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  مؤلفياد داشت 

 تمقwwا\ه مجموعww "اسwwتم،وجيبwwۀ ملwwی  هللاوشwwاه امwwان اسwwتق�ل دفwwاع از"

در ھجwwرت مختلwف ، در مواقwع اسwت کwwه  تwاريخی ھwwای ونقwد  اجتمwاعی –سياسwی 

 ودر پورتال افغwان جwرمن آن�يwن بwه نwشر  به نگارش آمده اندنديدر کشور سوو

 .رسيده اند

اين مقا\ت بطور کلی برمحورھای سه شخصيت سياسی کشور، يعنی شwاه 

 درايwن مجموعwه .ودخwان واحمدشwاه مwسعود ميچرخwدؤ سwردار داامان هللا غازی،

 ازجانwwwwwب ،يکwwwwwی در موردسwwwwwخنرانی  شwwwwwاه امwwwwwان هللا درکراچwwwwwی:سwwwwwه مقالwwwwwه 

داکترسwيدعبدهللا کwwاظم،ديگری در بwwارۀ سwwردارداودخان بwwه عنwwوان يwwک دولتمwwدار 

،مwwشاور امwwور پ�wwن و اقتwwصاد دروزارت پ�wwن پتwwرويچ يژوفبرجwwسته،ازطرف 

که وسwومی در بwارۀ احمدشwاه مwسعود ودخان استؤ عھد صدارت داافغانستان در

بنام ک نويسندۀ امريکائی از سوی ي تاجيکستان بزرگ بود، ساختندر جستجوی

ايwن قلwم نتيجwه پwژوھش ھwای  بقيwه مقwا\ت .سwتنوشته شده ابروس ريچاردسن،

  .ميباشند

  تwاريخ اجمwالی کwشور،مwورديwک مقالwه دربه سخن ديگwردراين مجموعwه، 

wwاه اانزده شwwتق�ل  و شwwاع ازاسwwه در دفwwامقالwwارۀ  ،ن هللا مwwه دربwwار مقالwwھيد چھwwش

بwwwه   ،احمدشwwاه مwwسعودھفتwwۀ تجليwwل ازپwwنج مقالwwه در مورد،  خwwانداؤودسwwردار 

 ھمه مقا\ت برپايه تحقيق وريسرچ استوار انwد وھwيچ جwا گwپ  .نگارش آمده اند

  .مفت زده نشده است

  ت برونمرزي افغانھا گاه  نشرا مي�دی در٢٠١٢ -٢٠٠٥طی سالھای 
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 كه نويسنده خود را مجبور و مكلف  ندموضوعاتي بازتاب  يافته ا ل و ئگاھي مسا

ل ، دريافت ھا و انديشه ھاي خود ئبھتر و فھم درست آن مسا ك ديده  تا براي در

المقدور از كج فھمي و سوء برداشت ھا در موضwوعات  مطرح كند و حتي نيزرا 

  .جلوگيري نمايد ي تاريخ و ملي اجتماعی ،

مقwwا\تم کاسwwته باشwwم، ايwwن  بwwرای آنکwwه از سwwرگردانی خواننwwده در دسwwتيابی 

ل قابwwل توجwwه و دارای اھميwwت ملwwی ئتقwwديم دوسwwتداران مwwسا مجموعwwه مقwwا\ت را 

دارنwwد، انه روشwwنگرونوشwwته ھwwا جھwwت گيwwری  چwwون بيwwشتر ايwwن مقwwا\ت .ميکwwنم 

ازعناصر روشنفکر وھواداران دموکراسی   خواھی نخواھی مورد استقبال برخی

انتقاداتی نيز روبرو شده و پاسwخ  وترقی اجتماعی قرارگرفته و برخی از آنھا با 

  . ھايی دريافت داشته اند

ل ئنگارنwده پيرامwون مwساھريک از مقا\ت اين مجموعه، نمودار طرز ديد 

رفع بدفھمی از  واجتماعی کشور است که انگيزۀ نگارش آنھا بجز  تاريخیملی، 

افتخwارات از اسwتق�ل ودفwاع  وان کwشورجوانwارتقای سطح تفکرحقايق تاريخی و

 . ديگر نيستی چيزملی  تاريخی،

نويسنده ھرگزمدعی آن نيست که اين نوشته ھا موردتائيد ھمه خوانندگان 

خواھد گرفت، اما احساس شريفانه وطن دوستی برمن حکم ميکرد تwا  عزيزقرار 

ل ميھنی ، در يwک چنwين برھwۀ تwاريخی ئھای خود را در مسا ديدگاه  ھا و انديشه

. بگذارمکشورعناصر چيز فھم کنونی ونسل ھای بعدی  ابرازکنم وقضاوت  را به 

  

   ٢٠١٣جون، نديپايان سو
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  اولمقاله 

  

 نگاھی اجمالی  به تاريخ معاصر افغانستان  

  

  :مقدمه

آن گذرگاه کشورگشايان ناميده افغانستان را بنابر موقعيت استراتيژيکى 

 شبه ايران، مرکزی، آسيای بين که اين دليل به  به نظر تحليلگران،افغانستان.اند

 برخورداربوده استراتژيکی اھميت از ھمواره است، شده واقع چين و ھند قاره

 طريق ازً عمدتا چينی و ھندی ايرانی، بزرگ تمدن سه قديم ھای زمان در. است

 سرزمين اين که اين بخاطر و گرديد می وصل يکديگر به انافغانست سرزمين

 کشور عنوان به مي�دی نزدھم قرن در رفت، می شمار به ھند قاره شبه گذرگاه

 افغانستان،. داشت اھميت روسيه و انگليس استعماری ھای امپراتوری بين حايل

 تحت مناطق و سابق شوروی بين را حايل کشور نقش ھم سرد جنگ دوران در

  .داشت عھده به ھند ی قاره شبه در غرب نفوذ

 دريای به مرکزی آسيای اتصال راه ترين نزديک افغانستان حاضر، حال در

 پاکستان جدی توجه مورد دليل ھمين به و رود می شمار به ھند قارۀ شبه و آزاد

 می امريکا خصوص به و غربی نقل و حمل ھای شرکت و نفتی ھای کمپنی و

 و امريکا که شده سبب افغانستان ژئوپليتيک موقعيت زھمها مھمتر و. باشد

 اين به چين و روسيه داشتن نظر تحت و خاورميانه بر تسلط برای ناتو پيمان

 )نويد روز: رک(.نمايند کشی لشکر کشور
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  :شاه امان هللا افغانستان تحت زعامت استق�ل 

 خود ادامه  افغانستان به حال نيمه مستعمره انگليس بحيات١٩١٩تا سال 

، سومين نبرد ١٩١٩در افغانستان در سال هللا با رويکار آمدن شاه امان ا. ميداد

افغانھا با انگليسھا بخاطر استق�ل کامل سياسى کشور صورت گرفت که سر 

انجام منتج به استرداد استق�ل افغانستان شد و افغانستان پا به مرحله جديدى از 

، برنامه ھاى اص�حى هللا  شاه امان ا. حيات سياسى و اجتماعى خود گذاشت

  . فراوانى براى تحرک جامعه به پيش طرح کرد و به تطبيق آن پرداخت 

پيش از ھرچيز ديگر به وحدت ملى افغانھا توجه نمود و به هللا شاه امان ا

ھمين منظور براى نخستين بار در افغانستان به تدوين قانون اساسى پرداخت 

ى ، مردم را متساوى الحقوق اع�م داشت و و بر اساس قانون اساس) ١٩٢٢(

و آموزش و پرورش را براى زن و مرد افغان . رسم بردگى و بيگار را لغو نمود

به تاسيس مدارس و مکاتب در سرتاسر افغانستان . مجانى و اجبارى ساخت

پرداخت و حقوق زنان را با مردان مساوى اع�م نمود و به زنان حق داد تا 

نقاب  ظاھرشوند و ھيچکس حق نداشت با دختر صغير و نابالغ آزادانه و بدون 

او تعدد زوجات را براى مردان منع نمود و رسم گرفتن چھار زن . ازدواج نمايد

  . را مردود اع�م کرد

قوانين زيادى در عرصه ھاى مختلف حيات سياسى ، هللا شاه امان ا

خت ، ولى اقتصادى و اجتماعى و فرھنگى وضع نمود و به تطبيق آن پردا

متأسفانه که با واکنش روحانيت متنفذ روبرو شد و شورش ھايى به تحريک 

روحانيون وابسته به ارتجاع و استعمار در کشور رخداد و رژيم روشنفکرانه 

کله کانى که مردى بى هللا امانى را با سقوط مواجه ساخت وبجاى او حبيب ا

طرح ھاى اص�حى و سواد و در دزدى شھرت داشت قرارگرفت و بدينسان تمام 

  ).١٩٢٩(مدنى مشروطه خواھان نقش برآب گرديد 

 جنرال نادرخان که از مدتى در فرانسه به عنوان سفير ١٩٢٩در سال 

افغانستان کار ميکرد براى مقابله با رژيم ارتجاعى و عقبگراى پسر سقاو وارد 
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او را افغانستان شد و با حمايت روحانيون متنفذ و مردم قبايل توانست پسرسق

. سقوط دھد و خود به عنوان پادشاه افغانستان زمام امور را بدست بگيرد

نادرشاه چھار سال بعد در يک حادثه سوء قصد کشته شد و پسرش محمد ظاھر 

 ). ١٩٣٣( ساله پادشاه افغانستان اع�م گرديد ١٩

 

چون محمد ظاھرشاه داراى 

تجارب کارى و ادارى نبود ،امور 

ويش سردار محمد عمتوسط افغانستان 

به پيش ھاشم خان که صدراعظم بود ، 

سردار محمد ھاشم خان . شدميرده ب

مدت پانزده سال با خود کامه گى بر 

افغانستان حکومت نمود و روشنفکران 

هللا بسيارى را که از شاه امان ا

. ھوادارى مينمودند، به زندان سپرد

سرانجام پس از جنگ جھانى دوم در 

ظاھرشاه ،  عموى ديگر محمد١٩٤٦

شاه محمود خان . موسوم به شاه محمودخان به حکومت افغانستان گماشته شد

برخ�ف برادرش ، با روشنفکران و دگرانديشان از در مسالمت پيش آمد و 

در مطبوعات کشور انتقادات و اعتراض�ت مردم . برخى آزاديھا را به مردم داد

جرايد ملى و . تاب مى يافت بر ضد رشوه خوارى و حق تلفى کارمندان دولت باز

: از آن جمله بودند . ھسته ھاى احزاب سياسى به دور اين جرايد تشکيل يافت

» نداى خلق«، جريده » حزب ويش زلميان «مبلغ انديشه ھاى » انگار«جريده 

» وطن«مبلغ افکار جوانان تندرو برھبرى دکتر عبدالرحمن محمودى و جريده 

شاھى مشروطه برھبرى مير غ�م محمد غبار مبلغ انديشه ھاى دموکراسى و 

  . ،که در روشن ساختن افکار مردم نقش موثر داشتند



١٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 محمد داؤود، وزير دفاع افغانستان بجاى شاه محمود خان ١٩٥٣در سال 

و براى مدت ده سال با انضباط و استبداد حکومت . به مقام صدارت تکيه زد

عات از ميان رفتند و آنانى که جرايد ملى و احزاب سياسى و آزادى مطبو. کرد

  . بر اين روش حکومت او انتقاد ميکردند به زندان سپرده ميشدند

در زمان حکومت محمد داود زنان به آزادى خود رسيدند و توانائى يافتند 

تا بدون نقاب از منزل بيرون بروند و در پوھنتون با مردان يکجا درس بخوانند 

چنان در اين دوره به تقويت اردوى ملى ھم. و در دفاتر دولتى راه يابند

افغانستان بيش از پيش توجه شد و تعدادى از شاگردان به اتحاد شوروى 

اين . فرستاده شدند تا استعمال و کاربرد س�ح ھاى ساخت شوروى را فرا گيرند

جوانان در مدت تحصيل خود در اتحاد شوروى ، ضمن فراگيرى تخنيک نظامى ، 

ع�وه .  لنينيزم نيز مجھز شده بکشور باز مى گشتند-يزم با ايدئولوژى مارکس

برين محمد داود با طرح ھاى انکشافى پنج ساله ، در عرصه ھاى ساختمان 

بندھاى ذخيره آب ، استخراج نفت و گاز در شمال کشور توسط کارشناسان 

 کابل ، و شاھراه -شوروى ، ساختن شاھراه ھاى اسفالت شده مزارشريف

دھار و شگافتن تونل بزرگ دوکيلومترى سالنگ در ارتفاع  قن- تورغندى 

يکھزار متر از دل ھندوکش و ساختن بند برق ماھى پر و بند برق نغلو و بند 

ھاى آب درونته و تقويت بند امير در غزنى و ھمچنان ساختن ميدانھاى ھوائى 

. ددر بگرام کابل و قندھار و شيندند وغيره خدمات مھمى براى افغانستان نمو

ولى چون مردى نظامى و مستبدالرأى بود، مردم سخت از او بيم داشتند و شاه 

که تا آن زمان از سياست کشور منزوى بود، براى باز کردن فضاى سياسى در 

کتر محمد يوسف را اکشور ، محمد داود را مجبور به استعفا نمود و بجاى او د

  ). ١٩٦٣(به عنوان صدراعظم افغانستان برگزيد 

 ظاھر شاه گرچه مدت چھل سال در افغانستان پادشاه بود، امامدت محمد

سى سال از اين دوره را عموھا و پسر عموى او حکومت کردند و اورا در 

حاشيه سياست قرار داده بودند وبنابرين چندان نقشى برسرنوشت مردم نداشت، 

در ، نقش بسيار مثبتى ١٩٦٣ولى پس از کنار زدن محمد داؤود از حکومت در 

محمد ظاھرشاه با تدوين قانون اساسى . احياء دموکراسى در کشور بازى نمود
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زنان در انتخابات . ، حقوق و آزادى ھاى زيادى به مردم کشور داد١٩٦٤

. پارلمانى حق اشتراک پيداکردند و برخى از زنان در پارلمان و کابينه راه يافتند

ى و تندرو و کند رو و احزاب مختلف با ايديولوژى ھاى مختلف چپى و راست

ميانه رو در افغانستان ظھور کردند و ھريک با انتشار روزنامه و جريده يى در 

  . تبليغ مرام و برنامه ھاى خود از ديگران پيشى مى جستند

 

  :استقرارنظام جمھوری 

 عھد سلطنت ظاھرشاه را دوره ١٩٧٣ -١٩۶٣در افغانستان، سالھای 

 داؤود پسرعم ظاھرشاه، با حمايت مشتى از دموکراسى ناميده اند ،ولی محمد

 کودتايى را بر ضد محمد ١٩٧٣افسران تحصيل کرده در اتحادشوروى درسال 

براه انداخت که بدون خونريزى به پيروزى انجاميد ) شاه در روم بود(ظاھرشاه 

ود نظام شاھى را در افغانستان لغو و ؤمحمد دا. و آن را کودتاى سفيد ناميدند

مگرداؤود . ظام جمھورى را اع�م نمود که با استقبال مردم روبروشدبحاى آن ن

 اجتماعى -دوباره طومار دموکراسى را در ھم پيچيد و با طرح ھاى اقتصادى 

خود براى انکشاف افغانستان خواست گام بردارد، اما خود را در تنگناى 

قتصادى  اۀبراى دريافت کمک بخاطر تحقق برنام. مشک�ت اقتصادى روبرو ديد

ھفت ساله خود به کشور ھاى خليج ، به ايران و عربستان و کويت سفر نمود و 

دولت کويت چک سفيدى . با استقبال گرم رھبران کشورھاى مزبور روبرو شد

در برابر داود گذاشت که ھرچه ضرورت دارد بنويسد، بشرط آنکه از وابستگى 

رداخت ب� عوض سيصد شاه ايران نيز با پيش پ. به شوروى خود را وارھاند

 ، خاطر نشان ساخت که دوميليارد دالر ديگر در بر خانودؤمليون دالر به دا

نامه ھاى اقتصادى افغانستان کمک مينمايد ، بشرط آنکه خود را از زير نفوذ 

  . شوروى ھا برھاند

 بکابل برگشت ، به برطرفى برخى از خانودؤبا اين وعده ھا وقتى دا

که به عضويت در حزب دموکراتيک خلق منسوب بودند، وزراء از کابينه اش 

پرداخت و سپس سفرى به مسکو نمود تا به بريژنف رھبر اتحاد شوروى خاطر 

نشان نمايد که جلو تند رويھاى حزب دست چپى تحت حمايه خود را در 
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افغانستان بگيرد، و چون افغانستان به تبعيت از سياست عنعنوى بى طرفى خود 

اى اقتصادى کشور ھاى غنى جھان دارد، نبايد گرفتن اين کمک ، نياز بکمک ھ

اما رھبر فرتوت شوروى . ھا ، به لغزيدن افغانستان در دامن غرب تعبير شود

ود را تھديد به اخراج ؤود ، داؤآقاى بريژنف قبل از گوش دادن به حرف ھاى دا

انستان کارشناسان کشورھاى غربى که مصروف مطالعه منابع نفت و گاز در افغ

بودند، نمود و گفت بايد حکومت افغانستان آنھا را که مصروف جاسوسى اند از 

:  نيز جواب محکمى به بريژنف داد و گفت خانودؤدا.افغانستان اخراج نمايد

افغانستان اگر \زم باشد گرسنه مانده ميتواند ، اما ھرگز بکسى اجازه نخواھد 

ونه کشور خود را اداره نمايد و سپس داد که ديگرى به آنھا ديکته نمايد که چگ

  . ميز جلسه را ترک گفت و بکشور خود باز گشت 

ختم جلسه در فضاى غير دوستانه ، رھبرفرتوت شوروى را واداشت تا 

حزب . ود را بوسيله حزب دموکراتيک خلق ، صادرنمايد ؤدستور سرنگونى دا

  .يت�ف پرداخت ّمذکور که از مدتھا قبل دچار انشعاب شده بود مجددا به ا

  

  کودتای ثور وتجاوز شوروی 

 يکى از رھبران حزب دموکراتيک خلق بنام ميراکبر١٩٧٨اپريل ٢١در 

مراسم بخاک سپارى خيبر با شکوه ھرچه تمام از طرف . خيبر، ترورشد 

ود را ؤاعضای ارشد حزب درکابل  برگزار شد و ضمن سخنرانى ھا دولت دا

درترورآن » کى، جى ، بى«ه بدون ترديد دست درحالی ک.مسبب آن وانمود کردند

 دولت  به دستگيرى تعدادى از رھبران حزب دموکراتيک خلق .دخيل بود

، خود را با کودتاى خونين اپريل روبرو ١٩٧٨ اپريل ٢٧پرداخت ولى فرداى آن 

ود با تمام خانواده خود برگبار مسلسل ؤدا.  ساعت سقوط نمود٢٤ديد و ظرف 

ولتى به حزب دموکراتيک خلق انتقال يافت، از ٓآن پس سيل بسته شد و قدرت د

  .مشاورين نظامى و اط�عاتى شوروى به افغانستان آغاز يافت 

رھبران کودتای ثور که اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان بودند،     

ھای شتابزده و قبل از وقت  قدرت دولتی را غصب کردند و با طرح برنامه

العمل بر   و زورگويی بر مردم، مردم را مجبور به عکساص�حی و اعمال فشار
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بار  برخورد خشونت. ضد رژيم و عمال و کارداران کم تجربه و پر عقده آن نمود

کارداران حزبی ھمراه با توھين، تحقير، حبس، شکنجه و مصادرۀ دارايی مردم 

ن و قتل و زورگويی، سبب مھاجرت مردم از کشور به کشورھای ايران و پاکستا

 .گرديد

در عين حال حزب بر سر اقتدار بزودی پس از کسب قدرت دچار دو     

پارچگی و انشعاب شده و جناح خلق بر جناح پرچم تفوق خود را حاصل نمود و 

. هللا امين، رھبران جناح پرچم را به عنوان سفير از کشور خارج نمود حفيظ

کواکيا به مسکو رھبری جناح پرچم که بيشتر مورد توجه مسکو بود، از چکوس

هللا امين به قتل رسانيد  کی را بوسيله حفيظ چندی بعد مسکو ابتدا تره. رجوع کرد

هللا امين را که مانع استراتيژی مسکو ميشد، بوسيله گروه  و سپس حفيظ

 ٢٧ = ١٣۵٨ جدی ۵کماندوی موظف از طرف دستگاه جھنمی کا، جی، بی در 

رداشتن امين و جاگزينی ببرک کارمل، با از ميان ب.  از ميان برد١٩٧٩دسامبر 

مسکو ديگر برای ھمجوم و تجاوز خود به افغانستان ھيچ مانعی را در برابر 

 به پياده کردن قشون سرخ خود از ١٩٧٩ دسامبر ٢٧خود نميديد، لھذا در 

 ھزار سرباز خود را ٨۵طريق ھوا و زمين پرداخت و ظرف يک ھفته بيش از 

کابل، ھرات، قندھار و غيره نقاط فرو : ستان چونالجيشی افغان در نقاط سوق

  .ريخت

المللی و قيام  آميز بين  العمل ھيجان اما اين اقدام اتحاد شوروی با عکس

سرتاسری مردم افغانستان روبرو شد و رژيم جديد افغانستان در انزوای شديد 

 .سياسی و اقتصادی قرار گرفت

امريکا و متحدين او را در ھمچنان تھاجم شوروی بر افغانستان، منافع     

 درصد نفت امريکا و ۶٠زيرا، تقريبا . منطقه با خطر جدی مواجه ساخت

 درصد نفت جاپان از کشورھای حوزه خليج تامين ٧٠کشورھای غربی و 

بنابراين ايا\ت متحده امريکا و متحدين او و کشورھای منطقه برای . ميگردد

 . مجاھدين افغان پرداختندشان به حمايت، تجھيز و تسليح حفظ منافع 
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جنگ مقاومت افغانھا با بمباردمان شديد ھوايی و زمينی نيروھای دولتی     

و قوای ھوايی شوروی روبرو گشت که بر اثر آن تمام تاسيسات آبياری سنتی و 

عصری، تمام شھرھا و قصبات تمام باغستانھا و تاکستانھا و مزارع مردم 

فغان بر اثر اين بمباردمان به کشورھای ايران و ميليون ا ًع�وتا پنج . تخريب شد

پاکستان آواره شدند و بيش از يک مليون ديگر به قتل رسيدند و در حدود نيم 

 .ميليون افغان ديگر معيوب و معلول گرديدند

که فرساينده (ھای چريکی  معھذا جنبش مقاومت افغانھا از طريق جنگ    

يروھای دولتی و قوای متجاوز شوروی با ن) ھا در نيم قرن اخير است ترين جنگ 

امريکا و پاکستان و ساير کشورھای منطقه ھر . در سراسر کشور اوج گرفت

مث�، پاکستان نه تنھا ميخواست خطر . يک از دلچسپی به اين جنگ ھدفی داشت

شوروی را از خود بدور سازد، بلکه از طريق بدست آوردن کمکھای سرشار 

ساير کشورھا، ميخواست بيش از پيش به تقويت امريکا و عربستان سعودی و 

نظامی کشورش بپردازد تا در روز مبادا ھم در برابر اردوی افغانستان و ھم در 

ھای شديد قرار گرفته  برابر ھند که پس از جدايی از آن کشور دوبار مورد ضربه

ھايی از خاک و قلمرو خود شده بود، مقاومت  و متحمل از دست دادن قسمت

 .تواندکرده ب

و اما امريکا نه تنھا ميخواست شوروی را در لجنزار جنگ فرساينده در     

افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را در ويتنام از شوروی بگيرد، 

 را ادامه بدھد و از اين  بلکه ميخواست برای شکست کامل قشون شوروی جنگ

و دورنمايی خود را در طريق درس تاريخی به شوروی بدھد تا تمام منافع فوری 

اما روی کار آمدن گرباچف در رھبری شوروی، .  از دست بدھدمنطقه

 .ھا را متوجه اھداف دراز مدت امريکا در اين جنگ ساخت شوروی

يی بدست آورد تا  شوروی با تحرک بخشيدن به مذاکرات ژنيو، بھانه    

 ١۵ تا اين عمليه. قشون خود را از افغانستان در دو مرحله بيرون بکشد

ھای آقای کورد ويز  در تحقق اين امر ت�ش.  تحقق پذيرفت١٩٨٩فبروری 
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نماينده خاص سازمان ملل متحد با جوانب درگير قابل يادآوری و قابل تقدير 

اما رژيم کابل ھنوز مورد حمايت و پشتيبانی مسکو قرار داشت و . است

با پيروی از اصل امريکا نيز . کمکھای نظامی و مالی از مسکو دريافت ميکرد

 . به ارسال کمکھای نظامی خود به مجاھدين افغان ادامه داد» تقارن منفی«

روزيکه روسwھا وارد افغانwستان ... « : برژنسکی در مصاحبه ای ميگويد    

من به رئيس جمھور کارتر نوشتم ما اکنون فرصwت آنwرا يافتwه ايwم کwه بwه . شدند

ما در مدت ده سال تمام روسھا را  . اتحاد جماھير شوروی ھم ويتنامش را بدھيم

 » ... در موقعيتی قرار داديم که خون شان بصورت مسلسل جاری بود 

آباد، کودتای   درست يکسال بعد از حمله مجاھدين بر ج�ل١٩٩٠در سال 

هللا به سرکردگی وزير دفاع شھنوازتنی براه افتاد که بناکامی  بر ضد رژيم نجيب

صوری موجود بود که کودتای مذکور به مشوره و تائيد در کابل چنين ت. انجاميد

وزارت دفاع شوروی براه افتاده است، اما شواھد و اسناد بعدی نشان داد که 

 سازمان يافته ISI و KGBاين اقدام به تحريک و توطئه دستگاه استخباراتی

بھرحال اين حادثه يک بار ديگر باعث انشعاب حزب بر سر اقتدار گرديد و . بود

ھبران جناح خلق دستگير و بزندان افتادند و بقيه اعضای آن که بيشترين آن ر

 . هللا نداشتند در اردو جای داشتند چندان دلچسپی به بقا و دوام دولت نجيب

پذير شده بود، مخصوصا که  جناح پرچم حزب نيز از مدتھا قبل آسيب     

ی آشتی ملی برخی از اعضای آن که ھوادار ببرک کارمل بودند و مخالف مش

ھا افتاده بودند، نيز از  هللا شمرده ميشدند و مدتی از کار بر کنار و در زندان نجيب

ھا زمانی  اين آزردگی. رژيم نجيب هللا آزرده و در آرزوی سقوط دولت او بودند

هللا ھمزمان با ورود  به نفرت آن بخش از عناصر پرچمی تبديل شد که نجيب

طرفی محمود بريالی برادر کارمل زد  ، دست به برببرک کارمل از مسکو به کابل

و به افشاءگری برخی از اعمال و اسرار ببرک کارمل و سلطانعلی کشتمند 

 .توسط جرايد شخصی چون پلوشه و ياحق زد
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کارمل و ھوادارانش، نيروی خود را در جھت سقوط دولت نجيب هللا بکار     

کارمل در اتحاد با سيد منصور گرفتند و جنرال دوستم، يکی از ھواداران مقتدر 

نادری رھبر فرقه اسماعيليه در افغانستان و ايت�ف با احمد شاه مسعود 

قوماندان معروف در جبھه شمال شرق افغانستان، ائت�ف سمت شمال را 

سعی دولت . سازمان و ايجاد نمودند و علم بغاوت بر ضد دولت را بر افراشتند

ايی نرسيد و در حاليکه انتظار ميرفت پ�ن در فرونشاندن غايله سمت شمال بج

صلح ملل متحد در ايجاد يک حکومت ائت�فی فراگير، در حال تحقق است، بنا بر 

دسايس پاکستان و خيانت برخی از عناصر در رھبری حزبی ـ دولتی دولت 

  مواجه با سقوط شد و يکھفته ١٩٩٢ اپريل ١۶ حمل مطابق ٢۶هللا، در  نجيب

 کابل از طرف ١٩٩٢ اپريل ٢۵ مطابق ١٣٧١يق در پنجم ثور بعد و بصورت دق

طلبی ميان برخی از  ھای قدرت مجاھدين اشغال گرديد و شام روز ھفتم ثور جنگ

 .ھا شروع شد تنظيم

   :تسلط مجاھدين ونظام اس�می

با اينکه افغانھا چھارده سال در راه آزادى خود از چنگ شوروى و رژيم 

 بدنبال سقوط رژيم نجيب هللا در اوايل اپريل     ، اماحزب دموکرات خلق رزميدند

، نه تنھا مردم به آزادى نرسيدند و نظم وصلح در کشور شان تأمين ١٩٩٢

نگشت، بلکه برخورد ھاى وحشتناک تنظيمى باعث مرگ ھزاران نفراز مردم 

بيگناه ، تخريب کامل کابل، چور و چپاول دارائى ھاى عمومى و فردى و دست 

کابل در زمان (ال و ناموس مردم و تعدد مراکز قدرت در پاى تخت درازى به م

 . گرديد) حکومت مجددى و ربانى به ده مرکز فرماندھى تقسيم شده بود

مجاھدين با نشان دادن سيمای بس خشونتبار از خود، بدترين و 

ھای رژيم گذشته را برأت دادند و مردم و آنانی که برای  ترين حزبی نابخشودنی 

ھای رژيم قبلی را بر مجاھدين جنگ  رژيم گذشته دعا ميخواندند، بدترينسقوط 

زيرا ميديدند که مجاھدين جز کشتن و . آفرين افغان ترجيح ميدادند افروز و مرگ 

دار و  افروزی و ويران کردن شھر و ھمه  چپاول و غارت و راکت زدن و آتش



١٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

مردم نبودند و ندار وطن، بفکر حکومت کردن و آرامی اوضاع و امنيت و 

 .نيستند

مردم از مجاھدين وحکومت اس�می انتظارات ديگری داشتند و آرزومند 

بودند که با آمدن آنان و استقرار حکومت اس�می، دامن جنگ و خونريزی و 

برادرکشی يکباره برچيده ميشود، ديگر صدای وحشتناک راکت و توپ، خواب 

لرزند  ی وحشتبار آن اطفال بخود نمیآرام کودکان آنان را برھم نميزند و از صدا

زنان تازه . سوزند ھای خويش نمی و مادران ديگر به داغ فرزندان و جگرگوشه

ديگر فقر و . شوند و چادر سياه بر سر نخواھند گذاشت عروس بزودی بيوه نمی

بندد و بجای آن خندۀ شادمانی بر  گرسنگی و ماتمداری از ديار ما رخت بر می

آواره گان دوباره بخانه و کاشانه خويش برميگردند و به کار . شکفد  ھا می لب

تر و  مواد خواربار ارزان. عمران و شادابی و بازسازی ميھن پرداخته ميشود

اميدی و درد  اما متاسفانه که اين آرزو به ياس و نا. فراوان تر از گذشته ميگردد

  . بيکران مردم مبدل شد

مه ويران گريھا و اينھمه کشتارھا زير خ�صه اين ھمه ناروائيھا و اين ھ

افراطى افغان نھفته است که بخاطر کسب قدرت بيشتر و  سر رھبران تنظيمھاى

بخود را بجاى برادرى وتفاھم و گذشت ، بسوى  يا حفظ آن، ھريک افراد وابسته

 مسئول اين ھمه ويرانی .کرده اند نفاق و برادر کشى و غارت و چپاول تشويق

 براثر جنگ ھای ١٩٩٦ -١٩٩٢سالھاى  ظيم ھايی اند که طىھا، رھبران تن

 ھزار نفر ٦٥تباھکن قدرت طلبی، مذھبی و قومی  وزبانی، عامل کشتار بيش از

  .غير نظامى در کابل و بالنتيجه مسبب اصلى ويرانی شھر کابل شده اند مردم

 کدام عملکرد ميتواند جنايتبار تر از اين عمل رھبران تنظيم ھاى افراطى  

اس�م، مردم مسلمان تحت ساحه تنظيم  باشد که در جامه دين و پاسدارى از

برزنان گروه ھاى مخاف خود  مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران بستند،

بريدند وبر سر  پستان زنان مسلمان گروه مخالف را. تجاوز دسته جمعى نمودند

  کوبيدند و شکممسلمانان منسوب به گروه يا قوم ديگر ميخھاى شش انچه

دريدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آويختند و زنان شوھردار را بزور 

فرماندھان خود در آوردند؟ مگر در قرآن خدا مسلمانان برادر ھم گفته  به نکاح



١٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ِچراحيثيت و آبروى وعرض مسلمانان و مال و دارائى ھاى  نشده است؟  پس

 غارت سپرده شد و يا منابع عامه بدست شخصى مسلمانان و دارائيھاى

گرديد و موترھاى ملى بس و  اقتصادى و توليدى کشور از بيخ وبنيان نابود

داده شد و به نرخ  تانک ھاى محاربوى و سرمايه ھاى ملى آن به پاکستان انتقال

 آھن پاره به فروش رسيد؟

نگارنده نيز که جزو شھريان کابل بودم طبعا از مشاھده اين وضع که 

کردم و در ھيچ کتاب تاريخ   ھرگز تصور چنين وحشت و دھشت را نمی ھرگز و

و جنايات بشر داستانی و مطلبی بدينگونه که ديدم و شنيدم، نديده بودم، سخت 

ھايم  من به ھمان اندازه که بخاطر مرگ نا به ھنگام بچه. زده شده بودم وحشت 

ھای فرھنگی   داشتهانديشيدم، برای پی توپ و راکت می در  بر اثر فيرھای پی

جامعه خود که در معرض تباھی بيباکانه قدرتمندان و قدرت طلبان مسلح قرار 

چه ميديدم که ھيچيک از رھبران و قدرتمندان در . گرفته بود نيز مشوش بودم

مبا\تی بسا از  بر اثر اين بی . فکر حفاظت و صيانت آنھا از يغما وچپاول نيستند

   .آتش راکت شد يا به يغما برده شدند ا طعمه ھای فرھنگی کشور ي گنجينه

خ�صه اشغال کابل بوسيله مجاھدين که ھيچگونه برنامه سياسی برای 

 سوزی و  داری با خود نداشتند، سبب ھرج و مرج، قتل و غارت، آتش مملکت 

ويرانی، آدم ربائی، عدم امنيت مالی و جانی و تجاوز به حقوق و دارايی و 

صبات زبانى و مذھبى و قومى در افغانستان دامن زده شد و تع. ناموس مردم شد

  .مردم را بجان ھم انداخت

بقول احمدرشيد، ژورنالست معروف پاکستانی، درمدت حاکميت ربانی 

تفرقه . تفرقه ھای قومی مردم افغانستان برروی خطوط مختلف صورت گرفت

نگدار وبی ھای اتنيکی وفرقه ئی، دھاتی وشھری، درس خوانده وبيسواد، تف

اقتصاد به يک حفره سياه ميماند که ھمه چيز را در اطراف خود از راه . تفنگ

روابط غامض قدرت . تجارت غير قانونی، قاچاق مواد مخدر وس�ح می بلعيد

ھويت . ًوص�حيتی که در جريان قرون ايجاد گرديده بود، کام� ازھم پاشيده شد

ھيچ گروه ويا . ت بيشترکسب نمودسمتی ومنطقوی درمقايسه با ھويت ملی اھمي



١٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

افغانھا ديگرخود .  رھبری به تنھائی قادر نيست افغانستان را دوباره متحد سازد

را تنھا افغان خطاب نميکنند، حتی پشتون وتاجيک ھم نميگويند، بلکه بيشتربنام 

اين تقسيم بندی . قندھاری، پنجشيری، ھراتی، کابلی و يا جوزجانی ياد ميشوند

 افقی صورت گرفته است وھم بصورت عمودی، حتی درمردم ھم ھم بصورت

. نژاد وھم قوم دشمنی افتيده که تمام مردم يک وادی ويک شھر را دربرميگيرد

با ازبين رفتن دارائی ھای عامه ومشترک قومی، مانندعلفچر ھای عمومی، دوام 

. استجنگ ومھاجرت ھا، ساختارقومی وقبيلوی پشتونھا را کام� از بين برده 

مردم غير پشتون زندگی خود را زياد تر به افراد واشخاص جنگی وزادگاه خود 

اين سلسله مراتب قومی که زمانی بصفت ميانجی در حل مشک�ت . نسبت ميدھند

گروه سالخورده، تعليم يافته . مردم استفاده ميشد، ديگراثری از آن وجود ندارد

ک نمود و گروه نوممتاز در وممتاز حاکم بعد از تجاوز شوروی، وطن را تر

ھيچ صنف سياسی .قدرت تشکل نکرده تا صلح وثبات را در کشور تامين کند

تعداد راھبرانی که از گروه ھای مختلف .وجود ندارد تا راه سازش را پيش گيرد

با چنان . نمايندگی مينمايند، کم نيستند، ولی رھبرطرف قبول ھمه، وجود ندارد

يست، سوال تجزيه افغانستان که امواج عظيم حالتی که ختم جنگ معلوم ن

وگسترده نژادی، اتنيکی، بی ثباتی را درتمام منطقه پخش خواھد نمود، کسب 

  )٣١٣ -٣١١صص ... احمدرشيد،طالبان، نفت و.(اھميت مينمايد

رھبران تنظيم ھاى جھادى در افغانستان بدستور حاميان خارجى خود ، 

وى را باخاک يک سان نمودند و بر مصيبت و تمام آثار باقيمانده از تھاجم شور

سر انجام از بطن اين نا بسامانيھا و .بدبختى مردم  کشوربيش از پيش افزودند

خود سريھا و بى کفايتى ھاى تنظيم ھاى جھادى ،گروه طالبان با حمايت پاکستان 

 . درتبانى باعربستان سعودى و سيا، وارد صحنه سياسى افغانستان شدند

 :ظھورطالبان

فکر روی «:  باری درلندن گفته بود ،بينظيربوتوصدراعظم فقيد پاکستان 

ھا بود، مديريت آنرا امريکايی ھا کردند، ھزينه آنرا  کارآوردن طالبان ازانگليس



٢٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

» .سعودی ھا پرداختند و من اسباب آنرا فراھم آوردم و طرح را اجرا کردم 

 بوتو، و شريک دولت طالبان که از حمايت ھمه جانبه دولت خانم بی نظير

 برخوردار بود و -  پدر خوانده طالبان-»جميعت علمای اس�م«ائت�فی او يعنی 

توانست در عرض کمتر از سه ماه کنترول چھارده و\يت از سي ودو و\يت را 

 دسامبر، ٧پس از اين پيروزيھا طالبان ديگر توقف ناپذير بودند، تا .بدست گيرد 

ز گرفتن قندھار، آنھا و\يات ھيلمند و ارزگان يعنى درست چھار ھفته پس ا

. راگرفتند و بطرف فراه در غرب و زابل و غزنى درشمال به پيشروى پرداختند

در ھلمند آنھا قاچاقچيان مواد مخدر را بيرون راندند و کشت خاشخاش را 

  . ممنوع اع�م داشتند

ى شامل در ماه دسامبر اولين کاروان منظم پاکستان: بگفته احمدرشيد 

 ھزار کلدار عوارض ٢٠٠پنبه، پس از پرداخت مبلغ ) \ری(پنجاه کاميون 

در ھمين موقع طالبان يک . گمرکى به طالبان ، از ترکمنستان به کويته رسيد

» سپين بولدک«گدام مھم اسلحه را که متعلق به گلبدين حکمتيار بود در 

 ١٢٠شينکوف و  ميل تفنگ ک�١٨٠٠٠اين گدام اسلحه داراى . متصرف شدند

در ھمين فرصت ھزاران جوان پشتون که . قطعه توپ و مقادير زياد مھمات بود

در مدرسه ھاى دينى ايالت شمال غربى پاکستان درس ميخواندند ، به قندھار 

سرازيرشدند تا به طالبان بپيوندند و بدنبال آنھا سيل عظيم داوطلبان پاکستانى از 

 ١٩٩٥دھار روى آوردند و تا اوايل جنورى مدارس مذھبى پاکستان به سمت قن

: رک . ( طلبه افغانى و پاکستانى در صفوف طالبان پيوستند١٢٠٠٠، در حدود 

  ) ١٤٥ -١٢٣ويليام ميلى ، افغانستان، طالبان و سياست ھاى جھانى ، ص

مھمتر از ھمه اينکه ، طالبان در آن زمان وعده داده بودندکه دروازه ھا 

ذخاير . ط لوله نفت از آسياى مرکزى به پاکستان باز کنندرا براى کشيدن يک خ

» يشلر«گاز ونفت  ترکمنستان نزديک به مرز افغانستان و ترکمنستان در منطقه 

از نظر کميتو کيفيت کمتر از منابع کويت نيست و احتمال دارد که منطقه 

از وجود ھمچو ذخاير بزرگ  نفت و گاز » يشلر«سرحدى افغانستان موازى 

مدعى اصلى مشارکت در احداث خط لوله نفت ، يک ائت�ف . خوردار باشدبر

بودند که » دلتا«و شرکتھاى نفتى » يونوکال« سعودى ، به نام -امريکائى



٢١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

قرارداد تعمير دولوله نفت و گازترکمنستان را از طريق افغانستان در واشنگتن 

  .  امضاء کرده بودند

يکائى در وزارت خارجه آن کشور بر اثر پيش بينى ھاى فوق يک مقام امر

مھمترين وظيفه طالبان عبارت بود از «: خاطر نشان ساخت ) رابين رافايل(

ايجاد امنيت براى راه ھا و بطور بالقوه براى خطوط لوله نفت و گاز که کشور 

ويليام ميلى ، ( » .ھاى آسياى ميانه را به بازار ھاى بين المللى وصل ميکرد

  )عد بب١٤٢ھمان اثر، ص 

 شھر مھم ھرات را که شاھراه بزرگ ١٩٩٥ طالبان درپنجم سپتامبر 

 ١٩٩٦ سپتامبر ٢٦ قندھار از آن ميگذشت تصرف کردند و در- تورغندى 

  . توانستند کابل پايتخت افغانستان را نيز از دست  مخالفان خود متصرف  شوند

دند،  ماه برنيمى از کشور تسلط خود را قايم کر٢٠بدينسان طالبان ظرف 

ّو خواھان برسميت شناختن خود از جانب کشورھاى جھان و مخصوصا سازمان 

ملل شدند، اما بجز پاکستان و عربستان سعودى و امارات متحده عرب ھيچ 

کشور ديگرى طالبان را برسميت نشاختند، زيرا طالبان پس از تصرف کابل 

امريکا طالبان گرچه . چھره متعصب و پر ازخشونت خود را به مردم نشان دادند

را برسميت نشناخت ، اما روابط گرم کارى ميان طالبان وشرکت يونوکال 

  . برقرارشد

 مي�دى ٢٠٠١ تا دسامبر ١٩٩٤ طالبان پس از تسخير قندھار در نومبر 

تسلط يافتند ) درصد از خاک کشور٩٠(مدت ھفت سال بر بخش اعظم افغانستان 

عود فقط بر بخش شمال شرقى و گروه مخالف طالبان برھبرى احمدشاه مس

  .تسلط داشت)  درصد از خاک کشور١٠(کشوريعنى فيض آباد و درۀ پنجشير

  

   :کارنامه طالبان

  گرچه طالبان در مناطق تحت کنترل خود امنيت را قايم وبه خلع س�ح 

نيروھای تنظيمی پرداختند وکشت ترياک راممنوع کردند ولی با سختگيريھاى 

ندگى را براى مردم تحت تسلط خويش بخصوص زنان تعصب آميز مذھبى خودز



٢٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

آنھا بى باکانه دست به تخطى از حقوق بشر زدند و . بدتر از جھنم ساخته بودند

زنان را از رفتن به مدارس و دانشگاه و از . قيودات شديدى بر زنان وضع کردند

  . مراجعه به نزدداکترمرد محروم ساختند

يون و سينما و رقص و طالبان شنيدن موسيقى و ديدن تلويز

ريش  شادمانى و ورزش را ممنوع کردند و بر طرزلباس پوشيدن و

خارج نشدن زنان از خانه و حتى طرز راه رفتن زنان قيود گذاشتن مردان و 

وضع کردند کھنه تنھا در افغانستان سابقه نداشت ، بلکه تخلف صريح از 

ين المللى موازين حقوق بشر بشمار ميرفت و سبب اعتراض مجامع ب

در ھيچ گوشه جھان ، با خشونتى که . وسازمانھاى حقوق بشر ملل متحدگرديد 

زنان و . اس�م در افغانستان بوسيله طالبان تطبيق ميشد ، عملى نمى گرديد

 مردان از ابتدائى ترين حقوق خود محروم شدند و حتى کسى اختيار ريش خود

 تنھا انسانھاى خ�ف کار را گردن طالبان نه. را نداشت که بتراشد يا کوتاه کند

ميزدند ، بلکه مجسمه ھاى بيجان که ھيچ کارخ�فى ھم نکرده بودند ، و شھکار 

. دست ھنر پرور بشر دوھزار سال قبل بودند ، نيز سر زده شدند و نابود گرديدند

ضديت با فرھنگ قبل از اس�م کشور، در حقيقت نا آگاھى وبى فرھنگى رژيم 

وسطائى طالبان را به نمايش گذاشت و آنان را بيش ازپيش از متحجر و قرون 

  .  جھان متمدن تجريد کرد

 

  :  سپتامبروحمله امريکا عليه طالبان ١١حادثۀ 

 سپتامبر که دومرکز تجارت بين المللى يا دو ١١حادثه ناگوارتروريستى 

در ) وزارت دفاع امريکا( طبقه ئى را با پنتاگون ١١٠آسمان خراش بزرگ 

ويارک و واشنگتن ويران ساخت و باعث مرگ بيش ازسه ھزار نفرگرديد، ني

امريکا را برآن داشت تا بصورت جدى مبارزه با تروريزم و بخصوص اسامه بن 

 ٢٥در حالى که اين بار (امريکا . \دن مظنون اصلى اين حوادث را آغاز کند

 نظامى خود را عمليات)مليون دالر را براى سر بن \دن جايزه تعيين کرده بود

 آغاز نمود ٢٠٠١ اکتوبر ٧برضد طالبان و محو آن رژيم از افغانستان در تاريخ 



٢٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

و با پرتاب پنجاه موشک کروز ازعرشه کشتى ھوا پيمابرامريکائى واقع در 

که بعد از بمب (خليج عمان و نيزبا فرو ريختن بمب ھاى ھفت ھزار کيلوگرامى 

 برمواضع B٥٢ و F١٦يله ميگ ھاى بوس) اتم بزرگترين بمب بحساب ميرود 

طالبان در شھرھاى کابل، ج�ل آباد، مزار شريف ، ھرات و تالقان و قندھار، 

ضربات شديدى وارد آورد وديرى نگذشت که طالبان مواضع خود را بر اثر 

  .بمباران بى امان امريکا از دست دادند 

شھر مزار . طالبان از مزارشريف عقب نشستند و بسوى قندز روى آوردند

ّشريف به تصرف نيروھاى جنرال دوستم درآمد و متعاقبا شھر قندز که پناھگاه 

 ھزار مليشه ھاى طالبان فرارى از تالقان و مزارشريف و سمنگان ٢٠بيش از 

قرار گرفته بود و به مقاومت خود ادامه ميدادند نيز بر اثر بمباردمان بمب افگن 

 نفر از ٣٥٠٠ّما تسليم و بيش از ھاى امريکائى سقوط نمود و طالبان قس

اسراى طالبان از مزارشريف به شبرغان توسط کانتنر ھاى سربسته انتقال 

گرديد و در مسير راه ھمه بقتل رسيدند و بطور دسته جمعى درگودالھاى بزرگ 

ھمزمان با سقوط شھر مزارشريف، ھرات نيز سقوط نمود و . دفن گرديدند

ر را از وجود طالبان پاک ساخت و فراه و اسماعيل خان قسمت ھاى غرب کشو

 نومبر طالبان کابل را تخليه ١٢در تاريخ . نيمروز را در تحت تصرف خود گرف

طالبان درقندھار سنگرگرفتند، . کردند و کابل بدست نيروھاى ايت�ف شمال افتاد

 نفر از نيروھاى امريکائى ١٥٠٠و به مقاومت بيھوده خود ادامه دادند تا آنکه 

نگليسى در اطراف ميدان ھوائى قندھار فرود آمدند و با ھمراھى نيروھاى و ا

 . ضد طالبان شھر قندھار نيز مواجه باسقوط گرديد

  ُھمزمان با بمباردمان قندھار، در آلمان در شھربن کنفرانسى تحت نظارت 

سازمان ملل متحد مرکب از نمايندگان چھارگروه افغان بطور عاجل 

 روز بحث پيرامون ترکيب اعضاى اداره مؤقت با\خره در ٩ دايرگرديد و بعد از

 برجاى طالبان ادارۀ موقتى مرکب از مجاھدين ائيت�ف ٢٠٠١پنجم دسامبر 

جنبش ملى جنرال دوستم و اسماعيل خان و شوراى نظار و شوراى ( شمال 

ُبرھبرى حامدکرزى ساخته شد که پست ھاى کليدى درآن به نمايندگان ) ننگرھار

دراين اداره مؤقت نکته عجيب اين بود که اعضاى اداره . ى نظار داده شدشورا



٢٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

مؤقت ، رئيس اداره را انتخاب کردند و اين امر سبب شد تا رئيس اداره موقت 

به ھرحال دوره شش ماھه . براعمال اعضاى اداره خودکمتر تاثير داشته باشد

 تدوير شد ٢٠٠٢ادارۀ موقت سپرى گرديد و لويه جرگه اضطرارى درماه جون 

لويه جرگه به اکثريت آراء آقاى کرزى را به رياست دولت انتقالى پذيرفتند و .

ُآقاى کرزى باز ھم باقبول واگذارى پست ھاى کليدى به نمايندگان برجسته 

شوراى نظار کابينه خود را اع�م داشت، ولى اظھار نمود که با تفنگ سا\رى 

اما با . رکشور با آن مبارزه خواھد کردًجدا مخالف است وبراى آوردن ثبات د

وجود وعده ھاى آقاى کرزى، امنيت و ثبات سياسى متأسفانه در افغانستان 

  خوردۀبخاطر موجوديت گروه ھاى تا دندان مسلح تنظيمى که دشمنان سوگند

امنيت وثبات درکشور اند وھمچنان بعلت  حمايت نظاميان پاکستان از طالبان 

 . افغانستان برای عمليات تخريبی بر نگشته است  به داخل نوگسيل شا

  

  :خيزش مجدد طالبان پاکستان و

 ناظران  سياسwی بwراين عقيwده انwد کwه بحwران نwا امنی،بحwران فwساد اداری     

،بحران کشت وقاچاق مواد مخwدر،بحران حم�wت تروريwستی   وبwا\خره  بحwران 

wwدرت رسwwاره بقwwد دوبwwی پيامwwزی ھمگwwانون گريwwدالتی وقwwی عwwمال بwwت�ف شwwاندن ائ

بخwصوص دادن امتيwازات فwوق . وحمايت امريکا از آنھا در ده سال گذشته است 

بخشيدن لقب قھرمانی به احمدشاه مسعود : العاده به سران شورای نظار از قبيل

درحالی که ھردوقوماندان جزجنگ و گريزاز (و دادن رتبه مارشالی به قسيم فھيم

بwwwدون ترديwwwد باعwwwث  )  فwwwتح نکwwwرده بودنwwwددسwwwت طالبwwwان ھwwwيچ ميwwwدان نبwwwردی را

نارضwائيتی مwwردم از حکومwت کwwرزی وخwشم طوفwwانزای طالبwان در برابwwر امريکwwا 

وائت�ف شمال شده  وآنھا را برای انتقام کشی از دشمن خwود تwا سwرحد عمليwات 

 .انتحاری وادار ساخته است

  آسياى  پاکستان از گروه طالبان براى دست يابى به نفت و گاز ٩٠در دھه 

و ھند ، روسيه و ايران از ائت�ف شمال در جنگ با طالبان . ميانه حمايت ميکرد

حمايت ميکردند و اينwک پwس ازسwقوط طالبwان ، بwا رژيwم کابwل کwه در آن ايwت�ف 



٢٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اين سياست ھا زنگ ھwاى خطwر . شمال نقش محورى دارد، روابط نزديکى دارند

 نwاظران سياسwى، ايwن يکwى از علwل را در اس�م آباد بwصدا در آورده و بwه عقيwدۀ

  .اساسى حمايت پاکستان از طالبان است

 سwپتمبروحمله امريکwا بwه افغانwستان، ١١به نظر اين قلم، با حدوث حادثه 

گwاو پاکwستان دوبwاره زائيwد وسwيل کمwک ھwای پwولی وتwسليحاتی غwرب را بwwسوی 

وی  البتwwwه بwwwار اول گwwwاو آن کwwwشور باتجwwwاوز شwwwور-. پاکwwwستان سwwwرا زيرسwwwاخت

برافغانستان زائيد که سيل کمک ھای پولی وتسليحاتی غرب را بسوی آن کشور 

 اينبارھم پاکستان به بھانه پيوسwتن بwه ائwت�ف بwين المللwی ضwد -.سرازير ساخت

. تروريزم کمک ھای مالی فراوانی را از امريکا وکwشورھای غربwی بدسwت آورد

ميليwاردالر از امريکwا ١٠گفته ميشود پاکستان  در دوره حکومت بوش، بيش از 

کمک دريافwت کwرد و رئwيس جمھورجديwد امريکwا آقwای اوبامwا، نيwز تعھwد سwپرده 

بنwابرين . است که سا\نه مبلغ يwک ونwيم ميليwارد دالwر بwه پاکwستان مwساعدت کنwد

دولتمwwwردان وبخwwwصوص نظاميwwwان پاکwwwستان کwwwه نwwwبض غwwwرب را در دسwwwت دارنwwwد 

لقاعده وطالبان وحشت دارند، ھرگز به وميدانند که غرب چقدر از دھشت افگنی ا

 . حضور طالبان والقاعده  درپاکستان نقطه پايان نخواھندگذاشت

  :چين طريق از پاکستان مھار

نقش چين را در مھارکردن پاکستان از بی ،اروپا  اتحاديه اقتصادی مشاور

   :ثبات ساختن افغانستان موثر دانسته ميگويد

 تواند می افغانستان فلزی مخازن و یانرژ جديد منابع به چين نياز" 

 صلح پروژه در پاکستان رفتار تغيير برای  چين، از استفاده برای قوی ای انگيزه

  .باشد افغانستان در پايدار

 می افغانستان، با پاکستان و چين ھمسايگی به توجه با ای برنامه چنين

 تنھا نه تیصنع ھای پروژه از برخی  در را پاکستان اقتصادی مشارکت تواند

 قطب  ايجاد در که کند ايجاد پاکستان رھبری برای ای انگيزه بلکه سازد، ميسر

 ٢۴ از معدنی منطقه ١٨ که افغانستان شرقی شمال و شمال  صنعتی-معدنی ھای



٢٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 فراھم را پاکستانی شرکای فعال شرکت ھستند، نوار اين  در افغانستان منطقه

   .کنند

غانستان در منطقه و جلب حمايت تعريف جديد از نقش اقتصادی اف

پاکستان در امر تامين امنيت  چين، خود به خود انگيزه موثری برای 

   .افغانستان و مشارکت در پروژه ھای مشترک تبديل خواھد شد

چنين پروژه ھايی امکان دخالت ھای منفی از سوی ديگر کشور ھا 

ر داد ھای در اين چھار چوب است که بستن قرا .را کم رنگ تر می کنند

ھمسايه ھای  سرمايه گذاری مشترک که دست کم يکی از شريکان از ميان 

افغانستان باشد، را می توان بستر ساز پايدار سازی صلح و ايجاد شرايط 

مستقيم ھمسايگان افغانستان در اين کوشش  \زم برای مشارکت 

  » .تعبيرکرد

 در را افغانستان بحران حل درمجموع کليد اروپا اتحاديه اقتصادی مشاور

 در ناظر عضو عنوان به افغانستان پذيرفتن « :مينويسد داده نشان زيرزمين

 اين کليدی  عضو دو تاکيد و شانگھای ھای ھمکاری سازمان اخير نشست

 سازی باز در کشور دو اين ت�ش افزايش بر روسيه و چين يعنی سازمان

 غرب در افغانستان اھميت شافزاي نشانه چند از يکی آن،  اقتصاد و افغانستان

 افغانستان زمينی زير مخازن  به صنعتی، جھان نيز و روسيه و چين نياز و آسيا

   .است

 دارند استراتژيک اھميت افغانستان برای تنھا نه ذخاير اين از شماری

 کامپيوتر افزار ساخت برای صنعتی تکنولوژی  ھای بخش ھای نياز رفع در بلکه

 نشست راستا اين در  و باشند می ھمتا بی جھان سطح در ای ماھواره ارتباطات و

 گذاری سرمايه و تجارت ھای در شدن باز آھنگ پيش توان می را شانگھای اخير

   .کرد ارزيابی افغانستان اقتصاد روی  به جھان

 و شرق تمايل افزايش عوامل از کوتاھی آوری ياد چوب چھار اين در

   .باشد مفيد شايد  تانافغانس اقتصاد در مشارکت به غرب

  



٢٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  خاک در نھفته ھای گنج

 و شناسی زمين پژوھش سال چھار از پس مي�دی، ٢٠١٠ سال در

 شناسان زمين از کوچکی گروه  مديريت به که زمينی زير منابع ارزيابی

 و ارزش از جديدی ھای تخمين شد، انجام پنتاگون سرپرستی و آمريکايی

 به را منابع اين ارزش ھا ارزيابی  اين .آمد ستد به افغانستان زمينی زير مخازن 

 ليتيم، ذخاير  کشف به مربوط فقط که زد تخمين د\ر ميليارد ھزار يک از بيش

   .شود می نيوبيوم و ط�، آھن، ھای رگه مس،

 افغانستان معادن وزارت شناسی زمين کارشناسان گزارش از پس ماه چند

   .زد تخمين د\ر ميليارد رھزا سه  به نزديک را جديد کشفيات ارزش

 ١٩٨٠ دھه در روسی شناسان زمين ھای يافته تائيد ھا، گزارش اين

   .بودند داده افغانستان زمينی زير منابع  نظير کم بودن غنی بر گواھی که بودند

 آن سا\نه خالص نا آمد در که کشوری برای جديد منابع کشف ارزش

 خارجی ھای کمک از آن بودجه از %٩٠   از بيش و بود د\ر ميليارد ١٢ حدود

   .نشد  ارزيابی افغانستان درون در درستی به زمان آن در شد، می تامين

 از بيش حتی ليتيم منبع بزرگترين عنوان به را افغانستان جديد، کشفيات

 نفت 'عنوان به ليتيم از کارشناسان از شماری . کرده تبديل جھان در بوليووی

  دبرن می نام' آينده عصر

 منبع بزرگترين عنوان به را افغانستان جديد، کشفيات سال، ۵ از پس اما

 مھم روز به روز آن زمينی فرا کاربرد که  نيوبيوم و بوليووی از بيش حتی ليتيم

 است شارژ قابل ھای باطری ساخت مواد مھمترين ليتيم .کرد تبديل شود، می تر

   . دارد کاربرد برقی ھای  ينماش و دستی کامپيوترھای ھمراه، ھای تلفن در که

   .برند می نام' آينده عصر نفت 'عنوان به ليتيم از کارشناسان از شماری

  

  :سالم مديريت

   صد ھشت و ميليارد يک از بيش به ٢٠١١ در که نفتی جديد منابع کشف

   بود، شده کشف ٢٠١٠ تا آنچه به افزون  کيفيت، ميان نفت بشکه ميليون



٢٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 گروه در غنی  فوق سرزمين يک عنوان به زمينی زير منابع نظر از را افغانستان

   .داد قرار برزيل و جنوبی آفريقای کانادا،

 اختيار در را خود تاريخ در ھمتا بی فرصتی افغانستان وضعيتی چنين در

 قرار ومکزيک مالزی ترکيه، مانند متوسط درآمد  با ھای کشور جرگه به تا دارد

 توانايی آينده سال  ٢٠ تا ١۵ در شود، ديريتم درست کشور اين اگر و گيرد

 لھستان، چون متوسط درآمد با گروھی با\ی ھای اقتصاد کلوب به شدن وارد

   )٢٠١٢ جون ١٤ -بی بی سی   (» .داراست را مجارستان  و سلواکی

  

  است کرده گذاری آن سرمايه در چين که کابل جنوب در عينک مسک معدن

  

 که ديگريست مثال دارد، کابل قرار جنوب در که عينک مس بزرگ معدن

 پروژه ينا. شد برنده) خورشيدى١٣٨٦(٢٠٠٧   در آنرا استخراج  قرارداد چين

 را  ميليون دالر٤٠٠عوايدی در حدود  ھمچنان و کار زمينه نفر ھزار ده براى

   .ميسازد برای حکومت افغانستان فراھم

ھندى و يک شرکت کانادايى ) ايت�ف چند شرکت(برع�وه اين، کنسرسيوم 

دالر به خاطر انکشاف معدن آھن حاجيگک   ميليارد ١٤,٦بگونه مشترک حدود 

   .اميان سرمايه گزارى خواھند کرددر و\يت ب

  پايان

  

  



٢٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  دوممقاله 

  

  استق�ل، وجيبۀ ملی استتجليل از 

   !وگرامی نداشتن آن خيانت ملی 

  )١٧/٨/٢٠١٠نوشته شده در(

  

 روزاع�م استراداد  ش،١٢٩٨  اسد٢٨ مطابق ١٩١٩ اگست١٨روز 

ريت روز،برای افغانھای آزاديخواه ، وطنپرست وح اين .استق�ل کشوراست

، يک اين روزگرامی داشت از  و. بس عزيز است پسند ، يک روز ميمون و

 سال ٩١ اع�م استرداد استق�ل کشور،در.وظيفه ويک فريضۀ ملی بشمارميرود

بلکه برای برخی از  با ارزش است، قبل از امروز، نه تنھا برای ما افغانھا بسيار

دی طلبی را در کشورھای آسيائی نيز الھامبخش بود و جنبش ھای آزا

  . مستعمرات آسيائی انگليس مھميز زد

چندی قبل در يکی از مقا\ت نشر شده در پورتال افغان جرمن آن�ين 

  يعنی  اسد٢٨تجليل ازخواندم که دولت افغانستان تصميم گرفته منبعد بجای 

. دبعمل آور روز شھدا تجليل ،از روزی بنامروز استرداد استق�ل کشور

من . واکنشی از سوی روشنفکران وطن  در پی نداشت  طن ماھوشداراين ھمو

فکر ميکردم که شايد طرح موضوع کمی قبل از وقت بوده است، ولی تا کنون 

 اگست مانده است، درھيچ يک از رسانه ھای جمعی ١٨که يکروز ديگر به 

داخلی خبری از کدام نشستی بمنظورتجليل از روز استرداد استق�ل کشور ديده 

بنابرين به نظرميرسد که آن ھموطن حق به جانب بوده و دولت . ه نميشودوشنيد



٣٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 سال قبل ٩٢ روز استرداد استق�ل کشور که درازافغانستان ديگر نميخواھد 

  !       پدران ما با ريختاندن خونھای پاک خود بدست آورده بودند،با حرمت ياد کند؟

ورتجليل کند،چه پيامی اين تصميم دولت که نميخواھد ديگر از استق�ل کش

به مردم ما مخابره ميکند؟ قبل از ذکر پيام آن بايد ياد آور شد که در تمام 

کشورھای آزادجھان، روزھای ملی و استق�ل شان ھرساله با مراسم خاصی 

 سال گذشته ودرعھد اقتدار ھر ٩٠تجليل ميشود ودرکشورما نيز در طول 

 برپائی يک ھفته جشن بگونۀ زمامداری تا کودتای ثور ، ازاين روز با

زيرا تجليل .شکوھمندی تجليل شده و مردم دراين جشنھا ابراز شادمانی کرده اند

 اسد، تجليل از ثمرۀ خونھای ريخته شده فرزندان شريف اين خاک ٢٨از روز 

وبايد با نيت قدر شناسی از جانبازی ھای  .برای استرداداستق�ل افغانستان است

  . ين روز تجليل شودآن فرزندان وطن،ازا

) روز اع�م استق�ل ملی افغانستان(اسد٢٨ھيج روزی نميتواند جای روز 

را بگيرد وھيچ مقامی بجز لويه جرگه  افغانستان حق ندارد بر بزرگترين 

روزافتخار وسربلندی ملت آزاده افغان خط بط�ن بکشد و آنرا از تقويم روزھای 

                .                بزرگ ملی براندازد

   چه ؟  اسد يعنی٢٨ بجای روز شھداپس، تعيين 

 با يک تير دوفاخته شکار دن ميخواھدشمنان استق�ل کشوريعنی اينکه 

، روز تجليل وبزرگداشت از استق�ل ليل از روز شھداج تنۀاھببه  نخست،:کنند

، به بھانۀ تجليل از شھدا باز ھم به  دوموطن به فراموشی سپرده شود و

شاه امان هللا   اعليحضرت کسی از پرداخته شود و يک جنگ سا\رزرگنمائی از ب

، زيراکه او نبرد ینام محصل استق�ل وقھرمان واقعی مردم افغانستان غازی

خاموشی در برابر اين فيصلۀ ضد ملی مھرتائيد براين تصميم  . استشھيد نشده

، تمام وطن پرستان ه فيصلۀ خاينانبايد در برابر اين. خاينانه حکومت است

ی وجديت تمام صدای اعتراض خود را بلند نمايند ھوشيارباواستق�ل طلبان 

  .عملی گرددشوم وخاينانه تصميم ونگذارند تا اين 



٣١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

روشنفکران ملی و وطن دوست وآنھای که رسانه ھای جمعی صوتی 

نوشته  د از طريق وتصويری و نوشتاری و انترنتی در اختياردارند، باي

نشان  خاطرافغانستان به حکومت خويش برنامه ھای تلويزيونی انی دروسخنر

ھرگز بکسی   وند اشدهباخبرتوطئه گران خاين  از نيات شوم ن  افغاکنند که ملت

 با  آنھا  که پدران شانملی وافتخارات تاريخی اجازه نخواھند داد که با روزھای 

  .دشوزی بابيباکانه ريختن خونھای پاک خود بدست آورده اند، 

wwوطن  ی ازيکwwاه ھمwwاب آگwwارف ا "جنwwدُعwwمي "wwن تwwد ايwwت در ترديwwصميم دول

 -٢٨ «: چنwين مينويwسدسالگرد اسwتق�ل افغانwستانبمناسبت کرزی در مقاله يی 

 آزادی ۀ سالروز استرداد استق�ل کشور و مظھر انکار ناپذير روحيۀاسد به مثاب

 . جشن ملی تجليل ميگرديدۀاب افغان ھا ھمه ساله به مثۀخواھانه و وطن پرستان

بينم که طی سال ھای اخيwر ايwن جwشن ملwی بwه بwاد فراموشwی سwپرده  ولی ما می

و از حwwوادثی بwwه مثابwwه جwwشن ملwwی تجليwwل بwwه عمwwل مwwی آيwwد کwwه موجوديwwت  شwwده 

 بwدبختی و حتwی ،افغانستان مستقل را تحت سوال قرار داده و سر آغاز بی ثبwاتی

رويwدادی کwه سwر . نwام بwرد.... ثwور٨مwی تwوان از تراژيدی ملی گرديده اسwت کwه 

فرھنگی کشور، انح�ل  اقتصادی و آغاز ويرانی کشور، انھدام نھادھای سياسی،

 واقعيwwت امرھwwشتم ثwwور  عامwwه ميباشwwد کwwه دریرايwwی ھwwااو تwwاراج د قwوای مwwسلح 

    .باشد  بلکه روز ماتم ملی می، جشن ملی نیۀبمثاب

چھره پيش کرده زمينه پا را   به اجانب در وابستهۀاينست که عد سف بارأت

احمد شاه درانی مؤسس افغانستان اعليحضرت  چون یھا و شخصيت ھاي

که الگوی   محصل استق�ل کشور را خان غازیامان هللا اعليحضرت و معاصر

نکوھش  شرافت و انسانيت بودند به باد استھزا و ،روشن گری ،وطن دوستی

ستايش قرار ميدھند و به حيث قھرمانان  مورد  رایيقرار ميدھند و بالمقابل آنھا

  .باشند شناسند که عاملين بربادی کشور می ملی می

 و اتفاقی نبوده بلکه مبتنی   جاری کشور حوادث تصادفی یپروسه ھا 

ميتوان از محتوای مکتوب  باشد که آنرا برسياست حلقات حاکم کنونی می

مشاھده  ای سياسی  خارج کشورارسالی وزارت امور خارجه به نمايندگی ھ



٣٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 مورخ ۀسی از تصميم جلسأبه ت « :چنين آمده استدر اين مکتوب . نمود

مين اصل صرفه جويی در مصارف أبه منظور ت  شورای وزيران ١٣٨٧/ ۴/١٧

و افزايش قيم مواد و  و رسيدگی به مشک�ت عايده ناشی از خشک سالی 

 اسد صرف نظر بعمل ٢٨روز اجناس از انجام مصارف به مناسبت تجليل از 

 ، تھران، روی ھمين ملحوظ در نظر است صرف در نمايندگی ھای واشنگټن.آيد

  » . . . تجليل آيدھفته شھيدو اس�م آباد از سال روز  دوشنبه  ،مشھد

ی ھا و قربانی محتوای مکتوب نشان ميدھد که دولت افغانستان شھکار

يچ گرفته و روز شھيد را که  استق�ل کشور را به ھۀھای قھرمانان معرک

وقتی در کشور از  .ترور احمد شاه مسعود است ارج ميگذاردروز مصادف به 

روز شھيد سخن ميرود آيا عقل سليم اجازه ميدھد که روز ترور يک فرديکه از 

طی   جاری کشور ميباشد منحيث روز شھيد تجليل گردد؟ ۀ فاجعۀبازيگران عمد

که  یخونين و رويداد  ناگوارۀکشور ده ھا حادثسال ھای بحران  ديرپای جاری 

در پی   صد ھا و حتی ھزاران ھم وطن بيگناه مارا،مرگ دسته جمعی ده ھا 

و يا ھفته شھيد شناخته می  داشت به وقوع پيوسته که ميبايد به حيث روز شھيد

  .شد

 کابل باشندگان ١٣۵٨قيام سوم حوت  واقعبينانه نبود تا آيا اين عاق�نه و

اعتراض با اشغال شوروی به کوچه ھا ريختند و ده ھا تwن شwان ھwدف  که در را

  به حيث روز شھيد شناخته ميشد تا روز ترور يک جنگسا\ر،مرمی قرار گرفت

 افwشار کابwل ۀسياه قتل دسته جمعی باشندگان ھwزار تا رويداد ؟ آيا منصفانه نبود

بwه حيwث روز  نظwار و شwورای اتحاد اس�wمی ،از طرف نيروھای جمعيت اس�می

را که مردم ھرات ١٣٥٧ يا بھتر نبود تا قيام ھشتم حوتآشھيد مسمی ميگرديد؟

 ی، بwه حيwث روز شwھيد نwشانقربwانی کwردمwا را ھراتwی  ھزارھموطن ٢٠بيش از 

ميشد؟ وسرانجام آيا بھتر نبود تا روز قتل نخستين رئيس جمھور کشور، سردار 

 مwرگ حاضwر نwشد  سرتwسليم بwه  دشwمنان  تا لحظwۀرا که وخانواده او محمدداود

ومwwرگ مردانwwه وشwwرافتمندانه را برتwwسليم شwwدن وبwwه  اسwwارت .خwwود فwwرود آورد

درآمدن درچنگال ذلت رھبران وابسته به بيگانه، با گردن افراخته پذيرفت و نام 



٣٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 بنwwام روز .خwود وخwانواده خwود را در صwwف  دليرمwردان کwم نظيرتwwاريخ ثبwت کwرد

 ھwا روز آن بايد که می ميتوان ده ھا مثال آورد اين مورد در ؟شھيد ياد ميکردند

  .ناميدند می شھدای گلگون کفن وطن ما عنوان روزه را ب

روايان فعلی کشور بwه افتخwارات  گفت که نه تنھا فرمان سف فراوان بايدأ تاب    

بلکwwه از ، کاری ھwwای پwwدران و نياکwwان مwwا وقعwwی نميگذارنwwدفwwدابwwه   ، مwwاۀگذشwwت

  ، خwويش فاجعwه ھwا آفريدنwدۀ نwا بخردانwاعمwالران و ھمرزمان  شان که با ھمفک

  ، جاده ھا و چھار راھی ھا را بwه نwام آنھwا مwسمی سwاختند، تراشيدندهرستم زمان

ران گو تحصيل  از قلم بدستان ای  دادند بلکه عده یالقاب قھرمان ملی و مارشال

ارج کwwشور از سwwال روز بwwا برگwwزاری مراسwwم باشwwکوه ھwwم در داخwwل و ھwwم خww مwwا

  »١ .... . تجليل به عمل می آورنددرگذشت آنھا

  : روز ارجناک ديگرسهدو

 در پيوند با شاه بخاطر بايد داشت که

 روزھای  ، دو روز ديگر نيز ازامان هللا 

ھيجان وارجناک  برای و پرمسرت  پر

يکی  :بشمار ميرودمردم افغانستان 

 دراين روز. است) ماه فبروری٢٢(روز

است که شاه امان هللا در ارگ شاھی 

  قبلروزيکبجای امير نصرهللا خان که 

از سوی رجال ھمرکاب امير حبيب هللا 

خان در ج�ل آباد به پادشاھی برداشته 

شده بود،از بيعت به امير نصرهللا خان 

  م   شاه امان هللا در لباس سربازی  ھنگام اع�                           :انکارکرد وگفت 

  لدر مرادخانی کاب١٩١٩ فبروی ٢٤پادشاھی  در

                                                             

١
 ٢٢/٨/٢٠١١افغان جرمن آن�ين، - 



٣٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

او نايب  منظور( شھادت امير به تحريک کسی است که خود طالب سلطنت است«

، لھذا من بدستان خون آلود بيعت نميکنم وبه تنھائی برای گرفتن )السلطنه بود

 ».کسی که با رأی من موافق است به دست راست من باستد. انتقام حاضرم

سی که به حمايت از شھزاده امان هللا ازجا بلندشد، صالح محمد خان نخستين ک

اول سپاه کابل بود که از ميان رجال نظامی برخاست  نايب سا\ر قوماندان لوای

 قرارگرفت وبه تعقيب آن ساير رجال نظامی ودولتی  وپھلوی امان هللا خان

جتماع بزرگ روز بعد شاه در ا  .١ کردند بيعت اه جوان حمايت واظھارازش

 اھالی کابل و افراد . شھريان کابل حاضر گرديد ونطق تاريخی خود رابيان کرد

ودند و بی صبرانه انتظار کرده ب تجمع در برون ارگسپاه درميدان مراد خانی 

امان هللا خان درحاليکه يونيفورم رسمی عسکری . ورود شاه جوان را ميکشيدند

 برھنه در کمر داشت سوار بر اسپ از به تن، موزه ھای بلند به پا و شمشير

ارگ شاھی برآمده ، تنھا و بدون محافظ، دليرانه و خودمانی به داخل جمعيت 

 مردم، بيانيه  ی ازدر ھمين روز و در برابر جمعيت عظيماو. بزرگ مردم درآمد

 استق�ل داخلی و خارجی افغانستان را اع�م و  وتاريخی و مھمش را ايراد نمود

برای ملت افغانستان را    دری، برابری، عدالت و خدمتگزاری صادقانهتأمين برا

  .وعده داد

 فبروری مردم کابل ٢٤: " ... روان شاد غبار دراين مورد چنين مينويسد

اجتماع بزرگ نمودند، امير امان هللا خان  و قشون پايتخت در ميدان مرادخانی

ر برھنه در کمر آويخته سواره و تنھا در بين جمعيت داخل شد درحاليکه شمشي

بود، درھمين جا بود که او نطق مشھور و تاريخی خود را نمود، او استق�ل 

خارجی افغانستان و آزادی فردی را در داخل کشور اع�ن کرد و از مساوات و 

. برادری و برابری، آزادی ملت و تأمين عدالت و صداقت دولت جديد حرف زد

  »٢. . . استغريو شادی و تھنيت از جمعيت برخ

                                                             

١
       ٧٤٣، درمسيرتاريخ، غبار - 

٢
 غبار، ھمانجا - 



٣٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 سربازان وافسرانواين سخنان شاه آزادی خواه از جانب شھريان کابل 

  . بدرقه شد! وزنده باد امير امان هللا ، با غريو ونعره ھای هللا اکبراردو

 که  است)ش١٢٩٧ حوت ٩(= فبرورى٢٨ روز ،ديگريک روزپرارج 

 .ته شدبه سلطنت برداش» مشروطه خواھان«خان، مطابق طرح قبلى هللا امان ا

 ردگذابحضرت شوربازار، تاج سلطنت را برسر شاه امان هللا  پيش از آنکه و

  : شاه اظھارکرد،

اين تاج را بشرطی بسرمی گذارم که استق�ل کامل کشور را 

  :حاصل  کنم

اول برھمه رعايای صديق ملت « :  سپس خطاب  به شھريان کابل گفت

 تاج سلطنت افغانيه را بنام نجيبه خود اين را اع�ن و بشارت ميدھم که من

  »١ . نھاده ام بسراستق�ل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان 

من اين لباس ! ملت عزيز من «: گفت ضمن بيانات پرشورخودشاه 

سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا که لباس استق�ل را برای مادر وطن تھيه 

که غاصبان حقوق ملتم را به  من اين شمشير را در غ�ف نمی کنم تا  ! نسازم

بياوريد آخرين ! ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من ! جای خود ننشانم 

ھستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که سرھای پرغيرت خود را برای 

   ٢» !سازيم  خ�صی وطن فدا

داکتر عبدالرحمن حکيمی يکی ازنخستين آقای پيکار پامير از قول 

 :روايت ميکنده  اول فاکولتۀ طب کابل چنين شاگردان دور

 تمام مردان روشناس ] اعليحضرت امان هللا خان[خوب بخاطر دارم که " 

تاج . پايتخت را در مسجد جامع عيد گاه جمع کرد و از فضايل استق�ل حرف زد

شاھی او را در مسجد گذاشته بودند، اشاره به آن نموده گفت که اين تاج را 

                                                             

١
 ١٠داکتراسدهللا حبيب، دوره امانی، ص - 

٢
  مقدمه، بقلم حبيب هللا رفيع٨حاکميت قانون،ص  - 



٣٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

لستان زير دست خود ميداند و من افغان و مسلمانم و تاج شاھی را امپراتور انگ

تا آنوقت بسر خود نميگذارم که با ھمت و شجاعت شما قوم غيور افغانستان 

بعد ازين بيانيۀ شورانگيز، . استق�ل و آزادی افغانستان را باز بدست نيارم

خون اين طفل : را بدست گرفته و بلند کرد و گفت ) شھزاده ھدايت هللا(پسرخود 

معصوم را فدای حصول استق�ل مينمايم و بعد شمشير خود را از غ�ف کشيده 

و فرمود که اين شمشير را در غ�ف نميگذارم تا شرافت افغانستان را باز 

   ١ ". . .حاصل نکنم 

 سند مھم تاريخی دوداکترعبدهللا کاظم با نقل دانشمند محبوب افغان 

در ج�ل آباد واط�ع خبر قتل امير شھيد به ان امارت نصرهللا خ مربوط به

   :شھزاده امان هللا خان مينويسد

اولين فرمان امير نصر هللا خان از ج�ل آباد عنوانی سردار امان هللا «

خان عين الدوله و اھالی مقيم دارالسلطنه کابل، مورخ شام پنجشنبه اول حوت 

ری قصر شاھی  قمری، تحري١٣٣٧ جمادی اول ١٨ شمسی مطابق ١٢٩٧

  :ج�ل آباد 

عاليجاه ارجمند سعادتمند عزيزالوجود بجان برابرم عين الدوله و باقی «

منصبداران نظامی و ملکی و معتبرين و اھالی علماء شرع شريف و ک�نتران 

پايتخت حاضرين دربار دارالسلطنه کابل بدين مبين متين حضرت سيدالمرسلين 

  .کم بوده مأمون و محفوظ باشندصلی هللا عليه و سلم استوار و مح

چونکه اعليحضرت خلد آرامگاه حضرت سراج الملة و الدين پدر معظم و 

برادر مھربان و پادشاه من و امير پادشاه و پدر و برادر شما ھا برای دورۀ 

 ماه حال منزل خيمه گاه اوشان ١٨رفته شب پنجشنبه ) لغمان ـ نوسنده(لمقان 

ود آرام کرده بودند، بوقت عمل سه بجه شب در کله گوش بوده آرامگاه خ

مذکور بفير گلوله تفنگچه کدام شخص کافر بيدين شرير و نامعلوم به شھادت 

؛ روز پنجشنبه مذکور نعش شھيد سعيد خلد ) انا هللا و  انا اليه راجعون. (رسيد
                                                             

١
 پيکارپامير،ظھور وسقوط اعليحضرت امان هللا خان،فصل چھارم - 



٣٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

آرامگاه را به آرامی به حمل موتر به باغ شاھی ج�ل آباد آورده سران و 

  .ان حاضرين ج�ل آباد را از واقعۀ جانکاه مذکور واقف نموديمسرکرده گ

شھزاده عنايت (ارجمند سعادتمندعزيزالوجود  بجان برابرم معين السلطنه 

و باقی خاندان جليل الشأن شاھی و او\ده ) هللا خان فرزند بزرگ اميرـ نويسنده

 و عمله و جد امجدم و سادات و علما و منصبداران نظامی و ملکی و معتبرين

اھالی کار و ساير رعايای نظامی و ملکی بحضورم حاضر و مسئله شرعی فقه 

ِشريف که مأخذ از ک�م ملک ع�م و احاديث نبوی صلی هللا عليه و سلم است از  َ
راه دين و ھوس بحضورم عرض نمودند که تا نصب امير نشود، نعش شھيد 

الرأی بيعت امارت برای من ھمه متفق  .سعيد خلد آرامگاه بخاک سپرده نميشود

اگرچه اين ماتم جانکاه بسيار صعب بود و شاق گذشت اما حمايت . نمودند

ناموس اکبر که دين متين است و حفظ ناموس شما اھالی ملت و دولت عليه را 

با\تر دانسته بيعت جمھوری را قبول فرموديم و نعش شھيد سعيد بروز مذکور 

مر امارت خويش قرار بيعت فوق شما ھا را به خاک سپرده شده از واقعه و ا

شما ھا غم و الم و اندوه اين واقعه را به امر دين متين . آگاھی نموديم

سيدالمرسلين صلی هللا عليه و سلم تکيه داده برای تن وجوديکه سبب حفظ 

ناموس و بعينه پدر و برادر شما ھا بود، طلب آمرزش نموده خود ھا را بفضل 

 که خداوند بفضل خود حفظ امور دين و دنيای شما اھالی ملت خداوند جمع داريد

را مينمايد و از خداوند تبارک و تعالی مسئلت مينمايم که دين مبين حضرت سيد 

المرسلين صلی هللا عليه و سلم را از چشم زخم زمانه نگھداشته و مرا از روی 

 برای ھر مرحمت خداوندی خويش توفيق عنايت فرمايد که خدمت دين اس�م که

پادشاه مسلمان واجب و \زم است که بجا بياورد و بجا آورده است، تسلط 

دشمنان دين را حتی الوسع کوتاه دارم و خود را و شما ھا را با جميع اھالی 

ًاس�م خصوصا اھالی افغانستان را بخداوند قادر توانا سپرده ياری از درگاه 

ون \زم بود شما ھا را خبر و حضرت الھی ميخواھم و اميد اجابت را دارم چ

  ) امضاء  امير نصر هللا(                ».اط�ع دادم

  



٣٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

امان شھزاده  عنوانی  راامير نصر هللا خانآقای داکتر کاظم دومين فرمان 

 و به وسيله شجاع الدوله خانهللا خان که ھمزمان با فرمان اولی تحرير 

بح جمعه مورخ دوم حوت  به ساعت ده بجه ص روز بعدغوربندی فراشباشی

برای شھزاده در قصرعين العماره کابل رسانيده ) ١٩١٩فبروری ٢١ (١٢٩٧

 خود را  ،شد که ب�فاصله شھزاده امان هللا خان  با ادعای خونخواھی  قتل پدر

  .جانشين پدر خواند و اع�م سلطنت کرد

روز باوصول فرمانھای اميرنصرهللا خان به دارالسلطنه کابل، حوالی ظھر 

جمعه دوم حوت شھزاده امان هللا خان عين الدوله که وکيل پدر در کابل بود، در 

او در قدم اول صاحبمنصبان و عساکر . برابرنصرهللا خان و امارت او اقدام کرد

را فرا خواند و درباره شھادت پدر خود و دست اندرکاران آن صحبت نمود و 

ه تخت سلطنتش را پيش از آنکه ًا می شناسم، کسی کبمن قاتل را قري«: گفت 

و » ادنی تشبثی در پيدا کردن قاتل کند، بی استحقاق برای خود تعيين نمود

من دست ھمه مردمی را که در کله گوش بودند، بخون گلگون «: ع�وه کرد 

ناحق ريختۀ پدر خود آلوده می بينم ومن عزم کرده ام که خون پدر را به ھدر 

  .»نمی گذارم

 از ھمه نائب سا\ر صالح محمد خان صادقانه دست دراين وقت پيش

اگر کسی ھست که خون پدر خود را «: شھزاده امان هللا خان را گرفت  و گفت

ختاندن خون يميگيرد، من باھمه ھستی خود آماده ام و در رکاب ھمايونی به ر

دراينجا حاضرين ھمه دست بيعت داده از حاضر بودن خود در . »خود حاضرم

جريان اين ريداد تاريخی درشماره اول سال اول ( ١ .ده اظھار آمادگی کردندرکاب شھزا

  ) به نفصيل درج شده است٩جريده امان افغان، صفحه 

ً شام ھمان روز شاه جديد امان هللا خان اع�ميۀ  ذيل را شخصا تسويد و 

به تعداد دونيم ھزار نسخه در مطبعه حروفی کابل به چاپ رسانيد و امر کرد تا 

  . ه سرعت بين مردم در مرکز و اطراف توزيع  گرددب

                                                             

١
 - 



٣٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  متن کامل اع�ميه سلطنت امير امان هللا خان

  :» اشتھار واجب ا\ظھار« تحت عنوان

ای ملت معظمۀ افغانستان، نام سرزمين اس�ميه و ای رعايای صادقه و «

فرزندان حقيقيه پدر من و پدر شما اعليحضرت سراج الملة والدين خاقان 

  ! قرين که شھيد گلولۀ طپانچۀ غدار و خيانت ارباب جنايت گرديده استمغفرت

برھمه شمايان اع�ن و اع�م  ميشود که آن تاجدار بزرگوار که يک 

پادشاه مسلمان و از قوم و ملت غيور ھمين مملکت پاک و مقدس افغانستان 

ه  ما١٨بود يعنی پادشاه شما و از قوم و جنس شما بود، در ليله پنجشنبه 

 در اثنای که موقع کله گوش نام موضع لمقان تشريف ١٣٣٧جمادی ا\ول سنه 

داشتند، درساعت سه بجه شب در بستر خواب گاه حضرت شاھانه شان بضرب 

  )انا¯ و انا اليه راجعون. (گلولۀ طپانچه شھيد کرده شدند

اين ماتم و مصيبت را برای خودم خاص نميدانم بلکه خودم را با شما 

رغم و ماتم می شمارم زيرا آن شھريار خوبی کردار پدر ھمۀ ما و شما شريک د

، »از سرخون پدر فرزند صالح نگذرد«: بود بنابرين چنانچه شاعری گفته است

برما و شما فرض و واجب است که ھمۀ مايان با\تفاق برادروار انتقام پدرم که 

کمر بسته شويم و شھيد مظلوم دست خائنان دين و دولت اس�م گرديده حاضر و 

  .تا انتقام آن خون را نگيريم، آسوده ننشينيم

خود من که در وقت حيات پدر بزرگوارم به مقام وکالت دارالسلطنۀ کابل 

از طرف حضرت شاھانه شان موکل و مؤظف بودم و حال به اصالت آن بار 

ًسنگين امانت را متوک� و معتصما با¯ در عھده خود گرفتم و برتخت سينۀ  ً

  .افغانيه بر دو مقصد بسيار مقدس و مھم بالعز و ا\قبال جلوس نمودم

اول مقصد خدمت دين مبين حضرت سيدالمرسلين محمد مصطفی صلی هللا 

عليه و سلم است که برترين و احسن ترين مقصد و مآرب ھمان است و آن بدين 

و ملت غيور و ) ص(پوره ميشود که شما امت ناجيۀ حضرت محمد ا\مين 



٤٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ندار افغانستان نشين محض بھمين مقصد مقدس نخستين با من ھمدل و دي

ھمزبان گرديد و دست وفاق و اتفاق را به يکديگر داده در مقابل حم�ت و 

وليکن درين خصوص شرط . مھاجمات دشمنان دين و ملت حاضر و مھيا باشيد

ام خون اول ھمين است که ما فرزندان آن پادشاه رحيم القلب بسيار مھربان انتق

  .ناحق بسيار آشکار و عيان او را بايد بگيريم

اين خون ناحق و غدر مطلق از دوحال خالی ! ای ملت و قوم عزيز من

يا به تحريک سرانگشت خارج بوقوع آمده خواھد بود، يا از داخل است : نيست

که ھم ازطرف چنان شخصی بوده خواھد بود که مدعی سلطنت بوده باشد تا او 

 خود برجايش بنشيند و بھر صورت خود من که انشأهللا فرزند را برداشته،

صالح و صلبی شان ھستم تا انتقام خون پدر خود را نگيرم، شمشير در غ�ف 

نخواھم کرد و از ھمه شما برادران دين و وطن اميد دارم که مرا دراين حق 

  .صريح من برادروار مددگاری رسانيد

ا پدرش کشته شود، در پيش من انصاف شود يک آدمی چون از شما رعاي

آمده خود را بخاک ھا ميماليد و واوي� می کنيد، اينک حال قضيه بعکس آن 

واقع شده يعنی من که در اين وقت با بيعتی که اھالی دارالسلطنه و نواحی آن و 

مشايخ کرام و سادات عظام از صنف جليل عسکری و ملکی مردانه وار با تمام 

د، با\ستحقاق پادشاه شما و در حقيقت خدمتگار غيرت و شھامت کرده ان

محافظۀ جان و مال و ناموس شما ھستم، پدر کشته ميباشم و از شما مددگاری 

  .مقصد اول من ھمين بود که گفته شد. و ھمدردی خون پدرم را ميخواھم

قبول نمودنم بار امانت را اين است که در يک بار دوباری که : مقصد دوم 

 مأمور شده بودم البته تا به يک درجه به شما برادران وطن و کالت سلطنتوبه 

رعيت و ملت خود را شناختانده باشم که يگانه آرزوی من بحق رسانيدن 

ن بی نوايان است، نيت يگانه من ھمين است که استعداد و دمظلومان و دادستا

قابليت خدادادی که ذات اقدس خالق عظيم الشأن ما در خصوص اجرای عدالت 

 رفع ظلم و بدعت در دماغ و قلب من القا فرموده است، آنرا از قوه بفعل و

  .بياورم



٤١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برھمه شما رعايای صادقه و ملت نجيبۀ خود اين را اع�ن و :  اول 

بشارت ميدھم که من تاج سلطنت اس�ميۀ افغانيه را بنام استق�ل و حاکميت 

 معنی استق�ل و آزادانه داخلی و خارجی افغانستان بسر نھاده ام؛ مختصر

آزادی داخلی و خارجی دولت اينست که قبل ازين دولت ما را بعضی دشمنان 

خارجی ما سلطنت بااستق�ل آزاد داخل و خارج نمی دانستند بلکه در بيرون ما 

را آزاد نمی شناختند،  حا\نکه مانند مردم افغانستان يک قوم جليلی که آزادی 

خ بھر طرف دنيا باربار شناختانده باشد، چطور را سعادت خودھا و از ادوار تاري

ميشود که نام حمايت و يا آقايی کدام دولت خارج غيردين و ملت خود را برخود 

  . آگاه و دانا باشيد! حاشا قبول کند؟

دولت افغانستان ھروقت آزاد ومستقل بوده و خواھد ! ای ملت وقوم نجيب من 

بول کرده و بشما بشارت دادن را بود و من بھمين نام مقدس حکمرانی آنرا ق

ضروری دانستم که شما قوم و ملت آزاد و  مستقل ھستيد که حق حمايت و 

  .نگرانی ھيچ کدام دولت خارج برشما نيست

ديگر اينکه حضرت پروردگار ما خالق يگان \شريک و \نظير که 

وشاورھم فی ا\مر فاذا عزمت : پادشاھان است در ک�م برحق خود ميفرمايد

فتوکل علی هللا، اينک من چنانچه درھمه امور ک�م خدا و رسول خدا را رھبر 

  .ھمه کارھای خود اتخاذ کرده ام

بردين استوار، در حفظ ناموس دين و ! ای ملت عزيز و ای قوم با تميز

  .دولت و ملتی خود بيدار، برنگھبانی و دوستی خود ھوشيار باشيد

عنوی که به حقيقت پدرشما بود، در انتقام خون پدر حقيقی من و پدر م

باقی از درگاه حضرت اقدس . بامن دست اتفاق و پای ھمت را پرفشار داريد

» . خير و توفيق ميخواھمبنی نوع انسان\يزال خود و شما و جمله اھل اس�م و 

  .ختم اع�ميه

 برج حوت ٢١اعليحضرت امان هللا خان از دارالسلطنه کابل بتاريخ 

وازده روز بعد از جلوس رسمی خود که مطابق است به  شمسی يعنی د١٢٩٧



٤٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 مي�دی به نماينده افغانستان در ھند فرمانی از کابل صادر ١٩١٩ مارچ ١١

افغانستان بايد از نگاه سياست داخلی و خارجی آزاد و مستقل باشد و : کرد که 

 مردم افغانستان با امان هللا ھمدست شده انتقام پدر را از قاتل: نوشت که 

بيگرند و اين قاتل ھمان دشمن تاريخی استق�ل افغانستان است ، مردم نجيب 

افغانستان بايد آزاد باشد و ھيچکس تحت فشار و ستم نباشد و قانون بايد در 

   ١ .افغانستان حکومت کند و قانون مطابق به احکام حکم دين مقدس اس�م باشد

ی برای افغانھا  نيز از روزھای پراھميت تاريخ١٩١٩  اپريل١٣روز 

شاه امان هللا در اين روز، مجلسی در دربارکابل، شامل دپلوماتان خارجی . است

وبزرگان ومشران ملکی ونظامی کشوربرگزار، ودرآنروز استق�ل افغانستان را 

  : با اين جم�ت اع�م کرد

ًمن خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کام� آزاد و " 

بعد از اين کشورما، مانند ساير دول و قدرتھای جھان، . مودم مستقل اع�ن ن

که در  آزاد است و به ھيچ نيروی، به اندازه يک سر موی اجازه داده نمی شود

و اگر کسی به چنين امری اقدام  امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نمايد

ر انگليس و سپس رو بجانب سفي» .نمايد، گردنش را با اين شمشير خواھم زد

سفير انگليس با حترام و » ! آنچه گفتم فھميدی « : نموده پرسيد) نجف علی(

    ٢ ».بلی فھميدم: تعظيم جواب داد

را، ١٩١٩ اپريل ١٣انگليس ھا، روز "،  "ريه تالی ستيوارت"به قول 

 اپريل ١٣ زيرا در روز "٣ .در تاريخ امپرطوری بريتانيا ميدانند سياه ترين روز

يمی در شھرھای مختلف ھند، از جمله در پشاور، بمبئی، \ھور، تظاھرات عظ

                                                             

١
دين فوفلزائی، چاپ  فرھنگ کابل باستان، تأليف عزيزال-متن فرمان ديده شود:داکترکاظم- 

نگاھی به چندسند تاريخی ،آرشيف مقا\ت  ( ٨٦٠ تا ٨٤٩، جلد دوم ، صفحه ١٣٨٧کابل، 

 )٢٠١٢داکتر عبدهللا کاظم، درافغان جرمن آن�ين 

 .۶۵ دبليو،ادمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان، ترجمه زھما، ص- ٢
٣
 ١١ی،صريه تالی ستيوارت،آتش درافغانستان،ترجمه کوھسارکابل - 



٤٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

دھلی وسايرشھر ھای ھند براه افتاد که درآن تصادماتی با افراد پوليس 

دراين روز شھر امرتسر دو ھزار کشته و چندين . وعساکر استعمارگران رخ داد

   ١ .ًھزار مجروح برجای گذاشت که واقعا تکاندھنده بود

 خان از اين کشتاروحشيانه استعمارگران مطلع شد، وقتی امان هللا

با يادآوری از قتل عام  اخير اپريل مجلسی ترتيب داد و درمحکوم کردن آن در

مردم ھند  در\ھور،دھلی،ج�ليان وا\باغ امرتسر، اشک ريخت ومردم را به 

مردم آزادی خواه افغانستان به صدای برحق  .جھاد عليه انگليس دعوت  کرد

 خود را برای سومين نبرد١٩١٩می تاسوم  وان خود لبيک گفتند وشاه ج

" جورج روزکيپيل"يک سياستمدارانگليس بنام . رھائی بخش آماده کردند

امان هللا خان آتشی را برافروخت که مدتھا را   :"   نوشت١٩١٩جون ۴در

   ٢ ."دربرخواھد گرفت تا ما آنرا خاموش کنيم

 خان آتش آزادی خواھی واستق�ل طلبی  واقعيت  ھمين بود که امان هللا

را درقلمرو امپراطوری بريتانيا در داده بود که  تا پارچه پارچه شدن 

مردم افغانستان در تحت رھبری .طوری انگليس ھمچنان شعله ور بوداامپر

که باقوی ترين  زعامت  جوان ودليرخود شاه امان هللا،نخستين مردمی بودند

  انگليس که آفتاب در قلمروش غروب نميکرد،قدرت استعماری وقت، يعنی

مذاکره  قھرمانانه رزميدند و سرانجام انگليسھا را وادار به قبول متارکه جنگ و

 منطقی اين مذاکرات پيمان ۀنتيج .برای استرداد استق�ل کشور خود ساختند

به توشيح ) ش١٢٩٨ اسد ٢٨(م مطابق ١٩١٩ اگست ١٨صلحی بود که در 

 اگست مطابق ١٨ھمين روز  افغان رسيد و افغانھا از آن پس شاه جوان وبيدار

  . را روز استرداد استق�ل خودشناختند و آن را ھرساله گرامی ميدارند اسد٢٨

مصريان شاه امان هللا را ستارۀ شرق پس از استرداد استق�ل افغانستان، 

ه ھمين را پادشاه خود مي دانستند، بهللا مسلمانان ھند، شاه امان القب دادند و

                                                             

١
 ٧۵٠غبار،ص : ،نيز١٨٧، ص١٩٨۴نفتو\خالفين، انگستان بر ضد افغانستان، مسکو  - 

٢
 ١٢،١ آتش درافغانستان، صص - 



٤٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

خاطرجنبش ھجرت در ھند برتانوی به حرکت آمد وتعداد بسياری از ھنديھای 

خان آزادی طلب، راه افغانستان درپيش گرفتند که در آنجمله يکی ھم 

حضور نمايندگان آزادى خواه و . ابوالک�م آزاد بودعبدالغفارخان وديگری 

ھند در شھر ھاى انق�بى ھند درکابل و اوج گيرى شورش ھاى مردم قحطى زده 

\ھور و امرتسرو دھلى وپشاور و تحريکات قبايل سرحدى بر ضد انگليس از 

، عواملى بودند که خشم وکينه  استعمار انگليس را نسبت هللاجانب شاه  امان ا

  .دزخان قمچين ميهللا به امان ا

 ،١٩۴٧ اگست١٥مردم ھند در تحت رھبری حزب کانگرس،با\خره در

ل آزادی کشورما موفق گرديدند يوغ استعمار  سال بعد  ازحصو٢٨يعنی  

انگليس را از گردن خويش بدور اندازند و به کسب  استق�ل خود نايل آيند، اما 

متاسفانه که استعمار،با آنکه خون اين کشور را بيش از سيصد سال مکيده 

بود، و رمقی برای حيات مردم فقيرنگذاشته بود، قبل از برسميت شناختن 

ارانه آخرين ضربت خود را نيز برآن واردکرد وکشور ديگری از استق�لش، غد

جدا کرد تا نيات شومش را در وجود اين مولود " پاکستان"بدنه اش با نام 

حل نکردن مسئله کشمير وبی توجھی نسبت . ناپاک درمنطقه عملی کند

 چھل ميليون پشتون در آنسوی مرز ديورند، از جمله آن -سرنوشت سی

 استعماری است که نه تنھا پيکر ھند بزرگ را مصاب به عملکردھای زشت

سرطان بنيادگرائی و جنگ ھای مذھبی کرد، بلکه اين مسئله چون غدۀ چرکين 

 ٢٨ خ�صه، روز .سرطانی خواب راحت را ازمردم افغانستان نيز ربوده است

، از آنجھت نزد افغانھا پرارج وگرامی )م١٩١٩ اگست١٨(  ش١٢٩٨اسد 

که حاکی از ( ضرت شاه امان هللا، پيمان صلح راولپندی رااست که اعليح

 ، توشيح کرد وبا توشيح آن فصل جديدی)برسميت شاختن استق�ل کشور بود

افغانھا اين روز را .  اجتماعی واقتصادی کشور رقم خورد-در تاريخ سياسی 

  سخت گرامی ميدارند، زيرا که خونھای ريخته شده پدران و نياکان شان با\خره

نام ھای جان باخته . ثمرداد و اين ثمر ھمانا استق�ل کامل سياسی کشور بود

  . گان راه آزادی ميھن را ميتوان در طاق ظفرپغمان با خطوط درشت ديد وخواند



٤٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  طاق ظفرپغمان

طاق ظفـــرو رواق سپاھى گمنام در پغمان ، بخاطر جاودانگى نام شھداى 

 فرزندان آن جان باخته گان می . بنا يافتندغازىهللا راه آزادى بدستور شاه امان ا

بايستی به نام وکارنامه ھای فراموش ناشدنی نياکان آزادی دوست خويش در 

با سرھای پراز غرور وعشق به آزادی واستق�ل  برابر استعمار به خود ببالند و

ھر زورگوئی مثل نياکان باشرف خود  از ميھن خويش در برابر ھرمتجاوز و

ز تماميت ارضی وحاکميت ملی خويش دفاع نمايند ونگذارند که بايستند و ا

  . نھی کنند و امر بيگانگان برآنان حکم برانند و

 ساله با متجاوزين شوروى و قشون سرخ ١٤مگر متاسفانه که در جنگ  

فرين  تخريب و سخت ويران شدند وبا ويران شدن آھمگى آن يادگار ھای غرور

  . ام شھدا راه استق�ل ھم نابود و از بين رفته اندًطبعا ن اين بناھاى يادگارى،

 شوراى ملت متن آتى را بخاطر سپاس از ،درحاشيه طاق ظفر پغمان 

بتقدير « :و شھداى راه استق�ل ثبت کردندهللا خدمات وطنپرستانه شاه امان ا



٤٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

مظفريت و تذکار جانبازى ھاى يگانه نخبه آمال افغانيان و قھرمان قوم پرست با 

خان که از بدو جلوس خود جھت هللا  الغازى ا\عظم اعليحضرت امان اوجدان ،

تحصيل حيات باشرف و امحاى زندگى منفور ملت عزيز خود اعتصام آزادى 

مغضوبه و استرداد حقوق مشروعه جامعه افغانان را بعھده غيرت گرفته و 

ل  استق�١٢٩٨ اسد ٢٨ّمتعاقبا در سايه حدت عزم و قيام فوق العاده خويش تا 

تامه افغانستان را حصول نمود، اين بناى مفخرت احتوا که شاھد بعث بعدالموت 

و نيز . بنياد کرده شد» طاق ظفــر«مانست در صيفيه پغمان مينو نشان بنام 

 که درطى اثبات فداکارى وجديت ]جان باخته[اسماى ھمان جوانان سر فروش

مشق حيات ما و شھيد راه حريت گشته، کارنامه ھاى مقدس خودشان را سر

او\د آنھا گذاشته اند در حواشى اين رواق ثبت گرديد تا آئينه صحنه خونين 

مجاھدين و تاريخ سربازى ھاى شھريار شجاعت قرين ما بوده، براى آتيه 

   ١ ».اخ�ف افغانستان محرک غليان قومى و تازيانه غيرت ملى باشد

ر پيوند گسست ناپذير نام اعليحضرت غازی امان هللا خان، با استق�ل کشو

دارد وبی حرمتی به شخصيت او، درواقع بی حرمتی به استق�ل وآزادی کشور 

است، زيرا مردم افغانستان در تحت زعامت ودرايت آن غازيمرد وطن پرست 

خونھای پاک خودرا برای استرداد استق�ل ريختند تا آنرا از کام استعماربه دست 

نپرست واين شخصيت سياسی  افغان را، پس مقام وا\ی اين رھبر وط. آوردند

 بعد از حصول استق�ل،ميتوان ھمين اکنون ھنگام شنيدن خاطرات ٩٢از گذشت

  بزرگان و ريش سفيدان ھموطن به وضاحت تمام درک کرد و به محبوبيت 

  .معنوی او در ميان ملت پی برد

داشت  ًمردم حق شناس افغانستان، کام� حق دارند تا با تدويرمحافل بزرگ

  . از استق�ل کشور از آن شاه مرحوم ابرازسپاسگزاری کنند

  )٨/٢٠١١ /١٩تجديد نظر در  ( پايان

                                                             

١
 ٤٢٠خان،ص هللا عزيز الدين وکيلی پوپلزائی،سفرھاى  اعليحضرت اما ا - 



٤٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  مقالۀ سوم

  

  پان اس�ميسم شاه امان هللا واھداف آن

  )٢٠٠٩/ ٨/ ١٣نوشته شده در (

  

  :شکلبندی پان اس�ميسم درافغانستان 

واده ھwwای ، بwwسياری از خwwان١٩٠١بعwwد از مwwرگ اميرعبwwدالرحمن خwwان در

معتبرتبعيwدی افغwwان، چwwون خwwانواده محمwwود طwwرزی ، خwwانواده شاغاسwwی خوشwwدل 

وغيره بwه ) يا مصاحبين(خان ،خانواده سردارعبدالرحمن خان،خانواده نادرخان 

 دوباره به وطن بازگشتند ١٩٠۵ و١٩٠۴اجازه اميرحبيب هللا خان ،درسال ھای 

يا درايران تحصيل کرده بودند وچون ھمگی يا درترکيه عثمانی، ياھندبرتانوی و

درايwن ميwان محمwودطرزی نويwسنده  .،از طرف اميردرکابل به کار گماشwته شwدند

وژورناليwwwست برجwwwwسته ، دردوران تبعيwwwwد ، بwwwwا فلwwwwسفه اروپwwwwائی وھمچنwwwwان بwwwwا 

. رفورميwستھا وپwان اس�ميwستھای جنwبش ناسيوناليwستی عثمwانی آشwنا شwده بwwود

لھای حاکميwwت خwwود بيwwشتر تحwwت تاثيراسwwتد\ل اميرحبيwwب هللا خwwان در اولwwين سwwا

طwwرزی در بwwاره اھميwwت نوسwwازی در عرصwwه تعلwwيم وتربيwwت، مخwwابرات واقتwwصاد 

  .قرارگرفته بود

تاثيرپذيری اميرحبيب هللا خان، از انديشه ھای تجدد خواھی طرزی ،ازاين 

 جريده پانزده روزه سراج ١٩١١حقيقت نيز آشکار ميشود که موصوف درسال 



٤٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

درجريwwwده . را بمwwديرت محمwwwودطرزی تاسwwيس وحمايwwت وتwwwشويق نمwwود را\خبwwا

مذکور ع�وه برنشراخبار، سعی ميشد تا اساسات تئوريک ماھيت واھداف غائی 

.  اقتwwصادی کwwشور طwwرح ريwwزی شwwود-ناسwيوناليزم افغwwانی بخwwاطر گwwذار اجتمwwاعی

وسwيدجمال " ترکwان جwوان"محمودطرزی توسط جريده سراج ا\خبار،اعتقwادات 

لدين افغان را برای افغانھا معرفی کرد وآنھا را ازحوادث جھان درعرصwه ھwای ا

سراج ا\خبار وانديشه ھای طرزی تاثير . سياسی ، علمی وفرھنگی مطلع ساخت

موقف . بزرگی بربخش تجدد خواه جامعه افغانستان در طول يک دھه وارد نمود

wwشانی اميرگرديwwب پريwwرزی موجwwسی طwwد انگليwwتعماری وضwwد اسwwال ضwwد و در س

اما تا اين وقwت طwرزی  . جريده با جريمه شدن مدير آن ممنوع  اع�م شد١٩١٨

کwwwwار خwwwwود را کwwwwرده بwwwwود، يعنwwwwی جنwwwwبش مwwwwشروطيت واسwwwwتق�ل طلبwwwwی وضwwwwد 

  .کرده بود استعماربرتانوی  را دراطراف سراج ا\خبار ودربار ايجاد

جھwاد واردشدن ترکيه درجنگ عمومی اول وتقاضای خليفه مسلمين برای 

برضد متحدين ، احساسات پان اس�ميwستی وضwد برتwانوی را درميwان مwسلمانان 

به مخwاطره افتwادن امپراطwوری عثمwانی . نيمقاره ھند وافغانستان بشدت دامن زد

کwه مرکwز خ�فwت محwwسوب ميwشد، باعwث گرديwد کwwه بwسياری از روحwانيون متنفwwذ 

ليس را اع�م کند، چنانچه پاچا وارد نمايند تا جھادعليه انگ براميرحبيب هللا فشار

صاحب کنرخطاب  به اميرنوشت که انگليwسھا درجنwگ بالقwان مwسئول انwد وبايwد 

درک نمود، اما واکنش اميردر ) که ايجاب جھاد را ميکند(آنرا بحيث جنگ مذھبی

ھرگاه پاچا صاحب کنر سيد نمی بود بخاطر اين :" برابر اين پيشنھاد اين بود که 

  )١."(مير او را ميکشتا حرفھايش بايد

پان اس�ميسم به مفھوم ھمبستگی اس�wمی، بwرای بwسياری از سwنتگرايان 

بيwرون  تجدد خواھان که دراثر تلقينات طwرزی دراطwراف دربwار و محافظه کار و

بwرای دفwاع از وطwن وعقيwده  داشتند، زمينه را مساعد ساخت تا از دربار حضور

شارقابل م�حظwwه سياسwwی قرارگرفwwت تwwا اميرحبيwwب هللا تحwwت فww. بwwاھم يکwwی شwwوند



٤٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ترکھارا قبwول وعليwه  بخاطرتامين استق�ل کامل افغانستان ،ھمبستگی اس�می با

يwwک ھيئwwت جرمنwwی برياسwwت نيwwدرماير کwwه توسwwط . رجنwwگ داخwwل شwwود ھادانگليwس

. انق�بيون ھندی ، ھمرائی می شد جھت تامين ھمکاری برضد برتانيه بکابل آمد

بwwی نتيجwwه مانwwد، زيwwرا اميرحبيwwب هللا خwwان موقwwف بيطرفwwی امwwا  ايwwن ت�wwش ھwwا 

افغانwwستان را حفwwظ نمwwود وھمwwين موضwwوع پرجنجwwال بwwود کwwه  اسwwباب قتwwل او را 

  .  درلغمان فراھم ساخت١٩١٩درسال 

اما فشار ھنگامی بيش از پيش برامير تشديد گرديد که انورپاشا وزيرجنگ 

) سلطان عبدالحميد(لطان ترکيهس:" ترکيه نامه يی به اميرفرستاد بدين مضمون

زيرا سلطان (جھاد را اع�م کرده است که بايد از طرف تمام مسليمن اطاعت شود

مسلمانان ھند وفارس ايwن اع�wم جھwاد را پيwروی مwی کننwد  ).خليفه مسلمين بود

واما درمورد افغانستان موضوع چطوراست؟ آيا افغانستان به قوای ترکيه اجازه 

شورعبور کند؟ وزير پيشنھاد کرده بود که به روابط دپلوماتيک ميدھد که از آن ک

 افغانwستان ازاشwتراک درجھwاد منwع ی م�w ھwا  برتانيwه خاتمwه داده شwود و-افغان

  ».نگردند

او . اما اين پيام نيwز اميرحبيwب هللا را ازسياسwت بيطرفwی منwصرف نwساخت

  : درپيام جوابيه خود چنين نگاشت 

 ت�wش -. از سياسwت بيطرفwی دسwت کwشيده شwوداست کwه  اين بسيارزود" 

صورت نمی گيرد که جلو عبوراردوی ترکيه خارج از افغانستان گرفته شود، اما 

 قطwwع روابwwط دپلوماتيwwک باھنwwد -. افغانwwستان کمکwwی درايwwن زمينwwه کwwرده نميتوانwwد

م�ھwwا درخwwارج از قلمwwرو افغانwwستان –. برتwwانوی بwwرای افغانwwستان مطلwwوب نيwwست

آنھwwا درايwwن زمينwwه نwwه از چيwwزی . کwwه ميخواھنwwد ميتواننwwد انجwwام دھنwwدھرآنچwwه را 

  )٢."(ممانعت ونه به چيزی تشويق ميشوند



٥٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 -ھيئwwت جwwرمن.کابwwل  درايwwن وقwwت مرکwwز م�قwwات ھيئwwت ھwwای گونwwاگون بwwود

نيwwدرماير بwwه اشwwتراک کwwاظم بيwwگ، نماينwwده ترکيwwه / ترکيwwه برھبwwری فwwون ھنتيwwگ

مانند راجا مھندرپرتاب ومو\نwا برکwت هللا نيwز عثمانی که در آن انق�بيون ھندی 

 ترکيwه -ھيئwت جwرمن.سھم داشتند، از مھمترين اين ھيئت ھا به حساب می آمدند

اميرجرگwه . کابwل شwد  به منظور جلب حمايت برای ترکيwه وارد١٩١۵درسپتامبر

شخصيت ھای دولتی برای بحwث بربيطرفwی  مشايخ و ،"علماء"مرکب از  ئی را

دراين جرگه درباره اع�م جھادعليه  .ا شموليت در جنگ دعوت نمودافغانستان ي

ًانگلwيس ھwا تقريبwا اتفwاق نظروجwود داشwت، امwا پwس ازمشورت،حwضرت صwاحب 

چھارباغ به امير مشوره داد که تا زمان مساعد شدن فرصت ويا چنwان شwرايطی 

،اما ًکه مداخله افغانستان را درجنگ مطلقا ضwروری بwسازد، بيطwرف بwاقی بمانwد

خwان "برای  برع�وه امير .آمادگی ھای \زم برای ھمچو شرايط بايد اتخاذ گردد

ھwwدايت داد کwwه جwwزوه ئwwی رامبنwwی براينکwwه عwwدم ) قاضwwی سwwعدالدين خwwان" (علwwوم

  . اطاعت از امير،عدم اطاعت از اس�م است،به نشربرساند

" تجwwwددخواھان."بعwwwد ازايwwwن اقwwwدامات، نارضwwwايتی در دربwwwار اوج گرفwwwت

اميwر حبيwب هللا خwان .  درمخالفwت بwا اميربwاھم نزديwک ترشwدند" سنت گرايwان"و

درحالی که بيطرفی افغانستان را حفظ نمود، درجبھه داخلی بwه اقwداماتی متوسwل 

انگليس بود، منجمله به م�w ھwا چنwين  شد که بيانگر خوش بينی او با جبھه ضد

ات بدھيwد وآنھwا را آگwاه به مردم از ورود وھدف ھيئت ترکيه معلومw:"ھدايت داد

سازيد که برای غزای قانونی دروقت مساعد خwود را آمwاده بwسازند و از ھرنwوع 

البتwه ." توسل به س�ح که اکنون شتاب زده وغيرعاق�نه است، خود داری شود

 جرمن با انعقاد يک پيمان که براساس آن جرمنی  ده ھزار -امير با ھيئت ترکيه 

در  و ط� به افغانستان می داد، توافق نمود ون پوند ميلي٢٠ توپ و٣٠٠تفنگ و

ھنگام عودت ھيئت، اميراشاره کرد کwه او بwه ھندوسwتان حملwه خواھwد کwرد، امwا 



٥١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

فقط پس از ورود موفقانه اردوھای آلمwان وترکيwه بwه افغانwستان بwرای حملwه بwه 

  )٣. (ھند

ستان متوجwه افغانw بدينسان جنگ جھانی اول،چشم انwداز پwان اس�ميwسم را

  .درافغانستان با بقيه جھان اس�م پيوند داد نمود وتفکر سياسی  ومعنوی را

: بwود در دو دھه اول قwرن بيwستم، دوجنwبش سياسwی درافغانwستان نيرومنwد

يکی جنبش ناسيوناليستی مشروطه خواھی وضد استعماری که عمدتا دراطراف 

ان کwه بwه يwک دربار متمرکز بود وديگwری طريقwت ھwای صwوفيانه شwرق افغانwست

شwwرايط خwwاص بwwين المللwwی ايwwن . جنwبش رزمنwwده ضwwد اسwwتعماری تبwwديل يافتwwه بwwود

رشد  و) ترکيه عثمانی(دوران بخصوص تجزيه شدن آخرين امپراطوری اس�می

را بwه مرکwز ت�قwی " جھwاد"جنبش ضد استعماری درھندوستان، تا مwدت زيwادی 

منورين ( نفکران جديدوروش) بخصوص پيرھا( اين دوجنبش يعنی روحانيت قديم

  .تبديل نمود) شھری

مخالفwwwت بwwwا سياسwwwت بيطرفwwwی اميرحبيwwwب هللا خwwwان درجنwwwگ عمwwwومی اول 

نزديکwwی بwwين سwwنتگرايان وتجwwدد طلبwwان را بwwارآورد، درحwwالی کwwه سردارنwwصرهللا 

خwwwwwان، برادراميwwwwwر نماينwwwwwده منwwwwwافع روحwwwwwانيون بwwwwwود، سwwwwwردارامان هللا خwwwwwان، 

يوناليwwست نيرومنwwد از احتwwرام وسwwيع ميwwان پwwسرامير،بحيث پwwان اس�ميwwست وناس

  .روحانيون برخوردار بود حلقات  روشنفکری و

با قتل اميرحبيب هللا در لغمان، بين نيروھای سنتگرا که دراع�م پادشwاھی 

گwروه تجwددخواه  کwه ازسwردار امwان هللا خwان  سردار نصرهللا خان عجله کردند و

ھنگام کشته شدن .وتاه مدتی درگرفتبرای پادشاھی حمايت می نمودند، مبارزه ک

بنwابرين بwزودی بwا حمايwت رھبwران  امير، سردارنصرهللا خان درج�ل ابwاد بwود و

پاچwا صwاحب اس�wمپور وپسرحwضرت  مذھبی مwشرقی چwون نقيwب صwاحب بغwداد،

  بھانه اين کار بجا آوردن  صاحب چھارباغ، به پادشاھی برداشته شد و دليل يا



٥٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

   . توسط جانشين او بودمراسم تدفين شاه  شھيد

 فبروی ٢١پنجشنبه (ھنگامی  که اين مراسم در ج�ل اباد صورت ميگرفت

 فبwروری ،امwان ٢٢، يکروز بعwد آن روز جمعwه )ش١٢٩٧ول حوت ١= ١٩١٩

کwwwه حمايwwwت کامwwwل ) ۴.(هللا خwwwان درحwwwالی درکابwwwل  خwwwود را پادشwwwاه اع�wwwم نمwwwود

.  را بwwwا خwwwود داشwwwت)روشwwwنفکران شwwwھری (مwwwشروطه خواھwwwان و تجwwwدد طلبwwwان 

ھمچنان  ھنگامی که  او والی کابل بود، براثراخ�ق و رويه درست خود با مردم  

مادرنيرومنwد ) علياحضرت (ع�وتاً . بزرگی درميان مردم کسب کرده بود اعتبار

امان هللا خان، که متعلق به طايفۀ قدرتمند بارکزائی بود، حمايwت بخwشی ازقبايwل 

از محبوبيwت زيwادی  امان هللا خwان، دربwين اردو نيwز.  بودرا برای او تأمين کرده

رھبwران . اولين اقدام او بلند بردن معاش سربازان وافسران بود برخورداربود و

مذھبی نيز او را بحيث يک پان اس�ميwست وناسيوناليwست پرشwور مwی شwناختند 

 حساب نمی وبا\خره چون او در سفر شکار با اميرنبود، بناء ً درقتل او لکه دار

  . شد

سردار نصرهللا خwان وقتwی کwه از تwصميم امwان هللا خwان باخبرشwد،با وجwود 

  ھwزار۵٠اطمينان ھای ميرسwيدجان پاچwای اس�wمپورکه وعwده داد، يwک نيwروی 

 ايwwwن  خwwwان آمwwwاده ميکنwwwد، ب�فاصwwwله در دفwwwاع از سردارنwwwصرهللا نفwwwری قبايwwwل را

بwه  گيری از خwون ريwزی اسwتعفا وکرد واع�م نمود که بخاطرجلو پيشنھاد را رد

  . امان هللا خان بيعت ميکند

،درمwwسجدعيدگاه کابwwل لنگwwی )ش١٢٩٧ حwwوت ٩(١٩١٩ فبwwروری ٢٨در 

، حwضرت ) بعwدھا شwمس المwشايخ(پادشاھی توسط  شاه آغا فwضل محمدمجwددی 

شوربازاربرسر امان هللا خان گذاشته شد و خطبه پادشاھی بنام اميرامان هللا خان 

برھمه رعايای صديق « : شاه امان هللا، دراولين سخنان خود گفت. ديدقرائت گر

ملت نجيبه خود اين را اع�ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت را بنام استق�ل 

اع�wم اسwتق�ل کامwل )  ۵(».وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان بwسر نھwاده ام 



٥٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ايwت بيwدريغ اقwشار افغانستان از طرف شاه وتعقيwب سياسwت مwستقل خwارجی، حم

. مختلف مردم بشمول روحانيون و تجدد خواھان را بسوی شاه  جوان جلب کwرد

ًشاه امان هللا با تحصيل استق�ل کامل افغانستان، مسلما توقعات مردم را برآورده 

ورھبwران مwذھبی قبايwل مwاورای سwرحد درپخwش واشwاعه محبوبيwت شwاه . ساخت

  .يرومندی بودندامان هللا در امتداد سرحد وسيله ن

خwwان هللا  بقwwول اوليwwور روی، بwwا اع�wwم استرداداسwwتق�ل افغانwwستان،امان ا

ازسwwwwwwwوى جامعwwwwwwwه روحانيwwwwwwwت، تwwwwwwwوده مwwwwwwwردم و تجwwwwwwwددطلبان موردسwwwwwwwتايش 

 جwwايى کwwه -خwان چwwه در افغانwwستان و چwه درھنwwد هللا پرسwwتيژ امwwان ا....قرارگرفwت

 به اوج -ده بودبه راه افتا» خ�فت«جنبش پان اس�ميستى عجيبى در پيروى از 

  )۶. (شگوفائى رسيد

 از قول مو\نا عبيدهللا سندی که اندکی پس از تwصاحب قwدرت ،استا اولسن

بوسwيله  امwwان هللا خwwان، بwwاوی م�قwwات داشwwت،گزارش ميدھwwد کwwه او بwwا تبwwسم يwwاد 

وبدينوسيله موصwوف  بwه م�قwات قبwل از ". من ھمان شخص ھستم"آورشد که 

wد کwان هللا را سلطنت خود اشاره ميکنwھزاده امwت شwندی حمايwا سwی آن مو\نwه ط

اين پ�ن بنام توطئه مکتوب ھای ابريشمين .(بدست آورد درباره پ�ن شيخ الھند

 ترتيب شده بwود وھwدف آن ،کwشانيدن افغانwستان ١٩١۵معروف است که درسال 

به جنگ عليه انگليس به منظوراسترداد استق�ل افغانستان وآزادی ھند از سلطه 

حتی براين موضوع بحث ميwشد کwه شwھزاده امwان هللا خwان دردھلwی . ستعماربودا

بwwه مناسwwبت مwwرگ مو\نwwا  امwwان هللا خwwان درپيwwام تعزيwwت خwwود.) تwwاج گwwذاری گwwردد

مو\نا محمودالحسن ماموريتی را آغwازکرد کwه :" محمودالحسن اشاره کرده بود

  )٧." (من آنرا تکميل خواھم کرد

  

  :اه امان هللامضمون پان اس�ميسم ش



٥٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

منور وآگاه بود مسلمان بدون ترديد،شاه امان هللا ،يک  وطن پرست ويک 

وبراثwwر ھمwwين آگwwاھی ازاساسwwات اس�wwم و وظwwايف رھبwwران اس�wwمی بwwود کwwه در 

نمازھwwای روزجمعwwه بجwwای م�ww امwwام خwwود بwwه امامwwت مwwی پرداخwwت وخطبwwه ھwwای 

س�می ايراد ميکwرد و پرشور وپرجذبه يی  در راستای وحدت واخوت افغانی و ا

مردم را به برادری و اتحwاد ويwک پwارچگی بwرای آبwادانی کwشور وحفwظ اسwتق�ل 

مwwيھن دعwwوت ميکwwرد وخطبwwه را بwwا دعwwای ھمبwwستگی  ووحwwدت ملwwی مwwسلمانھا و 

 .افغانھا به پايان ميبرد

درحقيقت اوپيش نمwاز شwدن وخطابwه دادن را حwق رھبwر وپيwشوای جامعwه 

 قبwل از وی ھwيچ يکwی از شwاھان واميwران افغانwستان اس�می ميدانwست وميگفwت

ايwwن حwwق را از م�ww امامwwان کwwسب نکردنwwد واو اولwwين کwwسی اسwwت کwwه ايwwن حwwق را 

بايwwد از آن درجھwwت تwwامين وحwwدت ملwwی وصwwيانت اسwwتق�ل  بدسwwت آورده اسwwت و

شwwاه امwwان هللا  در خطبwwه ھwwاى خwwود پيwwشوايان اس�wwم را بwwه . کwwشور اسwwتفاده کنwwد

به اين عwاجز مجاھwد ! خداوندا « : ميکرد و در آخر با تضرع ميگفتترتيب دعا 

  . واز منبر فرود مى آمد» !توفيق رفيق گردانهللا فى سبيل ا

شاه از تعصبات قومی ونژادی نفرت داشت و مردم را به پرھيز از ھرگونه 

بwwاری در خطبwwه نمwwاز جمعwwه  درقنwwدھار گفتwwه بwwود . تبعwwيض وتعwwصب فراميخوانwwد

ره ، شيعه ، سنى، احمwدزايى و پwوپلزايى نwداريم ، بلکwه ھمwه يwک ھندو ، ھزا«:

 )٨(»!ملت ھستيم و آنھم افغان

مwwشروطه رھبرمحتwwوا ومwwضمون پwwان اس�ميwwسم شwwاه وبايwwد متwwذکر شwwد کwwه 

خواھwwان را ضwwديت بwwا انگلwwيس واسwwترداد اسwwتق�ل سياسwwی افغانwwستان از چنwwگ 

نه تنھwا اعتبارشwاه امwان هللا را  اين پان اس�ميسم .استعمار برتانيه تشکيل ميداد

داخل افغانستان افزايش داد وحتی سنتی ترين ومحافظه  درجھان اس�م، بلکه در

کارترين رھبران مذھبی نيز براساس ھمين پان اس�ميسم  و روحيه ضدانگليسی 

بنابرين آنچه  برای افغانھwا بزرگتwرين . بودن  امان هللا خان، او را حمايت کردند



٥٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 -اسwتق�ل کwشوراست کwه براثرجنwگ سwوم افغwان قی ميگردد، استردادپيروزی تل

انگليس  در تحت زعامت شاه امان هللا حاصل گرديد و محبوبيwت او رابwه پيمانwه 

وسيع نه تنھا درافغانستان ، بلکه درتمام جھان اس�م افزايش داد تا آنجاکه به او 

  .بحيث رھبر بزرگ اس�م نگاه ميکردند

خwwwwان را شwwwwخص دمwwwwوکرات و دوسwwwwتدار ملwwwwت هللا امwwwwصرى ھwwwwا امwwwwان " 

ميشناختند و وى را رمز آزادى و مبارزه عليه استعمار انگليس براى ملت مصر 

خان رامثwال عwالى يwک پادشwاه شwرق در هللا مصريھا امان ا .و شرق مي دانستند

خwان ميخواسwتند کراھيwت هللا مصريھا با  تعريف از امwان ا. قرن بيستم ميدانستند

  )٩."( شاه مصر و استعمارانگليس ابراز کنندخود را نسبت به

هللا براى مسلمانان ھند، افغانستان قلwب اس�wم بwه حwساب مwي آمwد و امwان ا

 اين انديشه درميwان رھبwران ١٩٢٠درسال ) ١٠.(خان را پادشاه خود ميدانستند

) انگليwسھا"(کفwار"زيرحاکميwت  مذھبی ھند انکشاف نمود که مwسلمانان بايwد از

روحانيون محلی ھند . رسايه پادشاه مستقل  افغانستان پناه ببرندد خارج شوند و

براسwwwاس فتwwwوای مو\نwwwا عبwwwدالباری  ومو\نwwwا ابwwwوالک�م آزاد مھwwwاجرت را بwwwه 

درنتيجه موج مھاجرت مسلمان ھندی بسوی افغانستان . افغانستان تشويق کردند

شwاه . ردنwدبحرکت افتاد وھزاران نفwر ازمwسلمانان ھنwد بwه افغانwستان مھwاجرت ک

سرشwwناس تwwرين ايwwن . آمwwان هللا بwwه  آنھwwا خwwوش آمديwwد گفwwت وآنھwwا را پwwذيرفت

مھwwwwاجرين، ابwwwwوالک�م آزاد، خwwwwان عبwwwwدالغفار خwwwwان، بعwwwwدھارھبرجنبش خwwwwدائی 

  .خدمتگارپشتونستان و خسربره ھای حاجی ترنگزائی بودند

انگليwwسھا کwwه ميدانwwستند افغانwwستان آنقwwدر بنيwwه قwwوی  اقتwwصادی نwwدارد کwwه 

امکانات رفاه مھاجرين را فراھم کند، خود به تشويق مسلمانان ھند پرداختنwد تwا  

البته انگليس بدين وسيله ميخواست از محبوبيت شاه . به افغانستان ھجوم ببرند

بwزودی تعwداد مھwاجرين ھنwد درافغانwستان . امان هللا درميان مسلمانان ھند بکاھد

رين روز افwزون وامکانwات دولwت مگر چwون تعwداد مھwاج .نفررسيد ١٨٠٠٠به  



٥٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

افغانستان محدود بود، بنابردرخواست کميته مھاجرين ھندی درکابwل، شwاه امwان 

هللا،فرمانی مبنی  بر توقف مھاجرين ھنwدی  بwه افغانwستان صwادرنمود کwه در آن 

گفتwwه شwwده بwwود افغانwwستان در شwwرايط موجwwود نميتوانwwد امکانwwات \زم را بwwرای 

مھwاجرين ھنwدی بwا خwوش بينwی ١٩٢١درسال ). ١٩٢٠ی م(مھاجرين فراھم کند

عميق نسبت به شاه  امان هللا ، افغانستان را ترک گفتتند و دوباره به ھندوستان 

  )١١.(برگشتند

پwwان اس�ميwwستی افغانwwستان نwwwسبت بwwه شwwرايط مwwسلمانان درجامعwwwه  تعھwwد

د ميwان ھندوستان، رھبران جنبش خ�فت را به اين نتيجه گيری  رسانيد که اتحwا

گزارشwھا حwاکی از اينwست کwه   .ضد انگليwسھا تwشويق کننwد بر ھندو ومسلمان را

روحانيون مح�ت مختلف افغانستان درپای اع�ميه يی امضا ء گذاشتند که درآن 

 بخاطر رعايت احساسات ھندوھا ، از کشتن گاو خود داری ودر عوض به کشتار

 هللا خwwان نيwwز موردحمايwwت ايwwن اقwwدام توسwwط فرمwwان امwwان.بwwز توصwwيه شwwده بwwود

  )١٢.(قرارگرفت

غازى :داکتر زمانی در مقالۀ محققانه وممتع خويش متذکر ميشود که 

 به شھرت رسيد، بلکه استق�ل نه تنھاامان هللا خان بعد از پيروزى در جنگ 

براى پاليسى ھا و اقدامات نشنلستى، ضد انگليسى و پان اس�ميستى  اش مورد 

او نه تنھا در افغانستان، .  قرار گرفت  نيزاص جھان اس�م ستايش و احترام  خ

 بحيث  وبلکه در ھند بريتانوى و آسياى ميانه نيز حمايت مردم را بدست آورد

خود ” پيام مشرق“ ع�مه اقبال \ھوری کتاب . کانديد مقام خ�فت پيشنھاد شد

اسخ به ديوان را که يکی از پرمايه ترين و زيباترين  آثار او می باشد و در پ

گويته شاعر آلمانی سروده شده است، بحضور اعليحضرت امان هللا خان 

شاعر ديگر فارسى، . فرمانرواى دولت مستقلۀ افغانستان پيشکش نمود

و  محمدحسن متخلص به وحيد و معروف به وحيد دستگردی يکی از شاعران



٥٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

چکامۀ اتحاد ايران،  در اثر  و اوايل سده بيستم سخنوران اواخر سده نوزدھم

  . اس�مى خود از غازى امان هللا خان ستايش نمود

اسناد محرمانۀ ارشيف ھند بريتانوى نشان ميدھد انگليس ھا ترس 

داشتند که امکان دارد يک فدراسيون دولت ھاى مسلمان افغانستان، پارس، 

بخارا،و ترکستان ، و البته امير بحيث سلطان يا حتى خليفه، از آرزو ھاى امير 

در کنفرانس مذاکرات صلح راولپندى ھملتون گرانت  احساس کرد که .  اشدب

  ) ١٣(.شايد تقاضاى استق�ل افغانستان  با تقاضاى خ�فت رابطه داشته باشد

شاه امان هللا با براه انداختن نبرد استق�ل موقعيت خwود واقعيت اينست که 

 ودر اولwين سwالھای نمwودتثبيwت را بحيث زعيم ضد امپرياليستی درجھwان اس�wم 

او بwصورت شwفاھی .دکwرحاکميت خود سياست پان اس�ميستی رزمنده را تعقيwب 

از خ�فت در برابر تھديد انگليسھا وبلشويکھا حمايت کرد واميربخارا وباسمچی 

ھمچنwwwان .ھwwwای ترکwwwستان را دربرابwwwر بلwwwشويکھا از لحwwwاظ مwwwادی کمwwwک نمwwwود

ھل دختران عودت نمودند واط�ع ُميرگازرگاه وحضرت کرخ ازطريق پنجده به چ

 تحwت تwwسلط روسwھا بودنwwد ١٨٨٥دادنwد کwwه تwرکمن ھwwای پنجwده کwwه پwس از سwwال 

  . آرزومنداستند که تحت حاکميت افغانستان درآيند

هللا  بلشويک ھا بخارا و خيوا را اشغال کردنwد و امwان ا١٩٢٠در سپتامبر 

لwشويکھا مرکwز و اجwازه نwداد کwه ب خان بر ايwن عمwل بلwشويک ھwا اعتwراض کwرد

در نخwستين معاھwده . تبليغات خود را در کابل برعليه انگلwيس ھwا تاسwيس نماينwد

شwwده بwwود، شwwرط  عقwwد١٩٢١ نwwومبر ٢٨دوسwwتى افغwwان و اتحادشwwوروى کwwه در

اساسى دوستى با آن دولت آزادى کشور بخارا و خيوا با طرز حکومتى که مردم 

ميليون روبwل بwه افغانwستان درج آن ديار بخواھند، ھمراه با پرداخت سا\نه يک 

گرديwwده بwwود، در مقابwwل افغانwwستان بwwه روسwwھا وعwwد داد تwwا قونwwسلگريھاى شwwانرا 

قنwwدھارو (درپwwنج شھرافغانwwستان بwwشمول دومنطقwwه در سwwرحدات ھنwwد بريتwwانوى 

ًتاسيس کنند،ولى بعد از امضاى معاھده مذکور بلشويک ھا عم� به تمام ) غزنى



٥٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

قواى بلشويک بخارا را مورد حمله خwويش قراردادنwد .تعھدات خود پشت پا زدند

و افغانانى را که بکمک بخارا رفته بودند  با سه واگون ط�کwه پادشwاه بخwارا بwا 

هللا شwwاه امwwان ا. خwwود حمwwل ميکwwرد دسwwتگير و در بwwازار ھwwا بwwه مwwردم نwwشان دادنwwد

wستند و بwاد نيwل اعتمwا قابwا قطعwشويک ھwه بلwه ًمجلس وزراء را دايرکرد وگفت ک

  )١٤. (وعده ھاى شان وفا نکردند

متنفرميساخت، نزديکى  از شاه امان هللا بيزارو واما د\يلی که انگليسھا را

ديپلوماتيک شاه با بلwشويکھا بخwاطر وارد کwردن فwشار بwر انگلwيس ھwا، حwضور 

نماينwwدگان آزادى خwwواه و انق�بwwى ھنwwد درکابwwل و اوج گيwwرى شwwورش ھwwاى مwwردم 

پwwwشاور وغيwwwره و  و دھلwwwى و  ھwwwاى \ھwwwور و امرتwwwسرقحطwwwى زده ھنwwwد در شwwwھر

 خwان، عwواملى بودنwدهللا تحريکات قبايل سرحدى بر ضد انگليس از جانب امان ا

از . خان نا راحت و متنفرميساختهللا که بايد استعمار انگليس را نسبت به امان ا

بلwشويکھا، بwيش از ھرچيwز ديگwر  خwان بwاهللا ھمه مھمتر تظwاھر نزديکwى امwان ا

نفwرت اساسwى انگلwيس از . خان خشمگين ميکwرد هللا ا را نسبت امان اانگليس ھ

خwwان، ھمwwان، جنwwگ سwwوم افغwwان و انگلwwيس بود،کwwه افwwسانه شکwwست هللا امwwان ا

ناپذيرى انگليس را درشرق باطل ساخت و ويرا مجبور ساخت تا در ميز مذاکره 

  . صلح بنشيند

ا عليwwwه  و مwwwسلمانان ھنwwwد رقبايwwwل خwwwان جھwwwاد را اع�wwwن کwwwرد تاهللا اامwwwان 

راحت بودند  انگليس ھا از اين شورش ھا خيلى نا. انگليسھا تحريک کرده باشد

هللا  قيwام نمودنwد و انگليwسھا کwه امwان ا١٩١٩ سwرحدى در مwاه مwى قبايwلو تمام 

جنگ يک ماه . خان را محرک اين ھمه قيامھا مى دانستند به وى اعتماد نداشتند

لwيس را بwه ميwز مwذاکره بکwشاند و خان مؤفق گرديwد تwا انگهللا دوام کرد و امان ا

معاھwwده اى صwwلحى را در راولپنwwدى در مwwاه اگwwست بwwا ھملwwتن گرانwwت بwwه امwwضاء 

  .برساند
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خان و ديگر مشروطه خواھان افغان از کسب هللا محمودطرزى، شاه امان ا

اسwتق�ل کwwشور خوشwwنود بودنwد، زيwwرا بwwا مھwwارت سياسwى و نظwwامى از زيwwر يwwوغ 

خان عقيده داشت کwه افغانwستان آزاد حwق داردکwه هللا اامان . انگليس نجات يافتند

باکشورھاى ھمسايه رابطه نزديک داشته باشد، مزيد برآن مى تواند با مسلمانان 

ھندکه تحت سيطره انگليس بسر مى بردند و ھم چنان قبايل سرحدى که از نگwاه 

wرا در معاھwا آنwيس ھwد و انگلwت دارنwا قرابwا افغانھwذھبى بwده تاريخى، نژادى و م

خwان آزادى هللا امان ا.  از افغانستان جداکرده بودند، نيز رابطه برقرارکند١٨٩٣

خواھان ھند مقيم کابل را نيز يارى مينمود، زيرا سياست پيشروى انگليس ھا در 

 . ميان قبايل خطرى را متوجه افغانستان ساخته بود

 ھنwد انگليس ھwا از پwشتى بwانى امwان هللا خwان ازقبايwل و از آزادى خواھwان

و غ�wم ) محمwودطرزى(ناراضى بودند، چه انگليس ھامکاتبات بين وزيرخارجه 

حيwwدر آمwwر پوسwwته خانwwه افغانwwستان در پwwشاور و مکاتبwwات بwwين طwwرزى و سwwردار 

، نماينده افغانى در ھند را به دست آورده بودنwد و ايwن مکاتبwات  خانعبدالرحمن

مزيwد بwرآن مکاتبwات .  ميwدادھمکارى افغانستان را با آزادى خواھان ھندى نشان

ن ھنwwد را نيwwز بwwه سwwندی وزيرحکومwwت ج�wwى وطwwهللا خwwان و عبيwwداهللا بwwين امwwان ا

و ھمکwار وى ظفرحwسن از تمwام هللا  دريکى ازايwن اسwنادعبيدا.دست آورده بودند

که در آينده با افغانھا در حمله شان عليه برتانيه کمک  ھنديھا تقاضا کرده بودند

قتwل برسwانند، خطwوط آھwن، تلگwراف و غيwره را مwورد نمايند، انگليس ھwا را بwه 

ستھاى ھنwدى در خwارج ھنwد حمله قرار بدھند و يک رابطه نزديک بين ناسيونالي

  .خان حکيم اسلم و مولوى منظور وجود داشتهللا  امان اۀو نمايند

آنھwا مwذاکره افغانستان ھمواره از انگليس ميخواست تا در مwورد قبايwل بwا 

از مذاکره در مورد قبايل شانه خالى مينمود و افغانھwا از ايwن  نمايد، اما انگليس

انگليس ھا بwراى چنwدين سwال از بکwار بwردن کلمwه . سياست سخت ناراحت بودند

خان ابا ورزيدند و از معاھده تجwارتى بwين افغانwستان و هللا اعليحضرت به امان ا



٦٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

تان در سwاحه ايتاليا به حکومت ايتاليا اعتwراض کردنwد و گفتنwد کwه ھنwوز افغانwس

ھيئwت محمwدولى خwان را دراروپwا پwذيرائى کردنwد، مگwر . نفوذ انگليس قرار دارد

  )١٥.(انگليس ھا نپذيرفتند که محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد

  

  :م شاه امان هللازاھداف وبن مايه پان اس�مي

کwwسب ًشwwاه امwwان هللا، اساسwwا  پwwان اس�ميwwسم  را در ضwwديت بwwا اسwwتعمار و

اسwتق�ل کامwل  سياسwwی  کwشورو مwدرنيزه کwwردن افغانwستان ميخواسwت وھمينکwwه 

دسwت بwwه اص�wwحات اجتمwwاعی زد وايwwن اص�wwحات اواز سwwوی روحانيwwت متنفwwذ بwwا 

 تخريwب روبwwرو گرديwد، ديگwwر او ھwم از پwان اس�ميwwسم وتحقwق رفwwورم و سwبوتاژ

 امان هللا  باقی يگانه شخصيت روحانی ايکه تا آخرطرفدارشاه. ھايش دلسرد شد

لطنت را حضرت شوربازار بود که لنگwی سw) شمس المشايخ(مانده بود، شاه آغا

ته بود و در تمام مراسم رسمی در پھلوی شاه قwرار گذاشنيز برسرامان هللا خان 

 شwwمس ١٩٢٠ نwwومبر ١٩يwwک روز بعwwد از ادای نمwwاز جمعwwه در تwwاريخ . داشwwت

 خwان يگانwه شwاه مwسلمان در دنيwای اع�wن کwرد کwه امwان هللا) شwاه آغwا(المشايخ 

يعنی شاه آزاد، پس بايد بwه نwام خليفwه جھwان اس�wم شwناخته شwده و ،اس�م است 

 نومبر يعنی چھار روز بعد از آنکه ٢٣اما در تاريخ . خطبه بنام وی خوانده شود

حضرت شوربازار امwان هللا خwان را خليفwه اس�wم خوانwده بwود، امwان هللا خwان در 

ع�wن کwرد کwه از ايwن موضwع صwرف نظwر گwردد، زيwرا نمwی خواھwد کwه بwا دربار ا

  ) ١٦. (توطئه ھای انگليس روبرو و باعث سقوط دولت افغانستان گردد

تأکيد افکار اس�م مدرن با اھداف سياسى غير مذھبى به مثابه ماھيت تجدد 

. فwتبازتwاب ياافغان در سياسwت ھwاى اص�wح طلبانwه شwاه امwان هللا ی جوانان طلب

- ١٩٢٢گرمى و حرارت رفورم ھاى اولى شاه که در دوره اول رفwورم ھwا بwين 

 م�يwم تwر و معتwدل ١٩٢٥- ١٩٢٤ اع�م گرديد، پس از قيwام خوسwت در ١٩٢٥

  .تر ساخته شد



٦١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

دانشمند افغان داکتر سيد عبدهللا کاظم با گزينه ھايی از مباحثات لويه جرگۀ 

  :  مينويسدمیمسئله خ�فت اس�درمورد ١٩٢٥پغمان در 

، مسئله خ�فت اس�می و تمرکز آن در )ترکيه(با انقراض دولت عثمانی

افغانستان ازطرف علما در لويه جرگه مطرح شد و صحبت ھای زياد صورت 

گرفت وگفته شد که بايدعلمای کشورھای اس�می به افغانستان دعوت شوند و 

  : ود را چنين بيان کردشاه امان هللا در اخير نظر خ. دراين باره بحث نمايند

ًاو\ بايد که جمعيت العلمای اس�ميه بيشتر از ديگر مذاکرات، اين مسئله «

را بسنجند که آيا نفس خ�فت درين عصر حاضره مفيد است، يا نه؟ و آيا خليفه 

که معين شود، ميتواند که تمام مسلمانان روی جھان را اداره کند، يا نه؟ و آيا 

ن است که با اوامر خليفه ای ترکی، مسلمانان ھند که زير اين مسئله قابل يقيي

ًفشار حکومت انگريزی و مردم مصر که طبعا طرفدار حکومت محلی و مردم 

ًعرب که ذاتا مي�ن بسوی شريف مکه و اھالی مراکش که ظاھرا بسوی امير  ً

شان تمايل دارند، اجرآآت و رفتار خواھند کرد، يا نه؟ بعد از فيصله شدن اين 

ًمسئله و حتمی بودن خ�فت، باز متفقا تعيين موضع خ�فت را نموده فيصله 

من به آواز بلند .... نمايند که چقدر قوای مادی و معنوی درخ�فت ضروريست؟

ميگويم که خ�فت به طرز و صورتی که بود و سوا از مفاد رقبه حکمرانی 

 مصائب عالم  به خود نداشت و به درد و)پاليسی مشخصی(خويش، نقطه نظری

چنانچه در مواقع سه گانه تغلب انگليسان بر افغانستان ھيچ (اس�م نمی پرداخت 

، ھيچ بدرد )صدا و ندای نداد و اجتماع عالم اس�م کوششی بعمل نياورد

يکه اننميخورد و بکار نمی افتد و بايد ھم که خليفه در امور دنيوی مسلمان

ًدرتحت حکومتش نباشد، طبعا و عق� مدا خله نورزد و اگر بنمايد، آيا ايران، ً

ھند، مصر، مراکش، تونس، الجزاير، افغانستان، چين و غيره مسلمانان عالم 

به ! ًابدا نی! با\ عذر و ضرر و تکليف با امتثال اوامرش پرداخته ميتوانند؟ نی 

خيال عاجزانه ام که دراين دوره خ�فت بدرد نميخورد و خليفه به جز از اينکه 



٦٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بگرداند، ) دشمن(و مملکتش را دچار مصائب کبری و ھدف اسھام اعدا خودش 

  )٨٢ و ٦٩رونوشت لويه جرگه ـ صفحه (».ديگر فائده را با اس�م عايد نخواھد کرد

 به تطبيwق رفwورم ھwاى قwوى ،١٩٢٨ پس از سفر طو\نی در شاه امان هللا

بانwه فwوق سياسwت ھwاى اص�wح طل.... تر غير مذھبى نwسبت بگذشwته اقwدام نمwود

را کwه » جوانwان افغwان «الذکر ھمچنان ب� تکليفى ميان ميراث دوگانه طwرزى و 

 دولwت مwدرن -تصور مودل تجwدد طلبwى اس�wمى را بخwاطر رسwيدن بwه يwک ملwت 

  ) ١٧.(تحسين ميکردند، انعکاس ميداد

بwwا اع�wwم : اوليwwور روی، اس�wwم شwwناس معwwروف فرانwwسه معتقwwد اسwwت کwwه 

 جامعwwه افغwwانی ازجانwwب شwwاه امwwان هللا مناسwwبات شwwاه بwwا سياسwwت مwwدرنيزه کwwردن

 کwwه بنwwام پwwان بwwودروحانيwwت متنفwwذ بwwرھم خwwورد و ايwwن در واقwwع پايwwان اتحwwادی 

 شwwدهاس�ميwسم ميwwان قبايwل، جامعwwه روحانيwت و قwwدرت حاکمwه تجwwدد طلwب برقرار

  رابطwه ميwان دفwاع از اس�wم و غwرب گرايwیۀعلت اصلی عدم توافwق در بwار. بود

از نظر علمwای بنيwادگرا، دفwاع از اس�wم عبwارت از ھwدايت جامعwه بwه سwوی . بود

اس�wم و شwريعت اسwت ، مگwر از نظwر امwان هللا خwان، دفwاع از اس�wم يwک مقولwه 

سياسی ضد امپرياليستی است و \زم است با گرايش به سوی غرب جامعه رابwه 

  ) ١٨.(سوی تجدد رھنمون شد

دست به اص�wحات ) مشروطه خواھان(نی بدينگونه پس از آنکه دولت اما

اجتمwwاعی زد و يwwک سلwwسله ريفورمھwwا را بwwرای تحwwرک جامعwwه بwwه پwwيش کwwشيد، 

 چون سدی در برابر تحقق بخصوص خاندان حضرات شوربازارروحانيت متنفذ ،

نخwwستين شwwخص مخwwالف بwwا اص�wwحات . طلبانwwه قwwرار گرفwwت برنامwwه ھwwای تجwwدد

بwwود کwwwه ) فwwwضل عمwwر(نورالمwwشايخ  انwwااجتمwwاعی شwwاه از خwwانواده مجwwwددی، ھم

نورالمwشايخ مخwالف . دراغتشاش خوست برھبری م�wی لنwگ دسwتش دخيwل بwود

رفتن پwسران بwه مکتwب نتيجwه ای : تعليم پسران و روی لچی زنان بود و ميگفت

واقعيت اين است که وقتی پسران به مکتب بروند . جز کافرشدن آنان در برندارد



٦٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برخوردار شوند، ديگر دکان پيری و مريدی روبه کساد و از دانش و آگاھی \زم 

  .می نھد وھيچکس زير تاثير سخنان م� وپير و مرشد قرار نميگيرد

سياست تجدد طلبwی شwاه امwان :" يدنويسمی دانشمند دانمارکی اولسن استا

هللا را بايد در ب� تکليفwی آن در بwين فلwسفه طwرزی مبنwی برمwودل اس�wمی تجwدد 

درحwالی کwه .  عملی تجدد طلبی غير مذھبی جوانان ترک درک کردنمونه طلبی و

ًتجدد طلبی غير مذھبی درجمھوری نوين ترکيه صwريحا بwه معنwی غربwی سwاختن 

 تجدد طلبی طرزی غير مذھبی ۀ وجامعه بود، اما روشن نيست که آيا انديشدولت

 بwwود يwwا اس�wwمی؟ھمچنين مفھwwوم تجwwدد طلبwwی بwwا نيwwات ضwwد امپرياليwwستی طwwرزی

بصراحت ثمره جريان تجدد طلبی يی بود که جوامع غربی آنرا از طريق صنعتی 

ساختن بوسيله راه انکwشاف سwرمايداری  بwا ھمwه پيامwدھای اجتمwاعی کwه درپwی 

نمwوده بودنwد کwه  ازايwن رو امwان هللا وافغانھwای جwوان قwصد.داشت تعقيب ميکwرد

کwر ميکردنwد کwه اس�wم ف تمام مظاھر وآثار تجدد جوامع غربی را بدست آورند و

. افغانستان متداول است، يکی ازموانع را دراين راه تشکيل ميدھد آنطوريکه در

رفwwورم ھwwای شwwاه امwwان هللا کwwه آيwwا واقعwwا ًضwwد اس�wwمی بwwوده يwwا کوشwwش بwwرای 

،ھنwwوز مwwورد مناقwwشه )جداسwwاختن ديwwن از سياسwwت( غيرروحwwانی سwwاختن دولwwت

  . سياسی قراردارد

اسی افغانستان که دولت، حقوق ووجايب شھروندان فورمولبندی قانون اس

 امwا. را تwشکيل مwی داد را مستقل از اس�م تعريف مينمود، اساس بقيه رفورمھwا

بwا . آشکارا موقف ضد اس�می را مانند ھمتای ترکی خود اتخاذ نکwرد] امان هللا[

از لحwwwاظ مقابلwwwه ھwwwای " تجwwwدد طلبwwwی"در ت�wwwش بخwwwاطر ]رژيwwwم[آنکwwwه ھwwwر دو 

بخصوص رفورمھای آخر امان ( دارای وجوه مشترک فراوانی بودندوژيکايدئول

امwا سياسwwت ھwا وموضwwع گيريھwای امwwان هللا ) هللا پwس از سwwفربزرگ او بwه اروپwwا

  )١٩."(درقبال اس�م درمقايسه با ھمتای ترکی آن فرق نمايان داشت

  :محمودطرزی وپان اس�ميسم 



٦٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

طwرزی ،   از انديشه ھای محمودم شاه  امان هللاسًاساسا ذھنيت پان اس�مي

ريwwشه ميگرفwwت کwwه بخwwاطر طwwرد اسwwتبداد  شwwاگرد سwwيد جمالwwدين افغwwانی مايwwه و

واستعمار انگليس  از سرزمين ھای اس�می ، مسلمانان را به اتحاد وھمبستگی 

دعوت ميکرد و در سراسر شرق ميانه از مwصرتا ترکيwه وايwران ونwيم قwاره ھنwد 

  .صدای او طنين انداز بود

محمwwwودطرزی، بنيwwwان گwwwذار مwwwشروطيت دوم، کwwwه از شwwwاگردان و پيwwwروان  

مکتwwب سwwيدجمال الwwدين افغwwانى بwwود، بwwه جوانwwان افغwwان ومwwشروطه طلبwwان تلقwwين 

ميکرد تازمانی کwه ملwل تحwت اسwتعمارباھم متحwد ومتفwق نwشوند، نميتواننwد يwوغ  

ی مwسلمانان او ميگفت استعمار از بwی اتفwاق. استعمار  را از گردن خود پس کنند

واگwرھمين ملتھwا دسwت  .استفاده کرده وملwت ھwای مwسلمان را دربنwد کwشيده اسwت

دردست ھم بدھند وبرضد استعمار واسwتبداد مبwارزه کننwد، ھwم از چنگwال خwونين 

محمود طرزی از ."استعمار وھم از پنجه ظلم  استبداد داخلی نجات خواھند يافت

 مwسلمانان بحيwث يwک منبwع قwدرت جنبش ھای اس�می واتحاد وھمبستگی قاطبwه

ًبرای عالم اس�م طرفداری ميکرد وشخصا با سيد جنwال الwدين افغwانی بزرگتwرين 

علwwwم بwwwردار جنwwwبش اتحاداس�wwwمی وآشwwwنا سwwwاختن مwwwسلمانان بwwwه حيwwwات معاصwwwر 

پيwروان سwيد جمwال الwدين افغwانى در "بگفته  حبيبی،."وبيداری، شناسائی داشت

.  ترقى جديد را وقف بيدارى ملى ساخته بودندکشورھاى عربى و ترکيه صحافت

در چنين ھنگامه رستخيز آسا ، کشور افغان نيز از جنبش و کوشش و تپش تھى 

محمwwود طwwرزى حwwدى خwwوان کwwاروان ملwwى مwwا بwwود و در بيدارسwwاختن مwwردم . نبwwود

مخلصانه ميکوشيد و حرکت فکرى نوينى را بوجود آورده بود،که ھمwان حرکwت 

  )٢٠. (و استق�ل طلبی افغانستان بود" مشروطه خواھى"

در تحwت هللا براثر مساعى وطن پرسwتانه محمwود طwرزى ، شwاھزاده امwان ا

ُتاثير مستقيم تلقينات و تلقيات خwسرش، مwردى روشwنفکر، آزادى خwواه و وطwن 

پرست بار آمد، تاحدى که براى حwصول آزادى و اسwتق�ل ميھwنش حاضwر شwد تwا 



٦٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

کwه از اشwwراف » غ�wم بچwwه گwان دربwار«از دسwت بwه تwشکيل يwwک سwازمان سwرى 

زادگwان اطwراف بودنwwد، بزنwد و بwا تwwدبير حلقwه آنwرا بwwه بيwرون از دربwار گwwسترش 

بدينسان در تحت تاثير افکار و ايده ھاى وطن پرستانه محمود طرزى ، شاه .دھد

عبدالرحمن لودين، عبدالھادى داوى، محمد ولwى : و ھمرزمان او مانندهللا امان ا

ى و شجاع الدوله غوربندى و غيره عاشق بى قرار وطwن و اسwتق�ل خان درواز

ًآن شده بودند و از روى اين احساس شريفانه، جنبش مشروطيت مجددا بحرکwت 

و چون يکى از اھداف مرامwى مwشروطيت دوم، اسwتق�ل کwشور و حاکميwت . افتاد

wدف مwن ھwه ايwيدن بwراى رسwان بwى قانون در کشور بود، بنابرآن مشروطه خواھ

  . بايستى موانع داخلى را از راه خود بر ميداشتند

طرزى ھماننwد سwيدجمالدين «:پژوھش دانشمند دانمارکی استا اولسن بنابر

افغانى تاکيد ميکرد که بقاى اس�م و ملل مسلمان مربwوط بwه برگwشت بwه روح و 

کرکتwر واقعwى اس�wم اسwwت کwه مبwرا از نفwوذ مwwنحط حکمروايwان مwستبد و علمwwاى 

wwل مwwوازين جاھwwذھبى و مwwر مwwافع غيwwان منwwله ميwwدن فاصwwيع شwwرا وسwwد، زيwwى باش

طبق نظريات طرزى براى . اخ�قى اس�م، سقوط ملل اس�مى را باعث شده است

کwwافى نيwwست کwwه بخwwاطر مقابلwwه بwwا تھديwwد ) يwwا ھرملwwت ديگwwر مwwسلمان(افغانwwستان 

برتwرى . ھwداروپائى ھا قدرت برابر نظامى را با آنھا در برابر خwود ھwدف قwرار د

قدرت اروپائى ھا بخاطر دست آوردھاى آنھwا در عرصwه ھwاى اقتwصادى، علمwى، 

افغانwwستان و سwاير ملwل اس�wwمى وقتwى بwه موقwwف . تکنولوژيwک و فرھنگwى اسwت

برابر به انھا ميرسندکه جامعه را بشناسند، ساينس و تکانالوژى جديد را در آن 

طwرزى بwا نwشر تعwدادى . ردازندعملى کنند و به انکشاف صنايع محلى و غيره بپ

از مقا\ت در باره دست آوردھwاى بwشرى ماننwد اختراعwات و اکتwشافات علمwى از 

نظرات و د\يل خود دفاع کرد و در بwاره مزايwاى بwرق و کيميwا و تلگwراف و خwط 

 . آھن و ھوانوردى و غيره مقا\تى برشته تحرير درآورد



٦٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

راھwى کwه اروپwا آنwرا انکwشاف با آنکه طرزى در موقع دفاع از کاپى کردن 

تصور او تجدد طلبى . داده بود قرار داشت، اما تقليد کور کورانه را نمى خواست

او جاپان را بحيث نمونه يک کشور موفق آسيائى ترجيح مى داد که . اس�مى بود

چيز ھاى خوب اروپا را بصورت سيستماتيک کاپى نموده ، اما آراستگى کردار، 

طwرزى داراى . روش عمومى زندگى خود را حفظ نموده استعنعنات ، اخ�ق و 

موقف ضد امپرياليستى بود و توضيح ميداد که اروپا با وجود نفوذ تمدن و تسلط 

اقتصادى خود با اين پروبلم روبروست که چگونه براى نفوس بزرگ خود منابع 

ار و فراھم کند و به ھمين دليل است که به مصرف قاره اى ديگر در نتيجه استثم

طرزى توضيح نداده اسwت کwه ايwن مwودل متجwدد اس�wم . بربريت توسعه مى يابند

چگونه از سقوط در ايwن پرتگwاه پرھيwز خواھwد کwرد، زيwرا وظيفwه اساسwى او در 

. اين برھه آن بود تا براى افغانھا اثبات کند که علوم جديده مخwالف اس�wم نيwست

در قwرون وسwطى ) عرب(کشف نخست از ھمه علوم معاصر اروپائى از علوم من

منwwشاء گرفتwwه و علwwم و تکنwwالوژى اروپwwائى بالنوبwwه بwwراى ترقwwى تمwwدن معاصwwر 

 . اس�مى ضرورت است

مساعى و ت�ش براى کسب معرفت توسط آموزش نه تنھا بwا اصwول قwرآن 

خwصوصيت مميwزه انwسان . سازگار است ، بلکه بخش اساسى آنرا تشکيل ميدھد

ًچون خداونwد بwه او عقwل داده اسwت، نتيجتwا . ى اوستنسبت به حيوان برترى ذات

غفلت در اشاعه و تطبيق تعقل، زيان بزرگ به خودش، به جامعwه ، بwه اس�wم و 

که طرزى از جانبداران نخستين آن بود روحانى » اين فلسفه تنور« . به خداست

 . آموزش ديده را با روشنفکر که وظيفه اش تنور توده ھاست تعويض ميکرد

 ديگwwرى از خwwصوصيت مترقwwى اس�wwم غيwwر مwwنحط نwwزد طwwرزى نقwwش مثwwال

زمwانى کwه تمwام زنwان و مwردان . برجسته زنان در دوران خ�فwت عباسwى ھwا بwود

اروپائى بى سواد و جاھل بودند ، زنان مسلمان موقف ھاى مھم بحيwث شwاعر و 

 چون شwرايط کنwونى زنwان. ھنرمند داشتند و حتى در مقامات ادارى کار ميکردند



٦٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بسيار رقت انگيز بود، طرزى و جوانان افغان ) بخصوص زنان افغان ( مسلمان 

نخستين مدافعان حقوق زنان و نخستين طرفداران حwق تحwصيل و ازدواج زن بwا 

ھمچنwwان طwwرزى توضwwيح ميکردکwwه علwwت سwwقوط . يwwک مwwرد در افغانwwستان بودنwwد

بwwwwين تعwwwwدد زوجwwwwات ) م ١٧٩٣- ١٧٧٣(افغانwwwwستان پwwwwس از دوران تيمورشwwwwاه 

حکمروايان بود که در نتيجه او\د ھاى متعدد آنھا با ادعاى مساوى به پادشاھى 

طwرزى ماننwد تجwدد طلبwان و . کشور را در مبارزه داخلى قدرت قطعه قطعه کردند

ًاص�wح طلبwwان ھwwم عwwصر خwwود قويwwا از داعيwه زنwwان حمايwwت مwwى نمwwود و اسwwتد\ل 

انند خانم ھا و مادران خوب باشند ميکرد که فقط زنان تعليم يافته و منور مى تو

حتwى .و ھمين زنانند که فرزندان خوب که آينده متعلق به انھاست، بار مي آورند

اص�ح طلwب راديکwالى ماننwد کمwال اتwاترک، نيwز در ترکيwه ھنگwامى کwه بwه زنwان 

 . حقوق مساوى قايل ميشد، در ھمين راستا استد\ل ميکرد

مفwاھيم و .  دولwت بکwار بwرد-و ملwت طرزى اس�م را براى اعمwار سwلطنت 

اصول قضائى در اس�م در محراق توجه امير عبwدالرحمن خwان بwود، امwا طwرزى 

افغانwستان کwشور خwدا « : بر مبناى اعتقاد و اخ�ق اس�wم چنwين اسwتد\ل ميکwرد

ًداداست، چون افغانھا به اراده و لطف خداوند اس�م را پذيرفتwه انwد، بنwاء عwشق 

ھمچنان ھمه مسلمانان متعلق به امت .  براى آنھا مقدر شده استًبوطن مستقيما

که مردم آن ملwت را تwشکيل » وطن«ھستند و امت تمام واحد ھاى سياسى را در 

ًبناء پان اس�ميسم و ناسيوناليwسم ضwد و نقwيض ھمwديگر . ميدھد، در بر ميگيرد

 استخوان و را به يک موجود تشبيه کنيم، ملت گوشت و» وطن«ھر گاه . نيستند

بنwwابرين خwwدمت بwwوطن، بwwه ملwwت، بwwه حکومwwت و بwwه پادشwwاه . پادشwwاه روح آنwwست

وطن بدون ملت، ملت بدون وطن و ھردو بدون « . وظيفه دينى ھر مسلمان است

حکومت و حکومت بدون پادشاه ، مشابه به جwوھر غيwر ارگانيwک يwا موتريwست 

ى باھم يکwسان فھميwده از لحاظ منطق ، عشق بوطن و تجدد طلب. »بدون ماشين 

 . مى شود



٦٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

در فwwوق بwwرين موضwwوع روشwwنى انداختwwه شwwد کwwه وطنپرسwwتى وظيفwwه دينwwى 

ًاسwwت و چwwون تجwwدد طلبwwى و ترقwwى بwwا دفwwاع از وطwwن انفکwwاک ناپwwذير اسwwت، بنwwاء 

اصwwول . آمwwوزش و کwwسب علwwم وظيفwwه ايمwwانى تمwwام وطنپرسwwتان محwwسوب ميwwشود

چنان امر آزادى و ترقى به وحدت مقدر قانون آسمانى و ساير اصول اس�م و ھم

چwون دشwمنان اس�wم از پراگنwدگى و ھwرج و مwرج سwود مwى . ملى ضwرورت دارد

ًبرند، بناء وظيفه مقwدم تمwام افغانھwا حمايwت از پادشwاه اسwت کwه ھwدف او وحwدت 

 . توسط مرکزيت و تأمين ترقى توسط تجدد طلبى است

تجwدد و اص�wحات در مى انديwشيدند کwه تطبيwق » جوانان افغان «طرزى و 

جامعه توسط ت�ش ھاى مشترک يک رھبرى مذھبى منور، روشنفکران و نخبه 

در حالى که ھيچيک از رھبwران مwذھبى در افغانwستان . گان حاکم تأمين پذيراست

طwwرزى و پيwwروان او بحيwwث .آمwwاده نبودنwwد کwwه ايwwن وظيفwwه خطيwwر را بwwدوش گيرنwwد

 کتب مقدس را به ترتيبى تفسير کردند اولين افراد غير روحانى ظھور نمودند که

کwwه بwwا طwwرز تفکwwر بwwسيارى از تاسيwwسات مwwذھبى کwwه تجwwدد طلبwwى را بwwدعت تلقwwى 

ّبنwwwاء مرحلwwwه تقابwwwل بwwين انديwwwشه ھwwwاى نwwwوين . ميکردنwwد، در تwwwضاد قwwwرار داشwwت

 . روشنفکران و روحانيون آغاز شد

غانwستان وظيفه يى را که طرزى در رابطه با فرھنگ و تعليم و تربيه در اف

قابwwل ) م١٨٩٨ -١٨١٧(در برابwwر خwwود گذاشwwته بwwود بwwا انديwwشه ھwwاى سwwيد احمwwد 

مقايسه است که موصوف تمام زندگى خود را وقف آن کرد تا خرافات اس�مى را 

اس�wم «در برابر تغيير و مدنيت غرب برطرف نمايد، عين انديشه ھا را در بwاره 

امwا ت�wش ھwاى سwيد .[ راغ کردس» ترکان جوان«مى توان در بين افکار » مدرن

احمد براى نزديکى مسلمانان ھند و راجاھاى ھند بمنظور تبديل آنھا به رعايwاى 

وفادار به برتانيه بود، در حالى که طرزى تجدد طلبى را بwه مثابwه يگانwه وسwيله 

.] ئى تلقى ميکرد که مسلمانان ميتوانند بوسيله آن در برابر بريتانيا مقاومت کنند

ھمبwwwستگی ( طwwwرزى در جھwwwان بينwwwى سياسwwwى خwwwود در پwwwان اس�ميwwwسم بنwwwابرين



٦٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

." سيد جمال الدين افغانى و جنبش ترکان جwوان، بwسيار پرنفwوذ تربwود )اس�می

)٢١(  

در حقيقت پان اس�ميزم شاه امان هللا، پس از کسب استق�ل کامل سياسی 

رات حض(مدرنيزه کردن جامعه افغانی بود،اما با مخالفت روحانيت متنفذ 

متاسفانه . رژيم امانی رابا سقوط مواجه ساختسرانجام و روبرو شد) شوربازار

تا ھنوزھم افغانستان با توطئه ھا ودسايس روحانيت متنفذ روبروست و ملت 

ًمظلوم واکثرا محروم ازسواد افغانستان برای ايجاد يک حکومت مبتنی بر 

نيادگرا درجدال است دموکراسی وآزادی ھای مدنی با نيروھای محافظه کار وب

 .واز سوی افراطيون بنيادگرا خورد وخمير شده ميرود

  ٢٠٠٩ / ٨/ ١٣پايان 

  :رويکردھامآخذ و

  ١٠۵،ص ١٩٩٩ استا اولسن، اس�م وسياست درافغانستان، ترجمه خليل زمر،چاپ -١

                                      ١٠۶ ھمان اثر،ص -٢

  ١٠٧ ھمان اثر، ص -٣

            ٧۴٣ – ٧۴٢، صص ١٣۴۶غانستان درمسرتاريخ،کابل  غبار،اف-۴

  ٧۴٣ غبار، ھمان، ص -۵

 اوليويه روى،افغانستان اس�م و نوگرائى سياسwى،ترجمه ابوالحwسن سwرومقدم، ص -۶

١٠٠   

  ١١٣ استا اولسن، ھمان اثر، ص -٧

  ٢٠٠۴ ع�مه محمودطرزی،شاه امان هللا وروحانيت متنفذ، از نگارنده، چاپ -٨

، ١٩٩٧، چwwwاپ هللا فwwwضل غنwwwى مجwwwددى ، افغانwwwستان در عھwwwد اعليحwwwضرت امwwwان ا -٩

  ٣٣٠امريکا، ص



٧٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ٣٢ ريه تالی ستوارت، آتش در افغانستان،ترجمه کھسارکابلی، ص-١٠

              ١١۴  استا اولسن، اس�م و سياست در افغانستان ، ص -١١

             ھمانجا استا اولسن،-١٢

( P٢٦١ ,B٢٨٨/٢٠/L/P&Sرمانۀ آرشيف ھند بريتانوى  داکترزمانی،اسناد مح- ١٣

  )٢٠١٢،افغان جرمن آن�ين، ١٤توطئه ھای انگليس برضد امان هللا خان، بخش 

   ٣٩ آتش درافغانستان ، ص -١٤ 

   ع�مه محمودطرزی،شاه امان هللا وروحانيت متنفذ، فصل دوم -١٥

   ٣٣ريه تالی استوارت، آئش درافغانستان، ص – ١٦ 

   ١١٨ صفحه ا اولسن، اس�م و سياست در افغانستان ،است -١٧

  ١٠١-١٠٠ اوليور روی، افغانستان ، اس�م و نوگرايی اس�می، ص –١٨

   ١٢۴ استا اولسن، اس�م و سياست در افغانستان ، صفحه -١٩

 ،ادمک،روابط ١١٧، ص ١٣۶٣ حبيبی،جنبش مشروطيت درافغانستان ،چاپ کابل -٢٠

 ١٠،ترجمه پوھاندفاضل،ص٢٠ اول قرن خارجی افغانستان درنيمه

  ١١٧ -١١٥ استا اولسن،ھمان اثر، صفحات  -٢١

  

  

  

  

  

  



٧١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  مچھارمقالۀ 

  

  شاه امان هللا از چشم صاحب نظران

   خودی وبيگانه

  

درکودکی از ريشفيدان کمسواد يا بيسواد محل خود در نيمروز راجع به 

تعريف ھای شنيده بودم شاه امان هللا  وتوجه او نسبت به مردم  واستق�ل کشور 

ولی در دوران مکتب وليسه وفاکولته درھيچ کتاب درسی وغيردرسی  و در 

ھيچ کنفرانس وگردھم آئی من چيزی در مورد کارنامه ھای امان هللا خان 

 نظام سلطنتی را سرنگون ١٣٥٧تا آنکه کودتای ثور در . نخواندم ونشنيدم

در سال اول کودتا در . ختوبجای آن نظام دموکراتيک خلقی  را مستقرسا

روزياد بود از جشن استق�ل   از شاه امان هللا واينکه او استق�ل افغانستان را 

از انگليس حاصل کرده ، کم کمک در سخنرانيھا ياد ميشد، ولی بعد از اولين 

سالگرد کودتای ثور از او نيز ياد نميشد مگردر عھد پرچمی ھا  بمناسبت 

ًظاھرا .ق�ل ازشاه امان هللا بيشتر ياد آوری ميگرديدسالگردھای استرداد است

اينھم به خاطر آن بود که رھبران پرچمی خود را ادامه دھندگان راه  مشروطيت 

دوم وانمود ميساختند وبدينسان ميخواستند نفرت مردم را نسبت به رژيم سلطنت 

 خبر که  ازنقش شاه امان هللا  در جھت ترقی وتحول افغانستان مردم را بی

  .گذاشته بود بيشتر سازند

دراين دروان تاريخ مرحوم غبار نيز در خارج کشور تکثير وبه کابل 

آورده شد ومردم با خواندن آن به بخشی از برنامه ھای اص�حی شاه امان هللا 

آشنائی پيدا کردند وکم کم در دل تحول طلبان وترقی پسندان مھر آن شاه متجدد 

پس در دھه ھشتاد قرن بيستم است که من شاه امان . وآزادی خواه جا ميگرفت



٧٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

هللا وعشق آتشين او را به استق�ل ومردم افغانستان  ونفرت شديد او را نسبت 

به استعمار انگليس درک واحساس کردم ومھر واحترام او را در دل جادادم و 

 شاه « اولين کتابم را در مورد٢٠٠٢در . سعی نمودم بيشتر او را ارج بگزارم 

» امان هللا، محمودطرزی ونقش روحانيت متنفذ در ضديت با تخو\ت اجتماعی 

. با وجود کمبود منابع تحقيق در سويدن نوشتم وبرای چاپ به پشاور فرستادم

 بمناسبت جشن استق�ل در بن آلمان ٢٠٠٤اين کتاب در سيمناری که در 

ستان وانجنير ھنديه دافغان: برگزارشده بود و فرزندان  آن شاه آزادی دوست

  . احسان هللا دافغانستان نيز حضور داشتند، اقبال توزيع يافت

ظھور وسقوط اعليحضرت « زيرعنوان  کهآقای پيکار پامير در کتابی

 با عشق واحترام عميق ،و در کانادا به چاپ رسانده استنوشته » امان هللا خان

 پيکار .استاز برنامه ھای اجتماعی واقتصادی وفرھنگی آن شاه سخن زده 

 ۀ نويسند»ليون پ�داد« پامير در مورد کرکتر وشخصيت شاه امان هللا از قول

 را )معلم ليسۀ حبيبيه(خاننظر عبدالغنی " ١٩٢٩اص�حات و انق�ب "کتاب 

امان هللا خان جوانی : " که اعليحضرت را از نزديک ميشناخته چنين مينويسد

ط، مو و چشمان سياه، صاحب است سی ساله، تنومند و سالم با قامت متوس

شخصی است . شخصيت جالب و محبوب و حاکم بر اعصاب و حرکات خويش

خيلی کارکن و زحمت کش، از ھشت صبح تا نيم شب مصروف کار مملکت 

وصرف سه ساعت برای صرف غذا و موتر سواری و ادای مراسم مذھبی 

 امور ذھن روشن و خالی از تعصب داشته و در. خويش تخصيص داده است 

به افغانيت خود افتخار دارد و . اجتماعی و سياسی معلومات قابل م�حظه دارد

خود را يکی از افراد مملکت دانسته از ذکر اينکه يکی از افراد افغانستان است 

در مجالس رسمی پيشامد دموکراتيک . ، ولو در محضرعام خود داری نميکند

ظر به اين باشد که بلشويسم به داشته و باری اع�م نمود که ھرگاه اکثريت ن

  ًخير افغانستان است ، شخصا حاضر خواھد شد که در داخل چوکات بلشويسم 



٧٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ١ ".برای بھبود افغانستان خدمت کند

آنچه من در : " مينگارد " مويس پرنو" پ�داد از قول  :می افزايدآقای پيکار

افغانستان  درظرف سه ساعت از امان هللا خان راجع به سياست ١٩٢٥يکسال 

امان هللا خان مرا . آموختم، بيشتراز مطالعات حياتی من در باره  افغانستان بود

امان هللا خان پادشاھی جوان و ترقيخواه . ساخت با حقايق آن سرزمين آشنا

بخاطر دارم وقتی ازکابل ديدن کردم و جويا شدم که بانی . . . افغانستان بود 

ند مکاتب، فابريکه ھا ، موزيم، مطبعه و بنای آنھمه بنا ھای جالب و گيرنده مان

امان : ( شھر عصری و بزرگ دارا\مان کی بود؟ جواب ھميشه يکنواخت بود

  ) " هللا خان 

امان هللا خان شخصی است وطنپرست، : " نوشته است " جوزف کستنی

اين پسردوم  حبيب هللا خان که اکنون سی سال .  آزادی مردم خويشۀفعال، تشن

شخصی است شجاع و . ز نعمت قوای معنوی بزرگی بر خوردار استدارد ا

اکنون مشغوليتی خيلی بزرگ که عبارت از اتحاد مسلمين است روی . دوربين 

  "٢. دست دارد

مين ٩١داکتر سيدعبدهللا کاظم در مقاله ايکه بمناسبت دانشمند افغان 

ن نکات ايبه ش   در بخشی  از تحليل عالمانه خويسالگرد استق�ل نوشته بودند،

  : اشاره وتاکيد ميکند

   : ـ رجحان راه حل سياسی ـ سرآغاز سياست عدم خشونت١

در آنزمان معمولترين شيوه دفع تھاجم و استي�ی بيگانه در يک کشور 

شاه امان هللا . و رسيدن به استق�ل و آزادی ھمانا راه حل نظامی بود و بس

ر پيش گرفت که از اقدام نظامی به غازی برعکس معمول آنوقت راه ديگری را د

باآنکه قوای افغانی در جبھه جنوبی . حيث آغاز يک اقدام سياسی استفاده کرد

                                                             

 ظھور وسقوط اعليحضرت امان هللا خان، فصل سوم پيکار،- ١

 ھمانجا،ھمان اثر پيکار،- ٢



٧٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

درحال پيشرفت بود و اقوام وزير و مسعود آمادگی خود را برای ادامه جھاد 

عليه انگليس با جديت ابراز کردند، ولی چون ھدف اصلی شاه امان هللا اعاده 

ن بود و نمی خواست اين ھدف کلی و مھم را تحت الشعاع ديگر استق�ل افغانستا

مسائل قرار دھد، لذا پيشنھاد انگليسھا را مبنی بر متارکه و آتش بس قبول کرد 

  ....ًو متعاقبا بسوی مذاکرات سياسی روی آورد

بااين ترتيب ديده ميشود که استرداد استق�ل افغانستان با يک عمله 

 اما مؤثر نظامی آغاز شد، با يک عمليه سياسی طی مختصر و کوتاه نظامی  و

ًسه دوره مذاکرات دوامدار انجام يافت که در آن عصر کاربرد ھمچو شيوه قب� 

ًاين روش واقعا يک حرکت تازه در جنبش ھای استق�ل طلبی از . نظير نداشت

ًيوغ استعمار کھن بود که بعدا رھبر آزادی ھند گاندی فقيد اين روش را برای 

کسب استق�ل ھند از سلطه ديرينه انگليسھا بکار برد و در جھان بنام سياست 

متأسفانه تا امروز ھيچکس از بنيان گذار اولی . شھرت يافت» عدم خشونت«

اين روش در جھان يعنی شاه امان هللا غازی نام نبرده و اين افتخار بزرگ در 

  .فراموشخانه تاريخ کشور ناپديد گرديده است

  : بر پيکر استعمار  ـ ضربه٢

اع�م استق�ل افغانستان اولين ضربه بر پيکر استعمار کھن انگليس در 

جھان بود که سرآغاز جنبش ھای ملی و مردمی و سرمشق نھضت ھای آزادی 

خواھی در جھان به خصوص در قاره آسيا گرديد و نام افغان و افغانستان را 

ان به شھامت افغان به حيث شھره آفاق ساخت، طوريکه بسياری کشور ھای جھ

جھاد افغانستان مورد تائيد و احترام . يک نيروی استعمار شکن ارج گذاشتند

کشورھای ھمسايه و مسلمان قرار گرفت و موقف افغانستان و مردم آن در ھند، 

حتی . ًترکيه، ايران و ممالک عربی و کشورھای آسيای ميانه شديدا تبارز کرد

 اصرار براين بود که کابل به مرکز جديد دارالخ�فه پس از سقوط خ�فت عثمانی

 .اس�می تبديل گردد

  : بسوی پيشرفت ه ـ را٣



٧٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

استرداد استق�ل يکنوع جنب و جوش بيسابقه، توأم با افتخار و غرور 

ملی را بين مردم کشور به وجود آورد که نتيجه مستقيم آن استحکام وحدت 

در پرتو اين پديده . مت کشور بودملی، استقرار سياسی و حمايت جدی از زعا

را در کشور براه اندازد » انق�ب قانون گذاری« حکومت توانست برای بار اول 

و اجرأت حکومتی را که تاآنوقت به تصميم اشخاص بسته بود، بدست قانون و 

 . اصول بگذارد

اص�حات در امور اقتصادی، اداری، سياسی و تعليم و تربيه، ھمچنان 

 در ١٣٠١راده ملت با تدوين و انفاذ اولين قانون اساسی در سال احترام به ا

شھر کابل به مرکز تحول سريع و . کشور از دست آوردھای بزرگ آن دوره است

حتی با سرعت بيشتر از تحمل اجتماعی مردم مبدل گشت که شدت اجرای بعضی 

ًبعدا بار از اين تحو\ت آنقدر زياد بود که موجب نارضايتی و عکس العمل ھا را 

ھمين جرقه بود که با دامن زدن متواتر انگليسھا و عمال شان، عمر . آورد

اص�حات کوتاه شد و در نھايت بعد از مدتی نشيب و فراز زمينه سقوط اين 

ازاين حقيقت نميتوان انکار کرد که اين دوره با . دوره پرفيض را فراھم کرد

بعدی تا امروز در کشور بود وجود عمر کوتاه ده ساله، سرآغاز ھمه تحو\ت 

که حتی بسا از اين اص�حات در طول بيش از ھشت دھه که از آن ميگذرد، 

 .تاھنوز ھم بطور کامل مجال تطبيق نيافته است

  : ـ گسترش روابط با جھان ٤

عمليه سياسی استرداد استق�ل دروازه افغانستان را به روی کشورھای 

طول تاريخ کشور، نمايندگان افغانستان به جھان باز کرد و برای اولين بار در 

کشورھای اروپائی و امريکا به سفرھای سياسی و فعال پرداختند و روابط 

تاآنوقت روابط خارجی ما از حدود . خارجی افغانستان را با جھان گسترش دادند

ًکشورھای ھمسايه و بعضا اس�می فراتر نميرفت، دولت در امور خارجی دست 

. وابط خارجی را از طريق حکومت ھند برتانوی انجام ميدادآزاد نداشت و ر

 ١٩١٩بااعزام ھيئت افغانی به رياست محمد ولی خان به روسيه در اواسط سال 



٧٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

و از آنجا به ترکيه، ايران، جرمنی، ايتاليا، فرانسه، امريکا، مصر و انگلستان 

ثبيت از يکطرف ھويت سياسی افغانستان به حيث يک کشور مستقل در جھان ت

گرديد و از طرف ديگر روابط اقتصادی، سياسی و فرھنگی با آن کشور ھا 

. برقرار شد که در نتيجه ھيئت ھای متعدد از آن کشور ھا به افغانستان آمدند

 کشور اروپائی و آسيائی که از ١٢ ماھه شاه امان هللا و ملکه ثريا به ٩سفر 

 يافت، مرحله ديگر  ادامه١٩٢٨ آغاز و تا اول جو\ی ١٩٢٧ نوامبر ٢٩

معرفی افغانستان به جھان بودکه با استقبال شاندار شاه و ملکه افغانستان در 

ھمه پايتخت ھای اروپائی نام افغانستان و مردم آن به حيث يک ملت قھرمان و 

اگرچه دست آوردھای اين سفر از . استعمار شکن به دنيای غرب معرفی گرديد

ور چندان ارمغان بزرگ بار نياورد و موجب نظر اقتصادی و اجتماعی برای کش

شد که شاه بيش از حد مجذوب مدنيت غربی شود و پس از عودت به وطن در 

ھمين اقدامات از . اجرای اص�حات غير\زم، فراتر از تحمل اجتماعی اقدام کند

جمله تحريکات و زمينه سازی ھای انگليس که به پلنگ زخمی شباھت پيدا 

قام بود، فاصله بين ملت و دولت را بيشتر ساخت و در نتيجه کرده و در صدد انت

  .قيام عليه رژيم براه افتاد

  : ـ مسؤليت دولت در برابر مردم ٥

 با اشتراک مردم در تدوين قانون  بعد از استرداد استق�ل کشور، مدل 

سلطان در روی «مشروعيت دولت که از دير زمان بر مبنای اعتقاد دينی که 

استوار بود، پايان يافت و مشروعيت قدرت دولت، در » دا استزمين سايه خ

راس آن پادشاه که اوامر او به حيث يک مرجع عالی و کل اختيار سياسی و 

دينی واجب التعميل و غير قابل ترديد پنداشته می شد، با انفاذ اولين قانون 

منشأ » مردم« برای اولين بار از رأی و نظر ١٣٠١اساسی کشور در سال 

رفت که برطبق آن پادشاه بايد با رعايت اصول اس�م و رأی مردم در کشور گ

تدوير لويه جرگه در فواصل ھرچند سال به حيث يک مرجع عالی . سلطنت نمايد

به ھمين منوال وضع . ممثل اراده مردم در امور تقنينی از ھمين جا الھام ميگيرد

 با تائيد نمايندگان ملت در ياد می شدند،» نظامنامه«قوانين فرعی که در آنوقت 



٧٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

چھار چوب قانون اساسی يک اصل عمده در مودل جديد مشروعيت قدرت دولت 

اين اولين بار بود که در افغانستان زمينه . بر مبنای نظر ملت  محسوب ميشود

فراھم گرديد که تا آنوقت در ھيچيک » ملت ـ دولت «ھای يک نظام جديد سياسی 

.  فراتر از آن  ھمچو تحول بزرگ مطرح نشده بوداز کشور ھای ھمجوار و حتی

ًدر اثر اين تحول بنيادی بسياری از ص�حيت ھائيکه قب� روی تعامل و عنعنه در 

حيطه ص�حيت سران قبايل و رھبران دينی قرار داشتند، برطبق قانون محدود 

 .گرديد و ص�حيت ھا به اورگان ھای مربوطه دولت سپرده شدند

  : شعور سياسی  ـ بلند رفتن ٦

بطور عموم » سراجيه«از نظر سياسی مفکوره استق�ل طلبی در عھد 

موجب بروز فعاليت ھای سياسی بين طبقات نخبه کشور گرديد و دو گروه 

سياسی ـ يکی طرفدار اص�حات و نھضت مشروطه خواھی و ديگر گروپ 

سلطنت پدر به شاه امان هللا که در وقت . محافظه کاران در دربار به وجود آمدند

دسته اولی تعلق داشت، در ادامه سلطنت خود ھمين مسير را پيش گرفت و نقش 

از ھمين طريق بود که اين حرکت . جوانان مشروطه خواه را بيشتر تبارز داد

سياسی راه خود را بزودی در بين عامه مردم گشود و چشم و گوش مردم عوام 

ح طلبان مشروطه خواه و محافظه مبارزه بين اص�. را در امور سياسی باز کرد

کاران که اخير الذکر اغلب اص�حات را با معيار ھای دينی و عنعنوی سنجش 

ميکردند، نسبت کم سوادی مردم و ھم توطئه متواترانگليس ھا، جامعه را بدو 

قطب سياسی تقسيم کرد و قطب محافظه کار با حمايت بيرونی توانست عليه اين 

اغتشاش و قيام ھا در برابر اين ...را به سقوط بکشاندجريان اقدام کند و آن

تحو\ت حالتی را بار آورد که  کشور را از راه پيشرفت سالھای متمادی به عقب 

 بخاطر ھمين ١ .کشيد که تا امروز ھنوز ھمان خوابھا و آرمانھا تحقق نيافته اند

  ر ميکند و پی آمدھای بزرگ است که ھر فرد افغان به اين روز پر ميمنت افتخا

                                                             

١
افغwwان جwwرمن آن�ين،مقالwwه داکترسwwيد عبwwدهللا کwwاظم ، بمناسwwبت نwwود ويکمwwين سwwالگرد اسwwترداد - 

 استق�ل کشور



٧٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

    ".از آن بايد به نحو شايسته تجليل نمايد

موريس فوشه، سفيرفرانسه درافغانستان درعھد امانی، در باره  شاه امان 

اين .کلمات نميتواند بزرگی وعظمت شخصيت او را بيان کند:" هللا می نويسد

جوان درمقايسه با عمر خود در امور سياسی شعور عجيب وحيرت آوری 

ھنگامی که من او را . اعت اھداف مشخص خود را به پيش می بردبا شج.دارد

. جلد سفيد، چشمان سياه ودرشت دارد.م�قات کردم،لباس جنرالی بتن داشت 

امان هللا خان از اثر . درچشمان او اقتدار و حزم واعتدال معلوم می درخشيد

ذکاوت سرشار، شھامت وفھم مسايل سياسی ،ھرکس را تحت تاثيرخود قرار 

 امان هللا خان اين کفايت را دارد که مسايل پيچيده  به ارتباط ھمسايگان.ميداد

را با اطمينان کامل مطرح کند ونظر وفيصله خود رانسبت به ) روس وانگليس(

تاھنوز صيقل زمانه را نديده . او صاحب عزم وارادۀ قوی است. آنھا صادرنمايد

ال در مدت اندک افغانستان را بطور مث. وکاميابی ھای زيادی را نصيب شده است

  "١. به تمام جھان معرفی کرده است

درامان هللا » آتش در افغانستان«خانم رياتالى ستيوارت نويسنده کتاب 

اميران سابقه افغانستان متکبرو مغروربودند و تماس با « : خان  مى نويسد

د خان برعکس شخصيت دموکرات داشت و ماننهللا ايشان دشواربود، اما امان ا

محافظ دربازارھاى شھرگردش ميکرد و بامردم ] گارد[ًھارون الرشيد اکثرابدون 

از تشريفات بدش مى آمد و خود را مانند افغانھاى . مخلوط و محشورميگرديد

خان يک ملى گراى هللا امان ا. ديگرحساب ميکرد و احساس برترى نمى نمود

ت و محافظه وطن دوست و پشتى بان آزادى شرق بود و خيلى ھا شھرت ياف

او صادق بود و در عصرى ساختن کشورش خيلى . کاران را به وحشت انداخت

چون تمرد عليه شخص وى است، لھذا : درختم سلطنت خود گفت. ھا جدى گرديد

نمی خواھد خون بريزد وبنابرين ازسلطنت دست کشيد وآنرا به برادرش عنايت 

ھمچنان حربه . زده بودنددرباريان بى کفايت به دورش حلقه . خان واگذاشتهللا ا
                                                             

  ملی تاريخ، مقالۀ تيمورشاه يوسفزی،، سايت بينوا - ١



٧٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

کفر راعليه وى به کار بردند و او را ضد اس�م دانستند، در حالى که وى يک 

   ١» .مسلمان صادق بود

) خانهللا مادر امان ا(گفتنى است که علياحضرت سراج الخواتين 

ًع�وتا شخصيت ھاى ديگرى مثل محمود . درتربيت فرزندش نقش برازنده داشت

خان ميشد و هللا ُ و سياستمدار مدبر که خسر امان اطرزى، مفکر و نويسنده

خان هللا محمود سامى معلم و قوماندان نظامى او نيز در تکوين شخصيت امان ا

خان در دوران جنگ جھانى اول با ديپلوماتان هللا امان ا. نقش مھم بازى کردند

آلمانى و ترکى و اطريشى و ھندى نشست وبرخاست ميکرد و از نظريات شان 

ھمچنان او با ديپلوماتان مقيم کابل نيز روابط دوستانه داشت و .يشدبھره مند م

خان در دعوتھاى رجال سياسى هللا امان ا. ًدر محافل آنان شخصا اشتراک ميکرد

ازطرز زندگى وفرھنگ خارجى ھا و از معاشرت زنان با مردان در دعوتھا و از 

هللا امان ا. پوشيدن لباس آنھا تاثيرپذيرفت و در تکوين شخصيتش اثر گذاشت

به هللا امان ا. خان تربيت نظامى ديده بود و به شکار و تينس ع�قه فروان داشت

حرف ھاى طرف بادقت گوش ميداد و با م�ھا در امور دينى و مذھبى مباحثات 

از عقب ماندن کشورش : درسن پانزده سالگى گفته بودکهطو\نى انجام ميداد و 

   ٢.ھمى مردمش رنج مى بردًواقعا خجالت ميکشد و از نادانى و نا ف

،به  مناسبت پنجاھمين سال ا، سابق وزيرامورخارجه افغانستانسپنت داکتر 

با بھترين الفاظ وکلمات از شاه امان درگذشت شاه امان هللا در سخنرانی خود 

 پيشگام ايجاد نظام حقوقی مدرن در سرزمين ]شاه امان[ او:" گفتهللا، يادکرده 

 دليل مقاومت ھای نخبگان سنتی و مداخ�ت گسترده اگر چه شاه، به...ماست

استعمار ھمواره ناگزير می شد، تا از برد و ژرفای اص�حات خود بکاھد، اما با 

اين ھم، آنچه را که او وارد نظام حقوقی و فرھنگ اص�حات در افغانستان نمود، 

شھامت  شاه با فرزانگی و ....آغاز ھمه آغاز ھا به سوی تجدد و روشنگری بود

                                                             

١
 ٢٠٥ آتش در افغانستان ، ص ريه تالی استوارت، - 

 )٣٢٧ فضل غنی مجددی،افغانستان درعھداعليحضرت امان هللا شاه،ص- ٢



٨٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بی نظيری در ديباچه ھمه قوانين بر اين امر تأکيد می کرد، که چگونه روح 

زمانه او با روح زمانه پيش کسوتانش متفاوت است و بايد روح زمان را 

بدون شک اين بدين معنا بود که او پيام و ايجابات زمان خود را و نياز . دريافت

ر، درک کرده بود  واز ھمين مردم افغانستان را برای رسيدن به يک زندگی بھت

رو بود که با التھاب بی مانند و شيفتگی بی نظيری خواھان تغيير و دگرگونی در 

 مردم افغانستان در ت�ش آزادی …:" افزايد اقای اسپنتا می" اين سرزمين بود

شاه امان هللا بزرگترين فرزند برومند، آزاديخواه . قربانی ھای بيشماری داده اند

بر رسی برنامه ھای اص�حی . ص�ح طلب پی گير کشور ما می باشدشوريده و ا

شاه بايد در ھمان متن تاريخی و اجتماعی آغاز قرن بيستم صورت بگيرد و در 

حيرتم که حتا با در نظر داشت ھمان متن تاريخی ھم، اص�حات وی و شخص 

پيام مضمون گسترده و . وی در باور و تفکرش، دھه ھا از جانيشنانش جلو اند

فراگير اص�حات شاه برای غلبه بر خلسه و بی حرکتی قرون و ترقی ستيزی را 

نميتوان با تقليل گفتمان اص�حات وی به تعطيل اع�ن کردن روز پنجشنبه و يا 

تغييرک�ه و لباس کارمندان دولت، مورد سوال قرار داد؛ با اينکه در ھمين حرکت 

کردی مبتنی بر عق�نيت اقتصادی نھفته  بی مفھوم نيز رويًھای نمادين و ظاھرا

 سال بعد از او با ھمه پيشرفت ھای که در ساحت ايجاد ٩٠جانشينان شاه . بود

اقتصاد بازار و جھانی شدن بده و بستان ھا رونما گرديده است و با اينکه 

اکثريت مطلق کشور ھای اس�می روز شنبه را تعطيل اع�ن کرده اند، نميتوانند 

 روز رخصتی اع�ن کنند، شاه بدون آزمايش نبض جھل و تعصب اين روز را

  .چگونه می توانست طوری ديگری عمل کند

شاه امان هللا، در شيفتگی به استق�ل و آزادی اين ميھن، سرآمد ھمه 

اين سرزمين ياد و نام شاه امان هللا . آزادی کشور ماست سرداران و سا\ران

ا سرمدی، تا جاويدانه،  بلند نگه خواھد را ھمچنان با افتخار و سربلندی، ت

  او فرزند راستين اين آب و خاک بود، عاشقی سينه چاک به ميھن و . داشت



٨١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

   ١ ".مردم

 از راه مطالعه برخصوصيات )ريه تالی ستوارت(نويسنده امريکائی

شخصی وسياسی شاه امان هللا چنان به اودلبسته شده بود که در مراسم بخاک 

از ميدان ھوائی تا   در ج�ل آباد حضور يافت و١٩۶٠السپاری آن شاه درس

محل بخاک سپاری جنازه احساسات مردم را بدقت مشاھده نمود واخ�ص مردم 

 به زيارت قبر را نسبت به آن شاه مرحوم  از نزديک به چشم خود ديد و باربار

. او قدم رنجه کرد تا مقام ارجمند او را درميان ھموطنانش بھتر درک کند

آن  برقبر چنان اودرمراسم تدفين ملکه آن شاه مترقی تاج�ل آباد سفرنمود وھم

  . فداکار گل گذاشت، وچشم ديدھای خودرا ثبت کتاب خود نمود خانم ھوشيار و

امان (شاه« : در بخش اص�حات اجتماعی واقتصادی مينويسدآقای پامير

ته به تن کرد و ًخودش شخصا لباس سرتاپا ساده ی وطنی با پيرھن يخن بس)هللا

بمنظورتشويق و . از عموم درباريان خواست تا از عين روش پيروی نمايند

شاه . تقويت صنايع داخلی، استفاده ازتوليدات وطنی را مرجح و مثبت دانست 

جوان در کار تشويق و تبليغ مبنی بر استفاده از توليدات داخلی تا آنجا پيش 

باريان و مامورين بلند رتبه اش رفت که ھرگاه يکی از متعلقين خودش، در

ًملبس با لباس غير وطنی يا اروپايی می بود، فورا توسط قيچی و بدون رعايت 

موصوف معاشات . حتا ظاھر امر، لباس او را قطع و پارچه ميکرد تا تنبه شوند

طعام فاميلی سر دارانی " استحقاق" مستمری، امتيازات قومی و درباری و حتا 

دينسو از آشپزخانه  داخل ارگ شاھی برايشان فرستاده ميشد، را که از سالھا ب

قطع نموده زنده گی طفيلی آنان را به سخره گرفت و اظھار داشت که کسی که 

موازی با . ... کار نکند وزحمت نکشد، نبايد دارای امتياز و استحقاق باشد

ت�ش اقدامات و طرح برنامه ھای اقتصادی، در بخش امور اجتماعی نيز کار و 

ًپس ، طبعا اص�حات اجتماعی وی درگوشه ھای رسوم، عادات، . بعمل آورد

ًمث�، شاه . تماي�ت فردی و سنت ھای دير پای درون جامعه نيز تداخل مينمود

                                                             

١
  جرمن آن�ين،سخنرانی داکتراسپنتابمناسبت پنجاه سالگی درگذشت شاه امان هللا-افغان-



٨٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ًپنج متر پارچه را که عمدتا ازخارج ) حد متوسط(ميديد که اتباع وی ھر کدام 

َچاند و ھرگاه تخمين شود که وارد ميشد، بحيث دستار به دور ِسر ِخويش می پي

ًدر آن روزگار، ده مليون نفر دستار پنچ متره به سر ميکرده اند، جمعا پنجاه 

ُمليون متر پارچه ی نخی يا سندی درسال، تنھا بخاطر رعايت داشتن دستار به 

مصرف ميرسيد که نه تنھا از رھگذر اقتصادی ضربه ی بزرگی محسوب ميشد، 

اری، شست و شو و فعاليت ھای روز مره ی اقتصادی بلکه از نظر حفظ و نگھد

خويش مشوره ) ملت عزيز(بنابران، برای .  اجتماعی نيز خالی از اشکال نبود–

   ١. داد تا در عوض دستار از ک�ه ساده استفاده نمايند

 گزينه ھايی از گفتار شاه امان هللا را در مقالتی ديگر، داکترعبدهللا کاظم 

 که انعکاس داده است )ش١٣٠٣(١٩٢٤رگۀ جای لويه رونوشتھبه استناد 

 دوستی ومعارف بھترين وقوی ترين سند ميھن پرستی واستق�ل خواھی ومردم

  بحيث مدافع سرسخت تعليم وتربيت عصری درکشور شاه امان هللاپروری 

ن ادراينجا بازتاب ميدھم تا مشت محکمی بردھ آنراازگزينه ھايی . بشمارميرود

  .حواله کرده باشيمآن شاه ترقيخواه منان استق�ل وبدخواھان ودش

  »!نام من درصفحات تاريخ قيد و ضبط شدنی است«

شاه امان هللا مسؤليت بwزرگ خwود را در برابwر مwردم و کwشور چنwين بيwان 

درھمه امور به جwزء منفعwت شwما و دولwت تwان ديگwر امwری را نقطwه نظwر «:کرد

گمwان . ان و فدای آرامی تان نموده امنداده، عيش و عشرت خودم را ھميشه قرب

نکنيد که شما وک� به منافع ملت کله جنبانی می کنيد، حسيات و عشق و محبwت 

خودم را نwسبت بwه رعايwای صwادقه ای خwود بيwشتر از جwذبات ھwزار تنwی از شwما 

وک� ميپندارم و من بيشتر از شما در تحفwظ مراتwب شwرعيه و قواعwد اس�wميه و 

 مwساعی ميwورزم، زيwرا کwه نwام شwما را احwدی بعwد از مwرگ بwه اساس مدنيه بwذل

زبان نخواھد آورد و اما نام من درصفحات تwاريخ بwا عمليwات و اجwرأات خwوب و 

                                                             

 ظھور وسقوط اعليحضرت امان هللا خان، فصل چھارمپيکارپامير،- ١



٨٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

شwما بيwشتر از يwک خانwه و چنwد قطعwه زمwين . زشت من قيد و ضبط شwدنی اسwت

نداريد و اينقدر در امور جزوی و مسائل شخصی خويش قيwام و اظھwار جwديت و 

من چطور درمقابل شرف و عزت و نام و نwاموس کwل مملکwت .... ليت ميکنيدفعا

محروسwwه افغانيwwه از شwwما در عقwwب خwwواھم مانwwد؟ مwwن محwwض بwwرای رفwwاه ملwwت و 

سرسبزی مملکت و منافع دولت خود کار ميکنم و از خود غرض نفسی و مقصد 

   ١».شخصی ندارم

  »...من از آن س�طين و زمامدارانی نمی باشم که«

       شاه امان هللا دريک م�قات خصوصی با اعضای لويه جرگه خاطر نشان   

من از آن س�طين و زمامدارانی نمی باشم که بطرف ملت و رعيت خويش «:کرد

به نظر تحقير نگاه و با الفاظ زشت و نا زيبا با آنھا مخاطبه کنم و يا از مصاحبه 

و ھيبت ) ترس( تحفظ رعب و مجالسه و رد و بدل ھرنوع مذاکره با آنھا محض

بلکه من از آن خادمان اس�ميان و فدائی ! نی . ورزم) اجتناب(پادشاھی تجنب 

ھای افغانستان ميباشم که در راه ترقی و تعالی و رفاه و بھبودی سکنه مملکت 

و مساعيات و تشبثات خويش خودداری ) جھد(افغان ازھيچ نوع مجھودات 

) نورچشم(د پدر، برادر، فرزند و قرة العين نميکنم و عموم ملت خود را مانن

خويش انگاشته، مانند عاشق شيدا مال و جان و عيش و عشرت و ھستی خود 

به آنھا . را فدای ترقيات ملتم که آنھا را مثل يک معشوق می انگارم، مينمايم

خوبتر بفھمانيد که به نزدم آن اشخاص مقبول و آن ذوات محبوب اند که آزادانه 

رطبق مقررات شرعيت و انسانيت درباره تعاليات و رفاه و بھبود ملت و با من ب

   ٢ ».نمايند) بحث(مملکت و دولت مبحوثه 

  »!  بی علم نتوان خدا را شناخت«

  ًاگرشما حقيقتا «:درزمينه فراگرفتن علم شاه امان هللا به تأکيد بيان کرده است

                                                             

١
 ١٢١ ـ صفحه ١٣٠٣ونوشت لويه جرگه  ر- 

٢
 ٣٤ـ صفحه ١٣٠٣رونوشت لويه جرگه  - 



٨٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وختن علوم و فنwون زيwاده خواھان ترقی و برتری باشيد، پس درتعليم و تعلم، آم

بwر زيwwاده بکوشwwيد، امwwروز کwwه مwwا علمwwا و فwwض� را بwwه نظwwر عwwزت و احتwwرام مwwی 

! ... بايد بwيش از پwيش در تحwصيل آن بکوشwيد. ًنگريم، تماما از برکت علم است

علwم اسwت  کwه مwا را بwرای مدافعwه دشwمنان و تعwرض ! نجات آخرت ما علم اسwت

ين ما گاھی به ما چنwين تعلwيم نميدھwد کwه ع�wوه د... براعدای مان مقتدر ميسازد

ًدين ما ابدا اجازه نميدھد کwه قwوت ! نکوشيم ُبرعلوم اخروی در مفاد دنيوی خود

و آ\ت قاتله بدست دشمنان ما بوده، آنھا را برعليه ما استعمال کرده و ما از آن 

واھwد شخwصيکه علwم نwدارد، گويwا در ديwن و دنيwا ذليwل و خwوار خ! محwروم باشwيم

  ! ازبرای خدا علم بياموزيد تا خدا را بخوبی بشناسيد! بود

حکومت شما و من عاجز کوشش ھا کرديم و مکتب ھا از برای تحصيل 

نمائيد و در اخذ  علم جھت او\دھای شما ملت تشکيل داديم، پس چرا کاھلی می

عناد و خصومتی را که دشمن ھای شما دردلھای تان می ! علم تنبلی ميورزيد

ھمه ) الحمد¯. (ًندازند که درمکاتب شما علم دنيا جاريست، کام� غلط استا

شما عاقل و صاحب فھم ھستيد و خوب ميدانيد که فقط علم دنيا به مدارس ما 

جريان ندارد، بلکه تعليمات دينيه و مسائل اخروی و عقايد اس�ميه در آنھا به 

دا او\دھای خود را چرا در ازبرای خ.. کمال خوبی و درستی تعليم داده ميشود

مکاتب داخل نميکنيد و درمقابل اين ھمه زحمات و دلسوزی حکومت خويش، 

ان خويش حسرت شما چرا تنبلی و کاھلی نموده برحيات و زندگانی آينده پسر

   ١ ."ميکنيداگر شما به مکاتب نرفتيد، خود را بدست خود خراب ]وهللا[.نميخوريد

ستی شاه امان هللا، ترديد پيشنھاد ھيتلر، آخرين نمونه از اين وطن پر

قبای ر ن نازی در جريان جنگ جھانی دوم در اوج پيشروی او بررھبرآلما

داستانھايی " خيرمحمد بايگان در کتاب . بود) انگليس و شوروی(سياسی اش 

  : است  نامه ھای ھتلر و شاه امان هللا را نقل کردهخود  " چند ازتاريخ سياسی

  :ھتلر عنوانی شاه امان هللانامۀ آدولف "

                                                             

١
 ود ودومين سالگرداستق�ل کشورظم، بمناسبت نداکترسيدعبدهللا کامقالۀ افغان جرمن آن�ين،- 



٨٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بعد القاب وتشريفات معموله، ما می دانيم که ملت آلمان و ملت افغان "

ھردو از نژاد آرين می باشند، بروی اساسات ھمنژادی و برادری دولت آلمان 

 ساعت ٤٨مصمم است که آن برادر گرامی، اعليحضرت شما را در ظرف 

با احراز مقام سلطنت، دولت .  نمايددرافغانستان براريکۀ سلطنت دوباره قايم

آلمان از شما متقاضی ميباشد که به مرزھای شمال کشور افغانستان به تعرض 

نظامی بپردازيد که در برآوردن اين مرام، دولت آلمان از اجرای ھرنوع کمک 

با . اميد است که آن برادر گرامی اين پيشنھاد  ما را بپذيرند. دريغ نخواھد کرد

  مضاء ادولف ھيتلرا. احترام 

  :جواب اعليحضرت امان هللا خان  به آدولف ھتلر

بايستی برای آن .از پيشنھاد شما مطلع شدم!برادرعزيزم آدولف ھتلر

برادرگرامی خاطرنشان سازم که من به ھيچ اسم ورسم خواھان تاج وتخت  

ًخاصتا تاج و تخت افغانستان بذريعۀ يک . سلطنت درافغانستان نمی باشم

آنھم مشروطه باشد . ير و لو ھم نژاد و برادر بمن آماده گرددکشورغ

بخواستھای سياسی آن کشورغير،من ھيچگاه حاضر نميشوم از برای گرفتن 

اميد است معذرت مرا . تاج وتخت سلطنت، حيثيت ملت افغانستان را پايمال کنم

  ١"    امان هللا - احترامبا. بپذيريد

ق موسولينی رھبر ن تقاضا را  از طرييم که ھتلر ايھرگاه بخاطر بياور

رسانده ) که در آن کشور بعنوان پناھنده زندگی ميکرد( ايتاليا به امان هللا خان

بود و امان هللا خان  با ھمه خطرات  آن خواھش را نپذيرفت، ميتوان ميزان از 

ولی اگر يک چنين تقاضايی ازسوی . خود گذری و وطن دوستی او را حدس زد

 داشتند ؟  رد آن را رھبران تنظيمھای جھادی ميشد، آيا آنھا جرئتپاکستان از

بدون ترديد ھريکی از آنھا، با خوشنودی حاضرميشدند که بعد از . ھرگزنه

  .ندشوپاکستان، داخل جنگ احراز قدرت ، ب� وقفه عليه يک ھمسايه ديگر به نفع 

                                                             

 ٩٣، ص ١٢٠ مجلۀ آئينه افغانستان، شماره - ١



٨٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ؟دشمنی با قصردارا\مان 

با عظمت  تاريخی دورۀ مدرن و آبدۀ قصر پرشکوه دارا\مان، اين يگانه 

در نخستين ماه ھای امانی که نظير آنرا در ھيچ گوشۀ افغانستان نداشتيم، 

وحزب اس�می  در جنگ  ميان جمعيت اس�می ربانیتسلطحکومت مجاھدين 

انسان وطن   ويران گرديد که ديدن آن امروز قلب  ھر١٩٩٢ درسال حکمتيار

  . دوست را جريحه  دار ميسازد

، )١٩٩٣ -١٩٩٢سالھای ( کابل  شديدقصر دارا\مان،در دوران جنگ ھای      

نه محل دريار برھان الدين ربانی بود و نه پناھگاه گلبدين حکمتيار، ولی چرا 

 طرف  دو رقيب اين قصر که  در يک گوشه دور افتاده  از پايتخت واقع  بود، از

ثقيل و  ت  و انواع س�حھایبمباردمان و گلوله باری توپ و راکعمده،  ھدف 

 ًھای مخرب قرارگرفت  و تا کام�  ويران نگرديد، ميدان جنگ نيز از آنوتوپ 

  .سو تغيير نخورد

اين قصر را ) آی اس آی( علت آن اين بود که ھر دو طرف جنگ مطابق پ�ن 

  . مورد ضربات پرتاب ھزاران راکت و توپ  خود قرار دادند و تباه  ساختند

از " سرباز خاموش" پاکستان درکتاب )آی اس آی( افسر،سفدگروال يو

کابل بايد با :"قول رئيس آن سازمان اخترعبدالرحمن متذکر ميشود که گفته بود

و حکمتيار ومسعود وربانی اين دستور را !"فيرھزاران راکت وبمب ويران گردد

  .  صد در صد در عمل پياده  کردند

ران ھم انق�ب اس�می صورت گرفت، اکثريت ما بخاطرداريم که در کشوراي

ھيچ  آبدۀ تاريخی  و اما از سوی روحانيون ايران ھيچ  قصر و کاخ سلطنتی و

 ھای ميافغانستان با ورود تنظ شھری در آن کشور ويران نگرديد، اما در

، شھرکابل به ويرانۀ وحشتناکی مبدل شد و تمام  وسايل و امکانات جھادی

شور ويران و نابود گرديد، زيرا آی اس آی  چنين دفاعی وتاسيسات اقتصادی ک

سازمان (ميخواست و تنظيمھای جھادی ابزاری برای عملی کردن اين خواست 

  .بودند) استخبارات نظامی پاکستان



٨٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  مجاھدين حزب اس�می وجمعيتقصردارا\مان ،قبل از تخريب توسط 

 

  بعد از تخريب توسط مجاھدين تنظيمیقصردارا\مان  



٨٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 بھشتديارمن يقين من ، "ف ميکنم که وقتی فرھاد دريا آھنگ اعترا

بخانه خانه : " را در درون اين قصر ويرانه ميخواند وميگويد" ھفتمين من

ب� درنگ سقف زحم خورده و سوراخ سوراخ   و" آرشی، بخانه خانه رستمی

 شده و فروريختۀ سالون بزرگ آن قصر نشان داده ميشود، من از ديدن آن قصر

ران که مايۀ مباھات  برای ھرافغان وطن دوست بود، خجالت زده می شوم و وي

  .با خود ميگويم  کاشکی منسوب  به اين مردم نمی بودم

 شعر اين آھنگ را قھارعاصی بنام احمدشاه مسعود سروده است و آقای 

فرھاد دريا آنرا تصنيف نموده  و درعھد حکومت نجيب هللا باربار ميخواند و 

.  آنرا در داخل و اطراف اين قصر دوباره لبخوانی نموده است٢٠١٠درسال 

آن آھنگ،حکايتگر پيام تلخی از اب اين قصر برای لبخوانی دوبارۀ انتخ

 آخر تشبيه کردن غارتگران وجنايت. ھای جھادی است ويرانگری ھای تنظيم

 و" آرش" کارانی چون مسعود و گلبدين و ربانی  و سياف و امثال شان  به 

   ؟ دور از انصاف نيست، آن  دونماد  وطن پرستی،  يک تشبيه بيجا و"ستمر"

  پايان

  

  

  

  

  

  

  



٨٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  م  پنجمقاله

  

  شاه امان هللا،رستم وطن پرستی وآزادگی

   )١٧/٨/٢٠٠٨نوشته شده در ( 

  

  

 افغانwستان، بعwد از احمدشwاه بابwا ، در ميwان شwاھان و   در تاريخ معاصر

رھبران گروه ھای چپ و راست ( شھزادگان و اميران ويا رؤسای جمھورکشور 

ھwwيچ يکwwی از لحwwاظ وطنپرسwwتی و مwwردم دوسwwتی و ) افراطwwی، در سwwه دھwwه اخيwwر

عشق به آزادی و سربلندی کشورش و نيز از لحاظ ضديت با نفوذ بيگانگwان در 

  .لی وطن، باشاه امان هللا غازی برابری کرده نمی تواندامور داخ

مردم حق شناس افغانستان، تا ھنوز نwام اعليحwضرت غwازی امwان هللا خwان، ايwن 

ًشخصيت بزرگ ملی و فداکار را با احترام عميق بر زبان می آورند، وقلبا  او را 



٩٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

گسwست ناپwذير نام غازی امان هللا خwان بwا اسwتق�ل کwشور پيونwد . تکريم مينمايند

دارد وبwwwی حرمتwwwی بwwwه شخwwwصيت او، درواقwwwع بwwwی حرمتwwwی بwwwه اسwwwتق�ل وآزادی 

کwwشوروبی احترامwwی بwwه خwwون ھwwای پwwاک ريختانwwده شwwده در راه حwwصول اسwwتق�ل 

زيwرا مwردم افغانwستان در تحwت زعامwت ودرايwت آن غwازيمرد وطwن پرسwت . است

 کwام اسwتعماربه دسwت خونھای پاک خود برای استرداد استق�ل ريختند تا آنرا از

آورد نwwد؟ مقwwام وا\ی ايwwن رھبwwر وطنپرسwwت وايwwن شخwwصيت سياسwwی  افغwwان را، 

 دھwه بعwد از حwصول اسwتق�ل،ھنگام ٩ميتوان ھمين اکنون پwس از گذشwت قريwب 

شنيدن خاطرات بزرگان و ريش سفيدان ھموطن به وضاحت تمام درک کرد و به 

  . محبوبيت معنوی او در ميان ملت پی برد

ليحضرت شاه امان هللا خان غازی، شwخص روشwنفکر، صwاحب نظwر و اع

متواضع و انسانی صميمی و مردم دوست و به استق�ل و اعwت�ی کwشور سwخت 

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

حتwwی قبwwل از رسwwيدن بwwه پادشwwاھی، زبwwانزد مwwردم و او را محبwwوب القلwwوب ھمwwه 

ھمwwين کرکتwwر و سwwجای عwwالی اوسwwت کwwه عناصwwر آگwwاه و چيwwز فھwwم . سwwاخته بwwود

غ�wم بچwه «کشورو بخصوص اشراف زادگان نخبه و\يات کشور کwه بwه عنwوان 

در دربار امير حبيب هللا حضور داشتند و بwا رمwوز دربwار آشwنا و از روش » گان

سی بودند ، امير منزجر و خواھان تحو\ت سياسی و فراھم آمدن فضای باز سيا

بدور شاھزاده امان هللا خان که با آنھا ع�يق دوستانه و روابط رفيقانه داشwت ، 

يwwwا » جوانwwwان افغwwان «حلقwwه زدنwwد و او را بwwwه رھبwwری جمعيتwwwی کwwه بعwwwدھا بنwwام 

  . ياد شدند، برداشتند» مشروطه خواھان دوم «

يwwwا » جوانwwwان افغwwwان «بwwwدين مناسwwwبت نwwwام شwwwاه امwwwان هللا غwwwازی بwwwا نwwwام 

نيز پيوند ناگسستنی دارد و ھرکسی که بخواھد تاريخ » مشروطه خواھان دوم «

مبwwارزات مwwردم افغانwwستان را در سwwه دھwwه اول قwwرن بيwwستم مwwورد پwwژوھش و بwwر 

رسی قرار بدھwد ، نwاگزير اسwت تwا از جنwبش مwشروطه خواھwان اول و دوم و در 

يخwwواه ، مھwwين از شwwاه امwwان هللا ، شخwwصيت ترق» جوانwwان افغwwان «رأس جمعيwwت 

  .دوست و محصل استق�ل کشور ياد آوری نمايد



٩١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

» دوره امwwانی« انديwwشمند افغwwانی دکتwwور اسwwدهللا حبيwwب در مقدمwwه رسwwاله 

در حالی که ھرگز قصد بزرگداشت و آرايش رخدادھا را ندارم ، نمی « : مينويسد

 و معامله توانم فراموش نمايم که برای امير امان هللا نيز نمونه ھای ستم و بيداد

با انگليس وجود داشت و آن راه ھا در تاريخ کشور ما کوبيده تر و ھموارتر بود 

: دکتور حبيwب مwی افزايwد» .تا سنگ�خی که او برگزيد و سلطنت را برآن گذاشت

به نظرمن امير موصوف مانند اس�ف خويش ھمه مساعی را برای برانداختن « 

حفظ قدرت برون جست و به کارھwای رقبای سلطنت صرف ننمود، بلکه از حلقه 

بزرگی مانند استرداد استق�ل ، ترقی و پيشرفت کشور ورشد علوم و فرھنwگ و 

اقwدامات وی بwا عwwادت . فwراھم آوری رفwاه مwدنی معاصwر بwرای مwwردم دسwت يازيwد

ديرينه جوامع شرقی برابر نبود و ھم به چشم دول غربی غير عادی و خشن می 

او بwه پيwروزی آرمانھwايش بwدون شwک کينwه انگيwز آمwد و شwجاعت و عwشق داغ 

   ١».بوده است

 کمتwwwرين حwwwق اعليحwwwضرت شwwwاه امwwwان هللا برگwwwردن ملwwwت حwwwق شwwwناس 

بwwدون شwwک ھرگwwاه او . افغانwwستان، تحwwصيل اسwwتق�ل کامwwل سياسwwی کwwشور اسwwت

برضد انگليس، بخاطر استق�ل کwشورش، مwردم را بwه قيwام و جھwاد دعwوت نمwی 

بwا انگلwيس کنwار مwی آمwد و از دسwتورات انگلwيس در امwور کرد و مانند اس�فش 

مملکت داری پيروی ميکرد، شايد تا زنده ميبود پادشاه افغانستان باقی ميماند و 

تا وقتی که انگليس نمwی خواسwت ، ھwيچکس ديگwری بwرای جانwشينی او قwد علwم 

، اما او که عاشق استق�ل و سربلندی ميھن و آزادی مwردم وطwنش بwود. نميکرد

ايwن پادشwwاھی و تwاج و تخwwت را در قwدم آزادی و اسwwتق�ل کwشورش گذاشwwت و در 

اولين ھفته تاجپوشی خود و در اولين نطق چند سwاعته اش خطwاب بwه مwامورين 

وشwwھريان شwwرافتمند کابwwل ، درمwwسجد بwwزرگ عيwwدگاه ، دم از اسwwتق�ل عwwام و تwwام 

مwwل کwwشور اع�wwن افغانwwستان زد و سwwلطنت خwwود را مwwشروط بwwه کwwسب اسwwتق�ل کا

اول برھمwwه رعايwwای صwwديق ملwwت نجيبwwه خwwود ايwwن را اع�wwن و « : نمwwود و گفwwت

بwwشارت ميwwدھم کwwه مwwن تwwاج سwwلطنت افغانيwwه را بنwwام اسwwتق�ل وحاکميwwت داخلwwی و 
                                                             

١
 .، کابل ص مقدمه١٣۶٨کانديدای اکادميسين دکتور اسدهللا حبيب، دوره امانی،  - 



٩٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 سپس از مردم آزاده افغان، طلب کرد تا او را » ١.خارجی افغانستان بسرنھاده ام

اعليحضرت امان هللا خان در .دد رساننددر تحقق اين آرمان بزرگ ملی ياری و م

يک نطق ديگر خwود در مwسجد عيwدگاه خطwاب بwه عwساکر ومwامورين و شwھريان 

  : کابل در حالی که دريشی سفر بری بتن داشت ،گفت 

من اين لباس سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا کwه ! ملت عزيز من « 

ن ايwن شمwشير را در غ�wف  مw ! لباس استق�ل را برای مwادر وطwن تھيwه نwسازم 

ای ملت عزيز و ای ! نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خود ننشانم 

بياوريد آخرين ھستی خود را برای نجات وطwن ، بيائيwد تwا ! سربازان فداکار من 

٢» !که سرھای پرغيرت خود را برای خ�صی وطن فدا سازيم 
  

 در دربار کابل طی نطقی ١٩١٩  اپريل١٣شاه امان هللا غازی  به تاريخ 

من خwودم و مملکwت « : در حالی که سفير انگليس در آن محفل حاضر بود گفت 

بعد از ايwن . ًخودم را از لحاظ داخلی و خارجی کام� آزاد و مستقل اع�ن نمودم 

کشورما، مانند ساير دول و قwدرتھای جھwان ، آزاد اسwت و بwه ھwيچ نيwروی ، بwه 

اجازه داده نمی شودکه در امور داخلی و خارجی افغانwستان اندازه يک سر موی 

مداخله نمايدو اگر کسی بwه چنwين امwری اقwدام نمايwد، گwردنش را بwا ايwن شمwشير 

آنچwwه گفwwwتم « : و سwwپس رو بجانwwwب سwwفير انگلwwwيس نمwwوده پرسwwwيد» .خwwواھم زد

    ٣» .بلی فھميدم« :سفير انگليس با حترام و تعظيم جواب داد» ! فھميدی 

س شاه امwان هللا، خطابwه ھwای پwی در پwی ضwد انگليwسی را در محwضر سپ

شھريان کابل و طبقwات و اقwشارمختلف مwردم ايwراد ميکwرد و بwا اسwتقبال بيwدريغ 

  . توده ھای مردم مواجه ميگرديد

ای مwردم «:در يکی از اين خطابه ھا شاه امان هللا در مسجد عيدگاه گفت 

حکومwwwت برتانيwwwه فريبکارانwwwه و ! دان ای شwwwيرمر! شwwwجاع و بwwwا ايمwwwان افغwwwان 

                                                             

١
 .١٠اسدهللا حبيب، دوره امانی، ص - 

٢
 .، پشاور١٣٧٨حاکميت قانون در افغانستان، به اھتمام حبيب هللا رفيع، چاپ  - 

٣
 .٨ زھما، پشاور ص پوھاند دبليو ادمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان،ترجمه- 



٩٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بيشرمانه دو مراتبه کشور محبوب ما را مورد حمله قرار دادو پنجه کثيف شwان 

را در منطقه فرو می برند و ميخواھند کشورما را که آباء و اجداد مwا درآن دفwن 

شwwwده مwwwضحل سwwwازند، عwwwزت و آبwwwرو وھwwwم شخwwwصيت و خwwwصلت افغwwwانی مwwwارا 

   ١»...ختی مارا از بين ببرندنابودسازند، آزادی و خوشب

بيانيwه ھwای شwديد ضwد امپرياليwwستی شwاه، محبوبيwت او را در ميwان مwwردم 

روز بعد ھزاران نفر از شھريان کابل باشاگردان مکتwب . توسعه و تحکيم بخشيد

حبيبيه در مقابل سفارت انگليس بwه مظwاھره پرداختwه و شwعارھای ضwد انگلwيس 

  .ميدادند

خاذ سياست ضد انگليسی و مwستق�نه خwود روز تwاروز شاه امان هللا با ات

در ميان مردم محبوبيت کسب ميکردو با احراز چنين محبwوبيتی اسwت کwه پيکwار 

عظيم خلق افغان را بwرای اسwترداد اسwتق�ل سياسwی کwشور اع�wن نمwود و مwردم 

شجاع افغانستان را برای سومين نبرد رھائی بخش ملwی بwا دشwمن شwناخته شwده 

  . گليس دعوت کرديعنی ان

مردم وطنپرست افغانستان به اين دعوت شاه جوان خود لبيک گفتند و تا 

 ھwزار نفwری متwشکل از اقwوام مختلwف ولwی دارای ۶٠ سwپاه ١٩١٩ می ٣تاريخ 

احساسات برادرانه و آزادی خواھانه با س�ح کھنه ايکwه طwی جنwگ ھwای اول و 

وسwwايل و .  آمwwاده نبwwرد شwwدنددوم خwwود بwwا انگلwwيس ھwwا آنwwرا بدسwwت آورده بودنwwد،

مھمwwات اردوی جنگwwی افغانwwستان بwwا اردوی بريتانيwwا کwwه بwwا مwwدرن تwwرين جنwwگ 

با وصف . افزارھا و طيارات جنگی مجھز بود، به ھيچ صورت قابل مقايسه نبود

عwwدم تناسwwب مwwشھود کمwwی وکيفwwی نيروھwwای نظwwامی اردوی افغانwwستان در برابwwر 

  .ه از خود نشان دادندمتجاوزين ستمگر، مقاومت قھرمانان

در تحت رھبری صادقانه و زعامت وطن پرستانه اعليحwضرت شwاه امwان 

هللا غازی ، استق�ل سياسی افغانستان حاصل شwد و افغانwستان دوبwاره حيثيwت و 

 ٢٨(آبروی از دست رفته خود را باز يافت و در صف ملل آزاد جھان قرار گرفت 
                                                             

١
 ١٢-١١ حاکميت قانون درافغانستان، ص - 



٩٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 ١٨غانھwا از آن پwس ھمwين روز و اف).م١٩١٩ اگwست ١٨ش مطابق ١٢٩٨اسد 

 اسwwد را روز اسwwwترداد اسwwتق�ل کwwشور شwwwناختند واز آن روز ٢٨اگwwست مطwwابق 

گرامی ھرسال با حرمت فراوان تجليل وتکريم به عمل می ايد وھمزمان با آن از 

اعليحwwضرت مرحwwوم شwwاه امwwان هللا غwwازی  محwwصل اسwwتق�ل کwwشورنيز بwwا عwwزت 

  .فراوان نام برده ميشود

  :ق�ل و نقش معارفحفظ است

بمناسبت تجليل از نھمين سالگرد استق�ل ضمن سخنرانی شاه امان هللا 

» استق�ل خود را چطور بايد محافظه نمائيم؟«:اين سؤال را مطرح کرد کهخود 

! يا با بيرق ھای رنگارنگ و تزئينات موجوده اينکار صورت ميگيرد؟ نی آ«

 از آن پيدا ميشوند، حس وطندوستی و بايد به قلوب او\دھای خود و نسلھای که

فداکاری را توليد کنيم، زيرا وقتيکه فداکار باشيم ھيچ وقت استق�ل از دست ما 

درصورتيکه او\دھای صالح شما صاحب تعليم و تربيت باشند، . نخواھد رفت

درصورتيکه . حاجت به ريختاندن خون ھم ندارند و محافظ آن معارف خواھد بود

فھيم و صاحب تعليم باشند، حسودان و دشمنان دست خيانت خود  ناو\دھای تا

معارف و ]تقويت[پس در. را با اين شرف و استق�ل تان دراز کرده نميتوانند

تعليم بکوشيد و او\دھای خود را غرض تعليم و تحصيل در ممالک متمدن و 

الظھر بزرگ دنيا فرستاده از خود دور کنيد تا نتيجه کاميابی و دانش شان قوت 

  .»بوده استق�ل شما دوام کند

ًاو\ ! ملت عزيز و محبوب من «:در ھمين سخنرانی ع�وه کرد کهشاه 

ًتبريک اين عيد سعيد استق�ل را به ھمه شما عرض ميکنم، ثانيا تحسين ھای 

لطف کارانه شما و تقدير ھای مرحمت شعارانه که ملت عزيزم برخwدمات مwن 

ازلطwwف .... خwwود شwwما اسwwتۀ صwwميميت کارانwwعwwاجز ميدانيwwد، ھمwwه از مwwراحم

خداوند است که به من امداد کرده و ازھمwت و فعاليwت شwما ملwت محبwوب مwن 

بود که امروز به اين تفاخر نايل ھستم، ورنه يک فwرد مثwل مwن عwاجز کwه بwه 

فکر ترقی شما درگوشwه ای افتwاده بwودم، کجwا ميتوانwستم کwه ملتwی را بwه ايwن 



٩٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ته، استق�ل شانرا از کسانيکه استق�ل وطنم را مثwل بزرگی طرفدار خود ساخ

چون خداونwد بwه مwا لطwف و احwسان . اژدھا بدھن خود فرو برده بودند، بگيرم

کرد، پس اميد قوی داريم اين عطيه بزرگ خود را پس نگيرد و اميد است که 

مرا يک فرد عسکر خدمتگار صميم ملت خود بدانيد، ... تا قيامت بردوام بماند

ھمچنwين . رھنما شده نميتوانم، بلکه يک نفر خwدمتگار صwميم شwما ھwستممن 

که تا حال در خدمت شما قوم نجيب کمی نکرده ام ، اميدوارم که در آينده نيز 

  ١ ».درراه ترقی، حفظ ناموس و شرف استق�ل شما يک لحظه درنگ نکنم

هللا موريس فوشه، سفيرفرانسه درافغانستان درعھد امانی، در باره امان 

اين جوان درمقايسه با عمر خوددر امور سياسی شعور عجيب :"خان می نويسد

ھنگامی . با شجاعت اھداف مشخص خود را به پيش می برد. وحيرت آوری دارد

جلد سفيد، چشمان سياه .که من او را م�قات کردم، لباس جنرالی بتن داشت 

امان هللا .  درخشيددرچشمان او اقتدار وحزم واعتدال معلوم می. ودرشت دارد

خان از اثر ذکاوت سرشار، شھامت وبافھم مسايل سياسی ھرکس را تحت 

امان هللا خان اين کفايت را دارد که مسايل پيچيده  به ارتباط .تاثيرخود قرار ميداد

را با اطمينان کامل مطرح کند ونظر وفيصله خود ) روس وانگليس(ھمسايگان

تاھنوز صيقل . ب عزم وارادۀ قوی استاو صاح. رانسبت به آنھاصادرنمايد

بطور مثال در مدت .زمانه را نديده وکاميابی ھای زيادی را نصيب شده است

کلمات نميتواند بزرگی .اندک افغانستان را به تمام جھان معرفی کرده است

   ٢ ."وعظمت شخصيت او را بيان کند

 خانم برای درک مقام عالی شخصت  اعليحضرت امان هللا خان، بايد از

امريکائی آموخت که برای شناخت روح بزرگ آن " ريه تالی ستيوارت"

مردنامی افغان، از امريکا بلند شد و به لندن رفت وآرشيف ھای انگليس را 

زيروروی کرد و سپس موزيم ھای ھند وکتابخانه ھای کابل را ورق زد وبعد به 

                                                             

١
 مwين سwالگرد ٩٢، مقالwۀ داکترعبwدهللا کwاظم بمناسwبت ٢٠١١ اگwست ١٩ افغان جرمن آن�ين،- 

 استرداد استق�ل افغانستان

٢
 يوسفزی، ملی تاريخ،تيمورشاه  ، سايت بينوا- 



٩٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

عنوان انتخاب . را نوشت" آتش درافغانستان"امريکا برگشت وکتاب 

ً، کام� به درستی انتخاب شده است، زيرا از "آتش درافغانستان"کتاب

نظرنويسنده، قرارگرفتن يک مرد بيسواد که دشمن مکتب وتعليمات عصری 

وترقی کشور بود، به جای امان هللا خان روشنفکرکه عاشق تعليم وتحصيل 

ن را او\دوطن وتعالی کشوربود، حکم آتشی را داشت که سراسر افغانستا

  .سوخت و آن راسالھای متمادی  از کاروان تمدن به عقب برد

خان ،پيش از سلطنت زمانى که پدرش در زمستان به ج�ل آباد هللا امان ا

ميرفت ، درکابل باقى ميماند وبه صفت حاکم کابل ازمحابس ديدن مينمود تا 

 ميکرد معلوم کند که کدام اشخاص را پدرش زندانى ساخته و او زندانيان را آزاد

امان هللا . و برای شان سفريه نيز ميداد، حتى در زندان به بنديان کمک ميرساند

خان،با پوشيدن لباس وطنى، پيراھن و تنبان، لنگى و ک�ه و پوستين به سماوار 

ھاو چايخانه ھا ميرفت و با مردم مخلوط ميگرديد و مردم اگر وى را مى 

ن سلطنت خود نيز عين روش را شناختند،باز ھم چيزى نمى گفتند و در زما

امان . در مراسم فاتحه خوانى و سوگوارى مردم شرکت ميکرد. تعقيب ميکرد

خان جوانى جذاب، صاحب قامت متوسط، روى گرد، چشمان سياه و روشن هللا ا

درگفتار خود سعى ميورزيد تا طرف مقابل را بسوى . بود که ھرگزآرامى نداشت

   ١ .خود جلب و جذب نمايد

در ادامه » آتش در افغانستان«اتالى ستيوارت نويسنده کتاب خانم ري

اميران سابقه افغانستان متکبرو مغروربودند و تماس « : سخنان فوق مى افزايد

خان برعکس شخصيت دموکرات داشت و هللا با ايشان دشواربود، اما امان ا

و محافظ دربازارھاى شھرگردش ميکرد ] گارد[ًمانند ھارون الرشيد اکثرابدون 

از تشريفات بدش مى آمد و خود را مانند . بامردم مخلوط و محشورميگرديد

خان يک ملى هللا امان ا. افغانھاى ديگرحساب ميکرد و احساس برترى نمى نمود

گراى وطن دوست و پشتى بان آزادى شرق بود و خيلى ھا شھرت يافت و 

                                                             

١
   ٢٠٩ -٢٠٢ ، صريه تالی ستوارت، آتش درافغانستان - 



٩٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

محافظه کاران را به وحشت انداخت، او صادق بود و در عصرى ساختن 

چون تمرد عليه شخص : کشورش خيلى ھا جدى گرديد، درختم سلطنت خود گفت

وى است، لھذا نمی خواھد خون بريزد وبنابرين ازسلطنت دست کشيد وآنرا به 

درباريان بى کفايت به دورش حلقه زده . خان واگذاشتهللا برادرش عنايت ا

م دانستند، در ھمچنان حربه کفر راعليه وى به کار بردند و او را ضد اس�. بودند

  ١ ».حالى که وى يک مسلمان صادق بود

خان ھر روز صبح هللا امان ا: »آتش در افغانستان« بقول نويسنده کتاب 

 صبح به استثناى ٨در باغ قصر قدم ميزدو مرغابى ھا را نظاره ميکردو ساعت 

در وقت نان مراجعين را به نان . روزھاى جمعه در دفترکارش حاضر مى بود

کمتر برنج مى خورد با آنھم قدرى وزن داشت، عصرھاچاى مى . رددعوت مى ک

تنھا براى اداى نمازمى رفت و باقى . نوشيد و درضمن حرف مى زد ومى نوشت

ھاى او را در دفترش نگھداشته بودند و اگر ) لباس. (ھمه روز را کار ميکرد

امان . برايش نمى گفتند شايد براى دوماه الى سه ماه عين دريشى رامى پوشيد

فاميل شاھى باطرز ....خان وضع ادارى کشور راسرو صورت مى دادهللا ا

خان مخالف بودند، زيرا وى حقوق مستمرى شان را قطع هللا حکومت امان ا

کرده بود، فرستادن غذا را از کارخانه دولتى به سردارھا قطع کرد و کاکاى خود 

نمايد و ميگفت رامجبور ساخت تا در وزارت داخله کار ) سردار محمدعمرخان(

خان هللا امان ا. سردار ھابايد کار نمايند تا پول مورد نياز شان را بدست آورند

ھرگز معاش خود را ازبودجه دولت نگرفت و بارى چون به او گوشزد کردند که 

اما روزى رسيد که در غربت .وقت اينکار را ندارد: حقوق خود را بگيرد گفت 

ًمخصوصا بعد از جنگ جھانى دوم براى پولى براى اعاشه خانواده اش نداشت 

  ٢ .خريدن نان خشک محتاج شده بود

    جنwwwاب محمدنwwwwسيم اسير،فخرالwwwwشعرای افغانwwwwستان بwwwwه مناسwwwwبت روز 

  :احساسات قلبی خود را در غزلی چنين ابراز نموده است استق�ل افغانستان

                                                             

١
   ٢٠٥ھمان اثر، ص ريه تالی ستوارت، - 

 ٣٠ھمان اثر، ص - ٢



٩٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ر آزادیامان هللا غازی، سا\

  کار آزادیـــــيکه  با  پ وم افغان   را ـــبنازم   ق

  ه  بار، بار  از   دشمنان  اقرار آزادیـتـگرف

  سرشته  در خميرش  ازازل اوج سرافرازی

  نھفته   در  ضميرش   تا   ابد  پندار آزادی

  می زيبد اگر سر برفلک  سايد زفخر، امروز

  که  او  را  آفريده  دست حق  سردار آزادی

  اردُاست اين که  افغان توروتلوار دگر دبنام 

  وار آزادیـگرفته  در  کف  از مردانگی ، تل

  عزم  جزم  او کاخ  جھانخواری فروافتادبه 

  رسانده تا به عرش ازخون خود ديوارآزادی

  جھان گرچه به سختی باربارش امتحان کرده

  به جان مشتاق صلح است وعلمبردار آزادی

  ِسرعزت  رساند  بر  فلک آن  مرد جانبازی

  يم  بر  دربار   آزادیـلزارد  سر  تسـکه  بگ

  ظفرمند است  افغان  تا بود  طاق  ظفر برپا

ُشک   ملت  تا  بود  مينار  آزادیاست   مندـھوُ

  به قربان وطن کردم  يکسرسری گر داشتم 

  دلی گر داشتم  گم  شد  به  گير ودار  آزادی

  ن  تکريم  بايد کرد آرا از» امان هللا غازی«

  سا\ر آزادیپيش آھنگ  نھضت باشد و  که 

  غربت افتادی بروخوش باش" اسير"نسيم ارچند

  ت  نعمت  سرشار آزادیـرش  راھـباشد فکه 

  



٩٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  مقالۀ ششم

  

  ،توھين به اعليحضرت شاه امان هللا غازی

  ! است کشورتوھين به استق�ل
  

 درنخwستين کwه  بwودشخصيت وطن پرست وآزادهغازی، آن  هللا امان شاه

 ١٩١٩درغانwwستان را از چنwwگ اسwwتعمار انگلwwيس اسwwتق�ل افمwwاه ھwwای قwwدرتش 

بwه ھمwwين و د،نمwوکمwwائی  وافتخwار وعwزت آزادیخwود  مwwردم بwرایحاصwل کwرد و 

مردم حwwق شwwناس کwشور يwwاد او را ھمwwواره گرامwی ميدارنwwد وھرگwwز راضwwی خwاطر

نسبت به او تwوھين ند که کسی نامش را با بی حرمتی ياد کند وشونميوخوشنود 

  .وتحقير روا دارد

 بwه ،وابwسته وملwوث مکدر ھای چھره از ،يکی٢٠٠٨ اخيرجون ھفتۀ رد

با سبکسری وبی مسئوليتی سخنان زشت ودشنام ھwای ) لطيف پدرام(اجانب بنام

 به آدرس غازی شاه امان هللا برزبان آورد وبwه بھانwه اينکwه چwرا غwازی یرکيک

ن داده امwان هللا خwان عwده يwی ازاقwوام پwشتون را در صwفحات شwمال کwشور اسwwکا

  وغيwره بwراو حملwه ورشwد واو را "ديwوث" و"پwدرلعنت"است، با گفwتن کلمwات 

اين کلمات از زبان لطيwف پwدرام ابتwدا ازطريwق سwايت . موردھتک حرمت قرارداد

وسwپس واکwنش ھwا وعکwس . درميwديای جھwان پخwش گرديwد Youtubeانترنتی  

رام بwرای بwار اول از العملھا در مقابل سخنان نابجا وخارج ازعفت ک�م لطيف پد

 جwwرمن -سwwوی سwwايت ھwwای انترنتwwی افغانھwwا ، بخwwصوص از سwwوی پورتwwال افغwwان

ول افغwان، انعکwاس وسwيع ټ آن�ين وسايت بينواوسايت لر اوبرافغانستان وسايت

  . يافت



١٠٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  مردم حق شناس افغانستان با شنيدن آن سخنان ناشايسته نفرت عميق 

ھwwار نظرھwwای انترنتwwی وتلويزيwwونی خwwود را بانوشwwتن مقwwا\ت وتبwwصره ھwwا واظ

وھمچنwwان ازطريwwق تwwدويرمحافل اعتراضwwيه درکابwwل وپکتيwwا وخوسwwت وپکتيکwwا 

يwwک راه پيمwwائی از کابwwل وھwwرات ومزارشwwريف  وھلمنwwد وقنwwدھار،با وننگرھwwار و

طرف مردم حق شwناس شwھر ج�wل ابwاد تwا مقبwره آن مرحwوم در سwراج العمwاره، 

ی شخwwwwصيت ودشwwwwمن افغانھwwwwا ابwwwwراز جwwwwل بwwwwُنwwwwسبت بwwwwه لطيwwwwف پwwwwدرام، ايwwwwن ر

اعتwwراض کننwwدگان از دولwwت خواسwwتند کwwه لطيwwف پwwدرام را مwwورد پيگwwرد .داشwwتند

قانونی ومحاکمه قراربدھد تwا درس عبرتwی بwه تمwام کwسانی باشwد کwه خwود را بwه 

کشورھای بيگانه فروخته اند وبا تخريwب وتwوھين بwه افتخwارات ملwی وشخwصيت 

اعتwراض کننwدگان  .د تwشنج ھwای قwومی  را دارنwدھای تاريخی افغانھwا قwصد ايجwا

اظھار کردند که اگر دولت اين مردک را به جwزای \زم محکwوم نکنwد، آنھwا خwود 

  .انتقام اين بی حرمتی را از لطيف پدرام خواھندگرفت

د خوست ښار د جرګو په تا\ركې يوه داسې لويه غونډه جwوړه شwوې وه 

wwwشرانو، دينwwwومي مwwwمېر قwwwيمې يوشwwwې  د سwwwولنيزو چwwwي اوټwwwانو د سياسwwwي عالم

ګونwwدونوغړيواو مwwشرانو سwwربېره پكwwې  پwwه سwwلګونو ځwwايي اوسwwيدونكوپكی ھwwم 

 .ګډون كړى وو

په دغه غونډه کی ، د ملي كنګرې ګوند مشر لطيف پwدرام  غندنwه وشwوه 

غونwډه لwه .   چې د ھيواد ملي اتل غازى امان هللا په اړه يې بwدې ردې ويلwې وې

د محاكمwه كولwو غوښwwتنه وكwړه، او ګwواښ يwwې وكړچwې كwwه دولwت نwه د نومwwوړي 

محاكمwwه نwwه شwwي نwwو دوى بwwه پwwه راتلونكwwو ټولټwwاكنوكې پwwه برخwwه اخيwwستلو غwwور 

 .وكړي

د مجاھwwدينوملي اس�wwمي  شwwwورا مwwشر مولwwوي محمدسwwwردار ځwwدراڼ پwwwه 

غونډه کی وويل چې موږ له مركزي دولت څخه په كلكه سwره غwواړو چwې پwدرام 

راكش كړي  او كwه داسwې ونwه شwي نwود خوسwت ولwس بwه پwه دمحاكمې مېرزته 

راتلونكو ټولټاكنوكې په ګډون كولو غwور كwوي ځكwه د دوى پwه وينwا ولwس مwشر 



١٠١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

لwه .   تردې مھال ھيڅوك ھم له ګريوانه راونه نيول چې قانون پرې  عملي كړي

غونډې وروسته يو\ريون وشو چې د ښارپه واټونو كې لwه ګرځيwدو وروسwته د 

مان هللا په وياړجوړشوي  مينارته ورغلل او په ھغه يې د ګلونو ھارونه غازي ا

او په پاى كې يې يوه پرٻكړه ليك  ھم وړاندې كړ چې دولت يې د پدرام .   كيښودل

  )٢۵بينوا ويپانه، دجو\ی .(په محاكمه كولو ټينګارشوى و

درنشwستی کwه  :  جو\ی  گزارش دادکه٢۵آژانس اط�عاتی باخترنيز روز

درکابwل راه انwدازی گرديwده بwود، "نھضت ملwی تفwاھم اقwوام افغانwستان "زسوی ا

نماينده گان برخی ازاقوام درسخنرانی ھای خود پيرامون شخwصيت ،تفکwرآزادی 

خواھانه وت�ش شاه امان هللا غwازی بخwاطر اسwتراد اسwتق�ل کwشور اشwاره کwرده 

wوھين بwی را تwره ملwزب کنگwيس حwی ،گفته ھای لطيف پدرام رئwای ملwه ارزش ھ

ھمچنwان درايwن نشwست عبwwدالعلی .کwشورتلقی کردنwد وخواھwان محمکwه وی شwدند

اين حرکت پدرام،يک : سراج برادرزاده شاه امان هللا خان در يک سخنرانی گفت

بwه .حرکت منفی بوده، توھين به غازی امان هللا خان يعنwی تwوھين بwه ملwت اسwت

ور را در وحwwدت ويکپwwارچگی ملwwت غwwازی امwwان هللا خwwان اسwwتق�ل کwwش: گفتwwه وی

اشwwتراک کننwwد گwwان ايwwن نشwwست اع�ميwwه ای را نيwwز درمwwورد صwwادر .حاصwwل کwwرد

  ) باختر آژانس ٢٠٠٨/ ٢۵/٧.(نمودند

دو روز بعدبازھم آژانش  دولتی باختر،از تجمع روشنفکران ونويسندگان 

رش افغانستان درکابل به ارتباط  سخنان سخيف وبازاری لطيف پدرام  چنين گزا

انجمن ھای نويسنده گان، روشنفکران و نماينده گان اتحاديwه ھwای مwدنی « :داد 

امرو ز طی نشستی در کابل گفته ھwای تwوھين آميزلطيwف پwدرام را در رابطwه بwه 

بwwه گwwزارش .غwwازی امwwان هللا خwwان تقبwwيح و خواھwwان محاکمwwه و تبعيwwد وی شwwدند

 تwwدوير شwwده بwwود، آژانwwس بwwاختر، دريwwن نشwwست کwwه در ھوتwwل انwwصاف در کابwwل

اشتراک کننده گان غازی امان هللا خان را سمبول وحدت ملی و آزادی افغانستان 

دانسته، از دولت خواستند تاھرچه زودتر در قسمت محاکمه و تبعيد لطيف پدرام 

رھبر حزب کنگwره ملwی کwه بwه آدرس غwازی امwان هللا خwان سwخنان تwوھين آميwز 

ه شwريف عwضو پارلمwان، ميwرزا محمwد خwان دريwن نشwست سwاھر.گفته اقدام نمايد



١٠٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

رئيس شورای ځدران در کابwل ، فwضل الھwادی رئwيس شwورای و\يتwی ننگرھwار، 

داکتر عاشق هللا معاون شورای و\يتی کابل، عبد العلی سراج بwرادر زاده غwازی 

امwwان هللا خwwان ، محمwwد امwwين بwwاوری رئwwيس جامعwwه فرھنگwwی افغانھwwا در اروپwwا و 

خنانی توھين بwه غwازی امwان هللا خwان را تwوھين بwه ھويwت و چندتن ديگر طی س

آزادی افغانھا خوانده از دولت خواستند تا ھرچه زودتر لطيف پدرام را محاکمه و 

اشتراک کننده گان در پايان اين نشست قطع نامه ای را صwادر کردنwد .تبعيد نمايد

 د ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٧(» .که در ان از دولت خواھان محاکمه لطيف پدرام شده بودند

  )باختر آژانس

  قطعنامه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان

د بwاختر ٢٠٠٨/ ٧ / ٢٩(در مورد اظھارات غيwر مwسوو\نه لطيwف پwدرام

قطعنامه مwشرانو جرگwه شwورای ملwی افغانwستان در مwورد اظھwارات غيwر )آژانس

ان مسوو\نه لطيف پدرام رئيس حزب کنگره ملی عليwه محwصل اسwتق�ل افغانwست

  !اعليحضرت امان هللا خان غازی

مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان اظھارات اخير و کلمات توھين آميز 

لطيف پدرام رئيس حزب کنگره ملی را که از طريق رسانه ھا برعليwه شخwصيت 

ملی و سمبول آزادی افغانستان اعليحضرت امان هللا خان غازی نشر شد، شديدآ 

  :را صادر مينمايدتقبيح نموده، قطعنامه ذيل 

 شخwwصيت و قيwwادت سياسwwی و ملwwی اعليحwwضرت اميwwر امwwان هللا خwwان -١

غwwازی بwwه حيwwث محwwصل اسwwتق�ل و آزادی افغانwwستان از سwwلطه بريتانيwwا ی وقwwت، 

برای کافه ملwت افغانwستان و سwناتوران شwورای ملwی قابwل قwدر وواجwب ا\حتwرام 

  .ميباشد

  امير امان هللا خان شديدآ رد  اظھارات لطيف پدرام برعليه اعليحضرت -٢

  .و محکوم ميگردد 

  لطيف پدرام به خاطر اين اظھارات اش غرض بازپرس و مجازات به -٣



١٠٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  .ادارات عدلی و قضائی معرفی گردد

  . فعاليت سياسی حزب کنگره ملی غير قانونی اع�م و متوقف گردد-٤

  بwwه ھwwيچ کwwس اجwwازه داده نwwشود کwwه عليwwه رھبwwران سياسwwی، ملwwی و-٥

  .قھرمانان معرکه ھا و جھاد افغانستان بی حرمتی نمايند

 :ولسی جرگه تحقيق ميکند

موضwwوع اظھwwارات منwwسوب بwwه  پwwدرام در بwwاره امwwان هللا خwwان در مجلwwس 

شwماری از . نيز مورد بحث قwرار گرفتwه اسwت) ولسی جرگه(نمايندگان افغانستان

ای پدرام را نwشنيده اعضای اين مجلس تاکيد کردند که نوار صدای منسوب به آق

امwا برخwی ديگwر . اند و قبل از تحقيق در اين مورد نبايد قطعنامه ای صادر شwود

در مجلس  تاکيد کردنwد کwه ايwن نwوار در رسwانه ھwای داخwل و خwارج شwنيده شwده 

 . است

عبد الکريم ايماق، عضو مجلس نماينwدگان گفwت صwدور قطعنامwه 'مدرک'

ظھwwارات منwسوب بwwه آقwای پwwدرام درسwwت پwيش از دسترسwwی بwه مwwدرک در مwورد ا

اگر در رابطه به غازی امان هللا خwان، نwه تنھwا لطيwف : "آقای ايماق گفت. نيست

امwا نکتwه . پدرام، ھر کسی که ھمچو حرفھايی را گفته باشد، قابل سرزنش اسwت

مwدرک ھwر گwام ديگwر تwابع انگيwزه ) م�حظwه(اصلی داشتن مدرک است؛ پيش از 

 ". دھای ديگر خواھد بو

اما معين مرستيال، يک عضو ديگر مجلس نمايندگان بر ايwن نکتwه تاکيwد 

داشت که اظھارات رھبر حزب کنگره ملی در رسwانه ھwای داخwل و خwارج شwنيده 

، ايwن )\زم اسwت(دوستانی که می گويند ثبوت : "آقای مرستيال گفت. شده است

 رسانه ھای تwصويری نوار در تمام رسانه ھا، در داخل و خارج از افغانستان در

پس از بحث ھای جنجالی در مجلس نمايندگان در ايwن مwورد، ". پخش شده است

محمwwد يwwونس قwwانونی رئwwيس مجلwwس اع�wwم کwwرد کwwه پwwس از شwwنيدن نwwوار در ايwwن 

 . زمينه قطعنامه ای را صادر خواھد کرد



١٠٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٨تظاھرات در کابل 

wه از سوی ديگر شماری از ساکنان کابل در واکنش بwسوب بwخنان منwه س

در سخنانی که بwه . لطيف پدرام، رھبر کنگره ملی افغانستان دست به تجمع زدند

آقwwای پwwدرام نwwسبت داده شwwده کلمwwات نامناسwwبی بwwه امwwان هللا خwwان، شwwاه پيwwشين 

ايwwن سwخنان در سwwايت انترنتwی يوتيwwوب منتwشر شwwده . افغانwستان گفتwه شwwده اسwت

به آقای پدرام را اھانت به ارزشھای ملی تجمع کنندگان، اظھارات منسوب . است

آنھwwا . خوانwده و از دولwwت افغانwwستان خواسwwتند رھبwwر کنگwwره ملwwی را محاکمwwه کنwwد

تاکيد کردند که اگر دولت افغانستان لطيف پدرام را محاکمه نکنwد، بwه راھپيمwايی 

 . ھای مشابه عليه او ادامه خواھند داد

  ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٩:تجمع اعتراضيه در ھلمند

ق يwک خبرديگwر ھwزاران تwن از سwاکنان و\يwت ھلمنwد اعwم از بزرگwان طب

قwومی، متنفwذين و جوانwان امwروز در يwک گwرد ھمwائی احتجاجيwه اظھwارات اخيwر 

لطيف پwدرام رھبwر کنگwره ملwی را در مwورد غwازی امwان هللا خwان شwديدآ محکwوم 

  .نموده خواستار محکمه وی شدند

 يکتن از اشتراک کننده گwان ايwن به گزارش آژانس باختر،حاجي نادرخان

گرد ھمائی اظھارات پدرام را با الفwاظ شwديد محکwوم نمwوده از دولwت خواسwت تwا 

وی را به جرم اھانت در برابر قھرمان ملی ، ناجي ومحصل  اسwتق�ل کwشور بwه 

وی او را جاسwwوس اجانwwب . زنwwدان عمwwری محکwwوم و حwwزب وی را منحwwل سwwازد

ديگراز بزرگان قومی اھانت عليwه غwازی امwان هللا حاجي نادرخان، يکتن . خواند

خان را اھانت به ملت خوانده در کنار آنکه خواھان محکمwه لطيwف پwدرام شwد از 

گرد ھمائی بwا صwدور قطعنامwه ای پايwان .دولت خواست تا حزب وی را منحل کند

  . يافت

  پدرام دې محاکمه، گوند يې دې ړنگ شي 

  وڅرگندونوپه وړاندې احتجاجي غونډه په ھلمندكې دلطيف پدرام دوروستي



١٠٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

داتوبجوپwwه شwwاوخواكې )٢٠٠٨/ ٧/ ٢٩(او\ريwwون وشwwو دغwwه غونwwډه نwwن سwwھار

دھلمندو\يت په مركزلښكرگاه كې دسwلگونوقومي مwشرانو،رونډاندواوځوانانوپه 

پwwه غونwwwډه كwwې قwwwومي مwwشرحاجي نادرخwwwان دلطيwwف فwwwدرام . گwwډون جwwوړه شwwwوه

ندلې اوزياتwwه يwwې كwwړه چwwې فwwدرام تwwه وروسwwتى څرگنwwدونې پwwه سwwختوالفاظووغ

بايددعمري بندسزاوركړل شي اودده گونددې منحwل اع�wن شwي، نومwوړي پwدرام 

ھمwwدارازيوبل قwwومي مwwشرحاجي عبدا\حwwدھم دفwwدرام . دبھرنيانوجاسwwوس وبالwwه

څرگندونې په كلكه وغندلې اوويې ويل چې موږدخپل تwاريخي مwسؤليت لwه مخwې 

ومو،ده ھwم پwدرام دپرديومزدوروبالwه اوزياتwه يwې دپدرام څرگندونې په كلكه محك

كړه چې دفدرام گوندبايدلغوه اع�ن شي،ده دفدرام څرگندونې دافغانستان له ملت 

ھمدارنگwه دغونwډې . سره لوى خيانwت وبالwه اودده دمحwاكمې غوښwتنه يwې وكwړه

يوه گډونوال ډاكترمحمداشرف نwادري ھwم پwدرام لwه اس�wمي ديwن څخwه بھروبالwه 

 ويwwwل چwwwې فwwwدرام بايدلwwwه ھيوادڅخwwwه وشwwwړل شwwwي اودده تابعwwwت دورڅخwwwه اوويwwwې

. واخيستل شي اودولت بايدنوردداسې كسانوگوندونوته دفعاليت اجازه ورنه كړي

ھمدارازدغونwwډې يوبwwل گwwډون وال اودځوانwwانودملي ټwwولنې مwwسؤل اجمwwل داوري 

دپwwدرام څرگنwwدونې ځwwwورونكې وبللwwې اوزياتwwwه يwwې كwwړه چwwwې دپwwدرام څرگنwwwدونې 

بايددھيوادھروگړى چې په ھرقوم اونژادپورې اړه ولري په كلكه وغندي ترڅوبل 

ھمدارنگwwwwwه پwwwwwه ھلمنwwwwwدكې . كwwwwwس داسwwwwwې څرگندونوتwwwwwه زړه ښwwwwwه نwwwwwه كwwwwwړي

دقومونودشوراى ديووالي اوقومي مشرحاجي عبدالظاھروويل چwې فwدرام كwه پwه 

ه پدرام د. ريښتياھم افغان وى نودنوروافغانانوپه وړاندې به يې سپكاوى نه كاوه

  .بھرنى وباله اوله دولت څخه يې په كلكه دھغه دمحاكمې غوښتنه وكړه

 دنننى غونډې په پاى كې يوپريكړه ليك صادرشوچې په يوه برخه كې يې 

دھلمندټول قومي مشران، عالمان، ښوونكي، رونډاندي اوټول خلك دپدرام (راغلي

 ونwwه گڼwwي اوپwwه دمحwwاكمې غوښwwتنه كوي،اودولwwت بايددپwwدرام داڅرگنwwدونې عwwادي

په پاى كې ټwول گwډونوال دسwوله ييز\ريwون پwه . وړاندې يې جدي اقدامات وكړي

ډول دښwwwارواټونوته راووتwwwل اومwwwړدوي پwwwدرام اودھيواددښwwwمنان شwwwعارونه يwwwې 

  )٧ /٢٩ جرمن آن�ين،آژانس باختر-افغان)(نعمت هللا زھير.وركول



١٠٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  تظاھرات در و\يات ھرات وميدان وردک

جwwو\ی در و\يwwت ميwwدان ووردک، و\يwwت غزنwwی ٣٠ و٢٩در روزھwwای  

،و\يت فراه ،و\يwت خوسwت، و\يwت ھwرات نيزمحافwل و تظwاھراتی برضwد لطيwف 

پدرام رئيس حwزب کنگwره ملwی بwه راه افتwاده بwود واشwتراک کننwدگان ايwن محافwل 

وايwwن راه پيمائيھwwا از دولwwت خواسwwتند تwwا لطيwwف پwwدرام موردبازخواسwwت قwwانونی 

غيwwwر اينwwwصورت، مwwwردم خwwwود حwwwق لطيwwwف پwwwدرام را کwwwف دسwwwتش قرارگيwwwرد، در

به گزارش بی بی سی، حزب افغان ملت، بزرگترين حزب سياسwی .خواھندگذاشت

پشتونھا،  در و\يت ھرات يک راه پيمائی برضد لطيف پدرام سwازمان داد و راه 

پيمايwwwان پ�کاردھwwwای را بwwwا خwwwود حمwwwل ميکردنwwwد کwwwه عکwwwس رئwwwيس ايwwwن حwwwزب 

دی وعکس ھای اعليحضرت مرحوم شاه امان هللا غازی را با خود انوارالحق اح

  .حمله ميکرد

حwwزب :  جwwو\ی از شwwھر ھwwرات چنwwين گwwزارش داد٣٠ بwwی بwwی سwwی  روز 

افغان ملت تظاھرات عليه پدرام در ھرات ، پwس از تجمwع در مقابwل سwالن مو\نwا 

 يی پرداختنwwwد وبلخwwwی ھwwwرات، بwwwه سwwwوی سwwwاختمان و\يwwwت  ھwwwرات بwwwه راھپيمwwwا

در سwwخنانی کwwه بwwه لطيwwف پwwدرام رھبwwر .  پwwدرام سwwر دادنwwدلطيwwفشwwعارھايی عليwwه 

کنگره ملی افغانستان نسبت داده شده و از طريق سايت اينترنتی يوتيوب منتشر 

. شده، از امان هللا خان، شاه پيشين اين کشور، با الفاظ نامناسبی نwام بwرده اسwت

به طور رسمی از مردم افغانwستان راه پيمايان در ھرات خواستند  که ليف پدرام 

در قعطنامwه دو مwاده ای تجمwع کننwدگان در ھwرات ھمچنwين گفتwه . پوزش بخواھد

امwان هللا (پدرام با الفاظ رکيک و زشwت خwود بwه ايwن رھبwر بwزرگ و ملwی "شده 

اھانت نمود و قلب تمام ملت افغانستان را در شرق، غرب ، جنوب و شمال ) خان

معروف فضلی مسئول شورای و\يتی حزب ".  ساخته استافغانستان جريحه دار

ايwwن تظwwاھرات مwwسالمت آميwwز در پwwی : افغwwان ملwwت در ھwwرات بwwه خبرنگwwاران گفwwت

، )امان هللا خان(توھين لطيف  پدرام به شخصيت ملی و افتخار آزادی افغانستان 

  . از سوی حزب افغان ملت با ھمکاری مردم ھرات راه اندازی شده است



١٠٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

گنگره ملی، احساسات جوانان  مwردم سخنان رئيس  بی شرمانه در ترديد

در و\يwwwت پکتيکwwwا بwwwه غليwwwان آمwwwده وضwwwمن برپwwwائی يwwwک محفwwwل از اشwwwخاص 

وتجارملی،فيصله گرديد که چون تا کنون از طرف دولت ھيچگونwه اقwدامی عليwه 

پدرام صورت نگرفته است، بنابرين جايزه يی بwرای سwرلطيف پwدرام  وضwع شwد 

ديwwد کwwه ھرکwwه سwwرلطيف پwwwدرام را بخwwاطر بwwی احترامwwی بwwه يکwwwی از واع�wwم گر

  . افتخارات تاريخی شان قطع کند، ميتواند مبلغ دوصد ھزار د\ر بدست آورد

 د پدرام پر سردوه لکه ډالره جايزه کېښودل شوه

پwه پكيتكwا و\يwت كwې :ودان خوستی : خبريال )٢٠٠٨/ ٧/ ٣٠چھارشنبه

د يوې لwويې ) ٢٠٠٨/ ٧ /٢٩( شنبې په ورځسلګونو ځوانانو او سوداګرودسې

غونډې په ترڅ كې د ملي كنګرې د ګوند مشر لطيف پwدرام وروسwتۍ څرګنwدونې 

 .وغندلې او د ده د وژنې پر سر يې دوه لكه ډالره جايزه كيښوده

د پكتيكwwا و\يwwت د ځوانwwانو د ټwwولنې مwwشر وايwwي چwwې سwwوداګرو دغwwه ګwwام 

درام د محاكمwه كولwو پwه كwار كwې تwر دې وروسته له ھغه اوچت كړ چې دولت د پ

د پكيتكا و\يت د ځوانانو ټwولنې مwشر وايwي چwې دغwه غونwډه د . دمه پاتې راغلى

سيمه ييزو سوداګرو اوځوانwانود ټwولنې لخwوا جwوړه شwوې چwې دولتwي چwارواکو 

د سwرچينې پwه وينwا ځوانwانو او سwوداګرو پwه دولwت نيوكwه  .پكې برخه نه درلوده

 پدرام په محاكمه كولو كې يې تر اوسه ھwيڅ ډول اقwدام نwه دى وكړه چې د لطيف

په غونډې كې سوداګرو اع�ن وكړ چې دوى به د ھغه چا د وژنwې پwه بwدل . كړى

كې چwې ملwي شخwصيتونو تwه يwې سwپكې سwپورې ويلwي دي دوه لكwه ډالwره جwايزه 

ويwل د پكتيكا د ځوانانو ټولنې د مسوول په وينا سوداګرو دا ھم و. ځانګړې كړي

چې د دوه لكه ډالرو د جايزې ترڅنګ به د سwر او مwال د سwاتنې پwه تwرڅ كwې ھwم 

په پكتيكا و\يت وروسته له ھغwه د پwدرام د وژنwې پwر . خلكو ته پوره ډاډ وركوي

سر د دوه لكه ډالwرو د جwايزې اع�wن كيwږي چwې تيwره ورځ ملwي كنګwرې ګونwد د 

سwwايت پwwرس، بwwه حوالwwه کابwwل .(خپwwل مwwشر د وروسwwتيو څرګنwwدونو سwwپناوى وكwwړ

 )٢٠٠٨/ ٧/ ٣٠ نترنتی تاندا



١٠٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

به دنبال اين عکس العملھا ،سخنگوی رئيس جمھور افغانستان می گويد 

/ ٧/ ٣٠روز BBC.  نھادھای قwضايی کwشور در ايwن مwورد تحقيwق خواھنwد کwرد

د ھېواد ملي ': از قول ھمايون حميدزاده سخنگوی دولت گزارش دادکه  ٢٠٠٨

د ولسمwشر ويانwد ھمwايون حميwدزاده وويwل شwواھد ' ىشخصيت ته سپکاوى شwو

ښيي چې د افغانستان يوه ستر ملwي شخwصيت او د ھېwواد خپلwواکۍ گټwونکي تwه 

افغان حکومت وايي چې ډٻر ژر به ددغه ھېواد امنيتwي او . سپکاوى شوى دى 

عدلي ارگانونه د ھغو څه په اړه چې د يوه گوند د مشر لخوا د افغانستان پخواني 

 .  امان هللا خان ته سپکاوى بلل شوى گام پورته کړي پاچا

رې سwې شwنبې پwه ورځ د لوٻwديز و\يwwت يwwداپwه داسwې حwال کwې ده چwې د ت

ھرات سلگونه اوسېدونکو ھم د ملي کنگرې گوند د مشر پر ضwد \ر يwون وکwړ 

دغه \ريونونه د افغانستان په بې�بېلو . او د ھغه د محاکمې غوښتنه يې وکړه 

د ولسمشر وياند وروسته له ھغې . و کې له څو ورځو راھيسې روان دي و\يتون

د ملي کنگرې د گوند د مشر لطيف پدرام په اړه داسې خبرې کوي چې د ھغه لwه 

خولې د افغانستان د پخواني ټولواک امان هللا خان په اړه له سپکاويو ډکې يو لړ 

مشر وياند ھمايون د ولس. خبرې په انټرنټ او يو شمېر رسنو کې خپرې شوې 

واد ملي شخصيت ته د سپکاوي يه يوه خبري ناسته کې وويل چې د ھحميدزاده پ

ښwاغلي حميwد زاده وويwل، ولسمwشرۍ تwه د ھيwواد لwه .شواھد تر \سه شوي دي 

بې�بېلو برخو نه ډله ييز پيغامونwه رسwېدلي او پکwې د ښwاغلي پwدرام د خبwرو 

يتونو کې د خلکو لخوا شويو \ريونونو ھغه په کابل او نورو و\.غندنه شوې ده 

ته اشاره وکړه او ھيله  يې وښوده چې ډير ژربه پوليس او څارنوالي په دې اړه 

خو ښاغلي پدرام په کليفورنيا کې له يوه تلويزيون سره په . گامونه اوچت کړي 

  .يوه بله مرکه کې د امان هللا خان په اړه د خپلو ويناوو ننگه کړې 

wwwزارش د بwwس روز  بگwwست ١٣اختر آژانwwwازده ٢٠٠٨ اگwwwان يwwwده گwwنماين،

سwwازمان سياسwwی واجتمwwاعی امwwروز در گردھمwwائی درشھرمزارشwwريف، سwwخنان 

توھين آميز لطيف پدرام رھبرحزب کنگره ملی را عليه شاه امان هللا خwان تقبwيح 

سwwwخنرانان ايwwwن : مزارشwwwريف خبwwwرداد شwwwھر از خبرنگwwwارآژانس بwwwاختر.نمودنwwwد



١٠٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

شاره به احساس وطندوستی وکارنامه ھای شاه امwان هللا خwان گردھمائی ضمن ا

درزمينه، سخنان لطيف پwدرام را نwه تنھwا تwوھين بwه شخwصيت ملwی کwشور بلکwه 

تwwوھين بwwه تمwwام ملwwت افغانwwستان خوانwwده خواھwwان محاکمwwه وی ازطwwرف دولwwت 

آنان ھمچنان با راه پيمايی به طرف پارک فردوسی، فوتوی بزرگ امان .گرديدند

 .  خان را درآن پارک نصب نمودندهللا

   اگwwwwwست١٣جwwwwwو\ی و٣٠و ٢٧و٢۵و٢۴و٢٣، ٢٢بدينwwwwwسان روزھwwwwwای

روزھwwای تwwدويرمحافل وابwwراز احwwساسات مملwwو از نفwwرت مwwردم نwwسبت بwwه ٢٠٠٨

لطيف پدرام درشھرھای مختلwف افغانwستان بwود کwه از طريwق تلويزيwون آريانwای 

  . نده شدکابل به گوش مردم افغانستان درسرتاسر جھان رسا

در ھريکwwی از سwwايتھای مليگwwرای افغwwانی، ده ھwwا مطلwwب در موردسwwوابق 

ناھنجار و وابستگی ھwای خاينانwه  لطيwف پwدرام بwه کwشورھای خwارجی انعکwاس 

درھمwwين سwwايتھا ونيwwز از طريwwق تلويزيwwون آريانwwا افغانwwستان از امريکwwا، . يافwwت

يستم عwضو مخفwی خwاد قرن ب٨٠بينندگان اظھار داشتند که لطيف پدرام، در دھه 

درتحwwت ھwwدايت شwwخص جنwwرال اميرمحمwwwدمعاون وزارت امنيwwت دولتwwی، بwwا نwwwام 

کارميکردو وظيفه اش گرفتاری آن عده از روشنفکران مwستقلی ) پامير(مستعار

ًوی بعwwwدا بwwwه ھwwwدايت خwwwاد بwwwه .بwwwود کwwwه عwwwضويت حwwwزب برسwwwرقدرت را نداشwwwتند

ی بwه احمدشwاه مwسعود پنجشيرنزد احمدشاه مسعود رفت وپس از چندسwال مخبwر

درايران وی ھرازگاھی . به ايران اعزام شد ودرخدمت اط�عات ايران قرارگرفت

سری به سفارت افغانستان درتھران ميزد وبه بھانه احتياج به پول از اين پwا آن 

عضوسفارت پول قرض ميگرفت، ولی درحقيقت او اط�عاتی درمورد افغانستان 

ری ميکرد وبwه اسwتخبارات دولwت ايwران تحويwل از زبان کارکنان سفارت جمع آو

پس از سقوط دولت نجيب هللا او دوباره به افغانستان رفت، مگر احمدشاه . ميداد

مسعود وربانی به او وقعی نگذاشتند واو راھی ازبکستان واز آنجا به اروپwا بwه 

ان لطيف پدرام با بی حيائی ميگويد که از کلمات افغ. کشورفرانسه پناھنده گرديد

وچندبار از طريق راديو بی بی سی نفرت وانزجار خود . و افغانستان نفرت دارد

وی در اروپا حزبی به نام کنگره ملی . را نسبت به نام افغانستان ابرازکرده است



١١٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

متشکل از روشنفکران تاجيک تبار انتی پشتون تاسيس کرد وخود را رئيس آن 

رسwwwی رياسwwwت جمھwwwوری  خwwwود را بwwwرای احwwwراز ک٢٠٠۴درسwwwال .معرفwwwی نمwwwود

افغانwwستان نwwامزدکرد،مگررأی مwwردم را بجwwز اعwwضای حwwزبش بدسwwت نيwwاورد واز 

از آن ببعwwد او بwwا دامwwن زدن بwwه اخت�فwwات قwwومی . کانديwwدای خwwود خجالwwت زده شwwد

وسمتی ميخواھد دوباره درکشور جنگ زده افغانستانرا به اشوب بکشد وخود از 

  . اين آشوبھا سود ببرد

ی از اخراج پشتونھا ازو\يات شمال افغانستان که ازقرنھا پدرام،بطورعلن

به اينسو درآن مناطق بودوباش دارند ،سwخن ميگويwد ودراثwر تبليغwات زھwراگين 

وی، تwاکنون ھwزاران خwwانوار پwشتون مwwورد حم�wت وحwشيانه گwwروه ھwای جنگwwی 

عبدارشيد دوستم قرارگرفته اند وخانه وکاشانه شwان بwه آتwش کwشيده شwده ومwال 

پwس از . ودارائی شان به غارت رفته وناموس شان موردتجاوز قرارگرفته اسwت

مي�دی ھزاران خانوار پشتون به بھانه ھمزبانی با ٢٠٠١سقوط طالبان در اخير

طالبان مورد ھجwوم وحwشيانه قومانwدانان ائwت�ف شwمال قرارگرفتنwد ومجبwور بwه 

 ويwwا اکثwwر آوارگwwان تمwwام. مھwwاجرت بwwه پاکwwستان ويwwا قنwwدھار وج�wwل اباد،شwwدند

درکمپھای قندھار وج�ل اباد از و\يات کندز وفارياب وسمنگان وھرات اند که با 

  .از دست دادن تمام دار وندار خود با اين روزگار افتاده اند

 پشتونھا بايد ھوشياروبيدار باشند تاکسی يا کسانی با تwاريخ وافتخwارات 

ايwwن . ھتwwک حرمwwت قرارندھwwدتwwاريخی وملwwی شwwان بwwازی نکنwwدو آنھwwا را مwwورد 

واکنwwwشھا وعکwwwس العملھwwwا در برابwwwر لطيwwwف پwwwدرام، سwwwبب گرديwwwد تwwwا او ازايwwwن 

گفتارسبکwwwسرانه وغيwwwر قابwwwل انکwwwار خودخجالwwwت بکwwwشد وبwwwا بwwwی حيwwwائی  از آن 

ند که قوم باشھامت وسرنوشت ساز پشتون درايwن بايد بدالطيف پدرام  .انکارکند

تwwا ھنwwوز ) وی روس وامريکwwا ونwwاتوبwwا وجwwود سwwی سwwال بمباردمwwان از سww(کwشور

نمرده است وتوانائی دفاع از شرف ،حيثيت ،ھويت ملی استق�ل وتماميت ارضی 

مwوقعش ه بwخwود را در برابwر ھربيگانwه پرسwتی دارنwد وجwواب  ھرخwاين ملwی را 

  پايان                     .خواھند داد

  



١١١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  مھفت مقالۀ

  

  چیسخنرانی پرمحتوای شاه امان هللا در کرا

  )٢٠١٢ دسمبر ٢٤/داکتر سيدعبدهللا کاظم(

  

از آنجائيکه موضوع  علل و انگيزه ھای سقوط دوره پربار امانی دراين 

اواخر توجه محققان تاريخ معاصر کشور را به خود جلب کرده است و کتاب 

اخير محترم داکتر زمانی متکی به اسناد معتبر نقش انگليسھا را در اينکار بيش 

ر ساخته است، لذا بی مناسبت نخواھد بود  يکی از بيانيه ھای از پيش متبلو

پرمحتوای شاه امان هللا را که در آغاز سفر اروپائی خود حين اقامت دو روزه 

در محضر عام ) ١٩٢٧ دسمبر ١١( شمسی ١٣٠٦ قوس ١٩در کراچی بتاريخ 

ًايراد کرد، به حيث يک سند مھم تاريخی عينا  اقتباس و خدمت ع�قمندان 

سفرھای غازی امان «من مختصر اين بيانيه را در کتاب .  موضوع تقديم دارم

، تأليف استاد عزيز » ١٣٠٧ ـ ١٣٠٦هللا شاه در دوازده کشور آسيا و اروپا 

، ولی چندی قبل کتاب ديگری ١ًالدين وکيلی پوپلزائی قب� مطالعه کرده بودم 

  .ممکمل اين بيانيه را  در آن يافتبدستم رسيد که متن 

                                                             

١
 اروپا و آسيا کشور دوازده در شاه هللا امان غازی سفرھای« : کتاب در بيانيه مختصر متن -

 پشاور، ، ١٣٧٩ سال دوم، چاپ ،فوفلزائی وکيلی الدين عزيز تأليف ،»١٣٠٧ ـ ١٣٠٦

 .شود ديده ١٥ـ ١٣صفحه



١١٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 اين کتاب را ھموطن گرامی جناب  سيد عزيز هللا مرموز از متن اصلی 

  در لندن به ٢٠٠٩نوشته شده  به دری ترجمه و درسال » اردو«که به زبان 

  ١.چاپ رسانيده است

اعليحضرت «نويسنده کتاب حامد حسين قريشی فريد آبادی وعنوان آن 

 ١٩٢٨است که در سال » ...مهشاه امان هللا غازی تاجدار افغانستان کا سفر نا

  .در يکی از مطابع مسلمانان ھندی در دھلی طبع شده است

  

قبل ازاقتباس متن مکمل 

بيانيه  شاه امان هللا در کراچی، 

ميخواھم  پيرامون نقش انگليسھا 

در سقوط آن دوره  و آوردن 

شخص مورد نظر بجای موصوف 

مطالبی را خاطر نشان کنم که شش 

ث مربوط به دوره سال قبل در مبح

زنان افغان زير «امانی در کتاب 

نوشته بودم » فشار عنعنه و تجدد

نگاھی به علل و «و نيز درمقاله 

» انگيزه ھای سقوط دوره امانی

                                                             

 شwامل مرمwوز، عزيwزهللا سwيد ترجمwه ،»اروپwا بwه خwان هللا امwان اعليحضرت سفرنامه «کتاب - ١
 سwفر گwزارش ـw کwشور معاصwر تwاريخ از تwازه سwبز بwرگ «عنوان تحت که است کتابی اول بخش

 توسwwط »خلفwwش حکمفرمايwwان بwwا هللا مwwانا شwwاه مقايwwسه و اروپwwا بwwه خwwان هللا امwwان اعليحwwضرت
 ١٧٤ در بخwش اين. است رسيده چاپ به لندن در ٢٠٠٩ در و يافته نگارش و ترجمه موصوف
 حکمفرمايwwان بwwا هللا امwwان شwwاه مقايwwسه «شwwامل آن دوم وبخwwش شwwده گنجانيwwده کتwwاب اول صwwفحه
 از بدينوسwwيله. دارد ادامwwه کتwwاب خwتم تwwا ٢٠٠ صwwفحه از و يافتwwه نگwارش ايwwشان توسwwط »خلفwش
 کwه ميکwنم ع�wوه و ميwدارم امتنwان ابراز و تشکر اينجانب به کتاب اھدا نسبت مرموز آقای جناب
 .رسيد بدستم قبل يکماه شانفقط پرمحبت تحفه



١١٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 به آن تماس ٢٠١٢منتشره پورتال افغان ـ جرمن آن�ين ، مورخ اول سپتمبر 

تر عبدالرحمن کمال مسرت دارم که اکنون تحقيقات مستند محترم داک. گرفتم

زمانی مھر تائيد بر محتوای نوشته ھای قبلی من گذاشته است که اينک رؤس 

مطالب آن را محض جھت تداعی خاطر در اينجا با اختصارو ذکر صفحات کتاب 

   ١:ذکر ميکنم

 ــ دليل عمده اقدامات آشکار و نھان انگليسھا عليه شاه امان هللا از 

يگيرد که با اع�م استق�ل افغانستان و بعد ھمان روزھای اول سلطنت او ريشه م

با شکست آنھا در جنگ سوم افغان ـ انگليس ضربه محکم بر حيثيت سياسی 

افغانستان با اينکار به حيث يک کشور . شان در منطقه و حتی جھان وارد شد

انگليس ھا . استعمار شکن به دنيا معرفی گرديد که شاه قھرمان اين معرکه بود

 در صدد انتقام بودند تا رژيم امانی را ھرچه زودتر سرنگون کنند از ھمان روز

از قيام . و قدرت سرکوب گر خود را به کشورھای تحت استعمار خود نشان دھند

خوست و اعزام عبدالکريم تا قيام شنوار و اغتشاش حبيب هللا کلکانی ھمه جزء 

ر ماورای توطئه ھای بودند که ريشه ھای عميق آنرا ميتوان به وضاحت د

سرحد جستجو کرد که ھمه اين ريشه ھا فقط از يک منبع يعنی انگليسھا آب 

   )١٧٥ ـ  ١٧٤صفحه .(ميخوردند

ــ  اينکه انگليسھا بجای شاه امان هللا خواھان بقدرت رسانيدن چه کسی 

بودند تا متضمن منافع شان در افغانستان و منطقه باشد و از بين چندين مدعی 

نی ھريک علی احمد خان والی، غ�م نبی خان چرخی، محمد قدرت در آنوقت يع

وليخان دروازی و سپه سا\رمحمد نادرخان کدام يک مطلوب نظر شان بود، 

جواب واضح است که ھيچيک به اندازه محمد نادرخان و برادران مناسبتر برای 

اما مشکل کار در آن بود که محمد نادرخان و اکثر برادرانش .  انگليسھا نبود

برای چند سال از وطن دور و از حلقه مستقيم قدرت در کشور بيرون بودند و 
                                                             

 در خwدمتگار ايwن تwأليف »تاريخی بررسی يک ـ  تجدد و عنعنه فشار زير افغان زنان « کتاب - ١
 تاريخی مھم وقايع به آن صفحه ٧٠ از بيش که  شده چاپ کابل در ٢٠٠٦ سال در صفحه ٦٠٢
 دارد اختصاص امانی دوره



١١٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ًبنا . آنھا نمی توانستند از خارج اقدام نمايند و در داخل نيز قدرت \زم نداشتند

  :پ�ن تاکتيکی برای اين منظور بايد طوری طرح ميگرديد که 

جبور  نخست توسط راه اندازی قيامھا در شنوار و ج�ل آباد دولت م

شود قوای نظامی بيشتر به آنجا اعزام دارد تا بدانوسيله بنيه دفاعی در کابل 

ضعيف گردد و در ھمين حال زمينه پيشرفت قوای کلکانی بطرف کابل مساعد 

ًع�وتا دراثر جذب قبلی بعضی اراکين پرقدرت دولت بسوی مخالفين، از . شود

اومت قوای دولت در يکطرف بايد اطراف شاه خالی شود و ازطرف ديگر مق

دراين وضع شاه راه ديگر نخواھد داشت، جز . برابر گروپ کلکانی خنثی گردد

لذا در اين سناريو، . آنکه يا تسليم شود، يا فرار کند و يا در مقاومت کشته شود

قدرت بدست حبيب هللا کلکانی می افتد و آنوقت کنار زدن او از قدرت کار دشوار 

  .نخواھد بود

ًاکتيک قب� سنجيده شده بود که اگر قوای کلکانی به شکست ــ دراين ت

مواجه شود و سلطنت شاه امان هللا از حادثه مصئون بماند، در آنصورت ھيچ 

صدمه به شخص مورد نظر يعنی محمد نادر خان نميرسد و حتی او ميتوانست 

 ادعا کند که ھدف از آمدنش به افغانستان ھمانا قبول دعوت شاه و مقابله در

برابر شورشيان بود که البته در اينصورت احتمال داشت او قدرت از دست رفته 

  )١٨٤ ـ ١٨٣صفحه . (را در دولت باز يابد

ــ با اجرای دقيق اين تاکتيک در عمل، آخرين ت�شھای شاه امان هللا 

مؤثر نيفتاد و شاه مجبور شد تا از سلطنت استعفی داده به قندھار برود و 

  .  کلکانی به قدرت برسدبجايش حبيب هللا

ــ پادشاھی حبيب هللا در طرح انگليسھا يک دوره انتقالی بسيار کوتاه 

مدت و ناپايدار تلقی ميشد که بايد به سھولت سقوط ميکرد و بجای آن محمد 

با آنکه اينکار . نادر خان و برادران بفوريت و بدون مشکل به سلطنت ميرسيدند

د، عملی نگرديد و ھشت ماه پرمشقت را در به ھمان سھولت که حدس زده ميش

بر گرفت، اما با\خره آرزوی ديرينه برآورده شد و سلطنت افغانستان به کسانی 



١١٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

صفحه . (تعلق گرفت که مطلوب انگليسھا و از اعتماد آنھا برخوردار بودند

٢١٣(  

ــ بعضی از محققين به اين نظر اند که ھيچ سندی مبنی بر دخالت 

کار در دست نيست، چنانکه ميگويند نشرات دولتی کابل نيز در انگليسھا در اين

دراين ارتباط بايد . آنوقت  مداخله انگليسھا را در قيام خوست رد کرده است

خاطر نشان ساخت که انگليسھا مثل ھمه کشورھای استعماری در ھمچو موارد 

نه ًجدا سعی ميکردند که ھيچ سند و مدرکی را مبنی بر دخالت خويش در زمي

بدست ندھند، تا مبادا موجوديت سند، موجب بی اعتماد شدن شخص مورد نظر 

اينکه . لذا فقدان سند معنی عدم مداخله را نميدھد. شان نزد مردم عوام  گردد

ًچرا حکومت افغانستان دخالت انگليسھا را در قيام خوست بعدا ترديد کرد، 

مناسبات سياسی خود واضح است که حکومت نميخواست بعد از سرکوبی قيام، 

پاليسی رژيم امانی در آنوقت . را با انگليسھا تحت الشعاع آن قضيه قرار دھد

  )١٣٤صفحه .(داشتن روابط حسنه و عاری از تشنج با انگليسھا بود

اکنون برميگردم به بيانيه شاه امان در کراچی که بطور فشرده حاوی 

  :چند نکته بسيار مھم ذيل ميباشد

است، برای رد اين شايعه » خدمتگار مردم«براينکه او  ـ  تأکيد شاه ١

بود که نمايندگان انگليس قبل از ورود شاھبسرحد ھندوستان گفته بودند که شاه 

امان هللا  تمام اختيارات را از ملت گرفته و درھر کاری مستقل و بدون فتوا و 

  .مشورت ملت اقدام ميکند

ق مردم بدون ھيچ نوع تفوق  ـ تأکيد شاه بر رد استبداد و تساوی حقو٢

  .قومی، نژادی و لسانی و مذھبی

 ـ انتقاد صريح و جدی بر فعاليت ھا و تبليغات يک عده علمای متعصب ٣

دين، م�ھای تنگ نظر و پيران طريقت که از حقايق دين مبين اس�م فاصله 

گرفته و درگرو نفس قرار دارند و مخلوق خدا را بسوی  گمراھی و خرافات 

اکثر آنھا از خارج بخصوص از ھند برتانوی بخاک افغانستان نازل شده . دميبرن



١١٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اند ، ولی ريشه و رشته به بيرون سرحدات دارند و در وطن ما جال ھای از 

فريب و خدعه گستراينده، ريشه ھا و رشته حساس و ظريف اجتماعی ما را 

  .بادندان متأثر می سازند

م سند در پيام خود  مبنی بر  ـ رد آنچه که يک عده پارسی ھای مقي٤

  .بيان کرده بودند» !!افغانستان فرزند ايران است«اينکه  گويا 

 ـ  تأکيد بر اصل احترام به حقوق يکديگر، پرورش روابط برادرانه و ٥

  .دوستانه در روح و ضمير و اجتناب از اخت�فات بی مايه و بی پايه

يانيه اعليحضرت در  شرح مبسوط نکات فوق اينک با ارائه متن مکمل ب

  :تقديم ميگردد) ١٩٢٧ دسمبر ١١( شمسی ١٣٠٦ قوس ١٩کراچی ـ مورخ 

  

  :شروع بيانيه

من از ھمه برادران ھندوستانی نھايت شکرگذارم که آنھا بسيار با «

از وقتيکه به سرزمين ھند . خلوص و محبت تمام از من خير مقدم بعمل آوردند

 از حد زياد اظھار لطف و محبت کرده اند، قدم نھاده ام، تا ھمين لحظه ملت ھند

بخصوص از تمام ھندوھا و سيکھا و فارسی ھا که با احساسات پرشور و 

جذبات مفرط از من خير مقدم انجام داده اند، از صميم قلب اظھار تشکر و امتنان 

  .دارم

شما در متن سپاسنامه خويش متذکر شده ايد که گويا من با ! حضرات

من به ارتباط .  برخورد منصفانه و سلوک مربيانه انجام ميدھمرعايا پيش آمد و

ًمن ھمواره وقتا فوقتا و : ًاين مھم ميخواھم اکيدا به شما گوشزد و تفھيم کنم که ً

بدون شک به آنھا گوشزد و ذھن نشين کرده ام که بنده خدمتگذار رعايا ھستم و 

که يک حقيقت منطقی اين خدمتگذاری من کدام گفتۀ فريبنده  تشريفاتی نه، بل

نعره ھای تحسين و . (است، فی الواقع من خويشتن را خدمگار ملت می پندارم

  )مرحبا



١١٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  !عزيزان من

در زندگی من مھمترين و :  اين حقيقت بايد به شما روشن شود

ارزشمندترين مقصد و ھدف صرف اين است تا بتوانم رعايا را تا سرحد فوز و 

سعی و ت�شم جريان دارد تا حتی الوسع . سانمف�ح، اعت� و ترقی و سعادت بر

  .منافع ملی شانرا در پرتو آزادی و استق�ل تأمين کنم

ھرگاه اطمينان و اعتماد ملت در زمينه حاصل گردد و به آن منزل و ھدف 

نھائی که نھضت و ترقی کامل است، قريب گردند، آنگاه من احساس آرامی 

  .داوندگار را بجا خواھم آوردروحی و مسرت قلبی خواھم کردو سپاس خ

واقعيت اين است که تکليف رعايا، تکليف من  و آرامی آنھا، آرامی 

اين جزء کرکتر و سجايای من گرديده  که . درونی و روانی مرا فراھم ميدارد

ًآواز و صدا و احيانا فرياد رعايا را با تعمق و توجه، باھوش و گوش سمع 

واھشات مطلوب و منطقی ايشان ميکوشم نموده با درنظر داشت توقعات و خ

ھرگاه من کار و عمل مفيد و مؤثری انجام ميدھم که در آن . ترتيب اثر داده شود

رضا و رغبت رعايا نيز محسوس ميشود، بدون شک برای من نيز خوشی و 

باھمه احساس قلبی که ھمچو موھبت وجودم . سرور زايدالوصف  دست ميدھد

اه خدای بی نياز با عجز التماس می نمايم و مساعدت را فرا گرفته است، از درگ

  )نعره ھای تحسين. (می طلبم که در راه خدمت صادقانه ملت توفيق عطا فرمايد

  !برادران من 

در حدود سلطنت من ھر شخص، خواه مسلمان يا ھندو و ھمچنان قوم و 

ًا از دارند و خودم شخص» مساويانه«قبيله و تبار ديگر، ھمه رويھمرفته حقوق 

لحاظ وابستگی ھای گوناگون قومی  و نژادی و لسانی اندک تفوق طلبی و 

  .ًارجحيت و برتری را در جامعه نفی و جدا رد ميکنم

ناشی » استبداد«آن عصر و زمان سپری شده که کشورھا در رنج و الم 

از تبعيض گرفتار بوده و فرمانروايان مملکت و امرا و خان  و خوانين و ملک و 



١١٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 قبائل صاحب عزت و راحت بودن و غربا و مساکين و مردمان بی پناه و رؤسای

بی بضاعت، صرف برای فرمان بردن و اطاعت به مثابه محکومين بسر می 

ما شاھد تغيير و تحول زمان خود ھستيم، اين تغييرات سريع و چشمگير . بردند

حات بنا به حکم زمان حق و حقوق و عدالت و مساوات جوامع بشری را درسا

ملی و بين المللی نيز درقفا دارد، علی الرغم لجاجت ھا و سرشخی ھا، غ�می و 

بندگی و بردگی و به زنجير کشيدن ھا رنگ باخته و دارد تحويل انزوا و 

  .اضمح�ل و به گونۀ رو بزوال ميرود

 حق ، تمام اھل کشورما از نگاه مراتب اصولی و قانونی و حقوقی

امتياز آنرا ندارد که ھرنوع فضيلت و برتريت و مساوی دارند، احدی حق و 

اقتدار را بدون استحقاق در حيطه قدرت خود حفظ و طوری بنماياند که گوئی 

اين در جھان به تجربه . ھمه را به ارث آورده و درآن ملکيت و تصاحب دارند

رسيده که زورگوئی ھا با قانون فطرت و طبيعت درتضاد است، چه من باين امر 

 ايمان دارم که تمام انسانھا دريک مقام مساوی قرار دارند و تنھا فضيلت باور و

  )نعره ھای تحسين. (و تقوا ما را ازھم تفکيک ميتواند

  !عزيزان

اگر احساسات بعضی ھا جريحه دار نشود، يک سخن را بايد وضاحت 

درعصر کنونی م�ھای متعصب دين و مذھب ما را دريد خود بطوری : دھم

م�ھای تنگ نظر و . ه به آن وضع اسفناک و تأثر آور بخشيده اندآورده اند ک

پرطمع و نفس پرست پيش چشمان ھمۀ ما مذاھب را بدنام و رسوا کرده، 

را در گمراھی آماده ميسازند و جوامع » ج«درضمن بندگان ساده دل خداوند

منظور از اتخاذ دين و مذھب ميان جوامع . اس�می را به خطر روبرو ميکنند

شری بندگی و خداپرستی است، بندگان خالق متعال باين امر نيز مکلفيت دارند ب

تا ميان خود حسن سلوک و زيست باھمی داشته، تجاوز را گناه بشمارند و يکی 

از اھداف اس�م در جامعه انسانی نيز ھمين شيوه است و ھر مسلمان وظيفه 

نمود باشندو با درنظر دارد تا به گونه ای مخلوق خدا به خداپرستی و تقوا رھ



١١٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

چون . داشت مذاھب مختلف سلوک و برخورد انسانی را اتخاذ و ترويج بدارند

پروردگار خالق عالميان است و اين واقعيت درنظر باشد و تفھيم گردد که درقبال 

اين عالم فانی يک عالم باقی وجود دارد و کسانيکه با بندگان و مخلوقات خدا و 

ز انحأ و رنگی از رنگھا و نامی از نامھا و عنوان ھا خالق بی نياز به نحوی ا

  .جفا روا ميدارند، گوئی با دين و آيين جفا روا ميدارند

  !برادران

دراينصورت انسانھای که باجرس قافله جھان و حيات بشری روان اند، 

در سفری که پيش رو دارند بايد ذخيره و توشه ای از حسنات داشته با خود 

» ج«ول اين اصل مسلم به منظور تزکيه نفس، عبادت خداوندباقب. حمل بدارند

بھترين راه رستگاری تأکيد شده و به ارتباط مسائل دنيوی، جھت فوز و ف�ح 

معام�ت درميان آمده و دستورالعمل ھای مطرح و تدوين و ترويج و مرتب 

گرديده که يکی از مھمات آن اتخاذ شيوه جھان بينی وسيع و روابط نيک با 

رھای و اقوام عالم بوده ايجاب دوستی ھا و محبت ھا دارد که مطابق با کشو

  .دستورالعمل ھا و ميثاق ھا صورت پذيرد

  محبت با انسانھا و ھموطنان از تعليمات بزرگ دينی و مذھبی است و 

ليکن جای بسيار تأسف و . نميشود درچوکات آشيانه و \نه خود منجمد بمانيم

 ھای بی اط�ع از اصل مزايای دين و مذھب، پيرو  برخی از م�تأثر است که

نفس و خواھشات نفسانی خود گرديده از راه صفا و ھموار دين انحراف و 

انصراف نموده مورد استعمال اغيار قرار ميگيرند  و ناگزير ميشوند دين را 

  .تحريف کنند که اين اعمال آنھا انجام خطرناک دارد

يقت جو بسيار داشته حق پرستی و قرون ماضيه که علمای حقيقی و حق

حق جوئی شعار شان بود، باذھن و ضمير روشن و قلوب پاک عمل ميکردند که 

بنا به شھادت اسناد تاريخی . راه منصفانه شان ھمواره روشن و تابناک مينمايد

پابند بودند که در ) ص(آنھا آنقدر به احکام الھی و شرعيت غرای محمدی

ً اس�می از جاه طلبی و نفس پرستی جدا احتراز پرتوفھم و دانش و تعاليم



١٢٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

داشتند، چون پرھيزگار واقعی بودند و پروردگار در پاداش به آنھا حرمت و 

درعصر موجود عده ای بنام و عنوان . عزت و شھرت جاودان عطا فرموده است

علمای دين، خصوصيات اصيل و ممتاز فضيلت دينی و مذھبی را رھا کرده، 

 منظور نفس پرستی اختيار نموده اند و به ھمين لحاظ کسی به ظاھرداری را به

اعمال آنھا به حيث رھنما ھا وقعی نمی گذارند، درھرجا خوار و ذليل شناخته 

درنھايت مضار جامعه را فراھم و دولت ميشوند، سخنان وسوسه کننده شان 

آب ھای صالح و غمخوار جامعه را پريشان و ناآرام ساخته به آسياب بيگانه 

  .ميريزند

قماش ديگری که بجای مفاد درجامعه، مضار شان محسوس است، 

پيرھای نامقدس و صوفی نماھای کاذب و شيخ ھای نفس پرست سرباری ھای 

اکثر اين گداھای متکبر ازخارج بخصوص از ھند جامعه ای غرق در جھل اند که 

ن از سرحدات برتانوی بخاک افغانستان نازل شده اند ولی ريشه و رشته به بيرو

دارند و دروطن ما جال ھای از فريب و خدعه گستراينده ، ريشه ھا و رشته 

حساس وظريف اجتماعی ما را با دندان متأثر ميسازند و مخلوق خدا را به 

به من واضح معلوم است که به ھمين منوال . گمراھی و خرافات ميبرند

عاطل و باطل و کاھل در فقيرنماھا از افغانستان به ھندوستان داخل ميشوند و 

من با . ًمسير راه ھا ميخزند و بعضا با مھارت مردم را به ھيجان می آورند

چنين پيران کاذب عبارت صاف و پوست کنده و بدون حاشيه روی ميگويم  که 

ًتشنه مريدان جاھل و امثال آنھا مايه بدنامی و احيانا بربادی وطن و مردم و 

 دور اند و ھمچنان اينھا اند که برپيکر پاک و ، چون از خداملک و مملکت اند

پاکيزه دين و مذھب مقدس لطمه و آسيب ميرسانند، به تعليمات مذھبی صدمه 

ميزنند و انواع بدنامی ھا را مھيا ميکنند و درنھايت دين مقدس و عاليجاه و 

. عالی مقام مسلمانان را درمحضر جھانيان منحط و خرافاتی جلوه ميدھند

 من به صراحت ميگويم که چنين م�ھا و صوفی نماھا و پيران دراينصورت

تجارت پيشه و طرزالعمل شان در جامعه منزجر ھستم و حتی اظھار نفرت دارم 

  )نعره ھای تحسين(



١٢١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برعلما و مشايخ و پيران که خويشتن را رھنمايان دين قلمداد ميکنند، 

حی بعمل آورند و ھنوز موقع در دست دارند تا به اعمال خود تجديد نظر اص�

پيرامون آن خواسته ھای زشت خويش که در عصر امروز و فردا بازار گرم 

ندارد و چسپ و صدق آن در جامعه دشواريھا بار می اورد، قھر و غضب خود 

را حفظ و سرکوب کنند و عکس آن اگر در راه سعادت جامعه سعی و ت�ش نمی 

 ھای متواتر ونفس پرستی ھای ورزند و يا نمی توانند، \اقل از سنگ اندازی

افراطی و سيرنشدنی و مبالغه آميز بکاھند و در برابر مردم ساده دل و بی 

بضاعت از فشارھای غير مرئی و روانی کم کنند تا مبادا مقام و احترام شان 

از دين و مذھب سؤ استفاده بردن نزد . درجامعه از ريشه و کن وبن ويراننگردد

  . محسوب ميشودخالق متعال گناه کبيره

  :اجازه بفرمائيدچند سخن مختصر در موضوع ديگری بعرض برسانم

افغانستان «:درسپاسنامه برادران پارسی سندی چنين جمله تذکر رفت

  »!فرزند ايران است

من با اين گپ وقوف و باور ندارم که افغانستان باستان و کھن که تاريخ 

شد، درحاليکه خودش از نگاه درخشان چھار ھزار ساله دارد، فرزند کشوری با

  .تاريخی در مقام پدر کھن قرار دارد

بھرحال ميخواھم باين اصل تأکيد کنم که زمان و عصر ما حا\ زياد سر 

ملت ھای روشن ! بلی. مسائلی که کی پدر و کدام فرزند است، فکر نميکنند

ی براصل محکم پيوندھا و متحد شدن ھا و تساوی حقوق برادری و برابری ھا م

انديشند و اصل اس�م بنا به امر خداوند متعال مشوق و رھنمود برادری ھا و 

  )نعره ھای تحسين. (برابری ھا است

من وقتی از کابل حرکت ميکردم، متجاوز از سی ھزار نفر برای وداع 

جمع شده و اين ازدحام را مردمانی از مذاھب و اقشار و اقوام مختلف تشکيل 

از ز به نحوی و گونه ای تفھيم و خاطرنشان کردم که من آنجا ني. داده بودند

من برای سنی ھا . نگاه من ھمه مساوی المقام اند و ھمه را برادر خودميخوانم



١٢٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

و شيعه ھا اين نکته را گوشزد ميکنم که من پابند قانون اس�م ھستم و گاھی از 

 چون من ب� ًانديشه ھای احيانا جداگانه شيعه ھا و سنی ھا متأثر نبوده و نيستم،

 و من به اصل اين گفته باور و ايمان دارم و استثنا خدمتگار تمام رعايا ميباشم

  :سخت معتقد باين گفته جاودانه ھستم

  بنی آدم اعضای يک ديگراند               که در آفرينش ز يک جوھر اند

  چو عضوی بدرد آورد روزگار             دگـــر عضوھا را نماند قــــرار

توجه باين اصل وقتی برای شخصی تکليف عايد ميگردد، من نيز با

التماس دارم ھرفرد باين حقيقت غور و تعمق . احساس تکليف و بيقراری ميکنم

  .حسن سلوک را دريغ نکنند و در زمينه سخاوتمند باشيد) ج(کرده با بندگان خدا

 من به شما برداران نصيحت کنان ميرسانم که با ھمديگر و ھموطن تا

منصفانه معامله داشته به حق و حقوق مقابل تان احترام بگذاريد و بيش ازين 

اخت�فات بی مايه و بی پايه را دفن کرده بجای آن روابط بردارانه و دوستانه را 

در روح و ذھن و ضمير تان پرورش بدھيد و باخوشی و سرور زندگی 

  .بسررسانيد

ا ميزبان من ھستيد، باين يک جمله کوتاه بايد بگويم که من مھمان و شم

لحاظ اجازه بفرمائيد صرف چای خوری کنيم و حضرات شما نيز ھمرای ما در 

١» .مجلس خوشی و چای خوری اشتراک بفرمائيد
  

  )ختم بيانيه(
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١٢٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

 

  متمقالۀھش

  

  ،توطئه ھای انگليس  بارۀدر داکتر زمانیت تاريخی ا\قم

  غازی امان هللا مشت محکمی بردھن دشمنان 

  

ی از ويژه گی ھای پرداختن به کار تاريخ يک

وتحقيقات تاريخی ، حوصله مندی برای رجوع به 

آرشيف ھای اسناد ومدارک سری ومحرم  ودقت 

بدون حوصله مندی . درجمع آوری اسناد تاريخی است

ودقت درتميز دادن اسناد اصلی از اسناد جعلی،حقيقت 

وگزافه از دروغ ، سره از ناسره ، واقعيت از خيالبافی 

گوئی ،ارائه يک کار تحقيقی بی عيب ويا کم عيب 

  . مشکل خواھد بود

محقق وپژوھشگر وظيفه دارد تا برای کشف حقيقت تاريخ، با مراجعه به 

 سياسی دورۀ مورد مطالعه را با دقت تمام -آرشيف ھای معتبر اسناد تاريخی

و ثقه وناثقه تحت بررسی قراردھد و از ميان انبوه عظيم اسناد کوتاه وطويل 

ومدارک مبالغه اميز يا بدون مبالغه، آنھايی را برگزيند که عاری از دروغ 

وقتی اين اسناد ومدارک جمع . وگزافه  ويا دارای احتمال کمترين دروغ باشد

آوری گرديد، محقق موضوع می بايد درھنگام تدوين وتأليف اين اسناد ھر پديدۀ 

اين ابعاد شامل . ن مورد بررسی قراردھد تاريخی را از ابعاد مختلف آ-سياسی 

  . شرايط زمان ومکان وعومل درونی وبيرونی ظھور يک پديده ميشود



١٢٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 اجتماعی وابسته  به شرايط داخلی -بايد توجه داشت که ھر پديدۀ سياسی

وخارجی و وابسته بزمان ومکان معين می باشد، ھمانگونه که يک پديده  

رايط داخلی وخارجی می پيمايد،به ھمان مراحل ظھورو صعود خود را برطبق ش

در دگر . گونه نزول آن پديده نيز وابسته به شرايط داخلی وخارجی وزمانی است

ُ اجتماعی ھيچگاه يک بعد مطلق پنداشته -گونی ھای  پديده ھای سياسی

نميشود، فقط با درنظرداشت ابعادچھارگانه است که يک پديده شکل ميگيرد 

ُمحقق می بايد ھمه ابعاد را . گ می بازد و از ميان ميرودوقوام می يابد ويا رن
ُدر بررسی ھای تاريخی مد نظر داشته باشد، چه گاھی بعد خارحی بربعد داخلی  ُ

ُتفوق دارد و زمانی بعد داخلی بربعد خارجی در زمان ومکان معين موثرتر عمل  ُ

ن در برخی مصداق ھای عينی اين پديده ھای سياسی واجتماعی را ميتوا. ميکند

  . سال بدينسو مشاھده کرددوا وشرق ميانه از ازکشورھای عربی افريق

اجتماعی در کشورھای عربی بدتر وسخت از -شايد شرايط سياسی 

از جھت فقر اقتصادی در مردم ما شرايط سياسی اجتماعی کشور ما نباشد، و

 ما از سطح  نازلتر از کشورھای مزبور قرار دارند، ولی از آنجائی که جامعه

 لحاظ  سواد وآگاھی ودانش سياسی در سطح مردم تونس ومصروسوريه

، با درنظرداشت نقش حضور نيروھای بين المللی و استخبارات خارجی نيستند

در کشور، مردم ما تاھنوز قادر به خيزش عمومی برضد استبدادجنايتکاران 

د ھرچن.جنگی ومافيای دولتی غصب ملکيت ھای شخصی ودولتی نشده اند

مثل (جوانه ھايی ازاين نارضايتی عمومی در تظاھرات برخی از احزاب سياسی 

به مشاھد رسيد که با راه اندازی ) جوانان آزاد افغانستان( و)حزب ھمبستگی

تظاھراتی درکابل وھرات وننگرھار ، تصاوير مجرمين جنگی ومتھم به جنايت 

م را نسبت به آنھا عليه بشريت را به آتش کشيدند ونفرت وانزجار خود ومرد

ابراز داشتند، ولی ھنوز شرايط داخلی وخارجی برای يک قيام عمومی برضد 

  .استبداد داخلی وسرنگونی رژيم فاسد ومافياگونه دولت کابل   فراھم نيست

  با درنظرداشت ھمه شرايط با\،شيوۀ پرداخت وبيان  يک پديده بزبان 



١٢٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 وتفھيم موضوع تحت بررسی مورد استفاده نيز نقش ارزنده ای در درافھام

  . دارد،بدون تسلط برادبيات معياری زبان رسمی،تمام زحمات محقق برباد ميرود

با اين مقدمه اکنون می آئيم برسرمقا\ت تاريخی جناب داکتر زمانی 

در پورتال افغان جرمن »توطئه ھای انگليس عليه حکومت امانی«زيرعنوان 

  .آن�ين

تاريخی در  ه وبا ارزشمحققانه مقا\ت خوانندگان آگاه وبادرک سلسل

 شاھد اند که اين پژوھشگر) توطئه ھای انگليس عليه حکومت امانی (بارۀ 

عالی مقام با حوصله مندی و دلچسپی وطن پرستانه  اسناد مربوط به تاريخ يک 

روی اسناد محرم آرشيف ھای وزارت  ًبرھۀ بسيارمھم وعمدا کتمان شده را از

 از بريتش موزيم وھمچنان موزيم آرشيف ٢٠قرن خارجۀ انگليس در 

ھندبرتانوی با حوصله مندی قابل وصفی اقتباس و ياد داشت نموده وسپس از 

تلفيق وتأليف اين اسناد مھم ، مواد بسيارسودمند وآموزنده را مطابق معيارھای 

قبول شده تحقيق وپژوھش،بشکل مقا\ت عليحده با زبان روان وادبيات گيرای 

 بيطرفی کامل مستند سازی نموده و برای ما ونسل ھای جوان کشور دری با

  . ارائه داده اند

 داکتر تاريخی- مين بخش از سلسله مقا\ت تحقيقی٤٠با نشر 

عبدالرحمن زمانی پيرامون توطئه ھای انگليس عليه حکومت امانی، ما به پايان 

در پورتال ترين بحث ھای تاريخی  مستند يکی ازمھمترين و دلچسپ ترين و

  .افغان جرمن رسيديم

از ديگران نميدانم که با خواندن اين سلسله مقا\ت ، چه احساسی دارند، 

از مطالعۀ ھربخش آن کيف .ولی مرا که گرفت وبراستی خيلی ھم خوب گرفت

 وميتوان شت که برای من تازگی داکردم ونکات بکر وتازه ای زيادی در آن ديدم

استعمار انگليس بر جامعه ساده وپياده وبيخبر از به عمق فاجعه ايکه از سوی 

ھمه چيز ما نازل شده است، پی برد و بر بدبختی ھای جامعه خود گريست 

  .واشک ريخت



١٢٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 برای من ابجد خوان تاريخ دورۀ امانی وجنبش مشروطيت دوم ، مقا\ت 

تاريخی آقای داکتر زمانی ،که با معيارھای قبول شده پژوھش ھای تاريخی ارائه 

آموزنده بود و يقين دارم که اگر غبار وفرھنگ و حبيبی،ھم زنده  شده ، بسيار

می بودند، به تجديد نظرنوشته ھای خويش در مورد دورۀ امانی می پرداختند 

وبا بھره گيری از تحقيقات سودمند جناب داکتر زمانی ،نوشته ھای خويش را 

 کاکر نيز که درسالھای اميدوارم داکتر صاحب حسن. کاملتر ومستند تر ميکردند

نوشته » دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه « اخير او نيز کتابی زيرنام 

است،ودرآن اشاراتی دارد مبنی براينکه وی ھيچ سندی رااز سوی انگليسھا  

نديده است که در آن برسقوط شاه امان هللا تذکری رفته باشد، با مرور براين 

ی زمانی برکتابش تجديد نظرنمايد وبرفع کاستی ھايش سلسله مقا\ت مستند آقا

  .بپردازد

) ٢٠١٢تا دسمبر٢٠١١از اگست ( ماه اخير١٧داکتر زمانی در مدت 

 تاريخی پيرامون توطئه ھای انگليس برضد رژيم - مقالۀ تحقيقی٤٥بيش از 

 است که ھر  ودر پورتال افغان جرمن آن�ين بدست نشر سپرده امانی نوشته

ث ھای مورد نظر از ديگری بھتر ومحکمتر،تنظيم وتھيه و به يکی از بح

اين ھمه کارو اين ھمه دقت برای پيداکردن .خوانندگان ارائه شده است

ًاصلی درپيوند با دسايس انگليس برضد نھضت امانی،واقعا ) سرک�فه(سرنخ

وقت وحوصله وشکيبائی عالمانه ميخواھد که از توان ھرکسی پوره نيست 

 که داکتر زمانی ظرفيت و استعداد وشايستگی برآوردن يک چنين وخوشبختانه

کار سترگ را داراست واز پس انجام آن بدرستی قابل وصفی برآمده است ومی 

بايد آنانی که چشم حق بين وزبان حقيقت گو ودل ودماغ منصف دارند، از 

او زحمات طاقت فرسا وبدون مزد وپاداش آقای داکتر زمانی ،قدردانی نمايند و

را مورد نوازش معنوی خويش قرار دھند واز اظھار تشکر ونثار شادباش ھای 

  . خويش دريغ نورزند

داکتر زمانی جناب من انجام اين کار پرمشقت وتوان فرسا را برای 

توفيقات مزيد وی را در راه بسر رساندن کارھای بيشتر ازاين  تبريک ميگويم و



١٢٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ب�درنگ  ، اين مجموعه را که  ميکنم  زمانی پيشنھادوبه آقای . دست خواھانم 

بصورت يک کتاب تنظيم نمايند وبه دست چاپ بسپارند، تا نسل ھای جوان ما با 

دسايس استعمار انگليس و بدبختی ھای که دامنگير بيخ وريشۀ مطالعه آن به 

واستبداد  جامعه و ملت ما شده است بيشتر پی ببرند و در پيکار خود با استعمار

س ھيچ اجنبی  را نخورند و مثل يک تن واحد برای عمران وآبادانی فريب دساي

ميھن خويش کار نمايند وخرد وتجربه خود را در راه رفاه وآزادی فردی 

    .واجتماعی خود بکار گيرند

قدر شناسی وتقدير ازکار محققان و پژوھشگران ھموطن درداخل  

 کار بسيار بجا وخارج، از سوی مسئو\ن نھادھای علمی واکادميک داخلی

ومعقول وتشويق کننده است وھيچ ضرری متوجه ديگران نميکند بلکه نمايانگر 

اخ�ق قدر شناسی دانشمندان موسسات  و درجۀ اعلی تشخيص خوب از بد

علمی کشور از زحمت کشی ساير ھموطنان در بيرون ازآن موسسات خواھد 

  . بود

ت تحقيقی را از سوی اعتراف ميکنم که من تا کنون نظيراين کار پرمشق

ھيچ تاريخدان وتاريخ نگارواز سوی ھيچيک ازاستادان تاريخ در پوھنتونھای 

افغانستان نديده ام و اگر بجای رئيس پوھنتون کابل ويا رئيس اکادمی علوم 

تنھا ھمين کار داکترزمانی، سند دکتورای افتخاری  افغانستان  می بودم، بخاطر

لت افغانستان حاصل ميکردم وبه وی اھدا تاريخ را از مقامات ذيص�ح دو

مينمودم تا تصور مينمود که وجدان قضاوت ھموطنانش بيدار است وقدرکارھای 

  .مفيد وسودمند را ميدانند

من خود را خوشبخت ميدانم که با يک چنين ھموطن دانشمند ودقيق 

النظر و پرحوصله ھم عصر وآشناھستم وازصحبت ھا وتحقيقات سودمند شان 

  . برده ام وتا حد ممکن آنرا به ديگران انتقال داده امبھره

پورتال افغان جرمن آن�ين،نيز با نشر اين سلسله مقا\ت با اھميت 

که به دورۀ جنبش مشروطيت و فداکاری فرزندان دليرکشورروشنی می (تاريخی 



١٢٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

، خدمت بزرگی به جامعه افغانی ونسل تشنه فھميدن حقايق تاريخی انجام )اندازد

 وثابت نمود که در پخش ونشر حقايق مستند، ولو به طبع برخی ھا موافق داد

ھم نباشد، از سعه صدر برخوردار است وآنرا در پيشگاه قضاوت خوانندگان 

  .خود قرار ميدھد

   ! را تخريب کند محصل استق�ل کشور قلمی کهبشکند

دشمنان وبدخواھان شاه امان هللا غازی، محصل استق�ل کشور، ع�وه 

در قرن بيستم کم ميان ھموطنان آن شاه ترقی خواه ،متاسفانه دربرانگليسھا، 

  که فضای آزادی بيان وقلم برای ،٢١دھه نخستين قرن در حتی. نبوده اند

چاپی وھم در رسانه ھای تصويری وصوتی  اکثريت افغانھا ھم در رسانه ھای 

دشمنی وتوھين ای گاه گاھی آونيزبازتر شده است، ) انترنت(والکترونيکی 

اين سالھا عناصر در. وتخريب آن غازيمرد وطن پرست ديده وشنيده ميشود

حزب ازفعالين وحيد مژده،   و،،جمعيتیستمیپرچمی،لطيف پدرام : بدنامی چون

طی  طالبان در وزارت خارجه رژيم  ارشدراوشم نيز وحکمتياراس�می 

 و ماشته شده بودبدين وظيفه گ)ISI(که گويا از سوی  )٢٠٠١-١٩٩٤(سالھای

اکنون به عنوان کارشناس از تلويزيونھای خصوصی داخل کشور ھرشب ديده 

مقالت نيز مورد توھين وتخريب قرارگرفته است که البته اينجانب ضمن ميشود، 

ھم مجموعه از مقالۀ دپنج بخش به ترديد آن پرداخته ام ودرھمين مفصلی در

  . شده استآغاز

آقای عبدالباری جھانی، شاعر ب برانگيزی بگونه تعجقابل ذکر است که 

ونويسنده خوب زبان پشتو نيز باری در ضمن مقالتی به آدرس آن شاه وطن 

 که باعث تعجب بود از زيرقلمش فروچکيده  نامناسبی پرست، کلمات وسخنانی

يکی ازاين ھواخواھان  .ديدکار گروتحير بسياری از ھواخواھان آن غازيمرد فدا 

ر عبدالرحمن زمانی ميباشد، که در دوسال اخير مقا\ت مستند ، داکتاعليحضرت

ال واستواری در بارۀ توطئه ھای انگليس عليه دولت امانی نوشته ودر پورت



١٢٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

جامع ومتدل ومستند ايشان انتقادی ويکی از مقا\ت افغان جرمن آن�ين گذاشته 

  .ميباشددر ترديد مدعيات آقای باری جھانی 

آقای داکتر عبدالرحمن زمانی، به ارتباط طرح مقالۀ انتقادی ومستند 

من واقع تائيدمورد ًفرضيه واستنتاج ضعيف وغير قابل قبول آقای جھانی ، جدا 

ويقين دارم ھرکس ديگری که اين مقاله را خوانده باشد، بدون ترديد  گرديد

موضع برحق ومنطقی آقای زمانی را در قبال توطئه ھای انگليس عليه حکومت 

ائيد وموقف غير ملی واستنتاج غير منطقی آقای جھانی را محکوم امانی  ت

  .مينمايد

شک نيست که آقای جھانی شاعری توانا در زبان پشتواست، اما در 

عرصه تاريخ وتحقيقات تاريخی ھنوز پای استد\لش چوبين است ومی لنگد و 

ه  سياسی اش به نتايجی ميرسد که ھمه رشت-گاه گاھی در تحليل ھای تاريخی

  .ھای بافته شده خود را خود پنبه ميکند

زيرنام  طو\نی آقای باری جھانی نتيجه گيری مقالۀسخن برسر

است که در آن شاه امان هللا را »هللا خان اص�حات اوسقوط حضرت امانيداعل«

بخاطرآوردن ريفورم ھايش محکوم کرده واز نقش انگليسھا در ناکام کرن ريفوم 

  .ميکند ھای آن شاه مترقی انکار

، انکار مطلق نقش ی که آقای جھانی بدان سخت چسپيده  يکی از موارد

انگليس ھا در سقوط حکومت امانی است که با نقل قول ازيک سياستمدار پرو 

در مقالۀ اش، گويا آخرين ميخ ) بنام پرسی سايکس(پاقرض امپرياليزم انگليس 

نور وتجدد گرا سوء نيت ودشمنی خود را برتابوت نھضت مشروطيت وشاه م

پرسی سايکس از . ميکوبد ودل دشمنان ان شاه ضد امپريالستی را شاد ميکند

 واوايل ١٩جمله دست پروردگان \ردکزن، ويسرای ھندوستان دراوخر قرن 

من برای اولين بار است که . قرن بيستم واز جواسيس کارکشته امپرياليزم است

ايکس را در مورد محصل س» ھدفمند«اين جملۀ تنک مايه وبی پايۀ ولی 

استق�ل افغانستان اعليحضرت غازی امان اهللا خان ميشنوم وميخوانم که 



١٣٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

امان هللا خان محکوم تاريخ است برای اينکه مصيبت بچۀ سقاو را « :ميگويد

اين جمله دسته به بيل آنانی می » .بخاطر ريفورم ھايش برافغانستان نازل کرد

 استق�ل کشور، دھن باز ميکنند واعليحضرت اندازد که بمناسبت تجليل از روز

  . امان هللا خان را با اتھام ھای ميان تھی و حتی دادن دشنام توھين ميکنند

آقای جھانی شايد تصورکرده باشد که با اقتباس اين جمله به کشف 

بزرگی دست يافته است که ديگر مؤرخان کشوراز دسترسی به ان عاجز بوده 

خان وطن از قبيل احمدعلی کھزاد،سيد قاسم رشتيا اند، حا\نکه ديگر مؤر

وصدقی وديگران بدون شک،اين جمله را ديده وخوانده اند، ولی چون درآن 

خبث نيت انگليسی را يافته اند، از نقل قول آن در نوشته ھای خود صرف 

  .نظرکرده اند

آقای جھانی ميتوانست نوشته ھای توھين آميزتر ودشنام ھای رکيک تر 

 سايکس را ازکتاب تاريخ تحليلی افغانستان تأليف آقای عبدالحميد ازپرسی

محتاط اقتباس کند که از قول رجال نظامی وجواسيس انگليسی پس از جنگ اول 

افغان وانگليس به آدرس رھبران قيام کابل برضد انگليسھا وتمام پشتونھا گفته 

سياری از وثبت شده است وآقای محتتاط ب  ضwwwwwwبطشده ودر مطبوعات انگليس 

 با متن انگليسی وترجمه فارسی آن در پای تاريخ اآن دشنام ھا وتوھين نامه ھار

  .تحليلی خود آورده است، تا دل دشمنان ما را شادمان تر ميکرد

اقتباس يک جملۀ بی معنی وخنده آور از قول يک دشمن شناخته شده در 

ق دلباخته ميھن حق اعليحضرت امان هللا خان مرحوم، اين فرزند فداکار وعاش

ومردمش ، اگر از روی سوء نيت ھم صورت نگرفته باشد، از روی کمال بی 

 را انصافی وعمق سطحی نگری وبی تميزی صورت گرفته وبرای کسی که خود

  .ل تاريخی ميشمارد، عيب بزرگی بشمار می ايدئنويسنده ومحقق و تحليل گرمسا

زم بود تا سلسله مقا\ت برای آقای جھانی قبل از نشرمجدد اين مقاله، \

تحقيقی ومستند ومستدل جناب داکتر زمانی را که از مدت يک سال بدينطرف در 

در » توطئه ھای انگليس عليه حکومت امانی« پورتال افغان جرمن تحت عنوان 



١٣١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ھر ھفته به نشر ميرسد، ميخواند وخود را خوب م� ميکرد و بعد در بارۀ علل 

من يقين دارم که اگر جھانی يکی از . ر ميکردسقوط امان هللا خان حکم صاد

مقا\ت جناب داکتر عبدالرحمن زمانی را با دقت مطالعه ميکرد وبه نقش 

انگليس در سقوط رژيم امانی خود را آگاه می ساخت ،ھيچگاھی منکرعوامل 

خارجی سقوط امان هللا خان نميشد وآنرا از قلم نمی انداخت واعتبار خود را  

  . گان  خدشه دار نمی ساختچنين مفت وراي

يکی از ھواداران نھضت امانی محمد اياز نوری ،مقيم ھاليند است که 

برای درک بھتر ماھيت نھضت امانی چندين بار به ديدار فرزندان آن شاه 

فرزندان شاه امان هللا غازی ترقيخواه از ھاليند به سويس وايتاليا رفته وبا 

احسان هللا دافغانستان ديدار وگفتگونموده ھنديه دافغانستان وانجنير منجمله 

وحتی تا امريکا نيزبار سفربسته وبا سردارکبيرهللا سراج برادر زاده شاه امان 

آقای . هللا نيز ديدار وبه ضبط خاطرات آنھا از شاه امان هللا پرداخته است

ايازنوری که نه مثل آقای جھانی ادعای نويسندگی دارد ونه ادعای شاعری و نه 

د را تحليلگر مسايل تاريخی وسياسی ميداند،با منطقی قوی واستد\ل وطن خو

پرستانه بجواب دو مقالۀ  آقای جھانی به ارتباط غازی امان هللا خان، مقالت 

اين مقاله .جامعی بزبان پشتو نوشته و به ترديد تيزس ھای جھانی پرداخته است

  .بردرا ميتوان در سايت دعوت نت مطالعه کرد واز آن فيض 

جھانی می بايد از اين توھين بزرگ به محصل استق�ل کشورشاه امان 

هللا از مردم آزادی دوست افغانستان  وھواداران نھضت امانی معذرت بخواھد 

وبه اين دستورنامه جمعيت العلمای نوبنياد کشور که در پای  مقاله داکتر زمانی 

زمانی .  خان پی ببردع�وه شده توجه کند، تابه علت اصلی سقوط امان هللا

بعد از سقوط نھضت امانی حکومت بميان آمده مطابق خواست « :مينويسد

تازه تاسيس شده که » جمعيت العلما«تين اع�ميه پنج فقره ای انگليس در نخس

  :انتشاريافت آمده بود)١٩٣٠  اگست٢٠( ش ١٣٠٩ ماه اسد ٢٩در

  .رگ جاھليت است ھر که با پادشاه بيعت نکند و بميرد ، مرگ او م ) ١



١٣٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

خداوند بعد از بيعت ، اطاعت و معصيت امر پادشاه را بر اطاعت و معصيت  ) ٢

  .امر خود مساوی فرموده 

جميعا وامر شرعيه پادشاه را خواه محبوب باشد يا : .. خداوند ميفرمايد  ) ٣

  .....!!مکروه اطاعت کنيد 

را اھانت خدا تعريف پيغمبر وجود پادشاه را ظل هللا حس کرده اھانت او  ) ۴

  .کرده

زجرباغی و طاغی پادشاھی را مساوی بکفار به قتل بالسيف امر ميدھد که  ) ۵

  »..ايشان را بقتل برسانيد 

با توجه به اين اب�غيه ،مگر خطبۀ پادشاھی امان هللا خان توسط بزرگترين 

روحانی شھريعنی شمس المشايخ فضل محمدمجددی خوانده نشده بود ولنگی 

ت توسط اين روحانی متنفذ برسرشاه امان هللا گذاشته نشده بود، پس چرا سلطن

م� ھا وعلمای دينی ھنگامی که پسر سقاو برضد شاه امان هللا قيام کرده بود ، 

برای اينکه انگليس ! مردم را با خواندن اين فقرات شرعی مانع نشدند؟

نھضت نميخواست مانع شورش پسر سقاو شود بلکه ميخواست تا گليم 

مشروطيت ودر رأس شاه امان هللا  در کشور برچيده شود ونوبت به کسی برسد 

ازاين است که با پخش ونشر اولين . که استقرارو دوامش را خود ميخواست

ًاع�ميه جمعيت العلمای افغانستان شرعا جلو ھرگونه بغاوت وياغی گری در 

د گردنش با تيغ برابر رژيم کابل گرفته ميشود وھرکس خ�ف آن عمل ميکر

   .شريعت زده ميشد

  )٢٠١٢/ ٨/ ٢٨پايان (

  

  

  

  



١٣٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  ممقالۀ نھ

  

  سردار کبيرهللا سراج خاطرات 

   توطئه ھای انگليس در بارۀ

سردار کبيرهللا سراج برادرزاده اعليحضرت مرحوم  شاه امان هللا غازی، 

 بwيش بwا داشwتن يکی از شخصيت ھای نيک نام کشور است که اکنون در امريکwا

ع�مwwه محمwwودطرزی، "وی پwwس از مطالعwwه کتwwاب .  سwwال عمراقامwwت دارد٨٠ زا

تاليف اينجانب ، لطف کردنwد و بمwن زنwگ زدنwد " شاه امان هللا وروحانيت متنفذ

وضمن اظھار خوشنودی وسپاس از تاليف اين کتاب  در غربت، ياد آورشدند که 

wwاه بwwاه، ھيچگwwاه وظاھرشwwلطنت نادرشwwول دورۀ سwwفانه  در طwwسندگان متاسwwه نوي

ومورخwwwان کwwwشور اجwwwازه داده نميwwwشد تwwwا در مwwwورد دورۀ امwwwانی ويwwwا شخwwwصيت 

اعليحwwضرت شwwاه امwwان هللا و نھwwضت مwwشروطيت دوم وشwwرايط تحwwصيل اسwwتق�ل 

ای چگwونگی تحقwق ريفwورم ھw افغانستان اززيwر سwلطۀ اسwتعمار انگلwيس ونيwزاز

مwاعی ومwذھبی  امwانی ومwشک�ت مwالی واجتۀاجتماعی واقتصادی وفرھنگی دور

اين دوره چيزی نوشته شود تا نسل ھا جوان کشور از آن آگwاھی يابنwد، بنwابرين 

کتاب مذکورنخستين اثرمستقلی است که پwس از سwقوط سwلطنت خانwدان نادرشwاه 

  .در بيرون از کشور تحقيق وتتبع شده وبه چاپ رسيده است

نwون ھwيچ سردارکبيرهللا سwراج بwه چنwد نکتwه مھwم اشwاره نمودنwد کwه تwا ک

نويسنده ومورخی برآن نکات آگاھی نداشته است و من به ضبط آنھا در زير می 

  .پردازم

  علت شورش م�ی :  آقای سراج درمورد شورش م�ی لنگ گفت-١



١٣٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ًلنwwگ اساسwwا تاسwwيس دو قونwwسولگری اتحادشwwوروی سوسياليwwستی در شwwھرھای 

ھwايی  ونwسلگریچون انگليس ھا مخالف تاسيس چنين ق .قندھار وج�ل آباد بود

در جوار مرزھای ھندبرتانوی بودند، بنابرين به ايwادی وجواسwيس خwود دسwتور 

دادند تا شورشی را بسرکردگی م�ی لنگ در ميان قبايل جاجی ومنگل در و\يت 

پکتيا براه اندازند که دامنه اش بزودی و\يات ديگر جنوبی چون قنwدھارو لwوگر 

 و بالنتيجه دولت قادر به تضمين امنيwت وغزنی وميدان و وردک را نيزفراگرفت

اين قونسلگريھای در اين دو و\يت نشد ومتحمل خwسارات فwراوان مwالی وجwانی 

  . نيزگرديد

نکتwwwwه دومwwwwی کwwwwه آقwwwwای سwwwwراج بwwwwدان اشwwwwاره کwwwwرد در ارتبwwwwاط بwwwwه -٢

سفراعليحضرت شاه امان هللا به انگلستان بwود وگفتندکwه شwاه امwان هللا نخwستين 

بwرايش " بwوکنگھم"تقل آسيائی بودکه در انگلستان درقwصررھبر يک کشور مس

استراحت گاھی ترتيب داده شده بود وتا آن وقت به ھيچ رھبر يا پادشاه ديگwری 

 سال پس از شاه امwان ٨٠در آن قصر چنين احترامی بجا آورده نشده بود ،مگر 

يب هللا ، رئيس جمھور ايا\ت متحده امريکا، جورج دبليوبوش اين چانس رانwص

  .شد تا در قصرسلطنتی بوکنگھم به استراحت بپردازد

نکتwwwه ديگwwwری کwwwه سwwwردار کبيwwwرهللا سwwwراج يادآورشwwwد ايwwwن بwwwود کwwwه  -٣

انگليسھا به شاه امان هللا پيشنھاد کردند که اگر شاه سفرخود بwه مwسکو رالغwو :

بwه  کند، انگليسھا احداث يک خط آھن از چمن تا کابل وتاسwيس چنwد کارخانwه را

بwود درايwن مwورد بwا ھيئwت معيتwی اش داده  جwوابشwاه . تان وعwده ميدھنwدافغانس

تند کwwه بwwه جانwwب خاطرنwwشان سwwاخکند،انگليwwسھا بwwه شwwاه امwwان هللا ميمwwشورت 

ًشورويھا گفته شود که اوضاع درافغانستان فع�خوب نيست و ھمين اکنون م�ھا 

ه بwه وطwن مردم را برای شورش برضد شاه تحريک ميکنند، شاه بايwستی دوبwار

قبول  برگردد و سال آينده به آنکشور سفر خواھد کرد، مگر شاه اين مشورت را

  .نکرد و با اين تصميم خود طومار سرنگونی رژيم خود را امضا نمود

 مwwن وپwwدرم بwwه ١٩٤٧دراواخرمwwاه نwwومبر سwwال کwwه افزودسwwردار سwwراج 

 که به مناسبت م  اشتراک نموديدرمحفلیًيکی دو روز بعد اتفاقا  و.پاکستان رفتيم



١٣٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ترتيب يافتwwه درگwwورنر ھwوس پwشاور  صwدراعظم پاکwستان آمwدن لياقwت علwی خwwان

ھنگwامی کwه لياقwت . البتwه مwا مھمwان قيwوم جwان جنwرال قونwسل افغwانی بwوديم.بود

عليخان وارد تا\ر شد ھمه حاضرين از جای بلنwد شwدند ودوبwاره برجاھwای خwود 

يwز مwا نشwسته بwود بزبwان فارسwی نشستند، در ھمين وقت شخصی که روبwروی م

خواھش اورا قبول کرديم وبا . ازما خواھش نمود که با آنھا دور يک ميز بنشينيم

محبوب عليشاه خان  وی خود را معرفی نمود وگفت من . اودور يک ميز نشستيم

سکرتر اول ) ١٩٢٩ -١٩٢۴درسالھای(ھندوستانی ام که در عھد شاه امان هللا 

در رابطwه بwه نwامبرده .  ومسئول شعبۀ امورشwرقی بwودم درکابلسفارت انگليس 

وقتwی شwاه امwان هللا پيwشنھاد :  کهحکايت کردبرای ما  شاه امان هللا سقوط علت 

محبوب ( د، ھمان روز به من قبول نکرانگليس رامبنی بر لغو سفرش به مسکو

 دسwwتور داده شwwد تwwا بwwرای جانwwشينی شwwاه امwwان هللا) عليwwشاه، سwwکرتراول سwwفارت

ی روی صwحنه سياسwی  کwسچنين تجويز شده بود کwه ابتwدا بايwد.  پيدا کنمکسی را

وملwت را بwشدت سwرکوب تا اوضاع را بشدت دچار ھرج ومwرج  کابل آورده شود

ی به عنوان ناجی کشور وارد صحنه گردد که بwرای سياسwت شخصنمايد وسپس 

 هللا از در ًعجالتwwا کwwسی کwwه ميتوانwwست بwwا امwwان. انگلwwيس در ھنwwد مناسwwب باشwwد

مخالفت بيرون آيد و زمينه را برای آوردن اشخاص مورد نظر آماده سازد،حبيب 

او . هللا پسر سقاوبود که در اين ھنگان بجرم دزدی  نزد انگليس ھا محبوس بود

را برای گرفتن تاج وتخت کابل حمايت کرديم وچنانکه ديwده شwد بwسلطنت رسwيد، 

  :در نظرداشتند گررا انگليسھا سه کس دي،اما برای آينده

  سپھسا\ر نادرخان مقيم فرانسه، -١ 

   علی احمدخان والی کابل، -٢

  . حيات هللا خان برادر شاه امان هللا-٣

  پس از خروج شاه امان هللا ار افغانستان ، انگليس ھا ابتدا به نادرخان 

سwفيرانگليس در مwسکوبا سردارمحمدھاشwم خwان بwرادر نادرخwان  .رجوع کردند 

بعد ھردو از مسکو به فرانسه  م�قات ميکند و فيرافغانستان در مسکو بودکه س



١٣٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ميروند و نادرخان را که با سياست شاه امان هللا مخالف و تعليم يافته ھندوستان 

وبازبwwان وسياسwwت انگلwwيس درھنwwد نيwwز بلwwد بwwود بwwرای قبwwول ايwwن مwwامول دعwwوت 

فغانستان قبول ميکند و نادرشاه دعوت انگليس را برای کسب قدرت در ا. ميکنند

  .عازم افغانستان ميگردد

ھرگwاه : گفwتاز قwول محبwوب عليwشاه  ھندوسwتانی  سردار کبيرهللا سراج 

نادرشاه از قبول پادشاھی افغانستان انکار ميکرد، آنگاه نوبت به علی احمدخان 

ميرسيد ودر صورتی که او ھم از قبول اين امر سرباز ميزد، به سردارحيات هللا 

اما نادرشاه اين وظيفه راقبول کرد وکانديwدان  ديگwر از ميwان .  رجوع ميشدخان

  .برداشته شدند

 سردار مذکوردر مورد محمدولی خان دروازی وکيwل مقwام سwلطنت در -٤

 من به ديدن ١٩۵٢درسال : غياب شاه امان هللا به نکتۀ مھمی اشاره کرده گفتند

م و روزی  در مورد محمدوليخان کاکايم اعليحضرت شاه امان هللا به سويس رفت

اعليحضرت مرحوم گفتند کwه محمwدوليخان شخwصی صwادق و  . صحبت بميان آمد

نسبت به من مرتکب خيانتی نشده بود واگر ميشد من دخترم را بwه پwسر او نمwی 

شwwwاه متwwwذکر شwwwدند کwwwه مwwwن طwwwی تلگرامwwwی عنwwwوانی نادرشwwwاه بwwwه بيگنwwwاھی . دادم

محکوم به  )شاه امان هللا( رابجرم خيانت به منمحمدوليخان گواھی  دادم، اما او

اعwwدام سwwاختند، درحwwالی کwwه خwwود نادرشwwاه سwwلطنت رابنwwام مwwن گرفwwت و بعwwد آنwwرا 

 اگر بنابود کسی بجرم خيانت بمن محاکمه گردد، بايستی شخص پس. غصب کرد

علت : آقای کبيرهللا سراج ع�وه نمود که. نادرشاه محاکمه ميشد نه کسی ديگری

نادرشwwاه بامحمwwدولی خwwان دروازی ،يکwwی نفwwرت شwwديد محمwwدوليخان از دشwwمنی 

انگليwwسھا بwwود وديگwwری رفwwتن اودر رأس ھيئتwwی  بwwه مwwسکو وم�قwwات اوبwwا لنwwين 

بwه ايwن دليwwل . وانعقwاد نخwستين قwرارداد دوسwتی باحکومwت روسwwيه شwوروی بwود

گرفwwت ومحکwwوم بwwه اعwwدام قرارکwwشی نادرشwwاه  محمwwدوليخان مwwورد خwwشم وانتقwwام

  .گرديد تا انگليسھا را خوشنود ساخته باشد

 سwwwwردار کبيwwwwرهللا سwwwwراج در مwwwwورد انتقwwwwال وتwwwwدفين جنwwwwازۀ مرحwwwwوم -۵

اعليحضرت به افغانستان گفت که برطبق وصيت مرحوم شاه امان هللا  جنازه وی 



١٣٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

سwرای کابwل دفwن  بايد در پھلوی قبرپwدرک�نش،امير عبwدالرحمن خwان دربوسwتان

وع توسط سردار ولی، خواھر زاده امان هللا خwان  بwه ميشد، مگروقتی اين موض

شاه وليخان وظاھرشاه گفته شد، شاه واراکين دولwت از قبwول تwدفين جنwازه شwاه 

امwان هللا درجwوار پwدرک�نش ممانعwت کردنwwد و تwا سwه روز ھيچگونwه پاسwخی بwwه 

 برطبق گفتۀ ملکه ثريا، دراين ميان سه کشور حاضر شwدند. ملکه ثريا داده نشد

اول کشورترکيه بود . جنازۀ شاه مرحوم را درخاک خود با احترام خاص دفن کنند

کwwه بwwwه پwwwاس دوسwwwتی شwwwاه امwwwان هللا بwwا مwwwصطفی کمwwwال اتwwwاترک رھبwwwر فقيwwwد آن 

کشورحاضر بود جنازه مرحومی را با مراسم شwانداری بwه ترکيwه انتقwال داده در 

ربwستان سwعودی بwود دومين کشور، ع.پھلوی مقبرۀ کمال اتاترک بخاک بسپارند

وسwwوم مwwردم پشتونwwستان بودنwwد کwwه بwwرای آوردن جنwwازۀ مرحwwوم غwwازی امwwان هللا 

  . آماده گی نشان دادند

دراين ھنگام سردار محمدداود صدراعظم افغانستان به مسکو سفر کwرده 

بwود ووقتwwی آمwادگی سwwه کwwشور مwسلمان وبحwwصوص مwردم پشتونwwستان را بwwاوی 

اد تا جنازۀ غازی امان هللا را در ج�ل اباد در پھلوی درميان گذاشتند، او ھدايت د

برادران شاه امان هللا  وخواھران وی درخواست . قبر پدرش امير شھيد دفن کنند

 شاه مرحوم يک بار در ميدان ھwوائی کابwل پwائين شwود تwا اقwارب ۀکردند که جناز

ند، مگراين وی ومردم کابل مراسم احترام خود را نسبت به آن شاه فقيد بجا آور

خواسwwت قبwwول نگرديwwد ودسwwتور داده شwwد کwwه جنwwازه بعwwد از يwwک توقwwف کوتwwاه در 

سwران  .ًميدان ھوائی قندھار مستقيما بwه ج�wل آبwاد منتقwل وب�فاصwله  دفwن شwود

قبايwwل پwwشتون جنwwازه مرحwwومی را بwwا حرمwwت فwwراوان از ميwwدان ھwwوائی ننگرھwwار 

ه بwwاغ اميرشwwھيد  نزديwwک مقبwwرۀ  بwwهبرداسwwتند واز ميwwان شwwھرج�ل ابwwاد گذشwwتاند

ھنگامی که جنازه بخاک سپرده شد . پدرش امير حبيب هللا شھيد برزمين گذاشتند

شwاه امwان هللا بwه : ، خان عبدالغفار خان ميخواست سخنرانی کند و ھمينکه گفwت

 داده است، ومن ميخواھم در مورد کارنامwه ھwای ايwن شwاه »فخر افغان«من لقب 

اما به وی اجازه سخنرانی  داده نشد وشاه ولی خان  کنم،محبوب  قدری صحبت 

  با اين مردم : با قھر از سرمقبره دورشد وخطاب به پسرش سردارولی گفت



١٣٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  .ھرقدر کمک وانسانيت شود، قدر آنرا نميدانند

سردار کبير هللا سراج ع�وه نمود که مراسم فاتحۀ شwاه امwان هللا درکابwل 

wد وبwردار در مسجد پل خشتی برگزار شwان هللا ، سwاه امwزرگ شwسر بwرادران و پ

در روز سوم جمعی کثيری از مwردم . رحمت هللا جان بر گليم فاتحه نشسته بودند

کابل درصحن مسجد پل خشتی جمع آمده بودند تا در ختم فاتحه پسر مرحوم شاه 

امان هللا را از نزديک ببينند ومراتب اخ�ص و حرمت گزاری خwود را نبwست بwه 

 فقيد ابرازبدارنwد، مگwر بwه شwھزاده رحمwت هللا اجwازه داده نwشد تwا ازجلwو آن شاه

شھزاده رحمت هللا جان را از . مردم کابل عبورکند و ازايشان اظھار تشکر نمايد

دروازه عقبwwی مwwسجد بيwwرون بردنwwد وسwwردارکبيرهللا سwwراج بwwه ميwwان صwwف مwwردم 

زه عقبwی مwسجد خwارج فرستاده شد تا از مردم تشکر کنwد وبگويwد کwه او از دروا

سwردار کبيwرهللا سwراج ع�wوه نمwود کwه در ھمwان روز سwوم فاتحwه بwه  .شده است

پسر مرحوم شاه  امان هللا گفته شدھر چه زودتر کشور را ترک بگويwد، ولwی او 

خواھش نمود که فقwط  يwک روز ديگwر بwه وی اجwازه داده شwود تwا يwک بارقwصر 

ينwwد، مگwwر دسwwتگاه خwwود کامwwۀ سwwلطنت از دارا\مwان وبwwاغ پغمwwان را از نزديwwک بب

نواسۀ ( قبول اين خواست انسانی وی امتناع ورزيد وشھزاده با خواھر زاده خود

با دل پر حسرت و چشمان اشک الود مجبور شد کابل شwھر آبwائی ) محمدوليخان

. وحسرت ديدار پغمان وقصر دار\مان را با خود به گورببرد خود را ترک بگويد

  !!شونت بار رژيم شاھیزھی استبداد خ

توطئwه ھwای :"مقwا\تنکاتی که در با\ گفته آمد،  استدراکی تواند بود بر

که از قول يک شخصيت نيک نام  خاندان سراج  " انگليس عليه حکومت امانی 

غwازی مwرد نامwدار وطwن  که يار وياور روزھwای غربwت ودور از مwيھن بwرای آن

  .  سپرده شدبوده است، اينجا ضبط وبه حافظۀ تاريخ

  ٢٠٠٧/ ۶/ ٩سوئد  ختم 

  

  



١٣٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  مھدمقالۀ 

  

  )نگاھی نو به تاريخ استق�ل( نقدی برمقالۀ آقای مژده 

  )١بخش (

  ١/١٠/٢٠١٠نوشته شده در 

  :مقدمه

 وجدان خود را ناقد می بايد  ونقد يک اثر، تحليل ،در ارزيابی [

تراحركت  تا قلمش  در وادي دروغ وبھتان واف حاضر و ناظر و قاضی بشمارد
  . نکند

درانتقاد بريك اثر نوشتاری، نه تنھا آگاھی مسلکی در موضوع تحت 
نقد برای ناقد ضروری است، بلکه ضروري است تا ناقد تصوري از شخصيت 

ًمث� اينکه مؤلف از نظر علمي ومسلکی . صاحب اثر نيزدر اختيار داشته باشد

ديالوژيک مؤلف در چه سطحي قرار دارد؟ گرايش ھاي سياسي، فكري و اي
  ھنری درچه حد وميزانی است؟ -چيست؟ موقعيت علمي مؤلف در محافل علمی

آنچه از «: مينويسد  ممتعی پژوھشگرايرانی،رضا دھقانی در مقالت
نقد در نظر اول به ذھن متبادر مي شود، ايراد گرفتن از يك كار يا اثر علمي و 

 گرفتن است ونه اشكال ھنري است، اما از نظرعلمی، نقد در واقع نه ايراد
تراشي، بلكه ھنرارزيابي و سنجش ميزان اعتبار علمي،ادبی، وھنری  يك اثر 

ھاي علوم اجتماعی، قواعد و اصول خاص خود را  است كه مانند ساير رشته
آگاھي از اصول نقد ع�وه بر اينكه . گويند» شناسي نقد  روش«دارد و به آن 
ھاي غيراصولي درباره آثار ديگران برحذر  يگير كند تا از خرده به ناقدكمك مي
شود كه با ديدي كارشناسانه به مسايل نگاه کند و درباره آثار  باشد، سبب مي

تواند  مند مي ديگران قضاوت نمايد و اميدوار باشد كه با انتقاد اصولي و روش
ھاي جديدي به روي  درجامعه را فراھم آورد و روزنه ] رفع  کاستيھا[ زمينۀ
وتحليل اثر،سايت سازمان اصول نقدرضادھقانی،(» . و تحقيق بگشايدعلم 

  )تبليغات اس�می 



١٤٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

نقد يک اثر بطورکامل غيرممکن است، زيرا دراين صورت می بايد 
ً،اثری \اقل معادل حجم اثر اولی نوشته شود که طبعا خواننده کمتربه چنين 

 که نقد عينی پسنديده تر اينست و پس بھتر. نقدی رغبت نشان خواھد داد
وقسمی باشد،يعنی ناقد مھمترين کاستيھا، کمبوديھا ونقطه ضعف ھای اثر را 

سپس برای نشان دادن نواقص وکاستی ھای . نشانی کند وياد داشت نمايد
کاستی شايد . اثر،آن جم�ت، پرگرافھا ويا سطور را درنقد خود انعکاس دھد

ا نھفته باشد،يا در شيوه بيان در محتوا يا درونمايه متن، درجم�ت يا پرگرافھ
در ھر صورت ناقد بايد سعی کند تا پيام . و پرداخت موضوع به نظرايد

نويسنده را اگر گنگ ومبھم باشد،از متن جم�ت وپرگرافھا کشف کند و آنچه 
ًمعمو\ روشي  كه . در پشت ظاھرکلمات وجم�ت متن نھفته است،آشکار نمايد

 ھا بپردازد و به عمق ساختار متون و اسناد به كشف رمز محتواي پنھان پيام
  . گويند" تحليل محتوا"نفوذ نمايد و به ساخت ظاھري آن اكتفا نكند،آنرا 

در بررسي شکل يک اثر، \زم است به روش نگارش مؤلف، انسجام 
مطالب، شيوه ارجاع دھي، نقل قول، سيستم استد\ل و تشريح وتفسير اسناد 

شکل ظاھری يا ادبيات نگارشی  يک اثر نيز . دتحقيق توجه صورت گير مورد
اگرنويسنده  دراصول و قواعد نگارش، .  برخورداراستخاصیاز اھميت 

گزينش واژه ھا و اصط�حات ، زيبائی جمله بندي وپراگراف ھا از توجه \زم 
. کارنگيرد،در واقع  با  ادبيات ناقص خويش اعتماد خواننده را از دست ميدھد

ست که با بکارگيری کلمات و واژه ھای زيبا و اصط�حات يك متن خوب آن
مناسب و پرمعنی وبافت وانسجام اين کلمات واصط�حات توجه خواننده را 

  . جلب وايجاد اعتماد كند

ناقد می بايد برای جلب باور خواننده، پيوسته نمونه ھای قابل نقد را 
 يا پذيرش آن بازتاب دھد وسپس برنکات قابل نقد مکث نمايد و برای رد

بدينسان اگر انتقاد بجا ومنطقی وقابل پذيرش . استد\ل خود را پيشکش کند
باشد، آنرا انتقاد سالم گويند که بدون ترديد سازنده خواھد بود وکسی که اثرش 
ًمورد نقد وارزيابی قرارگرفته است، با ھمه ناگواری حتما در رفع کاستی ھای 

ثرش دارای کمی وکاستی اندکتری خواھد اثرش می پردازد و در نوبت بعدی ا
  .بود

 مقالۀ بسيار تخريش کننده  مقدمه اکنون می پردازم به نقدنبااي
سياسی  که از سوی يک فرد وتوھين آميز وپراز افترا وتھمت زدنھا

  در امر تاريخ وتاريخ استق�ل کشورصورت گرفته است و ايدئولوژيکو

  ].فھمان  وطن شده استتأثر وتألم خبرگان وچيزسبب مطالعۀ آن 



١٤١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

* * *  

ھفتۀ قبل نامه يی ازشخصيت ملی و وطن پرست افغان جناب محمد داوود 

از قلم » نگاھی نو به تاريخ استق�ل«مومند مقيم امريکا در يافتم که کاپی مقاله 

آقای مومند از من خواسته بود تا اين مقاله را که . آقای مژده را بھمراه داشت

ين به نشر رسيده با دقت بخوانم  و نظرم را در مورد آن در افغان جرمن آن�

  .ابراز کنم

من اين مقاله را از نظر گذراندم، با تأسف و تأثر بايد بعرض برسانم که 

يکی از بدترين مقا\تی که افغان جرمن آن�ين تا کنون به نشر سپرده ، ھمين 

فجار يک بمب دريک نگاه کلی ميتوان گفت که اين مقاله چون ان. مقاله است

انتحاری کم از کم ده يازده ھدف را مورد تخريب قرار داده است، که عبارت 

  :باشند از

 شاه امان هللا به اشکال مختلف مورد استھزا و توھين قرارگرفته  -١

  . است

 غبار، مؤرخ درباری و دروغ پرداز معرفی شده است و در عوض -٢

  .رار گرفته استبيشتر مدار اعتبار ق) ھندوستانی(حسن آيبک 

 در جنگ استق�ل، قوت ھای افغانی بسرکردگی سپھسا\ر محمد -٣

نويسنده ميگويد که آنچه مرحوم غبار . نادرخان موفق به فتح قلعه تل نشده اند

از رشادتھای مجاھدين افغان در مقابل انگليسھا بيان کرده، ھمه دروغ و گزافه 

. ی  درست و قابل باورمی باشدگوئی است و لی گفته ھای حسن آيبک ھندوستان

  )از کجا معلوم که حسن آيبک  خود گماشته انگليس در افغانستان نبوده باشد؟(

 فرمان متارکۀ جنگ از جانب شاه امان هللا، شکست نادرخان را به  -٤

  .پيروزی مبدل کرده است

 در اين مقاله محمود طرزی، نخستين وزيرخارجه رژيم امانی به -٥

 انگليس ھا معرفی شده است و دليل آن مسدود کردن دفاتر عنوان خدمتگار



١٤٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

حکومت مؤقت ھند در کابل بعد از بازگشت طرزی از مذاکرات منصوری ھند 

  .نشانی شده است

 . امان هللا خان روشنفکر نبود، بلکه يک متجدد بود-٦

 امان هللا خان، جنگ استق�ل را بخاطر انحراف ذھنيت مردم  از دست -٧

تل پدرخود، به پيش کشيده بود،  ورنه او در انديشه استق�ل کشور داشتن در ق

  .نبوده است

 امان هللا خان به مشورت مولوی عبيدهللا سندی جنگ برضد انگليسھا -٨

مژده ميخواھد بگويد که دراين تصميم شاه  اعضای . را براه انداخته بود

  .مشروطيت دوم نقشی نداشته اند

ع قدرت دوباره با نادرخان از در سازش پيش  امان هللا  خان پس ازخل-٩

آمد و ياران مبارز خود را فراموش کرد  و در چنين شرايطی غبارھم مجبورشد 

مثل استاد خليلی و استاد سلجوقی و داوی به خاندان آل يحيی تسليم شود و 

نوشتن افغانستان در مسيرتاريخ او و قھرمان ساختن نادرخان  در جنگ تل و 

  .، ک�ن ترين خدمت غبار به خاندان نادرشاه است خانادن امان هللاترسو نشان د

   دراين مقاله روحيۀ استق�ل طلبی ھندی ھا و سندی ھا برجسته تر از -١٠

روحيه آزادی طلبی افغان ھا و بخصوص مشروطه طلبان افغان نشان داده شده 

ل آقای است که ھمين نکته شک و ترديد انسان را نسبت صداقت گفتار و تحلي

  .مژده برمی انگيزاند

 عمده ترين پيام مقالۀ آقای مژده به مردم افغانستان اينست که افغانھا -١١

 نتوانسته اند استق�ل خود را از انگليس ھا بدست بياورند، بلکه انگليس ھا با

وجود ضعف در سرکوبی شورشھای مردم ھند، مبارزين افغان را در تمام 

اده و بنابرين شاه امان هللا و محمود طرزی با جبھات جنگ استق�ل شکست د

واگذاری سرزمين ھای آنسوی خط ديورند بعنوان وجه المصالحه به انگليس، 



١٤٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

انگليس را راضی به قبول استق�ل افغانستان کرده اند، پس اين استق�ل برای 

  . افغانھا يک کار افتخار آميز نيست

تاه کنيم بايد گفت که خ�صه اگرمجموعۀ جوانب سوء اين مقاله را کو

دراين مقاله چھار شخصيت مھم و محوری مشروطيت دوم با دو مسئله بسيار 

. پراھميت حيات سياسی افغانستان بشدت مورد تخريب قرارگرفته اند

  :چھارشخصيت  مورد حمله دراين مقاله عبارتند از

   تخريب شاه امان هللا غازی،-١

   تخريب جنرال محمد نادر خان،-٢

يب غبار، مؤرخ نامورکشور و عضو راديکال جنبش مشروطيت  تخر-٣

  دوم  و سوم،

 تخريب محمود طرزی، رھبر و بنيان گذار سراج ا\خبار و جنبش - ٤ 

  .مشروطيت  دوم

يکی استق�ل سياسی افغانستان : افزون بر اين دو مسئله پر اھميت سياسی

 قرار گرفته و ديگری اھداف استق�ل طلبی مشروطه خواھان دوم زير سوال

در زير با نقل پراگراف ھايی از متن  مقاله نکات فوق الذکر نشان داده   .است

   . می شود

    تخريب غبار و جنرال محمد نادرخان-١

  : مينويسد) نگاه نو به تاريخ استق�ل(آقای مژده  در مقالۀ 

  مقداری  .سرنھاديم   پشت   را   کشور   استق�ل   سالروز   ششمين   و   ھشتاد"

  خاك   به   را   استعمار پوزۀ    چگونه   که   سخن گفتيم ما    اجداد   شھامت   مورد   در 

  بدون   درس بگيرند   تاريخ   از   که   گفتيم   کنايه   امروز   دشمنان   به   ھم   کمی   و   ماليدند 

  عبرت   درس   تاريخ   از   حد   چه   ات   خود   که   باشيم   پرداخته   مسأله   اين   به   اينکه 

  که   پردازم   می   مطلبی   به   نخست   مسئله   اصل   به   پرداختن   از   قبل...  .ايم   آموخته 

  را   ذيل   اشخاص    ايشان. توافق ندارم   مورد   آن   در   محترم   نويسندۀ   با   من 



١٤٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اعتمادی،    اکبر   کشككی،   الدين   صباح  : خوانند   یم   درباری   و   خاين   روشنفكران 

  اسحاق   شرق،   حسن   فرھنگ،   صديق   رشتيا،   سيد قاسم   سلجوقی،   الدين   ص�ح

  مؤرخ ١ علی   محمد   نام   به   شخصی   مقاله   البته دراين.  )ميوندوال   ھاشم   عثمان، 

  ."نيست   شده   شناخته   که   گرفته   رقرا   طعن   و   لعن   مورد   نيز 

که ) ١٤شماره (سپس آقای مژده در اشاره به مقاله نشريۀ ھمبستگی غر

  مبارزی   و   ارجمند   نويس   تاريخ   داشتن   ِبخت   افغانستان   ملت   اگر  :"...گفته بود

  و   استبداد   ھای   عصاره   اين   امروز   شايد   داشت   نمی   را   غبار   غ�م محمد   چون 

  ھرکدام   بودند   کرده   احراز   که   ک�نی   و مقامات   مخدوم   ھای   رژيم   بنياد   بر   ارتجاع 

 :چنين مينگارد"  . پنداشتند   می   کشور   ھمتای   بی   خدمتگزار   بزرگوار و   رجل   را 

  از   ناشی   غبار   مرحوم   مورد   در   جحمر   ب�   ترجيح   اين   که   اينست   سؤال"

  اين   از   غبار نيز   مرحوم   است،   وقت   دولت   خدمتگزاری به   دليل   اگر    چيست؟ 

  شاه   به اشارۀ   که   " ما   اقتصاد "  عنوان   تحت   وی   مقالۀ . نيست   مستثنی   قاعده 

  از   يی   نشانه   بود   شده   نوشته   وقت   اقتصاد   وزير   زابلی   مجيد   عليه   خان   محمود 

  زابلی   تا   داشت   ت�ش   دربار  .است   دربار   البينی   ذات   ھای   وی در منازعه   درگيری 

  ويش   پرده،   درپشت   وی   که   داشت   زيرا گمان   کند؛   بيرون   صحنه   از   را   ثروتمند 

از    در اواخر   غبار   مرحوم   که   است   روشن   نكته   اين. نمايد   می   تمويل   را   زلميان 

  وی   از   قبل   ديگران   که   رفت   راھی   ھمان   به   و   برداشت   دست   دولت   با   مخالفت

  در   سخن   اين   ...و   داوی   عبدالھادی   خليلی،   استاد   ديگرانی چون.  بودند   رفته 

                                                             

محمدعلی مؤرخ، به ظن من ھمان پروفيسرمحمدعلی ميوندی استاد تاريخ پوھنځی ادبيات  - ١

از اعقاب مبارزين جنگ " ميوندی" استاد محمدعلی. نده بودش ز١٣٤٤است که تاسالھای 

ميوند بودند که با سردار ايوب خان بعد از جنگ ميوند به ايران رفتند و بعد دربار قاجاری  ايران 

برای خوش خدمتی  به انگليسھا،سردار محمدايوب خان را با تمام ھمراھان وی در مشھد 

پروفيسرميوندی استاد تاريخ در پوھنځی ادبيات وعلوم . دستگير و به دولت انگليس تحويل داد

بشری بعد از استق�ل افغانستان به کشور بازگشته بود و چون در رشتۀ تاريخ استاد و بر زبان 

انگليسی مسلط بود، عمرخود را در تدريس تاريخ سپری کرده بود  و درپوھنځی ادبيات بحيث 

. ودم ، مردی سفيد چھره خوش ھيکل و با دانش بوداستاد تاريخ تدريس ميکرد، من او را ديده ب

شاگردان او و استادان سابقه دار آن پوھنځی منجمله استاد مير حسين شاه و استاد زھما او را 

 .بھتر از من می  شناسند



١٤٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ياران   افغانستان   از   بيرون شدن   با   خان   هللا   امان   وقتی   نيست   از غبار   نكوھش 

  در آمد،   در سازش   از   از خود   بعد   نشينان   تخت   با   و   کرد   فراموش   را   پيشين 

  وفادار   وی   به   بايد   بازھم   کردند   تحمل   که   زندان   و   شكنجه   ھمه   آن   وی با   ياران 

 داشت؟   وجود   ديگری   راه   آيا   دھيم   آنان قرار   موقف   در   را   خود   بياييد   ماندند؟   می 

  و   سرياور   شريف   سيد   چون   کارانی   جنايت   مقايسۀ   قلم   اين   صاحب   نظر   به

  چون   کسانی   بخش   الھام   انسانش   تقويم   که   الدين سلجوقی   ص�ح   با   شرق   حسن 

  پيشرو   غبار   اما   و . سرسازگاری ندارد   انصاف   با   است   بوده   شريعتی   دکترعلی 

  به   را   دربارش   و   خان   هللا   امان   و   ساخت   تل   قھرمان   نادرخان   از   که   است   راھی 

  به   وی   که   بود   خدمتی   ترين   بزرگ   اين   .نمود   متھم   انگليس   با   دلی وسازشبز 

   ٧٦٨    صفحۀ   در   غبار  .زنيم   می   ورق   را   تاريخ   مسير   در    افغانستان . کرد   نادرخان 

   ١٩١٩    می    ٢٦    در   نادرخان   محمد   سپھسا\ر : نويسد   می   تل   جنگ   به   رابطه   در 

  سه   و   غيره   و   و وزيری   خوستی   مردم   از   ملی   لشكر   ھزار   ده   با   ناگھانی   طور   به 

  اين   رسيد،   تل   محاذ   در   ديگر   توپ   وھفت   ھاوتزر   توپ   دو   و    منظم   عسكر   ھزار 

  باران   زير   در   می    ٢٨    در   و   کرد   اشغال   را   تل   قصبۀ   و   حاکم   نقاط   قوا ب� درنگ 

  احمد   که   بود   انگليسی   طيارات   بمباران   طی ھمين   در ( دشمن    ھای   گلولۀ طياره 

  رقرا   ھا آتش ھاوتزر   زير   را   تل   جنگی   قلعۀ  ( شد   شھيد   کابلی   کميدان   خان   جان 

  و   بيسيم   ھای   استيشن   با   را   قلعه   آذوقۀ   و   چوب   و   تيل   ذخاير   سرعت   به   و   داد 

  و   کرد   فرار   خود   موضع   از   دشمن  ( آنستبلری   فرانتير )   قطعات . زد   آتش   ريل 

  شدنی   گل   ديگر   افغانی   باری توپخانۀ   آتش   . شد   واقع   خطر   مورد   آب   ذخيرۀ 

  ھا را   انگليس   ھا   مليشه.  گرديد   منھدم   قلعه   ھای   قشله   و   تل قلعۀ    فصيل   تا   نبود، 

  از   دست   نياورد   تاب   انگليسی   قوای   باÓخره  .  شدند   خارج   تل   از   و   گفتند   ترك 

  نشدند   تسليم   بيرق   متوجه   افغانی   مھاجمان . م برافراشتتسلي   بيرق   و   کشيد   جنگ 

  از   انگليسی   و افسران   سپاه   و   کرد   دوام   ھجوم   پس   بشوند   نخواستند   يا   و  

  بيرق   و   شده   تل   داخل   افغانی   فاتح   قشون . کردند   فرار   قلعه   ديگر   دروازۀ 

  . برافراشتند   آن   را بر فراز   افغانستان 

  قوای   حاليکه   در :د گير   می   نتيجه   گونه   اين   خويش   روايت   اين   از   غبار

  تھديد   تحت   را   پيشاور   و   کوھات   و   داشته   دست   در   را   تل   مھم   قلعۀ   افغانی   فاتح 

  بيفتد   پيشاور   در   جناحی   حرکت   يك   به   توانست   می   افغانی   و قوای   بود   قرار داده 



١٤٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  استعمار   پای   زير   را   سند   دريای   کنارۀ   و ھردو   معدوم   را   انگليس   خيبر   سپاه   و 

  کابل   زيرا پايتخت    نشد؛   چنين   اين   ولی   نمايد   تبديل   آتش   تودۀ   به   امپراتوری 

  افغانستان   مردم   با   مشوره   بدون    جنگ،   محاذات   قوماندانان   با   مشوره   ونبد 

  محاذات   تمام   در   خود   قوماندانان   به   و   پذيرفته   را   انگليس   متارکۀ دولت   خواھش 

  لھذا.   کرد   صادر   را   سرحدات   از   عقبنشی   و   مفتوحه   مناطق   تخليۀ   امر   جنگ 

  و   مردم   با خون   که   مھمی   نقاط   و   کردند   رجعت   نخواھی   خواھی   افغانی   فاتح   سپاه 

  دشمن   دست   به  ) تل   جنگی   قلعۀ   شمول   به (دوباره    بود   شده   فتح   افغانی   عسكر 

  . بود   متزلزل  ً معنا   دربار   و   مرکزی   دولت   يعنی   افغانی   پشت جبھات   زيرا   افتاد؛ 

  نادر   ،بود   نمی   سازشكار   و   ترسو   خان   هللا   امان   اگر   که   بگويد   ميخواھد    او

  و   بگيرد   را   پيشاور   حمله   يك   با   توانست   می   داشت   در اختيار   را   تل   قلعۀ   که   خان 

   ... . کند   نابود   را   انگليس   وینير   تمام 

  مطابقت   آيبك   حسن   ظفر   ھای   يادداشت   با   تل   جنگ   از   فرھنگ   روايت

  بی   و   صداقت   با   مجاھد،   مسلمان   يك   عنوان   به   حسن   ظفر   خاطرات.   دارد 

نويسی حسن ايبک را من در پايان اين مقاله، عدم صداقت و ضد ونقيض ( طرفی 

  و   روشن   اط�عات   و وی   آمده   در   تحرير   رشتۀ   به  ) سيستانینشان خواھم داد

  می   عرضه   خواننده   به   است   داشته   حضور   آن   در   خود   که   جرياناتی   از   دقيق 

  . دارد 

  افغانی،   اردوی   سر و سامانی   بی   از   تل   نبرد   در   خويش   خاطرات   در    آيبك

)  نبود   اختيار   در   مھمات   کافی   قدر   به   نيز   توپ   برای يك   حتی   که  (مھمات    کمبود 

  نظامی   عدم آموزش   و   زيردستانش   به   خان   نادر   محمد   جنرال   اعتمادی   بی

  منگل   و   جدران   قبايلی   جنگجويان   مورد   در   یو.   دارد   برمی   پرده   افغانی   اردوی 

  نيروی   با   شدن   درگير   بدون   بعد   و   کرده   غارت   را   تل   بازار   ھای بزازان   دکان   که 

  خان   نادر   که   گويد   می   سخن   روان بودند،   خويش   ھای   خانه   سوی   به   انگليس 

  از   اطاعت سربازان   عدم   از   و   زند   می   آتش   گرفته   آنان   از   را   شده   رتغا   اموال 

   . گويد   می   سخن   خان   نادر   اوامر 

  ھا   پيل   با\ی   بر   جرمنی   ھوتزر   ھای   توپ   ديگر   روز   ... : نويسد   می   وی

  ھمان   اساس   بر   گفت   من   برای   مرحوم   سپھسا\ر  . شد   رسانيده   سنگر   به   شده   بار 

  را   تل   قلعۀ   و   اين سنگر   ميان   فاصله   است   شده   آماده   " متون "  در   که   يی   خريطه 



١٤٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  سپھسا\ر.  گفتم   گز   و   مايل   با   را   فاصله   خريطه   به   رجوع   با   من.   نمايم   محاسبه 

  اساس   به   توپ   اين  )برد (  انداخت   فاصلۀ   که   زيرا   نمايم   تبديل   متر   به   آنرا   گفت 

  بودند   خبر   بی   کل   بصورت   تحويل   عمليۀ   ھا از   توپچی   و   است   شده   محاسبه   متر 

  کوه   يك   در   توپ . عيين نمايندت   را   محل   دو   فاصلۀ   خريطه   اساس   به   ونميتوانستند

  که   تل   قلعۀ   رو   ھمين   از.  بود   شده   داده   جای   موضعی   در   دشمن   ديد   از   دور   و 

  به   مستور   موضع   از   توپ   ميل   بايست   و   آمد   نمی   نظر   به   بود   باری   ھدف گلوله 

  اين   از  .نميدانست    ھم   را   مسأله   توپچی اين.   شد   می   داده   دور   قلعه   سوی 

  نديده   تعليم رزمی   آرامی،   وقت   در   افغان   سپاھيان   که   دريافتم   من   افسران   نافھمی 

  افسران   حتی  .است   نگرفته   صورت   کاری   توپ   تعليم   مورد   در   بخصوص   اند، 

  توپ  ً شخصا   مرحوم   سپھسا\ر   رو   ھمين   از.   نميدانستند   را   رزمی خويش   وظيفۀ 

  و   کرد   اصابت   قلعه   بر   درست   توپ   مرمی  . کرد   آتش   و   گرفت   نشانه   تل   قلعۀ   به   را 

  باروت   .اصابت کرد   قلعه   گدام   بر   گلوله   اولين   بود،   شده   گيری   اندازه   دقيقا   چون 

  به    سياه   دود   از   ستونی   قلعه   از   و   گرفت   آتش   ھمه   شده   ذخيره   که   ھای   توده   و 

  که   شھر   نواحی   و   گرد   گاه   قرار   به   وضع   اين   ديدن   با   مجاھدين . شد   بلند   آسمان 

  از   منظره   اين   ديدن   از   لشكر   .حمله کردند   بود   ھا انگريز   تصرف   در   ھم   ھنوز 

  چون  . شد   آتش   قلعه   سوی   به   نيز   ديگر   گلولۀ   چند.   گنجيد   نمی   جامه   در   خوشی 

  فير   رو   ينھم   نبود از   کابل   از   مھمات   آمدن   اميد   و   بود   اندك   آن   گلولۀ   و   باروت 

  باری   آتش "  که   گويد   می   غبار   آنچه   بر خ�ف   بنابراين  ... شد   داده   توقف   آن 

  صورت   تل   قلعۀ   به   فيرگلوله   چند   فقط  "   نبود   شدنی   گل   ديگر   افغانی   توپخانۀ 

    . بود   اندك   بسيار   مھمات   رازي   شد؛   استفاده   توپ   يك   از   فقط   که   گرفت 

  حسن   ظفر   خان   نادر   محمد   ژنرال   و   نرسيد   جايی   به   قلعه   فتح   برای   ت�ش

  می   قلعه   جانب   به   سفيدی   پرچم   با   شده   ھای محاصره   انگليس   با   مذاکره   برای   را 

  روز  .شوند   نمی   به تسليم   حاضر   آنھا   اما   داند   می   ليسیانگ   زبان   او   زيرا   فرستد؛ 

ھرگاه گلوله اندک بود (  گيرد   می   صورت   قلعه   روی   بر   شديدی   باری   گلوله   ديگر 

  آيد   دست نمی   به   مطلوب   نتيجۀ   اما  )اين گلوله باری شديد از کجا شد؟ سيستانی

 . ميگيرد   شدت   ھوايی   ھای   بمباران   و   ميرسد   ھا   انگليس   به   کمكی   ایقو   اينکه   تا 

  شام.  ميگيرد   پايان   نبرد   اين   متون   بسوی   افغانی   قوای   نشينی نامنظم   عقب   با

  استق�ل   اھ   انگليس   که   ميرسد   کابل   از   خان   هللا   امان   امير   فرمان   می    ٢٧  

دولت    که   شد   داده   خبر   بعدی   فرمان   در .   اند   شناخته    رسميت   به   را   افغانستان 



١٤٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

    بيست   فاصلۀ   به   قوايش   نشينی   عقب   بر   مبنی   ھا   انگليس   پيشنھاد   نيز   افغانستان

   . پذيرفته است   را   سرحد   از   ميل

  که    ميداند    ھا   افغان   برای   شكست   يك   را   تل   جنگ   آيبك: ميدھدمژده ادامه 

  از   متارکه   دستور   رسيدن   خان با   نادر   محمد   سپھسا\ر   شانسی   خوش   از   فقط 

  صاحب   سپھسا\ر   قسمتی   خوش   از  : مينويسد   آيبك .   شد   پنھان   شكست   اين   کابل 

  مردم   درانظار   شكست   اين   گرديد،   او   حال   شامل   که   خداوندی   عنايت   و   کرم   و 

  سپاه   فرمانده   اگر  .  افزود   او   عزت   بر   و   گرفت   بخود   را   پيروزی   و   فتح   رنگ 

  می   ما   تعقيب   به   را   عسكری   قطعۀ   يك   و   ميگرفت   کار   از جرأت   اندکی   انگليسی 

  لشكر   زيرا    ميتوانست؛   ھم   بلكه پيشروی   ميرسيد   افغانی   مرز   به   تنھا   نه   گماشت 

  به   روز قبل   ھفت   که   بود   آمده   گاھی   پناه   به   و    کرده   نشينی   عقب   تل   از   افغانی 

  در   مقاومتی   ھيچ   گرديز   تا   شايد  ً بناء.  بود   شده   روانه   آن   از   تل   بر   حمله   عزم 

  سخن   برخ�ف   که   بينيم   می:  مژده می افزايد که  . نمی گرفت   صورت   شان   برابر 

  حتی در   انگليس   قوای   به   حمله   برای   امكانی   نه   و   بود   شده   فتح   تل   قلعۀ   نه   غبار 

  به   خود   اين   آيا   . پيشاور   به   حمله   به   رسد   چه   داشت   وجود   تل     منطقۀ   ھمان 

  بگوييم   اگر   نيست   بردار   توجيه   نيست؟   خان   نفع نادر   به   تاريخ   تحريف   معنی 

  نبود،   تل   جنگ   خود شاھد   او   اگر . است   شده   اشتباه   اين   مرتكب   نادانسته   غبار 

  ١" . بودند   دسترسش   در   نبرد   اين   جنگاوران 

  

  :ديدگاه من در مورد اين روايت

 از اين نوشتۀ آقای مژده استنباط ميگردد که او در فھم از تاريخ و 

ک و سنگين کردن اسناد و روايات و ُچگونگی ارائه رخدادھای تاريخی بدون سب

راست از دروغ، بيشتر بر خاطره نويسی ھای خارجی ھا  اتکا ميکند سره کردن 

                                                             

١
 اين روايت ماخwذ درسwتی نwدارد  و معلwوم ميwشود کwه آقwای مwژده خwود را پwای بنwد اسwتفاده از - 

  کتwاب حwسن ايبwک  آمwده ٢٠٨ تwا ١٩٢اما اين مطالب در صwفحات . ميداندماخذ بصورت دقيق ن
افغانwستان از سwلطنت اميwر حبيwب هللا خwان تwا صwدارت سwردار (کتاب خاطرات حwسن ايبwک . است

نام دارد که توسط فضل الرحمن فاضل، ترجمه و تحشيه شده است، سال چاپ، ) محمد ھاشم خان
 .٢٠٠٣می  



١٤٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

روايت حسن آيبک در مورد شکست و فرار از نظرمن . تا تاريخ ھای معتبر ملی

افغانھا از جبھه تل آميخته با دروغ و اضافه گوئی است،  زيرا اگر نيروھای 

تا گرديز ا از ترس انگليسھافغان در جبھه تل تا اين حد ترسو می بودند که 

" هُگ" انگليس ھا  به اصط�ح افغانی فرارکرده  وعقب خود را نبينند، پس

آخر چرا انگليسھا با وجود عقب زدن . خوردند که حاضر به متارکۀ جنگ شدند

نيروھای افغان از پشت دروازه ھای تل و آمادگی برای حمله برج�ل آباد، دست 

يندۀ دولت افغانستان سردارعبدالرحمن از بمباردمان بيشتر گرفتند و با عجله نما

خان را از دھلی خواستند ومکتوب متارکه را به او سپردند و او را بسواری 

اسپ بکابل فرستادند تا جواب مکتوب متارکه را دوباره از کابل با خود بياورد و 

  بعد خانوادۀ خود را از پشاور تسليم شود؟ 

حض برای اوليای به نظرمن،اين گزارش آيبک، يک خوش خدمتی م

انگليس است تا اگر در آينده  با افغانھا درگير شوند،  از آنھا ترسی نداشته 

باشند، بلکه ميتوانند افغانھا را تا پشت خانه ھای شان به عقب برانند، ولی 

انگيس ھا بھتر از حسن آيبک به روحيات جنگی افغانھا آگاھی داشتند  و جنگ 

بنا .  ای خوبی بود که ھنوز از ياد نبرده بودندھای اول و دوم با افغانھا درسھ

برين با وجود عقب نشينی مؤقت افغانھا از محاذ  تل، انگليس ھا جرئت تعقيب 

 . قوتھای افغانی را بداخل خاک افغانستان نداشتند

 که ١٩١٩واقعيت اين است که جنگ سوم افغان و انگليس در ماه مى 

  ا به ھراس انداخته بود،زيراعواملی است انگليس ھا ر شروع موسم گرماى ھند

  :چون

  طبيعت آرام و غير قابل تحرک مردم ھند براى جنگ ،- ١ 

   خستگی عساکر انگليس از جنگ جھانی اول،- ٢ 

   تحريکات ملى گرايان و انق�بيون ھند عليه انگليسھا،- ٣ 

  خان،هللا  شورش قبايل سرحدى عليه انگليسھا به تحريک امان ا- ٤ 



١٥٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 چھارم جنگ در چترال، برھبری ميرزمان خان کنری  بازشدن جبھه- ٥ 

  ،وعبدالوکيل خان نورستانی 

 برسميت شناختن استق�ل افغانستان از سوی بلشويکھا قبل ازآغاز - ٦ 

  جنگ سوم با انگليسھا،

 اقدامات دپلوماتيک  امان هللا خان برای دوستی با بلشويھا و فرستادن - ٧ 

 ،ھمه سبب شده بودند که بريتانيا ھيئتی برياست محمدولی خان به مسکو

رانسبت به نتيجه جنگ به ھراس  بيندازد ومی بايست بريتانيا ھرچه زود تر 

  .مسئله متارکه جنگ با افغانھا رامطرح کند

من يک افسرنظامی يا کارشناس مسايل نظامی نيستم، ولی ميتوانم   

عنصر بسيار تصورکنم که در پيروزی يا شکست يک جبھه  درنبرد متعارف، سه 

اين سه عنصر، يکی عنصر زمان است ، ديگرش عنصرمکان  . تعيين کننده است

ھريکی از اين عناصر در پيروزی و شکست يک . و سومی عنصر شرايط  است

در جنگ تل ، در روز . عمليه جنگی ميتواند فوق العاده موثر و تعيين کننده باشد

ًا محل نصب توپ را در  می چنانکه آيبک روايت ميکند، نادرخان شخص٢٦

بلندی کوه تعيين و اولين مرمی توپ را خودش بسوی قلعه تل شليک ميکند که 

با\ مينمايد و شعله ھای آتش از قلعه آن مرمی به ذخيره مھمات دشمن اصابت 

ھمزمان با با\ رفتن شعله . ميرود و چند مرمی ديگر نيز برقلعه حواله ميکند

يشائی افغان که بيشتر تحت ھدايت پير و مرشد ھای آتش از قلعه نيروھای مل

خويش شمس المشايخ عمل ميکردند، بربازار تل يورش بردند و محتويات 

دکانھای  آنرا به عنوان غنيمت غارت کردند، اين ھمان چيزی است که مجاھدين 

 –١٩٩٢ و بعد در سالھای ١٩٩٠تنطيمھا نيز در حمله بر شھر خوست در سال 

بل برمواضع ھمديگرانجام می دادند و اين سنت غنيمت شھرکا در ١٩٩٦تا 

  .گيری ھمراه با غارت و چپاول منطقه مفتوحه از ارکان جھاد اس�می است

اما آنچه به شرايط جنک ارتباط ميگيرد، شرکت طيارات بمب افگن 

انگليس برای کمک به قوتھای محصورخود در قشلۀ نظامی تل است که بزودی 



١٥١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

گفته ميشود ده ھا طياره بمب افگن مواضع . ندچھرۀ جنگ را عوض ميک

نيروھای افغانی راھم در تل وھم در ج�ل آباد وھم درکابل بمباران ميکنند و 

درچنين ھنگامه ئی نميتوان . تلفات سنگينی را بر نيروھای افغان وارد مينمايند

ز ر يا چره ئی به استقبال بمباردمان طيارات دشمن رفت  و دم اُپ با تفنگ دھن

 ،مردانگیبجای ايستادگی واظھارمردانگی و شجاعت زد، در چنين شرايطی 

ايجاب ميکند تا جان نيروھای است واگرھوشياری باشد،  ضرورتھوشياری

جنرال محمد . رزمی را نجات داد و برای يک موقع ديگر خود را آماده نبرد کرد

 و بشمولنادرخان ھم ھمرزمان خود را از ضربات مرگبار دشمن نجات داد  

  .حسن آيبک چاره يی جز عقب نشينی نداشت

 - فرايزر  تيتلر: "دراين مورد مينويسد" نبرد افغانی استالين"لف کتاب ؤم

خود ارزيابی دقيقی از اوضاع در  سفير پيشين انگليس در کابل، در خاطرات 

 کنترل بريتانيا بر«: پشتون پس از آغاز جنگ با افغانستان داد» آزاد«نوار قبايل 

 اين بود که زمينه مساعدی برای آغاز  .»نوار مرزی طی چند روز ناپديد گرديد 

تصرف پيشاور، ھدف اصلی . بريتانيايی فراھم آمد تھاجم سپاھيان افغانی به ھند 

شمار شان به  فرماندھی افغان بود که تنھا با کمک لشکرھای قبايل مرزی که 

شتاد ھزار تن با تفنگ ھای  ھزار ستيزه جو می رسيد و از جمع آنان ھ٢٠٠

اين کام� بسنده بود تا بر ارتش بريتانيا . بودند، عملی بود مدرن چند تير مجھز 

   .يک رشته ضربات جدی زد

    نائب السلطنه ھند بی درنگ پس از آغاز به -از اين رو، لرد چلمسفورد

[ د کميسار ارش-افغانستان، به روس کيپل اقدامات رزمی در مرزھای ھند و 

. صرفه نکنيد از پخش پول « :فرمان داد) غربی( مرز شمال باختری] ايالت

در پی آن گريز گروھی      ».محض برای اين که جلو شورش قبايل گرفته شود

افريدی ھا نمی خواستند . آغاز گرديد» تفنگداران خيبر« پشتون ھا از دسته ھای 

 سرباز تنھا کمتر ١٢٠٠ی از پس از چند. ھم قبيله يی ھای خود بجنگند در برابر 

 گريز بودند تا با تفنگ در ۀآن آماد  تن نزد انگليسی ھا ماندند که ھر ٢٠٠از 

 سپاھيان افغانی با ھمکاری افريدی ھا بدون مانع  .دست به شورشيان  بپيوندند



١٥٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

تل رسيدند و استيشن پمپ آبرسانی را که به ُنزديک دژ بريتانيايی لندی ک به 

در گرمای . انگليسی در خيبر آب آشاميدنی می داد، تسخير کردند) تھانه(پادگان

بيماری   درجه يی و به دليل نبود آب آشاميدنی، در ميان سپاھيان انگليسی ٦٠

فرماندھی بريتانيا می دانست که بايسته است ھر چه سريع تر . کولرا واگير شد

چون .  نمی آمد مگر ھيچ کاری از دستش بر،راند افغان ھا را از خيبر بيرون 

رسيده بود، در  سپاھيان را به گونه عاجل برای سر کوب شورش که به پختگی 

   ١. "پيشاور نياز داشت

  نبود،   تل   جنگ   خود شاھد  )غبار( او   اگر ":  و اما اينکه آقای مژده ميگويد

  ". بودند   دسترسش   در   نبرد   اين   جنگاوران 

غبار که خود در .  در دسترس غبار بودندبدون شبه رزمندگان نبرد تل

ھنگام جنگ استق�ل جوان بيست ساله و از اعضای جبنش مشروطيت دوم بود 

وبه رخدادھای جنگ استق�ل مثل ھرافغان ديگر ع�قمند بود تا چگونگی جنگ 

را بداند و آنرا ثبت کند، بدون شبھه حقيقت  نبرد تل را از زبان يکی نه که از 

ًع�وتا گزارش . ن شنيده و بعد آنرا ثبت تاريخ خود کرده استزبان چندين ت

ھايی که از جنگ تل بکابل ميرسيد در اخبار امان افغان چاپ ميشد واين بھترين 

ليست نامھای افسران وصاحب منصبان با . ماخذ برای غبار بوده ميتوانست

نگجويان تعداد قطعات نظامی شان درجبھات و ذکر اسامی سران قومی با تعداد ج

شان  به تفريق قبايل مختلف ونامھای  روحانيون معروف درجنگ سوم نشان 

ميدھد که غبار مواد ومصالح تاريخ خود را از رجال سھيم در جنگ بدست 

 يکی از شاھدان عينی جنگ تل حضرت فضل محمد مجددی البته.  آورده است

را از زبان بود،  و به نظرميرسد که غبار روايت جنگ تل ) شمس المشايخ(

شمس المشايخ که شخصيت با اعتبار روحانی بود برگرفته باشد، زيرا که در 

سا\ر محمد    سپه:"جلد دوم تاريخ خود به اين موضوع  اشاره کرده مينويسد

خواست عقب نشينی کند، ولی  نادر در جنگ تل ميدان را گذاشت و می

                                                             

 ٣٩ ص  ترجمۀ عزيز آرينفر،رد افغانی استالين،نب پروفيسور تخانوف،- ١



١٥٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وی؟ نادر خان گفت کجا مير: المشايخ جلو اسبش را گرفت و نعره زد که شمس

الساعه مخبر سرحدی رسيد و خبر داد که قوای زياد انگليس تجمع کرده و «

المشايخ گفت از اين چه بھتر، مگر ما و  شمس» .اينک به حمله مبادرت ميکنند

ً◌ بايستاد و جنگ آغاز شد  و   شما شھادت نميخواھيم؟ سپه سا\ر مجبورا

متقابل  انگليس در تل، سپه سا\ر به معھذا در حملۀ . انگليس ھا در ھم شکستند

او در راه عقب نشينی بود که . عقب کشيد و قلعۀ مفتوحه را به دشمن گذاشت

ُ◌ رسمی دولتين اط�ع داد و اين حادثه باعث  فرمان شاه رسيد و از متارکه

  "   ١.نجات شھرت سپه سا\ر گرديد

گ تل آمده گزارش آريانفر،به ارتباط جن" نبردافغانی استالين"درکتاب 

 محاصره تل از سوی ارتش نادر خان آغاز ١٩١٩ ماه می ٢٧به تاريخ :"است

رخنه ناگھانی  «:  تاريخ نويس سرشناس شوروی می نويسد-خالفين. گرديد

ارتش افغانستان و چريک ھای قبايل از طريق کوه ھای سليمان ھمه سيستم 

 مرز شکست رسانيده  ھند به)غربی(نقاط اتکايی بريتانيای را در شمال باختری

تل . ، سپين وام و ميرانشاه به افغان ھا تسليم شدند)تورگی(کرم و تورغای. بود

فرماندھی .»که منبع آبرسانی آن قطع شده بود، در آستانه سقوط قرار گرفته بود

 محاصره تل را ١٩١٩انگليس به بسيار دشواری توانست به تاريخ يکم جو\ی 

گليس و افغانستان آتش بس کردند و مصالحه در روز بعد ان. در ھم بشکند

   ٢ ".امضاء نمودند

وقتی يک جوان افغان اين مقالۀ  آقای مژده را که مبتنی برخاطرات حسن 

ًايبک ھندوستانی است بخواند وبعد روايت تاريخ غبار را از نظربگذراند، حتما 

دچار مخمصه وسردرگمی خواھد شد که  کدام يک ازاين دو روايت  درست 

 برای ما افغانھا غبار به عنوان يک عنصر روشنفکر و وطن پرست و  است؟

يک مورخ آگاه نسبت به حسن آيبک ھندوستانی که ھيچگاھی مورد خشم 
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١٥٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

با درنظرداشت اتھام حمايت . (وغضب انگليس قرار نگرفته است رجحان دارد

حسن انگليس ازنادرخان و برقرار ساختنش بجای امان هللا خان، ودوستی محکم 

آيبک با نادرخان و نشرنامه ھای دوستانه وی عنوانی آيبک در کتاب حسن 

بنابرين سخنان .) شبھه خواننده را نسبت به آيبک خلق کند آيبک ميتواند شک و

غبار را محض بخاطر اينکه از شجاعت و جانبازی افغانھا در جنگ تل در تحت 

اريخ گفتن نادرست سرکردگی جنرال محمد نادرخان سخن گفته است، تحريف ت

ًاست  و ظاھرا از کينه توزی برخی افراد نسبت به نادرخان ناشی ميشود، نه 

اينکه مرحوم غبار در بازتاب و تصوير رخداد جنگ تل به نفع نادرخان گزافه 

  . گوئی کرده باشد

غبارتاريخ خود را کم از کم سی  وپنج سال بعد از مرگ نادرشاه، در 

ه تمام دوران بنديگری وتبعيد وفشارھای  سياسی  ک)١٩٦٧(زمانی منتشرکرد

و در دولت ظاھرشاه نيز ھيچ وظيفۀ دولتی و يا مقام  .را سپری کرده بود

بنابرين غبار را از لحاظ  انديشه ھای سياسی ومناعت نفس . اعزازی نداشت 

رشتيا وامثال شان مقايسه کردن  کی وکشُوغرور فردی  با استاد خليلی و ک

  .بصيرت سياسی است از افی و دورخيلی بی انص

ًع�وتا حسن آيبک درکتاب خود، از جنبش مشروطيت در افغانستان و 

 روشنفکران افغان ھيچ وتجمعنقش سراج ا\خبار در بيداری جوانان وتشکل 

ذکر نميکند و تنھا از آزادی خواھان  ھندی مقيم کابل و تشويق وترغيب آنھا در 

آيبک از نقش حضرت . غانستان سخن ميراندبدست آوردن استق�ل سياسی اف

فضل محمد مجددی  در بسيج مريدان خود  برای جھاد با انگليسھا که  شوربازار

در ميان قبايل جنوب وبخصوص اقوام غلجائی سليمانخيل چشمگير بوده است، 

ھرگز ذکر نميکند، درحالی که وی ھمچون يک روحانی پرنفوذ حيثيت مشاور 

رنادر خان را در جنگ تل داشت ونقش مثبت او در وھمکار بزرگ سپھسا\

به ھمين خاطر اعليحضرت امان هللا خان وی . جنگ استق�ل قابل ياد آوری است

قدر دانی قرار داده ع�وه بر دادن القاب  وبرادرش فضل عمر را مورد نوازش و

، موازی سيصد جريب زمين )شمس المشايخ و نورالمشايخ(بزرگ روحانيت



١٥٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 علت اين . ی باغی را در کوھدامن  بطور عطيه به آنھا بخشيددوفصلۀ آب

 کسی که خود را آگاه از اوضاع سياسی ونظامی افغانستان فروگذاشت چيست؟

ميشمارد، خموشی اختيارکردن يا بی تفاوت ماندن در مورد جنبش مشروطيت  

را در آن برھه از تاريخ کشور وياد نکردن از خدمات شمس المشايخ ، اين گمان 

در انسان زنده ميکند که او بطور عمدی از اين شخص و آن جنبش نام نبرده 

  . بشمار ميرود او کتابخ�ء  بزرگ  است  و اين عيب و 

دراينجا بطور نمونه از قول غبار وضعيت جنگی يکی ازمحاذات جبھۀ 

جنوب را از نظرميگذرانيم تا ديده شود که چقدر تفاوت است ميان طرز ديد 

   پاکستانی؟-ار وطرز ديد حسن آيبک ھندوستانیمرحوم غب

  :تصويری از احساسات ملی مردم جنوبی بقلم غبار

 وارد شھر گرديز ١٩١٩ اپريل ٢٤وقتی که سپھسا\رمحمد نادرخان در"

شد، وعزم رزم با دولت انگليس را آشکار نمود، درسرتا سرپکتيا غريو عمومی 

نان افغانی در خط عبور وتمام موکب قوماندا. برخاست و جبنش مردم شروع شد

جبھات با فرياد ھای ھزاران شليک تفنگ و صدای طبل و نای مرد و زن 

بينندگان احساس ميکردند که اع�م جنگ با دولت انگليس در . استقبال ميشد

اين بود که . منزلت جشن عروسی در بين اين مردم قھرمان احساس ميگرديد

تيا، احمدزائی، طوطاخيل، منگل، جدران، ھزاران مرد مسلح از تمام مناطق پاک

جاجی، چمکنی، تنی، خوست، احمدخيل، حسن خيل، ھاشم خيل،خروتی 

وھزاران نفرقھرمان گمنام ديگر که تاريخ به ضبط  نامھای شان قادر نشده 

اين احضار به جنگ عمومی . بيرق ھا بستند و در ميدانھای جنگ حاضر شدند

رف دولت و از صنوف رديف و احتياط  چنانکه در جھان معمول است از ط

وزارت جنگ و يا قرعه و حوالۀ رسمی نبود و ھم طوريکه معمول است اسلحه 

اين احضارات  به حرب . و آذوقۀ اين سپاه از طرف دولت پرداخته نشده بود

عمومی از مختصات و مشخصات ملی افغانستان بوده و ھست که در طی تاريخ 

اين تنھا در داخل حدود . ز اجنبی نشان داده اندبرای حفظ آزادی  وطرد تجاو



١٥٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

رسمی افغانستان نبود، بلکه در سرتاسر اراضی افغان نشين تا سواحل سند عين 

طوفان ھيجان ملی در حالت مد وطغيان و اسباب ھراس امپراتور انگليس 

 ھزار تفنگ عصری ھم داشتند از مردم ١١ھزار مرد مسلح که ١٦. گرديده  بود

 ھزار نفر از مردم اورکزی ١٢ار جنگ آور از مردم وزير،  ھز٧مسعود،

برھبری مجاھد معروف م�محمود آخندزاده وھزاران نفر افريدی و خيبری و 

توری و غيره  در سرتاسر جبھه شرق  در مقابل دشمن خارجی برای مبارزه  

  .ايستاده بودند

 نقشه  در با\حصار گرديز برای تنظيم١٩١٩ می ١٤سپھسا\رافغانی تا 

درھمين مدت خبر قطع مناسبات دولتين افغان و انگليس را  . جنگ متوقف بود

ھمين وقت .  می به استقامت جبھه جنگ عزيمت کرد١٤و در .  می گرفت٩در 

بود که قبل از آغاز جنگ اط�ع گرفت که جنگ آوران مسعود به قشلۀ جنگی 

ًمتعاقبا .  کرده اند اشتر حمل ونقل انگليسی را اغتنام٧٥سروکی حمله کرده و

مردم تنی با انقطاع خطوط تلگرافی انگليس پرداخته و دسته ھای گوري�ئی 

. ديگر جنگ ملی شروع شده بود.  شتر غله دار دشمن را ربودند٢٢٠مردم 

.  می قلعۀ جنگی وانا را با قشون انگليسی محاصره کردند٢٠مردم مسعود در 

وعلی خيل و توچی و " پيوار"ت در خوست ھم مردم تجمع کرده و به استقام

سپھسا\ر در متون خوست به پيش کشيد و باز به سپين وام . ُکرم پيش رفتند

فضل (سردار شاه وليخان با نورالمشايخ.رفت و محاذات جنگ را تقسيم نمود

سردارشاه محمودخان در جبھه . در جبھه وزيرستان سوق شد) عمرمجددی

   ١ .ھه تل را ھدف قرار دادپيواراعزام گرديد وخود سپھسا\ر جب

 ھزار جنگ جويان مسعودی و وزيری سرتا سر ٢٣: در جبھۀ وزيرستان

تمام مخابرات دشمن با . جبھه وزيرستان را بشکل مجمر آتشی در آورده بودند

مرکز بنو به استثنای مخابره راديوئی از بين برده شد و ارتباط بين استحکامات 

وانات آذوقه رسانی به تاراج برده شده وقلعه ھای جنگی دشمن معدوم وحب
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١٥٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

در قشله ھای نظامی دشمن ھزاران نفر مليشيائی محلی افغانی قيام کرده . بودند

با اسلحه و مواد محترقه از صف دشمن خارج شدند واز عقب جبھه بردشمن 

انگليسھا در قلعه . ريختند و تلفات سختی برقوۀ نظامی انگليس تحميل کردند

 می تحت محاصرۀ مسعودی ھا قرار گرفتند ٢٠ وسپين وام از ھای مستحکم وانا

کندک مشر افغانی . دشمن قشلۀ خود را در سپين وام آتش زده فرار کرد، 

 می  قلعۀ ٢٤در. محمدخان لندی داخل سپين وام شدند عبدالقيوم خان  و داد

ودر سرتا سرجبھه . بزرگ وانا و سروکی از طرف قوای افغانی فتح شد

 می  بسرعت ٢٥شکست در اردوی  انگليس افتاد وسپاه دشمن در وزيرستان 

 می مراکز نظامی انگليس در توچی مورد حمله ٢٦در. عقب نشينی اختيار کرد

ديگر اردوی انگليس معنويات نظامی خود را باخته بود، زيرا . مردم قرار گرفت

گليسی افغانھای سواحل سند و رانده شدن قدرت ان قيام تمام مردم  سرحدات و

ين سبب بود که قوماندان انگليسی با. در آنطرف دريای سند محتمل الوقوع بود

ًمعزول واداره محاذ مستقيما تحت نظر وزارت جنگ ھندوستان جبھه وزيرستان 

   ١ ."قرار گرفت

   می سپھسا\ر با ده ھزار قشون داوطلب وسه ھزار٢٣در جبھۀ تل، در 

 متری سپين وام موضع ٣٠٠  در ھاوتزر وھفت توپ]توپ[عسکر منظم ودو 

  می    ٢٨    در   و   کرد   اشغال   را   تل   ۀقصب   و   حاکم   نقاط   قوا ب�درنگ   اين  .گرفته بود

  انگليسی   طيارات   بمباران   طی ھمين   در (  دشمن   ھای   طياره   گلولة   باران   زير  در 

آتش    زير   را   تل   جنگی   قلعۀ ) شد   شھيد   کابلی   انکميد   خان   جان   احمد   که   بود 

  استيشن   با   را   قلعه   آذوقة   و   چوب   و   تيل   ذخاير   سرعت   به   و   داد   قرار   ھا   ھاوتزر

  و   کرد   فرار   خود   موضع   از   دشمن  )سرحدی (   قطعات . زد   آتش   ريل   و   بيسيم   ھای 

  نبود،   شدنی   گل   ديگر   افغانی   ۀباری توپخان   آتش  . شد   واقع   خطر   مورد   آب   ذخيرۀ 

  ترك   ھا را   انگليس   ھا   مليشيايی  . گرديد   منھدم   قلعه   ھای   قشله   و   تل   قلعه   فصيل   تا 

  جنگ   از   دست ه  نياورد   تاب   انگليسی   قوای   باÓخره  .  شدند   خارج   تل  از   و   گفتند 

  يا   و   نشدند   تسليم   بيرق   متوجه   افغانی   مھاجمان . تسليم برافراشت   بيرق   و   کشيد 
                                                             

١
 ٧٦٥،جلد اول،صغبار- 



١٥٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ديگر   دروازۀ   از   انگليسی   و افسران   سپاه   و   کرد   دوام   ھجوم   پس   بشوند   نخواستند 

  را بر فراز   افغانستان   بيرق   و   شده   تل   داخل   افغانی   فاتح   قشون  . کردند  فرار   قلعه 

   ١ " . برافراشتند   آن 

آيبک برخ�ف گفته ھای غبارسخن ميگويد وآقای مژده قول وی مگرحسن 

می توان گفت که   ؟!غبارتاريخ را تحريف کرده است :را سند گرفته مدعی است

ابتدائی  و درحد يک   پديده ھای تاريخی بسياردرک آقای مژده  از تاريخ و

سياسی است و در آن سطحی نيست که بتواند شانه بشانه نويسندۀ  مبصر

  .افغانستان در مسيرتاريخ بزند و يا تاريخ او را زير سوال ببرد 

عمده ترين پيام آقای مژده در اين مقاله به مردم افغانستان اينست که 

در ھيچ جبھه يی  برانگليس ھا پيروز نشده بودند، افغانھا در جنگ استق�ل  

پس آنچه غبار از رشادتھای مجاھدين افغان در جنگ تل در مقابل انگليس ھا 

) ھندوستانی(بيان کرده، دروغ  و گزافه گوئی است ولی آنچه را حسن آيبک

در واقع آقای مژده ميخواھد پيام بدھد . گفته است درست و قابل باور می باشد

 سال گذشته به ناحق  از استق�ل خود تجليل بعمل ٩٠ت افغان در مدت که مل

خوشا بسعادت (آورده است، در حاليکه کدام پيروزی قابل تجليل نداشته است؟ 

ملت افغان که با\حره چنين مؤرخی  را نصيب شد که تاريخ استق�ل را برای 

  !)شان از نو رقم زد؟

 ظفر پغمان ويا مينار استق�ل حال وقتی يک جوان افغان در برابر طاق

به يادگار کاميابی : "قرار بگيرد، واين جمله را درپای منارمذکور بخواند که 

ست ملت خواه جناب محمدنادرخان سپھسا\ر که عموم پريگانه مجاھد وطن 

ملت افغانستان حقوق آزادی خود را به قوه شمشير اين مرد دلير از انگليس در 

با خود چه فکر خواھد کرد؟ ." مودند، بنا نھاده شد شمسی حاصل ن١٢٩٨سال 

بودند  و نام آنھمه  درغگو آيا فکر ميکند که پدران ونياکانش مردمان ترسو و

                                                             

١
 ٧٦٧،جلد اول،ص غبار- 



١٥٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 حک شده اند، وبا زبان حال طاق ظفر پغمان شھدايی که در مينارھای يادگار

  :ميگويند

 » شھيدان ظــلم فـرنگـيم ما       بخـون وطــن \لـه رنگـيم ما «

 به تجليل وياد کردن نمی ارزند يا فکر خواھد کرد که نه خير آقای مژده  

با اين نوشته اش خنجر به سينۀ تاريخ وافتخارات تاريخی وطن زده است تا دل 

دشمنان افغانستان را شاد سازد؟ آری آقای  مژده با اين نوشته خود دل دشمنان 

  .وطن را شاد کرده است

  پايان بخش يکم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  مدھ  يازمقالۀ

  

   )٢بخش(نقدی برمقالۀ آقای مژده 

  توھين به احساسات استق�ل طلبی شاه امان هللا

   دومو مشروطه خواھان

  )٣/١٠/٢٠١٠نوشته شده در (

  

" تاريخ"آقای مژده،  بادسترسی بريک کتاب خاطرات ميخواھد با 

 زورمندان وکشورافغانستان اگرھيچ چيزی نداشته باشد تا برخ . زورآزمائی کند

 گشايان جھان بکشد، تاريخی دارد مشحون از آزادی طلبی با مردمانی سرکش و

و ھمين روحيه آزادی . سرشار از غرور مبارزه برضد اشغالگران و بيگانگان

خواھی و بيگانه ستيزی مردم ما سبب شده است که امروز قدرت ھای بزرگ 

د و راز عدم تسليمی اين مردم را جھان  به باز خوانی تاريخ افغانستان بپردازن

 سست  وخاطرات براساس حکايتھا و روايت ھابنابرين آقای مژده نبايد. دريابند

بنياد که کمتر ارزش تاريخی دارند، سعی نمايد تا بر صفحۀ ط�ئی روحيات  

آزادی خواھی واستق�ل طلبی مردم افغانستان وبخصوص اعضای فداکار 

صورت جز شکست و بد نامی  چون دراين. مشروطيت دوم خط بط�ن بکشد

آقای مژده برای اينکه احساسات و تفکر استق�ل خواھی . نصيبی نخواھد داشت

را در مردم افغانستان و بخصوص دراعضای  جنبش مشروطيت کم رنگ وبی 

  :اھميت جلوه دھد، درجای ديگری از مقاله اش مينگارد



١٦١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  قدرت   به   ھنگام   کشور   که   دريافت   توان   می   دوره   آن   تاريخ   مطالعۀ   از" 

  عليه   جنگ   با   بتواند   که   نبود   حدی   در   نظر نظامی   از   خان   هللا   امان   رسيدن 

  اما  .بود   حتمی   استق�ل کشور   برای   که   يابد   دست   \زم   نظامی   اھداف   به   انگليس 

  "  .بود   )سواليه ھا از من است() ؟؟(فشار   تحت   سخت   ملت   اذھان   در   شاه 

 آقای مژده سپس برای اثبات اين شک وترديدش از قول يک ھندوستانی 

  :روايت ميکند ومينويسد

  پشت   وقايع   از   روشنگر بسياری   آيبک   حسن   ظفر   کتاب   مورد   اين   در"

  خان   هللا   امان   ،)اميرحبيب هللا خان(پدر   اسرارآميز   شدن   کشته   با  . است   )؟(پرده 

  مورد   سختاست    داشته   دست   قتل   اين   در   که   کسی   عنوان   به   مردم   نزد   در 

  وانمود   پدر   خونخواه   را   خود   تا   کرد   ابتدا سعی   در  وی   ھرچند "... .بود   سوءظن 

  در   \اقل   درآن زمان   اما  . گرفت   خواھد   را   پدر   خون   انتقام   که   بود   دعیم   و   کند 

  و   خان   نادر   محمد   ژنرال   آزادی   سپس   و   دستگيری   با   مردم   آباد   ج�ل   و   کابل 

  تأييد   بدون   قتل   اين   که   دبودن   باور رسيده   اين   به   خان،   هللا   امان   به امر   برادرانش 

  امير   خاص   محافظان   قوماندان   علی رضا   شاه   اعدام   حتی  .است   نبوده   جديد   شاه 

  کار   نيز چارۀ   خان   نصرهللا   سردار   کاکايش   برای   ابد   حبس   وحکم   اتھام   اين   به 

  اقدام   يک   به   طرزفکردست   اين   با   مبارزه   برای   بود   اچارن   خان   هللا   امان   پس  . نبود 

  رقبايش   از   تا   دھد   سوق   ديگری   جھت   در   را   مردم   و احساسات   بزند   نمايشی 

  چه   را   شھيد   امير   که   بگيرد   اذھان مردم   در   را   سؤال   اين   کردن   مطرح   فرصت 

   ١" . رسانيد   شھادت   به   یکس 

من قبل ازاينکه به پاسخ اين گفته ھای آقای مژده بپردازم، ميخواھم 

ًبگويم که ما مردم افغانستان واقعا عحيب مردمی ھستيم،مردمی که در وقت 

                                                             

نبع وصفحه اين روايت را بصورت دقيق  نشان نميدھد تا خواننده به اصل منبع  اقای مژده م- ١

و اين . رجوع کند وصورت درست کلمات و جم�ت مولف را از عبارت راوی فرق کرده بتواند

نشان ميدھد که آقای مژده  اصول استفاده از منابع را يا نميداند و اگر ميداند  نميخواھد از 

 .کاو بکاھدسرگردانی خوانندۀ کنج



١٦٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وزمانش فرق خدمتگار بمردم وخاين بمردم  را کرده نميتوانيم ولی بعد ازاينکه 

ا فھميديم،انگشت حسرت بدندان  ميگزيم و آنگاه کار از کار گذشت وحقيقت ر

اھل مطالعه وحتی کم سواد ترين موسفيدان وطن می . پشيمانی سودی ندارد

دانند که امير حبيب هللا خان ،اميری بود خود کامه ومطلق العنان که حرمسرای 

از دختران  زيبا روی کابل و اطراف ترتيب داده بود وشب و ) زن ٣٩(وسيعی

يش ونوش غرق بود و فرصت داد رسی به شکايات مردم و خدمت روز در ع

گزاری به مردم را نداشت و اين روش امير،نه تنھاحس نفرت قشر چيز فھم 

کشور و منجمله مشروطه خواھان را که شھزاده امان هللا  سرکرده آن جنبش 

بود نسبت به امير برانگيخته بود، بلکه سبب تنفر ملکه رسمی کشورسراج 

ين مادر شھزاده امان هللا و درباريان  نيزگرديده بود و ھمه از خدا الخوات

حال اگرمردی از خود . ميخواستند که شر امير را از سرشان ھرچه زودتر کم کند

اين خاندان پيدا شد تا لکه ظلم وخود کامگی را از دامن وطن پاک کند و با 

شان  نجات دھد وھم ازميان برداشتن امير، ھم مردم را از خطر تصاحب دختران 

مانع بزرگ استق�ل را ازميان بردارد، دراينصورت بازھم کسی مثل آقای مژده 

که  نه  ازتخمۀ اميراست و نه ازتبار محمدزائی، قلم برمی دارد  و بدون سند 

موثق از قتل پدری  بدست پسری نام می برد که برای نجات وطن از شر اين 

ًاگر امان هللا خان واقعا . ه پيش نھاده استنماد خود کامگی و زن بارگی قدم ب

چنين کرده باشد خداوند جای آن سمبول آزادگی وميھن پرستی را بھشت برين 

ھمچنان اگر امروز درميان پسران رھبران تنظيمھای جھادی که وطن را به .کند

بدبختی وسيه روزی بی نظيرتاريخی سردچارکرده اند، چنين مردی باغيرت 

د که با ازميان برداشتن  گلبدين يا ربانی يا سياف يا خليلی يا وشريفی پيدا شو

فھيم يامحسنی يا محقق يا دوستم يا م�عمر وغيره نوکران اجنبی لکه خجالت 

وشرمندگی را از دامن خانواده خود پاک کنند، ومردم را ازشر دست درازی ھای 

 و بدون ترديد ما ھزاران آفرين به چنين مردی خواھيم فرستاد انھا نجات دھد،

  .تاريخ نيزاز چنين پسری  با نيکوئی ياد خواھد نمود



١٦٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وحال در پاسخ به آقای مژده بايد بگويم که ،چرا امان هللا خان سخت مورد 

سوء ظن بود؟ آيا امان هللا خان در سفربه لغمان با امير يکجا بود که سخت 

  تحت   سخت   ملت   ھاناذ   در   شاه" مورد اتھام بوده باشد؟ اگر بقول اقای مژده 

ًبود، چرا اين ملت بعد از قتل امير دست به عکس العملی مث� تظاھراتی  " فشار 

نه  مردم نه در ج�ل آباد و.  نزد تا ميزان محبوبيت امير معلوم شده ميتوانست

نه  در کابل  و نه در ھيچ گوشۀ کشور بخاطر قتل امير از جا نجبيدند  در لغمان و

راضی و حتی عياش ليلی  ميتواند باشد که مردم به  مرگ آن امير و اين امر د

  .احساس خوشحالی نموده باشند

از سوی ديگر درافغانستان فقط  فرزندان حق دارند بخون خواھی قتل پدر 

شھزاده امان هللا در ھنگام قتل . برخيزند وکين خواھی کنند،نه کسی ديگری

بنابرين اگر انگشت . رکابل بودپدرش بحيث والی  و سرپرست مقام سلطنت د

اتھامی بسوی قاتل پدرش ھم دراز شده باشد بايد بسوی پھره داران خيمه امير 

دراز شده باشد، نه بسوی امان هللا خان، به ھمين دليل سپاھيان فرقۀ ج�ل آباد  

به دستگيری نادرخان و برادران  وی اقدام کردند و آنھا را تحت الحفظ بکابل 

اما شاه امان هللا قبل از رسيدن  متھمين به کابل،خود را جانشين و .فرستادند

اع�م کرد و يکجا با اع�م پادشاھی خود ، مسئله حصول استق�ل سياسی  پدر

کشور که در سرلوحۀ مرامی جنبش مشروطه خواھان قرار داشت شرط قبول  

يات پادشاھی  خود اع�ن کرد ومردم کابل نيزاز صميم قلب با اين شرط و ن

بنابرين خبر تخت . برحق شاه جوان ھمدلی وھمنوائی خود را ابراز داشتند

نشينی امان هللا خان که مردم از قبل با اخ�ق واطوار نيکوی وی آشنا بودند 

دلھای مردم را ما\مال از خوشحالی نمود، نه اينکه کسی يا گروھی براميرجديد 

خواھيم بلکه  قاتل امير را فشار بياورد و بگويند که نخير ما استق�ل نمي

  .!! ميخواھيم

زمزمه ھای مردم در مورد چگونگی قتل امير،از سوی ھرکسی که 

صورت گرفته باشد،نبايد به حساب  محبوبيت امير مقتول گذاشته شود وادعا 

  بودند؟ " سخت تحت فشار گذاشته"گردد که مردم جانشين او را 



١٦٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

سبت داده ميشد، يکی ازاين در ھمان وقت، حادثه قتل امير به چند تن ن

و  فراش باشی در بار امير  افراد شجاع الدوله خان غوربندی  از غ�م بچه گان

بود که قبل از حادثه قتل، امير او را بخاطر نصب کردن کج ديرک خيمه مورد 

ضرب و شتم وحشيانه  قرارداده بود و بنابرين غبار نيز بدين نکته اشاره 

 مھدی فرخ سفيرايران درکابل مادر شاه امان هللا را برخی ھم از جمله . ميکند

درقتل امير دخيل ميداند وعلت آنرا کينه يی فکرميکند که  از امير در دل داشت 

و بنابرين با دادن دختران خود به برادران جنرال نادرخان وازدواج  محمدولی 

دی  خان دروازی با دخترمامای سراج الخواتين و خويشی شجاع الدوله غوربن

با يکی از وابستگان سراج الخواتين، شايد او آنھا را برای قتل امير تشويق 

وبرخی ھم قتل امير را به سرداراحمدشاه خان پدرملکه حميرا،خسر . کرده باشد

 .بوده استاو  پھرۀنوبت   وآن ساعت ظاھرشاه نسبت ميدھند که در آن شب

ص نشده يشخ خان تامير حبيب هللاتاھنوز قاتل حقيقی بايد توجه داشت که 

لی حدس وگمانھا براين نکته تکيه دارد که قتل امير بدستور وفيصلۀ است و

مشروطه خواھان صورت گرفته است وبنابرين ھمه مشروطه خواھان دراين 

  .قتل سھيم اند وامان هللا خان نيز بايد ازاين فيصله باخبر بوده باشد

نيز کدام رازپشت ژده وبه تبعيت از وی وحيد محسن آيبک  دراين صورت

پرده را کشف نکرده تا نشان بدھد که قتل امير بدستور امان هللا خان صورت 

 بلکه اوھم  ميخواھد احتمال قتل را توسط شجاع الدوله خان ،گرفته است

  .غوربندی، که از سوی امير تحقير وشکنجه شده بود ابراز کند

که تا از اھميت و  بخاطر اينست ی آقای مژده تمام اين حدس و گمانھا

نقش مشروطه طلبان در امرحصول استق�ل  بکاھند و آن جنبش را کم رنگ 

  .جلو ه بدھند

ًکه در رھبری آن ظاھرا ( يکی از اھداف نخستين مشروطه خواھان دوم

سردار نصرهللا خان برادر امير، ولی درواقع،شھزاده جوان امان هللا خان داماد 

با توجه . ستق�ل افغانستان از انگليسھا بود، حصول ا)محمود طرزی قرارداشت



١٦٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

به اھداف جنبش مشروطيت، تصميم قتل امير ازسوی اعضای  جبنش گرفته 

شده بود وبعد ازامضا در حاشيه قرآن به سردارنصرهللا خان سپرده شد و چون 

عمل سوء قصد برجان امير در شوربازار کابل توسط عبدالرحمن لودين 

کرده بود وامير دادن سزا به اعضای جنبش را به ،خطرجدی را متوجه جنبش 

بازگشت خود از لغمان موکول نموده بود، بنابرين اشخاص موظف برای نجات 

اعضای جنبش پيش دستی نمودند و کار امير را تمام کردند وعالمی را ازمرگ 

  .نجات دادند

شاه ) تياتری(جنگ استق�ل را يک حرکت نمايشی به ھرحال آقای مژده  

طر انحراف ذھنيت مردم از دست داشتن  درقتل پدرخود، ميداند، وعين ھمان بخا

سخنانی را تکرار ميکند که انگليسھا در آنزمان برای خاموش کردن احساسات 

ازادی خواھی ھندی ھا وساکت نمودن قبايل پشتون در آنسوی مرز ديورند اين 

ين تصور آقای حالی که تاريخ عکس ادر. \طاي�ت رابخورد مردم می دادند

  . مژده را نشان ميدھد

 ٢٨(دقايق تاج پوشی خود در مسجد عيدگاه شاه امان هللا در نخستين 

  :بمردم افغانستان اين بشارت را داد وگفت) ش١٢٩٧ حوت ٩=١٩١٩فبرورى 

  اين تاج را بشرطی بسرمی گذارم که استق�ل کامل کشور را

  !حاصل  کنم

اول برھمه رعايای صديق ملت  « :خطاب  به شھريان کابل گفت  سپس 

نجيبه خود اين را اع�ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام 

 وبعد ضمن »١ .استق�ل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان  بسر نھاده ام

من اين لباس سربازی را از تن ! ملت عزيز من «: بيانات پرشورخود گفت

 من اين  ! تق�ل را برای مادر وطن تھيه نسازمبيرون نمی کنم تا که لباس اس

] شان[شمشير را در غ�ف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خود

                                                             

١
  ١٣٦٨ کابل، طبع ،.١٠ص امانی، دوره حبيب،  داکتراسدهللا- 



١٦٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بياوريد آخرين ھستی خود را ! ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من ! ننشانم 

د را برای خ�صی وطن فدا برای نجات وطن ، بيائيد تا که سرھای پرغيرت خو

 شھريان و وافسران سربازان جانب از خواه آزادی شاه سخنان  اين "١  !سازيم

   . شد بدرقه! هللا امان امير باد اکبروزنده هللا ھای  ونعره غريو با کابل

به استناد  کاظم متن نخستين سخنرانی شاه امان هللا را سد عبدهللا داکتر 

چنين اقتباس لزائی مرحوم عزيز الدين پوپ تاليف »فرھنگ کابل باستان«کتاب 

  :دميکن

متن بيانيه تاريخی و بس مھم اعليحضرت امان هللا شاه حين پذيرفتن «

  ) مي�دی١٩١٩ فبروری ٢٨( شمسی ١٢٩٧ حوت ٩مورخ جمعه  سلطنت تاج

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  !لشکر غيور! ملت بلند ھمت

د و اين مخلوق عاجز خالق کائينات امير شما امير امان هللا بشما نوي

بشارت ميدھد که از ايزد متعال سپاس گذارم، بازھم از پروردگار سپاس گذارم 

که حکومت اين ملت بزرگ ما و سرزمين محبوب و مقدس ما با وضع بسيار 

دلخواه و دلپذير از چنان وحشت و اغتشاش که سنجيده شده بود، درصلح و 

نه از اميری عموی من که ھيچ حق نداشت خودش را داوطلبا. امن باقی ماند

تعھد عھد و . خلع کرد و مرا به امارت و وراثت بالستحقاق سلطنت شناخت

پيمان وی و برادرانم سردار عنايت هللا خان و سردار حيات هللا خان و سائر 

  .اعضای دودمان شاھی برای من رسيد

حکومت خجسته اس�ميه ما را از اضطراب و وحشت ) ج(ذات خالق يکتا 

د و حکومت اس�می افغانی ما را توانائی و نيرو و آزادی و اغتشاش نجات دا

بايد اين را خوب بدانيم که از عنايت مخصوص ايزد توانا . بيشتر ارزانی داشت

                                                             

١
  رفيع هللا حبيب بقلم مقدمه، ٨ قانون،ص هللا،حاکميت امان  شاه- 



١٦٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برای حکومت و ملت ما ) ص(و روح پرفتوح حضرت پيامبر محمد مصطفی 

  .چنين خير مرحمت گرديد

 به آواز بلند درحاليکه ملت بزرگ من تاج سلطنت را بسر من نھاد و من

تنھا بآن شرط تاج و تخت را می پذيرم که شما با انديشه ھا و : اع�ن ميکنم که 

  .افکار من ھمکاری کنيد

ًاو\ بايد حکومت افغانستان بايد از نگاه داخلی و خارجی مستقل و آزاد 

باشد يعنی از تمام آن حقوقی که حکومت قدرت ھای مستقل دارند، افغانستان 

ملت بايد آزاد باشد يعنی يک فرد محکوم .  حقوق بھره مند گرددنيز از ھمان

البته اطاعت قانون مقدس محمد . فرد ديگر نبوده و کسی برکسی ظلم نکند

و قوانين ملکی و نظامی بايد بديده احترام نگريسته شود و ملت بزرگ ) ص(

  .افغانستان بنابر خصلت و غريزه به اطاعت چنين قوانين شھرت دارد

ج شما را بدون اين شرط نخواھم پذيرفت، تاج بزرگ و عاليشان را من تا

صورت مسئوليت سنگين  نيبا افتخار و با عزم و مقصد راسخ برسر نھادم و بد

امامت و امارت سلطنت اس�ميه افغانيه را قبول کردم و من اميدوارم که شما 

ئيد که بمن ملت با ايمان، عاقل و بلند ھمت از خالق ارض و سماوات نياز نما

چنان نيرو و قدرت عنايت فرمايد که در امر امارت مطابق باحکام شريعت 

  .پيروز گردم) ص(حضرت سيد المرسلين 

درحال حاضر اصول بيگاری را در مملکت ملغی قرار دادم و بياری و 

مرحمت ايزدی حکومت عاليه شما چنان اص�حاتی را که برای حکومت و ملت 

جويز خواھد کرد تا شايد ملت و حکومت افغانستان سودمند و مفيد باشد، ت

شھرت و نام و نشانی در بين جھان متمدن کسب نمايد و  موقف و موقعيت 

ع�وه برآن مرحمت .مناسب خود را ھمرديف قدرت ھای متمدن جھان احراز کند

ايزد توانا را شامل حال خويش ميخواھم تا بمن لطف عنايت فرمايد که برای 



١٦٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ھادی من . ه حالی شما مسلمانھا و تمام جھان بشريت خدمت کنمبھبود و آسود

  . ١»خداوند متعال باشد تا به آرزوھای خويش جامه عمل بپوشانم

 برسميت بر مبنی را او مکتوب جواب انگليسھا ديد که هللا امان شاه

 اپريل ١٣( شمسی ١٢٩٨ حمل ٢٤تاريخ به  ندادند، افغانستان  استق�ل شناختن

 ومشران وبزرگان  خارجی دپلوماتان شامل دربارکابل، در یمجلس) ١٩١٩

 جم�ت  اين با را افغانستان استق�ل ودرآنروز کشوربرگزار، ونظامی ملکی

   : کرد اع�م

ًمن خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کام� آزاد و " 

ھای جھان، بعد از اين کشورما، مانند ساير دول و قدرت. مستقل اع�ن نمودم 

آزاد است و به ھيچ نيروی، به اندازه يک سر موی اجازه داده نمی شودکه در 

امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نمايدو اگر کسی به چنين امری اقدام 

و سپس رو بجانب سفير انگليس » .نمايد، گردنش را با اين شمشير خواھم زد

حترام و اسفير انگليس با » ! ی آنچه گفتم فھميد« : نموده پرسيد) نجف علی(

   ٢ ».بلی فھميدم: تعظيم جواب داد

شاه امان هللا  کشتاربيرحمانه مردم  ھند را توسط سپاھيان استعمار در 

شھرھای پشاور وامرتسر وج�ليان باغ ھند  محکوم نموده، در اخير اپريل 

وم ماه جھاد برضد انگليس را اع�م  نمود و مردم شجاع افغانستان تا س١٩١٩

پيامد . می  برای سومين پيکار سرنوشت ساز با استعمار انگليس آماده شدند

اين  اراده  وعزم آھنين زعامت جديد با پشتی بانی قاطبۀ ملت افغان منتج به 

 گرديد که استق�ل ١٩١٩پيشنھاد متارکۀ جنگ از سوی انگليس در سوم جون 

ر به چنين زعامتی و چنان افتخا.کامل سياسی افغانستان را به ارمغان آورد

. مردمی   که با دادن جان ھای شيرين خود شاھد آزادی را به چنگ آوردند

مينارھای يادگار شھدا در دھمزنگ نواباد کابل وطاق ظفردر پغمان گواه زنده  

                                                             

١
 ٨٦٦ ـ ٨٦٥ات صفح، ٢ج، فرھنگ کابل باستان- 

٢
  ١/غبار ،.۶۵ص زھما، ترجمه افغانستان، سياسی روابط تاريخ  دبليو،ادمک،- 



١٦٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

جانبازانی اند که نام نامی شان در اين دويادگار ثبت تاريخ زرين کشورشده 

  . است

سه درافغانستان درعھد امانی، در باره  شاه موريس فوشه، سفيرفران

کلمات نميتواند بزرگی وعظمت شخصيت او را بيان :" امان هللا می نويسد

اين جوان درمقايسه با عمر خود در امور سياسی شعور عجيب وحيرت .کند

ھنگامی که من . با شجاعت اھداف مشخص خود را به پيش می برد.آوری دارد

جلد سفيد، چشمان سياه ودرشت . جنرالی بتن داشت او را م�قات کردم،لباس

امان هللا خان از . درچشمان او اقتدار و حزم واعتدال معلوم می درخشيد. دارد

اثر ذکاوت سرشار، شھامت وفھم مسايل سياسی ،ھرکس را تحت تاثيرخود قرار 

امان هللا خان اين کفايت را دارد که مسايل پيچيده  به ارتباط .ميداد

را با اطمينان کامل مطرح کند ونظر وفيصله خود ) روس وانگليس(نھمسايگا

تاھنوز صيقل . او صاحب عزم وارادۀ قوی است. رانسبت به آنھا صادرنمايد

بطور مثال در مدت . زمانه را نديده وکاميابی ھای زيادی را نصيب شده است

   ١. "اندک افغانستان را به تمام جھان معرفی کرده است

آتش در «کائی خانم رياتالى ستيوارت مولف کتاب نويسنده امري

« : چھل سال پس ازدوران شاه امان هللا در مورد  او مى نويسد» افغانستان

اميران سابقه افغانستان متکبرو مغروربودند و تماس با ايشان دشواربود، اما 

خان برعکس شخصيت دموکرات داشت و مانند ھارون الرشيد هللا امان ا

محافظ دربازارھاى شھرگردش ميکرد و بامردم مخلوط و ] دگار[ًاکثرابدون 

از تشريفات بدش مى آمد و خود را مانند افغانھاى ديگرحساب . محشورميگرديد

خان يک ملى گراى وطن دوست و هللا امان ا. ميکرد و احساس برترى نمى نمود

پشتى بان آزادى شرق بود و خيلى ھا شھرت يافت و محافظه کاران را به 

او صادق بود و در عصرى ساختن کشورش خيلى ھا جدى . داختوحشت ان

چون تمرد عليه شخص وى است، لھذا نمی : درختم سلطنت خود گفت. گرديد

                                                             

١
 تاريخ، ملی يوسفزی، وا ،تيمورشاهبين سايت - 



١٧٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

هللا خواھد خون بريزد وبنابرين ازسلطنت دست کشيد وآنرا به برادرش عنايت ا

ھمچنان حربه . درباريان بى کفايت به دورش حلقه زده بودند. خان واگذاشت

ليه وى به کار بردند و او را ضد اس�م دانستند، در حالى که وى يک کفر راع

   ١ ».مسلمان صادق بود

 دانشمند افغان،داکتر اسپنتا، سابق وزيرامورخارجه افغانستان واکنون 

مشاورامنيت ملی کرزی ،به مناسبت پنجاھمين سال درگذشت شاه امان هللا در 

در شيفتگی به استق�ل و آزادی اين شاه امان هللا، :"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

   ٢ ."دمميھن و مر

چطور آقای مژده ، شما از اظھار چشمديدھای سفير : اکنون بايد پرسيد

فرانسه و سخنان يک نويسنده  امريکائی درمورد  شاه امان هللا که با او نه 

پيوند قومی داشتند ونه پيوند دينی ونه پيوند وطنی، تا از وی تعريف کنند، 

روشنفکر،  ن شاه مترقی ووازنظر واستد\ل منطقی دانشمند افغان در مورد آ

چه احساسی داريد؟ آيا احساس شادمانی وغرور داريد ؟ يا اين نوشته ھا بازھم 

آنسوی  شما را عصبانی ميکند؟ آيا فکر ميکنيد که اگر فردا يک کس ديگر از

اوقيانوسھا از رھبران جھادی وطالبی  بطور مثال از گلبدين حکمتيار ويا 

ًياد کنند ، چه خواھد نوشت؟ حتما از ايشان ... م�عمر و م�ربانی  و سياف و

به عنوان جنايتکاران جنگی که خون ھزاران ھموطن خود را برای رسيدن به 

قدرت ريخته اند و به ناموس و دارائی ھای ملی و شخصی ھموطنان خود 

تجاوز کرده اند خواھد نوشت، چون غير ازجنايت وخون ريزی و ويرانی کشور 

در آنصورت فرزندان شما از خواندن اين دو نوع عبارت ! اندديگر کاری نکرده 

                                                             

١
  ٢٠٥ کوھسارکابلی،ص ترجمه ، افغانستان در آتش استوارت، تالی  ريه- 

 هللا امان شاه  درگذشت سالگی پنجاه بمناسبت داکتراسپنتا آن�ين،سخنرانی جرمن - افغان- ٢



١٧١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ًچه احساسی  خواھند داشت؟ طبعا ھرافغانی که اندک شعور وتميزی داشته 

باشد ، از نام حکمتيار وم�عمر و م�ربانی و سياف وغيره خجالت خواھد کشيد 

برای و برعکس به نام شاه امان هللا بخود می بالد، زيراکه اگر کارھای خوبی 

ملت ومملکتش نکرده بود، دپلوماتان و نويسندگان و پژوھشگران خارجی از 

  .او به نيکوئی ياد نميکردند

  اردوی   شد،   ديده   تل   نبرد   در   که   گونه   ھمان:"آقای مژده بازمينگارد    

  خان   هللا    اماناما   نداشت   را   ھا   انگليس   با   مصاف   برای   کافی   توان   افغانستان 

  درھند   مرز،   سوی   آن   در   که   کرد   می   حساب   ديگری   نيروی   روی   بيشتر 

  خواھی   آزادی   نيروی   آن   و   بودند   ھراس   در   سخت   آن   ھا از   انگليس   بريتانوی 

   . بود   ھند   داخل   در 

  مردم   قتل  . بود   مواجه   زياد   مشک�ت   به   درھند   انگليس   زمان   اين   در

  ديگر   وازجانب   بود   بخشيده   شدت   را درھندوستان   ناامنی   پنجاب   درجليانوالی 

  به   اول   جنگ جھانی   در   کشور   اين   شمول   خاطر   به   ھا   انگليس   عمدة   نيروی 

  اين   ھم   ھنوز   ولی   بود   رسيده   پايان   به   جنگ   وھرچند   بود   شده   داده   سوق   اروپا 

  زمان   به   نياز   ھند   به   آن   انتقال   و   بودند   مشغول   مختلف   درمحاذ ھای   ھا   نيرو 

  در   عمومی   قيام   يک   در صورت   بود   باقی   درھندوستان   که   کمی   نيروی  . داشت 

  به دست   خان   هللا   امان   که   بود   فرصتی   بھترين   اين  . بود   عاجز   آن   سرکوب   از   ھند 

   ." آورد 

 آقای مژده چرا بجای ھمنوائی با وطن پرستان مشروطيت دوم، بيشتر

بحال انگليس ومشک�تش در ھند دلسوزی نشان ميدھد؟ قتل مردم در جليان باغ 

ز انگليس صورت گرفته بود؟ جنگ عمومی اول پنجاب توسط چکسی غير ا

مدتھا قبل تمام شده بود واکثريت  نيروھای انگليس سرشار از غرور پيروزی 

در جنگ جھانی بازگشته بودند و به آسانی توان سرکوبی شورش ھای مردم 

بقول نفتو\خالفين، مستشرق . قحطی زده ھند را با بيرحمی تمام داشتند

 درشھر ھاى \ھور و امرتسرو ١٩١٩ اپريل ١٣وز انگليسھا در ر:شوروی 

دھلى وپشاور اعتصابات مردم را بشدت سرکوب کردند وتنھا در امرتسر از 



١٧٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

جمع اعتصاب گران دوھزار نفررا کشتند وچندين ھزار ديگر را مجروح 

 ٦٠بعد از اين سرکوبی ھا، انگليسھا در مقابل اردوی .  ومعيوب ساختند

 تفنگ ھای کھنۀ به غنيمت گرفته شده  از جنگھای اول ھزارنفری  افغان  که با

ودوم با انگليسھا مجھز بودند و چھار ھزار توپچى تربيت نشده و توپ ھاى 

 ھزار افسر و سرباز تعليم ٧٥٠ و بعد ٣٢٠کھنه آنھا راھمراھی ميکرد، ابتدا 

 ھزار حيوان باربر در زير بار و بنه و تجھيزات نظامى٤٥٠ تا١٨٥ديده که  از 

   ١ .کمر خم ميکرد با صدھا طياره جنگى براى نبرد با افغانستان سوق داد

  لشکر   سه   که   بود   سندی   هللا   عبيد   مو\نا   مشورة   به:"مژده ادامه ميدھد

  را   جنگ   تا   گرديدند   بريتانوی اعزام   ھند   کشور   ھای   مرز   به   افغان   ازسربازان 

 . نشد   چنين   اما   گردد   آغاز   جا   ھمين   از   ھند   آزادی   جنگ   و   قيام   و   کنند   آغاز 

  روحيه   چنان   کابل   دربار   در   جنگ   اول   درروزھای   انگليسی   ھای   بمباران ھواپيما 

  درة   به   کابل   از   پايتخت   انتقال   مسألة   آيبک حتی   قول   به   که   نمود   تضعيف   را 

  ." گرفت   قرار   بحث   مورد   پنجشير 

اين بخش ازنوشته آقای مژده  به صراحت نشان ميدھد  که وی به روحيه 

استق�ل طلبی واحساسات آزادی خواھی افغانھا  واھداف ملی جنبش مشروطيت 

اھميتی قايل نيست و بنابرين وی برای زيرسوال کشيدن اين مشخصۀ 

يوسته از ضعف انگليس ھا و ازنقش آزادی خواھان ھندی درکابل  و افغانان،پ

آنسوی خط ديورند ياد ميکند و اين وضعيت  را در درجه اول اھميت برای آغاز 

نبرد استق�ل ميداند، درحاليکه در افغانستان ده سال قبل از ورود آزادی 

ه بود  جنبش سياسی مشروطيت اول ايجاد شد١٩٠٥خواھان ھندی به کابل در 

 سران اين جنبش از طرف امير حبيب هللا خان قلع وقمع شد وبعد ١٩٠٩ودر 

 دوباره اين جنبش تحت رھنمائی و رھبری سراج ا\خبار بمديريت ١٩١١در 

محمودطرزی احيا گرديد و حلقۀ ھواداران آزادی خواھی و استق�ل طلبی را در 

ش مشروطيت برھبری مقارن جنگ استق�ل جنب. اطراف دربار امير تشکيل داد

                                                             

١
  ١٨٨  - ١٨٧ ص مسکو، ،١٩٨٤ چاپ افغانستان، برضد انگلستان  نفتو\خالفين،- 



١٧٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

چون محمودطرزی، شھزاده امان هللا، عبدالرحمن (فرزندان صديق کشور

لودين، عبدالھادی داوی، محمدولی خان دروازی، غ�م محی الدين آرتی ،غ�م 

که ھمنوائی وھمراھی روحانيت متنفذ را با خود ) نبی خان چرخی،وغيره

 ميتوانست بيرونی اوضاع و داشت  استق�ل نبرد پيروزی در  عمدهداشت، نقش

   .آيد بشمار بردشمن پيروزی احساسات وتقويت  تشويق مايه

 انگليسھا،برای عليه  هللا امان شاه جھاد اع�ن از مردم  گرم استقبال

 تا انداخت ھراس به را انگليسھا ديورند خط دوسوی در کشور استق�ل استرداد 

 امان  جھاد صدورفتوا با که کردند دراز متنفذ روحانيون سوی به دست آنجاکه 

    . نشد واقع مؤثر مگر کنند، خنثی  را خان هللا 

جبھه "دانشمند افغان،داکتر عبدالرحمن زمانی درکتابش زيرعنوان 

برويت اسناد محرمانه ازآرشيف ھای " چھارم جنگ استرداد استق�ل افغانستان

تن و بدنام کردن انگليسھا برای ناکام ساخه کتابخانه ھند برتانوی ميگويد ک

سيدعبدالرحمن گي�نی، (اعليحضرت امان هللا خان از نفوذ نقيب صاحب بغداد

که برادرش سيدحسن گي�نی درافغانستان بود،استفاده ) نقيب اشراف بغداد

سکرترشعبه خارجی وسياسی حکومت ھند بريتانوی به : "وی مينويسد. کردند

اثرات پيغام تلگرافی :"اد نوشتنماينده سياسی انگليس درخليج فارس مقيم بغد

اگرممکن . نقيب به بعضی از معززين مسلمان درھندوستان، عالی خواھد بود

باشد، اين پيغام درچوکات تبليغات برای ھندوستان، سرحد وافغانستان 

 بالمقابل نقيب صاحب بغداد وعده  داد که تمام سوا\ت ١ ."درنظرگرفته شود

امان هللا (ًن شرعی، مث� اينکه آيا ت�ش اميرعلمای ھندی در رابطه به  قواني

   ٢ ."ًبرای اع�ن جھاد، شرعی است يا خير حتما جواب خواھد داد) خان

  قيام قھرمانانۀ مردم افغانستان در نبرد با استعمار انگليس که تازه از 

                                                             

١
 جبھwه(وکنwر  چتwرال شده فراموش وجبھه استق�ل استرداد زمانی،جنگ عبدالرحمن داکتر-١١- 

 اول بخwwwش  مwwwی،١٢ مwwwورخ محرمانwwwه ۶٣٩ شwwwماره تلگwwwرام بحوالwwwه ،٨٠،ص٢٠٠٧،)چھwwwارم
  )١٨٩ شماره سند وانگليس، افغان سوم جنگ به مربوط ،١٩١٩ مراس�ت

٢
  ٨١ ص اثر، ھمان زمانی،  داکتر- 



١٧٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

جنگ جھانى اول فاتح و مغرور بر گشته بود، بخاطر استرداد استق�ل کشور، 

و وطنپرستى مردم افغانستان را اوج تازه يى بخشيد و روند نبرد احساسات ملى 

چنانکه قبايل داوطلب پشتون از . استق�ل گسترش بى سابقه يى کسب کرد

گذرگاه خيبر تا بلوچستان در دفع و طرد مسلحانه استعمار گران برتانوى نقش 

  .عظيمى ايفا نمودند

 و از آزادى خواھان ھند  انگليس ھا از پشتى بانى امان هللا خان ازقبايل

 سندی وزيرهللا خان و عبيداهللا ناراضی بودند، مزيد برآن مکاتبات بين امان ا

قتی ج�ى وطن ھند را نيز به دست آورده بودند، دريکى ازاين ؤحکومت م

از تمام ھنديھا تقاضا کرده بود که در آينده با افغانھا در حمله هللا  عبيدا،اسناد

د، انگليس ھا را به قتل برسانند، خطوط آھن، شان عليه برتانيه کمک نماين

تلگراف و غيره را مورد حمله قرار بدھند و يک رابطه نزديک بين  

خان حکيم اسلم و هللا ناسيوناليستھاى ھندى در خارج ھند و نمايندۀ امان ا

   ١ .مولوى منظور وجود داشت

آقای مژده  ھمين ھمکاری وھمدلی امان هللا خان را با سران حکومت 

�ی وطن ھنديھا  درکابل، چنين تعبير ميکند که امان هللا خان جنگ استق�ل را ج

و دراين تصميم شاه ، . به تشويق مولوی عبيدهللا سندی براه انداخته بود

مشورتھای رھبری حکومت موقت ھند در کابل بيشتر از اعضای مشروطيت 

ولی و اصلی مرام  ا درحاليکه  حصول استق�ل ھدف و. دوم نقش داشته است

مشروطه خواھان و در رأس امان هللا خان بود و به ھمين منظور يگانه مانع 

  .حصول اين مرام، يعنی امير حبيب هللا خان از ميان برداشته شد

  سود   به   ھند   در   انگليس   متزلزل   وضع:" آقای مژده درادامه مينويسد

  موقعيت   در   در داخل   نظامی   ضعف   وجود   با   را   نخا   هللا   امان   و   شد   تمام   ھا  افغان 

  چشم   راه   اين   در   ھند   خواه   آزادی   مسلمانان   ازايثار   توان   نمی   که   داد   بھترقرار 

  لکهب   ھند   آزادی   تنھا   نه   ھا   انگليس   با   معاھده   در   خان   هللا   امان   کرد اما   پوشی 

                                                             

١
 آن�ين  جرمن – افغان پورتال در هللا، امان شاه اس�ميسم پان يستانی،مقالهس  اعظم- 



١٧٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  المصالحه   وجه   را   ديورند   در ماورای   افغانستان   سرزمين   از   بخشی   آزادی 

  که   در حالی   دباش   خشکه   به   محاط   کشور   يک   افغانستان   که   کرد   قبول   و   قرارداد 

  ساخت   می   محدود   را   افغانستان   استق�ل   خود   زمان   آن   در   بودن   خشکه   به   محاط 

  معاھده   دراين  . گرديد   منعکس   مسأله   ھمين   راولپندی   درمعاھدات صلح   چنانچه 

  ھا   انگليس   طرف   از   به افغانستان   ھند   راه   از   حربی   وسايل   و   اسلحه   انتقال   اجازۀ 

  را سرحد   ديورند   خط   يعنی   کشور   دو   ميان   سرحد   افغانستان   و   شد   اع�م   ممنوع 

  خان   هللا   امان   تبريۀ   در   غبار   ھرچند  . نمود   قبول   بريتانوی   ھند   و   افغانستان   ميان 

  را   معاھده   اين   افغانستان   از   نمايندگی   به   که   کسی   احمد خان،   علی   که   گويد   می 

  از   قبل   که   کند   می   و تشريح   شد   تمام   انگليس   نفع   به   قرارداد   و   لغزيد   نمود   اامض 

مشخص    کتبی   صورت   به   صريح  طرزالعمل   آنان   به   راولپندی   به   ھيأت   رفتن 

  وی   شاه  . کرد   امضا   ضررافغانستان   به   را   صلح   معاھدۀ   وی   اما   بود   شده   ساخته

  عفو   را   وی   بعد   اما   قرارداد   نظارت   تحت   خودش   در منزل   مدتی   جرم   اين   به   را 

  " .نمود 

قبل ازاينکه من دراين مورد تبصره نمايم ميخواھم به ارتباط استق�ل به 

سيد عبدهللا يک نکتۀ ظريف وناگفته سياست شاه امان هللا از قول داکترصاحب 

کاظم دانشمند افغانی اشاره کنم که  ضمن مقالتی مفصل درمورد استق�ل ودست 

عدم «رجحان راه حل سياسی ـ سرآغاز سياست « آوردھای آن  زيرعنوان 

  : چنين نوشته اند» خشونت

در آنزمان معمولترين شيوه دفع تھاجم و استي�ی بيگانه در يک کشور "

شاه امان هللا . دی ھمانا راه حل نظامی بود و بسو رسيدن به استق�ل و آزا

غازی برعکس معمول آنوقت راه ديگری را در پيش گرفت که از اقدام نظامی 

با آنکه قوای افغانی در جبھه . به حيث آغاز يک اقدام سياسی استفاده کرد

جنوبی درحال پيشرفت بود و اقوام وزير و مسعود آمادگی خود را برای ادامۀ 

يه انگليس با جديت ابراز کردند، ولی چون ھدف اصلی شاه امان هللا جھاد عل

اعادۀ استق�ل افغانستان بود و نمی خواست اين ھدف کلی و مھم را تحت 

الشعاع ديگر مسائل قرار دھد، لذا پيشنھاد انگليسھا را مبنی بر متارکه و آتش 



١٧٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ترداد استق�ل اس....ًبس قبول کرد و متعاقبا بسوی مذاکرات سياسی روی آورد

افغانستان با يک عمليۀ مختصر و کوتاه نظامی  و اما مؤثر نظامی آغاز شد، با 

يک عمليه سياسی طی سه دوره مذاکرات دوامدار انجام يافت که در آن عصر 

ًاين روش واقعا يک حرکت تازه در . ًکاربرد ھمچو شيوه قب� نظير نداشت

ًھن بود که بعدا رھبر آزادی ھند جنبش ھای استق�ل طلبی از يوغ استعمار ک

گاندی فقيد اين روش را برای کسب استق�ل ھند از سلطه ديرينه انگليسھا بکار 

متأسفانه تا امروز . شھرت يافت» عدم خشونت«برد و در جھان بنام سياست 

ھيچکس از بنيان گذار اولی اين روش در جھان يعنی شاه امان هللا غازی نام 

١ ." بزرگ در فراموشخانه تاريخ کشور ناپديد گرديده استنبرده و اين افتخار
   

خوانندۀ ھوشيار درک کرده ميتواند که ھرگاه به کارکردھای شاه امان هللا 

از عينک بيطرفی نگاه شود، ميتوان مثل آقای داکترعبدهللا کاظم به کشف 

وء  جديدی در سياست شاه امان هللا  دست يافت، و اما اگر از عينک بد بينی وس

به نيات شاه و کارکرد ھايش ديده شود، مثل اقای مژده  ميتواند در ت�ش ھای 

تحول طلبانۀ اجتماعی  وفرھنگی وسياسی وی وھمرزمانش خيانت ؟ ومعامله؟ 

  و سازش؟ با انگليس ببيند ؟

آقای مژده دراين بخش از نوشته اش سخت ترين ضربات خود را برشاه 

است خود را نسبت به شاه و محمود طرزی، امان هللا فرود آورده وخواسته 

 کجا و آن ۀ اخوانی در حالی که ھمه می دانيم که مژدوطن پرست تر نشان بدھد،

  عاشقان شيدای وطن کجا؟ 

آقای مژده يک طرف از عدم توانائی نظامی افغانستان برای جنگ استق�ل 

رزان ھندی با انگليس خبر ميدھد واميد به پيروزی را وابسته به ھمنوائی مبا

وانمود می کند و از طرف ديگر بدون توجه به وضعيت افغانستان در برابر 

انگليس، ميگويد که شاه امان هللا چرا آزادی ھند و سرزمين ھای آنطرف خط  

                                                             

١
 اگwwست آن�يwwن،  جwwرمن افغwwان افغانwwستان، اسwwتق�ل آوردھwwای دسwwت ، کwwاظم عبwwدهللا داکترسwwيد - 

٢٠١٠  



١٧٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ديورند را حاصل نکرد و گويا آن دوچيز را وجه المصالحه قرار داد و قبول کرد 

 خود اعتراف ميکند که والی علی که افغانستان محاط بخشکه باشد؟ اقای مژده

احمد خان با وجودی که رھنمود مذاکره با انگليس را دراختيار داشت، مگردر 

قرارداد راولپندی خط ديورند را با انگليس برسميت شناخت وامان هللا خان وی 

اقای مژده نميگويد که امان هللا .(رابجرم اين تخطی به حبس درخانه محکوم کرد

احمدخان  وھيئت ھمراه وی چه بايد ميکرد؟ وآيا جزای حتی خان در حق علی 

  )اعدام اين ھيئت ميتوانست افغانستان را از خشکه به بحر ھند برساند ؟

ً او\ خبط يا ناتوانی علی احمدخان رئيس ھيئت  صلح  راولپندی را، 

بحساب امان هللا خان گذاشتن کار منطقی و منصفانه يی نيست و ثانيا ًگيريم  که 

اين خبط سياسی در قرارداد صلح راولپندی منظورھيئت افغانی شده بود، آيا به 

نظرآقای مژده، امان هللا خان بايد دوباره وارد جنگ با انگليس ميشد؟ و آيا اين 

بار امکان پيروزی نظامی برانگليس وجود داشت؟ مگر خود جناب مژده ضعف 

ی جبھۀ تل درمقابل انگليسھا و ناتوانی افغانھا را در يگانه جبھۀ پيروزی يعن

برخ غبار و مردم افغانستان نمی کشد و نميگويد که افغانھا درھمين جبھه نيز 

  شکست خورده بودند؟ 

پس راه معقول کدام  بود؟ قبول محتويات قرارداد صلح راولپندی مبتنی 

براستق�ل افغانستان و يا آغاز جنگ دوباره با دشمن مجھز تر ازخود 

ند و سرزمين ھای آنسوی خط ديورند؟ وآيا جنگ سوم افغان و بخاطرآزادی ھ

انگليس بخاطراسترداد استق�ل جغرافيای موجودۀ افغانستان  صورت گرفته بود 

يا بمنطور آزادی ھند واعادۀ مناطق آنسوی خط ديورند؟ ھرگاه افغانستان در 

ه بدست آنزمان اين توانائی را می داشت که سرزمينھای از دست رفته را دوبار

آورد، بدون ترديد کمال آرزوی شاه امان هللا و تمام مشروطه خواھان وھر فرد 

افغان بود، ولی وقتی حتی برای استق�ل سياسی ھمين خطۀ موجوده زورش به 

که در آن ( انگليس نمی رسيد، و حتی ھمين چارچوب قرارداد صلح راولپندی را

) تان برسميت شناخته شده بودخط ديورند به عنوان مرز ھند برتانوی وافغانس

انگليس تا دوسال ديگر با جانب افغانی قبول نميکرد، پس چطور ممکن بود که 



١٧٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

دعوای آزادی ھند و سرزمين ھای آنسوی خط ديورند را برای رسيدن به 

بحرھند با انگليس ھا يکطرفه نمايد؟ آيا برآورده شدن اينگونه  توقعات  با 

  ی  حرف مفت و خيال پردازانه  يی نيست؟ سياس-امکانات  محدود  نظامی 

امان هللا خان بعد از کسب استق�ل ھيچگاھی دست از حمايت از قبايل 

 پيوسته در انديشۀ آزادی آنھا از زيرسلطۀ انگليس آنسوی خط ديورند نگرفت و

  .ھا بود

پروفيسر يوری تخانف در کتاب نبرد افغانی استالين، ميگويد که خان 

. �قمندی ودلبستگی شديدی نسبت  به امان هللا خان داشتعبدالغفار خان  ع

امان هللا به خاطر رفاه پشتون ھا کار «: غفار خان پس از سرنگونی او نوشت

مگر آن ھا که قادر به تميز دوست از دشمن نيستند، دست به شورش . می کرد

اين ناسپاسی آشکار و روشنی است که نزدد . زدند و او را از کشور راندند

  . »داوند گناه و جنايت بزرگ به شمار می رودخ

مولف تبصره ميکند که رھبر ناسيوناليست ھای قبايل سرحدی 

 به او گفته ١٩٢٩دشوار بود فراموش نمايد که نادرخان در سال ) غفارخان(

بود ھدف از قيام من  بزيرکشيدن جبيب هللا کلکانی و قراردادن دوباره شاه  

بنابرين غفارخان و ھوادارانش  به پشتيبانی از . ستامان هللا به تخت سلطنت ا

. امان هللا خان در ميان قبايل سرحدی  خيبر کارزار تبليغاتی وسيعی براه اندختند

به زودی قبايل  وزير و مسعود  اع�م نمودند که آن ھا تنھا به خاطر احيای 

 اغتشاش  از نادرخان در دوره-  امان هللا خان- حاکميت شاه قانونی افغانستان

بعدھا  قبايل وزيرستان نادرخان را غاصب خوانده و آغاز به .پشتيبانی نموده اند

   ١ .جمع آوری لشکرھا برای تھاجم به افغانستان نمودند

  می نويسد که ١٩٢٩خان عبدالغفار خان در جريدۀ پشتون درماه جو\ی 

                                                             

١
 کمwwال زمwwانی داکترعبwwدالرحمن  اقwwای از( ١٧٥،ص آريwwانفر اسwwتالين،ترجمۀعزيز نبردافغwwانی - 

 نقwwدی ودوم اول بخwwش مطالعwwه از پwwس  ايميwwل طريwwق از را تwwاريخی مھwwم اثwwر ايwwن کwwه دارم امتنwwان
 .)کنم استفاده سوم ھای بخش تکميل  در آن از تا.کردند ارسال برايم مژده آقای برمقالۀ



١٧٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

گر سوا\ت از  و در پھلوی ديمشاه امان هللا  را در ھوتل تاج بمبئی م�قات کرد

جنگ نمی کنيد و به زور  دوباره  تاج  و تخت را نمی ا وی پرسيدم که شما چر

مردم ) محافظ(دراصل پادشاه يک چوکی دار ببينيد،:" گيريد؟ شاه جواب داد

نه از من؟ ] که چکسی راچوکيدار خود تعيين نمانيد[است واين حق مردم است 

:  بدست بگيرد وبه مردم  بگويدآيا مناسب است که چوکيدار يک قريه ،سوته

واگر رضای مردم . شما مجبور ھستيد که مرا چوکيدار خود تعيين نمايئد

برخ�ف خواست چوکيدار باشد آيا کارگرفتن از زور جايز است؟ اگر برخ�ف 

رضای مردم شما زور  را جايز ميدانيد در آنصورت  برمن ھم  \زم بود  تا از  

 ."ی نمودمزور کار ميگرفتم   وجنگ م
  

امروز در افغانستان :  من به امان هللا خان گفتم افزايدکه پاچا خان می

خانه جنگی جاری است، \زم است درآنجا بطرفداری شما تبليغ واز خوبی ھای 

شاه در جواب گفت . ندخيزشما گفته شود تا مردم دوباره  به طرفداری شما بر

دراين ده سال . ين قوم را کردممن ده سال خدمت ا. وظيفۀ من ختم شده است:" 

. از صبح تا شام کار کردم . زمانش نخورده ام  من ھرگز نان خود را در  وقت و

در شب ھم درفکر اين قوم بودم که چگونه . از زن و فرزندان خود خبر نداشتم 

خدمات، قوم به من ھمه در عوض اين . آنھا را در شاھراه ترقی سوق بدھم 

 من در بارۀ خود ھيچگونه تبليغ و پرو پاگند. ا صله دادتھمت قاديانی وکفر ر

 ميگويم که برای من تبليغ  ديگرینه به کس نه خود تبليغ ميکنم و. نميخواھم 

. من بشما راست ميگويم که از آن پادشاھی کرده اکنون خيلی راحت ترم.کند

   ١ ".دھقانی وزمينداری ميکنم  وگذارۀ خود را خواھم نمود، خداوند رازق است

  

  پايان بخش دوم

 

                                                             

١
 وقwارعلی داکتwر  مقالwۀ سwتوری، خپلwواکی د دافغانwستان خان هللا امان غازی مقا\ت  مجموعه- 

  ١٦١ -١٦٠ صص خيل، کاکا شاه



١٨٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  مازدھدومقالۀ 

  

  )٣بخش(نقدی برمقالۀ آقای مژده 

  

  "قھرمان سلطنت"نام  تخريب شاه امان هللا به

  و اتھام سازش با نادرشاه ؟

  ٢٠١٠/ ١٠ /٥نوشته شده در

در جم�ت زير، شاه امان هللا بگونۀ استھزا آميزی مورد توھين و تخريب 

  :قاله اش چنين مينويسد که آقای مژده در م. قرارگرفته است

  ھمبستگی   حزب   نشراتی   ارگان غر   ھمبستگی   نشريهء" 

  يی تحت   مقاله   در   خود   سنبلة   ماه    ١٤    شمارهء   در   افغانستان 

  خان   هللا   امان   شاه   به   رابطه   در   " قھرمان   يك   اشتباھات " عنوان 

   . بود   جالب   من بسيار   نظر   به   که   رسانيد   شرن   به   را   مطلبی 

  که   است   پرداخته   يی   دوره   در   پادشاه   اين   اشتباھات   به   نويسنده

  سكوت   جمله   از  . برد   می   سر   به   در تبعيد   و   شده   خلع   قدرت   از   وی 

  بی   افغانستان،   در   وی   از   بعد   ایھ   دوره   استبداد   برابر   در   وی 

  نگارش   عدم   يارانش،   و   ھواداران   کشتار   برابر   در   تفاوتی اش 

    . خبرنگاران   با   مصاحبه   از   فرار   حتی   و   خاطرات 

     مخلوع   شاه   ھای   موضعگيری   نوع   اين   در   مقاله   نگارندهء

    وی   شاھانهء   آسوده طلبی   و   شاه   نادر   با   آمدن   کنار   از   ھايی   نشانه



١٨١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  که   بگويد   خواھد   می   نويسنده  . نيست   جا   بی   ھرگز   که   بيند   می   را 

  به   و   خواست   می   سلطنت   مقام   در   را فقط   قھرمانی   خان   هللا   امان 

  کناره   نيز   قھرمانی   مقام   از   قدرت   خلع   از   عدب   وی   دليل   ھمين 

  . گرفت 

ً او\ ھيچ سندی وجود ندارد که شاه خود را در کدام جائی قھرمان –پاسخ 

نه " قھرمان" بشمول مرحوم غبار او را  ًسلطنت گفته باشد، ثانيا  ھيچ مورخی

ر توسط  شورويھا از القاب قھرمان بازی فقط از زمان اشغال کشو. است ناميده

 قرن بيستم در عرصۀ نظامی برای تشويق افسران اردوی ٨٠نيمه ھای دھه 

بعدھا درعھد حکومت . کرد و قبل از آن معمول نبود ملی افغانستان رواج پيدا

پس ازحملۀ امريکا . تنظيمھای اس�می و حکومت طالبان از رواج افتاد

لقب قھرمانی و مارشالی از کيسۀ ، دوباره دادن ٢٠٠١برافغانستان در اکتوبر 

خليفه به سران شورای نظار رواج پيدا کرد و تبليغات مملو از دروغ  و قھرمان 

بب گرديد تا بعضی از ًدر مورد احمد شاه مسعود ظاھرا س پرستيھای تھوع آور

جوان افغان در تجليل از جشن استرداد افغانستان از شاه امان هللا به نويسندگان  

اما اين لقب تا . ل استق�ل و قھرمان واقعی مردم افغانستان نام ببرندعنوان محص

کنون از سوی کدام مقام با ص�حيت به آن شاه مترقی و سرفراز داده  نشده 

!" قھرمان" است و بنابرين برشمردن اشتباھات آن شاه ترقی پسند تحت عنوان

تبجيل از مقام آن بيشتر به منظور توھين و تخريب او صورت گرفته تا تحسين و 

  .شاه روشنفکر و ترقی خواه افغانستان

  برابر   در   وی   سكوت   :"ًع�وتا استد\لھای سفسطه آميزی با اين عبارت

 ھوا  کشتار   برابر   در   تفاوتی اش   بی  افغانستان،   در   وی   از   بعد   ھای   دوره   استبداد 

"  . خبرنگاران  با   مصاحبه   از   فرار   حتی   و   خاطرات   نگارش   عدم   يارانش،   و   داران

ًتماما حرف ھای پوچ و \طاي�ت بيمارگونه است که با واقعيت ھای تاريخی 

و جلد دوم تاريخ ) ترجمه آريانفر" (نبرد افغانی ستالين"کتاب . ھمخوانی ندارد

يق  وکتاب توطئه ھای انگليس عليه حکومت امانی،تاليف وتحقغبار،

 ھرکدام گواه صادقی است از فعاليت ھای سياسی شاه داکترعبدالرحمن زمانی، 



١٨٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

امان هللا درخارج از کشور برای استوار کردن دوبارۀ حکومت مشروطه در 

  ).ًبعدا ما به نقل نکاتی از آنھا خواھيم پرداخت(. افغانستان

ھمنوا ) ناشتباھات يک قھرما(مقالۀ    نگارندۀبا  دراين عبارت آقای مژده 

  نشانه   مخلوع   شاه   ھای   موضعگيری  نوع   اين   در  نگارنده :"است که نوشته است

  ھرگز   که   بيند   می   را   وی   شاھانهء   آسوده طلبی   و   شاه   نادر   با   آمدن   کنار  از   ھايی 

  " .نيست   جا   بی 

 بی خبر از تاريخ کشور من فکر ميکردم آقای مژده بھتر از آن نويسنده

 توسط ١٩٣٣ نومبر ٨نادر شاه در(آگاھی دارد و ميداند که تا نادرشاه زنده بود 

، ھيچگونه سازش و روابط حسنه ميان شاه امان هللا و )عبدالخالق کشته شد

حتی زمانيکه شاه امان هللا  در مورد زمين و باغ خود  و . نادرشاه ايجاد نشد

وال نمود، با عکس العمل شديد نادرشاه روبرو  و مورد ملکه ثريا از نادرشاه س

  .شديد ترين اتھامات قرارگرفت

ش تلگرام ذيل را عنوانى نادرشاه ١٣٠٩غبار ميگويد که شاه امان هللا در 

اموال و ام�ک و فابريکه ھاى ! بحضور اعليحضرت غازى« : بکابل فرستاد

 و که اداره ميکند؟ آيا عين المال من و ثريا و او\د ھاى من در دست کيست

نادرشاه براى خورد ساختن امان هللا خان اين نامه را » حکومت چه نظر دارد؟

 سنبله ٢٢جرگه در فيصله نامه شماره پنج مورخ .  به جرگۀ شورا ارائه نمود

را خاين ملت ناميد و طى مکاتبات خود به شاه از آن هللا  ش، شاه امان ا١٣٠٩

 ولی نتيجه ئی  ١ .يز به ترديد آن اتھامات پرداختنهللا ّنوشت و طبعا شاه امان ا

از آن مکاتبات نگرفت و بعد نادرشاه تمام ملکيت ھای منوط به شاه امان هللا  و 

و ثبت کرد  و مادرش  و ملکه ثريا را بنام خود يا برادران خويش ضبط  

ولی داماد ظاھرشاه  در عھد حکومت کرزی بفروش سرانجام توسط سردار

ند و شکايات شاھدخت ھنديه د افغانستان دختر شاه امان هللا درمورد رسانده شد

                                                             

١
 ١١٦ -١١٥ ،صفحات٢جلد درمسيرتاريخ،  غبار،افغانستان- 



١٨٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

زمين ھای که به اسم مادرش ملکه ثريا درحومۀ کابل خريداری شده بود و 

  .اسناد آنرا بدست دارد بجائی نرسيد

شاه امان هللا در دوران جنگ عمومی دوم از نظر اقتصادی چنان در 

فال خود را نداشت و برای اينکه دو مضيقه قرارداشت که توان نان دادن اط

از اثر سوء تغذی  از رشد جسمی عقب نمانند، ) ناجيه و ھنديه(دختر کوچکش 

 تا از آنھا نگھداری  دارا\يتام يک کليسا فرستادآنھا را از روم به سويس به 

اين درحالی بود که خودش با ملکه ثريا وھشت پسر و دختر بزرگتر خود . نمايند

با سختی ھای زندگی دست و پنجه نرم ميکرد و بقول شاھدخت در شھر روم 

   ١ .ھنديه ماه ھا جز شلغم چيزی برای خوردن  نداشتند

اشتباھات (بايد اول به توجه آقای مژده  و بعد به توجه آقای نگارنده مقاله 

شاه امان هللا نه تنھا در حيات نادرشاه که حتی بعد از : برسانم که) يک قھرمان

فعاليتھای شاه . شاه نيز با برادرانش از در سازش پيش نيامده استمرگ نادر

امان هللا درخارج سبب شده بود  تا سردار ھاشم خان راه ھای مختلفی را برای 

  . از ميان بردن فزيکی وی در پيش گيرد

تاليف پروفيسر يوری " نبرد افغانی استالين"دراين مورد کتاب مھم 

ترجمۀعزيز (ادمی علوم روسيه فدراتيف استاد تاريخ وعضو اک تيخانف،

  ١٩٤٥ تا ١٩١٩، که رخدادھای سياسی افغانستان را طی سالھای )آريانفر

 به قبايل آزاد پشتون در عطف توجه، و در آن شاه امان هللا  و بررسی ميکند

مرزھای ھند برتانوی برای ضربه زدن به انگليسھا محور فعاليتھای جاسوسی 

لمان و انگليس قراردارد، يکی از منابع بسيار پراھميت ھرسه کشور روسيه و آ

  . تاريخ افغانستان شمرده ميشود

تنگدستی، امانيستھا علی رغم : در کتاب نبردافغانی استالين آمده است که

توانستند شبکه ھای پر شاخ و برگ و پايگاه ھايی را در برلين، استانبول، 

                                                             

١
 آيwwا کتwwاب در"   بwwشردوستانه ھwwای کمwwک فعwwال ھنديwwه شwwاھدخت "بنwwام اينجانwwب مقالwwه:  رک- 

  ٢٠٠٦ پشاور چاپ است؟ جعلی نام يک افغانستان



١٨٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

شمار . ندايجاد کنويته و پيشاور  ک،یئبغداد، مکه، تھران، مشھد، کرب�، بمب

 پيوسته رو قبايل پشتون وستانداران امان هللا خان در ميان باشندگان افغانطرف

 با هاز اين رو، در يکی از گزارش ھای استخبارات برتاني. به افزايش بود

 يا يکی از اعضای بانفوذ ،ھرگاه تنھا امان هللا«: شده بودياد آوری نگرانی 

 قبايل پشتون برسند، اين کار به ۀاو بتوانند به گستر» ريونحوا«از ) ثرؤم(

  .١»خواھد بود] در افغانستان[معنای واژگونی خاندان حاکم 

 تن از امانيست ٦٠٠نزديک به اين نيز در آن کتاب ذکرشده  که درتاشکند 

 پسر عم امان هللا ،) شيون-ضيائی(رحيم جانسردار رھبر آنان  وبودندفعال ھا 

  ) ھمانجا(.خان بود

غ�م نبی خان (در آستانه بازگشت نبی خان:"اين منبع خبرميدھد که 

، امانيست ھا توانستند با شماری از قبايل ١٩٣٢ به کابل، در ماه اکتبر )چرخی

. مرزی پشتون در باره قيام مسلحانه در برابر حکومت کابل به توافق دست يابند

ی ماچی وزيرستان ھند مرکز اصلی ھواداران شاه پيشين در روستای کوھ

ھند بريتانيايی با دشمنان نادر » آزاد«وزيری ھای نوار . بريتانيايی واقع بود

خان توافق نامه يی را عقد کردند در باره آماده سازی تھاجم بر کابل که در ازای 

آن به آن ھا پرداخت ھشتصد ھزار افغانی و باز گذاشتن دست شان در تاراج 

   ٢ ".وعده داده شده بود.] گ-يروزی و دستيابی به کابلپس از پ[خزانه پايتخت 

که ستھا اط�ع حاصل کرده بود ، ھميناما نادرشاه که ازاين تشبثات اماني

غ�م نبی خان چرخی بکابل رسيد، چند روز بعد به بھانه ئی به در بار فراخوانده 

اما . شد و بدستور نادرخان با سرنيزه ھای محافظان بشکل فجيعی بقتل رسيد

 ٨روز . انتقام اين قتل بزودی  توسط ھواداران غ�م نبی خان گرفته شد

 نادرشاه توسط عبدالخالق نوکر غ�م نبی خان در خود ارگ بقتل ١٩٣٣نومبر

  .رسيد

                                                             

١
  ١٨٦ ،ص آريانفر استالين،ترجمۀعزيز  پروفيسرتيخانف،نبردافغانی- 

٢
   ١٧٠ ص استالين، افغانی نبرد - 



١٨٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

خبر ) ١٩٣٣ نومبر ٨(خبرکشته شدن نا به ھنگام نادرشاه در ھمان روز

ن را به  محاصره  امان هللا خاۀدر روم، خبرنگاران خان. نی گرديدداغ جھا

او در گفتگو با . امان هللا خان،ناگزير گرديد با خبرنگاران مصاحبه نمايد. کشيدند

ھرگاه مردم افغانستان آرزومند بازگشت من با «: گفت» رويتر«خبرگزاری 

برنامۀ اص�حات و ترقی ام باشند، ھمواره آماده ھستم با ھمه توان به کشور 

نمی تواند از مرگ نادرشاه تا اندازه يی «که و افزود .....»خود خدمت نمايم

احساس رضايت مندی نکند، مگر در عين زمان متاسف است از اين که پادشاه 

   ١ ».افغانستان کشته شده است

درکتاب نبردافغانی استالين، اسناد مھمی از فعاليتھای سرويس ھای 

ی جاسوسی روسيه شوروی مبنی برکشف اسرار قتل امان هللا خان از سو

صدراعظم ھاشم خان برادرنادرشاه قيد شده که برای  تاريخ افغانستان بسياربا 

 :از جمله مطالب زير قابل توجه است .ارزش است

 صدر اعظم که پس از کشته شدن برادرش نادر شاه، به -ھاشم خان " 

کشور گرديده بود، به  رياست خاندان يحيی خيل رسيده بود و عم� فرمانروای 

ی انگليسی ھا از با\گرفتن پويايی ھا و تکاپوھای امانيست ھا سرعت از سو

قانون خون و انتقام و برای زدايش تھديد خاندان حاکم،  بنا به . آگاه گرديده بود

خان و  بنا به فرمان شخص ھاشم خان، دو گروه برای از ميان بردن امان هللا 

 ھای اط�عاتی سازمان. مھره ھای سرشناس از حواريون او سازمان داده شد

و تدبيرھای بايسته را برای حفظ  شوروی به سرعت از موضوع آگاھی يافته 

  . زندگی امان هللا خان روی دست گرفتند

 سفارت شوروی از کميساريای خلق در امور ١٩٣٤در ماه جنوری 

. متوجه اوست، آگاه سازد خارجی رھنمود گرفت تا شاه پيشين را از تھديدی که 

 سفير -ون کميساريای خلق در امور خارجی به آگاھی پوتومکين معا- قره خان

با گرفتن وظيفه  ياور خاص نادر شاه –هللا نواز خان که  شوروی در روم رساند 

                                                             

١
  ١٨٢ص اثر،  ھمان- 



١٨٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برای   ھاشم خان ١  .سازماندھی کشتن امان هللا به اروپا گسيل گرديده است

ا در پھلوی اطمينان بيشتر در نابود ساختن حتمی دشمن خونی خود، فرمان داد ت

چون امان هللا . ديگری را به مکه بفرستند گسيل آدم ھای خاص به اروپا، گروه 

   .حج برود] فريضه[تصميم گرفته بود برای انجام 

، شوروی ھا آگاھانه و با بيداری ھمه اقدامات ١٩٣٤در نيمه نخست 

 به] و حواريون او از امان هللا خان [ھاشم خان را که سرسختانه می کوشيد 

به پيمانه بسياری، به خاطر . خاطر برادرش انتقام بگيرد، زير ترصد داشتند

ت�ش ھای مبنی بر سر به نيست سازی امان هللا با  پويايی ھای مسکو، ھمه 

برای نمونه؛ هللا نواز و آدم ھای او از سوی پليس . شکست رو به رو گرديد

 سر به رسوايی جھانی  کاری که-ايتاليا بازداشت و س�ح ھای شان ضبط گرديد 

  ٢   .زد

مگر، در آن برھه حتا اين کار خاندان يحيی خيل را نتوانست وادار سازد 

علی خان به سمت   احمد ١٩٣٤در ماه می . دست از انتقام جويی بردارند

سکرتر سفارت افغانستان در روم گماشته شد که می بايستی به ھر بھايی که 

ھاشم خان محافظ . واز خان را به سر برساندن شده وظيفه سپرده شده به هللا 

 بار ديگر استخبارات .به روم فرستاد» اقدام« حکيم را برای انجام - خاص خود

در زمينه دست يافته، آن را از طريق سفارت » گرانبھايی«شوروی به اط�عات  

بی درنگ تدبيرھای بايسته  شوروی در روم به دسترس امان هللا گذاشت که 

   . در زمينه روی دست گرفتامنيتی را 

 ناگزير ١٩٣٤ليس و سرويس ھای ويژه ايتاليا در وچنين بر می آيد که پ

هللا خان روی دست  گرديدند مساعی ھمه جانبه يی را برای نگھبانی از امان 

ميزان مشارکت سازمان ھای اط�عاتی شوروی در تامين امنيت امان . بگيرند

 مگر می توانيم گمان ،ن است روشن ساختناممک کنون اهللا در آن برھه را 
                                                             

١
، کارتن ١٦، پرونده ويژه ١٩٣٤، سال ١٧٠سياست خارجی روسيه، فوند )آرشيف( بايگانی- 
  .٩، برگ ٣، پوشه ١٧٠  

٢
  .٢٦ ھمان جا، برگ - 



١٨٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

محرم از  بزنيم که بيخی محتمل است که اين سازمان ھا تنھا به رساندن اط�عات 

در نتيجه، وابستگان و ھمخاندانی ھای نادرشاه . کابل به روم بسنده نکرده بودند

رسيدن به حساب  خود ناگزير گرديدند برنامه با پی بردن به بيھودگی ت�ش ھای 

با آن که ت�ش ھای مبنی بر مسموم . مان هللا در اروپا را از سر خود بکشندا

  .  ادامه يافتند١٩٣٨ساختن او در مکه تا سال  

پيشين، کمک شوروی در لحظات خطر را آمادگی کرملين مبنی ) شاه(امير

. او در راه بازگشت به تخت کابل ارزيابی کرد بر ارائه کمک چشمگير در مبارزه 

 سکرتر امان هللا به سفارت شوروی در روم آمد و ١٩٣٤ فبروری ٢١يخ به تار

   . خواھش کرد يک رشته خواھش ھای امان هللا را به مسکو گزارش دھند 

 مستشار سفارت، اين خواھش ھا را در گزارش خود به کميساريای -گلفاند

 بر آن امان هللا«: نشاندھی شده بود خلق در امور خارجی بازتاب داد که در آن 

است که در اين اواخر اقدامات او برای بازگشت به تخت به پيمانه چشمگيری 

از اين رو، سوء قصد به جان او نمايانگر افزايش محبوبيت . است افزايش يافته 

  سزاوار نمی  او برای خود بود و باش با آرامش و آسايش در روم را . او است

     »١ .انستان پويا تر سازدداند و می خواھد کار زير زمينی را در افغ

برای اين کار، شاه از مسکو خواھش نمود که زمينه فعاليت دو، سه نفر 

د تا تماس ھايی با يشوروی فراھم آ رزی افغانستان و نماينده او در نواحی م

امانيست ھا در افغانستان برپا نموده و برای آنان آثار گوناگون تبليغاتی و 

ن حال، امان هللا خواھش نمود که ھزينه چاپ و در اي. بفرستند اشتھاری 

در مسکو به خواھش امان هللا  . رسانيدن اين اوراق را شوروی به دوش بگيرد

 سفير شوروی در آلمان - سوريتس١٩٣٥در ماه مارچ . مثبت دادند پاسخ 

وعده سپرد که سفر او  ، به صديق خان چرخی )سفير پيشين شوروی در کابل(

                                                             

١
پوشwه  ، ٣٦، کارتن ٩، پرونده ويژه ١٩٣٤، سال ١٠ بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند - 

  .     ٢٥گ، بر١٩



١٨٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

امانيست ھای سرمست از باده نخستين    ١   .ی انجام خواھد شدبه شوروی به زود

پيروزی ھا که پرو بال کشيده بودند، حتا آماده می شدند تا نخستين کنگره خود 

  ٢." در مسکو برپا نمايند را 

يکی از مکانھای مناسبی که شاه امان هللا ميتوانست با ھواداران افغان و 

وی به اين منظور . مکه وايام مراسم حج بودھندی خود ديدار وگفت وگونمايد، 

مھمانخانه بزرگی را تدارک ديده بود و حجاج افغانی را برای اقامت درآنجا فرا 

درھيمنجا بود که اوميتوانست  ميزان محبوبيت خود را درميان مردم . ميخواند  

 بهبود که  و درھمينجا. رزيابی کندا و آزاديخواھان ھند وقبايل آزاد افغانستان

خت تا حجاج اين اوراق را با خود به افغانستان پخش اوراق تبليغاتی نيز می پردا

صدراعظم ھاشم خان در صدد بر آمد تا وی را . وسرحدات ببرند و توزيع کنند

 در  صفحات  بعدی اثرقبل الذکردر .توسط گماشتگان خود درمکه مسموم کند

  :ھمين زمينه مطالبی  آمده است 

 –او از حضور خود در مکه .  به حج رفت١٩٣٥ن به سال امان هللا خا" 

بزرگی را برای بود و   جايی که از پول خود مھمانخانه –شھر مقدس مسلمانان 

باش حجاج افغانی ساخته بود، برای انجام گفتگوھا با سران قبايل مرزی پشتون 

 رحيم -گفته می شد که يکی از آن ھا. ھند بھره می گرفت و نمايندگان مسلمانان 

گفتگوھا با  امان هللا ھنگام . رسول خان حتا به او دو صد ھزار روپيه داده بود

مرزی شمال غربی ] ايالت[ دو سال در -پتان ھا ابراز اميدواری کرد که تا يکی

  سراسری قبايل مرزی آغاز خواھد گرديد و او  ھند بريتانيايی و افغانستان، قيام 

    ٣ .فغانستان خواھد رساندرا بارديگر بر اورنگ شھرياری ا

                                                             

١
، ١٨٩  ، کwارتن ٢١، پرونده ويژه ١٩٣٩، سال ٠٧١ خارجی  روسيه، فوند  بايگانی سياست- 

  .     ٦١، برگ ٦پوشه 

٢
 ١٨٦ -١٨٥ ،صفحات استالين نبردافغانی - 

٣
   .  ١٢١-١٢  .L/P@   j //   ١٩٣٥/ ٢١/٣ گزارش معاون قونسول انگليس در جده تاريخی- 

 P    .   ١٥    



١٨٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

امانيست ھا در ميان حاجيان پشتون، نامه يی را پخش نمودند که در آن 

در اين پيام ھا . شده بودند انگليس ھا به عنوان دشمنان ھمه مسلمانان خوانده 

ھواداران امان هللا، مسلمانان ھند و افغانستان را به جھاد در برابر بريتانيای 

ھنگامی که يکی از اين نامه ھا به دست حکومت بريتانيا  . ندکبير فرا می خواند

ھوادارن امان هللا   فرستاده بريتانيا در کابل بيدرنگ تبليغات -رسيد، فريزر تيتلر

  . خان در ميان قبايل مرزی را به آگاھی حکومت افغانستان رساند

 به ھای ديپلماتيکی را ھم در روم) فعاليت(ھمزمان با آن، انگليس پويايی

بر پويايی ھای  راه انداخت تا حکومت ايتاليا را ناگزير سازد که کنترل خود را 

در يک سخن؛ پيامدھای سياسی سفر حج امان هللا     ١ .امان هللا خان بيشتر سازد

  .کابل ھنگامه بزرگی را بر پا کرد خان چنان بود که در لندن و 

بارات بريتانيا توانسته چون استخ. دلھره و پريشانی انگليس ھا مدلل بود

 نه تنھا پشتون ھا را به ١٩٣٥  بود تثبيت نمايد که امانيست ھا در ھنگام حج 

  در برابر بريتانيا و ظاھر شاه فرا خوانده بودند، بل نيز گفتگوھای ) قيام( خيزش

  ( ٢   ».شوروی انجام داده بودند يندگان محرمی با نما

که حوادث سالھای "ستاليننبردافغانی ا"کتاب ٤٢تا ٢٣ بخش ھای 

 را مورد بحث قرارميدھد، بازھم از محبوبيت امان هللا خان ١٩٤٤– ١٩٣٣

برانگيختن قبايل پشتون برضد  درميان قبايل در وزيرستان شمالی وجنوبی و

حتی مطرح کردن شخصيت روحانی بزرگ اھل . حکومت ھاشم خان سخن ميراند

که پيروان زيادی در ) قيم سوريهمحمدسعد گي�نی م"(شامی پير"طريقت يعنی 

ورد ميان قبايل سرحدی داشت، بحيث پيشوای قيام قبايل  برضد دولت کابل نيز م

نامزدی پير شامی شايسته "ابرازعقيده شد که   ومطالعه دولت آلمان  قرارگرفت

                                                             

١
 - L/P@   j.  ١٢١-١٢  .    P    .   ٣١-٣٣  

 ٥٦   فوند روسيه،  فدراسيون خارجی سياست -آرسيف -بايگانی     (بحوالۀ١٨٦ ص منبع  ھمان- ٢

  ) .٩٦ برگ ،١٥ پوشه ،١٣٩ کارتن ،١٤ ويژه پرونده ،١٩٣٦ سال ب،



١٩٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ھای بزرگ در » کارروايی«ترين و سزاوار ترين نامزدی برای سازماندھی 

پير شامی می بايست بکوشد تا قبايل مرزی . ان بودمرزھای ھند و افغانست

 .پشتون را برای يورش بر کابل برای نشاندن امان هللا خان بر تخت فرا بخواند

١ "  

بدين سان شاه امان هللا ھرگز دوستان و ياران خود را فراموش ننمود، 

ولی افشای اسرار و طرح ھای مبارزاتی شاه امان هللا از سوی استخبارات 

کوشش ھای آن شاه را در وحکومت نادرخان وھاشم خان، يس ھا، انگل

بر اثر افشای اسرار قيام قبايل . برآوردن آرمانھای وی نقش بر آب ساخت

وزيرستان به ھواداری از امان هللا خان بود که غ�م نبی خان چرخی بشکل 

. فجيعی احضار و کشته شد و تمام خاندان وی گرفتار و بزندان سپرده شدند

پس گرفتاری و به محاکمه سپردن گروه ديگری از امانيستھا منجمله س

محمدوليخان دروازی و محمد مھدی خان سرمنشی دربار امان هللا خان و مير 

سيد قاسم خان و عبدالرحمن لودين وغيره ھمرزمانش، درس ھای بزرگی برای 

. باشد ادامه دھدشاه امان هللا بود تا مبارزه با رژيم نادرشاه را تا آنجا که ممکن 

 با وجوديکه از ھفتخان خطرات ھاشم خان ١٩٤٨وبنابرين امان هللا خان تا 

بسختی عبور کرده بود، از ت�ش برای برگشت به کشور و استقرار مجدد نظام 

مشروطه  درکشور دست نگرفت، ولی پس از آنکه  بار ديگر دشمنانش به وی 

که ديگر آن شور و شوق ١٩٤٨ل زھر خوراندند ولی نمرد و زنده ماند، در سا

سياست بازی و ص�بت ايام سلطنت برايش باقی نمانده بود، با فرستادن بيعت 

نامه خود به ظاھرشاه،  درواقع بدوستان خود خبرداد که ديگر نميخواھد 

  . سياست کند

 خان، گليم پارتى هللا غبار مينويسد که، با فرستادن و چاپ بيعت نامۀ امان ا

                                                             

١
 فونwد روسwيه، فدراسwيون  خwارجی سياسwت) آرشwيف -بايگwانی (،بحوالwۀ١٩٥ ص منبع ھمان - 

 .)     ٧٧برگ  ،٢٩ پوشه ،١٧٧ کارتن ،١٧ ويژه پرونده ،١٩٣٥ سال ،٠٧١



١٩١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ر خارج جمع شد، زيرا بعد از آنکه دشمنانش به او زھر دادند، جوانان افغان د

   ١ .ديگر تعادل فکرى و جسمى او برھم خورد و نمى توانست کارى از پيش ببرد

جای گ�يه نيست ولی از آقای ) اشتباھات يک قھرمان(از نگارندۀ مقاله 

د به مژده، کسيکه خود را تحليلگر مسايل سياسی و تاريخی ميداند، خيلی بعي

ًنظرمی آيد که آب ناديده موزه از پا بکشد و خود را کام� ھمنوا وھمصدا با 

بر " نيست   جا   بی   ھرگز  "نگارندۀ مقاله نشان بدھد و با ع�وه کردن کلمات 

  .پشت گفتۀ غلط او مھر تائيد بزند

دشمنی يا سوء نيت آقای مژده نسبت به شاه امان هللا از کجا آب ميخورد 

برايش کف ميزند و " اشتباھات يک قھرمان"رجمله تنک مايه مقاله که با ھ

  : و می افزايد . دلش باغ باغ ميشود

را    قھرمانی   خان   هللا   امان   که   بگويد   خواھد   می   نويسنده" 

  خلع   از   بعد   وی   دليل   ھمين   به   و   خواست   می   سلطنت   مقام   در   فقط

  " . گرفت   کناره   نيز   قھرمانی   مقام   زا   قدرت 

در کجای  اين جمله منطق وحقيقتی ديده ميشود که مورد دلچسپی وع�قۀ 

قھرمان  " کجا گفته بود که آقای مژده قرارگرفته است؟  شاه امان هللا کی و در 

 . تا بعد ازخلع قدرت اين عبارت در حق وی صدق پيدا ميکرد"  استسلطنت

ًهللا، اينقدر بزرگواری داشت که وقتی مردم قندھار او را مجددا شاه امان 

برھبری خود و افغانستان برداشتند و بسوی کابل بحرکت افتادند، در حوالی 

غزنی وقتی با اجساد بيست تن پيش قراول فراھی روبرو شد که از طرف پيروان 

د و نامه ئی يک روحانی شکم دريده شده و برپايه ھای تلفون انداخته شده بودن

اين مھمانى از جانب اقوام غلجائى « : با خط بد م�ئی عنوانی شاه نوشته بودند

شاه با مشاھده اين  خط و آن وضع اسفناک » .هللا است امان براى درانيان و شاه 

اکنون ثابت شد که دشمنان « : و فجيع، لشکريان را بدور خود فراخواند و گفت

                                                             

١
   ١٢٤  ص ،٢ ج درمسيرتاريخ، ،افغانستان غبار - 



١٩٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اد و جنگ اندازند تا ما با دست خود يکديگر را ميخواھند در بين قبايل ما فس

بکشيم و مسبب اين عمل ناجايز من خواھم بود که براى باز گرفتن تخت و تاج، 

بيقين بدانيد که من ! پس اى مردم عزيز من. کشت و خونريزى روى خواھد داد

و نمى .   شکن جنگ داخلى و قبيلوى را تحمل کرده نميتوانم اين مناظر دل

پس بايد . شما براى بازگشت تخت و تاج من به چنين کارھا دست يازيدخواھم  

سپس شاه ... من از ميان شما بروم تا موجب چنين کشتار و خونريزى نباشم 

 دوست اين دو بيت واقف \ھورى را اشک ريزان خواند  نيکدل و حساس و مردم

 :  

  جنگ تو صلح  و صلح تو جنگ است      

  ؟نيرنگ استربانت اين چه ـــمن بق

  روم تا کـــــــــه نشنــوی  نامــــم                    ــــمي

  را  ننگ استـــام  من تـــاگـــــر از ن

   ١ ."و بعدگفت فی امان هللا

 اينست بزرگواری و مردم دوستی امان هللا خان، شاھی که خون مردم 

ران و نسبت به تاج  و تخت سلطنت برايش ارجمند تربود، ولی از رھب

، دستور ھر بيگانه قوماندانان جھادی و طالبی بگوئيد که برای رسيدن بقدرت

 ريختن خون ھموطن بيگناه نزد شان به اندازه ئی را با سر چشم می پذيرند و

خون مگسی اھميت ندارد و ما ديديم  قساوت و سنگ دلی و سفاکی وخون 

 قرن گذشته که ١٩٩٠ريزی  و فرھنگ ستيزی و ناورائی ھای آنھا را در دھه 

    . نام گرفتن از ھرکدام شان ننگ انسانيت است

  

  :استدارک

                                                             

١
  ١٧٠ص ، ش١٣٦٣ کابل درافغانستان، مشروطيت جنبش حبيبی، پوھاند - 



١٩٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

قابل اطمينان در زمينۀ توطئه ھای انگليس نوشته ھای يکی ديگراز 

وحکومت ھاشم  برای از بين بردن امان هللا خان، مقا\ت مھم ومستند جناب 

 »ومت امانىتوطئه ھاى انگليس عليه حک« تحت عنوان داکتر عبدالرحمن زمانی

در درسايت افغان جرمن آن�ين ًاخيرا بصورت کتابی بچاپ رسيده ونيزاست که 

نويسنده مقا\ت  در بخش نزدھم اين سلسله .ارشيف نويسنده قابل دريافت است

ئه ادر مکۀ معظمه ار  ترور شاه امان هللا در روم وحتی اسنادی را به ارتباط

برخی از تلگراف  .م آب خواھد شدراز شميدھد که اگر آقای مژده آنرا بخواند، 

  .از مقاله دراينجا اقتابس ميکنمرا اين بخش ھای محرمانه 

ترور شخصيت و سؤ قصد بwر جwان غwازى امwان « :داکتر زمانی مينويسد

دولت بريتانيا حتى بعد از آنکه  غازى امان هللا خان   :هللا خان بعد از ترک وطن 

يب  و ت�ش ھاى مسموم کردن  و کشتن وى کشور را ترک  کرد، از نظارت، تعق

مأمورين استخبارات انگليس  وى را ھم در ايتاليا و ھم خارج .  دست برنداشت 

در يکwwى از اسwwناد محرمانwwۀ اسwwتخبارات . از ايتاليwwا مثwwل سwwايه تعقيwwب ميکردنwwد

  غازى امان هللا خان به قسطنطنيه  و ١٩٣١انگليس از  سفر ماه فبرورى سال 

ًه بعدا به نامھwاى اسwتانبول و انقwره مwسمى شwدند،  گwزارش داده شwده  انگوره، ک

  . است

در ھمwين گwwزارش از اقwwدامات وت�wwش ھwاى  حکومwwت ھنwwد بريتwwانوى  يwwاد 

آورى شده است که به تعقيب  نشر نامۀ غازى امان هللا خان به تاريخ  پنجم مwاه 

نائيwwب .  سwwت در  جريwwدۀ زمينwwدار  منتwwشرۀ \ھwwور صwwورت گرفتwwه ا١٩٣١مwwارچ 

السلطنۀ ھند بريتانوى طى صدور يک فرمwان مخwصوص، انتwشار چنwين مwواد را 

اى آن ھwرى از ورود کwاپى منع قرار داد، و با مقامات دولت افغانستان در جلwوگي

  ١.نشريه و پخش تبليغات  براى خنثى کردن  ھمکارى نمود

 دورى از تا جائيکه به توطئه ھاى ترور غازى امان هللا خان درين دورۀ 

                                                             

١
 ٣٠ تwا  ١٩٣٠  اسناد آرشيف ھند بريتانوى، خ�صۀ رويداد ھاى افغانwستان  از اول جwو\ى - 

 ١٩٣١جون 



١٩٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وطن ارتباط ميگيرد،  به دو نمونۀ  ذيwل اقwدامات انگلwيس ھwا در مکwۀ معظمwه و 

  . روپا  اکتفا ميکنيم ااقدامات سردار محمد ھاشم خان در 

سال   ١اقدامات انگليس ھا حين شرکت غازى امان ¯ خان در مراسم حج

 آرشwيف محرمانwه از درين رابطه توجه خوانندگان محترم را به چنwد سwند١٩٣١

  Andrew Ryanجلwب ميکنwيم  کwه  بwين  انwدريو ريwان  ، ٢دفتwر ھنwد بريتwانوى

 Percy Loraineبريتانيwا در جwدۀ عربwستان سwعودى، پيرسwى لwوراين   سwفير 

 Richard Royکمwwwwشنر عwwwwالى بريتانيwwwwا در قwwwwاھرۀ مwwwwصر،  مکونwwwwاچى 

Maconachie امwwرت گراھwwل، رابwwيس در کابwwار انگلwwر مختwwوزي  Robert 

Graham   نwر ھيندرسwسفير انگليس  در ايتاليا، آرتArthur Henderson  

از دفتر خارجه، نائيب السطنۀ ھند بريتانوى در دھلى جديد و وزيwر دولwت بwراى 

  . امور ھند بريتانوى  ردوبدل شده اند

اين اسنادنه تنھا عمق ترس وبيم مقامات انگليسى  از فعاليت ھاى غازى 

نداختن دستگاه وسيع و عريض  آنھا بwراى جلwوگيرى از امان هللا خان  و بکار ا

، بلکه چشم آنعده از ھموطنان برگشت وى به منطقه و افغانستان را نشان ميدھد

مانرا نيز باز خواھد کرد که  فکر ميکنند قھرمان آزادى افغانستان، غwازى امwان 

 فرامwوش  يwاران  جwان بwر کwف خwويش را هللا خwان ، بعwد از  پناھنwدگى در ايتاليwا

کرد، در برابر استبداد دوره ھاى بعدى سکوت کرد، در برابر کشتار ھواداران و 

اين اسناد گفتwار .  يارانش بى تفاوت ماند، و از مصاحبه با خبرنگاران فرار کرد

دختر غازى امان هللا خwان، ھنديwه دافغانwستان،  را ھwم کwه ميگويwد، خwانواده اش  

 اسwwت، تائيwwwد نمwwوده، علwwwت  دى دچwwwار بwwوده  مwwwشک�ت شwwديد اقتwwصادر تبعيwwد بwwا

تقاضاى  عوايد دارائى  شخصى ملکه  ثريا را از  رژيم بعدى روشن ساخته ، و 

.  متھم نمودن  غازى امان هللا خان به بزدلى و سازش با انگليس ھا را رد ميکند

در \ب�ى اين اسwناد ذيwل کwه بwدون ھwيچ تبwصرۀ  بwراى قwضاوت خwود خواننwدگان 
                                                             

١
رويداد ھاى سwفر دوم غwازى امwان .  اين اسناد مربوط به حج اول غازى امان هللا خان مٮباشد- 

 .ًهللا خان به حج  بعدا ذکر خواھد شد

٢
 .١٩٧٠ – ١٩١٩اسناد انگليسى : اسخبارات استراتيژيک افغانستان  - 



١٩٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

قwwديم ميwشوند، از فwwشار انگلwيس ھwwا بwر دولwwت ايتاليwا نيwwز پwرده برداشwwته گرامwى ت

  .ميشود

 سwفير انگلwستان در جwده  ١٩٣١ اپريل ١٤ مؤرخ ٩٣  تلگرام شماره -١

  :به دفتر خارجه 

  سwفير بريتانيwا Andrew Ryanدرين تلگرام محرمانwه،  انwدريو ريwان 

   در دفتwwر Arthur Hendersonدر  عربwwستان سwwعودى بwwه آرتwwر ھيندرسwwن  

من  ترتيبwاتى  را گرفتwه ام تwا در بwارۀ حرکwات شwاه سwابق «خارجه مينويسد که  

شwما مwwشک�ت کwشف  فعاليwwت .  افغانwستان  زودتwرين اط�عwwات   را بدسwت آورم 

مwwن  امwwروز  صwwبح طwwى يwwک صwwحبت  از  . ھwwاى مخفwwى در مکwwه  را درک ميکنيwwد

ت بودن آوازه ھwاى امwدن شwاه بصورت عادى  راجع به درس) ٤( ١يوسف ياسين

وى در جواب گفت که امان هللا  تصميمش  را . سابق افغانستان به حج، پرسيدم 

] شwاه عبwدالعزيز[وى خودش ع�وه کرد کwه  . در يک مکتوبى اع�م کرده است 

رادر مراسwwم حwwج  ] محمwwد نادرشwwاه[ابwwن  سwwعود شwwرکت حwwاکم فعلwwى افغانwwستان  

ايwن . \يل مذھبى  نميتواند مانع شرکت  امان هللا  شودترجيح ميدھد، اما بنا به د

به اساس اصwول قبwول شwدۀ اسwت کwه نميتwوان  از اجwازۀ دخwول ھwيچ مwسلمى بwه 

مwن  از آشwکار .  وى از ھيئتى از کابل ھم ذکwر کwرد. اماکن مقدس جلوگيرى کرد

 من راجwع بwه.  ساختن ھر نوع ع�قۀ خاص به  امور افغانستان اجتناب ورزيدم 

بنwwا بwwران، تwwا .  خطwwر اع�wwم رسwwمى  پاليwwسى    يwwا تwwرور کwwدام اسwwناد قبلwwى نwwدارم 

انکwwwشافات بعwwwدى  ويwwwا در صwwwورت طwwwو\نى شwwwدن اقامwwwت وى ، \زم افتwwwد،  مwwwن 

ترور در دوران مراسم حج  بعيد .  پيشکش آنرا به حکومت حجاز خوب نميدانم 

  »   به نظر ميرسد

 کمwشنر عwالى بريتانيwا ١٩٣١يل  اپر١٤، مؤرخ ١١٨تلگرام  شماره . ٢

  :در قاھره به دفتر خارجه

                                                             

١
لعزيز ابwwن سwwعود پادشwwاه شwwيخ يوسwwف ياسwwين نزديwwک تwwرين مwwشار و سwwکرتر سياسwwى عبwwدا - 

 .عربستان سعودى بود



١٩٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  بwه آرتwwر ھيندرسwwن  Percy Loraineدريwن تلگwwرام  پيرسwى لوريwwان   

Arthur Henderson هwwت کwwبح «   نوشwwابق ٩صwwاه سwwان هللا، شwwل امwwاپري 

افغانستان، در پورت سعيد پياده شده، و به ھمراھى يک مأمور پوليس  با قطwار 

چھwار . طwرزى  و اديwب خwان بwا وى بودنwد] ؟[احمwد. شwد" ويزسw"چاشت روانۀ 

 و  ٣، عبدالعزيز ٢وره،  شجاع الدولهکسفير افغان در ان  ١افغان ديگر، غ�م نبى

 اپريل از الکسندريه وارد سويز شده و توسط امwان هللا ١١فضل احمد،   بتاريخ 

  . پذيرائى شدند

فwwدى، کwwه آيwwا وى و"در جwwواب  يwwک سwwؤال دو نفwwر مwwصرى، ھwwردو نفwwر  

تصميم گرفته است به افغانستان برگردد، امان هللا گفت کwه وى  بwراى جلwوگيرى 

وى ع�wwwوه کwwwرد کwwwه برگwwwشت وى بwwwه . از خwwwونريزى  مwwwردم، کنwwwاره گيwwwرى کwwwرد

افغانستان ، مربوط به ارادۀ مردم است، که در مدت کمتر از شش ماه درين باره 

 ى سفرش به حجاز ھيچ مقصد سياسوى اظھار داشت که . تصميم خواھند گرفت

                                                             

١
 .منظور جنرال غ�م نبى خان چرخى پسر سپه سا\ر غ�م حيدرخان چرخى ميباشد - 

او در سال .  بود١٨٩٦ شجاع الدوله خان  غوربندى پسر شاه دوله خان غلزائى متولد سال - ٢
تيwب و تنظwيم خيمwه ھwا را  به عنوان فراش باشى در سwير و سwفر اميwر حبيwب هللا خwان تر١٩١٧

از جملۀ مشروطه خواھان بوده  و گفته ميشود کwه ضwارب اصwلى گلولwه بwر شwقيقۀ . بذمه داشت 
او دراولين کابينwۀ غwازى امwان هللا خwان بحيwث وزيwر امنيwه تعwين شwد، در . اميرحبيب هللا خان بود

عضويت ھيئwت افغwانى مذاکرات ھيئت افغانى با ھيئت انگليسى تحت رياست ھنرى دابس در کابل 
 بحيث سwفير افغانwستان در بريتانيwا ١٩٢٨ و ١٩٢٤شجاع الدوله خان بين سالھاى .  را داشت 

 . ايفاى وظيفه نمود

 منظور عبدالعزيز خان چرخى پسر سwپه سwا\ر غ�wم حيwدر خwان چرخwى ميباشwد کwه  در سwال - ٣
ريف تعwين، در شwwورش  ً مکwررا  والwwى مزارش١٩٢٨w بحيwث وزيwر داخلwه مقwwرر، در سwال ١٩٢٦

ًحبيwب هللا  کلکwانى محبwوس و متعاقبwا  بwه کمwک مwردم ھwزاره نجwات يافتwه بwه کويتwه و از آنجابwwه 

 جwو\ى مجبwور ٢ از طريق ھندوستان وارد کابل شده، امwا بتwاريخ  ١٩٣٠در سال . مشھد رفت 
ت، کwه در اعضاى حwزب سياسwى آزادى ملwى  وفwد اسw» وفدى«منظور از  .  ٨. به ترک کابل شد

ايwن .  يکى از محبوبترين و پرنفوذترين احزاب سياسى مصر بود٣٠ و ٢٠دوران سالھاى دھۀ  
حزب در انتقال قدرت از شاھى مطلقه به  شاھى مشروطه  که توسط پارلمان انتخابى  ملى اداره 

 . نقش عمدۀ  داشت١٩٢٣ميشد  و قانون اساسى 



١٩٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  .» کاپى به جده. نداشته و تنھا براى حج است 

 اپريwل  مکونwاچى سwفير انگلwستان در ١٥، مwؤرخ ٧٣تلگwرام شwماره . ٣

  :   در دفتر خارجه Arthur Hendersonکابل به   آرتر ھيندرسن  

  نوشwته شwده اسwت، سwفير ٣٧درين تلگرام که بwه جwواب تلگwرام شwماره 

تان در کابwwل از اقwwدامات  غيwwر مترقبwwۀ  غwwازى امwwان هللا خwwان بwwيم داشwwته، انگلwwس

خواھان مراقبت شديد وى   بوده  براى توجيه  د\يل آتى را ذکر نموده مينويسد 

خطر بزرگ را قبول   [ ١٩١٩سال ] جنگ [وى قادر است  از جان گذشته  مثل :

 برسwwد، ه سwwرحد ھنwwدبنظwwر نادرشwwاه ، اگwwر  وى بww.دسwwت بwwه قمwwار بزنwwد] نمwwوده 

 ٩يخ ر تwا٦٣بود، رجwوع شwود بwه ارسwالى شwماره  چانسش بسيار ھم بد نخواھد

 .سپتمبر

 بررسwwانان  بwرايش راجwwع بwه احwwساسات، در حالwت فعلwwى ھwم  خ١٩١٩مثwل سwwال 

. راپور ھاى مبالغه آميز ميفرستند ، ١قبايل به نفع وى و تأثيرات پروپاگند \ھور

wwه مwwشتر بwwايد او را بيwwر شwwده ، و فقwwت برآمwwن حالwwا ازيwwازد، تwwاده سwwاجراجوئى آم

اقدامات حکومت  ايتاليwا و ع�قwه .ممکن  از منابع روسى برايش پول  داده شود

ًبه پنھانکارى خودش، مشکوک بنظر ميرسند، خwصوصا بwا درنظرداشwت راپwور 

 ماه مwارچ  توسwط حکومwت ھنwد کwه در آن  در رابطwه بwا ١٢دريافت شدۀ تاريخ  

  توافق سرى بين ايتاليا و روسيه، و توطئwۀ روسwيه در ايالwت سwرحدى امان هللا

  . شمال غربى به نفع امان هللا ذکر شده است

 اپريل کمwشنر عwالى ايالwت سwرحدى شwمال غربwى ، ٤ مؤرخ ٧٢٣تلگرام شماره 

بwا قwضيۀ امwان هللا ]  خwان [عبwدالغفار ] خwان[معتقد است که جنwبش سرخپوشwان 

 .ارتباط نزديک دارد

 اين واقعيت که امان هللا ھمين حا\ با پاسپورت داراى نام مستعار سفر ميکند، 

 فوق، من تدابير ]  نکات[در روشنى  .تبديل ان و ناپديد شدنش را آسان ميسازد

                                                             

١
ازى امان هللا خان در جريدۀ زميندار \ھور است که بنظر ميرسد که اشارۀ وى به نشر نامۀ غ - 

 .ًقب� به آن اشاره شده است



١٩٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  :احتياطى ذيل را سفارش ميکنم 

براى جلوگيرى از ناپديwد شwدنش،  مراقبwت شwديد وى در حجwازو اگwر وى ناپديwد 

  »  .شود، بررسى کردن دقيق حجاجى که از حجاز بطرف شرق سفر ميکنند

  نائب السلطنه ١٩٣١  اپريل سال ١٩، مؤرخ ١١٢٢تلگرام شماره .  ٤

  :ھند براى  سکرتر  دولت در امور ھند 

رام به وزير دولت انگلستان براى امور وايسراى ھند بريتانوى درين تلگ

ت  کشف فعاليت ھاى مخفى در مکwه  و اھميwت آنwرا �ما مشک«ھند مينويسد که 

ًدرک  ميکنيم، اما آنچه واقعا اھميت حياتى دارد، معلومات راجع به حرکت امwان 

هللا بوده و اينکه  تا وقتى وى در حجاز باشد،  نبايwد از نظwارت مwا دور و ناپديwد 

اگر وى حجاز را از طريق بحر تwرک کنwد، مwا بwراى بwست آوردن  جزئيwات   . شود

مکمwwwل ، مثwwwل  اسwwwم فرضwwwى، تغيwwwر لبwwwاس ، تwwwاريخ، کwwwشتى، منwwwزل مقwwwصود، و 

 پwwيش بwwدونکwwه مwwا اطمينwwان داريwwم، .  ھمراھwwانش  سپاسwwگزار  شwwماخواھيم بwwود

عwات بwراى بدسwت آورد  اط�درگيwر،  مwصارف     وقوع سوالداورى  راجع  به 

  ») .کاپى به کابل(  .ى صورت خواھد گرفتت�شنوع   ھر دقيق  اين نقاط ،  

 اپريwل نائwب الwسطنۀ ھنwد بwه  وزيwر ٢٠ مwؤرخ ١١٢٣تلگرام شwماره . ٥

  :دولت در امور ھند

مwا اعتwwراف ميکنwيم کwه ايwwن « دريwن تلگwرام  وايwسراى ھنwwد مينويwسد کwه 

ارتباط نزديک دارند، بطرف ھمراھى  شخصيت ھاى برجستۀ  که به رژيم گذشته 

حجاز، به اين سؤ ظن  مى افزايد که شايد شاه سابق دسwت بwه کwدام اقwدام فwورى 

بزند، اما ممکن است  که از نظر سياسى وى  اين کار را بعد از اداى مراسم حج  

 ٢٩(درينwwصورت، وى قwwادر نخواھwwد بwwود قبwwل از  اواخwwر مwwاه اپريwwل  . انجwwام دھwwد

  ....مکه را ترک بگويد) الحجه ميباشد ذ١٠اپريل مصادف با 

ما تصور ميکنيم که  اگر وى پاى خود را در خاک ھند بگذارد، شما اقدام 

ما را براى دستگيرى  اش تائيدخواھيد نمود، و بر ھمين اساس دستگاه خود را 



١٩٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

آزمايش ميکنيم تا ببينيم در نقاط مختلف  احتمال دخول،  چه وسايل شناسائى را 

  .     »ريم در درسترس دا

وايسراى ھند از بى خبرى  ودرک اين خطر واقعى توسط محمد نادر شاه 

تعجب نموده  تقاضا مينمايد تا محتواى تلگرام ھاى اخير از جده و مwصر توسwط 

او .  مکونwwwاچى، وزيرمختwwwار  انگلwwwيس در کابwwwل، بدسwwwترس وى گذاشwwwته شwwwود

 به  تائيد شما، به او در آنصورت، ما پيشنھاد ميکنيم که، مشروط«مينويسد که 

نتنھwا اجwwازۀ خواسwwتن عکwس ھwwا، شwwرح مفwwصل،  و وسwايل ديگwwر شناسwwائى شwwاه 

سابق  و ھمراھان او داده شود، بلکه  ما ھمچنان با صميميت  اماده ھستيم تا به 

ايجينت ھاى فرستاده شدۀ نwادر  اجwازه دھwيم  تwا بwا مwأمورين مwا در  بنwادرى کwه 

ًنادر طبعا اشخاص معتمدى را که بwا چھwرۀ .   کنندحجاج پياده ميشوند، ھمکارى

ًايwن اشwخاص طبعwا در ھنwد . شاه سابق و ھمراھانش  آشنا باشند، خواھد فرستاد

 . کدام منصب رسمى نداشته، بلکه تمام امکانات  \زم برايشان داده خواھد شد

  .»)کاپى به کابل(

 انگلwستان  مwى،  انwدريو ريwان سwفير٦ مؤرخ  ١٢١   تلگرام شماره  -٦

  :در جده به آرتر ھيندرسن در دفتر خارجه  

مwن بwاگرفتن آخwرين «  درين تلگرام  سفير انگليس در جده مينويwسد کwه 

راپور از مکه  تصور  ميکwنم کwه شwاه سwابق  فراتwر از نwشان دادن تقwوا،  دسwت 

آورد بيwشترى نداشwwت،  ھرچنwwد کwwه وى بwwا ھندوسwتانى ھwwا و افغانھwwا تمwwاس ھwwاى 

داشت ، و درين  رابطه شايد راه را براى  کوشwش بعwدى  بدسwت آوردن متعددى 

بنظwر ميرسwد کwه ھيئwت کابwل کwه توسwط .  دوبارۀ تاج و تخwت امwاده سwاخته باشwد

ھwيچ نwشانۀ از .  سيف الرحمن حمايwت ميwشد، بمقابwل وى ايwستادگى نمwوده باشwد

) ٩(ۀ نwه کwاپى يwک جwزو. .. ھمدردى سفير افغانستان در قاھره در دسwت نيwست 

صفحه يى به درى که توسط شاه سwابق در مکwه توزيwع شwده اسwت، بwه حکومwت 

اين جزوه حاوى دفwاع مفwصل از گذشwتۀ خwودش و . فرستاده شد] بريتانوى[ھند 

  .  »سؤ استفادۀ نادر ميباشد



٢٠٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  بwه دفتwر  R. Graham مى گراھام ٨، مؤرخ ٣٣٤ تلگرام  شماره -٧

  :خارجه

طwورى «از روم به دفتر خارجه مينويwسد کwه درين تلگرام سفير انگليس 

 اپريwwwل خwwwود اط�wwwع داده ام،  وسwwwايل  ٤ مwwwؤرخ ٧٨کwwwه مwwwن در تلگwwwرام شwwwماره 

شخصى  شاه سابق براى تأديۀ قروضش  ضبط شده است ، و اعتقاد برين اسwت 

اين وضعيت براى ھر . ًکه  وى  ايتاليا را تقريبا بدون ھيچ پولى ترک گفته است 

 دوبارۀ تخت افغانستان  يک نقwص بwزرگ  ثابwت خواھwد شwد، ت�ش حاصل کردن

  ».مگر اينکه وى در جده و يا جاى ديگر پول جمع آورى کند

 Arthur  مwwwى آرتwwwر ھيندرسwwwن ١٢، مwwwؤرخ ١١٦تلگwwwرام شwwwماره . ٨

Hendersonبه گراھام    R. Graham  

مwن ديwروز « درين تلگرام محرمانه، سفير انگليس در روم مينويwسد کwه 

راجع به رفتار شاه سابق در مکwه پرسwيدم، و از ]  ايتاليا[ير امور خارجه از وز

وزيwر . او خواستم تا من  را راجع  به رفتار و حرکات آيندۀ وى  باخبر نگھwدارد

امور خارجه  در رابطه با رفتار شاه سابق اظھار رنجش کرده، وعده داد تا وى 

وزيwwر امwwور .  مwwن قwwرار دھwwدرا تحwwت نظwwر داشwwته و معلومwwات کامwwل را در اختيwwار

خارجه گفت که شاه سابق  از حکومت ايتاليا خواسته بود  تا حرکت بطرف مکه 

ج�لتمwأب ع�wوه . را از ما مخفى نگھدارد، که البته حکومت ايتاليwا آنwرا رد کwرد

ًکرد که  وى شخصا  با دادن پناھندگى به شاه سابق در ايتاليا، مخالفwت  ورزيwده 

درين جا براى شwاه سwابق  يکمقwدار ھمwدردى  . ول قرار نگرفتاست، که مورد قب

طبيعى وجود دارد، و پادشاه ايتاليا براى رھايwشش  يwک قwسمت قwصر نwاپلس را 

داده است، اما حکومت ايتاليا با قبولى ھرنwوع مwصارفى  کwه آنwرا بwراى رھwايش 

سياسwى وزير امور خارجه  از فعاليwت ھwاى .  آماده سازد، به شدت  مخالفت کرد

شاه سابق ھيچ اط�عى نداشت، اما معتقد بود که وى در مwضيقۀ اقتwصادى قwرار 

داشته و بى فائده ت�ش ميورزيد تا از راه خريد و فروش خانه در روم، پولى  را 

  .»کمائى کند



٢٠١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  وزارت خارجwwwه بwwwه ١٩٣١ جwwwون، ٢٩، مwwwؤرخ ٨٤تلگwwwرام شwwwماره . ٩

  :وزيرمختار انگليس در کابل 

    بwwه Arthur Hendersonرمانwwه   آرتwwر ھيندرسwwن  دريwwن تلگwwرام مح

   از صحبتى کwه مارشwال شwاه ولwى Richard Roy Maconachieمکوناچى 

خان، سفير سابق افغانستان،  کمwى قبwل از حرکwت  از لنwدن، بwا يکwى از اعwضاى   

دفتwwرش در وزارت خارجwwه ، راجwwع بwwه غwwازى امwwان هللا خwwان انجwwام داده، اط�wwع  

از قول مارشال شاه ولى خان مينويسد که از تبليغات غازى امان هللا وى .  ميدھد

اما خطر، « خان در داخل افغانستان و بين باشندگان بمبئى و کلکته بيمى ندارد، 

تمجيد دوامدار شاه . و اين يک خطر  حقيقيست، که در سرحدات آزاد وجود دارد

 کwه بwراى خوشwwنودى امwان هللا بحيwث قھرمwان ملwwى و شwاه نwادر شwاه بحيwwث کwسى

انگليس ھا کار ميکند، مانع  کوبيدن  آن  قبايل سرحدى يwى  ميwشود کwه  ديwدگاه 

نتيجwwه شwwايد بwwراى حکومwwت فعلwwى .   خwwصمانۀ نwwسبت بwwه حکومwwت بريتانيwwا دارنwwد

افغانستان فاجعه بار باشد، امwا بwصورت مجwزا بwراى حکومwت ھنwد نيwز خوشwايند 

ًتا از طwرف ھنwد مwى آيwد،  و اگwر باشwد ھwم جريwان ايwن تبليغwات عمwد. نخواھد بود

دريwن او ] شاه ولى خwان [او  .  بصورت بسيار ناچيز از اتحاد جماھير شوروى 

اما . را خوانده است که باعث تسکين و تأئيد اش است"  فرمان مطبوعات"اخر 

سرچشمۀ آن تبليغات  ايتاليا بوده، و اين خطر به منافع  بريتانيا، بwه عقيwدۀ وى 

البتwه (ًکwام� ايwن حwق را ميدھwد کwه ]  پادشاه انگلستان[کومت اعليحضرت  به ح

اقدام نموده و از حکومت  ايتاليا بخواھد تwا از سwؤ اسwتفادۀ امwان هللا از ) در خفا

شاه ولى خان ھمچنان گفت ...پناھندگى ايکه به وى اعطا کرده اند، جلوگيرى کند

،  يwک حرفwى را ھwم قبwول نخواھwد کwه در رابطwه بwا مwشک�ت مwالى شwاه امwان هللا

  ١.»کرد

داکتر زمانی در بخش ديگراز نوشته اش از اقدامات ھاشم خان 

  :صدراعظم بعد از قتل برادرش نادرخان توسط عبدالخالق ، مينويسد

                                                             

١
 ،افغان جرمن آن�ين٢٠امانی، بخش داکتر زمانی، توطئه ھای انگليس عليه حکومت - 



٢٠٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ھاشم خان برای اطمينان بيشتر در نابود ساختن حتمی دشمن خونی «

را به  اروپا، گروه ديگری  خاص به افراد خود، فرمان داد تا در پھلوی گسيل

حج ۀ تصميم گرفته بود برای انجام فريضخان چون امان هللا . مکه بفرستند

  .برود

اينکه چگونه دستگاه ھاى استخباراتى و ديپلوماتيک انگليسى  فعاليت 

ھا و حرکات غازى امان هللا خان ، اعضاى خانواده  و حاميانش را تحت نظارت 

اين  ;  ط�عات از چه شيوه ھاى استفاده ميکردندبراى بدست آوردن ا; داشتند

و ب�خره  اين ;  اط�عات حاصله چگونه کار گماشتگان دولت را آسان ميساخت

حاميان و اطرافيان غازى امان هللا خان چه کسانى بودند،  در قسمت ھاى بعدى  

 درين جا به يک نمونۀ از گزارشات استخبارات  انگليس  اشاره.  ذکر خواھد شد

ميکنيم که  خوانندگان محترم خود مقاصد نھانى وتأثيرات روانى  آنرا بر محمد 

ھاشم خان صدراعظم  و ديگر بازماندگان بر سر اقتدار خانوادۀ محمد نادرشاه 

  . درک کرده ميتوانند

 مربوط به امور ١٩٣٤ جنورى ١٩ در راپور بسيار محرمانۀ  مؤرخ 

  خان چرخى از چند ھفته بدينسو در روم افغان ھا ذکر شده است  که غ�م صديق 

. بوده و بصورت منظم  ھمنشين  شاه سابق، غازى امان هللا خان، ميباشد

درحقيقت ; ًاخيرالذکر کام� اميدوار است که تابستان  امسال در کابل خواھد بود

وى منتظر کشته شدن برادران نادرشاه است که محتاطانه  طرح ريزى شده 

جوانان "که ترتيبات ذرايع قناعت بخش ارتباط با عناصر گفته ميشود . است 

در افغانستان ، کسانى که  براى  سرنگونى رژيم موجود توطئه ميکنند، "  افغان

غ�م صديق خان مسئوليت اين کار را به عھده داشته و چند .  گرفته شده است 

تان براى کمک به انق�بيون به افغانس) حد اقل سه پايه(پايه ماشين چاپ 

اينکه اين ماشين ھاى چاپ چگونه به افغانستان فرستاده .   فرستاده شده است

شده اند معلوم نيست، اما گمان ميرود که  ممکن کار  ميانجيگر ھاى محتاط 

  .    پنھانى در ھند باشد



٢٠٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

امان هللا خان انتظار دارد که در صورت :  اين راپور ع�وه ميکند 

 کمک خواھد کرد تا از روسيه تقاضا کند مساعد شدن وقت رفتنش، ايتاليا

وى ادعا دارد که با .  برايش  زمينۀ سفر از طريق  انکشور را آماده سازد

پادشاه ايتاليا روابط دوستانه دارد، و وزارت خارجۀ ايتاليا در حال حاضر 

در ھمين راپور ذکر شده است که بعد از کشته .  ع�قمندى نشان داده  است 

   (Baron Aloisi)شاه، امان هللا خان  با بارون الويسى شدن محمد نادر 

  .  سکرتر دايمى دفتر خارجۀ ايتاليا يک م�قات طو\نى داشته است 

راپور ھاى استخبارات انگليسى  از احمد على خان، پسر مرحوم محمد 

نام برده و )  که در دسمبر گذشته توسط محمد نادر خان  اعدام شد(ولى خان 

ًاين نوجوان که از تمام دارائى پدرش محروم شده است  عم� در « مينويسد که 

شاه ولى خان سفير ....  پاريس تنھا مانده و در صدد انتقام برآمده است

افغانستان در پاريس از موجوديت  احمد على خان در آن شھر آگاھى کامل 

  .  ١ ».داشته و گمان نميرود که براى  حفظ س�متى خود سھل انگارى کند

خاطر بشوروی ھا ھمه اقدامات ھاشم خان را که سرسختانه می کوشيد 

، و اين برادرش از امان هللا خان و حواريون او انتقام بگيرد، زير ترصد داشتند

امان ترور غازى  ت�ش ھاى مسکو تا اندازۀ در ناکامى  شکست  کوشش ھاى 

ليس ايتاليا وز سوی پ او افرادش  ٢ خان  هللا نوازًمث� .  خان نقش داشت هللا

   .١ .کاری که سر به رسوايی جھانی زد، و س�ح ھای شان ضبط گرديددستگير 

                                                             

١
 اسناد محرمانۀ آرشيف ھند بريتwانوى در کتابخwانؤ لنwدن، راپwور ھwاى  سwرويس اسwتخبارات -- 

اليwwwwت ھwwwwاى  شwwwwاه سwwwwابق امwwwwان هللا خwwwwان، خwwwwانواده و حاميwwwwانش  مربwwwwوط بwwwwه فع(SIS)مخفwwwى 
L/P&J/١٢/١٢١ 

٢
 هللا نواز خان ملتانى  يکى از شاگردان کالج \ھور  پسر خان بھادر رب نواز خان  بود که - 

ًبا برادرش شاھنواز خان و خادم شان عبدالحق که جديدا مسلمان شده بود، در ماه فبرورى 
 يک گروپ از شاگردان \ھور که ظفر حسن ايبک نيز درآن  مي�دى   به ھمراھى١٩١٥

ھجرت کرد، تا )  دارا\س�م(را ترک و به افغانستان )  دارالکفر(شموليت داشت، ھند بريتانوى 
به استناد اسناد آرشيف ھند . از آنجا بخاطر شموليت در ارتش ترکيه خود را به ترکيه برسانند

سابقۀ " نواز"يبى ، ظفر حسن ايبک و ادمک ، خاندان بريتانوى، آقايان غبار، پوھاند حب



٢٠٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اما اين ناکامى  هللا نواز خان مانع انتقام جوئى  خانوادۀ  شاه مقتول 

 سکرتر حيثبه را  احمد علی خان   ١٩٣٤نگرديده  و يکبار ديگر در ماه مى 

 سپرده ۀوظيف تا به ھر قيمتى که شده،   به روم فرستادند،سفارت افغانستان 

، محافظ خاص خود اينبار ھاشم خان  . را به سر برساند شده به هللا نواز خان 

بار ديگر استخبارات . م فرستادوبه ر » اقدام « اين برای انجامنيز  را ، حکيم

در زمينه دست يافته، آن را از طريق سفارت » گرانبھايی«شوروی به اط�عات 

  \زم بيرا امان هللا گذاشت که بی درنگ تد غازى م به دسترسو در رشوروی

  . امنيتی را در زمينه روی دست گرفت

 کتwwاب  نويwwسندۀ و روسwwى شwwناس خwwاور تيخwwانف، يwwورى داکتwwر گفتwwۀ بwwه

) اسwتالين افغwانى نبwرد (پwشتون قبايwل و افغانwستان در بwزرگ ھاى  قدرت سياست

 تwامين در شwوروی اط�عwاتی ھwای سwازمان مشارکت ميزان است  ناممکن اکنون

 بزنيم  حدس  توانيم می مگر. ساخت روشن  را برھه آن در خان  هللا امان امنيت

                                                                                                                                 

برادرش . در دورۀ امانى يک شخصيت مشکوک بود. طو\نى در خدمت حکومت انگليس داشت 
نامه "عبدالحق خادم شان  شخصى بود که راز . با سفارت انگليس در کابل ارتباط مخفيانه داشت

شا کرده و سبب دستگيرى تعدادزيادى از معروف مو\نا عبيدهللا سندھى را اف" ھاى  ابريشمى
او در .... ادمک مينويسد که هللا نواز  خان ادم خطرناکى  بود.  مبارزين ضد استعمار انگليس شد

وزارت خارجۀ . رابطه با قبايل سرحد خدمات ارزشمندى را براى نادر شاه انجام داده است
هللا نواز .  بل نيز عين اشتباه را  داردسفير ايتاليا در کا. جرمنى او را جاسوس انگليس ميداند

خان که از ھواداران سر سخت نادر شاه بود، در اوايل سلطنت محمد نادر شاه به غزنى فرستاده 
را تحت تعقيب داشته باشد، زيرا ) احب شوربازار نورالمشايخصحضرت (شد تا شيرآغا مجددى  

 نواز خان بحيث وزير  و به تعقيب هللا. حکومت وقت بر شيرآغا مجددى چندان اعتماد نداشت 
 از راه ھند بريتانوى ١٩٣٢هللا نواز خان در سال . آن به صفت ياور اول محمد نادرشاه مقرر شد

براى گفتگو در موضوع  جزاى قاتل سردار محمد عزيز در برلين  .  با آزادى تام به آروپا رفت 
 بحيث ١٩٤٥ و ١٩٣٥ بين سالھاى .مدتى وزير  دربار و وزير فوائد عامه بود. شرکت نمود

افغانستان  در برلين ايفاى وظيفه نموده  و غ�م صديق خان چرخى  و ) وزير مختار( سفير 
 .ھواداران ديگر غازى امان هللا خان را تعقيب ميکرد

 

١
،  ١٦، دوسيۀ مخصوص ١٩٣٤، سال ٠٧١ آرشيف سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند - 

 »، صفحۀ١٧٠کارتن 



٢٠٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 بwه کابwل از محwرم اط�عات رساندن به تنھا ھا سازمان اين دارد  امکان ًکام� که

  مخwصوص  ھwای سwرويس و پwوليس کwه  ميwشود معلwوم. باشند  نکرده اکتفا روم

 نگھبwانی بwرای را يwی جانبwه ھمه مساعی گرديدند ناگزير   ١٩٣٤ سال در ايتاليا

 و وابwستگان نتيجه، در که ميگويد تيخانف.  بگيرند دست  روی خان هللا امان از

 گرديدند ناگزير خود ھای ت�ش بيھودگی به بردن پی با  نادرشاه ھای ھمخاندانی

 ت�ش که آن با. بکشند خود سر زا را اروپا در هللا امان  حساب به رسيدن برنامه

   ١ ."يافتند ادامه ١٩٣٨  سال تا مکه در او ساختن  مسموم بر مبنی ھای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                             

،پورتwwال افغwwان جwwرمن ٢١مwwت  امwwانی ،بخwwش .برضwwدحک داکتwwر زمwwانی، توطئwwه ھwwای انگلwwيس - ١

  آن�ين

 

 



٢٠٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 

 

  مزدھسيمقالۀ 

  

   )٤بخش(نقدی برمقالۀ آقای مژده 

 )٢٠١٠/ ١٠/ ٧نوشته شده در (

  

  تخريب شاه امان هللا بدليل  اينکه روشنفکر نبود؟

  

ه امان هللا  از آوردن ھيچ دليلی مضايقه آقای مژده  برای کم زدن شا

  :از د\يل ديگروی يکی اينست که ميگويد. نميکند

  امان   که   گرفت   نتيجه   توان   می   تاريخ   در   دقيق   مطالعۀ  از "

  تجدد   يک   او.   د روشنفکرنبو   يک   کلمه   واقعی   معنی   به   خان   هللا 

   ".بود   پسند 

ای مژده  از ھيچ تاريخی که چنين نکته يی را بيان کرده باشد، نام ولی آق

شايد منظور  وی از اين تاريخ،  تاريخ  دزدان ثروتھای ملی زيرزمين . نمی برد

روی زمين باشد، يا تاريخ استاد خليلی در مورد دزد مشھور کلکان معروف به 

  غارت و باشد  و يا تاريح" عياری از خراسان"بچۀ سقاو تحت عنوان 

  پاکستان  ISIچپاولگری و ويرانگری ھای تنظيم ھای جنايتکار  و نوکران

  باشد؟ 

من برخ�ف نظر اقای مژده، ميخواھم بعرض برسانم که شاه امان هللا ھم 

  .روشنفکر بود وھم متجدد



٢٠٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

فھم  وی   روشنفکر به معنای واقعی کلمه يعنی کسی که سطح آگاھی و

ھتر از م� مسايل روز و نياز جامعه  را درک و بيشتر از يک م� باشد  و ب

تحليل و با حرکت زمان خود را ھمآھنگ کند و برای تعالی و سعادت جامعه و 

به زنان که نيم جامعه را ميسازند بديدۀ . ترقی و پيشرفت کشورش ت�ش نمايد

. کم ننگرد و آنھا را صاحب ھمان حق و حقوقی بداند که برای خود ميخواھد

يدی فراخ و فاقد تعصبات زبانی ونژادی و دينی و عقيدتی و جنسيتی دارای د

از جنايتکاران ، آدمکشان ومتجاوزين به حقوق ديگران، قاچاق بران و .باشد 

در راه  . دزدان ثروتھای ملی و تاراجگران ميراث ھای فرھنگی حمايت نکند

ھنگ تحقق عدالت اجتماعی  وتطبيق ارزشھای قانون اساسی و شگوفائی فر

  .وھنر جامعه  کوشا باشد

 خ�صه روشنکفر بايد به ارزشھای مندرج در منشور جھانی حقوق بشر 

چنين کسی ھرکه . باورمند و احترام داشته باشد) دموکراسی(و نظام مردم سا\ر 

باشد، به معنای واقعی کلمه  يک روشنفکر است و تمام اين خصوصيات در 

  . ن جمع شده بودوجود اعليحضرت مرحوم امان هللا خا

آقای مژده  خود توضيح نکرده است که منظورش از روشنفکر به معنای 

  واقعی کلمه چيست؟ 

  ولی آيا ميتوان کسی را روشنفکرگفت که تجدد پسند و نوگرا نباشد؟ 

  .ھرگزنه

آيا ميتوان کسی را که مخالف تساوی حقوق زنان بامردان و دشمن درس 

مکتب يا پوھنتون باشد، روشنفکر ناميد؟ وتعليم زنان و رفتن دختران به 

  .ھرگزنه

 آيا ميتوان کسانی را که بروی شاگردان مکتب و زنان اسيد می پاشند، و 

  .مکاتب را به آتش ميکشند، روشنفکرگفت؟ ھرگز نه



٢٠٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

آيا ميتوان کسی را که مردم فريبی کند و با پوشيدن پيراھن و تنبان 

دستار ھراتی و ،قره قل فاريابیپاکستانی، چپن مزاری ، پکول نورستانی، 

رخچين قندھاری، خود را مسخرۀ  عام و خاص  بسازد و نقش يک اکروبات 

  .سياسی را بازی نمايد، روشنفکر ناميد؟ ھرگز نه

آيا ميتوان گلبدين حکمتيار، برھان الدين ربانی، م�عمر، عبدالرسول 

 قانونی، سياف، شيخ آصف  محسنی، صبغت هللا مجددی، قسيم  فھيم، بونس

کريم خليلی، حاجی محمد محقق، اسماعيل خان وحامد کرزی را روشنفکر ناميد؟ 

  .ھرگزنه

  پس از ديد آقای مژده روشنفکر چه کسی خواھد بود؟ 

شايد از ديد اقای مژده روشنفکر کسی باشد که زن را ناقص العقل بنامد و 

ن يا کارکردن آن را ملکيت مرد بشمارد و مخالف رفتن زن به مکتب يا پوھنتو

درخارج  از منزل باشد، ولی نزدش اين مھم  باشد که با لباس پاکستانی 

وگذاشتن پکول  برسر درميان مردم  ظاھر شود و پنج  وقت نماز خود را 

درعقب  م� بخواند و درعين وابستگی به بيگانه، اکت دينداری کند و آنچه را 

شايد . آنرا تکرار و تقليد نمايدمردم عامی و بيسواد دھاتی پسند کنند، خود ھم 

بھترين نمونه يک چنين روشنفکر از نظر آقای مژده، م�عمر يا گلبدين يا  از 

 . قماش آنھا باشد، زيرا که او دلبسته راه و روش ھمين اشخاص است

  

  واما شاه امان هللا چگونه روشنفکری بود؟

اضع و خان غازى، مردى غير متعصب، عدالت خواه، متوهللا شاه امان ا

رفتار و پيش . صميمى و مردم دوست و عاشق  استق�ل و  اعت�ى کشور بود

آمد او با مردم و روشنفکران و تحول طلبان حتى قبل از رسيدن به پادشاھى، 

ھمين کرکتر و . زبانزد عام وخاص بود و او را محبوب القلوب ھمه ساخته بود

بخصوص اشراف زادگان سجاى عالى اوست که عناصر آگاه و چيز فھم کشور و 

در دربار حضور داشتند و » غ�م بچه گان«و نخبه و\يات کشور که به عنوان 



٢٠٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 منزجر و خواھان تحو\ت سياسى  حبيب هللابا رموز دربار آشنا و از روش  امير

خان که با آنھا هللا و فراھم آمدن فضاى بازتری بودند، بدور شاھزاده امان ا

ه داشت، حلقه زدند و او را به رھبرى جمعيتى ع�يق دوستانه و روابط رفيقان

 . ياد شدند، برداشتند» مشروطه خواھان دوم «يا » جوانان افغان «که بعدھا بنام 

مشروطه «يا » جوانان افغان«غازى با نام هللا بدين مناسبت نام شاه امان ا

نيز پيوند ناگسستنى دارد و ھرکسى که بخواھد تاريخ مبارزات » خواھان دوم 

 افغانستان را در سه دھۀ اول قرن بيستم مورد پژوھش  قرار دھد ، ناگزير مردم

از » جوانان افغان«است تا از جنبش مشروطه خواھان دوم و در رأس جمعيت 

، شخصيت ترقيخواه، مھين دوست و محصل استق�ل کشور ياد هللاشاه امان ا

 . آورى نمايد

ست  و يک مسلمان  بدون ترديد، شاه امان هللا، يک ملی گرای  وطن پر

منور و آگاه بود و بر اثر ھمين آگاھی از اساسات اس�م و وظايف رھبران 

اس�می بود که در نمازھای روز جمعه خود به امامت می پرداخت و خطبه ھای 

پرشور و پر جذبه يی  در راستای وحدت و اخوت افغانی و اس�می ايراد می 

 پارچگی برای آبادانی کشور و حفظ  نمود و مردم را به برادری و اتحاد و يک

استق�ل ميھن دعوت ميکرد و خطبه را با دعای ھمبستگی  و وحدت ملی 

 .مسلمانھا و افغانھا به پايان می برد

درحقيقت او پيش نماز شدن وخطبه دادن را حق رھبر و پيشوای جامعۀ 

  تان اس�می ميدانست و ميگفت قبل از وی ھيچ يکی از شاھان واميران افغانس

اين حق را از م� امامان کسب نکردند و او اولين کسی است که اين حق را 

بدست آورده است و بايد از آن درجھت تامين وحدت ملی و صيانت استق�ل 

شاه امان هللا  در خطبه ھاى خود پيشوايان اس�م را به . کشور استفاده کند

به اين عاجز مجاھد ! خداوندا« : ترتيب دعا ميکرد و در آخر با تضرع ميگفت

  . و از منبر فرود مى آمد» !توفيق رفيق گردانهللا فى سبيل ا

 شاه از تعصبات قومی ونژادی نفرت داشت و مردم را به پرھيز از ھرگونه 



٢١٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ھندو «:باری در خطبه نماز جمعه  درقندھار گفت . تبعيض وتعصب فرا ميخواند

م ، بلکه ھمه يک ملت ، ھزاره ، شيعه ، سنى، احمدزايى و پوپلزايى نداري

   ١ »!ھستيم و آنھم افغان

اولين  يکى از مھمترين تحو\ت اجتماعى عھد امانی ، طرح و تصويب 

 شمسى در ١٣٠١قانون اساسى يا نظامنامه اساسى افغانستان بود که در سال 

لويه جرگه ج�ل آباد تحت رياست شخص شاه مورد بحث و تصويب قرار گرفت 

فغانستان در تاريخ چند ھزارساله خود صاحب يک قانون و براى نخستين بار ا

  . اساسى مبتنى بر مبادى عالى حقوقی  گرديد

دراين قانون اساسى اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و 

بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق ملکيت شخصى و 

کنجه و مجازات مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و ش

افزون برين، درقانون . غيرقانونى و غيره نکات اساسى بازتاب يافته بود

تمام اتباع افغانستان برطبق شريعت و قوانين دولت « : اساسی درج شده بودکه

:  قانون اساسى حکم ميکرد١١ماده » .از حقوق و وجايب مساوى برخوردارند

بنابر حکم اين » .موقوف استدر افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل « 

ماده، درحدود ھفتصد تن غ�م و کنيز ھزاره در شھرکابل از منازل اربابان خود 

روح اين موادقانونى آن بود که در عمل تطبيق ميشد و از لوث کذب و . برآمدند

چنانکه مراسم مذھبى و تکيه گاه ھاى پيروان مذھب . ريا وفريبکارى مبرا بود

در مجالس مشوره و\يات قندھار و غزنى و ج�ل آباد و .  شدًاماميه عم� آزاد

انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى ھندوھاى افغانستان شامل و 

در امور اداره سھيم گرديدند و قيد رنگ زرد از دستار ومعجر ھندوھا با باقيات 

وع مرف) خانهللا  شاه امان ا١٩٢٠=ش ١٢٩٩طبق فرمان حمل (پول جزيه 

و ) ليسه ھاى حبيبه و حربيه (و او\د ھندو در مدارس ملکى و نظامى . گرديد

افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذھب و 
                                                             

١
 تحwwو\ت بwwا درضwwديت  متنفwwذ وروحانيwwت هللا امwwان ،شwwاه محمwwودطرزی سيwwستانی،ع�مه اعظwwم - 

 دوم فصل ،پشاور، ٢٠٠٤ طبع ، اجتماعی



٢١١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و 

 . اوى شدامتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با ھم مس

ھمزمان با جنبش اص�حات، زمينه تعليم وتربيت برای تمام فرزندان افغان 

درآن عھد برای شاگردان ع�وه . اعم از پسر و دختر بطور مجانی ميسرگرديد

شاه  و . برمدد خرچ، نان چاشت  نيز مثل شاگردان مکاتب اروپائی داده ميشد

 ت�ش نمود و برای نجات ملکه ثريا در جھت آزادی زنان از زندان چادری 

مادران از مرگ و مير در ھنگام و\دت  تعدادی از دحتران را برای نرس قابلگی 

 ٣٠٠شاه ھدايت داد که ) م١٩٢١(= ش١٣٠٠در اوايل سال . به ترکيه فرستاد

نفر به ھند ٢٠٠ نفر به اروپا و ١٠٠از جمله . تن متعلم به خارج فرستاده شوند

و .  براى تحصي�ت عالى اروپا در ھند آماده ميشدندکه از آنجمله نيز صد نفر

براى مراقبت متعلمين مفتشينى تعيين شده بودند که با شاگردان افغان بخارج 

پسر شاه  تحت هللا  نفر شاگرد برع�وه ھدايت ا٣٥در ھمان سال بتعدا . ميرفتند

 تن ديگر تحت راھنماى سيدھاشم خان ٤٨نظر سردار محمد عزيز به فرانسه و 

   ١ .ه آلمان فرستاده شدندب

دراين دوره  نخستين گامھا در جھت عصری ساختن معارف با نصاب 

تعليمی پ�ن شده برداشته شد  ومدرسه ھا از زير سلطه م� و روحانيون رھائی 

نظام قضا وعدليه  که بطور سنتی در اختيار روحانيون قرار داشت از . يافتند

حصيل کردگان  و خبره گان زبده در اختيارشان خارج گرديد و در دسترس ت

برای نخستين بار در کشور دادن معاشات مفت . عرصه حقوق قرارگرفت

واعزازی و امتيازات مستمری  برای روحانيون و خوانين و سران اقوام  و 

اعضای خاندان محمد زائی لغو شد و اين خود انق�بی  بود در برابر اين سه 

ه بزودی سرمخالفت با ريفورمھای رژيم امانی طبقه با نفوذ و با رسوخ کشور ک

برداشتند و با ساز استعمار ھمنوا شده دست به تخريب وسبوتاژ برنامه ھای 

                                                             

١
 تحwwو\ت بwwا درضwwديت  متنفwwذ وروحانيwwت هللا امwwان ،شwwاه محمwwودطرزی سيwwستانی،ع�مه اعظwwم - 

 دوم فصل ،پشاور، ٢٠٠٤ طبع ، اجتماعی



٢١٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اص�حی  ومترقی رژيم امانی زدند و تا اين رژيم را با سقوط رو برو نساختند از 

  .پای ننشستند

  :نامه، در مورد شاه امان هللا چنين مينويسد ھموطنی  زيرنام نی

ّدر دوره امانی کار نوسازی و مدرنيزه کردن افغانستان آغاز شد، آنھم "

دريک جامعۀ دست نخورده و کام� عقب مانده و ناگزير تھداب ھمه چيز بايد 

 .ازاين رو عھدامانی عھد صدھا اولين ھا در تاريخ ميھن ما است.گذاشته می شد

رت قيام کرد و اولين بار در تاريخ وطن، پادشاھی  خودعليه سلطنت و قد

در رأس مشروطه خواھان قرار گرفت،اين خصلت حتی در تاريخ جھان ھيچ يا 

 .اندک بوده است

امان هللا اولين پادشاه در تاريخ وطن ماست که فاقد حرمسراھا و غ�م بچه 

در زمان امان هللا برای اولين بار در تاريخ ميھن ما جنبش واقعی زنان .ھا بود

ش به شکل مدرن بدستورامان جوان و با پشتيبانی به ظھور رسيد،اين جنب

انجمن حمايت نسوان به رياست . خاص خودش و ياران دانشمندش ھويدا شد

و اولين سازمان .  تاسيس گرديد١٩٢٠کبراجان خواھر امان هللا در اواسط سال 

 .زنان در تاريخ وطن ايجاد شد و فعاليتھای چشمگيررا به ره انداخت

در .ود که ترقی اجتماعی از مسالۀ زن آغاز می شودامان هللا معتقد ب

دورهءامانی بر خ�ف تبليغات زھر آگين دشمنان، رفع حجاب تشويق می شد و 

 .روی لچی اجباری نبود] بگويم[روشن تر. ًقانونا بر ھمگان تحميل نمی گشت

قربانيان اصلی بردگی و آدم فروشی و . اولين بار غ�می و بردگی لغوشد

نھا در قدم اول ھموطنان ھزاره، بدخشی، پنجشيری، ازبکھا، تجارت انسا

 ١٩٢١قانون سال .ًنورستانی ھا و احيانا فرزندان بعضی از اقوام پشتون بودند

 .ممنوعيت بردگی وغ�م بچه گی را اع�م داشت

برای اولين بار بيگار، بھره کشی ظالمانه و بی مزد که جان مردم را به 

 .منوع شدلب رسانده بود، قانونا م



٢١٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اولين بار در تاريخ ميھن ما قانون در تمام ساحات اجتماعی جای عرف و 

 .عادات پوسيده را گرفت و افغانستان صاحب قانون اساسی شد

مجموعه نظام نامه ھای دورۀ امانی بکلی قانون اساسی را تمثيل ميکند 

 ياران امان هللا و.ساخته شدند] ترکی[که توسط قانون دانان افغان و فرانسوی

دانشمندش شخصا ماده به مادهء قوانين را بادقت بررسی و در بارهءھر يک به 

 .بحث می نشستند

اولين بار دارلمعلمين تاسيس شد تا معلمان وطن پرست و فداکار افغان 

کمک به مادران توسط ملکه ثريا ]مرکز[اولين بار به شکل عصری .تربيت شوند

وچی ھا که به شکل سيار باکوچی ھا در اولين بار مکتب ک.و مادرش تاسيس شد

 .حرکت بود، بوجودآمد

 دختر افغان مثل پسران افغان برای تحصي�ت عالی به خارج ٢٨اولين بار 

مصارف اين سفرھا را دولتھای ميزبان متقبل گرديده . از کشور اعزام گرديدند

 .بودند

ه راه اولين بار گروھی از جوانان افغان برای تحصي�ت عالی به فرانس

 .اولين بار مکتب صنايع مستظرفه به منظور رشد ھنرھای زيبا بوجودآمد.يافتند

اولين بار فلم و سينما وارد کشور شد و در خدمت ھمگان قرار گرفت و 

اولين بار تياتر معاصر بوجود  .دروازه ھای خود را برای ع�قمندان باز کرد

ی کردند، ملکه ثريا دستور شاه جوان و ملکه ثريا در تياتر شخصا رول باز.آمد

داد تاھنرمندان از لباسھا و زيورات شخصی او و لباسھای شاه امان اله استفاده 

   ١ ."کنند

آيا آقای مژده ميتواند يک چنين لستی از کارکرد ھای مثبت رھبران 

ارائه دھد؟ فکر ميکنم که ) ١٩٩٦- ١٩٩٢(تنظيمی در دوران قدرت شان 

                                                             

١
 جwwشن از ديگwwر  آيwwا:نگارنwwده مقالwwۀ بwwاره در نظرخwwواھی ،بخwwش آن�يwwن جwwرمن افغwwان پورتwwال - 

 نميشود؟ تجليل استق�ل



٢١٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ھا جز کشتار مردم بيگناه وچپاول  وغارت و تجاوز نخواھد توانست ، زيرا که آن

به مال ودارائی ھای شخصی ودولتی و سرانجام ويران کردن يک تمدن مثل  

  . ديگردست آوردی نداشته اند- پايتخت افغانستان-شھر کابل 

  )٤پايان بخش (

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  مھدچھارمقالۀ 

  

  )٥بخش(نقدی برمقالۀ آقای مژده 

  

  زی به اتھام سازش باانگليس ھا؟تخريب محمودطر

  ٢٠١٠/ ١٠/ ١٠نوشته شده در 

  

آقای مژده در بخش ديگر از مقاله خويش، به ارتباط مذاکرات ھيئت افغانی 

  :برای استق�ل افغانستان برھبری  محمود طرزی مينويسد

  با   تفاوتی   مرزی   محدوديت   چنين   نظر   از   ھم   منصوری   معاھدۀ" 

  آن  . شد   شناخته   به رسميت   ديورند   ]خط[و   نداشت  راولپندی   قرارداد 

  مذاکرات   اين   در   سازد   می   خاطرنشان   خويش   خاطرات   در   آيبک   که   گونه 

  در   ھندی   خواھان   آزادی   به   که   سپرد   تعھد   ھا   انگليس   به   جانب افغانی 

 [آيبک:ظ[ وی  . ندھد   حتی فرھنگی   و   سياسی   فعاليت   اجازۀ   افغانستان 

  : نويسد   می   سندی   هللا   عبيد   مو\نا   ازقول 

  از   منصوری   سوی   به   حرکت   از   قبل   طرزی   بيک   سردارمحمود

  نامو\   جمله   در   که   دوستان خويش   برای   يی   نامه   تا   کرد   تقاضا   من 

  تا   بنويسم   بودند   شامل   نيز   انصاری   جوھرو داکترمختاراحمد   علی   محمد 

  پذيرش   و در   نگويند   مثبت   پاسخ   افغانی   ھيأت   تقاضای   به   اگر انگريزھا 

  رھبران   را به   ھا   اين نامه   من   نمايند   ولعل   ليت   افغانستان   استق�ل 



٢١٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ضد   بر   را   شورشی   ايشان   وسيلۀ   به   و    نمايم   تسليم   ھندوستان   نمسلما 

  . سامان دھم   ھا   انگريز 

  از   جمعی   منصوری   در   ھيأت   اقامت   زمان   در   که   گويد  می   وی

  در   ھيأت   .شدند   ھا دستگير   انگليس   وسيلۀ   به   خواه   آزادی   رھبران 

  هللا   عبيد   مو\نا   به   چيزی   ھا   نامه   اين   سرنوشت   مورد   در   بازگشت 

  برای   افغانی   ھيأت   که   رسد   می   نتيجه   اين   به   با د\يلی   آيبک . نگفت 

  اين   از    پس . باشد   داده   ھا   انگليس   به   را   نامه   اين   شايد   نيت   حسن   اثبات 

  درافغانستان   ھندی   خواھان   آزادی   سياسی   ھای   فعاليت   جلو   معاھده، 

  افغانستان   ترک   به   مجبور   نيز   سندی   عبيد هللا   مولوی   و   شد   گرفته 

  ١". گرديد 

داد راولپندی  ًاصو\ معاھدۀ منصوری نميتوانست غيرازمحتويات قرار

ھدف مذاکرات جانب افغانی  درقدم نخست قبول .ه باشدمحتوای ديگری داشت

قدم دوم برسميت شناختن اين حق از سوی  در کردن استق�ل افغانستان و

  . انگليس بود

 اينکه افغانستان پس از امضای معاھده برسميت شناختن  استق�ل خود با 

انگليس دست به منع فعاليت ھای سياسی وفرھنگی حکومت  ج�ی وطن ھندی 

ًعرف دپلوماتيک يک عمل کام� بجا بوده است ، زيرا  ا در کابل زده است، درھ

ًوقتی انگليسھا رژيم جديد امانی را برسميت شناختند طبعا از جانب افغانی انتظار 

داشتند تا فعاليت ھای حکومت موقت ھنديھا در قلمرو افغانستان برضد انگليسھا 

 وزير خارجه افغانستان به متوقف گردد و محمودطرزی به عنوان نخستين

ص�ی کشور ميدانست تا منبعد تحريکات ھنديھا راعليه انگليس در افغانستان 

اينکار به . منع کند که بھانه يی بدست دشمن زخم خورده برای مداخ�ت ندھد

نيست و  ھيچوجه به معنی سازش خصوصی  محمودطرزی با انگليسھا نبوده و

                                                             

اطرات  خ٢٢٦و ٢٢٥مأخذ اين نوشته راآقای مژده  مشخص نکرده است، ولی درصفحات - ١

 .مده استآيبک ھمين مطلب  آ



٢١٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

سن  آيبک بيشتر شبيه استد\ل يک پاکستانی دلچسپی آقای مژده به اين قول ح

آقای مژده بايد توجه داشته باشد که ظھور . در برابر دولت  فعلی افغانستان است

انديشه و تدبيرخرد مندانۀ  جنبش مشروطيت دوم درافغانستان، محصول فکر و

که در ( محمود طرزی بود و يکی از اھداف نخستين مشروطه خواھان دوم

ًا سردار نصرهللا خان برادر امير، ولی درواقعيت،شھزاده جوان رھبری آن ظاھر

حصول استق�ل افغانستان از ) امان هللا خان داماد محمودطرزی قرارداشت،

  .انگليسھا بود

حى على « درسراج ا\خبار، تحت عنوان ١٢٩٤محمودطرزی درجدى 

طرف دولت مقالتى شديد تنبيھى و ضد استعمارى نوشت که ب� وقفه از » الف�ح 

  :طرزی نوشته بود. سانسور گرديد

  ! حى على الف�ح " 

! شرافت ملى، عظمت قومى خود را محافظت کنيد! اى ملت نجيبه افغانيه...

افغان که به ديانت و ديندارى، به ! استق�ل وحاکميت دولتى خود راصيانت نمائيد

عروف شده باشد، شجاعت و بھادرى، بغيرت و ناموس شعارى در تمام دنيا مشھور و م

آيا اين را بر وجدان و ايمان و شرف و ناموس خود چسان گوارا کرده مى تواند که نام 

 حمايت و تابعيت دولت اجنبى غيردين و غير ملت براو باشد ؟ 

ًک� ک�! حاشا ! حاشا  ًُ افغان به بسيار آسانى و خوشگوارى مرگ را قبول کرده ! ُ

ًت قطعا، قاطبا کلمات متعفنه معده بشور آورنده ميتواند، ولى ھيچگاه، به ھيچ صور ً

تابعيت و حمايت را ھضم کرده نمى تواند، معنى صاف و صريح تابعيت و حمايت اينست 

بغير ازمن، ! بغير از من، ديگرى را نشناس« :که، يک دولتى بديگر دولتى بگويد

رابطه مناسبات و بغير از من با ديگر دولتى عقد معاھدات يا ! باديگر دولتى حرف مزن 

معنى ! بغير از من، بديگر دولتى نه سفير بفرست و نه سفير قبول کن ! معاھدات مکن 

صاف و صريح استق�ل تامه و آزادى کلمه نيز اينست که ، ھردولت در ھمه چيزھايى 

ھرچه که ! تا به حال ھرچه که بود، بود...که در با\ مذکور گرديد، مستقل و آزاد باشد 



٢١٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 ....ليکن بعد از اين افغان آن افغان نيست که از حقوق خود چشم پوشى بتواند ! شد، شد

١ « 

طرزى با چنين صراحت لھجه و نوشته ھاى تنبيھى ضد استعمارى خود، امير را 

تکانه زد و امير متوجه تحريک احساسات استق�ل طلبى روشنفکران و مردم افغانستان 

ًر را فورا سانسور و خود طرزى را به پرداخت بنابرين اين شماره سراج ا\خبا. گرديد

مرغى که بى وقت آذان دھد، «:  ھزار روپيه جريمه محکوم نمود و اظھار داشت ٢٦

   ٢». سرش از بريدن است

در سراج ا\خبار افغانيه ، اين صور رساى محمود طرزى ، در پھلوى مطالب 

ات آن جريده، متنوع اجتماعى و سياسى و اخ�قى، آنچه که در \ب�ى صفح

و مکث بر آن » حب وطن« و » وطن « چون ستاره فروزان ميدرخشيد کلمۀ 

از . کلمات و توضيح جنبه ھاى مختلف معنى وطن و آزادى  و حاکميت ملى است

مطالعه سراج ا\خبار بطور واضح معلوم مى شود که طرزى تمام خرد و تجربه 

ى قدسيت وطن و حب وطن و و دانش و اط�عات و آگاھى ھاى خود را براى تجل

دانستن قدر و قيمت وطن و حفظ و حراست وطن و تحريک حس وطن پرستى و 

حصول استق�ل در جوانان افغان بکار برده است و تا ميتوانست مى نوشت و 

 : ميگفت 

  چو گشت حـب وطــن، جاى در دل ملت

 عــدو به لرزه فتد، ميشود ھـ�ک وطن

  فوظوطن به حب وطن قايمست وھم مح

 کـه ھـست حب وطن تير سھمناک وطن

کسى که وطن خود را دوست دارد، دين خود را « :طرزى عقيده داشت که

دوست دارد و کسى که دين خود را دوست دارد وطن خود را دوست دارد و وطن 

  به نظر طرزى ناسيوناليزم، اص�حات اس�مى، عصرى . خود را گرامى ميدارد

                                                             

١
 ١٢٩٤ جدى ا\خبار، سراج ١٦ شماره محمودطرزی، - 

   ٨٢ ص درافغانستان، مشروطيت جنبش حبيبى،  پوھاند- ٢



٢١٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

آسيائيزم و ضد امپرياليزم بايد در اص�حات قرار سازى، پان اس�ميزم و پان 

   ١ ».گيرد

بدينسان محمودطرزی محبت وطن را در  روح  وروان جوانان مشروطه 

مرحوم پوھاند حبيبى . خواه  و از جمله در جان شاه امان هللا جوان می دميد

پس از : "سپاسمندانه خاطره وطن دوستى خود را اينطور ياد آورى ميکند

 شمسى که من در آن شامل و ١٣٠١ولين مدرسه در کندھار در سال تأسيس ا

را از » حب وطن «درس خواندم و باسواد شدم ، براى نخستين مرتبه مفھوم 

 ساله ام از آن ٧٥نوشته ھاى طرزى دريافتم  و اين احساس شريف تا کنون که 

  : ھنگام در خاطرم باقى مانده که محمود گفته بود 

  طن خوش زمين مناى خاک پاک و اى و

 معشـوق من حبــيب من و دل نشــين من

  شبــھا به ياد وصل تو، بى خواب مانده ام

 در روزھــا بفـکر تــــو در تـاب مانده ام

  ـق تو چـسان زسـر من بدر شودپس عش

  درون شد و با جان بدر شودــان يرــبا ش

را انتشار انگليس ھا از محمودطرزی  حتی آن زمان که وی سراج ا\خبار 

ميداد بيم داشتند و وقتی او بحيث وزيرخارجه دولت امانی منصوب شد، از افکار 

و انديشه ھای پان اس�ميستی وی در ھراس بودند  ودشمن درجه يک وی 

بخصوص که انگليس ھا مکاتبات بين محمودطرزى و غ�م . بشمار ميرفتند

س شورشيان درپشاور حيدر،آمر پوسته خانه افغانستان در پشاوررا که در رأ

قرارداشت کشف کرده بودند، از محمودطرزی بشدت نفرت داشتند، و 

نيزمکاتبات بين طرزى و سردار عبدالرحمن، نماينده افغانستان در ھند را به 

پس . دست آورده بودند که ھمکارى او را با آزادى خواھان ھندى نشان ميداد

 و يک سياستمدار مدبر چطور ممکن است که يک چنين شخصيت ضد انگليسی 
                                                             

١
 ١١٦ ص ، افغانستان در مشروطيت جنبش حبيبى، پوھاند - 



٢٢٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

افغان که سالھا عبادت وطن پرستی کرده بود با سازش با انگليس خود را بد نام 

تاريخ سازد؟ قبول يک چنين خفت و پستی فقط در فکر و انديشۀ کسانی ميتواند 

ندارند و " نه گفتن"راه يابد که در برابر دساتير دشمنان وطن، شھامت  

 . را به دستور دشمنان وطن تباه و ويران کنندبسادگی حاضر ميشوند وطن خود 

ميتوان گفت که آقای مژده اين مقاله را برای آن به نگارش گرفته تا وطن 

پرستی اعضای جنبش مشروطيت را زير سوال ببرد، حا\نکه ھر ابجد خوانی 

درافغانستان ميداند که ھيچ عنصر بنيادگرايی  نميتواند در وطن پرستی  وحفط 

 اين وطن به خاک پای محمود طرزی وغبار و شاه امان هللا و حيثيت وعزت

در يک . عبدالرحمن لودين و داوی و در کل  مشروطه خواھان دوم برسد

ک�م،استرداد استق�ل کشور ثمرۀ کار و پيکار وانديشه و قلم و قدم جنبش 

  . مشروطيت دوم است

ت ولی داشتن مفکورۀ سياسی يا يک ايدئولوژی حق مسلم ھرانسان اس

عملی که از پيروان يک  ايدئولوژی سرميزند، اگر بحال يک جامعه مضر و 

ًمث� . محنت بارباشد، انسان را واميدارد تا نسبت به پيروان آن ابراز نظر کند

راست افراطی درافغانستان ھرکدام امتحان خود را در سی سال  احزاب چپ و

بنابرين ادعای وطن دوستی . رندمردم ما از آنھا خاطرات بدی دا اخير داده اند و

وخدمت گزاری آنھا به مردم، درحالی که ھنوزھم با دشمنان وطن وابستگی شان 

  . ودروغی بيش نيستادامه دارد، بدل چنگ نميزند

 روشنفکر(دربخش نظرخواھی برمقالۀ آقای مژده " پتمن" ھموطنی بنام 

 وحيد مژده خود در : " درمورد  مژده  نوشته ميکند) درنبرد با تفنگ سا\ر 

گروھھای "زندگينامه اش در سايت پيام آفتاب با افتخار از کار کردنش با 

درزندگی سياسی خود ھميشه با تندرو ترين گروه ھا مثل : "مينويسد"  تندرو

  اس�می آقای حکمتيارومکتب خدمات مجاھدين که توسط  شھيدعبدهللا  حزب 



٢٢١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

   ١ ."عزام، رھبری ميشد، کارکرده ام

توجه به آنچه تا کنون از مقاله آقای مژده اقتباس و روی آن مکث و با 
بحت رانديم،ميتوان گفت که ھدف اين نوشته درکل کشيدن خط بط�ن بر 

ھيچ افغانی که ذره يی از . بزرگترين افتخار افغانان يعنی استق�ل افغانستان است
ضد احساس وطن دوستی  در وجودش باشد يک چنين نوشته يی ضد ملی و

روحيۀ استق�ل طلبی و آزادی دوستی افغانی  را که ھيچگونه بنياد علمی ندارد 
و در آن برجان بازيھای پدران و نياکان ما خط بط�ن ميکشد، بيرون نميدھد، 

 سال بدون موجب و نادانسته از ٩٠زيرا اوميخواھد بگويد که افغانھا در طول
ه آنھا کدام پيروزی در برابر روزی بنام استق�ل تجليل کرده اند، درحالی ک

چنين . انگليسھا در جنگ سوم نداشته اند پس نمی بايد مردم به آن افتخار کنند
ًيک نوشته يی خنجر زدن برسينه تاريخ ما وھمه وطن پرستان است و کام� با 

  .       خواست دشمنان استق�ل افغانستان ھمسوئی دارد

  قبل نوکران حلقه بگوش انگليس  سال٩٠ھموطنان آگاه ما بياد دارند که 
درتبانی با ارتجاع داخلی وعناصر ضد ترقی و تحو\ت اجتماعی  عليه شاه امان 
هللا ، شاھی که برای مردم افغانستان آزادی واستق�ل و سرفرازی عرضه کرده 
بود و برای تساوی حقوق افراد اين کشور  قانون اساسی را با عالی ترين 

ن آورد  و در جھت آزادی زنان وتامين حقوق آنھا گام مبادی حقوقی آن بميا
برداشت و جز ترقی و تعالی و رفاه افغانستان آرزوی ديگر نداشت، با ھزار 
ويک دروغ و اتھام وافترا متھم کردند و سرانجام آن رژيم مترقی را  با سقوط 

بر مگربجای آنکه شخص بھتراز امان هللا خان را پيدا کنند و . رو برو ساختند
سرير سلطنت بردارند، يک دزد بيسواد و قطاع الطريق بنام بچۀ سقاو را برفرق  

  .مردم سوار کردند تا ديدند آنچه را که نبايد می ديدند

بقول غبار، انقراض سلطنت شاه امان هللا و استقرار حکومت اغتشاشی 
ر  د.٢تلقی گرديد» فاجعه تاريخی«بچه سقاوبجای آن درافغانستان به حيث يک 

 ماه حکومت سقاوی، نه سر و نه مال مردم در امان بود  و نه زن و نه ٩مدت 

                                                             

١
 آن�ين جرمن افغان سايت ،  مژده دیوح سا\ر؟ تفنگ با درنبرد    روشنفکر نظرخواھی بخش - 

٢
   ٨٣۴ ص ،١ ج ، غبار - 



٢٢٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وزير حربيه بچه سقاو سيدحسين پنجاه دختر زيبای کابلی را . دختر جوان شان
 آن رژيم ھنوز باکره بنکاح  خود در آورده بود که برخی از آنھا بعد از سقوط

 فرستاده شده بودند ، عودت  دخترانی که برای تحصيل به ترکيه.١ مانده بودند
رژيم سقاوی در . داده شدند و ھريک شان بزور درنکاح يک دزد در آورده شد

 ماه حکومت غارت و چپاول و تجاوز، کشورما را برای  يک صد سال به ٩مدت 
ًعقب انداخت، واکنون تمام روشنفکران  و وطن پرستان متفقا بدين حقيقت 

بدستور انگليس  آن رژيم را ساقط نمی کرد ، معترف اند که اگر ارتجاع داخلی 
شايد امروز کشور ما اين ھمه بيسواد وگدا و فقير و بدبخت نميداشت و به چنين 
مصيبت ھايی گرفتار نمی آمد ،ولی افسوس که مردم ما قدر آن شاه وآن رژيم 

  . قانون مدار را ندانستند و وقتی دانستند که  پشيمانی فايده يی نداشت

اری مسلک ظريف ،مھم و پرمسئوليتی است وآنانی که دارای تاريخ نگ
تفکر ملی و آشنابا ميتودولوژی تاريخ نباشند، نمی توانند  از عھدۀ تاريخ 

شايد  مسايل سياسی  کشور را بخوبی بتواند تحليل  مژدهآقای .نگاری بدر آيند
زراعت وتفسير کند، ولی تاريخ نگار مسلکی وحرفه ئی نيست، زيرا او فاکولتۀ 

تربيت شده است، حزب اس�می حکمتياررا خوانده و در مکتب بنيادگرائی 
بنابرين آنچه مطابق  طرز ديد سياسی او باشد برای تائيد آن کف ميزند و بنام 
تاريخ بخورد خوانندگان  ميدھد که  بر معيارھای تاريخ نگاری و ميتولودولوژی 

شته ھای تاريخی شان از پس \زم است درمطالعۀ نو. تاريخ استوار نيست
  :بقول حافظ بزرگوار. ديراحتياط  و دقت بيشتر کار گ

  نه ھرکه چھره برافــروخت دلبری داند

  نه ســـازد سکندری داندـيــنه ھـرکه آئ

  نه ھرکه طرف کله کج نھاد وتند نشست

  کـــــ�ه داری  وآئــــيــن ســروری داند

  ٢٠١٠/ ١٠/ ١٠پايان 

  

                                                             

١
 ص پwشاور، ١٣٧٧   طبwع تwاريخ، حريwق در مwردی هللا، حبيwب اميwر بwارش، وداد خليwل دکتwور - 

١٠۶، ١۶٢  



٢٢٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  ھمدپانزمقاله 

  

 مکثی برضد ونقيض نويسی ظفرحسن آيبک

  )٢٠١٠/ ١٠/ ١٥ نوشته شده در(

  

آقای مژده با دسترسی به کتاب حسن آيبک گوئی به کشف بزرگی ھمپايۀ 

  يك   عنوان   به   حسن   ظفر   خاطرات: " کشف يک سنگنبشته دست يافته و مينويسد

   "... آمده   در  تحرير   شتۀر   به   طرفی   بی   و   صداقت   با   مجاھد،   مسلمان 

ًمکثی کوتاھی داشته باشم که آيا واقعا  من در اينجا ميخواھم برھمين جمله

ًحسن آيبک خاطرات خود را بيطرفانه و صادقانه تحريرکرده است يا خير؟ 

 نشانی بطور عادی تبصره ھای من با ودر وسط صفحه سخنان ظفرحسن 

  .ميشود

بعد از آنکه از شکست قوای افغانی تحت آقای آيبک درگزارش جبھۀ تل، 

رھبری جنرال محمد نادرخان، بر اثر بمباران طيارات انگليس برمواضع شان 

از شجاعت و پايداری جنرال محمد نادرخان در برابر ياد ميکند، جای ديگری 

   نشينی   عقب    بعد از دريافت فرمان امان هللا مبنی بر:انگليسھا تذکرداده ميگويد

 که  پيوار سرحد   ، جنرال محمد نادرخان از ميل    بيست   فاصلۀ   به افغانی قوای 

  .برادرش شاه محمود خان در آن  سنگرداشت، عقب نشينی ننمود

نادرخان  حتی به امان هللا خان نامه نوشت که نيروھای افغانی " 

 ميل عقب نشينی کردند، اما از پيوار يک قدم عقب ٢٠از ھمه محاذ ھا 

اگربا وجود اين، امير صاحب وکابينۀ وی به عقب نشينی . ھد نشستنخوا

نيروھای رزمی از پيوار اصرار ورزند، او اين حکم را نمی پذيرد و 



٢٢٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بناء ً ترجيح . نتيجۀ ننگين اين عقب نشينی را نميتواند برذمت خود گيرد

ميدھد ازعھده اش  استعفا دھد تا فرمانده ديگری بيايد و جای او را 

  "١.و اين حکم را عملی سازدبگيرد 

عودت سپھسا\ر محمد "ظفرحسن آيبک، ھمچنان زيرعنوان 

 فرمان امير صاحب ١٩١٩دراخيرما اکتوبر:" می نويسد" نادرخان

مواصلت ورزيد که چون حا\ در تمام سنگرھا امنيت ) اميرامان هللا خان(

ًو آرامش حاکم است، بناء لشکر محاذ جنوبی ھرگاه سرحد را ترک 
بنابرين سپھسا\ر . موده به کابل عودت کند، خطری پديدارنخواھد گرديدن

محمد نادرخان و برادرانش سردارشاه وليخان  و سردار شاه محمود خان 

که ھمراه با افراد تحت فرمان شان در ارگون و پيوار قرار دارند، بطرف 

ا سپھسا\رمحمد نادرخان آمادگی برگشت سوی کابل ر. کابل حرکت نمايند

گرفت و برادرانش را نيز دستور داد که از مراکز خود حرکت و با او در 

. ھرسه فرمانده در تاريخ تعيين شده به گرديز رسيدند. گرديز م�قات کنند

آنھا روزی اموال غنيمتی، جنگ افزارھا و ساير وسايل را که از 

آنھا انگريزھا به غنيمت گرفته بودند، ھمه را درميدانی جمع نمودند و از 

]  انگليس در[در فوتو افرادی که از قرارگاه ھای . برداشتند) عکس(فوتو

. بودند نيز شامل است] وبه سپاه افغانی پيوسته[وزيرستان فرار نموده 

ميله .  پونده را آتش ميکرد٩در جمله غنايم دوپايه توپ که گلوله ھای 

ن و يک ھای توپ، دوماشيندار، حصه ھايی ازيک ھواپيما، سيم ھای تلف

   ٢."پايه تليفون صحرائی ديده ميشد

با توجه به گزارش فوق ميتوان گفت که، اگر سپاه افغانی از خود 

شجاعت نشان نميدادند و قرارگاه ھای انگليسی را متصرف نمی شدند، پس 

اين غنايم و جنگ افزارھای نظامی از کجا شد تا در گرديز درميدانی جمع و 

                                                             

١
 ٢٠٨ک، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل، ص خاطرات ظفر حسن آيب- 

 ٢٢٠، ص جاھمان- ٢



٢٢٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 بر دشمن به مردم محل نشان داده شوند؟ آيا به عنوان نمونه ھای پيروزی

اين ضد و نقيض گوئی حسن آيبک صداقت و بيطرفی او را نشان ميدھد؟ 

خواننده کدام سخن وی را باور کند، شکست افغانھا را در جبھات جنوبی يا 

پيروزی نيروھای افغانی را بر دشمن قبل از بمباران طيارات انگليس بر 

انگليسی از قرارگاه ھای خود و )پشتون تبار(رمواضع افغانھا؟فرارعساک

پيوستن شان به نيروھای افغانی ،يکی از عواملی ميتواند بحساب آيد که 

 ١٢٠٠تنھا در محاذ خيبر از جمله . انگليسھا را مجبور به متارکه جنگ نمود

 تن باقی مانده بودند که ھر آن منتظر ٢٠٠نفرسرباز افريدی انگليسی ، تنھا 

   ١ .لحه خود و پيوستن بجانب افغانی نبرد بودندفرار با اس

آيبک دريکجا اعتراف ميکند که نادرخان با اولين فير انبار مھمات قلعۀ 

تل را به آتش کشيد و چند توپ ديگربسوی قلعه فير نمود و به ھمانقدر بسنده 

کرد، زيرا که مھمات افغانھا اندک و تھيۀ آن از مرکز کار دشواری بود، ولی 

  قلعه   روی   بر   شديدی   باری   گلوله   ديگر   روز": طربعد دوباره ميگويد کهچند س

ھرگاه گلوله اندک بود اين گلوله باری شديد از کجا شد؟ اين "  گيرد   می   صورت 

  .خود بيانگر ضد ونقيض گوئی آيبک است

حسن آيبک به ارتباط استقبال از بازگشت سپھسا\ر درکابل از سوی امان 

 خان می گويد که، سپسا\ر محمد نادرخان بعد از اعزام برادرانش به هللا

  .سنگرھای شان، چند روز جانب کابل حرکت کرد

آمادگی ) نادرخان(در کابل برای استقبال از سردار" 

پرشکوھی سر و سامان يافته بود و اھالی شھرکابل از دل و 

خود جان، جوقه جوقه برای خيرمقدم گفتن او، از خانه ھای 

ما وقتی که در .  بيرون شده و در چمن حضوری گرد آمده بودند

رکاب سپھسا\ر صاحب به نزديکی چمن حضوری رسيديم ، 

                                                             

 ) بخش چھارم(نبرد افغانی استالين،پروفيسور تخانف،- ١



٢٢٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

مشاھده کرديم که ھمه شھر با بيرق ھا آذين بسته شده بود و 

نيروھای ارتش کابل، جھت استقبال از غازيان گرديز، صف بسته 

نش به چمن حضوری قدم اعليحضرت امان هللا خان و درباريا. اند

رنجه فرموده بودند تا به سپھسا\ر که عزت افغانستان را حفظ 

  ." کرده  و کشور را استق�ل بخشيده بود خير مقدم گويند

ًآيبک قب� گفته بود که نادرخان درحال فرار بسوی کابل بود که فرمان 

ه متارکه برايش رسيد وشکست او رنگ پيروزی گرفت ولی اکنون ميگويد ک

سپھسا\رعزت افغانستان را حفظ کرده وکشور را استق�ل بخشيده بود،  در 

به ! اينجا اگر بگوئيم دروغ گو حافظه ندارد، شايد درحق حسن آيبک صدق کند

اين . ھمين دليل کتاب خاطرات آيبک يک منبع معتبربرای تاريخ شمرده نميشود

بار در بيداری کتاب از جنبش مشروطيت در افغانستان و نقش سراج ا\خ

جوانان وتشکل  روشنفکران افغان ھيچ ذکر نميکند و تنھا از آزادی خواھان  

ھندی مقيم کابل و تشويق وترغيب آنھا در بدست آوردن استق�ل سياسی 

آيبک از نقش حضرت شوربازارفضل محمد مجددی  در .افغانستان سخن ميراند

ميان قبايل جنوب وبخصوص بسيج مريدان خود  برای جھاد با انگليسھا که در 

اقوام غلجائی سليمانخيل چشمگير بوده است، ھرگز ذکر نميکند، درحالی که 

وی ھمچون يک روحانی پرنفوذ حيثيت مشاور وھمکار بزرگ سپھسا\رنادر 

خان را در جنگ تل داشت ونقش مثبت او در جنگ استق�ل قابل ياد آوری 

ن وی وبرادرش فضل عمر را به ھمين خاطر اعليحضرت امان هللا خا. است

شمس (قدر دانی قرار داده ع�وه بر دادن القاب بزرگ روحانيت مورد نوازش و

، موازی سيصد جريب زمين دوفصلۀ آبی باغی را در )المشايخ و نورالمشايخ

  علت اين فروگذاشت چيست؟.  کوھدامن  بطور عطيه به آنھا بخشيد

می افغانستان ميشمارد،ياد  کسی که خود را آگاه از اوضاع سياسی ونظا

نکردن از خدمات شمس المشايخ و بی خبری از جنبش مشروطيت  در آن برھه 

از تاريخ کشور اين گمان را در انسان زنده ميکند که او بطور عمدی ازاين 

 شخص و اين جنبش نام نبرده است  و اين عيب و خ�ء  بزرگ  اين کتاب 



٢٢٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  :ئين می آوردبشمار ميرود که ارزش تاريخی آنرا پا

اعليحضرت  و سپھسا\ر سوار براسپان خود به طرف يک ديگر 

. لشکريان کابل  و جنوبی مراسم س�م نظامی را بجا آوردند. روان بودند

سپھسا\ر مرحوم از اسپ خود پياده شده و به طرف اعليحضرت روان 

اعليحضرت امان هللا خان از اسپ خويش پياده شده  و سپھسا\ر را . شد

. اين منظره بسيار مسرت انگيز بود. ا محبت فراوان در آغوش گرفتب

 . مراسم در ھمينجا پايان يافت

در دربار سپھسا\ر، افسران . روز ديگر دربار شاھی منعقد گرديد

نظامی، سران قبايل و آنانی را که در جنگ استق�ل کارنامه ھای 

به . کرددرخشانی انجام داده بودند، به حضور اعليحضرت معرفی 

برای سپه سا\ر مرحوم .... سرداران قبايل، خلعت و انعام نقدی اعطا شد

و برادرانش سردار شاه ولی خان  و سردار شاه محمود خان  و برای 

نشان "سردار محمود بيک طرزی عالی ترين نشان که درافغانستان آنرا 

رای ھمراه با نشان يک مقدار زمين ھم ب. ميگويند، تقديم گرديد" اعلی

چنانچه دراين سلسله برای سپھسا\ر مرحوم قلعۀ علی . شان داده شد

آباد  و زمين ھای اطراف آن به بطور عطيه داده شد، اما سپھسا\ر ھمه 

برای باقی افسران . آن جايداد را برای مکتب علی آباد وقف کرد

. داده شد" نشان استق�ل" وسپاھيان سمت جنوبی مدالی به نام

ر امان هللا خان در برابر اين خدمت ملی، صلۀ ديگری ھم اعليحضرت امي

درکابل ) ١منار استق�ل(به سپھسا\ر داد که آن عبارت از بنای مناری 

 .بود

                                                             

١
در منار استق�ل : " ه متن کتيبۀ منار استق�ل مينگارد آقای فضل الرحمن فاضل، دربار-

به يادگار ورود کاميابی يگانه مجاھد وطن دوست ملت :"کتيبه ای به اين عبارت درج شده است

خواه جناب محمدنادرخان سپھسا\ر که عموم ملت افغانستان حقوق آزادی خود را به قوه 

وسپس ." سی حاصل نمودند، بنا نھاده شد شم١٢٩٨شمشير اين مرد دلير از انگليس در سال 



٢٢٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

. اين يادگار از سنگ مرمر و به شکل استوانه آباد شده بود

اين منار درسرکی موقعيت دارد که از دروازۀ ارگ می گذرد 

ی قرار دارد که از دروازۀ غربی منار استق�ل در وسط جاده ا(

دراين ). سيستانی. ارگ شروع و به پل محمود خان می انجامد

 سردار ری شده است که در آن به خدمات منار کتيبه يی کنده کا

و از او به صفت قھرمانيکه . محمد نادرخان اشاره رفته است

اين طرز اعتراف . درحصول استق�ل سھم گرفته، ياد شده است

  در برابر يک تن از ١از يک پادشاه مطلق العنانوتشويق 

                                                                                                                                 

) تاريخ و روزنامه نگاری در افغانستان(در ترديد سخن داکترمحمدحليم تنويرکه در کتاب خود

محمد نادر بعد از تصاحب قدرت ، کتيبه استق�ل را نيز بنام خود حک :" نگاشته است

ظفرحسن آيبک است آقای فاضل می افزايد که، حرف دقيق ، حرف صاحب خاطرات ...." نمود

امير (کتيبۀ استق�ل در زمان حکومت نه ماھۀ بچۀ سقاو. که خود شاھد اين ديدار بوده است

: رک.(کنده شده بود که بارديگر توسط مارشال شاه ولی خان نصب گرديد) حبيب هللا کلکانی

  )، خاطرات حسن آيبک٢٢٢پاورقی ص 

بعد از جنگ استق�ل ١٩١٩خان درهللا خانم ريه تالی استوارت ميگويد که امان ا

ميناراستق�ل را بنياد کرد که در گوشه آن توپ ھاى درھم وبرھم و شکسته انگليس ھا را نشان 

  ) ٢٣٩آتش در افغانستان، ص .(ميداد

رنگ (تا آنجا من بخاطر دارم در چھارسمت منار استق�ل چھار توپ بزرگ برنگ ماشی

اين توپھا  با .  گرفته بودند  گذاشته شده بودکه در جنگ تل مورد استفاده  قرار)خاص عسکری

زنجير کلفت بشکل زيبا بھم وصل شده بودند وھرسال در موقع جشن استق�ل رنگ آميزی 

ميشدند و ميله ھای آنھا با حمايل گل زينت می يافتند و از آنھا به عنوان يادگار پيروزی افغانھا 

ذشته  نميدانم آن توپھا در جای خود قرار  قرن گ٩٠ولی از دھه . برانگليس نگھداری ميگرديد

 دارند يا خير؟

١
برعکس ادعای آيبک، درميان تمام شاھان و شwھزادگان افغانwستان، يگانwه شwاه ديمwوکرات و - 

آزاد انديش وطرفدار عدالت وقانون ومخالف تعصبات قومی و زبانی و مذھبی شاه امwان هللا بwود 
�قwات کنwد و مwشک�ت و درد خwود را بwاوی درميwان کwه ھwرکس بwدون ممانعwت ميتوانwست او را م

ھرکwدام در کتابھwای خwويش مثالھwای ) ريwه تwالی اسwتوارت(غبار و نيز نويسندۀ امريکائی . گذارد



٢٢٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

فرماندھانش که مناری را به نام  او برپا دارد و دستور دھد تا 

کتيبه يی در وصف او کنده کاری شود، ظرفيت عالی او را ثابت 

ديگری در مطلق العنان  يد از طرف ھيچ پادشاه ميکند که شا

" لی ا\رضظل هللا ع"سايرکشورھای اس�می که پادشاه را 

زيرا درعھد استبداد ھرکار . ميگويند، به وقوع نپيوسته است

بعد از اين رويداد . بزرگ و خوب تنھا به پادشاه منسوب ميگردد

سردار محمد نادرخان به حيث وزيرحربيه و فرمانده کل قوای 

 شروع دوافغانستان تعيين گرديد وموصوف سر از نو به تنظيم ار

در وزارت ) حسن آيبک(هللا خان مرااعليحضرت اميرمان . کرد

خارجه مقرر نمود و به اساس سفارش سپھسا\ر محمد نادرخان 

اما چند روز . برايم ماھوار سی پوند انگليسی معاش مقررگرديد

بعد سپھسا\ر از حضور اعليحضرت تقاضا کرد تا مرا به وزارت 

به او چنين کرد و مرا در رياست ارکان حربيه . حربيه، تبديل کند

من روزنامه ھای اردو و انگليسی . حيث سکرتر خاص وظيفه داد

اخبار را ترجمه ميکردم و در حقيقت کار من در شعبه استخبارات 

١ ."بود) Milltary Intlligence(نظامی 
  

آيبک باری  گفته بود که نادرخان درجنگ تل  شکست خورده و درحال 

که برايش رسيد و از خوش  می، فرمان متار٢٧فرار بسوی کابل بود که شام 

چانسی شکست او به پيروزی مبدل گرديد ولی در جای ديگر از خاطرات خود 

وی در . بود سپھسا\ر نادرخان فاتح جنگ تل بصورت واضح ميگويد که 

  : مينويسدسردار محمود بيگ طرزیزيرعنوان 

  حکومت افغانستان دراين ايام برای مذاکرات نھائی صلح  "

                                                                                                                                 

و فراوانی از آزادگی وعدالت پسندی وی نقwل ميکننwد کwه ميتwوان باخوانwدن آنھwا احwساس غwرور 
 سيستانی. شادمانی نمود

 ١٢٣ – ١٢٠ ص خاطرات آيبک، - ١



٢٣٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

خبرھايی که از . م ھيأتی را تحت غور داشتبا انگريز اعزا

دربار به سپھسا\ر به ج�ل آباد می رسيد، حاکی از آن بود که 

سپھسا\ر اميد وار بود . برای اعزام ھيات آمادگی گرفته ميشود

که او را بحيث رئيس اين ھيأت تعيين کنند تا به ھندوستان برود 

استق�ل افغانستان انگليس اگرچه . و با انگليس ھا مذاکره نمايد

را برسميت شناخته بود، اما آرزوی افغانھا، بويژه سپھسا\ر 

محمد نادرخان مرحوم اين بود که الی ع�قۀ دريای سند به 

افغانستان سپرده شود  و اگر اين امر ممکن نباشد، ع�قۀ قبايل 

شمال غربی که شامل بونير، سوات، ديرۀ مومند، افريدی و 

سعود و وزيری بود، از انگريزھا استرداد  گزالی وع�قه ھای م

و به افغانستان الحاق گردد و قرارگاه ھای انگريزھا از آن مناطق  

انگليسھا اين . دور شوند تا ھمۀ آن مردم به آزادی دست يابند

خواھش افغانھا را ھرگز نمی پذيرفتند، اما سپھسا\ر مرحوم به 

 انگريزھا را در نبرد ومثابۀ يک فرمانده فاتح پذيرفته شده بود  

 تل شکست داده بود  و استق�ل افغانستان را بدست آورده بود،

گمان می برد که انگريز در ھندوستان بسيار ناتوان شده است و 

اگر او به صفت رئيس ھيأت افغانی به ھندوستان اعزام گردد، 

   ١ ."ًحتما در اين مورد کامياب خواھد شد

محمد نادرخان بحيث رئيس تنظيمۀ سمت ، سپھسا\ر ١٩٢٠در آغاز سال 

مشرقی مقرر شد و به ج�ل آباد رفت و آيبک ھم ھمراه او رھسپار ج�ل آباد 

سپھسا\ر محمد نادرخان بزودی اوضاع را درسمت مشرقی تحت کنترول . شد

آورد و آرامش در منطقه حکمفرما شد و تا يکسال در آنجا ماند و دراين مدت او 

ُ را بنيان گذاشت و برھان الدين کشککی را بحيث مدير آن جريدۀ اتحاد مشرقی

تعيين نمود بعد از برگشت او بکابل برادرش سردارھاشم خان بحيث رئيس 

                                                             

 ٢٢٤ھمان منبع، ص - ١



٢٣١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

و حسن آيبک ھم با جنرال نادرخان دوباره به . تنظيمۀ سمت مشرقی تعيين گرديد

   ١ .کابل بازگشت

 با درنظر نزديکی و پيوستگی دايمی حسن آيبک با سپھسا\ر نادرخان،

سپھسا\ر نادرخان در جنگ استق�ل  مورد توجه و حمايت : داشت اين اتھام که

اما اين ( انگليسھا قرار داشته است تا از او قھرمان معرکۀ استق�ل بسازند،

اتھام به اين دليل ضعيف به نظر ميرسد که انگليسھا اينقدر نادان نبودند که با 

حيثيت امپراتوری خود  را در جھان بزمين اين  شکست و بدنامی بزرگ تاريخی 

بزنند و درعوض آن شکست، خود را به اين دلخوش و قانع کنند که در آينده از 

، اين گمان و )وجود نادرخان بحيث يک مھرۀ طرفدار خود استفاده خواھند نمود

اين سوال را در انسان خلق ميکند که دوستی آن دو روی چه مبنايی استوار 

ط ھمکاری وھمراھی در نبرد استق�ل او را محبوب سپھسا\ر ساخته بود؟ آيا فق

بود يا او پيامھای دلگرم کننده برای سپھسا\رداشت؟ بالفرض اگر بپذيريم که 

نادرخان پس از نبرد استق�ل مورد توجه انگليسھا برای آينده  محمد سپھسا\ر

ورد اعتماد قرار گرفته باشد، آيا ممکن نيست حسن آيبک نيز از اشخاص م

انگليسھا بوده باشد؟ آيبک پس از نبرد استق�ل بجای ھمدلی و يکرنگی با رژيم 

امانی از محمودطرزی و شاه امان هللا بسيارناراض و گ�يه مند است وميگويد 

که ھيات افغانی چرا در مذاکرات صلح با انگليس، برای آزادی  ھند يا تشکيل 

. و پاس مشورتھای ھندی ھا را ندانستندحکومت خودمختارھنديھا کاری نکردند 

  :آيبک می نويسد که) ٢٢٦ -٢٢٥صفحات (

  از   ما   انگريزھا   با   افغانستان   حکومت   صلح   ازمعاھدۀ   پس"

  برای   مبارزه   و   جنگ آزادی   در   که   گرفتيم   را   درس   اين   ھا   رويداد 

  ھمسايه،   ھای   کشور   به   اعتماد   عوض   به   خويش   کشور   استق�ل 

  ملت   ھيچ   زيرا   نماييم؛   اتکا   خويش   و مبارزات   ھا   برت�ش   بايست 

  تا زمانی   و   کند   نمی   قربان   خودرا   منافع   خاطرما   به   ديگر   مسلمان 

                                                             

١
  ٢٤٠،٢٤١ ،٢٢٣،٢٢٨،٢٣٠،٢٣١ صفحات خاطرات حسن آيبک،- 



٢٣٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  را   کشورخودو   نبخشيم   رھايی   غ�می   اززنجير   را   خويشتن   ما   که 

  ما  . گردند   نمی   قايل   ما ارزشی   به   جھانيان   نسازيم   قدرتمند   و   آزاد 

  با   خود   کشور   داخل   در   که   گرديم   می   عزت   صاحب   وقتی   خارج   در 

   ١" . باشيم   نيرومند   و   عزت، مستقل 

عيد نيست که آيبک، سپھسا\رنادر بنابراين گ�يه ھا وشکايتھا، از احتمال ب

خان را به پادشاھی آينده اميدوار و به مخالفت با شاه امان هللا  تشويق و ترغيب 

چنانچه ع�يم نارضايتی نادرخان بعد از بازگشت وی از ج�ل آباد  .  کرده باشد

و اجراآت برادرش .  بتدريج در کابينه و دولت امانی بظھور پيوست١٩٢١در 

م خان در ج�ل آباد نيز از اين مخالفتھا با شاه امان هللا گواھی ميدھد سردار ھاش

  . ومن در مقالۀ ديگری در بارۀ وی سخن گفته ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ٢٢٨ص ھمان منبع،- ١



٢٣٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 

  دھمزناشمقالۀ 

  

 برافراطيون ساخت اجانبنگاه نو ضرورت 

  ٢٠١٠/ ١٠/ ١٨ نوشته شده در )٧بخش(

ن برای دومين يمن آن�درد بايد اظھار کنم که پورتال افغان جر با دريغ و

با آنکه ميدانم تيم .  مرتبه يکی از بدترين مقا\ت آقای مژده را به نشر رساند

کاری پورتال افغان جرمن، مرکب از شخصيت ھای آگاه، وطن دوست و مدافع 

تحت ديگر مقاله يی با پيام مسموم کننده  منافع ملی اند، اما از آنجائی که بار

در اين پورتال به نشرميرسد  » به تاريخ استق�لنگاه نو  ضرورت« عنوان 

ميتوان پی برد که در برخی ازاعضای اين تيم رگه ھايی از ھمدلی و ھمسوئی با 

  .ديدگاه آقای مژده ديده ميشود

به نظرمن ، وقتی يک مقاله برای نشر برگزيده ميشود، می بايد نزد ناشر 

  :ھمه اين دونکته مطرح باشد که قبل از

فرھنگی جامعه ما  افتخارات تاريخی و  مقاله ضد منافع ملی واين  -اول

  نباشد،

اين مقاله چه پيامی به نسل جوان کشور که آينده سازان ميھن اند   - دوم

در بر دارد؟ ھرگاه پيام مقاله برای مخاطبين و بخصوص نسل جوان که چشم و 

 باشد، بايد گوش بسوی اھل خبره و آگاھان جامعه دوخته اند، مضر و نا سودمند

  .آن نوشته گرفته شود جلو نشر

 مسئوليت ملی و دين ممن در برابر مردم نجيب و به ماتم نشستۀ کشور

تاريخی خود ميدانم تا بگويم که پيام مقاله آقای مژده، برای ملت و نسل ھای 

نمی بايد بخورد  مند است، و نا سود مضر و جوان کشور غير وطن پرستانه و



٢٣٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 سال ٩٠ که در طول  کشوراستق�لبه آنھا را نسبت  ود وجوانان ما داده ش

. ترديد به آن نگاه کنند ارج گذاشته اند، اکنون با شک و پدران شان آنرا  قدر و

است اجازه دھد که   قای مژده اگر بدانچه من ارزيابی کرده ام قناعت ندارد، بھترآ

تا ديده شود که خواھی بگذارد  پورتال افغان جرمن آن مقاله را در بخش نظر

  کيست؟  حق با

من در پنج بخش نقد خود، با اسناد و شواھد  درپاسخ مقالۀ اول مژده،

تاريخی و د\يل منطقی به اثبات رسانده ام که استق�ل افغانستان دست آورد 

س شان شاه امان هللا است و بر اثر صدای أبزرگ مشروطه خواھان و در ر

مان هللا بود که مردم فداکار و قھرمان  از سوی شاه اجھاد بخاطر استق�ل

افغانستان، خود را برای يک رستاخيز ملی آماده کردند و با فداکردن سر وجان 

چنگ استعمار انگليس بدست  خود، گوھر گرانبھای آزادی و استق�ل را از

اين گوھر پربھا را از دست  افغانھا اگر. آوردند و به ملت افغان ارمغان نمودند

  افتخار خود دارند؟ دانم چه چيزی برای سربلندی وبدھند نمي

ضرورت نگاه نو به تاريخ «خوانندۀ ارجمند و با احساس به عنوان مقالۀ 

توجه  که آقای مژده  آنرا بتازگی مطرح ساخته است با دقت بيشتر» استق�ل

ھدف  آقای مژده از ! ًلطفا خود را به ھدف غائی نويسنده آگاه سازيد. نمائيد

  چيست؟" ضرورت نگاه نو به تاريخ استق�ل"ی برپافشار

نه يک ستراتيژی مبارزه با  استق�ل نه يک ستراتيژی اقتصادی است و

  .  ضرورتی به بازنگری آن  پيدا شود،تروريزم، تا برای رسيدن به ھدف

آيا استق�ل باعث گرديده تا مردم ما ھر روز آماج حم�ت انتحاری و 

گردند و شھر نقاط مزدحم  اخل مساجد و مکاتب وانفجارات بمب ھا حتی در د

صدھا ھزار افغان  از زندگی  نابود شوند؟ آيا استق�ل سبب شده تا ده ھا و

دھکده ھا به  آيا استق�ل سبب شده تا شھرھا و وھستی خود ساقط گردند؟ 

آيا   ويرانه مبدل گردند و ميليونھا باشندۀ اين وطن مجبور به ترک وطن شوند؟ 

تا تحليل گران و ناظران سياسی  ھا از داشتن استق�ل خود پشيمان استند، افغان



٢٣٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ما بگويند که تمام بدبختيھای مردم  در زير سر اين استق�ل نھفته است و بايد 

 نگاه نوی به تاريخ آن انداخته شود؟؟؟

. ھيچکدام از عواملی که در با\ بدانھا اشاره شد، نيست نه خير استق�ل،

ل مايۀ شرف و افتخار ھر افغان است و آبرو وعزت و شرف ھر برعکس استق�

ھيچکس از مردم شريف ما از داشتن استق�ل . باشندۀ  اين وطن پنداشته ميشود

و آزادی نا راض و پشيمان نيستند، بلکه مردم از احزاب و گروه ھای افراطی 

وطن ما را متنفر اند که  طالبی  بيزار و جنگسا\ران تنظيمی و و) چپ و راست(

پس اگر ضرورتی . به ماتمکده يی مبدل کرده و به اين  روز سياه نشانده اند

طرد گروه ھای  برای نگاه نو ھم احساس شود، اين ضرورت برای لغو و

 . تاريخ آن استق�ل و افراطی تنظيم ھای جھادی و طالبی  احساس ميشود، نه بر

 به اعمال جنايت بار ه نوضرورت نگا"عنوان بايد اينطور مطرح شود که لھذا

که با اين طايفه بنشست : "دراين مورد می بايد گفت   "ت اجانب خافراطيون سا

  "که نامرد نشد؟

 ما ھمه شاھديم که گروه ھای افراطی تحت رھبری حکمتيار و ربانی و

ھزار باشنده کابل را با فير ده ھا ھزار ٦٥ قرن گذشته بيش از ٩٠ ۀخليلی در دھ

ھيد کردند و قصر پرشکوه دارا\مان را با کابل پايتخت افغانستان راکت و توپ ش

 ٣٢و ميراث ھای فرھنگی موزيم ملی که قيمت آنھا به  . به ويرانه مبدل نمودند

  دالر تخمين زده شده است، از سوی جمعيت اس�می و شورای نظاردميليار

شورھای آيا حزب و يا گروھی که بدستور شبکه ھای جاسوسی ک. بتاراج رفت

ھمسايه در حق وطن و وطنداران خود دست به خيانت و جنايت زده باشد، 

 آيا به کسيکه با اين گروه ھای ويرانگر ارتباط و جنايتکار گفته نميشود؟

از جنايتکاران که  بدون ترديد ھرکس وابستکی داشته باشد چه بايد خطاب کرد؟ 

 حلقه بگوش بيگانه و چپاولگران وغاصبان حقوق مردم و اجنتان و نوکران

 . کار خواھد بود جنايتحمايت کند، خاين و 

ھدف آقای مژده از طرح عنوان فوق، اينست تا بگويد که بروايت ف�ن اين 

ف�ن مجاھد مسلمان پاکستانی که در صحنه نبرد استق�ل حاضر بوده است، 



٢٣٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ده  قندھار شکست خورۀ تل و ھم در جبھۀ خيبر وھم در جبھۀافغانھا ھم درجبھ

ترال برھبری چ چھارم جنگ استق�ل يعنی در جبھۀ ۀحتی در جبھ و اند 

 . نورستانی ھم بر انگليسھا پيروز نشده اندخان ميرزمانخان کنری وعبدالوکيل 

و بی اساس است و در  و بنابرين استق�ل و ياد بود از اين روز، يک کار غلط 

نه استق�ل داشته )  ؟بجز چھارسال حکومت اس�می مجاھدين(طول قرن گذشته 

ن بھتر است در قصۀ استق�ل و رھبری يرببنا .و نه ھم دولت مستقل و آزاد ايم 

که در طول يک قرن گذشته به عنوان سمبول آزادی خواھی و علم بردار 

استق�ل کشور درميان مردم شناخته شده است، نباشند و ھردو را به باد 

با لطف و ابتکار آی اس آی  ينند کهفراموشی بسپارند و به انتظار روزی بنش

آنگاه ما به استق�ل  پاکستان، م�عمر يا م� حکمتيار برتخت کابل قرار بگيرد،

  ؟؟؟�ل ما يک تاريخ واقعی خواھد بودو تاريخ استق حقيقی خود رسيده ايم 

من ھدف آقای مژده را از مقالۀ جديدش چنين ارزيابی ميکنم، اگرغير 

 !مرا رھنمائی کنيد و اوازاين باشد شما 

ولی آقای محمدداؤود مومند در يک نوشته مستدل ومستند خويش به 

عرايضی خدمت ( زير عنوان در پورتال افغان جرمن آن�ينارتباط مقاله مژده 

  :چنين مينويسد) شاغلی مژده

 محترم مژده ثابت کند که سپھسا\ربه فرض محال اگر " 

غان انگليس را شکست نداده محمدنادرخان بسرکردگی مردم سلحشوراف

واستق�ل برحسب چانس وتصادف روزگار نصيب ما گرديده، ونيز ثابت 

کند که غازی امان هللا خان روشنفکر نبود، نتايج مثبت چنين ت�شھای 

بيھوده برای مردم ونسل ھای بعدی چه خواھد بود؟ وچه تغييری در 

  " به وجود خواھد آورد؟ سرنوشت نسل امروز وفردای کشور

  :اين جم�ت مژده که گفته استبعد از خواندن جناب مومندصاحب 

 در داخل کشور جوانان تحصيلکرده با کنجکاوی درصدد يافتن د\يل "

اين نسل ھر سخنی را بدون تحقيق نمی پذيرد . عقب ماندگی کشور شان ھستند



٢٣٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

و اين مسئله موجب شده است تا در سالھای اخير تاريخ نويسی درافغانستان 

  . "شد نمايدر

 سوال من از جناب مژده اين است که به شمول " :می پرسداز مژده 

خودشان چند نفر ازاين مورخين ونويسندگان ودانشمند مبارز در داخل کشور 

 موجود ھستند که  جوانان را از خيانتھا و جنايتھای بی نظير تاريخی که در

ی وابسته به ايران سال اخير توسط اميران، آمران، وقومانان خاين جھاد٣٥

احمدشاه مسعود، سياف، مزاری، : وپاکستان وديگرکشورھای استعماری مانند

، معلم عطا، دوستم وغيره  خان گلبدين، ربانی، تورن اسماعيلمحقق، خليلی،

کاش  انجام گرفته است،از طريق تاليف کتب و رسايل آگاه وتنويرکرده باشند؟

ی دو نفر ازاين مؤرخين نامدار را با معرفی ًمحترم مژده نام چند تن و يا اق� يک

يکی دو اثر شان به ھموطنان خارج از کشورمعرفی کنند تا با بدست آوردن 

تاريخ ھای مستند ومعتبر وبی نظيرشان، فرزندان ما ديگر ضرورت به مراجعه 

   "به  آثار مورخين گذشته پيدا نکنند

ن آن دو سه نکته قابل ازبحث برعنوان مقالۀ آقای مژده  اگر بگذرم، درمت

تأمل  است، يکی بحث بر زمامداران پشتون در دونيم صد سال گذشته و ديگری 

اين ادعای نويسنده که امان هللا خان از حقوق قبايل آنسوی خط ديورند چشم 

آيبک گفته است نادرخان در جنگ تل سوم تکرار اين نکته که  و .پوشيده بود

کابل بود که فرمان متارکه برايش رسيد و حال فرار بسوی  شکست خورده و در

 .شکست او رنگ پيروزی گرفت

 صفحه نقد خود، حتی يک بار ھم از ٢٦در مورد اول بايد گفت که من در   

تا زمينۀ حم�ت آقای مژده  بر زمامداران قوم  خاصی نام نبرده ام، قوم وقبيلۀ

مداران پشتون و از بنابرين سخنسرائی مژده درمورد زما. پشتون آماده شده باشد

اعليحضرت غازی امان هللا خان،  ذھنيت انتی  جمله اميرعبدالرحمن خان و

پشتونی آقای مژده را برم� ميکند که در مقاله اش مثل يک دانۀ چرکين سرباز 

تمام کشت و کشتار امير عبدالرحمن  وی بايد توجه داشته باشد که، . کرده است

  فيودالی، به اندازۀ يک روزه کشتار احمدخان بخاطر تشکيل يک دولت متمرکز

 قوتھای ١٩٩٣د، تاچه رسد به کشتارماه اسد سال بوشاه مسعود در افشار کابل ن



٢٣٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

مسعود که شب و روز از فراز کوه سخی و کوه علی آباد مردم جمال مينه و 

س�ح ھای ثقيله مورد ضربات مرگبار قرارميداد  دامنۀ سخی را با توپ و راکت و

در . ز روزگار مردم کشيد، بدون آنکه امنيتی به شھر ارمغان کرده باشدو دمار ا

 ھزار ٦٥خمپاره در داخل شھرکابل بيش از  اثر راکت باری و انداخت توپ و

شھريان کابل کشته شدند و بيش از يک ميليون انسان ديگر مجبور به فرار از 

ز مورد تائيد من که ھرگ(  اين کشتارھاۀو آنگاه اگر به نتيج.  کابل گرديدند

سال توانست چھار نظر انداخته شود، امير عبدالرحمن خان در ظرف ) نيست،

 مسعود و جغرافيای افغانستان تأمين کند، ولی ربانی و درصد ٩٠امنيت را در 

گلبدين در ظرف چھار سال حکومت پر ھرج و مرج خود نتوانستند امنيت را تنھا 

 .مين نمايندأدر شھرکابل ت

يک برداشت تنگ  امير عبدالرحمن خان، ستن امان هللا خان ويکسان دان

امان هللا خان  حبيب که باهللا دانشمند افغان داکتر اسدا. دگماتيک است نظرانه و

: نوشته ميکند» دورۀ امانى« رسالۀ ۀاتنيکی ندارد، در مقدم کدام پيوند قومی و

توانم ي نمکه ھرگز قصد بزرگداشت و آرايش رخدادھا را ندارم ،يدر حال« 

نيز نمونه ھاى ستم و بيداد و معامله با هللا فراموش نمايم که براى امير امان ا

انگليس وجود داشت و آن راه ھا در تاريخ کشور ما کوبيده تر و ھموارتر بود 

: دکتور حبيب مى افزايد» .تا سنگ�خى که او برگزيد و سلطنت را برآن گذاشت

خويش ھمه مساعى را براى برانداختن به نظرمن امير موصوف مانند اس�ف « 

رقباى سلطنت صرف ننمود، بلکه از حلقه حفظ قدرت برون جست و به کارھاى 

رشد علوم و فرھنگ و  بزرگى مانند استرداد استق�ل، ترقى و پيشرفت کشور و

اقدامات وى با عادت . مردم دست يازيد معاصر براى فراھم آورى رفاه مدنى

بر نبود و ھم به چشم دول غربى غير عادى و خشن مى  جوامع شرقى براۀديرين

او به پيروزى آرمانھايش بدون شک کينه انگيز  و شجاعت و عشق داغ  آمد 

 » ١.بوده است

                                                             

١
 ، ص مقدمه١٣٦٨ کانديد اکادميسين دکتور استدهللا حبيب، دورۀ امانی، طبع - 



٢٣٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اص�حات  کار نقد خود نگفته ام که امان هللا خان، درازمن در ھيچ بخش   

  ھم ميکند،ًاجتماعی  دچار اشتباه نشده است، طبعا ھرکس که کار ميکند، اشتباه

ولی . بوطن خود خيانت نکرده است اما بتأکيد ميگويم که امان هللا خان ھرگز

ھشتگانه جز خيانت و جنايت در حق وطن و وطنداران خود  رھبران ھفتگانه و

تباه نمودند و ھنوز ھم  دست از  کار ديگری نکرده اند چنانکه کشور را ويران و

 .خون ريزی  و ويرانگری نگرفته اند

واھم ع�قمندی آن شاه آزادی دوست را با قبايل خر مورد دوم، مي د

آنسوی سرحد با  اقتباس پيام وی که شايد برای بسياری از افغانھا تازه و 

 :ناشنيده مانده باشد، در اينجا بيان کنم

  :پيام  امير امان هللا خان برای قبايل سرحد

 جد و جھد . براداران دلير، شجاع، باشھامت و با غرور سرحدی من"

ھای شجاعانه يی که شما در مبارزه با دشمن دين و کشور خود کرده ايد، ھنوز 

سوگند و عھد و پيمان شما برای حفظ  آبرو و ننگ تان و . در خاطره ام زنده اند

عزت کشور تان، که شما آنرا به بھای زندگی خود  نجات داديد، تحسين مرا بر 

 ۀحل مسال) انگليس(بين من و جانب ديگر دليل اصلی منازعه  . می انگيزاند

بعد از مدت ھای طو\نی ما صلح مؤقتی را برای سه سال  . سرحدات بوده است

. آنھم به طوريکه جانب مقابل ناگزير گرديد با\ دستی مرا بپذيرد. عقد نموديم

من صاف و پوست کنده و واضح برای جانب مقابل روشن ساختم که مردمان 

رحدی خويشاوندان ھمخون من اند و نبايد آنان را با ھيچ ساکن در مناطق س

وسيله يی از من جدا کنند و تا زمانيکه آنھا از رفتار جانب مقابل رضايت نداشته 

در طول سه سال آينده، دشمن ما بايد ثابت . باشند، صلح قابل تصور نخواھد بود

ی کند يا نه؟ اگر کند که آيا ميخواھد به طور جدی و صادقانه با من در صلح زندگ

دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دھد، صلح پايدار 

در غير اين صورت، ما دوباره جرگه يی را برای اتخاذ تصميم در  . خواھد بود

بنابر اين، من از شما خواھش  . اقدامات بعدی خود برگزار خواھيم کردۀبار



٢٤٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ط مسالمت آميزی با دشمن داشته باشيد و ميکنم در طول اين سه سال رواب

از  .مناسبات تان با يک ديگر در ميان خود تان بايد مانند برادر دوستانه باشد

آرزومندی، مقصد و وظيفه . بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا دارم

  .        من اين است که برای بھبود شرايط زندگی تان بکوشم

 ! ش سياه  افغانستانبر افراشته باد درف
١ " 

ھای وی از قبايل بود  گيری امان هللا خان وحمايت  به خاطرھمين موضع

نميشد و روز تاروز بيشتر   که قيامھا وحم�ت آنھا بر مواضع انگليسھا قطع 

  .ميگرديد

وعضو اکادمی علوم  تاريخ استاد تيخانف، بنابرنوشته ھای پروفيسر

 برمسلحانه حملۀ  ٦١١ زير ومسعود قبايل و١٩٢٠ تنھا طی سالمسکو، 

 ،بسيار خطرناک بودانگليس وضعيت سپاھيان .  انجام دادندھا انگليسضعامو

ی قبايل  روز و شب مورد شبيخونھاسوی  نداشتند و از ھر "پشت جبھه"چون 

 پس از قرار داد ی حت خانبه فرماندھی شاه دوله سپاھيان افغان. قرار می گرفتند

از اينرو، اين . دفاع ميکردنددر وزيرستان با دليری وانه  لعۀقصلح راولپندی از 

.. .. آنرا گرفتند١٩٢٠آخرين جايی بود که سپاھيان انگليس در دسامبر قلعه 

  خساره برداشتند  ميليون روپيه ١١٠انگليسھا دراين راه  :تيخانف ميگويد

   ٢ . کشته و زخمی دادند٢٠٠٠و

انی، پس از جنگ استق�ل، قبايل بقول محقق افغان داکتر عبدالرحمن زم

  مرتبه بر نيروھای انگليس درمناطق قبايلی حمله کردند  که در ٦٠٠پشتون 

 ٤٣٦ تن  زخمی شدند و ٤٠٠ تن انگليس  کشته و٣٠٠اثر اين  حم�ت شان  

                                                             

١
: يادداشت مولف (٣٧١پروفيسريوری تيخانف، نبردافغانی استالين،ترجمۀ عزيز آريانفر،ص  - 

متن پيام  به زبان پشتو منتشر و مزين با مھر دولتی افغانستان بود که در  سفارت شوروی اصل 
 ) .ًدر کابل به زبان انگليسی ترجمه شده  و بعدا از انگليسی به روسی در آورده شد

٢
 ٤١ھمان منبع،،ص  - 



٢٤١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  به ھمين دليل انگليسھا نيز از ھيچ کارشکنی و.١تن انگليس را اخطتاف کردند

  .هللا دريغ نمی ورزيدندسبوتاژی درحق شاه امان 

هللا انگليس ھا براى چندين سال از بکار بردن کلمه اعليحضرت به امان ا

خان ابا ورزيدند و از معاھدۀ تجارتى بين افغانستان و ايتاليا به حکومت ايتاليا 

. اعتراض کردند و گفتند که ھنوز افغانستان در ساحه نفوذ انگليس قرار دارد

انگلستان پذيرائى کردند، مگر نپذيرفتند که  ولى خان را در ھيئت محمد

در انتقال اموال به خصوص . محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد

در ھنگام شورش خوست، انگليس . اسلحه به افغانستان مشک�تى ايجاد کردند

ھا از ورود اسلحه خريدارى شده از آلمان و فرانسه به افغانستان ممانعت 

ير مختار افغانستان در پاريس عليه اين قيودات بى مورد طرزى وز. کردند

انگليسھا به  .انگليس ھا و مداخله در امور يک کشور آزاد اعتراض نمود

محمود طرزى در سرحد ھند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه 

   ٢ .قانونى ندارد

لۀ گماشتگان يًشورش منگل بايد گفت که اين شورش اساسا بوس در مورد

انگليس و روحانيون وابسته که امتيازات خود را بدستور  شاه امان هللا  از 

دست داده بودند، به بھانۀ نافذ شدن قانون جزا که يک قانون مدنی بود و 

در حقيقت برضد  جزاھای سنگسار و قطع کردن دست و پا را منع ميکرد، 

مريدان  که از)  عبدالرشيدم�عبدهللا وم�( ريفورمھای شاه، بوسيلۀ دو م�

در بحبوحۀ اغتشاش سر و کلۀ . ر بودند، براه انداخته شداحضرات شورباز

و\يت  در پيدا شد که خود رانيزيقوب خان  اميرمحمد کريم خان پسر محمد

به کابل نارسيده از طرف  مگر بسوی کابل پيش آمد، خوست پادشاه اع�ن کرد و

اعتراف کرد که انگليسھا او را برای گرفتن  گرديد و نيروھای دولتی دستگير

                                                             

١
پwwه داکتwwر عبwwدالرحمن زمwwانی، پwwه آزادسwwرحد کwwی خپلwwواکی غوشwwتونکی مبwwارزی او دمومنwwدو  - 

 ١٣٨٨مwwwشھور غزاگwwwانو کwwwی دغwwwازی ميرزمwwwان خwwwان ونwwwده،چاپ موسwwwکا خپرندويwwwه موسwwwسه،
 ٣٨، ص ٢٠١٠/

٢
 ٢٣٨آتش در افغانستان، ص - 



٢٤٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

او بشفاعت مادر امان هللا خان بخشيده . تخت افغانستان تشويق کرده اند و تاج 

   ١ .به برما تبعيد و درآنجا نابود شد به ھند برگشت و و شد 

بدينسان به ھمه معلوم گرديد که دست انگليسھا  در پشت سر شورش 

ن توجيه کردن شورش منگل بخاطر تائيد خط بنابري. درکار بوده استمنگل 

ديورند در معاھدۀ صلح راولپندی، يک توجيه عندی ويک تبليغ عوامفريبانه 

 اگر آنطورمی بود، که آقای مژده مدعی است، خان عبدالغفارخان رھبر. است

ھای آنطرف خط ديورند می بايد در رأس اين شورش قرار  ناسيوناليست

و ھمواره از نظريات واقدامات امان هللا خان دفاع ميداشت ولی اوچنين نکرد 

  . ًمينمود و او را برای ترقی و رفاه  افغانھا يک رھبر کام� مفيد می دانست

پروفيسر يوری تخانف، در کتاب خود ميگويد که خان عبدالغفار خان 

. ھمواره ع�قمندی و دلبستگی شديدی نسبت به امان هللا خان ابراز ميکرد

امان هللا به خاطر رفاه « : س از سرنگونی امان هللا خان نوشتغفار خان پ

مگر آنھا که قادر به تميز دوست از دشمن نيستند، دست . پشتون ھا کار ميکرد

اين ناسپاسی آشکار و روشنی است . به شورش زدند و او را از کشور راندند

  . »که نزد خداوند گناه و جنايت بزرگ به شمار می رود

) غفارخان(ميکند که رھبر ناسيوناليست ھای قبايل سرحدی مؤلف تبصره 

ھدف از :  به او گفته بود١٩٢٩دشوار بود فراموش نمايد که نادرخان در سال 

قيامش، بزيرکشيدن جبيب هللا کلکانی و قراردادن دوباره شاه امان هللا به تخت 

 خان در بنابرين غفارخان و ھوادارانش به پشتيبانی از امان هللا. سلطنت است

به زودی قبايل  . ميان قبايل سرحدی خيبر کارزار تبليغاتی وسيعی را براه اندختند

وزير و مسعود  اع�م نمودند که آنھا تنھا به خاطر احيای حاکميت شاه قانونی 

                                                             

  اعظم سيستانی، ع�مه محمودطرزی، شاه امان هللا وروحانيت متنفذ، فصل دوم- ١



٢٤٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 از نادرخان برضد اغتشاش سقوی  پشتيبانی نموده -  امان هللا خان-افغانستان

   ١ .اند

امی که شاه وملکه افغان مصروف ديدار خان، ھنگرخان عبدالغفا

کشورھای اروپائی بودند ومطبوعات اروپائی بخصوص جرايد انگليسی ملکه 

) با عکس ھای جعلی ومونتاژ شده   نيمه برھنه(ثريا را در لباس اروپائی 

خنثی ميکرد وذھن "پشتون"نشان داده بودند، با نوشتن مقا\ت قوی درجريدۀ 

پاچا خان در عين حال آن . ملکه افغان روشن ميساختقبايل را در مورد شاه و

روحانيون وابسته به انگليس را نيز رسوا ميکرد وبه اقوام و قبايل پشتون 

پاچا خان نامه . خاطر نشان مينمود که فريب دسايس \رنس انگليس را نخورند

از وی درمورد اين آوازه ھا که دختران افغان  ئی به امان هللا خان فرستاد و

رترکيه  باپسران دريک ليليه زندگی ميکنند،سوا\تی نمود وجواب امان هللا د

جريده ١٩٢٩در شماره ما می  گرفت ورا مبنی برتبيلغات سوء دشمن خان 

  . پشتون به نشر رساند

در :" خان عبدالغفار خان دراين شماره در بارۀ امان هللا چنين مينويسد

 بر ھريک از.ان هللا خان است  امھمتمام قوم پشتون صرف يک پادشاه وآن

فرض است تا از وی ھمانگونه حمايت کنند چنانکه از برادر سکۀ  پشتونھا

بلحاظ خدا باری بسوی اقوام ديگر نظر بيندازيد که آنھا چگونه از . خود ميکنند

پادشاه خود حمايت مينمايند وبا يک سخن شاه خود  جان ومال ونزديکان خود 

)  وی  رضاشاه در ايران و کمال اترک درترکيه بودمنظور(را قربانی ميکنند

يگانگی  وتنظيم امور ھرقوم  ضروری است تا از اوامر  اتفاق و برای  اتحاد و

و آرمان شاه را آرمان  خود و  پشتی بانی کنند سرکرده و پادشاه خود رھبر و

ھيچوقت نبايد حرف وسحنی برضد او گفت  .ناکامی او را ناکامی خو تصورکنند

  ."ه باعث نفاق  وخون ريزی ميان مردم شودک

                                                             

 ١٧٥ پروفيسريوری تيخانف،  نبردافغانی استالين، ص- ١



٢٤٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  خان عبدالغفار با امان هللا در بمبئی م�قات کرد و١٩٢٩در ماه جو\لی 

وع�وه کرد که  با از ميان . ثرات  پشتونھای سرحد را به اط�ع  وی  رسانيدأت

افغانستان را  يکسو بگذاريم، به مردم سرحد سخت نقصان  رفتن شما اگر

 وخروش وجذباتی  که از ھمت شما درمقابل انگيس درمردم آن جوش. رسيد

پيدا شده بود و روز تا روز قوت ميگرفت، آن جوش  وجذبات بر اثر  سرحد

مايوسی شما از قوم و وطن تان  و آمدن به بمبئی برای پشتون ھا يک چنان 

 قوم پشتون نسبت اميد انق�بی  بود که با شنيدن آن خبر بيکبارگی تمام اراده و

به آينده به  يأس و نا اميدی مبدل شده و جای ھمت شان را بی ھمتی گرفته 

پاچاخان می نويسد که وی شاه امان هللا  را در ھوتل تاج بمبئی م�قات . است 

کرد و در پھلوی ديگر سوا\ت از وی پرسيدم که شما چر اجنگ نمی کنيد و به 

  زور  دوباره  تاج  و تخت را نمی گيريد؟

مردم  ) محافظ(ببينيد،دراصل پادشاه يک چوکی دار:" اب داد  شاه جو

نه از من؟ ] دنيود تعيين نماکه چکسی راچوکيدار خ[اين حق مردم است  است و

: آيا مناسب است که چوکيدار يک قريه ،سوته بدست بگيرد وبه مردم  بگويد

واگر رضای مردم . ديئشما مجبور ھستيد که مرا چوکيدار خود تعيين نما

خ�ف خواست چوکيدار باشد آيا کارگرفتن از زور جايز است؟ اگر برخ�ف بر

رضای مردم شما زور  را جايز ميدانيد در آنصورت  برمن ھم  \زم بود  تا از  

  "؟زور کار ميگرفتم   وجنگ می نمودم

امروز در افغانستان خانه : پاچا خان ميگويد من به امان هللا خان گفتم

 است درآنجا بطرفداری شما تبليغ واز خوبی ھای شما جنگی جاری است، \زم

. شما را بقدرت بنشانند گفته شود تا مردم دوباره  به طرفداری شما برخيزند و

من ده سال خدمت اين قوم را . وظيفۀ من ختم شده است :" شاه در جواب گفت 

 از. زمانش نخورده ام  دراين ده سال من ھرگز نان خود را در  وقت و. کردم

در شب ھم درفکر . از زن و فرزندان خود خبر نداشتم . صبح تا شام کار کردم 

در . اين قوم واين  وطن بودم که چگونه آنھا را در شاھراه ترقی سوق بدھم 

من در بارۀ خود . عوض اين خدمات، قوم به من تھمت قاديانی وکفر را صله داد



٢٤٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ليغ ميکنم ونه به کسی نه خود تب. نميخواھم  ھيچگونه تبليغ و پرو پاگند

شاھی کرده من بشما راست ميگويم که از آن پاد.ميگويم که برای من تبليغ کند

دھقانی وزمينداری ميکنم  وگذارۀ خود را خواھم نمود،  .اکنون خيلی راحت ترم

١ ."خداوند رازق است
  

خان جرگۀ اقوام و قبايل افريدى و هللا  امان ا١٩٢٥رورى سال ب ف٢٣در

�ل آباد دايرکرد و درآن جرگه در لباس افريدى به پشتو صحبت مومند را در ج

ھشت . نمود و خود را مقيد به دفاع از آزادى و استق�ل قبايل آنسوی خط نمود

ھشت نماينده از اقوام شينوار، افريدى، مومند، خوگيانى، غلجائى و وزيرى 

امان . دھاى ننگرھار به شمول چھار مخبر برتانيه در اين جرگه حضور داشتن

خان در بارۀ نظامنامه اساسى کشور توضيحات داد، يکى از حضار خطابۀ هللا ا

اما شاه . نظامنامه خ�ف پيشرفت اس�م است: خان را قطع کرده گفتهللا امان ا

ازخودم و اجراآت : به قرائت نظامنامه ادامه داد و ھنگامى که ختم گرديد، گفت

مامورين دولتى  د يا شکايتى ازھيچکس انتقا! مامورين دولتى ام انتقاد کنيد

افريديھا در مورد تعليم و تربيۀ او\دھای خود از شاه کمک خواستند و . نداشتند

يک نفر پيشنھاد کرد افغانستان کشور آزاد است و شاه لقب . شاه وعده کمک داد

و . سلطان  را انتخاب نمايد، اما شاه قبول نکرد و تنھا به لقب غازی اکتفا نمود

جرگه، اشخاصی که از شاه ناراضی بودند، به وى احترام زياد قايل شدند در ختم 

و وى را حکمرانى يافتند که مانند خود آنھا لباس پوشيده و بدون کدام تشريفات 

  .با آنھا مذاکره ميکند

برتانويھا خط آھن را ترميم . شاه بعد از ختم جرگه به سرحد رفت

رحد رفت و با کارگران دست داد و بغل امان هللا خان به آنطرف خط س. مينمودند

اينکار باعث حيرت کارگران شد از اينکه با يک شاه مصافحه  .کشی نمود

اما برعکس اين روش شاه خشم برتانويھا را برانگيخت که چرا شاه . ميکنند

                                                             

مجموعه مقا\ت غازی ١٦١ -١٦٠تر وقارعلی شاه کاکا خيل، صص به مقالۀ داک:  رک - ١

 امان هللا خان دافغانستان د خپلواکی ستوری،چاپ دافغانستان د ودی تولنه،جرمنی ،کلن



٢٤٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

پروتوکول را مراعات نميکند و داخل قلمرو ما گرديده است؟  اما شاه با اين کار 

   ١. ا نشان داد که اين سرزمين افغانھا است نه از برتانوی ھاخود به برتانوی ھ

  :نتيجه

آقای مژده دو دسته به اين سخن حسن آيبک چسپيده که گفته است، 

 ٢٧نادرخان درجنگ تل شکست خورده و درحال فرار بسوی کابل بود که شام 

می، فرمان متارکه برايش رسيد و از خوش چانسی سپھسا\ر،شکست او به 

ولی آيبک در جای ديگر از خاطرات خود بصورت واضح . ی مبدل گرديدپيروز

  :به اين عبارت وی نگاه کنيد.بود سپھسا\ر نادرخان فاتح جنگ تل ميگويد که 

اما سپھسا\ر مرحوم به مثابۀ يک فرمانده فاتح پذيرفته شده بود "...      

تان را بدست آورده و انگريزھا را در نبرد تل شکست داده بود و استق�ل افغانس

ُ گمان می برد که انگريز در ھندوستان بسيار ناتوان شده است و اگر او به بود،

ًصفت رئيس ھيأت افغانی به ھندوستان اعزام گردد، حتما در اين مورد کامياب 

  :  آيبک درجای ديگری مينويسد ٢ ."خواھد شد

دم اعليحضرت امان هللا خان و درباريانش به چمن حضوری ق"... 

 سپھسا\ر که عزت افغانستان را حفظ کرده  و رنجه فرموده بودند تا به

  "٣ .خير مقدم گويندکشور را استق�ل بخشيده بود 

بدينسان ديده ميشود که آيبک درسطور فوق بصورت روشن اعتراف 

ميکند که، سپھسا\ر فاتح تل بوده وعزت افغانستان را حفظ کرده وکشور را 

در اينجا وقتی انسان ضد ونقيض گوئی حسن ايبک را . استق�ل بخشيده است

   ! دروغ گو حافظه ندارد:می بيند، اين قول معروف افغانی بيادمی آيد که

  چيزديگريکه برنادرستی سخنان آيبک صحه ميگذارد، اينست که ميگويد 

                                                             

١
 ٤٠ -٣٩ريه تالی ستوارت،آتش درافغانستان،ص  - 

٢
   ٢٢٤خاطرات آيبک، ص  - 

٣
 ١٢٠ھمان منبع،ص - 



٢٤٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

مبنی بر متارکه جنگ با ) امان هللا خان( می  فرمان امير صاحب ٢٧درتاريخ 

درحاليکه قبولی متارکه از سوی دولت افغانستان . ١ه نادر خان رسيدانگريزھا ب

 پس چطور ممکن است که يک ھفته پيشتر .٢ اع�م گرديد١٩١٩ جون ٣بتاريخ 

ازاع�م  متارکه، فرمان متارکه جنگ به سپھسا\رنادرخان رسيده باشد؟ نامه ھا 

 به ساير جبھات و ھدايات مرکز بجز ج�ل اباد که از تليفون استفاده ميکرد،

جنگ بوسيلۀ پوستۀ اسپ وانسان رسانده ميشد که تا پکتيا يک ھفته را در 

برميگرفت و تا قندھار دوھفته را، پس اين فرمان می بايد يک ھفته بعد از اع�م 

لھذا ذکر غلط تاريخ . جون به نادر خان رسيده باشد١٠متارکه يعنی در تاريخ 

سپھسا\ر نادرخان نيز نشان ميدھد که  به )  می؟٢٧(رسيدن فرمان  متارکه

خاطرات ظفرحسن آيبک، زياد نمازی نيست و به درد تاريخ  افغانستان 

زيرا آيبک از روحيات رزمی قبايل پشتون وسھمگيری داوطلبانه آنھا  .نميخورد

ھرگز ياد نميکند، برعکس تاريخ غبار برای فھميدن رخدادھای جنگ استق�ل 

  .ودمنبع معتبری بشمار مير

بنا برآنچه گفته آمديم نوشته ھا و حکايت کتاب آيبک در آن حدی نيست 

که برتاريخ غبار پيشی گيرد و آقای مژده نيز خوبست بداند که کتاب خاطرات 

از اعتبار تاريخی برخوردار نيست  "٣آيبک ھرگز چون کشف سنگنبشۀ رباطک

 بشمارد و از آن و نبايد روايتھای آنرا که بسيار ضد و نقيض است، وحی منزل

بحيث حربه يی برای تخريب استق�ل کشور که عزت و سر افرازی مردم 

  پايان             .افغانستان بدان وابسته است، استفاده کند

  

                                                             

 ٢٠٥/ خاطرات آيبک- ١
٢
 ٧٦٧،ص١،جغبار- 

 کشف تصادفی  کتيبۀ رباطک، در عھد حاکميت طالبان نبايد به حساب کريدت واعتبار - ٣

فرھنگ دوستی طالبان گذاشته شود، زيرا که تخريب بتھای باميان نمونه غيرقابل انکار از 

فرھنگ ستيزی طالبان است که در آن زمان جناب مژده ع�وه برمشاورعمومی ، صاحب مقام 

 .رجه طالبان بودمھمی در وزارت خا



٢٤٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  دھمھفمقالۀ 

  

  !دی که چشم اندازی تازه به تاريخ استق�ل می بخشداسنا

  ٢٠١٠/ ١٢/ ١٤نوشته شده در

  

 سراج رفيق، وسپس از جناب احسان هللا ابتدا از محترمه داکترمحبوبه

  نشرخاطرات جنرال اسدهللا سراج،خبرکه بامينمايم مايار سپاس گزاری 

  اسناد مھم تاريخی اين طريق ع�قمندان مطالعه تاريخ را خوشوقت ساختند و از

  .از جنگ استق�ل درجبھه پکتيا را نيز بدست نشر سپرده اند

 تا بر مبناى يافته ھا و دريافته ھاى از وظايف مبرم ھرنسلى يکى آنست

نکات نوين مبتنى . تازه، تاريخ کشور خود را باز نگرى و دوباره نويسى کند

برمدارک و اسناد تاريخى، باستان شناسى، شواھد کتبى، روايات شاھدان عينى، 

قابل باور را از متن  برتاريخ کشور ع�وه نمايد و نکات اضافى وغير مستند و نا

 . برطرف کند اک وتاريخ پ

يکى ازنکات بسيار ارزشمند در مقالۀ آقای احسان هللا مايار، نشر دوسند 

. مھم تاريخی در موردجنگ  استق�ل وچگونگی متارکۀ جنگ با انگريزھاست

 که برويت انداين اسناد  برای محققين و پژوھشگران تاريخ، خيلی پراھميت 

 خواھد خورد و نکات تازه و جديدی آنھا برگھايی از تاريخ جنگ استق�ل تغيير

اين دو سند درلحظات حساس وسرنوشت ساز از طرف . برآن افزوده خواھد شد

دو شخصيت محوری جنگ استق�ل اعنی اعليحضرت شاه امان هللا خان 

وسپاھسا\ر محمدنادرخان، قوماندان جبھه جنگ تل و وزيرستان عنوانی 



٢٤٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

موضع گيری ھردو شخصيت افغان بسيار دراين نامه ھا . ھمديگر تبادله شده اند

وطن پرستانه وشجاعانه مطرح شده  ومطالعۀ آن ھا جای ھيچگونه شک 

  .وشبھه را در شجاعت ووطن دوستی آنھا برای کسی باقی نميگذارد

بازتاب آن دوسند در پورتال افغان جرمن ان�ين باب تازه ئی را در نگرش 

لحت برای صلح با قيد اين شرط به جنگ استق�ل و شرايط متارکه جنگ و مص

که استق�ل کشوربايد حاصل شود و مناطق وزيرستان ومحسود دوباره به 

بنابرين اين اسناد اين ديدگاه مرحوم غبار را درمورد  شاه .کشور ملحق گردد

امان هللا  که وی را بی اط�ع از جبھات جنگ وشخص متزلزل وغير مصمم 

   .بت ميکندثانادرست وانموده کرده، از ريشه 

  در" :ميکندتل روايت    جنگ   به   رابطه   در   ) ٧٦٨  جلد اول، ص (  غبار

  را   پيشاور   و   کوھات   و   داشته   دست   در   را   تل   مھم   قلعۀ   افغانی   فاتح   قوای   حاليکه

  در   جناحی   حرکت   يك   به   توانست   می   افغانی   و قوای   بود   قرار داده   تھديد   تحت 

  زير   را   سند   دريای   کنارۀ   و ھردو   معدوم      را   انگليس   خيبر   سپاه   و   بيفتد   پيشاور 

زيرا     نشد؛   چنين   اين   ولی   نمايد   تبديل   آتش   تودۀ   به   امپراتوری   استعمار   پای 

  مردم   با   مشوره   بدون    جنگ،   محاذات   قوماندانان   با   مشوره   بدون   کابل   پايتخت

  در   خود   قوماندانان   به   و   پذيرفته   را   انگليس   متارکۀ دولت   خواھش   افغانستان 

  صادر   را   سرحدات   از   عقبنشی   و   مفتوحه   مناطق   تخليۀ   امر   جنگ   محاذات   تمام 

با    که   مھمی   نقاط   و   کردند   رجعت   نخواھی   خواھی   افغانی   فاتح   سپاه   لھذا.   کرد 

  به  ) تل   جنگی   قلعۀ   شمول   به (دوباره    بود   شده   فتح   افغانی   عسكر   و   مردم   خون

  ًمعنا   باردر   و   مرکزی   دولت   يعنی   افغانی   پشت جبھات   زيرا   افتاد؛   دشمن   دست 

 " . بود   متزلزل 

 ٢٥( اعليحضرت امان هللا خان در نامه ،درحالی که واقعيت چيزديگراست

خود مسئله بمباران کابل ) ١٩١٩می ١٢٩٨/٢٦جوزای ٤ =١٣٣٧شعبان 

توسط طيارات انگليس ونظربزرگان کابل را با جنرال محمدنادرخانچنين درميان 

ر بخشی از نامه اول خود به سپھسا\ر چنين  امير امان هللا خان د.گذاشته  است

 :خبرميدھد ونظراو را ميخواھد



٢٥٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 صبح يک جھاز ھوائی در کابل ۀ بعمل شش بج٢٣ چون روز شنبه  :"

آمده چند گلوله بم در ارگ مبارکه و ماشين خانه و کمند ھا انداخته چند راس 

و نقصان  الھی ديگر ضرر  برحمتاين يابو را سقط کرده واپس رفت اضافه از

 نرسيد و \محال از برای مردم کابل که از گلوله باری آنھا ھراس پيدا شده اکثر

مردم معتبرين و ک�ن شونده گان اين م�متی را بحضور تعلق ميدھند که وقت 

اينصورت با نفری اھالی شورا مصلحت  و بيجا حرکت شده و در جنگ بيخود 

اکثريه در صلح رای داده اند . دانيدکرده شد و شما دراين باب چه تدبير \زم مي

که بقرار شرايط قرارداد اعليحضرت ضياء الملة والدين مرحوم و قراداد شھيد 

آن \زم دانسته برای  بر بنا. مرحوم ھر گاه با شما مصالحه کنند شما قبول کنيد

آن عاليجاه اط�ع فرموديم که شما دراين فقره چه مصلحت ميدانيد آنچه بفکر 

را بھمان  د و خير ميدانيد بحضور وا\ معروض داشته نفری خودشما ميرس

تحرير يوم . جوش و خروش داشته درکاروائی ھای خود کوشش داشته باشيد

  "  امضای امير امان هللا - ١٣٣٧ شھر شعبان المظم ٢٥سه شنبه 

نقاط نظر سپھسا\ر را نيز اعليحضرت امان هللا خان درنامه دوم خودکه 

الحاق  از عزمش برای حصول استق�ل ومصممانه است، باز تاب داده 

  . اين نامه را بارديگر باھم ميخوانيم. وزيرستان سخن ميزند

 ق١٣٣٧ شھر رمضان سنه ١٣متن نامۀ ، ليل پنجشنبه 

 اميرامان هللا عنوانی ]م١٩١٩جون ٢١/ش١٢٩٨جوزای ٢١[=

  نادرخان سپھسا\ر محمد

ادرخان نقل شده وبعد امير امان هللا دراين نامه ابتدا نظرات سپھسا\ر ن[ 

برای سھولت درک تبادل اين خان نظريات ود\يل خود را توضيح داده است،

 پيشکش نظريات،سنوات ھجری قمری را به شمشی ومي�دی تبديل کرده 

  ]:يممائمين

عاليجاه عزت و عزيزی نھان برادر بجان برابرم سردار محمد " 

  .نادرخان سپھسا\ر را واضح باد



٢٥١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 ١٨[١٣٣٧ شھر رمضان المبارک ١٠عريضه مؤرخه يوم دوشنبه

 ارسالی شما بم�حظۀ حضور ]١٩١٩ جون٩ش مطابق ١٢٩٨جوزای 

معروض داشته بوديد که نقل خط وايسرای ھند . اعليحضرت وا\ گذارش يافت

اليوم رسيد از مضمون فرمان مبارک وا\ و تحريری وايسرای بدرستی دانسته 

 سراسر نقصان کلی دارد به حضور مبارک به تفصيل عرض شده چند چيز را که

  ميدارم 

  ، درباب آزادی جھاز انگريز در افغانستان-اول

 فوج ھای انگريز ھمان حدود را که قبضه نموده اند به قبضه داشته -٢

  .برای حفظ ماتقدم استحکام خودرا درست کنند و در موضع مذکور آزاد باشند

افغانستان و اقوام سرحدی بذريعۀ  ھمان موضع را که نظامی -٣

  ،افغانستان گرفته اند مثل وزيرستان اين را برای انگريزواگذاريدن 

  ، بيست ميل از موضع فوج انگريزی فوج افغانستان دور بودن -٤

 برای سرحد خط نوشتن که يعنی ما صلح ميکنيم  و آنھا را کامل نا - ٥

  .اميد ساختن 

وقت از مضمون تاثير پيدا نميشود و  بعضی فقرات جزوی را در اين -

وقتيکه ھمان مسئله بزير خيال سياست شود يک عالم معنی داشته باشد پس از 

فدوی دولت قبل از . ھمين مضامين فقرات مذکور کامل افغانستان برباد شده

رسيدن فرمان مبارک وا\ مولوی ظفرحسن خان و پادشاه مير و محمد يوسف 

ضور مبارک وا\ روانه نموده ام که حالت سمت خان را ھمراه يک عريضه ح

جنوبی را بدرستی بحضورعرض کند و در باب شرايط با شرف نيز بحضور 

اگر از سه صد و شصت رگ انسان يک رگ خون داشته باشد اين . اظھار نمايند

اگر حالت کابل و سمت مشرقی بالکل خراب شده . قسم شرايط را قبول نميکنند

ده باشد پس \زم که بھر قسم ص�ح بدھند بھمان قسم اجرا باشد و اعتبار نمان

بنده از نقطۀ نظر حقيقی م�حظه نموده کامل بذريعۀ سه نفر مذکور فوق . شود

که روانه نموده ام عرض کرده ام مگر درباب مصلحت ص�حيت ضرور است که 



٢٥٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وک�ی مردم داخلی و سرحدی افغانستان ھم شامليت داشته باشند بايد ھريک 

نيز عرض ميدارم . کنفر وکيل بحضور طلب گرديده ھمرايشان حرف زده شودي

که اگر از يکطرف چيزی زمين به سمت مشرقی از دست رفته به طرف سمت 

جنوبی سه چند آن بدست آمده پس اگر مطابق عھد نامۀ سابقه صلح شود عيب 

 بی   حال دريک باب مجلس صلح عرض ميدارم که اگر اينقسم شد که آدم- دارد 

اگر جنگ تعطيل و صورت مکالمه بازشود .  فکر مقرر شد سخت نقص ميکند

اينقدرعرض ميدارم که فدوی دولت را مقرر فرمائيد که در مسائل صلح نقص 

 تمام - کلی نرسد و ا\ بھرقسم که حضور مبارک وا\ شمرندعين صواب است 

چھاونی ک�ن وزيرستان امروز به چشم اميد نگران است و فوجی افغانستان به 

پس حالت . مقيم ميباشند و شاه ولی خان در وزيرستان ميباشد) وانا(انگريز 

مايان شکر خوب است و اگر اين خبر عام شد ھمان فوج مايان که در وزيرستان 

ميباشند  و کل وزير و محسود به قسم لشکر ھمراه شان است اگر آنھا آنرا 

حال که خط رکاب .  خواھد رسيددانستند بخود فوجی افغانستان سخت ضرر کلی

آنرا ھم روانه نمودم از برای خدا فکر و حوصله و ) شاه ولی خان(باشی 

مردانگی از دست داده نشود باقی سپرد بخداوند کريم است و مشاورھا ھم 

  .درعقب صفحۀ کاغذ سوم دستخط نموده اند

شرح با\ خلص مکتوب محمدنادرخان بود که دراين جا نقل شده است [

بعد نظريات اميرامان هللا خان برای سپھسا\ر محمدنادرخان چنين ابراز شده و

  :]است

  !عاليجاه برادر عزيز

 رأی انور وا\ ی ازمضمون فقرات معروضی شما سراپا دانسته و حال

ارم که آن عاليجاه را ھم خيال و ز الحمد والمنه خداوند خودرا شکرگ¯. گرديد

خداوند خود برای شما نيکنامی دنيا و آخرت را ھم درد خود م�حظه ميکنم از 

اگر جان در تن و رمق در بدن داشته باشم . خودرا پريشان نسازيد. ميخواھم

اگر از سمت مشرقی جزوی زمين . باين شرايط صلح را قبول نخواھد کردم



٢٥٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بتصرف آنھا رفته ھفت چند آن از سمت جنوبی به غيرت و  مردانگی و حسن 

ا ميباشد و آمده و صلحی که بشرف و عزت افغانستان تدبير شما بتصرف م

نباشد انشاء هللا تعالی گاھی قبول نخواھد فرموديم خاطر خودرا جمع داريد و 

حال مراسله که بجواب مراسله وايسرای نوشته ميشود نقل آنرا برای شما 

  درباب نفری که منتخب شده و -ارسال فرموديم که دانسته شما بوده باشد

 می شوند نام نويس شان برای شما فرستاده شد آقاسی ملکی و نفری فرستاده

که ارسال ميداريم مطلق اختيار برای شان داده نشده که اختيارشرايط صلح را 

برای شان حد و اندازه و دستورالعمل داده شده که تا . بچنگ خودھا داشته باشند

گر قبول کردند باين حرف اخير حرف بزنيد که شرف و عزت افغانستان باشد ا

اگر از اندازۀ ما تجاوز کرده و قبول نکردند تا حيات داريم مدعا حاصل شد و 

خيال و فکر من از برای شما . بسر و جان ميکوشيم و جامۀ زنان را نميپوشيم

   .خوب معلوم شده و گاھی اين ننگ و عار را بگردن نميگيرم انشاءهللا و تعالی 

ھمين نفری صلح خود من ] بجای[که اگردر باب اينکه معروض داشته ايد 

مقرر شوم سرکار وا\ ھم دراين فقره از شما بھترھيچکدام را ندانسته و نميدانند 

  -و \کن بچند دليل درين وقت شمارا مقرر کرده نميتوانم

 اول اينکه شما که در سمت جنوبی مصروف کار ميباشيد اگر -  الف 

سررشته ھای آنسمت برھم ميخورد درينوقت در آنجا يک روز حاضر نباشيد 

چنانچه از بيفکری صالح محمد خان سپھسا\ر فوجی نظامی و لشکری ملکی 

آنو\ کامØ برباد و کم دل شده وسمت مشرقی را خراب کردند شمارا در اينوقت 

  . چگونه مقرر آنو\ کرده ميتوانم

  ھمينکه شما ازآنو\ خواسته شويد انگريز واقف شده يقين او- دوم

  .حاصل ميشود که آنھا از \ع�جی صلح را قبول کرده اند 

 پريشانی که انگريز دارد از شما است يکقلم خاطر او جمع شده - سوم     

  .دل او ميخواھد ميکند  ھرچه



٢٥٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 تمامی نظامی وملکی شما پراگنده شده ازين جوش و خروش -  چھارم

  .بازمانده متفرق ميشوند باز جمع شدن شان امر محال است

 شرايط صلح را که انشاء هللا بشرف افغانستان ميخواھم، يکی -  پنجم

  . آزادی مردم وزيرستان و محسود خواھد بود 

 اگر درينوقت موقتی متارکۀ جنگ نشود در وعدۀ ما خ�ف واقع - ششم

  .ميشود 

 بايد وضعی شود که نفری شما از جوش و خروش خود نماند و -ھفتم

حکم نگاه دارند و آينده حمله را تعطيل بدارند و با جاھاييکه بتصرف شان آمده م

باقی . خبر خودھا باشند تا معلوم شود که شرايط آنھا بکجا قرار خواھد گرفت

خداوند تعالی ياور و معين شما باشد ھميشه از قادر توانا صلح  و فيروزی و 

ی و خيال شما مطابق فکر و أنصيب شما ميخواھم چرا که فکر و رنصرت را 

ھزارآفرين برشما خداوند در دنيا و آخرت اجر شمارا ضايع . ال حضور استخي

  .نکند 

يک مراسله رسمی باز از ] رمضان [١٢ ديگر اينکه اليوم چھارشنبه 

 آن را باز کرده م�حظه کردم که بالکل نقل ھمان مراسله ،طرف ويسرای رسيد

(  خبر تارسابقه که يک حرف تفاوت نداشت مگر نوشته بودند که خط سابق

\کن ازين خط ھم پريشانی شان معلوم . بود و خط ھذا خط اصل ميباشد) تلگرام

\زم ميدانيد برای نفری مشاور که ] که[ فرمان ھذا را تا ھر جای آن را- ميشود 

زياده . مھر و دستخط کرده نشان بدھيد و جايی را که \زم ندانيد نشان ندھيد

داوند معين و نصير است فقط  خط را بھيچ صورت پريشان نسازيد خ خود

عاليجاه عزت و عزيزی ھمراه ارجمند شاه ولی خان ھم از م�حظه گزارش 

  .يافت بقرار\زمه برايشان تسلی و خاطر جمعی ميدھيد

  -عزيز برادر من

  دست از طلب ندارم تا کام من برآيد     



٢٥٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  بجانان يا جان زتن برآيد            ] رسد[   يا جان 

 "ن هللامير اما

  )خاطرات  اسدهللا سراج٣٣- ٢٩ صفحه بحوالۀ مقالۀ مايار،(

چنانکه در اين نامه واين سند ديده ميشود امان هللا خان با قوماندانان 

محاذات جنگ ونيز مردم وشورای جنگ در کابل ھمواره در مشورت ومصلحت 

 بوده است ونظر ومشورت بزرگان قومی ونظامی  را با قوماندان جبھات جنگ

 شريک ميساخته است وبعد به عنوان قوماندان اعلی جنگ تصميم ميگرفته و

دراين نامه اعليحضرت به .  اب�غ ميکرده استانتصميمش را به قوماندان

سپھسا\ر اطمينان ميدھد که اگر انگليس از حد خود تجاوز کند واستق�ل 

ت وشرف افغانستان را برسميت نشناسد، او چادر زن بسرنخواھد انداخت وعز

اين عبارت از کمال شجاعت ومردانگی افغانی آب . افغانی را بزمين نخواھدزد

ميخورد ودر آن ھيچگونه تزلزل وترس بمشاھد نميرسد، معلوم نيست غبار چرا 

و با اين جملۀ خود چنين اتھامی را به محصل استق�ل کشور نسبت داده است؟ 

کشور يعنی اعليحضرت امان زمينه را برای دشمنان استق�ل ومحصل استق�ل 

  .هللا خان فراھم کرده است

  : اسدهللا سراج، ازچشم ديد خود ميگويد

اسد¯ سراج، برادرشاه امان هللا وخواھر زادۀ سپھسا\ر نادرخان، کسی 

ترتيبات و سوقيات جنگ استق�ل بوده و روند  ناظر که از نزذيک  شاھد و

 از زبان نزديکترين رھبران جنگ  پيروزی و ناکامی افغانھا را درجبھات جنگ

جريان  سھمگيری نادرخان وبرادرانش  استق�ل شنيده ، دررسالۀ خاطرات خود

را در جنگ استرداد استق�ل در لحظاتی که ھرسه برادر با مادر خود وداع  

  :دعای خير مادررا می گيرند اينطور بازگوميکند ميکنند و

رادر برای وداع نزد مادر خود سپھسا\رنادرخان قبل از حرکت ھرسه ب" 

مادر شان سر و روی پسران . ًمن شخصا حاضر وناظر آن صحنه بودم. رفتند



٢٥٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ھمينکه !" پشت تان را به دشمن نبينم:" خود را بوسيده دعا کردند وگفتند 

. فرزندانش از در بيرون شدند به سجده افتاد و اين سجده چند دقيقه طول کشيد

ز سجده بلند کرده، دلجوئی کرد، ولی آن زن بلند يکی از حاضرين سرشان را ا

سجدۀ . فکر نکنيد که از رفتن فرزندانم متأثر ھستم:" ھمت با متانت گفتند

شکرانه بجا آوردم که خداوند مرا \يق آن ديد تا فرزندانم در جھاد شرکت 

  )١٨ص ."(کنند

سھمگيری مردم جنوبی  را در جنگ  اسد¯ سراج، دررسالۀ خاطرات خود

طوری بازگوميکند که با روايات استق�ل  برويت گزارشات جريده امان افغان 

  :غبار ھمخوانی دارد، او مينويسد

 ھجری شمسی ١٢٩٨سپھسا\ر نادرخان با مفرزۀ خود به اول ماه ثور"

. بسمت جنوبی حرکت کردند ودر ظرف چھارروز به گرديز مواصلت نمودند

منتشرۀ امان افغان که مديريت آنرا مرحوم جريانات بعدی رابه استناد راپورھای 

در نواحی ." عبدالھادی خان داوی به عھده داشت، بطور مختصر تحرير ميدارم

گرديز، سھپسا\ر از طرف مردم منگل، احمدزائی  با نعره ھای خوش آمديد، با 

جوش وخروش تا گرديز بدرقه شدند و در داخل شھر جمع کثيری از ايشان 

سپھسا\رطی بيانيۀ موثری ھدف آمدن خود را برای جھاد بيان . استقبال نمودند

سران اقوام که . نمودند وآماده شدن اقوام را دراين راه خدمت مقدسی خواندند

دراين اجتماع شرکت داشتند ، پيام سپھسا\ر را به اقوام خود رسانده وبا آنان 

سپھسا\ر آمده وبعد د ز اثر آن تعداد زيادی به گرديز، ن که دردبه مذکره پرداختن

  ."از گفت وشنود وگرفتن ھدايات مرخص شدند

تکميل شد " پيوار" و" وزيرستان" ، پ�نھا) می١٢=ثور٢١( شعبان١١

وسردار شاه " ارگون"وبرای اجرای آن رکاب باشی سردار شاه ولی خان به 

دراين ضمن خبر شکست قوای . محمودخان سرسروس به جاجی تعيين گرديدند

ان به سپھسا\ر محمدنادرخان رسيد، اگرچه خبر تکان دھنده بود، صالح محمدخ

اما با تجربه ای که داشتند، آنرا افشا نکرده وبرعکس با چھرۀ بشاش خبر 



٢٥٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

پيشرفت وکاميابی مفرزه مشرقی را به اطرافيان اع�ن کردند که باعث خوشی 

  .اھالی شده وبا اتن ھای اقوام سمت جنوب استقبال گرديد

،سپھسا\ر امرحرکت جانب خوست را دادند، )می١٦=ثور٢٥( شعبان١٥

چون مصادف به روز جمعه بود، بعد از ادای نماز جمعه در مسجد جامع گرديز، 

راھی که از . خطبۀ جھاد را ايراد کردند) فضل عمر مجددی(حضرت نورالمشايخ

گی دمنتھی ميشد، بسيار خراب وصعب العبور بود وفصل بارن" لمره"گرديز به 

باوصف ھمه سختی ھا .  برمشک�ت شان افزوده وحرکت را دشوار ميساختنيز

سرکردگان .قوای سپاھسا\ر به لمره رسيدند واز طرف ببرک خان پذيرائی شدند

اقوامی که به خوست زندگی می کردند نيز دراين اجتمع حاضر بودند وآمادگی 

  .خود را برای جھاد اظھار کردند

ۀ مبنی برآمادگی مردم جاجی برای ،اط�عي)می١٧=ثور٢٦( شعبان١٦

سپھسا\ر نادرخان قبل .دخان مواصلت کردومحمشاه جھاد از جانب سرسروس 

از آغاز پيشقدمی به منسوبين عسکری وجنگجويان ملی توصيه کردند تا از 

دست درازی وصدمه برمال وجان اھالی چه مسلمان باشد وچه ھندو خود داری 

به عمل خواھد آمد وعين مضمون را برای کنند، درغير آن بازخواست شديد 

  .ًکتبا فرستادند) شاه محمودخان(وسرسروس ) شاه وليخان(رکاب باشی 

ھنوز حملۀ منظم شروع نشده بود، ولی چون اقوام با جوش وخروش 

 رأس شتر را که به چھاونی ٢٢٠بودند، اط�عات پيھم ميرسيد که مسعودی ھا 

رفتند وھمچنان مجاھدين تنی که تعداد غله می رساندند به غنيمت گ" سروکی"

ھمين .(  تن بالغ ميشد سيم ھای تليفون ميرامشاه را قطع کردند٢٠٠شان به 

  است منتھا منبع خود را روايت  تائيدکرده)٧٦٧- ٧٦٤ص (مطالب راغبار نيز

  ).نکرده است

خوست " متون"سپھسا\ر نادرخان مرکزقوماندانی خود را در قشلۀ 

را مرکز  قوماندانی " ارگون"باشی سردارشاوليخان چھاونیتعيين کرد ورکاب 

از رکاب باشی . خود قرار داده وبا وزيريھای خارج سرحد داخل تماس شدند



٢٥٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

که در وزيرستان جنوبی " وانه" چھاونی"سردار شاه وليخات خبر رسيد که 

در آمده، ھمچنان از سردار شاه محمودخان  واقع است به محاصرۀ وزيريھا

دشمن برسنگرھای شان در ) می٢٢=ثور٣١( شعبان٢١يد که شام اط�ع رس

حمله کرده ولی بعد از برخورد شديد، به عقب رانده شده ونيز تعرض " پيوار "

ناکام گرديده وتلفات زيادی به دشمن وارد آمده، "  سرسرنگ" شان به 

استحکامات وسنگرھايشان در سرحد سرسرنگ به تصرف ما در آمده 

  )٢٠ - ١٩ص .(است

را که با\ی " سپين وام"قوای ھمرکاب سپھسا\ر محمدنادرخان  تھانۀ

عاليجاه کرنيل  . وميرامشاه واقع بود به تصرف در آوردند" تل" سرک 

 ضرب توپ، برای تسخير تھانه فرستاده ٢خدادادخان با تولی عسکر پياده و

ان شده وھمچنان يک تعداد اشخاص ملکی به سرکردگی ببرک خان جدران نيز بد

 تن از عساکر دشمن فرار کرده ١٠٠در آغاز تعرض . وظيفه گماشته شده بودند

افريديھا سربازان انگليس ( تن افريدی با تفنگ ھای شان تسليم شدند٢٦و

جبه خانه را دشمن قبل از فرار حريق کرده بود، ولی گدام مواد وافر ). بودند

بنابرآن کمک . رسيدخوراکه به غنيمت گرفته شد و به رعايا واھالی صدمه ن

  .رسانی به ميرامشاه قطع گرديد وتھانه ھای ميرامشاه، تل و بنون در خطر افتاد

،سپھسا\ر محمدنادرخان منزل صادق ) می٢٣=ول جوزا١( شعبان٢٢

. ولندر را ترک گفتند تا برای اردوگاه وتوپ ھای جای مناسبی تعيين نمايند

مبارک شاه خان .  ميساختًگرمای شديد ومخصوصا قلت آب حرکت را دشوار

 کيلومتری قلعه دشمن ٣يک روز قبل از خوست حرکت کرده وقوای خود را به 

 ٢سپھسا\ر ساعت .  روز آغاز گرديد١١رسانيده بود وجنگ شديدی به ساعت 

توپھا را توسط فيل به بلندی کشانده و موضع ھرکدام را . بعد از ظھر رسيدند

  .تعيين کردند

 صبح آتش شديد توپ وتفنگ از ٩،ساعت )می٢٨= جوزا٦( شعبان٢٧

دوطرف شروع شد که به اثر انداخت توپھا استيشن ريل،چھاونی وقلعه دشمن 

ًسپھسا\ر شخصا با\ی توپھا حاضر . وچند جای ديگر دشمن صدمه برداشت



٢٥٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

دراين فرصت طياره ھای دشمن به فعاليت پرداخته . بوده وامر آتش می داد

ھا بمباری کردند که منجر به شھادت چند تن شده ًمخصوصا با\ی مواضع توپ

با وصف حمله دشمن، توپچی ھا از خود شھامت . وعده يی ھم زخم برداشتند

مرمی ھای توپ به گدام دشمن تصادف . نشان داده به وظيفۀ شان  ادامه دادند

اين . گرده وباعث آتش سوزی شديدی گرديد که آتش، شب و روز شعله ور بود

ا پريشان ساخته شروع به تخليۀ موضع خود نموده و به عقب واقعه دشمن ر

در آمد و ] افغان[نشينی پرداختند و شھر تل به تصرف اردو و قوای مجاھدين

  .ادويه زيادی از شفاخانه به دست آمد

 شعبان را در تل بسربردند و به اھالی ومسکونين آنجا ٢٨سپھسا\ر شب 

. کر ومجاھدين صدمه برايشان نرسدتفقد کردند ومتوجه بودند تا از طرف عس

عصر آنروز تھانۀ ديگری که بسيار مستحکم بود واز طرف افريديھا محافظت 

تسليم کردند ] افغانی[ميشد افريدھا با تفنگ ھای شان برآمده وخود را به اردوی

  )٢٥، ٢١ص .(تيل خاک بدست آمد و ازاين تھانه مقداری زياد جبه خانه و

 سه سطرقبل ازمولف شعبان درست است،٢٩[ شعبان٢٦صبح ھنگام 

طياره ھای انگليسی در .]  شعبان درقلعۀ تل ياد ميکند٢٨درشب نادرخان توقف 

قوای عسکری ومجاھدين به شليک . فضا ظاھر شده شروع به بمباران نمودند

دراين گير و دار .  تلفات جانب افغانی بسيار ناچيز بود. توپ وتفنگ پرداختند

خان توبچی وکرنيل مبارکشاه خان از سپين وام به تل رسيدند و کرنيل عبدالقيوم 

با پادشاه ميرخان وجدارانھا که تحت ادارۀ ببرک خان بودند، با\ی سنگرھای 

انگليس ھجوم برده ، سنگرھا را به تصرف در آوردند و از ھمه مھمتر، مخزن 

آبی که آب آشاميدنی که اردوی انگليس از آن استفاده ميکرد وھمچنان مخزن 

قرار اخبار واصله . برای مواشی بود بدست آمد و چھاونی تل محاصره گرديد

  .قوای افغانی ومجاھدين دوشادوش يکديگر جنگيده وموفقانه پيشروی ميکردند

واقع ( اط�ع رسيد که چھاونی ھنگ) جوزا٩= می٣١(غرۀ ماه رمضان

ابی تاب گلوله  تن افريدی ويک تعداد پنج٣٠محصور گرديده ، ) بين تل وکوھات

افراد . باری که از طرف اردوی افغانی به عمل آمد، نياورده پا به فرار گذاشتند



٢٦٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اردوی انگليس که مرکب از اقوام سرحدی بودند، نزد سپھسا\ر آمده تسليم 

" و" خيسوره"، " شپانه"، "وته خيل] " ھای[شدند و بدان صورت تھانه 

ع می باشند به تصرف قوای که در شمال وزيرستان واق" توت نارس اوبو

  .افغانی در آمد

از جبھه ارگون که تحت امر رکاب باشی شاه وليخان بود، خبر تصرف 

رسيد وفوج انگليسی که عبارت از وزيريھا " سروکی" و" وانه"چھاونی 

ه را تاراج ًبودند، قرار پيمانيکه قب� بسته بودند، انگليسھا را کشته و جبه خان

 جاجی که تحت امر شاه محمودخان بود اط�ع رسيد که ۀھھمچنان از جب. کردند

به تصرف در آمده و قوای افغانی موفقانه پيش قدمی نموده تلفات " پيوار"

دشمن سنگين ودوصد ضرب توپ دشمن ازکار افتاده شد و از طرف افغانھا سه 

اين موفقيت ھای پيھم قوای افغانی، اردوی انگليس را . تن به شھادت رسيدند

ه سمت ج�ل آباد درحال پيشروی بودند، وادار ساخت تا يک تعداد از قوای که ب

در برخورد شديدی که بين . خود را به سمت جنوبی مقابل سپھسا\رسوق دھند

قوای سپھسا\ر و اردوی انگليس رخ داد ضربۀ سنگين به اردوی انگليس وارد 

ی سرشار از در حالی که سپھسا\ر پيشرفت ميکرد وقوای نظامی وملک. آمد

کاميابی با ھيجان می جنگيدند، امر آتش بس از مرکزصادر گرديد مبنی براينکه 

گرچه تعميل آن . انگليسھا حاضر به مذاکره شده وخواھش آتش بس نموده اند

با\ی اقوامی که به انضباط عسکری آشنائی نداشتند، کار ساده ئی نبود، ولی 

ات اقوام داشتند، سعی کردند آتش بس سپھسا\ر با تجربه وشناسائی که با روحي

  )٢٨ -٢٧ص.( را بدون آنکه ايشان را جريحه دار سازد عملی نمايند

 ،جنوبی درخاطرات خود پس از شرح روزمرۀ جنگ در جبھه اسدهللا سراج،    

 به ارتباط اين سحن غبار که نادر که گواه پيروزيھای افغانھا برانگليس ھا است،

نبرد، ميدان را ميخواست رھا کند وحضرت شوربازار خان در جنگ تل قبل از 

دستۀ ديگری که در زمان سلطنت "مانع او از اين کار شد، نوشته ميکند که 

اعليحضرت نادرشاه شھيد نسبت سوء رفتار سرزنش شده بودند، نيز قلم 

در موقع  " :مينويسد ) منظورش غبار است( بطورمثال شخصی ،فرسائی کردند



٢٦١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ر نادرخان سوار اسپ شده ميخواست فرار اختيار کند، ولی حملۀ تل سپھسا\

 در حقيقت جناب حضرت ."حضرت صاحب جلو اسپ را گرفته، مانع رفتنش شد

صاحب قبل از حرکت سپھسا\ر جانب خوست، طرف غزنی ونواحی ھمجوار آن 

حرکت کرده بود تا اقوام تره کی، اندر وسليمانخيل  وغيره را برای جھاد آماده 

  )٢٧ص "( سازند

:  غبار در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ دراين مورد اينطور نوشته است

خواست عقب نشينی  سپھسا\ر محمد نادر در جنگ تل ميدان را گذاشت و می"

کجا ميروی؟ نادر : المشايخ جلو اسبش را گرفت و نعره زد که کند، ولی شمس

ه قوای زياد انگليس تجمع الساعه مخبر سرحدی رسيد و خبر داد ک«خان گفت 

المشايخ گفت از اين چه بھتر،   شمس» .کرده و اينک به حمله مبادرت ميکنند

ً◌ بايستاد و جنگ آغاز   مگر ما و شما شھادت نميخواھيم؟ سپه سا\ر مجبورا

  )٢/٣٢/غبار " ( .شد  و انگليس ھا در ھم شکستند

الساعه «: ميکنداگر به اين جملۀ غبار که از قول سپھسا\رنادرخان نقل 

مخبر سرحدی رسيد و خبر داد که قوای زياد انگليس تجمع کرده و اينک به 

دقت کنيم ، ديده ميشود که اين يک جملۀ بسيار ضعيف » .حمله مبادرت ميکنند

خبرتجمع قوای وغير منطقی از زبان قوماندان يک جبھه جنگ است، اگربجای 

شايد ليل آورده  می شد،  حم�ت ھوائی دشمن برمواضع افغانھا ددشمن،

، نه اينکه نادرخان به دليل تجمع قوای دشمن ميخواست به نظرمی آمدپذيرفتنی 

ميدان جنگ را ترک بگويد، نادرخان و ھرآدم عادی وکم سوادی اين را 

ميدانست که  دشمن با تمام قوت وامکانات خود سعی خواھد کرد افغانھا را 

پس . ی آزاديخواھان  ھندوستانی باشددرس عبرتی برا  بشدت سرکوب کند، تا

اگر نادرخان وھمرزمان او ازاين دشمن قوی تر از خود می ترسيدند، چه 

بود؟ وزيرستان   وضرورتی به رفتن به جنگ با انگليس تا سرحدات خوست 

افغانھا از اول ھم ميدانستند که انگليس ھا بسيار نيرومند ومجھز تر از سپاه 

ھا بحيث مسلمانان راسخ و با عقيده به جھاد ايمان داشتند  ولی افغانندافغانی است

  بود وند غازی خواھنداين جنگ مقدس کشته شوند شھيد و اگر بکش در که اگر



٢٦٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 پاداش شان بھشت برين است، بنابرين سپھسا\ر نادرخان ھم با ،در ھردو حالت

ھمين عقيده به جنگ با انگليسھا کمر بسته بود که اگر کشته شود شھيد 

چنانکه استقبال . واگرفاتح شود غازی ونيکنامی بزرگی را کمائی خواھد نمود

شاه امان هللا در چمن ونادرخان از سوی اھالی کابل  شاندار از ورود سپھسا\ر

تقرر وی به مقام  و حضوری و سپس اعطای نشان لمر اعلی به سپھسا\ر

دفاع ملی با کتيبۀ  وزارت دفاع ملی و بناء يادگار استق�ل در روبروی وزارت 

بيادگار و کاميابی يگانه مجاھد :"برآن به دستور امان هللا خان با اين عبارت 

وطن پرست ملت خواه جناب محمد نادرخان سپھسا\ر که عموم ملت افغانستان 

 ١٢٨٩حقوق آزادی خودرا به قوه شمشير اين مرد دلير از انگليس در سال 

برنيکنامی وشھرت بيش از ھمه ." ده شدھجری شمسی حاصل نموده اند بنا نھا

  )خاطرات اسدهللا سراج٤٠ص.(پيش وی افزود

 پس ناممکن است که سپھسا\ر قبل ازآغاز جنگ حاضر به ترک ميدان نبرد 

شده باشد، بلکه اين اتھام ناشی ازعقده ھائی است که به دليل سرزنش و تبعيد 

در ) ان وشاه محمودخان ھاشم خ(از سوی برادران نادرشاه  وزندانی شدن غبار

وجود غبار جمع شده بود و او اين عقده ھا را باگفتن اين جمله به آدرس 

خالی کرده است، درحالی که موفقيت ھای نظامی سپھسا\ر " خاندان حکمران"

 او را به حيث يک افسر ١٩١٢نادرخان در خاموش کردن شورش منگل در 

ه بود و پيروزی ھای جنگ با تدبير ومجرب بشھرت رساندورزيده ونظامی 

  .استرداد استق�ل در جبھه جنوبی بيش از پيش براين شھرت افزود

  ٢٠١٠/ ١٢/ ١٤پايان 

  پاسخ يک پرسش 

  نامه ھا وفرامين  شاه امان هللا، عنوانی رجال و

  !شخصيتھای معاصرش، اسناد  جعلی نيستند



٢٦٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

در بخش نظرخواھی عمومی پورتال افغان جرمن آن�ين، ھموطنی 

اسنادی که " بنام عبدالقيوم از امريکا،  به ارتباط نوشته من زيرنام ھاری قند

مرا به زعم خود  سوال پيچ " چشم اندازی تازه به تاريخ استق�ل می بخشد

لمړي غواړم پدي پوه سم چي دغه اسناد چي د محمد : " نموده پرسيده است 

ولي د محمد . کيږيکالو ولس ته ورښودل ) سلو(نادر خان د برأت لپاره پس له 

نادر د سلطنت، د محمدظاھر د سلطنت، دسردارداود دحکومت پروخت  د 

؟چي .مطبوعاتو څخه نه سول نشر؟ او په کوم علت او دليل پټ کړل سوي وه

اوس پس له سلو کالو ھغه ھم دظاھر خان تر مرګ نه وروسته ښکاره سول؟ 

ښه خبر ياست چي دوھم ولي په ملي ارشيف کښي نه وه ايښودل سوي؟ تاسی 

کاله \ ايضافه کيږي چي د ټل د جبھي څخه د تيښتي او معاملي ) ٧٠(دغه 

يوشخص په  او په کوم دليل دغسي مھم اسناد د. خبري په نشراتو کي راوزي

ُ\س کي تر اوسه پټ ساتل شوی؟ اونن کوم مجبوريت راغلي دي چي دنار خان 

کرمنال ( دغه خط اوکتابت دڅخه ددفاع په نوم تاسي بډي را نغښتي دي؟ آيا

مسؤلينو تأييد کړيدي چي دا رښتيا دھغه وخت او زمان او ھغه ميرزا ) تخنيک

چون اکثريت خوانندگان  . "خط دي؟ داھغه پښتني دي چي بايد جواب ورته وي

اين پورتال افغانھا استند وافغانھا معنی سوا\ت اين ھموطن را که بزبان پشتو 

  .د  بنابرين از ترجمه آن به دری خود داری ميگردداز من کرده اند  ميدانن

 من جواب  مختصر اين ھموطن را ھمان روز دادم و به نشر سپرده شده  

ولی يکی از دوستان پورتال برای من خاطرنشان کرد که اگر قدری روی اين 

نوشته کارنمائی و آنرا بصورت يک مقاله در بخش تحليل ھا بگذاری فيضش 

  . گفتم سعی ميکنم. عام تر خواھد شد

اينک با تجديد نظر برآن نوشته  عرايض خود را خدمت خوانندگان ارجمند 

بنابرگفتۀ يکی از دوستانش ( عبدالقيوم  اول ميخواھم به عرض. تقديم ميدارم

وی منشی کميتۀ حزبی و\يت قندھار در زمان حکومت نورمحمد تره کی 

والی قندھار وی در قتل ده ھا بودکه گفته ميشود ھنگام انجنير ظريف ١٩٧٩در

ھموطن بيگناه دست داشته است و بعد در زمان حکمرانی مجيد سربلند به زندان 



٢٦٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

پس  از رھائی با گلبدين . سال را در زندان پرچميھا بسربرد ٩انداخته شد ومدت 

گفته ميشود که . رابطه برقرار نمود وسپس بدست طالبان افتاد و زندانی گرديد

البان را  او درقندھار بروی اسماعيل خان شکستاند تا از آن دروزاۀ زندان ط

اکنون او به امريکا رسيده و مشق نويسندگی و .فرارکند وخودش نيز فرارنمود

که من اين اسناد را برای بار اول نشر نکرده ام، برسانم .) دموکراسی ميکند

ريکا از سوی بلکه جناب احسان هللا مايار آنھا را از روی کتابی که تازه در ام

به نشر ) محترمه داکترمحبوبه سراج رفيق(يکی از منسوبين خاندان سراج 

رسيده است ، بحيث يک خبرخوش ويک  تبصره علمی در پورتال افغان جرمن 

پس سوال اينکه چرا قبل از اين در عھد نادرخان . آن�ين به نشرسپرده بودند

يا چرا آنرا به آرشيف  دند ووظاھرخان وداودخان وغيره اين اسناد به نشر نرسي

ملی نداده اند از آنھا مطرح کنند نه از من، ولی من حاضرم جواب شما را تا آنجا 

ًضمنا . که به جنگ استق�ل واعليحضرت امان هللا خان مربوط ميشود بدھم

عرض کنم که من ھيچگونه پيوند فاميلی با اعليحضرت مرحوم  امان هللا خان 

  .ونادرخان ندارم

نحيث شاگرد تاريخ ، ھر تئوری وھر تيزسی را که به پيش ميکشم من م

حال اين اسناد وشواھد، چه . ،سعی ميکنم  مبتنی براسناد وشواھد تاريخی باشد

از آرشيف ملی باشد وچه در موزيم ملی نگھداری شده باشد و يا از طرف يک 

 اصل شخص آنرا درنشرات داخلی و يا برونمرزی اشاعه داده باشد، فرقی در

کتاب رجال ورويداد تاريخی افغانستان تاليف مرحوم : بطورمثال. مسئله نميکند

کھزاد بيشتر براسنادی استوار است که از طرف خانواده  امين هللا خان لوگری  

وکتاب  افغانستان در عصر اعليحضرت  . به موزيم ملی کابل تسليم داده شده بود

وفرامينی بنايافته است که در زمان ًامان هللا خان ،عمدتا برمبنای اسناد 

اعليحضرت امان هللا خان وپدرش و عصر نادرشاه ومحمدظاھرشاه عنوانی 

اشخاص وافراد با نفوذ خاندان روحانی حضرات مجددی صادرشده اند ولی خود 

آن حضرات اين اسناد را در عھد امير حبيب هللا خان وامان هللا خان ونادرشاه 

ند وبه ارشيف ملی ھم اھدا نکردند ، ولی با\خره کسی وظاھرشاه به نشر نسپرد
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از ميان اين خاندان بنام فضل غنی مجددی پيدا شد و آن اسناد را از نابودی 

نجات داد و در پايان کتاب خود در امريکا به نشر سپرد که کار بسيار پرارجی را 

ره کرده  به اين اسناد وفرامين  اشا٣٣٣مولف خود در صفحه . انجام داده است

 فرمان رسمی  را که بيست ورق پشت و روی در ٢٤ودر پايان کتابش به تعداد 

برگرفته و بعضی بقلم شخص اعليحضرت امان هللا خان تحريرگرديده، منعکس 

ودراين مورد کسی حق ندارد از وی بپرسد که چرا اين اسناد  از . ساخته است

ده معقول ازاين اسناد کار طرف کدام کريمنال تخنيک تائيد نشده است ؟ استفا

. يک محقق وپژوھشگر تاريخ ومسئو\ن آرشيف ھای ملی است، نه کار ھرکس

برای اينکه اگر چنين سوا\تی مطرح گردد به اين معنی خواھد بود که بايد ھيچ 

ويا به ارشيف ملی تحويل داده نشود، زيراکه . سندی بدست نشر سپرده نشود

ين اسنادی بداند که گيرنده اسناد او را به کريمنال اگر فروشنده يا اھدا کننده چن

ٌتخنيک راجع ميسازد ومدتھا بايد او ازاين اداره به آن اداره ته وبا\ بدود، اص� 

ضرورتی به اين سرگردانيھا نخواھد داشت وھمان بھتر که از اھدای يا فروش 

  .آن صرف نظرکند

 امان هللا خان آشنائی   تا آنجايی که من با فرمانھای رسمی  وامضای امير

دارم ميتوانم بگويم که اين اسناد، از جمله فرامين عھد امانی می باشند 

وھيچکس برای ترتيب اسناد جعلی که نه مزدی دارد ونه  پاداشی، وقت خود را  

بنابرين از اين سوال جناب قيوم معلوم ميگردد که وی شايد . تلف نميکند

وقباله ھای جعلی  واسناد ملکيتھای شخصی درافغانستان با اسناد و امضاھا 

 برای اثبات اسناد اصلی ازجعلی آنھا را به کريمنال تحنيک که روبروشده باشد

  .وزارت داخله راجع کرده باشد

 فرامين سلطنتی  اسناد جعلی شده نميتوانند، بخصوص که در آن پای 

دام العمر منافع اقتصادی نباشد، از قبيل اھدای اقطاعات موروثی وتيول ما

اسنادی که در آرشيف ملی افغانستان ھمين اکنون وجود دارند ھيچکدام . وغيره

اين طرزتفکر از . راجستر نشده اند آن از طرف ادارۀ کريمنال تخنيک تثبيت و

برخيزد و  ريشه غلط است که کسی بعد از يک صد سال در خارج از کشور
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  کوچک  به نفع سپھسا\رفرمان سلطنتی  را جعل نمايد که  در آن يک جملۀ

 گيريم که کسی چنين بکند ، در آنصورت چرا .محمد نادرخان جابجا نمايد

 سراپای نامه را به توصيف  وتمجيد وقھرمان سازی  شخص مورد ع�قه پر

نکند که صرف يک جمله و يا يک کلمه را  در آن اضافه کند و بعد بخواھد آنرا 

 امضای اعليحضرت امان هللا و اين اسناد سند برائت کسی قرار بدھد؟خط وکتابت

 ١٣خان با فرمانھا وامضای امير موصوف عنوانی  جنرال صالح محمدخان در 

 ونيز فرامين امير امان هللا خان مبنی برتقدير از مجاھدت ١٣٣٧شھر شعبان 

 ١٢٩٩ حمل ١٢ھای شمس المشايخ  ونورالمشايخ در جنگ استق�ل مورخه 

دن القاب مذھبی اعزازی شمس المشايخ ونورالمشايخ ھجری شمسی ھمراه با دا

و اعطای يک قطعه زمين دوفصله آبی باغی تاکزار درکوھدامن  به آنھا  که در 

  .پايان کتاب فضل غنی مجددی درج است يکسان ميباشند

من در اين سوا\ت ھمان سوء نيتی را می بينم که آقای مژده  از قول يک 

بط�ن کشيد و با\خره به اين   در جبھه جنوبی خط پاکستانی بر پيروزی افغانھا

نتيجه رسيد که انگليسھا از روی کرم ولطف وبزرگواری خود استق�ل را به 

 افغان ھای شکست خورده تحفه گويا بخشيده اند؟ درحالی که اگر استعمار

مھربانی می داشت،  ھندوستانيھا بيشتر مستحق چنين لطف وانگليس اينقدر 

ند تا افغانھا که دوبار قبل از اين انگليسھا را از وطن خود  بيرون تحفه يی بود

  .رانده  بودند

 که چرا انگليسھا حاضر به متارکۀ جنگ گرديدند و اساسی اينستپرسش 

 ميل از نقاط متصرفه درجنگ به عقب بروند ٢٠شرط گذاشتند که اگرافغانھا 

يک قوت غالب ھيچگاھی حاضراند مذاکرات صلح را با جانب افغانی آغاز کنند؟ 

اگر . حاضر به عجز و پيش کردن دست صلح به دشمن شکست خورده نميشود

پيشنھاد صلح از جانب افغانھا صورت ميگرفقت آنگاه اين دليل که افغانھا در 

ھيچ جبھه يی بر انگليسھا پيروز نشده اند قابل مکث وحتی قبول بود، ولی 

ھاد را کرده اند و نادرخان ھم به امان اکنون که می بينيم  انگليس ھا اين پيشن

هللا خان از جبھه پکتيا اطمينان ميدھد که ما سه چند خاک از دست داده در سمت 
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مشرقی را در جبھه جنوبی  تا وزيرستان بدست آورده ايم، واگر از سيصد 

وشصت رگ انسان يک رگ ھم خون غيرت داشته باشد بايد اين شرط متارکه 

قبول  نکند، دليلی محکمی است )ی از محل تحت تصرف ميل عقب نشين٢٠(را

ًکه نادرخان دارای روحيه کام� فاتحانه و وطن پرستانه است وما ھيچ نشانۀ 

بزدلی وفرار وشکست  وی را از اين نامه  احساس نميکنيم بلکه به اين پی می 

وزيرستان به پيشرفت ھای نايل شده  بريم که وی در جبھات تل ووانه وپيوار

در چنين وضعيتی است که  انگليسھا  .د و از يک موضع فاتح سخن ميزندبو

مجبورشده بودند تا خود مسئله متارکه جنگ ومذاکره را به جانب افغانی 

  .پيشنھاد کنند

فضل غنی مجددی از روی اسناد خاندان حضرات مجددی دراين مورد 

\ی تل آغاز  می حم�ت خود را از مرتفعات با٢٧قوای افغانی در :" مينويسد

نمود وافغانان مقيم تل با آغاز حملۀ نظامی از طرف افغانان درتل عليه انگليس 

 می مليشيای ٢٨روز . قيام نمودند وشھر را آتش زده با قوای افغانی يکجا شدند

 ٢٩در .... گرديدند) ملحق(افريدی که با انگليس ھا بودند به قوای افغانی متحد

اخل شھر تل با\ی قوای انگليس حمله نموده  می تعدادی از مجاھدين د٣٠و

 می ادامه يافت که در نتيجه آن پنج ضابط انگليسی از ٣١وحملۀ شان تا روز 

کاميابی ). افتاد(اصل ھندی بقتل رسيد ومقداری از اسلحه بدست مجاھدين آمد 

دانست لھذا وی را " يوستيس"قوای افغانی را حکومت ھند از ضعف جنرال

جنرال درای به . بود" درای"اندان جديد تعيين شد که جنرال تقاعد داد وقوم

ً جون به تل رسيد و فورا امر به حملۀ ھوائی با\ی قوای افغانی ٢تاريخ 

ليکن . که در نتيجه تعدادی از افراد نظامی افغانستان شھيد شدند) داد(نمود

ادامه حم�ت ھوائی جنرال درای باعث نجات تل نشده وافغانان در محاصره شھر 

 درجه رسيد ومرض کولرا بين ٤٥دادند و از جانب ديگر درجۀ حرارت به 

عساکر انگليسی انتشار يافت که تعدادی از عساکر ھ�ک و قوای جسمانی باقی 

جنرال درای در نتيجه حم�ت و محاصره شھر وانتشار مرض . ضعيف شد
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ی داخل شھر  جون قوای افغان٢٨تصميم به عقب نشينی گرفت و بتاريخ ) کولرا(

   ١."تل شد

 با مطالعۀ سطور فوق برای خواننده جای شک وشبھه ئی باقی نميماند که 

 را  افغانھا در جبھه تل با\خره انگليسھا را شکست داده  وشھر وقلعه تل

من ھرقدر به جنگ استق�ل درجبھه جنوبی دقت ميکنيم تا . متصرف شده اند

�يمی ديده نميشود که در آن   ھيچگونه  ع١٩١٩حصول استق�ل در آگست 

 که نادرخان به ١٩٢١نادرخان راطرفدار انگليسھا نشان بدھد، وحتی تا سال 

حيث رئيس تنظيميه سمت مشرقی اجرای وظيفه ميکند  واميدوار بود که از 

طرف دولت در رأس  ھيئت مذاکرات استق�ل به ھند فرستاده شود، ولی بعد از 

افغانستان تحت رياست محمودطرزی وزير آنکه ھيئت مذاکرات استق�ل 

امورخارجه  عازم ھندوستان ميگردد ونادر خان  در رأس اين ھيئت شامل 

نميباشد، احتمال دارد که او از امان هللا خان آزرده شده باشد ولی تا اين وقت 

طرفدار انگليسھا نشان  ھيچگونه  ع�يمی ديده نميشود که در آن  نادرخان را

من ھرعمل وطن پرستانه ئی را که از سوی نادر خان ويا ھرافغان بنايرن . بدھد

وھرعمل ضد ملی را از . ارج ميگذارم ديگری صورت گرفته باشد آنرا تائيد و

پس اگر کسی اسناد ومدارکی دال . باشد آنرا محکوم ميکنمکه سوی ھرکسی 

ی برخيانت جنرال محمدنادرخان درحين جنگ استق�ل داشته باشد با جرئت رو

کند تا ما ھم قانع شويم وبرطرز ديد خود تجديد نظرکنيم  واگر تا آغاز 

ريفورمھای امانی  وآغاز شورش منگل کدام سندی در دست نباشد چه عيبی 

     دارد که  او را تا آن سالھا تائيد کنيم؟

  ٢٠١٠/ ١٢/ ٢٠پايان       

  

  

  

                                                             

 ٧٦ -٧٥،ص١٩٩٧افغانستان در عھد اعليحضرت  امان هللا خان، : فضل غنی مجددی- ١
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  ھجدھم مقالۀ

  

  ند؟ود خان وخانواده اش چگونه به قتل رسيدؤدا

  )BBC ،ودجنبشؤبزبان پشتو، دا:نويسنده(

  

 ثwwور، يکwwی از افغانwwان وطwwن دوسwwت، مقwwيم ٧سwwی سwwال پwwس  از حادثwwه خwwونين [

به ديدار يکی ازشاھدان عينwی قتwل داوودخwان وخwانواده اش ، ) داکتر داؤودجنبش(لندن

wه يعنی زھره خانم سردارنعيم خان ،دريکی از خانه ھای نگھداری از سالمندان در حوم

لندن  رفته  وگزارش جالب ودرعين حال تکاندھنده  از ايwن  قتwل وحwشيانه را تھيwه واز 

ًطريق بی بی سی به نشر سwپرد کwه حتمwا تعwداد بwسياری از ھموطنwان  مwا آن را  بزبwان 

من اين گزارش  دست اول و درعين حال غم انگيwزرا از زبwان يکwی از . پشتو شنيده اند

تاثير آن گwزارش بwرمن . جرمن آن \ين خواندم -پورتال افغانبقية السيف آن خاندان در 

چنwwان بwwود کwwه  مwwرا  وا داشwwت تwwا بمنظwwور پخwwش گwwسترده حقيقwwت واقعwwه از زبwwان يwwک 

 جرمن -شاھدعينی ،ان گزارش را به زبان دری برگردانم وبازھم از طريق پورتال افغان

 يا با زبان پشتوو نوشته ھای به اط�ع آن عده ھموطنانی برسانم  که  آنرا نشنيده اند و

واينwwwک مwwwتن آن گwwwزارش بwwwه دری  کwwwه در زيwwwر پيwwwشکش خواننwwwده . آن  بلwwwديت ندارنwwwد

  ]٢٠٠٨ /۴/ ٢٣سيستانی .ميگردد

  

   ثور،يکجا بارئيس جمھور داودخان ٧در کودتای 

 کشته شدند] نيز[ده ھاتن از خانواده اش



٢٧٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ان کwه در ھفwتم به ارتباط سرنوشت اولين رئيس جمھورافغانستان ، داودخ

ثور براو وخانواده اش چه آمد، بسيار سwخن گفتwه شwده وکتابھwای بيwشماری ھwم 

مگرھيچيwک آنھwwا از جھwت ارزش بwه آن چيwwزی نميرسwد کwwه . نوشwته شwده  اسwwت

 .خانم برادرش بيان ميکند

چندشب قبل از قتل داودخان در ارگ با وی بود وبعد از ]نعيم[ميرمن زھره

ميرمن زھره .ضای خانواده او را به چشم خود ديده استقتل جسد  او واجساد اع

 .اکنون در لندن دريکی از خانه ھای نگھداری  ازکھنسا\ن شب ميگذراند

را شنيده وچنين ) خانم مرحوم نعيم خان(داودجنبش خاطرات ميرمن زھره 

در آغwwاز ھwwيچکس تwwصورھم نخواھwwد کwwرد کwwه ايwwن خwwانم خwwواھر : حکايwwت ميکنwwد

او در . غانستان وزن برادر اولين رئيس جمھور اين کشور باشدآخرين پادشاه اف

لنwwدن، بwwاديگر سwwالمندان نwwاتوان ، يکجwwا در يwwک محwwل نگھwwداری ازسwwالمندان ، 

زندگی ميکند، مگر اطاق اين خانم از ديگران فwرق دارد،زيwرا کwه اطwاقش  مملwو 

. ازعکس ھای سردارداودخان وشوھرش سردارنعيم خان و يادگار ھای آنھاسwت

ًاينجا خاطرات تقريبا يک قرن اقغانستان نگھداری ميشود که ھwراس انگيزتwرين 

 . اين خاطرات به سی سال قبل بستگی دارد

زھwwwwwره نميخواھwwwwwد عکwwwwwسی از او گرفتwwwwwه شwwwwwود،و بwwwwwا ثبwwwwwت آوازش ھwwwwwم 

او . ع�قمندنيwwwست،مگرحادثه غwwwم آلwwwود ھفwwwت ثwwwور را بwwwا اشwwwتياق قwwwصه ميکنwwwد

دختران من درخانه بودند ونواسه ھايم بwه .نبوددر آن روز نعيم خانه :" ميگويد

ومن برای اص�ح موی سرخود از خان بيرون رفته بودم  کwه .مکتب رفته بودند

ما با فرزندان داودخwان يکجwا بwه . يک افسر آمد وخواست با عجله به ارگ بروم

ھمانجا .داودخان در دفتر خود با کسی تليفونی صحبت ميکرد. قصر گلخانه رفتيم

اين حالت تwا . دراين اثنا طيارات  از با\ به بمباران خودشروع  کردند....يمنشست

برويwwwد : وقتwwwی بمباردمwwwان شwwwدت گرفwwwت، داودخwwwان گفwwwت. شwwwام جريwwwان داشwwwت

فکر ميکنم .ھنگام برآمدن، از سمت دروازه گلخانه فيرشروع شد! زير،بلندشويد



٢٧١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ليز دختر داودخwان در دھ.اين فيرھا از داخل ارگ از سوی خلقيان وپرچميان بود

بود، زخمwی )پسرداودخان(زرلشت ونواسه اش غزال که ھشت ساله ودختر عمر

 سwاله بودکwه ١٣آنھا را به اطاق ديگری آوردند، نواسwه مwن صwفورا .شده بودند

ضwwعف کwwرده : گفwwت) دامwwاد داودخwwان ( سwwينه اش راگلولwwه  شwwگافته بود،ونظwwام 

کودکان شيرخواردر .رده بودخوب است،مگروقتی ازنزديک ديد، او م]وضعش [

 .آغوش مادر ھم مصئون نبودند

که خانم ميرويس بود،دوطفل خود )داودخان(شيما،عروس  سردارصاحب«

وقتwی کwه مwا از اطwاق خwارج . را درآغوش گرفته بود وبه ديwوار تکيwه کwرده بwود

شديم ديدم که او با دوطفل خود ھدف گلوله قرارگرفته وبا اطفال خودھر سwه تwن 

 ».شده بودندشھيد 

 داود جنبش ميگويد که از زھره خواھش کردم اجازه بدھد تwا ايwن سwخنان 

اورا ثبت کنم که خبر به  آواز خwودش  بيايwد، بwا\ بطwرف مwن نگريwست وسwرش 

 .رابه ع�مت  موافقت تکان داد وديگرحکايت را چنين ادامه داد

درگwادی دخترمن ونعيم خان زرمينه،خواھر داودخان عايشه که معيwوب و«

 -حرکwت کwرده ميتوانwست، خwانم داود خwان زينwب کwه خwواھر مwن بwود ودختwرانش

ايwن صwحنه . نزد داودخان رفتندودر پھلوی پدر ايwستاده شwدند-شينکی و زرلشت

را من نديدم، مگر برايم گفتند که دراين وقت به داودخwان از دور صwدا ميwشد کwه 

ه ھwwيچکس ديگwwر تwwسليم ولwwی او درجwwواب گفwwت کwwه بwwه جwwز خwwدا بww! تwwسليم شwwويد

درھمين وقت صدای فيربلندشwد، داودخwان، نعwيم خwان، زينwب، شwينکی، . نميشوم

بعwد . ًتماما يکجا در ھمانجا بwه قتwل رسwيدند) خالد، ويس وعمر(وسه فرزند داود

دنبال ما آمدند وگفتند خارج شويد از خانه ، اگر بيرون نيائيد، ]کودتاچيان[از اين 

در ھنگwام خwارج شwدن مwن ديwدم کwه . شما فروخواھدغلتيwدسقف  اين خانه با\ی 

مwن ھwم درپwای خwود زخمwی .جسدھای داودخان ونعيم خان وديگران افتwاده بودنwد

) شwفاخان ( ده روز ما رادر اينجا. چند تن ما را بعد به شفاخان بردند. شده بودم



٢٧٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 کwه  خورشwيد وتwوران- نواسwه نعwيم خwان-دوتن. نگھداشتند وبعد به زندان بردند

عwروس داودخwان گ�لwی کwwه .فرزنwد تيمورشwاه بwود، در شwفاخان نگھداشwwته شwدند

 ».خانم عمربود، ھفت مرمی به اواصابت کردبود، مگرزنده ماند

از زھره پرسيدم آيا آخرين سخنان از بان  داودخان را به ياد داری ؟ زھره 

نه م،داشwwتبلwwی، قwwصه را شwwروع کwwرد، مگwwر او را از گفwwتن بwwاز :بwدون مکwwث گفwwت

 :، دل ونادل موافقت کرد)منظور ثبت آوازش  بود(گفت،گفتم خيراست،

ھنگwwامی کwwه آنھwwا آمدنwwد وت�شwwی را شwwروع کردنwwد، مwwن کنwwار شwwوھرم  « 

نشسته بودم، درپايش مرمی اصwابت کwرده بwود، مwن نميخواسwتم از اطwاق خwارج 

و در . بيرون رفتwيم! برويد خارج شويد: گفت) داود خان(شوم،مگر خود سردار 

 » .آن اطاق ديگر نشستيم و ديگر نه فھميديم

درتمwwام نوشwwته ھاوگفتwwه ھwwای عزيwwرنعيم ( تwwن٧٠درحwwدود : زھwره ميگويwwد 

 نفراعضای خانواده  داودخان کشته شده اند، ١٧وديگر اعضای آن خانواده فقط 

 سwاله بگونwه ھفتwاد ٩٠ -٨٠ از زبان يک خانم ١٧احتمال دارد گفتن ھمين عدد 

) يwwستانیس. نفwwر ميwwدانم١٧مwwن صwwورت درسwwت آن را ھمwwان . باشwwدشwwنيده شwwده 

وسوال ميکند .کشته شدند) ثور٧(ازاعضای خانواده داودخان در آن روز بارانی 

که سی سال بعد حا\ ايا چنين کسی ھست که جای  گور نخwستين رئwيس جمھwور 

  ) ٢٠٠٨اپريل ١٧پشتوbbc(ختم»   افغانستان را پيدا وبرقبر او زيارتی بنا کند؟ 

به ھرحال با\خره بعد از سwی سwال، بwی تwوجھی  وبwی بازخواسwتی درسwال 

 از طwwرف دولwwت کابwwل ھيئتwwی بwwرای کwwشف اجwwساد داوودخwwان وبwwرادرش ٢٠٠٨

سwردار نعwيم خwان بwا سايراعwضای آن خانwدان موظwف گرديwد وايwن ھئيwت بwشمول 

ی بعضی از اعwضای خwانواده نعwيم خwان سwرانجام موفwق بwه  کwشف اجwساد شwھدا

خانواده داوودخان شwدند و پwس از شناسwائی وتعيwين محwل مناسwب خwاک سwپاری  

 از طwwرف ھيئwwت موظwwف بwwا عwwزت تمwwام طwwی بwwا تwwشريفات ٢٠٠٩ مwwارچ ١٧روز 



٢٧٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 توپ درحالی که رئيس جمھورکرزی وتمwام اراکwين بلنwد رتبwه ٢١رسمی وبا فير

داشتند دولتی وکورد دپلوماتيک ومشران قومی واعقاب خاندان داودخان حضور 

از ارگ رياست جمھوری برداشته شد وبرفراز تپه يwی موسwوم بwه تپwه داودخwان 

نزديک تپه تاج بيک وقصرمخروبه دارا\مان بخاک سپرده شد و بدين سان حق 

بجwwای خwwود قرارگرفwwت، ھرچنwwد کwwه تwwاکنون قwwاتلين ايwwن جنابwwت بwwه چنwwگ قwwانون 

  .وعدالت سپرده نشده است

  !دروانش ان شاد ويادش گرامی با

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٧٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  دھممقالۀ نز

 

  

  :به افغانھا دادثور ھشتم دخان دردرسی که داؤ

  "!بجز خدا، ھرگز به کمونيستان تسليم نمی شوم"
  

با يقين ميتwوانم بگwويم کwه درميwان انق�بيwون دو آتwشه ودرميwان رھبwران 

سياسی چپ وراست  ونيزقوماندانان جھادی افغان در سه دھه اخير،ھيچ يکی را 

تwwوان سwwراغ داد کwwه مwwرگ را در يwwک قwwدمی خwwود ببينwwد ولwwی بwwه دشwwمن تwwسليم نمي

 ساعت ٢٠مگر داوودخان، اين رھبرشجاع وپرغرورومصمم افغان برای . نشود

تمام در برابر بمباران طيارات وغرش زھره ترقان وطاقwت شwکن طيwارات ميwک 

ا  صwبح فwردای آن برسwرپ٨ ثwور تاسwاعت  ٧ ظھwر١٢کودتا چيان، از ساعت ٢١

ايستاد واز غرورش نکاست ودر آخرين دقايق حياتش وقتی به او اب�wغ شwد کwه 

اگر ميخواھد زنده بماند،بايد تسليم شود، ولی او بwا شwھامت وشwجاعت کwم نظيwر 

اگرچwه جنwرال " !بجز خدا، ھرگز به کمونيwستان تwسليم نمwی شwوم: "افغانی گفت

بwه داوود خwان اب�wغ گرديwد ميگويدکه وقتی ) متھم به قتل داؤودخان(امام الدين،

مگرداود ! که قدرت به حزب دموکراتيک خلق افغانستان انتقال يافته، تسليم شود

خان بwدون آنکwه حرفwی برزبwان آورد، بwا تفنگچwه بwراو فيرکwرد، ولwی عقwل سwليم 

چنين شھادتی را نمی پذيرد که داؤودخان ھنگام فير برامwام الwدين سwخنی نگفتwه 

ان بدون اظھار ھيچ سخنی برامام الدين فيرھم کرده باشد، گيريم که داودخ .باشد

آيwwا بwwه ايwwن )  امwwام الwدين(ايwن خاموشwwی داؤودخwwان در برابwر يwwک افwwسرکودتاچی 

  به عنوان قوماندان (معنی نيست که او، اين افسرپائين رتبه را ھمطرازخود 



٢٧٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

روببنwدد نمی ديده است،و بنابرين براو فيرکرده تwا لwب ف) اعلی اردوی افغانستان

  ودستور تسليمی به وی ندھد؟

بغيwر ازخwدا،ھرگز بwه "سخن کwه اين  بيان با حقيقت اينست که داؤودخان

وطwwwن پرسwwwتی را بwwwه فرزنwwwدان خواسwwwته ايwwwن درس ." دشwwwمن تwwwسليم نمwwwی شwwwوم

دليروآگاه افغان بدھد که در برابر دشمن عقيده وايمان خود  نبايستی زبون شد و 

  .ه ماندن در ذلت وخفت قبول نمودنبايد تسليمی را بخاطر زند

wwان در برابرديکتwwه داؤودخwwارنبود کwwستين بwwن نخwwھامت ۀايwwدان، شwwزورمن 

وغwرور ملwwی خwwود را  تبwwارز داد، بلکwwه  او آن شخwwصيت آزاده و وطwwن دوسwwت و 

را ھwم در امwور ) بريژنwف(خwواه اتحادشwوروی رھبرخودمغروری بود که ديکتwه 

مدغوث،در آخرين سفريکه او بwه مwسکو بقول عبدالص. داخلی کشورش نپديرفت

انجwwwwام داد، بwwwwاری بريژنwwwwف ضwwwwمن مwwwwذاکرات رسwwwwمی از روش حکومwwwwت داری 

داوودخwان ، مبنwwی بwwر افwwزايش کارشناسwwان کwwشورھای عwwضو نwwاتو در افغانwwستان 

داؤودخان در جواب . انتقاد کرده، اظھار نمود تا آنان را از افغانستان خارج نمايد

 حwا\ بوسwيله رھبwر اتحwاد شwوروی گفتwه شwد، ھرگwز آنچه ھمwين«: بريژنف گفت

از نظwwر افغانھwwا ايwwن اظھwwارات دخالwwت . مwwورد قبwwول افغانھwwا قwwرار نخواھwwد گرفwwت

ما ھرگز به شما اجازه نخواھيم داد که به . صريح در امور داخلی افغانستان است

 ما ديکته کنيد که چگونه کwشور خwود را اداره کنwيم و چwه کwسی را در افغانwستان

اينکwwه چگونwwه و در کجwwا کارشناسwwان خwwارجی را اسwwتخدام کنwwيم . اسwwتخدام نمwwائيم

افغانستان اگر \زم باشد، فقير . ًانحصارا و کام� حق دولت افغانستان خواھد ماند

» .گيری خwود آزادی خwود را حفwظ خواھwد کwرد خواھد ماند، اما در عمل و تصميم

 )، فصل چھارم١٩٩۶ قلم، چاپ کودتای ثور وپيامد آن درافغانستان، ازاين(

اين مذاکرات در فضای صميمانه خاتمه نيافت و داودخان ناراضی از 

د ميخواست وداو. ًمسکو به کشور برگشت و متعاقبا به پاکستان سفر نمود

ھای کشورھای  افغانستان را از زيربار و نفوذ شوروی نجات دھد و کمک

 مصر و غيره را در جھت ھمسايه، ايران و پاکستان و عربستان سعودی و

گان شوروی که در اين  اما متاسفانه که گماشته. عمران کشور جلب نمايد



٢٧٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ودخان را ھمراھی ميکردند، جزئيات مذاکرات سفر داودخان را در ؤسفرھا، دا

کشورھای اس�می منطقه به مقامات شوروی گزارش ميدادند و بنابراين دسايس 

 ١٣۵٧ اجرای کودتا خونين ثور ود بکار افتاد و باؤشوروی بر ضد دا

. اش کام� نابود گرديد تن اعضای خانواده١٧ود خان با ؤدا) ١٩٧٨آپريل ٢٧(

ودخان وکودکان معصومش، دامن کودتاچيان را گرفت ويکی دوماه بعد ؤخون دا

از پيروزی کودتا، شورشھای مردم برضد رژيم آغاز گرديد وظرف يک دھه تمام 

امروز  سربه نيست شدند،چنانکه حتی قبر آنھا ھم سران کودتا يکی بعد ديگری

 .برای کسی معلوم نيست

ودخwان در برابwر بمباردمwان وحwشيانه کودتاچيwان ؤاستقامت و پايداری دا

ً وشھامت تسليم ناپذير وی به دژخيمان فاجعه ھفتم ثور،واقعا ١٣۵٧درھفتم ثور

تين شھيد سر به ود خان نخسؤدا :درتاريخ افغانستان بی نظيراست وميتوان گفت

کف افغان است که تا لحظۀ مرگ حاضر نwشد  سرتwسليم بwه  دشwمنان خwود فwرود 

ومwwwرگ مردانwwwه وشwwwرافتمندانه را برتwwwسليم شwwwدن وبwwwه  اسwwwارت درآمwwwدن .آورد

درچنگال ذلت رھبران وابwسته بwه بيگانwه، بwا گwردن افراختwه پwذيرفت و نwام خwود 

  .ريخ ثبت کردوخانواده خود را در صف  دليرمردان کم نظيرتا

داودخان از جمله آن شخصيت ھای شجاع و وطن پرست افغwان اسwت کwه 

می بايد وی را درصwف احمدشwاه درانwی ، وزيwرفتح خwان واعليحwضرت امwان هللا 

ت�ش ھای  وطن پرستانه وی برای اعت� وترقی کشور چwه .خان به حساب آورد

انwستان ، جwای در دوره صدارتش وچه پس از تاسيس نخwستين جمھوريwت درافغ

ھwwيچ شwwک وشwwبھه نيwwست واقwwدام مدبرانwwه وانق�بwwی  اش درجھwwت آزادی زنwwان 

، يکی از آن اقداماتی است که زنwان کwشور ١٩۵٩افغانستان از زندان چادری در

بايستی بيش از ھرکس ديگری ازاو ممنون ومشکورباشند واو را حwامی حقwوق 

 .وآزادی ھای مدنی  خود  بدانند

ن پژواک، سحنانی به آدرس داؤودخان از قول مرحوم  پرويدلچسپ مقالۀ 

پژواک بزرگ،بازتاب يافته است که من تا کنون نظير آن را از زبان ھيچ يکی 

مرحوم پژواک در سفريکه با . ازرجال سياسی ھمزمان داوودخان نشنيده ام 



٢٧٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

داودخان به پاکستان داشته ، ودر م�قات با جنرال ايوب خان رھبر نظامی 

 که بشکل احساساتی صحبت ميکرده  ووی سخنان وی را با نرمی پاکستان

ترجمه ميکرده است تا احساسات افغانی سردار جريحه دار نشود، تحمل 

داوودخان را در برابر حريف پاکستانی اش به حيث يک زعيم ملی صبور می 

  :ستايد  و ميگويد

نظريه اکثريت .کشفی نو دست داد) سردار(در شناخت شخصيت وی«

سردار «: دم را که من مايل بودم برآن صحت قايل شوم، غلط يافتم که ميگفتندمر

اما معلوم شد که مردی بی سنجش نبود واگر » مردی احساساتی وعصبی است

ًاق� با (اظھار عصبيت ميکرد، آن رانيز سنجيده به کار می بست واحساسات او

 پژواک ادامه ».در مذاکرات مھم در اختيار وزيرکنرول او بود) خارجيان

ًانصافا شخصی ملی ووطنخواه بود و بعد از وزيراکبرخان نميتوان « :ميدھد

  ١».نظيرومثال او را  در تاريخ افغانھا سراغ کرد

کسانی که در دورۀ حيات و اقتدار داؤودخwان زنwدگی کwرده انwد و يwا بwا او 

 بwه ھمکار بوده اند، خوبتر ميتوانند در مورد شخwصيت  او و آروزھwايش نwسبت

افغانستان قضاوت کنند و نظر بدھنwد، چنانکwه آقايwان انجنيwر کwريم عطwائی،داکتر 

 از ھمکاران نزديwک داؤودخwان درمواقwع مختلwف  جميلیجليللحسن شرق وعبدا

ازکارکردھwwای وطwwن پرسwwتانه داوودخwwان در ھwwردو دوره زمامwwداری شwwان، بwwرای 

برازنظرکwwرده انwwد کwwه انکwwشاف وترقwwی وتعwwالی افغانwwستان ، خالwwصانه وصwwادقانه ا

بسيار آموزنده است و برای آنھای که درک درستی از اوضاع افغانستان وجھان 

اما چيزيکه بwرای . ودخان ندارند، بسيار کمک ميکندؤومنطقه در دوره اقتدار دا

گيورگی پترويچ " بنام من،بسيار پراھميت است، نظريات يک متخصص روسی، 

دروزارت پ�ن افغانwستان در عھwد صwدارت ،مشاور امور پ�ن و اقتصاد "يژوف

ودخان است که اينک پس از سی سال بعد از قتل داؤودخان قلم برگرفتwه واز ؤدا

  .شخصيت وبرنامه  ھای انکشافی  او برای توسعه افغانستان سخن ميگويد

                                                             

 ٢٠١٢ نومبر ١٧، پروين پژواکمقالۀ پورتال افغان جرمن ، - ١



٢٧٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

از :"گيورگی پتwرويچ يwژوف، درجwايی از مقالwه اش چنwين نوشwته ميکنwد

داوود، يکی از بزرگتwرين، برجwسته تwرين چھwره ديدگاه من رئيس جمھور محمد 

نام و . ھای سياسی و اجتماعی افغانستان در نيمۀ دوم قرن بيستم بشمار می رود

نقش او نه تنھا در تاريخ افغانستان جاودان اسwت بلکwه سياسwت و طرزالعمwل او 

بwwه طwwور غيwwر مwwستقيم بwwا\ی سياسwwت ھwwای دو ابwwر قwwدرت آن زمwwان يعنwwی اتحwwاد 

در بwارۀ کوايwف انwسانی  .ايا\ت متحدۀ امريکwا نيwز تwاثير داشwته اسwتشوروی و 

محمد داوود می توانم بگويم که به نظر من او شخصی بود پيچيده، دوست داشت 

اگرچه بايد بگويم که . يکه تاز باشد و تحمل مخالفت با نظريات خويش را نداشت

 بwه خيwر و ص�wح در موارد معين وقتی مطمئن می شد که مخالفت ھا مwی تواننwد

مwی . وطنش تمام شوند، بwه آنھwا گwوش مwی داد و حتwی از آن قwدردانی مwی نمwود

که محمد داوود از اسwتد\ل و ) چون خودم بارھا شاھد بودم(خواھم اذعان نمايم 

برھان قوی برخوردار بود، او استعداد آنرا داشت تا ھم صحبتش را قناعwت دھwد 

تwwصور مwwن ايwwن اسwwت کwwه محمwwد ....\نwwدو موضwwعگيری خwwويش را بwwا\ی او بقبو

داوود قلباً  می خواست افغانwستان را عwصری بwسازد و سwطح زنwده گwی مwردم را 

امwwwwا پwwwwروژه ھwwwwا آنقwwwwدر زيwwwwاد بودنwwwwد کwwwwه دشwwwwوار بwwwwود آنھwwwwا را . بھبwwwwود بخwwwwشد

  ) پترويچ يژيف که بعدازين بيايدبرگرفته ازمتن مقاله."(شمرد

ی،  برنامه ھا وپ�نھای که  برمبنای شھادت صادقانه اين متخصص روس

ًتوسط داؤودخان برای انکشاف وترقی افغانwستان طwرح و قwسما بwه منwصه اجwرا 

درآمد و با مرگ او بقيه نا اجرا ماند، انسان را با روحيه ملی ووطن خواھی اين 

شخصيت بزرگ آشنا ميسازد و با مطالعه اين افکار و ايده ھای او برای وطن ما 

فwسوس ميخwوريم وقتwل او را ضwايعۀ جبwران ناپwذير بwرای  است کwه بwه مwرگ او ا

  . ملت خود ميشماريم 

توجه خاص داؤودخان به عصری ساختن  اردوی ملی افغانستان وتعيين 

نام ھا ورتبه ھا ودرجات والقاب مختلف صاحب منصبان اردو از کارھای مھمwی 

 ديگwر است که صاحب منصبان تحصيل کرده اردوی افغانwستان بھتwر از ھرکwسی

داؤودخwwان شخwwصيتی وطwwن دوسwwت بwwود کwwه تعwwصب قwwومی . آن را درک ميکننwwد



٢٧٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

. ومwwwذھبی نمwwwی شwwwناخت وآبwwwادی وترقwwwی افغانwwwستان بزرگتwwwرين آرزوی او بwwwود

ھرخشتی که درگوشه يی از کشورميگذاشت،برای عمران وابادی خانwه مwشترک 

فاخانه احداث شاھراه ھا،اعمار بندھای آب، مراکز صحی وش. افغانھا می گذاشت

ھwwا، پوھنتونھwwا وپwwولی تخنيکھا،سwwاختن ميwwدان ھwwای ھwwوائی بwwين المللwwی درکابwwل 

وقنwwدھار، وشwwيندند ھwwرات، اعماربنwwدھای بwwرق نغلwwو ومwwاھی پwwر وبنwwد درونتwwه در 

ننگرھwwار واحwwداث پwwروژه ھwwای انکwwشافی زراعwwت وآبيwwاری در ھwwده وغwwازی آبwwاد 

دکوکچwه، تاسwيس شwرکت بن ننگرھار، ھلمند و سرده غزنی، پروان وخwان آبwاد و

قنwwد بغ�wwن وفابريکwwwه روغwwن سwwwپين زر درکنwwدز ونwwwساجی گلبھwwار و بگرامwwwی و 

کارخانه کود و برق مزارشwريف، فابريکwه ھwای پروسwس ميwوه و پwشيمينه بwافی 

کنwwwwدھار وتاسwwwwيس فابريکwwwwه نwwwwان پwwwwزی سwwwwيلوی مرکwwwwزی در کابwwwwل وقنwwwwدھار، 

در لwشکرگاه واز ھمwه اعمارفابريکه خانه سازی درکابwل وکارخانwه سwنگ رخwام 

مھمتwwر تقويwwت اردوی ملwwی وتwwامين امنيwwت سرتاسwwری درکwwشور، از جملwwه ھwwای 

کارھای مانwدگار حکومwت ايwن مwرد وطwن پرسwت اسwت کwه ھمگwی در دوره رژيwم 

حزب دموکراتيک خلق توسط مجاھدين وقوماندانان جھادی وبه دستور سازمان 

فجر ساخته شدند وسامان آ\ت از بيخ وبنياد من) ISI(استخبارات نظامی پاکستان

  .آن ھا به توسط مجاھدين صاحبان به پاکستان برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد

در عھد حاکميت داودخان با وجودکاستيھا وبی عدالتی ھای اجتماعی، 

عزت وشرف شان از تعرض . ھمه  مردم از امنيت جانی ومالی برخورداربودند

خانه . د تجاوززورمندان قرار نميگرفتناموس وحيثيت شان مور. مصئون بود

کسی اگر ميخواست ھروقت شب . وملکيت ھای شخصی مردم در امان بود

ميتوانست به تنھائی با پشتاره ای از پول ازکابل تا مزارشريف ويا ھرات 

وقندھار وج�ل آباد مسافرت کند، کسی نبود که راھش را ميگرفت و يامی 

خ�صه مردم اگر ھيچ نداشتند، امنيت داشتند پرسيد که چه باخود حمل ميکند ؟ 

متاسفانه با . وامنيت مھمترين وبا ارزش ترين ارمغان دولت در يک کشوراست

کودتای ثور مردم اين با ارزش ترين نعمت زندگی يعنی امنيت خود را از دست 

  .دادند



٢٨٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  :پيامد قتل داؤودخان 

نواده اش، در ھموطنان مwا مwی داننwد کwه ، قتwل سwنگد\نه داؤودخwان وخwا

، توسط کودتاچيان منسوب بwه حwزب دموکراتيwک خلwق ١٣۵٧ ثور ٨روزبامداد 

افغانستان، سwرآغازتمام مwصيبت ھwا وبwدبختی ھwا وخwونريری ھwای پايwان ناپwذير 

و اگراين فاجعه دردناک تاريخی رخ نمی داد . درسه دھه اخيردر افغانستان است

اؤودخان به عنوان يک الترنتيف آينده و يا اگر کودتا رخ داده بود، ولی از قتل د

خود داری ميشد، شايد فاجعه افغانستان به اين گستردگی نمwی کwشيد و موقwع بwه 

تجاوزشwwwوروی و بالنتيجwwwه  بخwwwون ريwwwزی ھwwwای مجاھwwwدين نوبwwwت نميرسwwwيد و 

شھرتاريخی کابل به دستورحاميان تنظيمھا به ويرانه موحشی مبدل نميگرديد و 

  . اه کابل خشت وسنگ  آن شھررا رنگين نميکرد ھزارانسان بيگن۶۵خون 

ھمه صاحب نظران افغان بدين باوراند که تاروزيکه داؤودخwان براريکwه 

قدرت افغانستان تکيه داشت ، پاکستان جرئت نميکرد بسوی افغانستان بwه چwشم 

بwwد نگwwاه کنwwد، ولwwی بwwا از ميwwان رفwwتن داؤودخwwان از صwwحنه سياسwwی افغانwwستان، 

اسwwيس رنگارنwwگ خwwود کwwه در لبwwاس رھبwwران تنظيمwwی ظwwاھر پاکwwستان توسwwط جو

. شدند،سwwعی کwwرد ھمwwه دارونwwدار وھwwستی تwwاريخی افغانwwستان را بwwه بwwاد فنwwا بدھwwد

اردوی افغانستان را که نيرومند ترين اردوی منطقه بود، از بيخ و ريشه از ميان 

و ٢٢ و٢١ببرد وتمام وسايل وتجھيزات نظامی را بشمول طيارات جنگwی ميwگ 

يگرطيارات حمل ونقل نظامی وده ھا ھزاروسايل زرھwی وموتwوريزه وغيwره را د

بwا ذخwwاير راکwت ھwwای دوربwwرد سwکاد ولونwwا و ديگرتجھwwزات ثقيلwه نظwwامی ھمگwwی 

توسwwwط رھبرجمعيwwwت اس�wwwمی ويwwwا رھبرشwwwورای نظwwwار بwwwه کwwwشورھای پاکwwwستان 

 حwساب وتاجيکستان وغيره انتقال گرديد و يا به نرخ کاه ماش فروخته شد و بwه

  .ھای شخصی ايشان  ريخت و ذخيره گرديد

پيامد، از ميان رفتن داؤودخان،تنھwا بwه از ميwان رفwتن اردوی افغانwستان 

خ�صه نميشود، بلکه درمwدت سwی سwال اخيwر پيوسwته خwون افغwان توسwط افغwان 

ريختwwه شwwده، تمwwام تاسيwwسات زيربنwwائی ،اقتwwصادی وآبيwwاری وبھداشwwتی وصwwحی 



٢٨١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 و تعليمwwی وخwwدماتی  و غيwwره وغيwwره بوسwwيله اجنwwت ھwwا ومخwwابراتی ومواص�wwتی

وجواسيس پاکستان درلباس رھبران و قوماندانان جھwادی درافغانwستان از ميwان 

  .رفته واز ميان برده ميشود

اين درحالی است که بدنبال آفت مجاھدين، ب�ی طالبان را پاکستان بر اين 

 کwشور جھwان دريwک ۴٠،  سwپتمبر در امريکwا١١کشورنازل کرد و براثر حادثه 

ائت�ف ضد تروريزم برافغانwستان حملwه آوردنwد و از زمwين وھwوا بwر ايwن کwشور 

 بدينwسوبمب ٢٠٠١  سwالاکتwوبرويران شده و اين مردم بدبخت  و ب� کwشيده از 

ھای چندھزارکيلوئی ميريزند واز اين کشور\براتوار آزمايش آخرين س�ح ھای 

کwwه اگرداودخwwان زنwwده مwwی بwwود، بwwال وپرکwwسی درحwwالی .کwwشتار جمعwwی سwwاخته انwwد

  .ميسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد نگاه کند

  :جاذبۀ شخصيت داودخان

ھيچ يکی از رھبران سياسی افغانستان در سه دھۀ اخير به اين پايه ازعزت 

وافتخار ومناعت نفس درميان جامعه تحصيل کرده افغانستان روبرو نشده بود، چنانکه 

جاذبه شخصيت مرحوم داؤودخان ،درميان روشنفکران .  آن روبرو گرديدداوودخان با

 ،افغان،چنان بود که وقتی مصاحبه داکترداودجنبش  با زھره نعيم،خانم برادر داؤودخان

،در بی ١٣۵٧ثور ٧شاھدعينی ماجرای قتل وحشيانه داوودخان وخانواده اش درشب 

 بيفتد آنبرآن داشت تا درجستجوی بی سی انتشاريافت، ب�فاصله داکتر سياه سنگ را 

چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی "  ساعت واپسين زندگی داؤودخان٢۴ "که

 ساعت واپسين زندگی پرزيدنت داودخان ، داکتر سياه سنگ را واداشت تا دراين ٢۴

 به »وآن گلوله باران بامداد بھار« زيرنام  زمينه يک پژوھش بی  نظيرتاريخی  را

 عرضه کند،وبا اين کارخود، دوست ودشمن را واداشت آن را با دقت ھرچه ھموطنان ما

داکترسياه سنگ، با توجه به  ھمه .بيشتر بخوانند و ديدگاه ھای خود را  ابراز کنند

 حتی ،عکس العمل ھا، کارش را بطور استوار وخلل ناپذيری ادامه داد ودرپايان اثرش

 و اتھاماتی ھم بر او وارد کرده بودند، نيز از آنھايی که برکار او خرده گرفته بودند

باسپاسگزاری ياد آوری نمود وافزود که اگر انتقادات اين ھموطنان نمی بود، شھرت 

  !زھی براين سعه صدر. کتابش به شش گوشه جھان نمی رسيد



٢٨٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  بدون مجامله بايد گفت که آنچه را سياه سنگ در مورد قتل نامرادانۀ داودخان 

 سياسی تاريخ –ررسی نشسته است، درميان نوشته ھا تاريخی وخانواده اش به ب

  .نگاران وتحليل گران کشور ما در سه دھه اخير بی نظير است

جناب داکتر سياه سنگ داستان مرگ شجاعانه  داودخان را با چنان مھارتی به 

ًبررسی گرفته که روح وروان خواننده را کام� تسخيرميکند تا آنجا که برای خواندن 

يه سرگذشت غم انگيز ودرعين حال شرافتمندانه داودخان احساس بی حوصله گی بق

  .ميکند

 که نه تھا متن دری اين کتاب با استقبال گسترده اھل  بايد ياد آورشدبا مسرت

،  چيز فھمافغانستان روبرو شد، وبراثرھمين استقبال مردم بصيرت  در داخل وخارج

آماده چاپ وبرای تکميل ) رحمت آريا( افغانترجمه پشتوی آن از قلم نويسنده محبوب

د،بلکه ترجمه روسی اين کتاب درزمان کمتراز يک ماه بعد از طبع متن دری آن ، گردي

از چاپ بر آمد ودر ) غوث جانباز(در مسکو نيزبه ھمت نويسنده قوی دست افغان

. گرفتدسترس ع�قمندان دريافت حقايق آغاز تراژيدی افغانستان در سه دھه اخيرقرار

من باوردارم که ياد داشتھا و تذکرات مختلف در اين کتاب، چون ش�قی برپھلوی آن 

عده از رجال وشخصيتھای سياسی ونظامی شوروی خواھد خورد که نقشی در ايجاد و 

يا آغاز اين تراژيدی داشته اند، وممکن است برخی را وادار بنمايد تا قلم بردارند 

 .برم� کنندوگوشه ھای ديگراين حقايق را 

بwwه داود خwwان، "قھرمwwان جھwwاد"يwwا " قھرمwwان ملwwی"جwwای دارد کwwه لقwwب 

نخستين رئيس جمھور افغانستان ونخستين شwھيد جھwاد داده شwود، نwه بwه آنwانی 

 افغانwان وطwن پرسwت مwی بايwستی در بwاره  .ندکه درخدمت منافع بيگانه قرارداشت

 واسwwتقامت او ايwwن قھرمwwان جھwwاد وطwwن نwwام ولقwwب درخwwور شخwwصيت وشwwھامت

  .جستجو کنند وپيشنھاد نمايند

  !نام وياد آن شھيد قھرمان ھمواره زنده وجاويدان بادا 

 ٢٠١٢/ ١٩/١١پايان 

  

  



٢٨٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  مبيستمقاله 

  

    "وآن گلـــولـه باران بامـــداد بھــــار"

  تحقيقی ژرف و بيطرفانه در بارۀ قتل داوؤد خان

  

  

  بدون مجامله بايد گفت که داکتر صwبورهللا

و آن گلولwwwه بwwwاران بامwwwداد "سwwwياه سwwwنگ مؤلwwwف 

اگر از بزرگترين نويسندگان معاصر منطقه " بھار

نباشد، بی ترديد از بزرگترين نويسندگان ومحققان 

آنچه راجنwاب داکتwر . کشور در سه دھه اخير است

سwwياه سwwنگ ، در مwwورد قتwwل وحwwشيانه داؤودخwwان 

وخانواده اش به بررسwی نشwسته، درميwان نوشwته 

 تwwاريخی  وتحقيقwwی  تwwاريخ نگwwاران -ھwwای سياسwwی

  . وتحليل گران کشور ما درسه دھه  اخير بی نظيراست

حوصله، انرژی  و فرصتی که جنwاب داکتwر سwياه سwنگ روی حادثwه قتwل 

"  وآن گلوله باران بامداد بھار" کتابرئيس جمھور داوودخان وخانواده اش در 

لمی ھمراه است که ھمه ابعاد مسئله گذاشته ، چنان عظيم و با دقت و وسواس ع

ُرا، ھwwم بعwwد تwwاريخی، ھwwم بعwwد روان شناسwwی، ھwwم بعwwد  سياسwwی،ھم بعwwد گفتwwاری 



٢٨٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وشwwنيداری را بخاطرمwwستند سwwwازی ورعايwwت بwwwی طرفwwی کامwwwل، بگونwwه يwwwی  در 

  .نظرگرفته که از توان ھيچ مؤرخ مسلکی ای ھم پوره نيست

انند که دراين عرصwه از جايگاه وارزش کار سياه سنگ را فقط آنانی ميد

جان مايه گذاشته باشند وصاحب نظروصاحب تجربه وسwوابقی باشwند، نwه آنwانی 

که اکثر اوقات خود را بwه توطئwه وتخريwب  فرزنwدان صwديق ايwن وطwن گذشwتانده 

تحقيق در زمينه تاريخ وحوادث تاريخی ، مستلزم داشتن ص�حيت علمی، . باشند

 اسناد ومدارک تاريخی غرض کشف حقيقت طاقت وحوصله فراخ ودقت کامل در

کwسانی کwه بwرای  آب کwردن مغwز ونيwروی فکwری خwود وقwت وانwرژی \زم . است

. نداشته باشند، از عھده يک کار تحقيقی بی عيب وقابل قبwول عاجزخواھنwد بwود

بwا پنwwاه بwwردن بwwه آغwwوش ميخانwwه ھwا يwwا \نwwه ھwwای توطئwwه نميتwwوان ارزش بwwزرگ 

  .ک نمودتحقيقات تاريخی را در

ًدر مورد روش کارآقای سياه سنگ ، شخصا بwدين بwاورم  کwه او تجwارب 

دانشمندان ومحققان غرب را در عرصه تحقيقات تwاريخی ومwسايل جنائی،بيwشتر 

مد نظر گرفته و از اين رھگذر کار او در مقايwسه بwا کارتwاريخ نگwاران ک�سwيک 

ی و درخwwور توجwwه  در افغwwان بwwسيار فwwرق دارد و آن را ميتwwوان يwwک کwwار ابتکwwار

  . عرصه پژوھش ھای تاريخی به حساب آورد

ھمه خوانندگان سرگذشت دردآور، ولی مwشحون از شwھامت ودليwری واز 

جان گذشتگی داوؤدخان در برابر بمبارانھای کودتاچيان دقيقه شماری ميکردنwد 

 را بازکننwد وبقيwه »سwايت کابwل ناتھwـ«که چه وقت دوھفته پwوره ميگwردد تwا بwاز 

" گزارش مقاومت ومرگ مردانه يک دولت مرد با شھامت افغان را زير عنوان 

  .از قلم توانای داکتر سياه سنگ بخوانند" وآن گلوله باران بامداد بھار

عنوان بسيار جذاب و پرکششی است،که " وآن گلوله باران بامداد بھار" 

ديگر، عنوان به سخن . برخواننده  تاثير سيکولوژيک و روان شناسانه ميگذارد

درنظراول  اين ذھنيت را در خواننده خلق ميکند که  اين يک رومان جنائی است 

، ولwwی وقتwwی  خواننwwده بwwرای خوانwwدنش توقwwف ميکنwwد وچنwwد سwwطری از مwwتن را 



٢٨٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

چwwون . ميخوانwwد، مwwی بينwwد کwwه بwwا يwwک واقعيwwت تکاندھنwwده تwwاريخی روبwwرو اسwwت

خيwwر بwwصورت روايwwات اکثررخwwداد ھwwای سياسwwی وتwwاريخی کwwشور،در سwwه دھwwه ا

سطحی وغير مستند ارائه شده اند ، تاثيرکمتری برخواننده ميگذارنwد مگwرچنين 

روايتی وقتی با قلم رسwا  و روان يwک نويwسنده توانwا ومحبwوب مwردم بيwان شwده 

ًباشwwwد، طبيعتwwwا بwwwيش از ھرنوشwwwته غيرمwwwستند دلچwwwسپ تwwwر اسwwwت و خواننwwwده را 

  .کندواميدارد تا آنرا تا آخر حادثه دنبال 

جناب داکتر سياه سنگ، فاجعه قتل وحشيانه داؤودخان  وخاندان او را با 

چنان رسائی ومھارتی به بيان و بررسی گرفته است که روح و روان خواننده را 

ًکام� تسخيرميکند تا آنجاکwه بwرای خوانwدن بقيwه  سرگذشwت غwم انگيwز ودرعwين 

بwه ايwن ديباچwwۀ  .يکنwدحwال شwرافتمندانه داؤودخwان، احwساس بwی حوصwله گwی  م

  : کوتاه از قلم سياه سنگ توجه کنيد که با چه بيطرفی وصداقتی بيان شده است

  !يک دســت بيصــداســت"  

  اين فشـــرده که ھـرگـز نمـيتواند به درسـت يا نادرسـت بودن کارنامــه 

يا و بيگناه ) نخســتين رييس جمھــور افغانســتان(ســياســــي محمــــد داود 

گنھکار بودنش بپردازد، ميخواھــد دســتچيني از آگاھيھاي دســترس در 

  . پيرامـــون چگـونگـي کشــته شــدن او و خــانواده اش باشــد

کوشــيده خواھــد شــد براي روشــن شــدن برخـي آوازه ھــاي فزاينده 

ــار تن از که اينجـا و آنجــا شــنيده يا خــوانده ميشــوند، دســتکم با چھ

کـريم ميثاق، دسـتگـير (بلندپايگان پيشــين حـزب دموکراتيک خلق افغانســتان 

و نيز با جنرال امام الدين ) پنجشــيري، ســليمان \يق و خيال محمـد کتوازي

ھمچنان نياز اســت به  .گفت و شــنودھاي دامنه دار تلفـــوني راه اندازي شــود

سـياه سـنگ ،  . ھــبود اين نوشــته ياري رســاندکمک ھر آنکه بخواھــد در ب

 (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١:  شــماره ھــاي تلفــون  ٢٠٠٨ اپـريل٢٨

٥٠٢٠٨٨٢ "  hajarulaswad@yahoo.com  



٢٨٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اما اين پژوھش تنھا به روايwات وحکايwات بلنwدپايگان حwزب دموکراتيwک 

 ســليمان \يق ، محwدود کريم ميثاق، دسـتگـير پنجشــيري،:خلق افغانستان چون

 ثwور، آگwاھی ھwا ٧نمانده، بلکه طيف وسيعی ازناظران وشاھدان عينی کودتwای  

نويwسنده قwرارداده انwد کwه  مطالعwه  وچشم ديد ھای وباورھای خwود را دراختيwار 

  .ودقت در اين پژوھش را خيلی دلچسپ ساخته است

 :اھميت کار سياه سنگ 

شخصيتی منشاء ميگيردکه محوربحwث اھميت کارسياه سنگ ، از اھميت 

داؤود خwان،از جملwه آن شخwصيت . وپژوھش آقای سياه سنگ  را تشکيل ميدھwد

ھای ملی است که دوويژه گی او را ازساير شخصيت ھای سياسی کwشور بعwد از 

 :کودتای ثورتا امروز متمايز ميسازد

 وطن پرسwتی داؤودخwان، وتبwارز غرورملwی وی  در برابwر زورگwوئی -١

 .يکته تکبرآميز رھبران اتحادشوروی سابق درآخرين سفرش به مسکوود

داوودخان تا لحظه مرگ . شھامت وتسليم ناپذيری داؤودخان به دشمن-٢

خود، ھر گز درفکر تسليمی به کودتاچيان که پيوسته ارگ رياسwت جمھwوری را 

يفتاد بمباردمان ميکردند وحتی دوسه تن از فرزندانش را به قتل رسانده بودند، ن

و مwwرگ را برزنwwده مانwwدن وتwwسليمی واسwwارت در دسwwت خوردضwwابطان ونwwوکران 

  .بيگانه ترجيح داد

وآن گلولwwه بwwاران "بنwwابرھمين ويwwژه گيھwwای زنwwدگانی داوودخwwان اسwwت کwwه

کمwی بعwد ازنwشر نخwستين بخwش ھwای آن در سwايت ھwای کابwل ناتھwـ " بامدادبھار

روبروگرديwwwد وتمwwwام کwwwسانی کwwwه وفwwwردا، بwwwا اسwwwتقبال صwwwميمانه اکثريwwwت افغانھwwwا 

ازچگونگی  قضيه قتل داودخان  اط�عی داشwتند، اعwم از مwوافقين ومخwالفين از 

طريق پيامھای برقی وتلفون ونوشته ھای مستقل  آمادگی خwود را بwرای تکميwل 

قابل يادآوری است که .ھرچه بيشتر اين موضوع با داکتر سياه سنگ اع�م کردند

آن گلولwه بwاران "بwا خوانwدن ) آقای رحمت آريwا(افغان يکی از نويسندگان خوب 

بwwه ترجمwwه اش بwwه زبwwان پwwشتو پرداخwwت کwwه از آن ببعwwد بطwwور " بامwwداد بھwwاران



٢٨٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ھمچنان يک ھموطن ديگر ما  بنام غوث . مسلسل در سايت بينوا به نشر ميرسد

جانباز با دستيارش خانم ژوليا ميتينکووا مقيم مسکونيز بwه ترجمwه ايwن تحقيwق 

ان سنگ بزبان روسی  دست يازيده اند کwه ھمگwی  ايwن اقwدامات ،اھميwت کwار گر

  .سياه سنگ را متبارز ميسازد

ناگفتwwwwه نمانwwwwد کwwwwه ھمزمwwwwان بwwwwا ايwwwwن اسwwwwتقبال گwwwwرم وصwwwwميمانه ايwwwwن 

ھموطنان،تحقيقwwات سwwياه سwwنگ در موردقتwwل داودخwwان، بwwردل وچwwشم برخwwی از 

ي�ن خليwد وکwسانی برضwد عناصر تنگ نظر وکوته بين انتی افغان، چwون خwارمغ

سياه سنگ درسايتھای خاوران وسرنوشت وکابwل پwرس وتاجيwک ميwديا وآزادی 

وغيwwره قلwwم فرسwwائی کردنwwد وخواسwwتند کwwار وی را کwwم اھميwwت جلwwوه بدھنwwد، امwwا 

برعکس اين عمل آنھا، سبب استقامت وژرف نگwری  بيwشتر داکتwر سwياه سwنگ 

دخwان وخwانواده او را بwه شايwسته گرديد وسرانجام  وی توانست حقيقwت قتwل داو

 -بخwwش مwwستند بwwسر رسwwاند کwwه اينwwک درپورتwwال افغwwان٢٧تwwرين وجھwwی  در طwwی 

  .جرمن آن�ين نيزدر اختيار شما خواننده عزيزقرار داده شده است

  :انگيزۀ سياه سنگ دراين کار

تاجاييکه برای صاحب اين قلم معلwوم اسwت، نwه سwياه سwنگ ونwه پدرونwه 

 نwwه در وقwwت صwwدارتش ونwwه -درھنگwwام اقتwwدار داود خwwان امھيچکwwدپwwدرک�نش، 

گذشwته از ايwن، سwwياه .  بwاوی ھمکwwار وھمکاسwه نبwوده انwwد-درزمwان جمھwوريتش

. سنگ ھيچگونه پيوند قومی ونژادی وخويشاوندی باپريزدنwت  داود خwان نwدارد

سياه سنگ حتی با پسران ودختران داودخان وديگر ھمبwستگانش نيwز دوسwت و 

و آن گلولwه "پس انگيwزه سwياه سwنگ درنوشwته .  ھمصنفی نبوده استرفيق ويا

  چی بوده ميتواند؟" باران بامدان بھار

به باور اين قلم،گزارش دلچسپ مصاحبه داکتwر جنwبش بwا زھwره نعwيم در 

مwwورد قتwwل داودخwwان وخانwwدانش ونwwشرآن دربخwwش پwwشتوی  بwwی بwwی سwwی وسwwپس 

رجمwه آن بزبwان دری بقلwم اينجانwب  جرمن آن \ين وت-انتشار آن در سايت افغان

، چنwwwان تwwwاثيری ٢٠٠٨ اپريwwwل ١٨ جwwwرمن در-ونwwwشر مجwwwددآن در سwwwايت افغwwwان



٢٨٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برخوانندگان اين مصاحبه واز جمله بر داکترصبورهللا سياه سنگ داشت، که وی 

در : ب�درنگ  برای من تليفون کشيد وکاپی آن مقالwه را از مwن خواسwت وافwزود

ت قتل داؤودخان ، تمام اسناد وشواھد ومدارک کتبی صدد آنم تا برای کشف حقيق

وشwwwwفاھی وروايتwwwwی  آن فاجعwwwwه را گwwwwردآوری کwwwwنم، وآنwwwwرا بwwwwه شwwwwيوه بھتwwwwری  

  . بخوانندگان عرضه کنم

ًاخيwwwwرا سwwwwياه سwwwwنگ " آن گلولwwwwه بwwwwاران بامwwwwدادبھار"و پwwwwس ازاکمwwwwال 

اچwه درگفتگويی با آقای عبيدی، گرداننده سايت آسمائی اين جم�wت را بwه آن ديب

بسـياری از کتابھـای تاريخ ھـنوز در يک پاراگـراف : " زيبای خود افزوده است

او بwا . افسـری به نام امـام الدين به محـمد داوود چنين و چنwان گفwت: "ميگويند

تفنگچwwـه اش امwwـام الwwدين را زخمwwـی سwwـاخت و سwwپس خwwـودش و خwwـانواده اش 

جنwرال : "رمwـی انگwـيخت ايwن بwودآنچwـه بيwشـتر کwـنجکاويم را ب."  کشـته شـدند

امـام الدين که در اروپا زندگـی مـيکـند، در اين مورد چـه مـيگويد؟ چـرا رسـانه 

ھـای بزرگـی مـانند بی بwی سwـی، صwدای امwـريکا، راديwو آزادی، صwدای آلمwـان، 

راديو فـرانسـه و تاريخنويسـان از محـمد صديق فـرھـنگ تا دکتور ظاھـر طنwين 

ن خwwـاطره نگwwاران حwwزب دموکwwـراتيک خلwwق افغانwwسـتان بwwه جwwـای راه و ھwwـمچنا

اندازی گفتگوھwـای مwسـتقيم بwا جنwرال امwـام الwدين از نقwل قولھwـای دسwـت دوم و 

بيسـت و چـھـار سـاعت : دسـت سـوم کار مـيگـيرند؟  بار بار از خـود پرسـيده ام

خـانواده اش چگونه ًپسـين، مخصوصا يک سـاعت پايان زندگـی محـمد داوود و 

سwwپری شwwـده باشwwـد؟ بwwه ھـمwwـين مwwـنظور، نخwwسـت پwwرداختم بwwه گwwـردآوری اسwwـناد 

ًگونwwاگون، سwwپس تمwwـاس گwwـرفتم بwwا دسwwـت انwwدرکاران تقريبwwا ھwwـمه جريانھwwـای 

شwيوه نگwارش ... سـياسـی که به شـکلی از اشـکال از آن رويداد آگاھـی داشwـتند

ه امـروز بايد بيشـتر از نويسـنده بداند تا بتواند خـوانند. کـنونی نشـان دادن اسـت

اگـر نميداند، گنwاه ھwـدر دادن وقwتش بwه . سپيديھـای ميان دوسطر را ھـم بخـواند

 "  .گـردن خـودش اسـت

با اين طرز ديد وبwا ايwن نwوع پرداخت،سwياه سwنگ، آن پwروژه  را بگونwه 

د اگربی نظيرنباشد از تحسين برانگيزی بسررسانده است که از لحاظ پرداخت خو



٢٨٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وبwا اينکwارخود وی ، . لحاظ تاريخی وراز ورمز سياسی  بسيار پwر اھميwت اسwت

دل دوسwwتان خwwود ومرحwwوم داود خwwان شwwھيد را شwwادمان و دل دشwwمنان خwwود وآن 

جwwا دارد از ايwwن بابwwت بwwرايش  تبريwwک گفwwت و . شwwھيد مرحwwوم را ناشwwاد سwwاخت

  .آرزوی موفقيت ھای بيشترنمود

  

  :داودخان، نتيجه کار سياه سنگکشف جسد 

نکته ديگری که ميخواھم  بدان اشاره کنم ، اينست که براثر تحقيقات جامع آقwای 

و پيگيری ھای وطن پرستانه آقای داکتر داؤدجنبش با\خره مقامات   سنگسياه 

بلندپايه  ورئيس جمھwورکرزی  درفکwر کwشف جwسد پريزدنwت داودخwان ودوبwاره 

 آن شخصيت وطنخواه افتادند وبدين منظورکميwسيونی  بخاک سپاری درخورشأن

کميسيون مذکور با جلب . بشمول برخی از اعقاب خانواده آن مرحوم ايجاد گرديد

ھمکاری ھموطنان وصاحب منwصبان آگwاه از قwضيه، بخwصوص بwا کمwک جنwرال 

پاچاميرخوستی که خود در به خاک سپاری داودخان وخانواده او در شwب ھwشتم 

ھيم بwwوده ،بwwا\خره موفwwق گرديwwد محwwل دفwwن دسwwته جمعwwی خانwwدان  س١٣۵٧wwثwwور 

داودخwwwان را در جwwwوار زنwwwدان پلچرخwwwی کwwwشف وپwwwس از تحقيقwwwات \زمwwwه روی 

استخوانھای اجساد وکشف قرآن جيبی در بغلجيب داودخان ، موفق به تwشخيص 

 مwwارچ ١٧جwwسد داودخwwان وسايراعwwضای خwwانواده اوگرديwwد وسwwرانجام بwwه تwwاريخ 

٢٠٠٩wwی يwwور ، طwwwيس جمھwwدکرزی رئwwضورداشت حامwwا حwwwمی بwwم رسwwک مراس

واعضای خانواده داودخان وکابينه وھيئwت کwورد دپلوماتيwک کwشورھای متحابwه  

شwورای ملwی وسwران قwومی ودوسwتان آن مرحwومی، جنwازه  مقيم کابل واعwضای

 فيرتوپ برسwم احتwرام،  ٢١ھای داودخان وبرادرش سردارمحمدنعيم خان بعد از 

ت جمھوری برداشته شد و  توسط ھليکوپتر به دار\مwان در جwوار از ارگ رياس

تپه تاج بيگ انتقال داده شد و با ھفده تwن ديگwر از اعwضای خانwدانش بwا احتwرام 

خاصwwی در بwwا\ی يwwک تپwwه بخwwاک سwwپرده شwwدند و تپwwه ھwwم بنwwام  داودخwwان مwwسمی 

  .گرديد



٢٩٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 

 

 



٢٩١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  :حقيقت تا آخرپنھان نميماند

جايش قرارگرفت وسعی وت�ش رھبران حزب دموراتيک با\خره حقيقت دوباره ب

خلق افغانستان ورھبران تنظيمھای جھادی، بخصوص رھبران  جمعيت اس�می 

اجساد . در کتمان نمودن نام ونشان داودخان بجايی نرسيد وشورای نظار

داؤودخان وبرادرش سردار محمدنعيم خان با چنان احترام وشکوھی تشيع 

  .ر آن از ھيچ يک از رھبران سياسی ديگر ديده نشده استوتدفين گرديد که نظي

پس از بخاک سپاری اجساد آن مرحومين مراسم ياد بwود وفاتحwه رسwمی 

داودخان در کابل وتمام نمايندگی ھwای سياسwی افغانwستان درخwارج برگزارگرديwد 

وضمن گرد ھم آئيھا در اروپا وامريکا از سوی افغانھا، از کارکردھای داودخان 

مwورد ارزيwابی وقwدر ) دوران صدارت ونيwز دوران جمھwوريتش(ر دومرحله درھ

شناسی قرارگرفت که اکثر ايwن سwخنرانيھا از طريwق تلويزيwون آريانwا افغانwستان 

  . ازامريکا پخش گرديد

قابwwwل يwwwادآوری اسwwwت کwwwه قبwwwل از بخwwwاک سwwwپاری جنwwwازه ھwwwای داودخwwwان 

کتر داودجنبش وآقای ولی ، با ابتکار دا٢٠٠٩ فبروری ٢٢وخاندانش، درتاريخ 

محمwدباز پwسرحاجی بازمحمwد،ناظر داودخwان و بwستگان داؤود خwان ھمايwشی در 

لنwwwwدن تwwwwدوير يافwwwwت کwwwwه تعwwwwدادی از ھمکwwwwاران وھwwwwواداران داودخwwwwان بwwwwشمول 

  .سفيرداودخان  درپاکستان دراين ھمايش سخنرانی نمودند

  

  سفير داودخان چه گفت؟

داودخان درپاکستان، در سخنرانی داکتر شيرزوی سفيرافغانستان درعھد 

بwwه ٢٠٠٩ فبwwروری ٢۶خwwود بwwه مناسwwبت يwwاد بwwود شwwھادت داودخwwان در لنwwدن در

شwيرزوی ضwمن بيwان شخwصيت . نکات جالبی اشاره کرد که  بسيار دلچwسپ بwود

 به پاکستان يادآوری نمود ١٩٧٧داودخان ازمسافرت باشأن وباوقار وی درسال 

 ذوالفقwwwارعلی بوتwwو صwwدراعظم پاکwwستان بwwwه واز احتwwرام وپwwذيرائی فwwوق العwwاده



٢٩٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

داودخان سخن گفت و ع�وه نمود کwه ھنگwام برگwشت داودخwان بwه افغانwستان در 

ميدان ھوائی، ذوالفقار علی بوتو در حضور وزراء خود داودخwان را پwدر خوانwد 

) داودخwان(ھرفيصله ايکه برای رفع اخت�فات ميwان دوکwشور پwدرم: واظھار کرد

ا قبwwول ميکنwwيم و مwwن متيقwwنم کwwه او ھرگwwز راضwwی نخواھwwد شwwد کwwه بکننwwد مwwن آنwwر

  . پسرش  در برابرملت خود شرمنده شود

شيرزوی افزود که طياره افغانwستان کمwی ديرتwر بwه ميwدان ھwوائی اس�wم 

مواصلت نمود وصدراعظم پاکستان به داودخان پيشنھاد نمود که تwا رسwيدن  آباد

داودخwwان پwwذيرفت وھwwردو رھبwwر بقwwدم زدن .طيwwاره کمwwی در ھwwوای آزاد قwwدم بwwزنيم

مwن :شwيرزوی ع�wوه نمwود کwه صwدراعظم پاکwستان بwه داودخwان گفwت . پرداختند

ميخwwwواھم بwwwرای نwwwشان دادن حwwwسن نيwwwت حکومwwwت پاکwwwستان، فراريwwwان افغwwwانی 

ربانی : درپاکستان را که دست به تخريب  واخ�ل امنيت افغانستان ميزنند از قبيل

عود وچند تای ديگر را بwه شwما تwسليم کwنم تwا بکابwل بwرده وگلبدين واحمدشاه مس

آنھا را زندانی نمائيد، ولی داودخان باکمال جوانمردی بجواب ذوالفقار علی بوتو 

. که آنھا فرزنwدان افغانwستان انwد، ومwن نميخwواھم  ضwرری بwه آنھwا برسwد: گفت 

امwwwا .بدينwwwسان داودخwwwان از خwwwون دشwwwمنان جنايتکwwwار ملwwwت افغانwwwستان درگذشwwwت

متاسwفانه کwwه از دسwت فرزنwwدان نwwا اھwل ديگwwروطن خwwود، خwود و کwwشورش نwwابود 

  . گرديد

از ) وآن گلوله باران بامدادبھار(آقای سياه سنگ در بخش بيست وششم 

نا،  نکwwات ذيwwل را بازتwwاب ُکتwwاب خwwاطرات دکتورعبwwدالرحيم نwwوين ازقwwول سwwرورر

  : ميدھد

 فwwwwـير توپھwwwwـای در لحظwwwwاتی کwwwwه غwwwwـرش جتھwwwwـای جwwwwـنگی و صwwwwـدای"

ًکـمـونيwwسـتھـا در فwwضای کابwwل، مخwwصوصا در مwwـناطق مwwـورد توجwwه شwwـان مwwـی 

و برادرش سـردار مـحـمwـد نعwـيم خwـان ] مـحـمـد داوود[پيچيد، در حضور رھـبر 

قدير وزيwر . نشـسـته بوديم و درباره اوضاع جـاری مذاکـره و تبادل نظر داشـتيم

ران زنwwwدانی کـمـونيwwwسـتھـا طwwwی محاکـمwwwـه داخلwwwه اصwwwـرار ميکwwwـرد کwwwه بايwwwد سwwwـ

. ًصحـرايی فـورا اعـدام شـوند، زيرا اوضاع به جـاھـای خطـرناک رسwـيده اسwـت



٢٩٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

پيونwدد و نجwـات از  اگـر آنھـا نجـات يابند فجـايع غـيرقـابل تصور به وقـوع مwـی

  . آن ناممکن خـواھـد بود

جwwwwـو\نه و چنwwwwين تwwwصمـيم ع: "سwwwـردار مwwwـرحوم باعwwwwصبانيت فـرمwwwـود

غـيرمwwwسـئو\نه مwwwـا را نwwwه تنھwwwـا در برابwwwر مwwwـردم افغـانwwwسـتان بلکwwwه در مقwwwـابل 

جھwـانيان جwwـنايتکار مـينمwwـاياند، از سـwwـوی ديگwـر، از چwwـند نفـwwـر وطـنفwwـروش و 

  ." نوکـر بيگانه، شـخصيتھـای بزرگ سـياسـی مـيسـازد

نظwر بwه ضwرورت، از چند دقـيقه بعد مـن نيز . وزير داخله از اتاق برآمـد

ديwwدم قwwدير در گوشwwـه دھلwwـيز بwwا کwwسـی تيلفwwـونی صwwحبت . مجwwـلس خwwـارج شwwـدم

در ايwن : "او مـيگفwـت. از آواز بلندش دانسـته مـيwشـد کwه عwصبانی بwود. ميکـند

مwwـن بwwه حwwـيث . لحظwه از سwwـردار امـرگـرفwwـتن مwشـکل و حتwwا از ناممکنwwات اسwـت

. آواز مـرا به حwـيت آمwـر ثبwت کwن.  اعـدام کنيدوزير داخله امـر مـيکـنم ھـمـه را

بعد از مکwث مختwصر، نمwـيدانم از ." ھـمـينکه بيايم برايت تحـريری سند مـيدھـم

مـن امـر : "جـانب مقـابل چـه شـنيد که با صـدای بلندتر و خشـمگينانه تر داد زد

ـروش، ھـمwـه وطـنفww: "بعwwـد گفwـت. و گوشwـی را بwwا عwصبانيت گذاشwـت." مwـيکنم

  ." ....جـنايتکار و خـاين شـده اند

. سپس با سـردار نعـيم در باره اين بدبختی و عـلتھايش صحبت مـيکـرديم

در مwـورد پيwشـنھـاد : وزير داخله با عجله از سـردار مـحـمـد نعwـيم خwـان پرسwـيد

 ســفـير فـرانسـه چه تصمـيم اتخwـاذ فـرمwـوديد؟ سفwـير فـرانwسـه پيwشـنھـاد کwـرده

: سwـردار نعwـيم گفwـت. بود که اگـر به سفـارت پناه ببرنwد، محفwـوظ خwـواھند مwـاند

اين پيشـنھـاد را نپذيرفـت و گفـت شـرم اسـت به حـيث ] مـحـمـد داوود[برادرم "

. سwـرباز بwرای نجwـات از مwـرگ، در وطwـن خwـود بwه سفwـارت خـارجwـی پنwاه ببwwرم

مwwـا رفwwـتن ديگwwـران بwwه شـمwwـول اعwwضای ا. مwwـرگ را ھـwwـزار بwwار ترجwwـيح مـيدھwwـم

خـانمش نيز رفـتن بwه سفwـارت . خـانواده را قبول کـرد و دسـتور داد آنجـا بروند

در نتيجwwه . را نپذيرفwwـت و گفwwـت در زنwwدگی و مwwـرگ شـوھwwـرم شwwـريک مـيباشwwـم

  ."ھـمـه تصمـيم به مـاندن در ارگ را گـرفـتند



٢٩٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ن وپwwسرانش کwwه مwwwرگ را چنwwين بwwود شwwھامت داودخwwان وخwwwانم ودختwwرا

درخانه خود ودرکنارھمديگر قبول کردند،ولی ننگ فرار وپناه جستن به سwفارت 

  .يک کشورخارجی را نپذيرفتند

از زبwwان " و آن گلولwwه بwwاران بامwwداد بھwwار"سwwياه سwwنگ در بخwwش بيwwستم 

عبwwدالرحيم شwwادان صwwاحب منwwصب حزبwwی در گwwارد جمھwwوری حکايwwت ميکنwwد کwwه 

"wـاعت چـھwور حـوالـی سwشـتم ثwبح ھـwل٢٨[ـار صwـد ] ١٩٧٨اپريwـردار محـمwسـ

داوود، صاحـبجـان، سـيد جـان و عـبدالحق عـلـومـی را احضار کwـرد و بwا توجwه 

به نرسـيدن کwـمک سwـاير قـطعwـات بwه ارگ و بيھwـودگی مقـاومwـت چنwين ھwـدايت 

ايwن تلwف برای اينکـه جـوانان بيشـتر از . نمـيخـواھـم جـوانان تلف شـوند: "داد

مwwـن تwwســلـيم نمـيwwشـوم، زيwwرا در تمwwـام وظيفwwه . نwwشـوند، گwwـارد را تwwســلـيم دھwwـيد

داری در پسـتھـای وزارت دفـاع، صـدارت و رياسـت جـمـھـوری مصـدر خدمـات 

ھـيچگwwwwـاه بwwwwه افـغـانwwwwسـتان و مwwwwـردم . صادقwwwwـانه بwwwwه مwwwwـردم و وطwwwwنم شwwwwـده ام

مسئولـيت يا جـرمwـی داشwـته باشwـم، مwـرا در اگـر . افـغـانسـتان خـيانت نکـرده ام

ايwwن ھwwم اعتwwراف يwwک عwwضوحزب ." دادگwwـاه مwwـردم افـغـانwwسـتان محـاکـمwwـه کwwـنند

  .دموکراتيک خلق که براستقامت وشجاعت داودخان شھادت ميدھد

خ�صه داودخان از جمله آن شخصيت ھwای شwجاع و وطwن پرسwت افغwان 

درانwی ، وزيwرفتح خwان واعليحwضرت است که می بايwد وی را درصwف احمدشwاه 

ت�ش ھای  وطwن پرسwتانه وی بwرای اعwت� وترقwی .امان هللا خان به حساب آورد

کwwwwشور چwwwwه در دوره صwwwwدارتش وچwwwwه پwwwwس از تاسwwwwيس نخwwwwستين جمھوريwwwwت 

درافغانwwستان ، جwwای ھwwwيچ شwwک وشwwبھه نيwwwست واقwwدام مدبرانwwه وانق�بwwwی  اش 

، يکwی از آن اقwداماتی ١٩۵٩ری دردرجھت آزادی زنان افغانستان از زندان چwاد

است که زنان کشور بايستی بيش از ھرکس ديگری ازاو ممنون ومwشکورباشند 

 .واو را حامی حقوق وآزادی ھای مدنی  خود  بدانند

توجه خاص داؤودخان به عصری ساختن  اردوی ملی افغانستان وتعيين 

ز کارھای مھمwی نام ھا ورتبه ھا ودرجات والقاب مختلف صاحب منصبان اردو ا

است که صاحب منصبان تحصيل کرده اردوی افغانwستان بھتwر از ھرکwسی ديگwر 



٢٩٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

داؤودخwwان شخwwصيتی وطwwن دوسwwت بwwود کwwه تعwwصب قwwومی . آن را درک ميکننwwد

. ومwwwذھبی نمwwwی شwwwناخت وآبwwwادی وترقwwwی افغانwwwستان بزرگتwwwرين آرزوی او بwwwود

انwه مwشترک ھرخشتی که درگوشه يی از کشورميگذاشت،برای عمران وابادی خ

احداث شاھراه ھا،اعمار بندھای آب، مراکز صحی وشفاخانه . افغانھا می گذاشت

ھwwا، پوھنتونھwwا وپwwولی تخنيکھا،سwwاختن ميwwدان ھwwای ھwwوائی بwwين المللwwی درکابwwل 

وقنwwدھار، وشwwيندند ھwwرات، اعماربنwwدھای بwwرق نغلwwو ومwwاھی پwwر وبنwwد درونتwwه در 

آبيwwاری در ھwwده وغwwازی آبwwاد ننگرھwwار واحwwداث پwwروژه ھwwای انکwwشافی زراعwwت و

ننگرھار، ھلمند و سرده غزنwی، پwروان وخwان آبwاد وبندکوکچwه، تاسwيس شwرکت 

قنwwد بغ�wwن وفابريکwwwه روغwwن سwwwپين زر درکنwwدز ونwwwساجی گلبھwwار و بگرامwwwی و 

کارخانه کود و برق مزارشwريف، فابريکwه ھwای پروسwس ميwوه و پwشيمينه بwافی 

 مرکwwwwزی در کابwwwwل وقنwwwwدھار، کنwwwwدھار وتاسwwwwيس فابريکwwwwه نwwwwان پwwwwزی سwwwwيلوی

اعمارفابريکه خانه سازی درکابwل وکارخانwه سwنگ رخwام در لwشکرگاه واز ھمwه 

مھمتwwر تقويwwت اردوی ملwwی وتwwامين امنيwwت سرتاسwwری درکwwشور، از جملwwه ھwwای 

کارھای مانwدگار حکومwت ايwن مwرد وطwن پرسwت اسwت کwه ھمگwی در دوره رژيwم 

نان جھادی وبه دستور سازمان حزب دموکراتيک خلق توسط مجاھدين وقوماندا

از بيخ وبنياد منفجر ساخته شدند وسامان آ\ت ) ISI(استخبارات نظامی پاکستان

  .آن ھا به توسط مجاھدين صاحبان به پاکستان برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد

در عھد حاکميت داودخان با وجودکاستيھا وبی عدالتی ھای اجتماعی، 

عزت وشرف شان از تعرض . مالی برخورداربودندھمه  مردم از امنيت جانی و

خانه . ناموس وحيثيت شان مورد تجاوززورمندان قرار نميگرفت. مصئون بود

کسی اگر ميخواست ھروقت شب . وملکيت ھای شخصی مردم در امان بود

ميتوانست به تنھائی با پشتاره ای از پول ازکابل تا مزارشريف ويا ھرات 

رت کند، کسی نبود که راھش را ميگرفت و يامی وقندھار وج�ل آباد مساف

پرسيد که چه باخود حمل ميکند ؟ خ�صه مردم اگر ھيچ نداشتند، امنيت داشتند 

متاسفانه با . وامنيت مھمترين وبا ارزش ترين ارمغان دولت در يک کشوراست



٢٩٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

کودتای ثور مردم اين با ارزش ترين نعمت زندگی يعنی امنيت خود را از دست 

  .دادند

بwwه داود خwwان، "قھرمwwان جھwwاد"يwwا " قھرمwwان ملwwی"جwwای دارد کwwه لقwwب 

نخستين رئيس جمھور افغانستان ونخستين شwھيد جھwاد داده شwود، نwه بwه آنwانی 

که دردوران جھاد ويwا قبwل ازجھwاد درخwدمت منwافع بيگانwه قرارگرفتwه  وتwا روز 

 ايwران، مرگ خود درخدمت سwازمانھای اسwتخباراتی پاکwستان، امريکwا، روسwيه،

خيwرات  ھمwان خwدمات  ھنwد ، انگلwيس وفرانwسه وغيwره قرارداشwت ، واکنwون از 

افغwان حوصwله   پwر نجيwب و جاسوسی به عنوان قھرمان ملی؟ برشانه ھای ملت

واما شwھيد داؤود .تحميل  شده و پيوسته از پول بيت المال،برای او تبليغ ميشود

افغانان وطن . يچ کسی احتياج نداردخان،اين قھرمان  تسليم ناپذير، به تبليغات ھ

پرست می بايستی در باره  اين قھرمان جھwاد وطwن نwام ولقwب درخwور شخwصيت 

» قھرمwان ملwی«ومن لقب . وشھامت واستقامت او جستجو کنند وپيشنھاد نمايند

را بwwه شھwwـيد داود خwwان، نخwwستين رئwwيس جمھwwور افغانwwستان ضwwمن يwwک محفwwل 

صwwwدمين سwwwال تولwwwد . ی پيwwwشنھاد مينمwwwايم پرشwwwکوه از صwwwدمين  سwwwال  تولwwwد و

  مي�دی٢٠٠٩ جو\ی ١٨داؤودخان برابر است با

  ٢٠٠٩/ ۵ / ۴پايان 

  

  

  

  

  

  

  



٢٩٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  م ويکمقاله بيست

  

 سردار محمد داؤود، دولتمرد و انسان

  گيورگی پترويچ يژوف: نويسنده

  غوث جانباز: مترجم

  

  :پيشگفتار

" ان بامwwداد بھwwاروآن گلولwwه بwwار"خبرچwwاپ وانتwwشارترجمه روسwwی کتwwاب 

،پژوھش آقای داکترسwياه سwنگ،وترجمه آن ازقلwم متwرجم چيردسwت افغwان آقwای 

 جwwرمن آن�يwwن، بازتwwاب -غwوث جانبwwاز، خبرمwwسرتباری بwود کwwه در پورتwwال افغwان

بwwدين . يافwwت وازايwwن طريwwق دل دوسwwتداران کتwwاب وفرھنwwگ را شwwادمان سwwاخت

بورهللا سياه سنگ، وسپس  به مناسبت من اين پيروزی را اول به آقای داکتر ص

  .آقای جانباز،تبريک ميگويم

باسwwبک گيwwرای " وآن گلولwwه بwwاران بامwwداد بھwwار"چwwاپ مwwتن دری کتwwاب 

ًنگwwارش  وتحقيwwwق آقwwwای سwwwياه سwwwنگ، تقريبwwwا چندھفتwwwه قبwwwل در کابwwwل از سwwwوی 

مرکزانتشارات دانش پايwان پwذيرفت  ويwک تبwصره جwامع  بwرآن ،از سwوی رازق 

فت که در واقع آب سردی بود برسر تمام بدگويان وبدخواھان مامون، صورت گر

داکتر سياه سنگ، که کار وی را درزمينه حقيقت قتل داؤودخان وخانواده اش در 

  .مدت يک سال قبل مورد تبصره ھای تنک مايه قرارداده بودند



٢٩٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اينک با مسرت مطلwع ميwشويم کwه نwه تھwا مwتن دری ايwن کتwاب بwا اسwتقبال 

يرت  در داخwwل وخwwارج افغانwwستان روبwwرو شwwده، وبراثwwرھمين گwwسترده اھwwل بwwص

) رحمwwت آريwwا(اسwwتقبال مwwردم، ترجمwwه پwwشتوی آن از قلwwم نويwwسنده محبwwوب افغwwان

تکميل گرديده وعنقريب ازچاپ بيرون خواھدشwد،بلکه ترجمwه روسwی ايwن کتwاب 

درزمwwان کمتwwراز يwwک مwwwاه بعwwد از طبwwع مwwwتن دری آن ، در مwwسکو نيزبwwه ھمwwwت 

از چاپ بر آمد ودر دسwترس ع�قمنwدان ) غوث جانباز(وی دست افغاننويسنده ق

من باوردارم . دريافت حقايق آغاز تراژيدی افغانستان در سه دھه اخيرقرارگرفت

که ياد داشتھا و تذکرات مختلف در اين کتاب، چwون ش�wقی برپھلwوی آن عwده از 

 ايجwاد و رجال وشخصيتھای سياسی ونظامی شوروی خواھد خورد که نقشی در

يwwا آغwwاز ايwwن تراژيwwدی داشwwته انwwد، وممکwwن اسwwت برخwwی را وادار بنمايwwد تwwا قلwwم 

  .بردارند وگوشه ھای ديگراين حقايق را برم� کنند

ھموطنwwان مwwا مwwی داننwwد کwwه ، قتwwل سwwنگد\نه داؤودخwwان وخwwانواده اش، در 

، توسط کودتاچيان منسوب به حwزب دموکراتيwک خلwق ١٣۵٧ ثور ٨بامداد بھار

انستان، سwرآغازتمام مwصيبت ھwا وبwدبختی ھwا وخwونريری ھwای پايwان ناپwذير افغ

و اگراين فاجعه دردناک تاريخی رخ نمی داد . درسه دھه اخيردر افغانستان است

و يا اگر کودتا رخ داده بود، ولی از قتل داؤودخان به عنوان يک الترنتيف آينده 

تردگی نمwی کwشيد و موقwع بwه خود داری ميشد، شايد فاجعه افغانستان به اين گس

تجاوزشwwwوروی و بالنتيجwwwه  بخwwwون ريwwwزی ھwwwای مجاھwwwدين نوبwwwت نميرسwwwيد و 

شھرتاريخی کابل به دستورحاميان تنظيمھا به ويرانه موحشی مبدل نميگرديد و 

  .  ھزارانسان بيگناه کابل خشت وسنگ  آن شھررا رنگين نميکرد۶۵خون 

اروزيکwه داؤودخwان براريکwه ھمه صاحب نظران افغان بwدين باورانwد کwه ت

قدرت افغانستان تکيه داشت ، پاکستان جرئت نميکرد بسوی افغانستان بwه چwشم 

بwwد نگwwاه کنwwد، ولwwی بwwا از ميwwان رفwwتن داؤودخwwان از صwwحنه سياسwwی افغانwwستان، 

پاکwwستان توسwwط جواسwwيس رنگارنwwگ خwwود کwwه در لبwwاس رھبwwران تنظيمwwی ظwwاھر 

wwستی تwwدار وھwwه دارونwwرد ھمwwعی کwwدشدند،سwwا بدھwwاد فنwwه بwwستان را بwwاريخی افغان .

اردوی افغانستان را که نيرومند ترين اردوی منطقه بود، از بيخ و ريشه از ميان 



٢٩٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

و ٢٢ و٢١ببرد وتمام وسايل وتجھيزات نظامی را بشمول طيارات جنگwی ميwگ 

ديگرطيارات حمل ونقل نظامی وده ھا ھزاروسايل زرھwی وموتwوريزه وغيwره را 

ھwwای دوربwwرد سwکاد ولونwwا و ديگرتجھwwزات ثقيلwه نظwwامی ھمگwwی بwا ذخwwاير راکwت 

توسwwwط رھبرجمعيwwwت اس�wwwمی ويwwwا رھبرشwwwورای نظwwwار بwwwه کwwwشورھای پاکwwwستان 

وتاجيکستان وغيره انتقال گرديد و يا به نرخ کاه ماش فروخته شد و بwه حwساب 

  .ھای شخصی ايشان  ريخت و ذخيره گرديد

ز ميwwان رفwwتن اردوی افغانwwستان پيامwwد، از ميwwان رفwwتن داؤودخان،تنھwwا بwwه ا

خ�صه نميشود، بلکه درمwدت سwی سwال اخيwر پيوسwته خwون افغwان توسwط افغwان 

ريختwwه شwwده، تمwwام تاسيwwسات زيربنwwائی ،اقتwwصادی وآبيwwاری وبھداشwwتی وصwwحی 

ومخwwابراتی ومواص�wwتی و تعليمwwی وخwwدماتی  و غيwwره وغيwwره بوسwwيله اجنwwت ھwwا 

وماندانان جھwادی درافغانwستان از ميwان وجواسيس پاکستان درلباس رھبران و ق

  .رفته واز ميان برده ميشود

اين درحالی است که بدنبال آفت مجاھدين، ب�ی طالبان را پاکستان بر ايwن 

 کwشور جھwان دريwک ۴٠ سwپتمبر در امريکwا، ١١کشورنازل کرد و براثر حادثه 

ايwن کwشور ائت�ف ضد تروريزم برافغانwستان حملwه آوردنwد و از زمwين وھwوا بwر 

 سwwwال بدينwwwسوبمب ھwwwای ٨ويwwwران شwwwده و ايwwwن مwwwردم بwwwدبخت  و ب�www کwwwشيده از 

چنwwدھزارکيلوئی ميريزنwwد واز ايwwن کwwشور\براتوار آزمwwايش آخwwرين س�wwح ھwwای 

درحwwالی کwwه اگرداودخwwان زنwwده مwwی بwwود، بwwال وپرکwwسی .کwwشتار جمعwwی سwwاخته انwwد

  .ميسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد نگاه کند

يت مرحwوم داؤودخwان ،درميwان روشwنفکران افغان،چنwان بwود جاذبه شخص

که وقتی مصاحبه داکترداودجنبش  با زھره نعيم،خانم بwرادر داؤودخwان کwه خwود 

 ١٣۵٧ثwور ٧شاھدعينی ماجرای قتل وحشيانه داوودخان وخwانواده اش درشwب 

بود،در بwی بwی سwی انتwشاريافت، ب�فاصwله داکتwر سwياه سwنگ را بwرآن داشwت تwا 

wwهدرجwwwد کwwت بيفتwwwن حقيقwwان٢۴ "ستجوی ايwwwدگی داؤودخwwسين زنwwwاعت واپwwس  "

 سwاعت واپwسين زنwدگی پرزيwدنت ٢۴چگونه گذشwته اسwت؟ وسwواس بازشناسwی 

داودخwwان ، داکتwwر سwwياه سwwwنگ را واداشwwت تwwا درايwwن زمينwwwه يwwک پwwژوھش بwwwی  



٣٠٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

نظيرتاريخی  را به ھموطنان ما عرضه کند،وبا اين کwارخود، دوسwت ودشwمن را 

چwه موافwق، (آن را با دقت ھرچه بيشتر بخواننwد و ديwدگاه ھwای خwود را واداشت 

داکترسwwياه سwwنگ، بwا توجwwه بwwه  ھمwه عکwwس العمwwل ھwwا، .ابwwراز کننwد) چwه مخwwالف

کارش را بطور استوار وخلل ناپذيری ادامه داد ودرپايان اثwرش حتwی از آنھwايی 

او وارد کرده بودند، که برکار او خرده گرفته بودند و اتھاماتی ھم از ھرقبيل بر 

نيز باسپاسwگزاری يwاد آوری نمwود وافwزود کwه اگwر انتقwادات ايwن ھموطنwان نمwی 

  !زھی براين سعه صدر. بود، شھرت کتابش به شش گوشه جھان نمی رسيد

کwسانی کwه در دورۀ حيwات و اقتwwدار داؤودخwان زنwدگی کwwرده انwد و يwا بwwا او 

ؤودخwان را مwی شناسwند وخwوبتر ھمکار بوده انwد، بwيش از آقwای سwياه سwنگ، دا

ميتوانند در مورد شخصيت  او و آروزھايش نسبت به افغانستان قضاوت کنند و 

 جليللنظwر بدھنwwد، چنانکwwه آقايwان انجنيwwر کwwريم عطwائی،داکتر حwwسن شwwرق وعبwwدا

 از ھمکwwwاران نزديwwک داؤودخwwwان درمواقwwع مختلwwwف ازکارکردھwwای وطwwwن جميلwwی

زمامداری شان، برای انکشاف وترقی وتعالی پرستانه داوودخان در ھردو دوره 

افغانستان ، خالصانه وصادقانه ابرازنظرکرده اند که بسيار آموزنده است و برای 

آنھwwای کwwه درک درسwwتی از اوضwwاع افغانwwستان وجھwwان ومنطقwwه در دوره اقتwwدار 

اما چيزيکه برای من،بسيار پراھميت است، . داودخان ندارند، بسيار کمک ميکند

،مwشاور امwور "گيwورگی پتwرويچ يwژوف" بنwام  يwک متخwصص روسwی، نظريات

پ�ن و اقتصاد دروزارت پ�ن افغانستان در عھد صدارت داودخان است که اينک 

پس از سی سال بعد از قتل داؤودخان قلم برگرفتwه واز شخwصيت وبرنامwه  ھwای 

  .انکشافی  او برای توسعه افغانستان سخن ميگويد

" ين متخصص روسی در مwورد داؤودخwان زيرعنwوان اھميت مقاله ايکه ا

نگاشwwته وتوسwwط آقwwای غwwوث جانبwwاز " سwwردار محمwwد داؤود، دولتمwwرد و انwwسان

، برای من ، از اھميت کتاب   جرمن به نشررسيده-ترجمه شده و درپورتال افغان

اگر " وآن گلوله باران بامدادبھار. "کمترنيست" وآن کلوله باران بامداد بھار" 

جوی کشف چگونگی قتل داؤودخان از سوی يک افغان است، اين مقالwه در جست



٣٠١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

حکايتگر آرزوھا واميال داؤودخان برای سربلندی وخوشبختی افغانستان از قلwم 

  .يک فرد غيرافغان است

از :"گيورگی پتwرويچ يwژوف، درجwايی از مقالwه اش چنwين نوشwته ميکنwد

ين، برجسته ترين چھره ديدگاه من رئيس جمھور محمد داوود، يکی از بزرگتر

نام . ھای سياسی و اجتماعی افغانستان در نيمۀ دوم قرن بيستم بشمار می رود

و نقش او نه تنھا در تاريخ افغانستان جاودان است بلکه سياست و طرزالعمwل 

او به طور غير مستقيم با\ی سياست ھwای دو ابwر قwدرت آن زمwان يعنwی اتحwاد 

در بwارۀ کوايwف انwسانی .نيز تwاثير داشwته اسwتشوروی و ايا\ت متحدۀ امريکا 

محمد داوود مwی تwوانم بگwويم کwه بwه نظwر مwن او شخwصی بwود پيچيwده، دوسwت 

اگرچwه بايwد . داشت يکه تاز باشد و تحمل مخالفت با نظريات خwويش را نداشwت

بگويم که در موارد معين وقتی مطمئن می شد که مخالفت ھا می توانند به خير 

مام شwوند، بwه آنھwا گwوش مwی داد و حتwی از آن قwدردانی مwی و ص�ح وطنش ت

که محمد داوود از ) چون خودم بارھا شاھد بودم(می خواھم اذعان نمايم . نمود

استد\ل و برھان قوی برخوردار بود، او استعداد آنرا داشت تا ھم صwحبتش را 

سwت تwصور مwن ايwن ا....قناعت دھد و موضعگيری خويش را با\ی او بقبو\نwد

که محمد داوود قلبا ً می خواست افغانستان را عصری بسازد و سطح زنده گwی 

امwا پwروژه ھwا آنقwدر زيwاد بودنwد کwه دشwوار بwود آنھwا را . مردم را بھبود بخwشد

  )برگرفته ازمتن مقاله."(شمرد

 برمبنای شھادت صادقانه اين متخصص روسی،  برنامه ھا وپ�نھای که 

ًف وترقی افغانستان طرح و قسما به منwصه اجwرا توسط داؤودخان برای انکشا

درآمد و با مرگ او بقيه نا اجرا ماند، انسان را بwا روحيwه ملwی ووطwن خwواھی 

اين شخصيت بزرگ آشنا ميسازد و با مطالعwه ايwن افکwار و ايwده ھwای او بwرای 

وطن ما است که به مرگ او افسوس ميخوريم وقتل او را ضايعۀ جبران ناپذير 

  !روانش شادويادش گرامی باد. لت خود ميشماريم برای  م

  ٢٠٠٩ / ٩/ ٢٣  سيستانیپايان



٣٠٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  :متن مقاله 

محمد داوود به تاريخ 

 در شھر ١٩٠٩ جو\ی ١٨

پدر . کابل چشم به جھان گشود

او يعنی سردار محمد عزيز 

خان برادر اندر شاه سابق 

.  نادر خان بود–افغانستان 

آنھا او\دۀ يکی از پسران 

ده محمد خان که بيشتر به پاين

شھرت " سرداران پشاور"

  .دارند، می باشند

 –محمد داوود تحصي�ت ابتدائيه را در يکی از ليسه ھای قديمی افغانستان 

 از طرف امير حبيب هللا خان ١٩٠٣ليسه حبيبه در سال . حبيبه به اتمام رسانيد

ر پاريس ادامه  محمد داوود تحصي�تش را د١٩٢١از آغاز سال . تاسيس گرديد

پدر او سردار محمد عزيز خان در آنزمان در فرانسه سرگروپ محصلين . داد

را دارا بود، به حيث سفير " خان"افغان بود و نادر که در آن وقت لقب عادی 

محمد داوود الی ختم حکمروايی . افغانستان در آن کشور ايفای وظيفه می کرد

 حکومت شاه ١٩٢٨کلکانی در دسمبر . حبيب هللا کلکانی در پاريس باقی ماند

خودرا پادشاه ١٩٢٩ جنوری ١٩امان هللا خان را سقوط داده و به تاريخ 

 دوام کرد و بعدا ً از ١٩٢٩حکمروايی او الی دوم نوامبر . افغانستان اع�م نمود

  . شاه جديد افغانستان گرفتار و به اعدام محكوم گرديد–طرف نادرخان 

 به وطن برگشت و به کار در وزارت ١٩٣٠محمد داوود در اکتوبر 

مدت کار او در اين وزارت طو\نی نبود و فقط يکسال . امورخارجه آغاز نمود

  .را دربرگرفت



٣٠٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 کورس يکسالۀ مکتب حربی پياده را در کابل به پايان ١٩٣١در سال 

 به رتبۀ فرقه مشری رسيد و به صفت قوماندان گارنيزون ١٩٣٢رسانيد و در 

و\يت . يك سال بعد او به حيث والی مشرقی مقرر شد. گرديدمشرقی تعيين 

مشرقی در آنزمان از اھميت فوق العاده يی برخوردار بود زيرا با ھند برتانوی 

در مناطق مذکور عمدتا ً پشتونھا حيات بسر می . سرحد داشت) بعدا ً پاکستان(

نموده برند که قسمتی از سرزمين ھای آبايی ايشان را بريتانوی ھا غصب 

 محمد داوود به حيث نائب الحکومۀ و\يت کندھار و ١٩٣٥در سال . بودند

ھمزمان به صفت قوماندان قطعات اردوی افغان مستقر در و\يات کندھار و 

 موصوف مجددا ًبه و\يت مشرقی اعزام و وظيفه ١٩٣٨در . فراه تعيين گرديد

  .والی و قوماندانی قوای مستقر در آنجا را به عھده گرفت

يکسال بعد محمد داوود به صفت قوماندان قول اردوی قوای مرکز و 

در آن زمان محمد داوود، برادرش .ھمزمان امير ھمۀ مکاتب حربی تعيين شد

محمد نعيم و عده يی از افغانھای با نفوذ در ساحه سياست بين المللي، طرفدار 

نگ دوم جھانی سياست خارجی افغانستان در آستانۀ ج. خط و مشی آلمانھا بودند

علت تمائ�ت متذکره بيشتر از پيروزی . متمايل به راه و روش جرمن ھا بود

  .ھای اردوی جرمن در مراحل اول در جبھات جنگ اروپا منشه مي گرفت

آلمان که براي جنگ با ھند برتانوي آمادگي مي گرفت، قرار بود نقش 

ھا می خواستند تا آلمان. مھمی را در اين زمينه به افغانستان مدنظر بگيرد

افغانستان مرکز تجمع و آماده گی قوای نظامي آنھا برای حمله بر ھند 

  :در اين راستا آلمانھا کار ھای آتی را انجام دادند. برتانوی مبدل گردد

  ميدانھاي ھوايی را در کندھار و ھرات اعمار نمودند؛    -

 سرک کندھار را بسوی جنوب الی سرحدات ھندوستان بازسازی   -

  نمودند؛

   محصلين نظامی افغان را در قلمرو خويش به آموزش گرفتند؛   -

  . و با\خره انواع مختلف تسليحات را به افغانستان می فرستادند   -



٣٠٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برع�وه دولت آلمان قرضه ھايی با تخفيف را در اختيار افغانستان قرار 

اجی و ستيشن داد تا بتواند ابزار، ملحقات و پرزه جات را برای فابريکه ھای نس

 کابل –طياره ھای لوفتانزا پروزا ھای منظم برلين . ھای برق خريداری نمايد

در حدود . د افغانستان بانک، نماينده گی خويش را در آلمان افتتاح کرد. داشتند

 متخصص آلمانی در افغانستان در ساحات مختلف اقتصادی، اداره دولتی، ٣٠٠

. آموزش پوليس و غيره کار می نمودندانکشاف مخابرات، بانک مرکزی کشور، 

معلمين آلمانی . آلمانھا به افغانھا در حصه اعمار سرکھا و پل ھا کمک می کردند

بسياری . در ليسه ھا و کالج ھای ھنرھای زيبا و زراعت مصروف تدريس بودند

از افغانھا عقيده داشتند که کمک ھای آلمان عمدتا ًبه خاطر ترقی و مدرن سازی 

کشور شان به راه افتاده اند و به اھداف سياسی و نظامی حکومت اقتصاد 

افغانھا اميدوار بودند که در صورت پيروزی . فاشيستی آلمان توجھی نداشتند

جرمنھا در جنگ، آلمان به افغانستان در حصۀ برگشتاندن زمينھای اشغالی از 

 در زمين ھای از دست رفته افغانھا. طرف برتانوی ھا، کمک خواھند کرد

. برگيرندۀ مناطق بلوچستان، سند با بندر کراچی، کشمير و پنجاب غربی بودند

در صورت واپسی زمينھای ياد شده، افغانستان چانس آنرا بدست می آورد تا 

  .دولت قبلی خويش را در سرحدات امپراتوری درانی ھا دوباره احيا نمايد

ازطرف . نداشتندافغانھا، برتانوی ھا را به مثابۀ دوستان خويش نمی پ

ديگر افغانھا در استقرار مناسبات خويش با اتحاد شوروی نيز محتاط بودند و از 

احتياط کاری افغانھا در قسمت شوروی ھا مخصوصا ً بعداز . دقت کار می گرفتند

زمانی که واحد ھای نظامی قشون سرخ تحت .  شدت يافت١٩٢٩اپريل 

 به قصد مواصلت به کابل عبور  شوروی را–فرماندھی پريماکوف سرحد افغان 

 امان هللا خان داخل –کرده و به کمک افغانھای طرفدار شاه مخلوع افغانستان 

 مزارشريف و در –قلمرو افغانستان شده و در و\يت عمدۀ شمالی اين کشور 

اما به مجردی که شاه امان هللا رسما ً از مبارزه . چند نقطه ديگر جابجا گرديدند

تخت افغانستان دست کشيد، اتحاد شوروی قشون خويش را برای کسب مجدد 

  مبارزه عليه بچه سقاو را در کشور، طرفداران شاه . دوباره به وطن برگشتاند



٣٠٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  .مخلوع ادامه دادند

طوري كه گفتم، جرمنھا در اين حال برای يک حملۀ وسيع ھند برتانوی 

 اردوی ١٩٤١بخاطر ھدف نامبرده جرمنھا در بھار . آماده گی می گرفتند

نام .  فرقه قرار داشت، ايجاد نمودند١٧را که در ترکيب آن " واکنش سريع"

اردوی مذکور قرار بود در ھمآھنگی . گذاشتند" افغانستان"شفری اين اردو را 

  . با اقوام به پا برخاستۀ پشتون به عمليات نظامی عليه ھند بريتانوی بپردازند

 زمانی شروع به تحول نمود که نظريات سياسی افغانھا در مورد جرمنھا

 ايران را به اشغال خويش در –قوتھای متحدين قلمرو کشور ھمسايۀ افغانستان 

درجرگۀ مذکور، افغانستان .  لويۀ جرگه فرا خوانده شد١٩٤١درنوامبر . آوردند

بی طرفی خويش را تائيد کرد و ھمچنان موافقت كرد كه از کشور خويش شبکه 

حين تصميم گيری در مورد مسائل فوق .  را اخراج نمايدھای استخباراتی جرمنی

) کاکای شاه افغانستان(الذکر، محمد داوود و وزير دفاع کشور شاه محمود 

  .مخالفت خويش را با سياست جديد ابراز داشتند

 پيشروی ھای موفقانۀ قوای اتحاد شوروی پيروزی متحدين و مخصوصا ً

واداشت تا در مورد سياست خارجی در جبھات جنگ دوم جھانی، افغانھا را 

محمد داوود صرف بعد از نبرد حماسه آفرين . کشور خويش تجديد نظر نمايند

، به سفارت شوروی آمد و پيروزی شوروی ھا را برايشان "ستالينگراد"

  . تبريک گفت

اما .  محمد داوود به حيث وزير دفاع افغانستان مقرر گرديد١٩٤٦دراپريل 

 صدراعظم کشور پيدا كرد به زودي از اين –ه با شاه محمود به علت اخت�فاتی ک

ھمزمwان سwفير غيwر (او به صwفت سwفير افغانwستان بwه فرانwسه . پست کناره رفت

 الwwی ١٩٤٨وظيفwwۀ سwwفارت را از سwwال . فرسwwتاده شwwد) مقwwيم در سwwويس و بلجwwيم

بعwد از عwودت بwه وطwن بwه صwفت وزيwر داخلwه و رئwيس .  به دوش داشت١٩٤٩

وزارت امورداخله و رياست امور اقوام در آنزمان . ام به کار آغاز نمودامور اقو

محمwد داوود در ارتبwاط مwستقيم . از مقام ھای نھايت با اھميت محسوب می شدند



٣٠٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اقتwwصاد افغانwستان از بابwwت . قwwرار داشwت" خwwط ديورنwد"بwا پwwشتونھای دو طwرف 

ش يافتwwه بwwود، جنwwگ دوم جھwwانی کwwام� ً مت�شwwي شwwده بwwود، تجwwارت خwwارجی کwwاھ

درسwاحۀ زارعwت کwه اسwاس . درآمد ھwای دولwت تکwافوی مwصارف آنwرا نمwی کwرد

اقتصاد اين کشور را تشکيل می داد، طرز اسwتفاده و بھwره بwرداری از زمwين در 

سطح ابتدائی قرار داشت و روابط نيمه فيودالی ميان خانھwا و دھwاقين حکمفرمwا 

در ايwن . ص�wحات بنيwادی داشwتوضعيت مwذکور، ضwرورت بwه راه انwدازی ا. بود

حال محمد داوود ھمان شخصی بود که لزوميت تحو\ت اقتصادی و اجتماعی را 

wwارات را در ايwwه ابتکwwرد و ھمwwساس کwwشور احwwويش در کwwت خwwه دسwwه بwwن عرص

   .گرفت

تصور من اين است که محمد داوود قلبا ً می خواست افغانستان را عصری 

اما پروژه ھا آنقدر زياد بودنwد کwه . ود بخشدبسازد و سطح زنده گی مردم را بھب

. بwwرع�وه ھwwر پwwروژه مwwصارف بwwی حwwد مwwي خواسwwت. دشwwوار بwwود آنھwwا را شwwمرد

. پروژه ھا آنقدر قيمت بھا بودند که بعضی از آنھwا نwاممکن بwه نظwر مwی رسwيدند

يک مشکل باعث پيدايش دو مشکل تازه می شد و به ھمين منوال ادامه پيدا می 

wدکرد و به ايwی گرديwف مwده، متوقwروع شwای شwروژه ھwضی از پwار بعwل کwن دلي .

 سwال مقwام ھwای صwدارت را بwه عھwده داشwتند، ٢٠کاکاھای محمwد داوود کwه طwی 

اما افکwار تwازه در جامعwۀ . عادت داشتند ادارۀ دولت را کمافی السابق ادامه دھند

 ھwwwم نظwwwران و. افغwwwان رو بwwwه پيwwwدايش بودنwwwد و بwwwه سwwwرعت نwwwضج مwwwي گرفتنwwwد

افکار جاری در اين حلقات اغلبا ً . روشنفکران در حلقات مختلف متحد می شدند

 جنwwبش ١٩٤٧در سwال . در مغwايرت بwا طرزالعمwل و سياسwت دولwت قwرار داشwتند

جنwبش مwذکور خواھwان تعميwwل .  قwد علwwم کwرد– جوانwان بيwدار –" ويښ زلميwان"

�ش می ورزيدند تا قدرتمندان ت. اص�حات اقتصادی و اجتماعی در جامعه گرديد

بwسياری از . با افکwار جديwد در جامعwه مبwارزه نماينwد و جلwو تwرويج آنwرا بگيرنwد

اعضای جوانان بيدار دستگير گرديدند امwا برخwورد منفwی حکومwت باعwث ازديwاد 

  .تشنج در جامعه مي شد

   محمد داوود را منحيث صدراعظم مقرر ١٩٥٣در سال سلطنت علت آنکه 



٣٠٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ميخواست خط مشی سياسی موجوده را تغيير دھد و سلطنت  کرد در آن بود که

محمد داوود ھمزمان با صدراعظمی کرسی . اص�حات را در جامعه وارد نمايد

وزارت دفاع را نيز بدست آورد و برادر او محمد نعيم به حيث معاون دوم 

صدراعظم . صدراعظم در امور سياست خارجی و وزير امورخارجه تقرر يافت

وزارت . را روی دست گرفت" اقتصاد پ�ن شده و رھبری شده"ت جديد سياس

قابل تذکراست که امور وزارت پ�ن کشور را نيز شخص . پ�ن ايجاد گرديد

ادارۀ وزارت پ�ن به محمد داوود .  محمد داوود به پيش می برد–صدراعظم 

قيما ً زمينۀ آنرا مساعد مينمود تا فعاليت سائر وزارت خانه ھا و ادارات را مست

اولين پ�ن پنجساله . تحت کنترل داشته باشد و فعاليت آنھا را ھمآھنگ نمايد

اگر چه . طرح ريزی و روی دست گرفته شد) ١٩٦١ سپتمبر – ١٩٥٦سپتمبر (

در پ�ن مذکور حين اجرا و تطبيق آن تغييراتی قابل م�حظه يی وارد گرديد، ولی 

انکشاف کشور و تربيۀ روی ھمرفته پ�ن مذکور در جھت طرح خط مشی 

  .کادرھای مجرب تطبيق گرديد

 در رأس حکومت، صفحۀ تازه ١٩٥٣با قرار گرفتن محمد داوود در سال 

. ساختار تشکي�تی حکومت تغيير يافت. يی در راه اعمار و ترقی کشور باز گرديد

پ�ن ھای انکشاف اقتصادی کشور طرح ريزی شدند، استفاده از کمک ھای 

يه گذاری ھا، دعوت از متخصصين و مشاورين خارجی برای خارجی در سرما

در دروان . ھمکاری در آبادانی پروژه ھای حياتی و استحکام اردو آغاز يافت

محمد داوود پايه ھای اساسی ترانسپورت معاصر، انرژی، صنعت کيميايی ذوب 

پ�ن طويل المدت اص�حات ارضی طرح . آھن و استفاده از آھن گذاشته شدند

ده ھا ھزار افغان حرفه ھای گوناگون بدست آوردند و ھزاران افغان . ی گرديدريز

  .جھت تحصيل به خارج از کشور اعزام گرديدند

 به ابتکار صدر اعظم محمد داوود فيصله صورت گرفت تا ١٩٥٨در سال 

در . به خانمھا اجازه داده شود تا در خيابانھا با صورت ھای باز نمايان شوند

 در شھر ١٩٦١کشور ھای جنبش عدم انس�ک که در سپتمبر م�قات سران 

  .بيلگراد دائر گرديده بود، محمد داوود به حيث نمايندۀ افغانستان اشتراک کرد



٣٠٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

از ديدگاه من رئيس جمھور محمد داوود يکی از بزرگترين، برجسته ترين 

چھره ھای سياسی و اجتماعی افغانستان در نيمۀ دوم قرن بيستم بشمار می 

نام و نقش او نه تنھا در تاريخ افغانستان جاودان است بلکه سياست و . رود

طرزالعمل او به طور غير مستقيم با\ی سياست ھای دو ابر قدرت آن زمان يعنی 

  .اتحاد شوروی و ايا\ت متحدۀ امريکا نيز تاثير داشته است

در بارۀ کوايف انسانی محمد داوود می توانم بگويم که به نظر من او 

خصی بود پيچيده، دوست داشت يکه تاز باشد و تحمل مخالفت با نظريات ش

اگرچه بايد بگويم که در موارد معين وقتی مطمئن می شد که . خويش را نداشت

مخالفت ھا می توانند به خير و ص�ح وطنش تمام شوند، به آنھا گوش می داد و 

خودم بارھا شاھد چون (می خواھم اذعان نمايم . حتی از آن قدردانی می نمود

که محمد داوود از استد\ل و برھان قوی برخوردار بود، او استعداد آنرا ) بودم

  .داشت تا ھم صحبتش را قناعت دھد و موضعگيری خويش را با\ی او بقبو\ند

زمانی که امريکايی ھا به رھبری افغانستان پيشنھاد کردند که حاضر اند 

 را با شاخۀ از کندھار الی سپين بولدک  کندھار–بطور ب� عوض شاھراه کابل 

شھرک سرحدی افغان که در سرحد با پاکستان و در جوار خط راه آھن آن (

بطور اسفالت شده اعمار نمايند، و ھمچنان وعده دادند که می ) کشور قرار دارد

افغانھا ب�درنگ به . خواھند يک ميدان ھوايی مدرن را در شھر کندھار آباد کنند

 متر و ٣٦٠٠ مثبت دادند، ميدان ھوايی کندھار با خط که طول آن به آنھا جواب

  .  متر می رسيد، آباد گرديد٦٠عرض آن به 

چند سال بعد، زمانی که محمد داوود رئيس جمھور افغانستان بود، ...

محمد داوود اينبار قصد داشت با رھبری اتحاد شوروی . واقعه اي مشابه رخ داد

 شوروی را برای پ�ن نوبتی – اقتصادی افغان ھمآھنگی ھای ھمکاری ھای

اينبار پ�ن برای ھفت سال مدنظر (انکشافی افغانستان مورد مذاکره قرار دھد 

در زمرۀ ھمه پروژه ھايی که در پ�ن مدنظر گرفته شده بود، .) گرفته شده بود

پروژه يی بود بخاطر سروی و طرح ريزی ستيشن پمپ آب با\ی دريای آمو و 

 کيلومتر برای آبياری زمين ھا در شمال ١٣٠کانال آب به طول اعمار 



٣٠٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ويژه گی و نزاکت اين پروژه در آن بود که جمھوريت ھای جنوبی ما . افغانستان

که زمين ھای خويش را ذريعۀ آبھای دريای آمو آبياری می کردند، با طرح و 

ا زمين ھای آنھا نمی خواستند تا افغانھ. تطبيق پروژۀ مذکور مخالفت می کردند

جمھوريت ھای آسيای ميانه استد\ل می . شان را از آب دريای آمو آبياری نمايند

کردند که در اين صورت آب در دريای آمو کاھش خواھد يافت و مسئله توليد 

  .پخته را در جمھوريتھاي آسياي ميانه مورد تھديد قرار خواھد داد

فغانھا جواب رد بدھيم، چون ما نمی خواستيم و نمی توانستيم به خواھش ا

در سطح عالی فيصله صورت گرفت تا در الفاظ با افغانھا موافقت شود ولی در 

 الی ٣برای اھداف مذکور در حدود . عمل اقدامات عملی و قاطع صورت نگيرد

بعد از ھمآھنگ سازی جزئيات اين پروژه و .  مليون روبل تخصيص داده شد٤

رئيس جمھور افغانستان ضمن م�قاتی که با سائر توافقات الحاقی، محمد داوود 

بريژنيف داشت، به او گفت که بھتر خواھد بود تا . ای.رھبر اتحاد شوروی ل

جانب شوروی نه تنھا سروی و طرح ريزی پروژۀ مذکور را به عھده بگيرد 

منشی عمومی حزب کمونيست شوروی با شنيدن ! بلکه آنرا اعمار نيز نمايد

وود، پنسل سرخ رنگ خويش را برداشت و با دست حرفھای رئيس جمھور دا

وقتی که ادارات ." و اعمار می نمايد: "خويش در متن موافقت نامه ع�وه کرد

موظف موافقت نامه را برای اجرا و تطبيق مندرجات آن به دست آوردند، متن 

ولی آيا می شد با فيصله و احکام . آن ھمۀ آنھا را عميقا ً متحير ساخته بود

؟ بايد ع�وه کنم که پروژه ھای متذکره در ھر !عمومی مخالفت کردمنشی 

صورت جامۀ عمل نپوشيدند وعلت آن دگرگونی اوضاع سياسی در داخل 

  .افغانستان بود

در زمان حاکميت او مسئله . محمد داوود يک وطن پرست و ملی گرا بود

ا ً در ھند جدايی پشتونھا و الحاق دوبارۀ افغانھا و سرزمين ھای شان که قسم

. برتانوی و بعدا ً در قلمرو پاکستان به سر می بردند، نھايت شدت کسب کرد

او . مسئله تقسيم افغانھا به دو بخش او را تا آخر زنده گانی آرام نمی گذاشت

شھرت دارد، به " ديورند"ھيچگاھی خط جدايی و تقسيم افغانھا را که به نام 



٣١٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

خط " ھای پشتونھای آن سوی محمد داوود از کوشش. رسميت نمی شناخت

طی . و استقبال می کردبه خاطر ايجاد يک دولت مستقل حمايت " ديورند

دۀ بيست وی حتی ت�ش کرد تا عکس العمل شوروی ھا را در س ٦٠سالھای 

محمد داوود اميدوار بود که . صورت شروع جنگ با پاکستان پيشبينی نمايد

  .مايت خواھد کرداتحاد شوروی در صورت وقوع جنگ از کشورش ح

 مناسبات سياسی ميان افغانستان و پاکستان به اوج ٦٢ و ٦١طی سالھای 

پاکستان سرحد خويش را برای ترانزيت اموال و کا\ھای . تشنج خويش رسيدند

افغانستان بست، صدھا ھزار کوچی که طی زمستانھا برای تغذيه مواشی شان به 

در عين حال موارد .  محروم شدندميرفتند، از اين امکان" خط ديورند"آنسوی 

بعضی از . نقض مقررات عبور سرحد از ھر دو طرف نيز به وقوع می پيوستند

در قلمرو پاکستان در مناطق پشتونھا . اين موارد حتی خنده آور می نمودند

پشتونھا به انفجار پل ھا و تخريب . روابط پشتونھا با حکومت به وخامت گرائيد

اردوی پاکستان در وھلۀ اول ذريعۀ طياره ھا، . ل شدندلين ھای مخابرات متوس

چون طرزالعمل . نامه ھای تبليغاتی را با\ی مناطق پشتونھا پرتاب نمودند

روزنامه ھا و . مذکور نتيجه نداد، طيارات شروع به بمباری اين مناطق کردند

سائر اط�عات دسته جمعی افغانستان مملو از اط�عات در باره برخوردھای 

در کابل مارشھا . حشيانۀ حلقات نظامی پاکستان عليه افغانھای بی س�ح بودندو

. راه اندازی می شد" خط ديورند"و مظاھره ھای حمايت از افغانھای آنسوی 

اين زمانی بود که اردوی افغانستان عم� ً ھمه تخنيک و تجھيزات نظامی را 

ت افغان در ھمان قطعا. براي اردوي خويش از اتحاد شوروی بدست می آورد

جالب اينست که عده يی . سالھا راکتھای دافع ھوا را جديدا ً بدست آورده بودند

از افغانھا در و\يت ج�ل آباد با ھمين راکتھا به قصد انتقام گيری از نظاميان 

 کيلومتر در آنجا ٩٠رفتند و در حدود " خط ديورند"پاکستان به آنسوی 

 اردوی ٥٢ –يش با\ی بم افگن ھای نوع بی پيشروی نموده و با راکتھای خو

افغانھای مذکور قھرمانانه به وطن . پاکستان فير نموده آنرا ماھرانه سقوط دادند

عمليات مذکور آنقدر باعث . برگشتند و از ايشان استقبال شاھانه صورت گرفت



٣١١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

. خرسندی و افتخار افغانھا قرار گرفت که آنھا را تحريک به ادامه آن نمود

نھا دو طياره جنگی نوع ميگ را به قصد بمباری شھر راولپندی پاکستان افغا

در اين حال طياره ھای جنگی پاکستان به مقابل طيارات افغان به . فرستادند

زمانی که طياره . پرواز در آمده و پيلوتھای افغان را مجبور به فرود آمدن کردند

ن ھای ھوايی آن کشور فرود ھای افغان به امر پاکستانی ھا بايد در يکی از ميدا

می آمدند، يکی از پيلوتان افغان فداکارانه ابتکار عمل را بدست خويش گرفت و 

از پيلوتھای پاکستان تقاضا نمود تا از آنھا فاصله گرفته به پيش بروند و راه 

وقتی که پاکستانی ھا از طياره ھای افغان فاصله گرفتند، . فرود را نشان بدھند

ن لحظه را غنيمت شمرده طياره ھای خويش را ماھرانه به عقب پيلوتھای افغا

تا جايی که من بخاطر دارم، حداقل يکی از پيلوتھای افغان موفقانه . برگردانيدند

در کابل از مھارت و شجاعت پيلوتھای افغان بار . به قلمرو خويش برگشته بود

انی ھا از پاکست. ديگر استقبال سراسری صورت گرفت و جشن ھا برپا گرديد

آنھا تصميم گرفتند به نظاميان افغان درس . حرکات افغانھا به خشم آمده بودند

پاکستانی ھا غرض بمباری شھر کندھار يک بم افگن را به آنجا . بالمثل بدھند

در اطراف شھر کندھار در آن زمان ميدان ھای ھوايی نظامی وجود . فرستادند

نزمان در بگرام در حوالی کابل و شيندد  ميدانھای نظامی افغانستان در آ. نداشت

از بخت بد پيلوت پاکستانی، در ھمان روز پيلوتھای ما . موقعيت داشتند

وظيفه داشتند تا دو فروند طياره نوع ميگ را از کابل به شيندد ) شوروی ھا(

پيلوتھای مذکور که برای سپری نمودن شب در ميدان ھوايی ملکی . انتقال بدھند

ودند، با شنيدن زنگ خطر حملۀ ھوايی بدون تاملي به ھوا باند شده باقي مانده ب

من به خاطر دارم که . و طيارۀ متخلف پاکستانی را مجبور به فرود آمدن نمودند

  ...مقامات پاکستان رسما ً می خواستند تا حداقل طياره را به آنھا مسترد نمايند

  فغانستان رخ دادند و می خواھم اندکی تغييراتی که در سياست بين المللی ا

  :موضعگيری محمد داوود را در قبال آنھا در اينجا بازگو کنم

 سدۀ ٣٠طوري كه در با\ ياد آور گرديدم، افغانستان الی اواخر سالھای 

گذشته تماي�ت بيشتری به آلمان داشت و عمدتا از سياست جرمنھا طرفداری 



٣١٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

روزی ھای روز افزون ولی نبردھا در جبھات جنگ دوم جھانی و پي. می کرد

متحدين، دولتمردان افغان را واداشتند تا طرزالعمل سياسی خويش را درعرصۀ 

  .جھانی تغيير دھند

البته محمد داوود ازاستقرار روابط و ھمکاری ھا با اتحاد شوروی اھداف 

او آرزو داشت تا از اتحاد شوروی کمک ھای ھر چه . خود را دنبال می کرد

قبل از ھمه او می . حات حيات افغانستان بدست آوردبيشتر را در ھمۀ سا

خواست به وسيلۀ اتحاد شوروی تسليحات اردوی کشورش را تجديد ببخشد و 

صدراعظم . کادرھای مختلف ملکی را در آن کشور آموزش و آماده نمايد

افغانستان رقابت ھای دو ابر قدرت آن وقت جھان را که ھر کدام آنھا می 

 را در حيطه ی نفوذ و تاثير خود داشته باشند، بخوبی می خواستند افغانستان

دانست و کوشش به خرچ می داد تا از اين فرصت ھر چه بيشتر به نفع ميھنش 

بعداز اع�م سياست عدم انس�ک و بی طرفی مثبت، افغانستان . استفاده کند

د در عين حال محمد داوو. امکان آنرا پيدا کرد تا از ھر دو طرف کمک بخواھد

زمانی که به رياست جمھوری دست يافت، روابط حسنه با اتحاد شوروی را 

  :می خواھم چند مثالی در اين زمينه ارائه نمايم. ھرچه بيشتر تاکيد می نمود

 اولين ھيئت خارجی را که رئيس جمھور جديد پذيرفت، ھيئتی بود از -

ھار ساعت رئيس جمھور چ. مسکو که بنده نيز افتخار عضويت در آنرا داشتم

پی در پی دربارۀ احتياجات افغانستان و چگونگی انکشاف روابط اقتصادی دو 

دو موضوع عمدۀ طی اين صحبت توجۀ مرا جلب . کشور با ما صحبت نمود

اول آنکه ايا\ت متحدۀ امريکا در شرايط کنونی به افغانستان کمک : نمودند

وی معطوف گرديده بود نخواھد کرد و افغانھا ھمۀ اميدشان به طرف اتحاد شور

و دوم اينکه مردم افغانستان بعد از سقوط نظام شاھی از حکومت جديد انتظار 

  ....آنرا داشتند تا وضع زنده گی آنھا بھبود يابد

محمد داوود اص�حات معيني را در حيات اجتماعی و اقتصادی کشور وارد 

ن ھای زراعتی را از عده اي از دھاقين زمي: نمود که برخي از آنھا قرار ذيل اند

دولت بدست آوردند، اص�حات ارضی که محدوديت ھای تصاحب زمين را در 



٣١٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ازدياد قيم متوقف گرديد و قيمت ھاي ضروريات . قبال داشت براه انداخته شدند

 ٤٥قانون جديد کار طرح ريزی گرديد، ھفته کاری . اوليه ثابت ساخته شد

اندازۀ . فه کاريھا مد نظر گرفته شدساعت قيد گرديد و مقدار معاشات برای اضا

حداقل معاش دوبرابر اع�م گرديد، برای متعلمين که در کارخانه جات و فابريکه 

ھا کار می کردند نيز معاش تاديه می گرديد، معياد رخصتی ھا افزايش يافت، 

  .اندازه تاديات تقاعدی و اجتماعی با\ رفتند

ه گذاری ھای خصوصی در دوران حکومت محمد داوود قانون سرماي

بر اساس مواد قانون متذکره سھم سرمايۀ خارجی نبايد از . تصويب و نافذ گرديد

عدۀ . گرديدند) دولتی(ھمۀ بانکھای خصوصی ملی .  در صد افزايش می کرد٤٩

ازکمپنی ھای بزرگ به جرم قاچاق و تخلف از قوانين متھم گرديده و به اين دليل 

شروع به اعطای وام به تجار ملی که ) ھای صنعتیاعتبار (بانک . ملی گرديدند

بعد از انفاذ قانون جديد گمرکات، قاچاق . شرکت ھای صنعتی می ساختند نمود

اموال بصورت قابل م�حظه يی کاھش يافت، و درآمد ھای بودجۀ دولت از اين 

حکومت محمد داوود مساعی زيادی در حصۀ . بابت تقريبا دو برابر با\ رفت

ھمۀ مکاتب موجود در کشور . آماده گی کادرھا مبذول می داشتآموزش و 

ھکذا . منجمله مدارس که در جنب مساجد فعاليت داشتند، ملی اع�ن گرديدند

برنامۀ مبارزه عليه بيسوادی در ميان اھالی روی دست گرفته شد، کميت مکاتب 

لبته می ا. ابتدايی، متوسطه و موسسات تعليمی مسلکی و تخنيکی افزايش يافتند

توان گفت که روند اص�حات متذکره ممكن بطی بوده باشد، ولی بايد بخاطر 

: داشت که علل و فکتورھای متعددی بودند که مانع تسريع آنھا می شدند از قبيل

کمبود پولی ووسايل، ممانعت ھا و عکس العمل ھای روحانيون، متنفذين محلي 

  .و غيره

  :مد داوودتذکراتی دربارۀ نسب خانواده گی مح  

محمد   پسر احمد شاه درانی ، پاينده محمد خان را که از خانوادۀ تيمورشاه  -١

  .زايی بر ميخاست، به حيث سرکردۀ خانواده بارکزايی ھا تعيين کرد



٣١٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 سلطان محمد ط�يی به حيث والی پشاور – يکی از پسران پاينده محمد خان -٢

ر آنسوی خط ديورند قرار مذکور كه حا\ د  مناطق . (و کوھات تعيين گرديد

  .)دارند، قب� جز \ينفک امپراطوری درانی ھا بودند

بعضی از پسران .  نفر بود٣٠ شمار او\دۀ سلطان محمد ط�يی بيشتر از -٣

خانواده ھای بزرگ و نامدار پشتونھا از قبيل   سلطان محمد ط�يی در راس 

  .ی قرار گرفتنديخانوادۀ ذکريا، يونسی، اعتمادی و يح

  .ی خيل مشھور استيی خان جمعيتی ترتيب دادند که به يحيبازمانده گان يح-٤

 بر تخت شاھي افغانستان ١٩٢٩ نادرشاه، در سال –ی خان ينواسه يح-٥

  .عم خويش ازدواج کرد نادرشاه با ماه پرور دختر . جلوس كرد

ر آخرين شاه افغانستان با حميرا برادر زاده ماد) پسر نادرخان( ظاھر شاه -٦

  .خويش ازدواج کرد

پسران کاکای ظاھر شاه محمد داوود و محمد نعيم با زينب و زھره که  -٧

  .خواھران ظاھرشاه اند ازدواج کردند

 ١٩٥١ الی ١٩٢٩  محمد ھاشم و شاه محمود از سال - کاکاھای ظاھر شاه   -٨

  .ايفای وظيفه می کردند  به صفت صدراعظم ھای افغانستان 

 شاه ١٩١٩ الی ١٩٠١ با امير حبيب هللا که از سال خواھر نادرشاه محبوبه

  .  افغانستان بود، ازدواج کرده بود

  ٢٠٠٩.٠٧.١٦) فدراسيون روسيه(  مسكو –" كراسنادار"شھر 

  

  

  

  

  



٣١٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  بيست ودوممقاله 

 

   !تاريخ را نميتوان فريب داد

  )٢٠٠٨/ ٩/ ١٠نوشته شده در(

 

ريق تلويزيونھای  در دوھفته اخيرماه اگست ھر شب از ط٢٠٠٨درسال 

از ھفته شھيد شنيده شد، مگر  ھرچه  داخل کشور اخباری از محافل بزرگداشت 

مسعود  من  شنيدم  وھر تجليلی که از ھفته شھيدصورت گرفت ،فقط از احمدشاه 

 گوئی که ملت افغانستان دردوران تجاوزشوروی .د ،نه از کدام شھيد ديگریبو

 از دين وشرف وناموس خود نداشته و احمدشاه مسعود، ھيچ مرد مدافع جز 

   !بنابرين ھيچ شھيد ديگری  نداشته است

 قرن بيستم گواه است که افغانستان با ٨٠تاريخ مقاومت افغانھا در دھه 

توانست شوروی را وادار به عقب نشينی  قربانی دادن بيش ازيک ميليون شھيد 

رھبران  . دھداز کشور نمايد وجھان غرب را ازخطرگسترش کمونيزم نجات 

جھادی افغان که با عنوان کردن يک ونيم مليون شھيد جان باخته افغان، از 

ميگرفتند، چرا امروز\ل  شده اند و بجز از  حاميان غربی خود پول فراوان 

مثل  احمدشاه مسعود نام شھدای ديگر را بر زبان نمی آورند و خاطره آنھا را 

 با ذکر نام حاجی قديروعبدالعلی مزاری  احمدشاه مسعود گرامی نمی دارند؟ تنھا

   !شھيدان راه آزادی ميھن را  ادا کرد  يک ونيم مليون نميشود که، حق

امروز قدر ومنزلت ھمه  شھدای که با روسھا جنگيدند وگمنام جان 

برادران مسعود، پايمال گرديده و ھيچ کس و ھيچ  باختند، براثرديده درائيھای 



٣١٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بخاطر حفظ ناموس  ايسته يی ياد نميکند ، زيرا که آنھا مرجعی از آنھا به نحو ش

وطن وناموس اس�م در شرايط بسيار سخت تراز شرايط مسعود،جھاد کردند 

از دنيا رفتند واکنون  سرانجام جام شھادت نوشيدند و ھموار نبرد ودرميدان ھای 

ان اين طبيعی است که بازماندگ . بازماندگان شان حتی به نان شب خود محتاج اند

برادران عده شھدای گمنام وطن، توانائی برگزاری محافل پرخرچ وبرچ ھمچون 

مسعود را ندارند تا شعرا در مدح شان شعر بسرايند ونويسندگان در وصف 

کنند و راديوھا وتلويزيون ھا و ديگررسانه ھا  کارنامه ھای شان قلم فرسائی 

از چنگ  دا نجات وطن ھدف آن شھ. برنامه ھای خاص برای شان ترتيب دھند

.  سيم و سرمايه از مجراھای نامشروع و اھريمن روس بود، نه اندوختن زر

 امريکا و ھم    CIA وھم با انگليسھا، ھم با  اگرآنھا ھم با روسھا می ساختند 

ھم از   پاکستان،روابط ناجايز و خاينانه برقرارميکردند و به اصط�ح    ISI با

وبره، شايد که بازماندگان شان امروز اينقدر محتاج آخور ميخوردند وھم از ت

سال  از شھدای خود با تدويرمحافلی ياد ميکردند  نمی بودند وھرسال يا ھرچند 

معلوم است که  وخاطرشان را گرامی ميخواستند، مگر اينکه چنين نمی شود، 

 و آنھا جان بازان راستين وصديقی بودند که دين ملی ومذھبی خود را ادا کردند

  .خون پاک آنھا ما امروزصاحب ھويت افغانی خود ھستيم از برکت  رفتند و

ھای مردم افغانستان را ، به احمدشاه مسعود،  بخشيدن تمام افتخارات وجانبازی

  .يی نيست وتاريخ چنين قضاوتی را مردود می شمارد کار منصافانه 

ران آنچه که مضحک  وبسيار مسخره به نظر می آيد،اينست که براد

 ،تنھا به مسعود اختصاص داده مسعود ت�ش کردند تا ھفته تجليل ازشھيد را 

انرژی ونيروی اشتراک کنندگان را در جھت  ثناگوئی وتوصيفات خيال پردازانه  

احمد ضيأ مسعود نادانسته ، تاريخ پنج ھزار سالۀ « . درحق  او خ�صه کنند 

ار خ�صه ميکند و ادعا دارد که شورای نظ! ؟ و مقاومت؟!افغانستان را به جھاد

اگر اين دوپديده را از تاريخ افغانستان بيرون کنيم ، چيزی در تاريخ باستانی و 

  ».شکوھمند خود نخواھيم داشت

   و اين يک توھين بزرگ و غير قابل بخشش در حق فرزندان دلير اين 



٣١٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  .مرزو بوم و توھين نا بخشودنی در حق تاريخ کشور کھن ماست

احمدشاه  اگر : نيز گزافه گوئی بيش نيست که شنيده ميشوداين سخن 

ويا . از جنگ طالبان  نمی ديدند مسعود نمی بود، مردم افغانستان روی آزادی را

به صوبۀ پنجم  نمی بود  افغانستان اگر احمدشاه مسعود : اينکه تبليغ ميشود

   .  اين نيز يک سخن دور از  واقعيت است ،پاکستان مبدل ميشد

 امريکا نمی بود،پای طالبان را ٥٢ B قت اين است که اگر زور طيارات حقي

 سپتمبر ١١کرده نميتوانست واگر حادثه  از روی گلوی شورای نظار کس پس 

را در  به زودی  رخ نميداد، ممکن بود شورای نظار از ترس طالبان ھمه خود 

مه غرق دريای آمو می انداختند وبه اميد رسيدن به کو\ب تاجيکستان ھ

 سپتمبر در ١١احمدشاه مسعود، حادثه  ميشدند، اما دو روز بعد از مرگ 

تاريخ کشورما را تغيير داد وشورای نظار در پيشاپيش ائت�ف  امريکا، مسير

 ميليون دالر درخدمت نظاميان امريکا قرارگرفت وھمصدا با ٧٠شمال، در بدل  

پرداختند که با طالبان جز طالبان وساير مردمی  نيروھای خارجی  به سرکوبی 

برسرنوشت  زبان واتنيک ھيچ پيوند ايديولوژيک نداشتند واز اين طريق دوباره 

   .مردم کابل مسلط شدند

در تمام محافلی که به منظور تجليل از ھفته شھيد در موسسات مختلف 

ديديم، تنھا ازاحمدشاه مسعود تمجيد  کابل برگزار شد وما از طريق تلويزيونھا 

اين خود . بعمل نيامد ، واز ديگر شھدا، ھيچگونه تجليل شايسته يی دشمي

بيانگراين حقيقت است که ذکر کلمه شھيد، در پھلوی نام مسعود يک عمل 

بدينوسيله سران شورای نظارضمن نمايش قدرت خود در نظر  سمبوليک بود تا 

 چنين بدون شک تدوير. کنند کرزی ، يک ھفته برای بزرگنمائی مسعود تبليغ 

محافل پرشکوه بدون  مصارف پولی ممکن نيست  وشايد مصارف آن از بوديجه 

پس اگراين پولھا بجای نمايش قدرت شورای نظار در . گرفته شده باشد دولت 

به مردم فقيرومعيوب ومحتاج وھردم  دولت کرزی و  تبليغات بزرگنمائی مسعود، 

زار مردم فقير ومحتاج شھيد کابل به مصرف ميرسيد، ممکن بود برای  ده ھ

   .خوراک تھيه ميشدو،سه ماھه خرچ  



٣١٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

وبسيارجای افسوس است که کمک ھای جامعه بين المللی به مردم 

مصرف برسد که خودش درطول  افغانستان، در راه مداحی ورجز خوانی کسی به 

کرده  حيات خود از راه ھای ناروا صدھا ميليون دالر در بانکھای خارج ذخيره 

ش با آن پولھا وي�ھا وقصرھای مجلل در دبی ولندن وجاھای ديگر وبرادران

   . خريده وعيش ونوش ميکنند

افکار وانديشه ھای مسعود را ميتوان ازروی عملکرنزديک ترين ياران 

 قانونی،عبدهللا عبدهللا، ضرار احمد قسيم فھيم، يونس : ودستياران وی چون

تای ديگر درک کرد که احمدضياء مسعود واحمدولی مسعود وچند مقبل،

درمجموع جز به پرکردن جيب خود از ھر راھی ممکن، بخصوص از راه غارت  

ملکيت ھای شخصی ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق  دارائی ھای عامه ،غصب 

دولت واخاذی و  ته جيب زدن بودجه ھای انکشافی  سنگ ھای \جورد و زمرد و

نمی انديشند وبا ھمين انديشه دولتی به چيز ديگری  تعميم  فساد  در دواير

ھا امروز در شھرھای لندن واسپانيه ودوبی  وعملکرد،ھريک از اين 

ھای  وتاجيکستان وغيره کشورھا، بھترين قصرھا را خريده اند وسرمايه 

درحالی .ھنگفتی نيز در بانک ھای دبی وسويس وغيره کشورھا ذخيره کرده اند

خت توت ويک خانه کلوخی جايدادی يکی دو در که ھيچيک اينھا از پدر بجز 

  . نداشته اند

عمده کشور مسلط  تا اين چپاولگران گرسنه چشم و بی ازرم درمقامات 

   .د، فکر ميکنم افغانستان ھرگز روی امنيت وثبات سياسی رانخواھد ديدنباش

مردم از : راه اندازی اين تبليغات وتجليل ھا بيانگر اين نکته نيز ھست که

در چھارراھی ھا و دواير دولتی  ھای بزرگ مسعود  ورتريتديدن عکسھا وپ

ملی،  چون وزارتھای  داخله، دفاع، امنيت (واشغال مقامات مھم و کليدی دولت 

توسط شورای نظار که با بی حيائی از مردم ) سارنوالی شورای ملی وغيره

توانی مردم در ھنگام قدرت مسعود برکابل نا. اند رشوه ميگيرند، نفرت پيداکرده 

پرانيھای او  او را در تامين امنيت کابل ديدند ومزه بمب باريھا  و راکت 

 او در شھرکابل ۀراچشيدند و بدبختيھای موجوده  را، پيامد جنگ ھای چھارسال



٣١٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

از اين جھت مسعود ديگرذره يی در دل مردم . ميدانند و و\يات کشور 

البته يک ھدف . او مانی جايی ندارد، تاچه رسد به قبول قھر) بجزشورای نظار(

برادران مسعود ازراه اندازی اين تبليغات، اينست که در انتخابات آينده از نام 

 برای خود مقام وامتياز کمائی نمايند، به  استفاده کرده سوء برادرشھيد خود 

ھفته مسعود شناسی    به ندمسعود، ھفته شھيد را خواستبرادران ھمين منظور ا

   .دنسمت وسو دھ

  ؟ دار شھداسر

مضحکۀ بزرگتر، اين است که ھواداران مسعود به گفتن قھرمان ملی 

از استحقاق به او نسبت ميدھند و  با\تر  قناعت ندارند ،بلکه الفاظ مبالغه آميزو

ھمه ميدانيم که کلمات . ميگويند" سردار شھدا"و " سا\ر شھدا"او را : ًمث�

) ع(ر مورد حضرت امام حسينفقط  وفقط د" سا\ر شھدا" "سردارشھدا"  

کرده  است،  که نه ظلمی درحق مردم خود نواسه پيامبر اس�م شايسته وزيبنده 

شکنی و  بود ونه خانه وکاشانه مردم را ويران نموده ،ونه عمرش را درعھد 

سردار شھدا \يق نام جنگ سا\ری  نيست که . تفرقه اندازی صرف کرده بود

 ھزار انسان بيگناه کابل را سربه نيست ۶۵ل ساخت ومبد شھرکابل را به ويرانه 

   .کرد و از منطقه افشار، کرب�ی ثانی ساخت 

 ١٠گزارش ھای رسانه ھای بين المللی گواھی ميدھند که مسعود درشب 

برمحله  افشار، ھزاران نفراز مردم ھزاره   با يک حمله از زمين وھوا ١٩٩٣دلو

. داشت السيف شان تجاوز جنسی روا را سر به نيست نمود و برناموس بقية 

مردمان افشار ھرساله به مناسبت اين کشتار وحشيانه  محافل سوگواری برپا 

جنايتکاران آن فاجعه ميگردند، ولی از ترس شورای  ميکنند وخواستار محاکمه 

برخوردارند،جرئت ندارند  نظارکه اکنون ھم از قدرت با\ئی در حکومت کرزی 

   .يشتازشورای نظار زبان به شکايت باز کننداز اين جنايتکار پ

اگر کمی دقت داشته باشيم به احمدشاه مسعودحتی  خطاب کردن شھيد ھم 

  ًآيا واقعا ميتوان کلمه شھيد را براو  بيائيد ببينيم که . با\تر از استحقاق اوست



٣٢٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

اط�ق کرد؟ کلمه شھيد بر کسی اط�ق ميشود که در راه خدا و دين اس�م باکفار 

جنگيده وسرش را دراين راه از دست داده باشد،بنابراين تعريف ديده ميشود که  

نشده، بلکه در جنگ با برادران مسلمان تر  مسعود در نبرد با کفار روس کشته 

   .است از خود يعنی با طالبان يا القاعده که بنيادگرا تر از اوبودند، کشته شده 

اگر انگشت اتھام (کرده بودنددونفر ژورناليستی که قصدترور مسعود را 

ً، ظاھرا فتوای قتل او را )کنار بگذاريم  را  CIAبرفھيم وقانونی وعبدهللا بدستور

بسيار بسيار بنيادگراتر  از جانب القاعده در دست داشتند،که دراس�ميت خود 

ازمسعود بودند، به اين نيت که اگر مسعود را بکشند، پاداش شان  بھشت 

آنھای که مسعود را کشته اند وبعد خود کشته شدند، از ديد  ين بنابر. خواھد بود

مردم کابل نيز . ميشوند طالبان والقاعده نه تنھا غازی بلکه شھيدھم شمرده 

ھمين دونفر ژورناليست عرب راشھيد ميدانند، زيرا که آنھا انتقام خون  ھزاران 

   . را ازمسعود گرفتند شھيد کابل 

 اط�عات جمعی ، جھان  به دھکده کوچکی امروز از برکت تکنالوجی 

ظرف چند دقيقه به اط�ع ھمگان  مبدل شده، که ھرحادثه وھر  رخدادی در آن 

از اين جھت با اطمينان ميگوئيم که .ميرسد وبعد به تاريخ سپرده ميشود

با ھيچ ترفند تبليغاتی ،ھرقدر زيرکانه ھم باشد، نميتواند تاريخ را  ھيچکس  

وجامعه را در مجموع نميتوان فريب  ا تاريخ، حافظه جامعه است زير.فريب بدھد

   .داد

  ؟مسعودشناسی 

ما از علومی چون زمين شناسی، با ستان شناسی، زيست شناسی ، 

مگر برای اولين بار است که  بشرشناسی وغيره بخش ھای علوم شنيده بوديم، 

اين آقا . يمراھم می شنو" مسعود شناسی"اصط�ح " آمرصاحب"از زبان برادر

وقاحت را به جای رسانده که فکر ميکند  درافغانستان کسی نيست که به اين  

که جناب آيا شما  معنی  ياوه گوئيھای وی بخندد و از  وی بپرسد 

بخشی "  مسعود"آيامگر . ًرا ميدانيد؟ يقينا که نمی فھمد" مسعودشناسی"



٣٢١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 مسعود خود يک شناخته و آموخته شود؟ و آيا مگر بايد ازعلم است که 

 بود؟ اگر عالم بود،کدام اثرعلمی را از خود برجای شخصيت علمی وبادانش

عالم نبود، واثرعلمی ھم ندارد، پس مسعود شناسی يعنی معلومدارگذاشته است؟  

مسعود فيلسوف بود؟  اگربود دارای چی  چه؟ ازعلمش گذشته می پرسيم که آيا 

آيا  پس . ودارای کدام جھان بينی ھم نبودًجھان بينی بود؟ طبعا که فيلسوف نبود 

شخصيت  شاعر بود؟ واگربود کجاست ديوان شعر او تا برای شناخت ابعاد شعرو

علوم است که مسعود ھيچيک ازاين مگردد؟  او سيمنار مسعود شناسی تدوير 

با\تر  عنوان کردن  سخنانی  با  واحمدولی مسعود،خصوصيات را نداشته است

يخواھد در پناه نام احمدشاه مسعود خود را مطرح و برحافظه از سويه  خويش م

  .جامعه تحميل کند

اين حرف مانند کرسی مفت سفارت نيست که شما چھار برادر   آغا جان 

در عرصه حقوق وعلوم سياسی  سيستماتيک ومسلکی تحصيل کدام بدون داشتن 

ت فروش از ھفت سال بدينسوغصب کرده ايد واين سفارت ھا را جای معام�

  بويناکی  اين .وميدان قماربازی ورقص وساز خود نموده ايد پنجشير  زمرد

و کويت وجاھای ديگر  پولند از مسکو تا  زشتکارھای تان از لندن تا مسکو و

   . بد ترساختيدازبد ونام برادرتان راهبا\ کشيد

خواھر زن (، يکی ھم فرشته جان حضرتیدر جمله مسعودشناسان

ه برای گرفتن صله وبخشش بيشتر اوقات در راديوزنان ک) استاحمدولی مسعود

يا ،درھجرت،بجای بررسی مشک�ت زنان افغان  در شھر يوتی بوری افغان

، وع�وه بر راديو، د مسعود می پردازی وثناخوانیحابه مددرکشور سويدن 

انترنتی وابسته به  زبان اومقا\تی نوشته ميشود ودر سايتھای گاھگاھی از

ً اص� از نام آن مقا\تتا قبل از نشرش گذاشته ميشودکه خود نظارشورای

 وصف  از زبان او دردريکی از مقا\ت .ومحتوای آن نوشته ھا مطلع نيست

   :احمدشاه مسعود نوشته شده

 اجتماعی جامعه ما به عنوان يک مکتب و –مسعود در تعام�ت سياسی " 

  ." انديشه ی رھايی بخش نقش آفريده است



٣٢٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

از :" درکابل پرس نوشتنوشته  در انتقاد ازاين "لمبه" بنام نیھموط

استفراغ واژه ھای ستايش گونه اش می گذرم و يکراست به نکات مھم اين 

شايد اين خانم معنی مکتب را نه فھمد ورنه چنين ناشيانه يک : نوشته ميروم

. يدج�د و يک آدم نيمچه با سواد را مکتب و آنھم مکتب رھايی بخش نمی نام

مکتب رھايی بخش مکتبی است که بر ايديولوژی مترقی و فلسفه پيشرونده و 

انديشه مردمی استوار است؛ نه بر فاشيزم مذھبی، تعصب، تحجر، افکار 

ارتجاعی القاعده ای و قرون وسطايی و طبيعی است که قھرمان فرشته جان 

ی مدرسه چ. مکتب رھايی بخش چه که مدرسه رھايی بخش ھم نبوده است

قھرمانش عبدهللا عزام القاعده ای و (مذھبی فرشته نه ايديولوژی مترقی داشت 

، نه بر فلسفه پيشرونده باور داشت و نه ھم انديشه )سيد قطب اخوانی بود

چون تنھا در قتل عام افشار بيشتر از ھزار انسان را نيست و (مردمی داشت 

ه ھم مدرسه و نه ھم ديده می شود که مرحومی نه مکتب بوده ن). نابود کرد

انديشه ای بوده و نه ھم تفکری؛ صاف و ساده يک جانی، خاين، مرتجع، 

   .اخوانی و خاين به مردم و مکتب رھايی بخش بوده است

... ": شته حضرتی نسبت داده شده استاين جمله ھم به فر

اھلی کردن سازه ھای قدرت، تجريد تفکر انحصار از معاد\ت قدرت، 

 روابط نابسامان اجتماعی، ايجاد يک نظام مبتنی بر ترميم و تعميم

 )مسعود(ارزش ھا و باورھای مردم، از جمله گزاره ھای فردی ايشان

  " .بود که برای تامين آن با تمام توان مبارزه کرد

فرشته جان، آب در ھاون : ادعای فوق راچنين پاسخ ميدھدآقای لمبهو

ن آن بپای خوکان، کاری ھر بازی با کلمات معصومانه دری و ريخت. نکوب

کجا و اھلی کردن و آنھم اھلی کردن سازه " انديشه. "است) نامردی(نازنی 

منطقا نمی توانست چيزی را اھلی کند و " انديشه"چنانچه گفته شد . ھای قدرت

با ريختن . برخ�ف، وحشی سازی سياسی ـ اجتماعی ـ نظامی کشور جنونش بود

و بخاطر ) را بخوانيد" فاتح جنگ سرد"رساله ( به کابل؛ چور کرد، چپاول کرد

کشوری که ويرانی ھايش به کشورھای پس (قدرت کشور ما را به نيستی کشاند 



٣٢٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برای شھوت قدرت خون ريختاند، سوختاند، ).  شداز جنگ دوم جھانی تشبيه

فکرش را فرشته ھای صلح مطالبان ھ) ربانی(کشت، دريد، معامله کرد، استادش

نه تنھا که مخالف تفکر " مکتب. " چماق را رسميت بخشيدخواند و قانون

انحصاری نبود، بلکه در اين راستا شب و روز نمی شناخت و چندين سال برای 

کرد و در نتيجه ھمين جھاد تفکر انحصاری بازمانده ھای " جھاد"اين تفکرش 

" انديشه"در دومين ورود شان به کابل قدرت را چون مايملک " مکتب"

ند و از يک ولسوالی کوچک سه تا وزير و درجن ھا معين و کارمند تصرف کرد

و تفکر انحصاری " مکتب"و " انديشه"بر اريکه قدرت لميدند و به حق به 

او فقط در چارچوب تفکر انحصاری اخوانيزم و بنيادگرايی . اش وفادار ماندند

  . می انديشيد و اندک تحمل ايديولوژی مخالف را نداشت

ی قھرمان تان با قاچاق، تفنگ، افکار ارتجاعی، وابستگی، روابط اجتماع

در حال حاضر پيروان صادق (اس�م زدگی جنونبار، تجاوز بر دختران و زنان

ھر ھفته در و\يات شمال کشور بر دختری نوجوان و جوان تجاوز " انديشه"

ر و کشتار گره خورده بود و اين روابط نه بر ارزش ھای انسانی استوا) می کنند

خود يکی از عاملين " انديشه"از اينرو . بود و نه ھم بر باورھای مردمی

او و شرکا بودند که در جريان جنگ .نابسامانی ھای اجتماعی در کشور ما بود

ھای خونبار تنظيمی شان که ناشی از تفکر انحصاری بود، ھزاران زن را بيوه 

ھزارن کودک بی و به بازار روسپيگری، درويزگری و قاچاق سوق دادند و 

اين . سرپرست ناگزير به جاده ھا ريختند و سرنوشت شان با جنايت گره خورد

را فراھم ساختند و  و ياران بودند که زمينه ورود دايناسورھای طالبی" انديشه"

تان بودند که در ازای ده ھا ميليون دالر " انديشه" "ھممکتبی ھای"بعد ھمين 

ر ما بوسيله امپرياليزم جھانی را بر جبين در تاجکستان داغ سياه اشغال کشو

  " ١.ھای خون آلود شان حک کردند

  :نمايان استبخوبی ١٣٧٧ الحياتۀبا نشرياش مصاحبه انديشۀ  مسعودازاين 

                                                             

 مقالۀ لمبه٢٠٠٩ / ٢٢/٨:کابل پرس،مورخ - ١



٣٢٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

   شما از طالبان چيست ؟خواسته :سوال 

 ما از آنھا حل مشکل افغانستان از ۀاولين خواست:" احمدشاه مسعود 

 آنھا با اھداف ما يکی است ،  ۀ ظاھر امر ، خواستدر. گفتگوست طريق انجام 

.  که ما نيز چنين ميخواھيم  آنھا خواھان اجرای شريعت ھستند:بطور نمونه 

. آنھا ميخواھند مردم را خلع س�ح کنند و اين مساله از نظر ما ايرادی ندارد 

ات آنھا خواھان  مبارزه  عليه منکرات ھستند و  ما ھم آماده ايم ، با منکر

خواست ھای بديھی ھستند که ما به خاطر تحقق آن  اين ھا در. مبارزه کنيم 

. با اينحال ، تمام خواسته ھای آنان مورد پذيرش ماست .  سالھا مبارزه کرديم

، برگزاری نشستی رو در رو برای حل مشکل افغانستان آنچه ما انتظار داريم 

   ١. "است 

ن مسعود شناسی چه چيزی مدافعي با اينھمه صراحت برای اکنون 

انتظارکشف افتخار آميزآنرا نامکشوف باقی ميماند تا با تدوير چنين جلساتی 

  ؟ داشته باشند

اخوان شبکۀ بنيادگرای عضو فعال يک " آمرصاحب"ھمه ميدانند که 

 کارنامه ھای جنگی او ۀجنگ سا\ر قھار وبی بديل بود وثمرالمسلمين ويک 

 ھزار مردم بيگناه ۶۵ مردم افشار وکشتار ۀمانکابل،وقتل بيرح تخريب شھر 

مردم بيگناه وتصفيه حساب  مسعود بجز ويرانی شھرھا وکشتار  . شھر کابل است

، کارنامه خودبا مجاھدان پاک نھاد،جنگ  و گريز وتخريب پل ھای عقبی 

مسعود طی . ندارد تا مايه سرفرازی وافتخار برای بازماندگانش باشد ديگری  

 ٢۵٠حکمتيارشھرکابل، پايتخت  با ھمدستی وھمفکری ١٩٩۶ - ١٩٩٢سالھای 

ساله افغانستان را به خاک تودۀ موحشی مبدل کرد وده ھاھزار کودک را يتيم 

د ھاھزار زن را بيوه وبی سرپرست نمود که صمحبت پدر محروم ساخت و  واز 

   .کننددست گدائی به سوی عابرين دراز مي امروز در کنار پياده روھای شھرکابل 

                                                             

١
 ٢٠٠٦حسين شکوھی،سايت گفتمان،اپريل - 



٣٢٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

نويسنده توانای وطن،آقای سياه سنگ، ھنگامی که تازه از کابل به 

جغرافيای سياسی وبشری کابل را  پاکستان مھاجرشده بود، ضمن نامه ای ، 

اگر قرار باشد براي بازماندگان  ...«:دراوج قدرت مسعود چنين تصويرکرده بود

، شايد کمتر از آن، کابل امروز شعري بسراييم، به مشکل نيم مصراع خواھد شد 

ًو اتفاقا◌ آن ... و ديگر ھيچ" به پريشاني ھمه يارانند "و شايد ھم به کوتاھي  ً

که به مساحت خيرخانه و کارته پروان (سوتر در گستره حقيقي شھر کابل 

آنکه خوب ميدود و خوب ميتازد، و به گمانم بيشتر پنجشيرتازي ) خ�صه شده 

. شھور و معروف احمد شاه مسعود استم ميکند تا ترکتازي، جواھرفروش 

مسعود امروز که به ياد انجينري ناتمام ديروزش، دست به جنراتور و داينمو ھم 

حاکميت را چنان چارچ کرده است که رييس  ميزند، اين بار مقناطيس کرسي 

نميگذارد و آن  جمھور را جذب ميکند و صدراعظم را دفع، اين يکي را با\ شدن 

ً واضحا که در پشت اين ھمه پشم و پکول و پروفيسور بازيھا، .يکي را نشستن

نابود ساختن فرھنگ و فرزند اين ديار از شش جھت نميتواند  چيزي جز انديشه 

آنھا ميجنگند، ميدزدند،  . ھدف يکيست و تيرکشھا گوناگون. وجود داشته باشد

تفنن با گھگاھي از سر شوق و . ميکشند و ميخندند و به نوبت پيروز ميشوند

و باز ميجنگند و ھر شب ھر جانب درگير با بانگ بلند اع�م  ھم آشتي ميکنند 

مردم فرياد ميزنند که اين يک  ! بيچاره مردم(ميدارد که در نبرد برنده بوده است 

و با دريغ بايد گفت .) و آن يک دروغ ميگويد و آن ديگري شکست خورده است

مگر : خواھيد پرسيد. اشتباه ميکنندبا اينگونه داوري و سنجش، مردم  که 

  چگونه؟

ًتصادفا آنھا خوب ھم ميجنگند، خوب ...جنگيدن جھاديھا حقيقت دارد،

چپاول ميکنند، آنان با پيشرفته  ميکشند و خوبتر از کشتن، ميدزدند، چور و 

. ًترين اسلحه مشترکا در برابر مردم قرار دارند و بر روي مردم آتش ميگشايند

ًاست که بازنده جنگ در اين ميانه مردم است و آنھا امروز حقيقتا نه اين  مگر 

کشته ميشوند و يا پس از جنگ در  اين مردم اند که يا با تفنگ ! برنده جنگ



٣٢٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 ١٩٩۴جون ٢٠ ،س . س(...."فاصله دو انفجار به گونه ديگري ميميرند

  )١ازاس�م آباد، به فاروق فاراني در جرمني 

ھايش در دوران جنگ ھای قدرت  ارنامه چنين است حقيقت مسعود وک

، بيش )ازاعضای کا جی بی( ھمه اط�ع دارند که  دونفر روسی  .طلبی  درکابل

خدمت مسعود بودند، آيا کسی  از ده سال به عنوان بادی گاردھای مسعود در 

ازميان افراد شورای نظار و از خود پنجشير مسلمان تراز آن دو روسی بچه پيدا 

سعود برآنھا اعتماد نمايد  و از آنھا به حيث بادی گارد استفاده کند؟  نميشد تا م 

دو نفر روسی اوکراينی جای گرفته بود که ده سال  آيا مسلمانی آنقدر در دل اين 

و سنگ�خھای  عمر خود را در شرايط  بسيار بد جنگ ھای چريکی در دره ھا 

  ھندوکش بخاطر دفاع از جان مسعود بگذرانند؟ 

موظف به حفاظت   اين است که اين افراد بدستور کا جی بی، واقعيت

مسعود بودند وبقول ريچاردسن يکی ازاين دونفر يک بلوک مشر نيروھای 

و آنھا تا مسعود از منافع روسيه دفاع ميکرد، .  ٢ھوائی روسيه از اوکراين بود

 به ھمينکه آن دوعضو کاجی بی از نزد مسعود . از حيات مسعود دفاع مينمودند

چنين کسی را  با اين د\يل آيا ميتوان . روسيه برگشتند، مسعود ھم ترور شد

   ؟ .قھرمان ملی خطاب کرد

برمبنای اسناد وکتب چاپ شده از سوی رجال استخباراتی  روسيه 

وی به عنوان : است که ُ، يک بعد ديگر شخصيت مسعود اين  وپاکستانوامريکا

  GRU ھای اط�عاتی  يک جاسوس چندين چھره درخدمت سرويس 

 پاکستان وسازمان اط�عات  ISI  امريکاو  CIA و ) شوروی استخبارات نظامی (

 دوصدمرگ خودماھانه   فرانسه وانگليس وکجا وکجا قرار داشته ، و تا روز 

پاکستان  ميگرفته "  ISI "برع�وه مبلغ گزافی که از "   CIA   "ھزار دالر از 

دريافت می داشته، حسابش را " بارات نظامی شورویاستخ"که از  است  وآنچه 
                                                             

١
 ١٩٩٤.شماره اول، المان"راه "  مجله - 

افغان جرمن آن�ين مقالۀ، بيائيد جمعيت اس�می، شورای نظار ومسعود را بھتر بشنايم، بقلwم - ٢
 ُبريالی در بابائی



٣٢٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

امريکائی يکی از اين اسناد  نوشته ستيوکول " جنگ ارواح"کتاب .خدا ميداند

   . است که بخوبی اين بعد شخصيت مسعود را افشا ميکند

افزون براين، افسران نظامی رژيم  نجيب هللا بارھا روی خط تلويزيون 

 ھزار ٩۵رژيم نجيب هللا، در حدود  ند که با سقوط آريانا افغانستان افشا کرده ا

ميک  موتر\ری  وبه تعداد پنجھزار تانک وزرھپوش وصد ھا بال طياره جنگی 

،ده ھا طياره  باربری ،ده ھا ھليکوپتر توپداراز آن رژيم به دست احمدشاه ٢١

وتجھيزات نظامی اردوی ملی کشور چه شدند که  اين ھمه وسايل  . مسعود رسيد

به دست دولت  تی يک طياره جنگی ويک  تانک بعد از مرگ احمدشاه مسعود ح

فعلی نرسيد؟ آخر اين ھمه وسايط نظامی که به قيمت صدھا وھزاران  ميليون 

ملت پابرھنه وشکم گرسنه در طول سالھا پس از استق�ل  دالر از خون اين 

ضی وحاکميت تماميت ار بايست در راه دفاع از  کشورخريداری شده بود و می

ملی اين کشور بکار ميرفت،چرا مسعود تمام اين سرمايه ملی  را به تاجيکستان 

يا بخشيد؟ آيا اين يک خيانت بزرگ نيست و  و به آن کشور فروخت و انتقال داد 

  از اين خيانتی بزرگتر سراغ شده ميتواند؟ 

پس چرا به يک چنين خيانت کاربی  نظير، وبه يک جاسوس چندين چھره  

وتاراج گر \جورد وزمرد وتجھيزات نظامی  ودزد چراغ بکف ثروت ھای ملی 

برادران مسعود بادرک اين موضوع  کشور ، لقب قھرمان ملی داده شده است؟  

ت�ش دارند تا با تدويرمحافل ھرچه بزرگتر در داخل وخارج کشورو تبليغات 

ود را به عنوان ميان تھی و دور از واقعيت درذھن مردم تزريق کنند که مسع 

 مردم افغانستان بھتر از احمدولی واحمد قھرمان ملی خود بپذيرند، درحالی که 

می  مسعود ومداحان وشاعران جوان وکم سن وسال، احمدشاه مسعود را  ضياء

شناسند ومحال است که با تدوير چنين محافلی وخواندن چند تا شعرمديحه و چند 

تل عام ھای افشار وچنداول راکه بدستورشخص وق مقاله متملقانه، بتوان  فجايع 

مسعود توانائی  اگر . مسعود صورت گرفته، از ياد وخاطرمردم زدوده  ساخت

وکفايت استقرار يک حکومت با ثبات را در افغانستان ميداشت و نميگذاشت که 

ھای کابل وسايرشھرھا به ھدر بريزد وبرھستی وناموس  خون مردم درکوچه 



٣٢٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

صورت نگيرد وجلو تباه  يم ھای جھادی دست اندازی وتجاوز مردم از سوی تنظ

شدن دارائی ھای عامه  وسرمايه ھای ملی  افغانستان را گرفته ميتوانست، 

مردم حق شناس افغانستان به او از دل وجان قدر و احترام قايل  بدون ترديد 

خود  او را به عنوان  ميشدند وبدون جبرو اکراه خود شان برضا ورغبت 

رمان ملی خود می شناختند وحاجت به آن نمی بود که دستياران مسعود لقب قھ

بعد در زيرنام او خود به  سفيرامريکا خليل زاد گدائی کنند و قھرمانی را از 

 نام عمل خود مسعود را بد غصب ملکيت ھای شخصی  مردم بپردازند و با اين 

   .تر بسازند

،گزارشگر آمار JamesAstill داکتر سياه سنگ، از قول جميمزاستيل 

 درمقاله يی زيرنام   (UNESCO)  ملل  ادارهء آموزش، آگاھي و فرھنگ سازمان 

كه ارزش پولي آثار : "خاطرنشان ميکند" تاراج دامنه دار ودزدان دليرتر"

 ٣٢ر٠٠٠ر٠٠٠باستاني دزديده شده از افغانستان به سی ودوميليارد دالر 

كارشناسان با آنكه . فروش مواد مخدر، ميرسد ول ، و به اينگونه با\تر از پ)دالر

پس از [  درپيرامون بھاي ياد شده ھم باور نيستند، ميگويند عقربهء تاراج سنج 

در اين كشور نشان ميدھد كه تھي شدن افغانستان از ارزشھاي ]سقوط طالبان

افغانستان در نقش گرھگاه ھزاران سالهء . بود فرھنگي چندان دور نخواھد 

  "١.  و باختر گواه بھار و پاييز چندين مدنيت بوده استخاور

داکترسياه سنگ ، شخصيت نويسنده وبادرک  وبا درد کشور،باری ضمن 

 ۀدر عھد حکومت ربانی، در شفاخان تلفونی از کانادا برايم تعريف ميکرد که 

تفگنداران شورای نظار شبانه مرا برای . جمھوريت مشغول طبابت بودم

ش آثار فرھنگی غارت شده از موزيم ملی کابل می بردند و پيش از ترجمانی فرو 

شده،مامورين رياست باستان شناسی را بزور تفنگ حاضر   اشياء غارت ۀعرض

آنھا در حالی که از ترس  . ميکردند تا قيمت آثار غارت شده را برای شان بگويند

ده ميگفتند و ثر ورنگ پريألرزيدند، نرخ وقيمت آثار دزديده شده را با ت می

                                                             

  ترجمه صبورهللا سياه سنگ-ليرتر تاراج دامنه دار ودزدان دمقالۀ -ناتھه کابل  سايت - ١



٣٢٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

. در معرض ديد وبيع وشرای قاچاقچيان آثارعتيقه گذاشته  می شد سپس آن آثار 

ازتاراج گنجينه ھای فرھنگی  داکترسياه سنگ ع�وه نمود که چشمديدھايش را 

توسط شورای نظار دريک فرصت مناسب خواھد نوشت ودرمعرض آگاھی 

   .وقضاوت ھموطنانش خواھد گذاشت 

بگذاريد مداحان  از مسعود تعريف وتمجيد کنند : می گويندمردم افغانستان 

را نميتوان فريب داد، تاريخ عاد\نه  واز او قھرمان ملی بتراشند، ولی تاريخ 

مسعود در ويرانی شھر کابل وکشتار مردم آن :  ومنصافانه قضاوت ميکند که

که نام ازگلبدين حکمتيارھيچ دست کمی نداشته است؟ وبه ھمين خاطر، ھرباری  

گرفته ميشود،مردم کابل که شاھد راکت پرانی  مسعود در تلويزيونھای افغانستان 

ھزاران بار نفرين ودعای بد خود را  ھای مسعود وگلبدين برشھر خود بوده اند، 

   .بدرقه نام مسعود وگلبدين ميکنند

واقعيت اينست که مردم ماخود بدرستی خوب و بد را ازھم تميز ميدھند و 

» روبــاه کابل«يا»  قصاب کابل«ويا » قھرمان ملی«ده به کسی لقب ناسنجي

قھرمان ملی را بازور ونشان دادن زھرچشم . وغيره نميدھند» لشادگُبــز«و

دير يا زود چنين قھرمانان . وتبليغات خ�ف واقعيت نميتوان برمردم تحميل نمود

نه آنکه مشک آنست که خود ببويد، «. زورکی به فراموشی سپرده ميشوند

                      .»عطار بگويد

  پايان

  

  

  

  

  



٣٣٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

 موبيست وسمقاله 

  

  جان کندن لغمانی، خوراک مغول

  ٢٠٠٨سپتمبر٣٠

اين ضرب المثل، چه پيامی بwه مwردم  ميرسwاند؟ واضwح اسwت کwه برداشwت 

مwwردم از اايwwن پيwwام اينwwست کwwه زحمwwت وخwwواری وعwwرق ريwwزی را کwwسان ديگwwری 

 ديگwری بwدون انکwسايwن زحمتکwشيھا وعwرق ريزيھwا را، کشيده اند ولی حاصwل 

  . و به صاحب اصلی چيزی نميرسداستحقاق بازور يا با تزوير نوش جان ميکند

 ١٢آقwwای نبيwwل مwwسکين يwwار، گرداننwwده تلويزيwwون آريانwwا افغانwwستان ،روز 

در برنامه شامگاھی نگاه ، با قرائwت  دومکتwوب رسwمی  وزارت ٢٠٠٨سپتمبر 

غانwwستان افwwشا نمwwود کwwه رنگwwين دادفwwر اسwwپنتا طwwی يکwwی از ايwwن امورخارجwwه اف

ًدومکتوب به سفارتخانه ھای افغانستان درخارج رسwما اب�wغ کwرده اسwت کwه بwه 

نwwسبت بلنwwد رفwwتن قيمwwت مwwواد غwwذائی درکابwwل ومwwشک�ت خشکwwسالی امwwسال از 

اسد يعنی از روز استق�ل کشور تجليل به عمل نيايد، اما طی مکتوب ديگری ٢٨

که چنwد روز بعwد بwه سwفارتخانه ھwا ونماينwدگی ھwای سياسwی افغانwستان درخwارج 

صwادر شwده، ھwwدايت داده  اسwت کwwه مwدت يwwک ھفتwه  از احمدشwwاه مwسعود مطwwابق 

  . دستورالعمل جداگانه تا ميتوانند تجليل به عمل آورند

ًاتفاقا فوتوکاپی اين ھردو مکتوب در پايان مقاله يی به نشر رسيده که بقلم 

ھwwwwدايت شwwwwيطانی حکومwwwwت « جنwwwwاب داکتwwwwر ميرعبwwwwدالرحيم عزيزتحwwwwت عنwwwwوان

بwwه نwwشر "  افغانwwستان آزاد" سwwپتمبر در سwwايت ١۶درتwwاريخ » مwwستعمراتی کابwwل

  .رسيده است



٣٣١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

برای آشنائی بيشتر خواننده  به شwيوه کwار وزارت خارجwه  وتwصاميم ضwد 

ايت نقwwل ميخwواھم  مwتن ھwردو مکتwوب را دراينجwا از آن سwکwرزی ملwی حکومwت 

 ١٣٨٧/ ۴/ ١٧بتاسwwی از تwwصميم جلwwسه «:مwwتن مکتwwوب  اول چنwwين اسwwت: کwwنم

بمنظورتامين اصل صرفه جوئی در مصارف ورسيدگی به .ا.ا.شورای وزيران ج

مشک�ت عديده ناشی از خشکسالی وافزايش قيم مواد واجناس بدينوسيله ارقwام 

 اسwد ٢٨يwل از روز می يابد تا از ترتيب دعوت و انجام مصارف به مناسwبت تجل

  ».صرف نظر نمائيد

ياد داشت دارا\نwشای کميwسيون « :ولی در مکتوب دومی چنين  آمده است

برگزاری مراسم ھفته شھيد ھفتمين سالگرد شھيد احمدشاه مwسعودقھرمان ملwی 

درخwارج از کwشور از ھفتwwه .ا.ا.واصwل ومwشعر اسwت کwه تمwام سwفارتخانه ھwای ج

بنابه تعقيب نامه شماره .ملی کشور تجليل نمايندشھيد وسالروز شھادت قھرمان 

 ايwwwwن وزارت ھwwwwدايت داده ميwwwwشود تwwwwا در چوکwwwwات ١٣٨٧/ ۶/ ١۴ مwwwwورخ ٢۶۴

تخwwwصيص ربwwwع وار بwwwا تwwwدوير مراسwwwم خwwwتم قwwwرآن عظwwwيم الwwwشان، ايwwwن روز را 

نمايندگی افغانی درواشنگتن، تھران، مشھد، اس�م اباد ودوشنبه، . برگزارنمايند

  ».ًاگانه که قب� به سمع شان رسانيده شده اجراآت نمايندطبق رھنمودھای جد

طwwwوری کwwwه ديwwwده ميwwwشود مکتwwwوب دومwwwی براسwwwاس يwwwاد داشwwwت کميwwwسيون 

برگزاری مراسم ھفتمين سwالگرتجليل از احمدشwاه مwسعود، بطwور متحwدالمال بwه 

گويا که تصميم کميسيون تجليل .نمايندگی ھای سياسی کشور صادر گرديده است

اه مسعود با\تر از فيصله شورای وزيران وکابينwه پوشwالی کwرزی  از قتل احمدش

بوده باشد،وزارت امورخارجه ب�درنگ وبدون ھيچگونه اشاره يی به مwشک�ت 

مwwالی ورعايwwت اصwwل صwwرف جwwوئی،  بwwه چنwwدين سwwفارتخانه  ونماينwwدگی سياسwwی 

 درخwwارج  ھwwدايت داده تwwا از احمدشwwاه مwwسعود از داخwwل بودجwwه دولwwت افغانwwستان

  .تجليل به عمل آورند

بخwwوبی " جwwان کنwwدن لغمwwانی، خwwوراک مغwwول" ضwwرب المثwwل  ايwwن دراينجwwا

  پدران ونياکان باغيور افغان با قربانی دادن سروجان يعنی . مصداق پيدا ميکند



٣٣٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

خود استق�ل، اين مايه افتخwاربرای احwاد ملwت افغwان را از کwام اسwتعماربه چنwگ 

د ، روز اع�م استق�ل کwشور کwه روز حرمwت  اس٢٨آوردند، اما بجای تجليل از 

گwزاری بwه خونھwای ريختwه شwده  پwwدران ونياکwان بwاغيرت مwا اسwت ، از کwسی بwwا 

 ھwزار شwھيد ۶۵صرف ميليونھا  افغانی تجليل بعمل مwی آيwد کwه کابwل ويرانwه بwا 

  . قرن بيستم است٩٠خود شاھد زنده وگويای جنايات او وھمفکران وی در دھه 

 اسد، روز استق�ل ملی کشور بwه فراموشwی ٢٨ان نيست که آيا تصميم چن

سپرده شود و فداکاريھای افغانھای دلير برای کسب موھبwت گرانبھwای اسwتق�ل، 

 قھwار وخwwونريز ونکبwت بwارگردد؟ آيwwا قتwل احمدشwwاه ۀفwدای بزرگنمwايی يwwک چھwر

ھwwزار از ٦٥و ھwwزاره  بwwی گنwاه افwwشارکابل ۴٠٠٠مwسعود کwwه خwود مwwتھم بwwه قتwل 

است ، از روزپرافتخwار اسwتق�ل ملwی  ١٩٩٦ -١٩٩٢شندگان پايتخت کشوردربا

 اسwد، حکومwت ٢٨پwس چwرا بwرای بزرگداشwت از ! کشور مھمتر است؟ ھرگز نwه

ولwwی بwرای تجليwwل از احمدشwاه مwwسعود،  قحطwی وخشکwسالی را بھانwwه مwی آورد ،

مليون ًمشک�ت اقتصادی وصرفه جوئی  را اص� مطرح نميکند؟ درحالی که پنج 

وگرسنه درکشور با خطرقحطی  ومرگ روبروھستند وميشد باتوزيع  انسان فقير

  .ھمين پولھا به چندين ھزارفقيرترينھای اين پنج مليون کمک نمود

اگرتنظيمھای بنيادگرای اس�می و بخصوص جمعيت اس�wمی کwه احمدشwاه 

 را پwذيرفت مسعود فرد شماره دوم آن بود، تنظيم ھای ملی اند، ميتوان اين ادعwا

اسwwت، درحwwالی کwwه وجwwه وابwwستگی » قھرمwwان ملwwی«کwwه احمدشwwاه مwwسعود نيwwز 

وضwwwدملی بwwwودن تنظيمھwwwای اس�wwwمی وبخwwwصوص غwwwارت ثروتھwwwای ملwwwی زمwwwرد 

و\جورد کشور توسط احمدشاه مسعود به ھمه عيان وآشکار اسwت، پwس آمwران 

 واميwwران ورھبwwران آنwwان نيزھمwwه افwwراد وعناصwwر ضwwد ملwwی وضwwد منwwافع مwwردم

 .افغانستان اند وھيچ يکی از آنھا لياقت  واستحقاق لقب قھرمان ملی را ندارد

يکی ازنامرديھا وخيانتھwای آشکارمwسعود بwه امwر جنwبش مقاومwت، بwستن 

ً و بعwدا در ١٩٨١در سwال . قرارداد ھای سری اوبا قwوای اشwغالگر روسwی اسwت

ودر حقيقت ، احمد شاه مسعود از جنگ به نفع روس ھا دست گرفت ١٩٨٢سال 

جنرال . ھمين خيانت مسعود بود كه باعث تمديد جنگ در سائر نقاط كشور گرديد



٣٣٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

مwwwسعود اگwwwر ميخواسwwwت : "روسwwwی ميگويwwwد كwwwه۴٠گرومwwwوف قومانwwwدان قwwwوای 

ميتوانست صرف با پرتwاب پارچwه ھwای سwنگ ايwن منطقwه را بwه قبرسwتان قwوای 

 راه يك روز را ھwم بقwا ًما اص� نميتوانستيم بدون باز بودن اين. روس تبديل كند

  ." نمائيم

 MI٦ خبرنگwار انگليwسی اظھwار ميکنwد كwه (Sandy Gall) سwندی گwال

بwه وی دسwتور داد كwه يwك فwيلم تلويزيwونی از ) سازمان امنيwت خwارجی انگلwيس(

جنwرال گرومwوف . مسعود تھيه كند و نشان دھد كه مسعود يك نابغۀ نظامی است

(Gromov) وای ًروسی می نويسد كه بعضاwا قwمسعود جنگ ھای ساختگی را ب

يwwک " شبارشwwين. "مwا بwwراه مwwی انwwداخت تwwا شwwك و ترديwد نwwسبت بwwوی تقليwwل يابwwد

مينويwسد كwه تمwام عمليwات "سwت مwسكود"عضوکاجی بی، در كتاب خود به اسwم 

بwرای فھميwدن . نظامی قوای شوروی در پنجwشير و ناكwامی آن جعلwی بwوده اسwت

ًبwه سwازمان ھwای اسwتخبارات خwارجی لطفwا بwه خيانتھا و وابستگی ھwای مwسعود 

رجwوع "  جرمن آن�يwن-افغان"نوشته ھای داکتر ميرعبدالرحيم عزيز، درسايت 

  .کنيد

احمدشاه مسعود اين مرد چندين چھره با بازيھای اکروباتيک سياسی خود 

ضwwربت مھلکwwی بwwه افتخwwارات مقاومwwت ملwwی مwwردم افغانwwستان وارد کwwرد و تwwاريخ 

ھمانگونه که خودش نيز نام بد ابدی . ما را سخت لکه دار ساختمبارزات مردم 

يکی از مھwره  کمائی کرد و دستگاه ھای استخباراتی شرق وغرب نوشتند که او

 ISI، آی اس آی(CIA) ھwwwای اساسwwwی اسwwwتخبارات کwwwاجی بwwwی ، سwwwی آی ای

پاکستان، واجنت سرويس ھای اط�عاتی فرانسه و تنخواه خwور سwازمان امنيwت 

 بوده است و در تمام دوران مقاومت او با سياسwت جنwگ MI٦انگليس خارجی 

ونيرنگ خود ، افغانwستان را بwه تبwاھی کwشانيد وانتقwام شکwست انگليwسھا را در 

انتقwwام شکwwست روسwwھا را دراخيرقwwرن بيwwستم از مwwردم   از پwwشتونھا و١٩قwwرن 

ه تلی از يک شھر تاريخی را ب افغانستان وبطور خاص از باشندگان کابل کشيد و

نيرنگھا  از آن ھمه رنگ بازيھا و خاک وخاکستر مبدل نمود وسرانجام خود نيز

طرفی نبست وشکار يک عمل انتحاری دو ژورناليست عربی شد که خداوند پدر 



٣٣٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

آن دو ژورناليwwست از جwwان گذشwwته را بيwwامرزد ، ورنwwه اگwwر اوزنwwده مwwی بwwود خwwدا 

  .رجاری ميساختميداند که چه خون ھای ديگری از مردم اين کشو

احمwدولی خياشwنه (فرشwته حwضرتیدرکابل پرس به جwواب " لمبه"محترم 

مwسعود در جwوانی :" سwت، ضwمن نقwدی محکwم دريکجwا چنwين رقwم زده ا)مسعود

حلقه غ�می پاکستان به گوش زد، در جنگ ھای خwونين تنظيwی قھرمwان معرکwه 

د دسwwwت زد، بwwwود، قھرمwwwانش عبwwwدهللا عwwwزام القاعwwwده ای بwwwود، بwwwه قاچwwwاق زمwwwر

کتابسوزی کرد، کابwل را ويwران کwرد، بwر ناھيwد ھwا تجwاوز کwرد، کwشور مwا را بwه 

مھمانسرای القاعده مبدل ساخت، مکتب سوزی کرد، قتل عwام کwرد، مبwارزين را 

، طيwاره ھwای افغانwستان )به نوشته خوشيوال در کابل پرس مراجعه کنيد( کشت 

داد، کمwين زد، توطئwه کwرد، مwسايل را به کو\ب بwرد، مارکيwت قاچwاق را توسwعه 

ای خواسwتار . اس. قومی و مليتی را دامن زد، حکومتش از جنرال حميwد گwل آی

گلبدين را . مشاوريت شد، در وابستگی با فرانسه، ھند، ايران و روسيه بسر برد

در آغوش گرفت، با سياف، ربانی، خليلی، مزاری، دوستم و خاين مwردان ديگwر 

 ، ضد حقوق زن، دموکراسwی، آزادی بيwان و ارزش ھwای نشست، و مشوره کرد

بwه فلwم ھwای مقاومwت اش (پwوک  و جاھwل بwود ). چون اخwوانی بwود(انسانی بود 

بwwwه " مقاومwwwت"و " جھwwwاد"، بwwwرادارانش را در بwwwازار سwwwياه )نگwwwاھی بياندازيwwwد

فرشwwته جwwان اکنwwون بwwر شماسwwت کwwه بگوييwwد ...  سwwوداگران منطقwwه تبwwدل کwwرد و 

 چwwه تفwwاوت ھwwای دارنwwد؟ بwwه نظwwر مwwن ايwwن نwwامردان،  او"انديwwشه "دوسwwتانش بwwا

اگwر بwا مwاه (موش نزاييwده اسwت" انديشه"ھستند و فيل " مکتب"پيروان اصلی 

و ھمه دوستان نامردش با ديگ ) نشينی ماه شوی اگر با ديگ نشينی سياه شوی

   ١"نشسته بودند و سياه شدند، درست می گويم؟

در  خwود» افغwانی«وضwد » ملwی« ً کwام� ضwددسwتگير پنجwشيری در مقالwت

 زمwwwwرد،  مwwwwن بwwwاور دارم کwwwwه ھمwwwwه معwwwwادن«: نوشwwwwته ميکنwwwwد) سwwwايت آريwwwwائی(

\جورد،ياقوت،آھن،مس،آبھwwwای مwwwست وخروشwwwان عناصwwwر طبيعwwwی، ميراثھwwwای 

                                                             

١
 ٢٠٠٨ سپتمبر٢٠کابل پرس، - 



٣٣٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

زير زمين وروی   تاريخی، فرھنگی وبيک سخن ثروتھای مادی فرھنگی تاريخی 

وطwن  قومی واقليتھای ملی ومwذھبی سwاکن زمين افغانستان ، به ھمه گروھھای 

 تعلق ميگيرد وثروتھای مادی وفرھنگی سرشwار مwردم  و تجزيه ناپذير ما واحد

  ».ما اند

 اگwر دستگيرپنجwwشيری  بwwه ايwwن قwwول خودصwwادق اسwwت، چwwرا بwwراين غwwارت 

آشکار ثروتھای ملی کwه از سwوی شwورای نظwار بwه تwاراج بwرده شwده، اعتwراض 

موشwی شwان جwز رعايwت حwال وطنwداران پنجwشيری اش معنwی نميکند؟ آيا اين خا

ديگری ميتواند داشته باشد؟ آيا از نظر ايشان ساير اقوام کشور ھم اجازه دارنwد 

تا منابع طبيعی زير زمين وروی زمين را که در محwل سwکونت شwان قwرار دارد، 

بwه بھانwۀ ضwwعف حکومwت مرکwwزی غwارت کننwwد و بwه خwwارج انتقwال داده بفروشwwند 

  ول آن را در حسابھای شخصی خود بريزند؟وپ

-۵اکادميwwwسين پنجwwwشيری، تخمwwwين زده ميتوانwwwد کwwwه از تwwwونلی کwwwه بطwwwول 

کيلومتر در دل کوه ھwای \جwورد بدخwشان توسwط شwورای نظwار وجمعيwت کنwده ٦

شده، چه مقدار \جورد غwارت شwده و پwول آن بwه حwساب کwدام اشwخاص سwرازير 

جوزقwانونی خودسwرانه صwورت گرفتwه باشwد، شده است؟ واگر اين کارھا بwدون م

نام اين دستبردھا را خيانت به ثروتھای ملی ميدانند يا خدمت بwه شwورای نظwار؟ 

ايwwن ھمwwه غwwارت ثwwروت ھwwای ملwwی و تwwاراج گنجينwwه ھwwای فرھنگwwی بwwرای سwwران 

شورای نظار کافی نبود که سرانجام لقب قھرمان ملی را ھم از چنگ ملت غارت 

ام کسی پيوند زدند که با ھيچ معيارقانونی، انق�بی، کودتwائی، کردند وآن را به ن

  . جھادی،جز با معيارغارت ودزدی برابر نيست

جمعيwت اس�wمی وشwورای "آقای بريالی دربابائی،درمقاله ای تحت عنوان 

و ساير  در مورد غارت و فروش \جـورد« :می نويسد" نظار را بيشتر بشناسيم

 آمwد صwنايع کيھwانی؛ مثwل زمwـرد توسwط احمدشwاه سwنگ ھwای قيمتwی و مwواد کwار

 نقwwل ١٩٨١ سwwپتمبر١٠مورخwwه» اسوشwwيتدپرس « مwwسعود مwwی بايwwد از گwwزارش

؛ ويwا از »مwسعود بwه کwـان زمwـرد درهء خنwـج دسwت يافwت١٩٨٠دراگwست «: کرد

 کwه در ٣٩ تwا ٢٦، صwفحات ١٩٩١بھwار٢٧ شwماره» جيمزوجيمولwوژی« مجلwه



٣٣٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

شاه مسعود از راه فروش  در آمد سا\نۀ احمد«: بخشی از آن اين خبر درج شده

دالر امريکايی  \جـورد، کوارتـز و سنگ ھای گرانبھای ديگر به يک صد ميليون

زمwـرد در   کwـان \ جwـورد وشاه مسعود و انحصار گری پنج احمد « ؛ »می رسد

  »١.دره پنجشير

 بدون ترديد يک ھفته ھياھو ورجز خوانی برای بزرگنمwائی مwسعود، يwک 

 تwا آنھwا در می باشwدرشوت سياسی از طرف حامدکرزی بwه سwران شwورای نظwار

آينده بازھم از حامدکرزی حمايت کنند و او را برای پنج سال ديگر چون  بازيچه 

يwی بwه نwام رئwيس جمھwور بwه رھبwری افغانwستان بردارنwد وکwرزی بwازھم مافيwای 

ًاين واقعwا يwک . زدشورای نظار را برسرنوشت مردم بدبخت افغانستان مسلط سا

جفwwای  نابخwwشودنی حامwwدکرزی نwwسبت اسwwتق�ل وخwwون ھwwای ريختwwه شwwده در راه 

ًيقينwا آنھwائی کwه بwه . ًاسترداد اسwتق�ل کwشور اسwت کwه بايwد شwديدا محکwوم گwردد

استق�ل سياسی افغانستان احترام و باور دارند، در انتخابات آينده به حامدکرزی 

، رأی نخواھنwد داد، زيwرا اگربwازھم حامwدکرزی ، اين بازيچه دست شورای نظwار

برنده انتخابات آينده گردد ، بwه معنwی تائيwد وضwعيت موجwوده در کwشور و ادامwه 

بمباردمانھای منwاطق پwشتون نwشين از طwرف نيروھwای خwارجی ونيزادامwه  ظلwم 

وزورگوئی جنايتکاران ائت�ف شمال  وتشديد فساد اداری وغارت ثروتھای ملی 

واد مخدر وغصب کمک ھای داده شده کشورھای جھwان بwه افغانwستان وقاچاق م

                .خواھد بود

  پايان

  

  

  

                                                             

 ٢٠٠٦سايت دعوت نت ،اگست  - ١



٣٣٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  مچھاربيست ومقالۀ 

  

  مداحی قوماندان مسعودھفتۀ شھيد ياھفتۀ 

  )٢٠١٠/ ٩/٩نوشته شده در (

  

 به کسی گفته ميشود که در راه خدا و دفاع  در ترمينولوژی مذھبی، شھيد

 تمام کسانی که در دوران بنابرينست کفار کشته شده باشد، از دين اس�م بد

جھاد و مقاومت  از سوی نيروھای اشغالگر کشته شده باشند، شھيد گفته 

ميشوند، ولی آنھای که بخاطرکسب قدرت سياسی و يا غارت مال و دارائی ھای 

شخصی  و يا دست درازی  به ناموس ديگران کشته شده اند، شھيد  يا ملی و

 نميشوند و اط�ق کلمه شھيد به آنھا بی توجھی وعدول ازھدايات صريح گفته

 .متون دينی است

 در آغاز ماه سپتمبرشاھد ، ماھر سال٢٠٠١پس از سقوط طالبان در 

ولی بجای يادکردن از شھدای راستين ھمه اقوام ھستيم، د يبرگزاری ھفتۀ شھ

 مسعود خ�صه ميشود و احمدشاه ازواقشار کشور، تنھا به تجليل از يکی آنھم  

 ھم بطور سمبوليک )قوماندان عبدالحق وعبدالعلی مزاری( تن ديگريکی دواز

  . نام برده ميشود که به ھيچوجه در برگيرندۀ نام ھفتۀ شھيد نيست

 و تجاوز شوروی شھدا برابر مردم افغانستان در دوران مقاومت  در 

 از ايشان چنانکه درخور بسيار دلير واز خودگذری دارند که بايد شخصيتھای

 ھيچ و\يتی   در  تاکنون جانبازيھای شان است تجليل بعمل آيد، اما مبارزات و

و بايسته از شھدای خويش بطورشايسته  با امکانات دولتی  تا مردمهده نشديد

ت تدوير ميشود طوری او\يبرخی از  محافلی در مرکز اگربلکه  تجليل کنند،ئی 



٣٣٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 از دلير مردان خود آن آوریيادو جای  بزرگداشتب که گرددسازماندھی مي

 در واقع توھينی به کرداين عمل ميشود وبزرگنمائی مسعود  از احمدشاه  ،و\يت

  .آن و\يت استبوط شھدای مر

شورويھا در دوران تجاوز خود برافغانستان ميگفتند که اگر يک دروغ 

. ت قبول ميکنندبطور پيوسته تکرار شود،با\خره مردم آنرا بجيث يک حقيق

برادران مسعود ھم که برثروت صدھا ميليون دالری مسعود دست يافته اند وبا 

اين ثروت باد آورده وي�ھای رؤيا برانگيز در دوبی و لندن وجزاير توريستيک 

ھسپانيه خريده اند ودر آن ھا به عيش ونوش می پردازند، طبق گفتۀ شورويھا 

 دروغ پراگنی و در مرکز و و\يات  ل بزرگ تدوير محافباعمل ميکنند وھرساله 

 می پردازند و احمدشاه مسعود  ميان تھی  به شخصيت سازی از  تبليغاتو 

  : ميگويند که

اگر احمدشاه مسعود نمی بود، افغانستان به  صوبۀ پنجم پاکستان تبديل 

اگراحمدشاه : ھمان سحنانی که بعد از خروج قشون شوروی ميگفتند. ميشد

  . شوروی مبدل ميگرديد  بود، افغانستان به جمھوری شانزدھم اتحادنمی مسعود

ولی مرم افغانستان ھرگز به اين گزافه گوئی ھای شورای نظار باور 

  :نميکنند وميگويند

  اگر احمدشاه مسعود نمی بود، کابل عزيز به ويرانه مبدل نمی گشت،

شھر کابل  ھزار مردم بيگناه ٦٥ اگر احمدشاه مسعود نمی بود، بيش از 

  کشته نمی شدند، 

اگراحمدشاه مسعود نمی بود، صدھا ھزار باشنده کابل آواره و ده ھا ھزار 

کودک يتيم و ده ھا ھزار زن بيوه نميشدند و امروزدستھای شان به گدائی دراز 

  .نمی بود

   اگر احمدشاه مسعود نمی بود، شايد لوله ھای گاز از ترکمنستان از طريق 



٣٣٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 ميليون دالر به خزينۀ ٤٠٠عبور ميکرد و سا\نه  کستانافغانستان  به پا

  .افغانستان وارد ميشد و ده  ھزار انسان بيکار دراين پروژه بکار گماشته ميشد

 اگر احمدشاه مسعود نمی بود، جنگ با متجاوزين شوروی اينقدر بطول 

  .نمی انجاميد و افغانستان تا  اين حد ويران و خراب نميشد

، باری ت�ش کردند تا تائيد لويه جرگه قانون اساسی سران شورای نظار

را برای احمدشاه مسعود بحيث قھرمان ملی بگيرند، ولی آن لويه ) ٢٠٠٣(

جرگه با قاطعيت مسئله قھرمانی ملی بودن مسعود را رد کرد، مگر  برادران 

مسعود اکنون در سخنرانی ھای خود با بی حيائی ادعا ميکنند که مسعود، 

ی و متعلق به ھمه مردم افغانستان است و با اين دروغھای خود قھرمان مل

، درحالی دنشعور مردم تحميل کن و عقل را بحيث قھرمان ملی برميخواھند او 

که اينکار شان سبب تنفر و انزجار بيشتر مردم افغانستان نسبت به مسعود شده 

زاره در است و به نظرميرسد که تا يک نفرپشتون و يک نفر ازبک و يک نفرھ

  .افغانستان زنده باشند، مسعود را به حيث قھرمان ملی قبول نخواھند کرد

مردم بياد دارند که مسعود بيشتر از حمله بر روسھا ، برعساکردولتی و 

افراد حزب اس�می حمله ميکرد وعناصر شعله جاويد ضد روسی را بيشتر کشت 

ويرانه ھای .   نابود ميکردو بيشتر ازلشکر طالبان ھزاره ھا و ازبکھا را درکابل

ديگر شرکای  و شھر کابل ، ميراث کارنامه ھای ننگين مسعود وگلبدين حکمتيار

نفرين   آنھارتنظيمی اوست و ھرانسان باشعور کابل با ديدن اين ويرانه ھا ب

  . ميفرستد

او نه تنھا قھرمان ملی نيست که حتی قھرمان تاجيکان تمام پنجشيرھم 

يان  شورای نظار و قوماندانان جمعيت اس�می و کرزی و بجز در م او. نيست

 ٣٠ تا٢٥رسول سياف و کريم خليلی که با نام او تجارت سياسی ميکنند، در 

و\يت ديگر افغانستان ھيچگونه محبوبيتی ندارد و او  را بحيث يک جنگ سا\ر 

قدرت طلب، خود خواه و گريزپا می شناسند، زيرا او در تمام نبردھايش با 

 مردم نظراز . نيروھای  دولتی و قوتھای طالبان درحال جنگ و گريز بود



٣٤٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 شرايط  تر از دشوار خودشان کسانی  داشته و دارند که درشرايط بسيار   ،و\يات

لقب  مستحق   جان باخته اند و  از کشور رزميده و روسھامسعود برای طرد

 تردستی و پر  باشوربختانه که شورای نظار مگر. قھرمانی پنداشته ميشوند

افغانستان ھيچ مردی ديگری غير از احمدشاه  روئی ميخواھد نشان بدھد که در

ده باشد و دا ی رزميده  وقربان و روسھامسعود وجود نداشته که با دشمنان وطن 

 ؟؟!می بايد او بحيث قھرمان ملی؟ شناخته شود

ابر چه کسی بھتر وشايسته تراز داوودخان به مقاومت شجاعانه در بر

  دست زد و بيست ساعت تمام بمباردمان١٣۵٧ثور٧  توپ وطياره کودتا چيان 

صدای غرش زھره آبکن ميگ  با ھای وحشتناک برارگ جمھوری را ھمراه 

 ثوروقتی به او گفته شد خود را ٨ھای شکاری تحمل نمود؟ وسرانجام در بامداد 

،خود زن "م نمی شومبجز خدا ھرگز به کمونيستان تسلي:" تسليم کند، جواب داد 

قربانی کرد ولی ننگ تسليمی  به دشمن را قبول  وفرزندان وکودکان خودرا 

بود که با ريختن  بدين سان داود خان نخستين شھيد جھاد ومقاومت افغان . ننمود

خون خود و خانواده خويش، درس مقاومت ودليری به فرزندان افغان داد وثمره 

 شدند ابرقدرت شوروی را درکشور به شکست که افغانھا موفق ھمين درس بود 

بدست آورند، پس چرا قبل از ھر  مواجه کنند واستق�ل سياسی خود را دوباره 

  شھيد ديگری از داوؤدخان اين شھيد قھرمان  نام برده نميشود؟

بعد از کودتای ودخان وھمه  شھدای که ؤمنزلت  شھيد دا  امروز قدر و 

با روسھا جنگيدند وگمنام جان باختند، براثرديده يا ثور در مقابله با کودتاچيان 

، پايمال گرديده و ھيچ کس و ھيچ مرجعی از آنھا سران شورای نظاردرائيھای 

ناموس  بخاطر حفظ ناموس وطن و به نحو شايسته يی ياد نميکند، زيرا که آنھا 

ی درميدان ھا جھاد کردند و از شرايط مسعود، اس�م در شرايط بسيار سخت تر

اکنون بازماندگان  از دنيا رفتند و سرانجام جام شھادت نوشيدند و ھموار نبرد 

  .شان حتی به نان شب خود محتاج اند

   اسد روز استرداد استق�ل کشور ٢٨ما ھمه شاھد بوديم که دولت کرزی از



٣٤١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

آنطور که در گذشته معمول بود و ازآغاز اين روز خجسته تا کودتای ثورھرساله 

تھای افغانستان  بشکل شکوھمندی تجليل ميگرديد، صرف با از طرف حکوم

گذاشتن يک اکليل گل درپای مينار استق�ل، بطوربی سر و صدائی ياد آوری کرد 

وحتی به افتخار اين روز وزيردفاع که وظيفه اش دفاع از استق�ل کشوراست 

  اسد، برای تجليل ازيک جنگ٢٨پيامی نخواند ، ولی دو ھفته بعد از روز 

سا\ر، اين قاتل ھزاران شھروند کابل و دزد ثروتھا ملی و غارتگر ميراث ھای 

و از سوی وزارت  دولت نام  از ١فرھنگی از موزيم ملی و آرشيف ملی کشور

دفاع در زيرخيمه بزرگ لويه جرگه محفل پرشکوھی برپا کرد که  جا داشت 

شور تدوير می چنين محفلی، برای گرامی داشت  از روز استرداد استق�ل ک

 به  واضحاين عملکرد دولت بطور. ًيافت، مگر متاسفانه که عمدا تدويرنيافت

آن را در سطح پائين تری نسبت  و سخت صدمه زده جشن استق�لمقام شامخ 

درحالی که ھرسال به اين  ،احمدشاه مسعود قرار داده استحنگسا\ر مرگ به 

ی جھان عنوانی مردم مناسبت پيامھای تبريکيه از سوی سران کشورھا

افغانستان ميرسد، ولی تاھنوز ھيچ رھبرجھان برای مرگ احمدشاه مسعود پيام 

 . ) ببين تفاوت ره از کجاست تابکجا؟(تسليتی به حامد کرزی نفرستاده است

نمائی مسعود، يک  خوانی برای بزرگ ثنا بدون ترديد يک ھفته ھياھو و

 تا آنھا او را می باشدرای نظاررشوت سياسی از طرف حامدکرزی به سران شو

باخود داشته باشند وخود در زير ريشش   رھبری افغانستان درچون  بازيچه يی 

به فساد واخت�س وغصب زمين ھای دولتی و رشوتخواری و قاچاق مواد مخدر 

و انتقال پول از کابل بانک به خارج وھزار ويک کارناروای ديگر  دست دراز 

  .داشته باشند

شد که ھرسال از شھدا وجانبازی ھای شان تجليل شود، می بايد اگربنابا

ازتمام دليرمردان و شيرزنان فدا کار افغان بدون تبعيض يکسان تجليل بعمل 

نه از يک نفرتبھکار و اجنت بين المللی که برای مردم افغانستان بجز رنج و ،آيد
                                                             

١
و شwاه محمwود مwستمند وجنwرال شود به مقا\ت مستند آقای جميلwی وخwانم م�لwی نظwام رجوع - 

 ٢٠١٠سيدعبدالقدوس سيد در پورتال افغان جرمن آن�ين 



٣٤٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

رمغان نياورده ويرانی و تباھی وتجاوز به ناموس و دارايھای افراد چيزی به ا

ًاين واقعا يک جفای  نابخشودنی حامدکرزی نسبت خون ھای ريخته شده  .است

  .ً استق�ل کشور است که بايد شديدا محکوم گردد آزادی ودر راه 

 بخوبی صدق »جان کندن لغمانی، خوراک مغول« ضرب المثل اين دراينجا

 قربانی دادن سرانه و مقاومت قھرمانبا ھمگی  ستان افغانيعنی مردم دلير. ميکند

 موفق به شکست ابرقدرت  شوروی واخراج اشغالگران قشون جان خود، و

سرخ از کشور خود شدند واگر قرار بود لقب قھرمان ملی به کسی تعلق ميگرفت 

 که کابل ، آن لقب بايد به ملت افغانستان تعلق ميگرفت نه به يک تن و انھم کسی

ھمفکران وی  گويای جنايات او و  زنده و ھزار شھيد خود شاھد۶۵ويرانه با 

  . قرن بيستم است٩٠در دھه 

دولت می بايد بجای اين ھمه بزرگنمائی از احمدشاه مسعود، \ اقل در  

در زباله ھفته شھيد به ياد فرزندان گرسنه و پا برھنۀ شھدا می افتاد که امروز 

 خون ختاندنيت رکه در واقع از برک( ی جنگسا\ران ثروتمند خانه ھایا ھیدان

،  سرگردان اندی بدست آوردن لقمه نانی برا) انددهي ثروت رسني به اشان انپدر

با بخشيدن يک ماھه معاش  فشار زندگی را از روی شانه ھای نحيف شان کم 

  .ميکرد

جمعيت اس�می وشورای " آقای بريالی دربابائی،درمقاله ای تحت عنوان  

و ساير  در مورد غارت و فروش \جـورد« :دمی نويس" نظار را بيشتر بشناسيم

سنگ ھای قيمتی و مواد کار آمد صنايع کيھانی؛ مثل زمـرد توسط احمدشاه 

 نقل ١٩٨١ سپتمبر١٠مورخه» اسوشيتدپرس « مسعود می بايد از گزارش

؛ ويا از » خنـج دست يافتۀمسعود به کـان زمـرد در ١٩٨٠دراگست «: کرد

 که در ٣٩ تا ٢٦، صفحات ١٩٩١بھار٢٧ شماره» جيمزوجيمولوژی« مجله

شاه مسعود از راه فروش  در آمد سا\نۀ احمد«: بخشی از آن اين خبر درج شده

دالر امريکايی  \جـورد، کوارتـز و سنگ ھای گرانبھای ديگر به يک صد ميليون

زمـرد  احمد شاه مسعود و انحصار گری پنج کـان \ جـورد و:رک« ؛ »می رسد

  )٢٠٠٦سايت دعوت نت ،اگست (».در دره پنجشير



٣٤٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 مسعود از جوزای سال :ھموطنی بنام سھراب در مقاله اش مينويسد

درداخل جبھه پنجشير مصروف نابودی مبارزينی بود که   ١٣۵٩ تا اوايل ١٣۵٨

از . مسلحانه برضد رژيم وقشون سرخ بودند از نخستين تھداب گذاران مبارزه 

سپس عظيم از . به قتل رسيد ط مسعود آنجمله پھلوان احمد جان بود که توس

از .به نيست نمود ھمچنان معلم دين محمد را سر . کرد ترور منطقه گ�ب خيل را

نورمحمد، تاج،  پنجشيريھای ديگری که توسط مسعود نابودشدند ميتوان ازمعلم 

سنگين  ازقريه تاواخ خواجه ميرزا وديگران، از قريه . وصال از پنجشير پائين

سين، از قريه بابه ولی، فاروق، رازق، سيف الدين، از قريه کرامان، خانه ميرح

 ۀ مجاھدين ملی اندراب را به بھان١٣۵٩مسعود درسال . نظر وغيره را نام برد 

راه مواص�تی ووعده کمک س�ح به پنجشير دعوت نمود و بعد ھمه  نشان دادن 

ال در پيشغوری درھمان س. امواج دريای پنجشير سپرد را دست بسته به کام 

   .شبيخون از ميان برداشت پسر وکيل نصرهللا خان را دريک 

احمدشاه مسعود جھت توسعه قلمروش به و\يت پروان و کاپيسا حمله برد 

درحال نبرد با اشغالگران روسی را ازعقب مورد حمله وضربت  ومبارزين 

پيسا، بعد از فراغت خاطر ازناحيه پروان و کا احمدشاه مسعود . قرارداد

قوماندان کوه صافی را به بھانه  نخست . برسنگرداران کوه صافی حمله برد

حمله از بين برده  مھمانی از موضعش بيرون کشيد و بعد ديگران را با يک 

از شخصيت سھراب، ( " .دست بسته به دريای پنجشير غرق نمود واسيران را

  )ينافغان جرمن آن�پورتال ،قھرمان پرستی تھوع آور سازی تا

يکی ازخيانتھای آشکارمسعود به امر جنبش مقاومت، بستن قرارداد ھای 

، ١٩٨٢ً و بعدا در سال ١٩٨١در سال . سری اوبا قوای اشغالگر روسی است

در حقيقت ھمين خيانت  احمد شاه مسعود از جنگ به نفع روس ھا دست گرفت و

  . كشور گرديد مسعود بود كه باعث تمديد جنگ در سائر نقاط 

لف ؤ، مدرافغانستان  قشون سرخ۴٠ قوماندان قوای ،نرال گروموفج

 ١٩٨٢درسال « :در اين مورد مينويسد» ارتش سرخ درافغانستان«کتاب 

ما توانستيم با احمدشاه مسعود . ماتوانستيم به مھمترين ھدف خود نايل گرديم



٣٤٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ز تماس ھای بس پايدار برپا کنيم که تا پايان خروج نيروھای اتحاد شوروی ا

طی زمان حضورنظامی ما درافغانستان کار ما با مسعود . افغانستان تداوم يافتند

با اين حال فرماندھی نيروھای شوروی . با موفقيت ھای متناوبی ادامه يافت

 نماينده سپاه ١٩٨٢فعاليت دار ودستۀ او را زير کنترول داشت به ويژه درسال 

ه امضاء رسانيدند که درآن چھلم وشخص احمدشاه مسعود موافقتنامه ای را ب

مسعود تعھد سپرده بود به روی کاروانھای نظامی ارتش شوروی درسالنگ 

برپايه اين . شايدگجنوبی به جايی که فرمانروای بی چون وچرای آن بود، آتش ن

معاھده مسعود به  اعضای گروھش دستور داد تا از فعاليت شديد برضد 

لحانه را برضد سازمانھای مخالف نيروھای دولتی دست کشيده و مبارزه مس

) ١١٩ارتش سرخ درافغانستان، ص (» .جمعيت اس�می افغانستان پيش ببرند

مسعود اگر ميخواست ميتوانست صرف با : "اعتراف ميکند کهجنرال گروموف 

ما . پرتاب پارچه ھای سنگ اين منطقه را به قبرستان قوای روس تبديل كند

ھمان (." دن اين راه يك روز را ھم بقا نمائيمًاص� نميتوانستيم بدون باز بو

  )منبع

 QUID PRO( بروس ريچاردسن در يکی از مقا\ت خودتحت عنوان

QUO( مجلۀ آئينۀ افغانستان ونيز در افغان رساله١٠٣که درشماره ) شماره

در بخش انگليسی به چاپ رسيده ، سند ديگری از قلم ) ٢٠٠٦، اپريل ٨٤

 پيرامون سازشھای احمدشاه ١٩٨٦ابل را در سالشارژدافرسفارت امريکا درک

 Bruce Amstutzآقای بروس امستتز «: مسعود  بدست ميدھد و مينويسد

افغانستان، پنج سال اول "شارژدافر وقت امريکا در کابل درکتابی تحت عنوان

 ھزاردالر دربدل تجديد ٣۵٠تقاضای مبلغ :  نوشته است" اشغال شوروی

، ھنگامی که قرارداد آتش بس مذکور ١٩٨٣ه فروری آتش بس سر ازما قرارداد

   خاتمه يافت، مسعود برای انعقاد يک قرارداد جديد سه ١٩٨٤در ماه فبروری 

  : شرط را به شورويھا پيش کرد

   دوبرابر پول سابق،-١



٣٤٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  ، دوام تماس ومشوره مستقيم باقوماندانان شوروی-٢

  )کتاب ٢٩٢هصفح( شير توسط خودش تسلط وادارۀ مستقل درۀ پنج-٣

ھرنوشته وھر مقالۀ آقای ريچاردسن در مورد احمدشاه مسعود، چون 

بمبی است که برفرق قھرمان دروغين شورای نظارميخورد وتمام رشته ھای 

اگر احمدشاه مسعود توانائی  . قھرمان بافی برادران مسعود را دوباره پنبه ميکند

ت \اقل يکی ازاين وجرئت پاسخ دادن به نوشته ھای ريچاردسن را می داش

نوشته ھا را خود در ھنگام حيات خود رد ميکرد ، اما از آنجائيکه نوشته ھا 

ومقا\ت آقای ريچاردسن مبتنی براسناد موثق وشواھد زنده ومدارک عينی 

استوار استند، مسعود ھرگز جرئت نکرد تا به جواب آقای ريچاردسن بپردازد 

  . ازدودستاويزی از خود برای اعقاب خود بگذ

ھای اکروباتيک سياسی خود   چھره با بازیھزار احمدشاه مسعود اين مرد

ضربت مھلکی به افتخارات مقاومت ملی مردم افغانستان وارد کرد و تاريخ 

ھمانگونه که خودش نيز نام بد ابدی . مبارزات مردم ما را سخت لکه دار ساخت

يکی از مھره  که اوکمائی کرد و دستگاه ھای استخباراتی شرق وغرب نوشتند 

 پاکستان، واجنت ISI  وامريکا CIA،شورویKGB ھای اساسی استخبارات

سرويس ھای اط�عاتی فرانسه و تنخواه خور سازمان امنيت خارجی انگليس 

MIبوده است و در تمام دوران مقاومت او با سياست جنگ ونيرنگ خود ، ٦ 

 از ١٩سھا را در قرن افغانستان را به تباھی کشانيد وانتقام شکست انگلي

اخيرقرن بيستم از مردم افغانستان  انتقام شکست روسھا را در پشتونھا و

يک شھر تاريخی را به تلی از خاک  وبطور خاص از باشندگان کابل کشيد و

نيرنگھا طرفی  از آن ھمه رنگ بازيھا و وخاکستر مبدل نمود وسرانجام خود نيز

ليست عربی شد که خداوند پدر آن دو نبست وشکار يک عمل انتحاری دو ژورنا

ژورناليست از جان گذشته را بيامرزد ، ورنه اگر اوزنده می بود خدا ميداند که 

  .چه خون ھای ديگری از مردم اين کشورجاری ميساخت

  جلد ٩٦ صفحه در" افغانستان در توفان"خود جنرال لياخوفسکی،درکتاب



٣٤٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 با خويش گروپ کامل دینابو از گيری جلو بخاطر مسعود:"مينويسد دوم

 در مصالحه و بس آتش موافقتنامۀ گرديد حاضر شوروی فرماندھی پيشنھاد

 تا داد اطمينان ديگر يکبار  مسعود.برساند امضا به ١٩٨٤ اپريل تا را پنجشير

 شوروی سپاھيان برابر در جنگ به داد وعده و نبرد پيش را خصمانه پروپاگند

 در تا داد وعده ھمجنان وی. دھد پايان نجشيرپ در افغانستان دولتی نيروھای و

 دسته به و گرديده احزاب ديگر شورشيان سوی از مشابه عمليات مانع آينده

 اجازۀ خود مسئوليت منطقه طريق از مھمات و اسلحه کاروانھای با آنھا ھای

 و کابل به مردم رفتن و روستاھا به محل باشندگان بازگشت جلو و ندھد عبور

   .نگيرد را تو\يا ديگر

 دراز ساليان گذشت از پس حا\":مينويسد ٢ جلد ٩٧ صفحه در مؤلف

 شدن مبدل زمينه خود ناسنجيدۀ گامھای با ما ھمانا که گفت قاطعيت با ميتوان

 فراھم را آزادی و مردم اس�م، ارمان افسانوی جنگجوی به مسعود شاه احمد

 مستقلی سياست بارۀ در":هک مينويسد داده ادامه ٢ جلد ١٠٠ صفحه در".کرديم

 استخراج بر که داشت مستقل اقتصاد که بود اين بود، گرفته پيش در مسعود که

 ساحه در کمياب فلزات و قيمتی سنگھای ديگر و \جورد، زمرد، کانھای معادن

 خود تا بود کرده فراھم را امکان اين او به که بود يافته بنا داشت، خود کنترول

 زمرد گرانبھای سنگھای پنجشير ًدره ًعمده  ذخاير.زدسا وانمود مستقل را

  ".ميکند احتوا را کشور ذخاير مجموع فيصد ٥٠ که ميباشد

تبليغات اغراق آميزی : " مينويسد٦٨مؤلف کتاب جنگھای کابل درصفحه 

که  در بارۀ جھاد وجنگ ھا در پنجشير برعليه قوای روسی بويژه بعد از 

 و وارد آوردن تلفات وضايعات به شورويھا امضای قرارداد مسعود با روسھا

عنوان داده ميشود، صرف نظراز جوانب عوامفريبانه وخودستائی آن، سپردن 

در جريان جنگھا در که ًمث� گفته ميشود . جعليات و اکاذيب به اوراق تاريخ است

 نفر تلفات رسيده است، ١٥٧٥٠ خورشيدی به روسھا ١٣٦٣پنجشيرتا سال 

لفات ده ساله تجمع )نفر١٣٨٣٣(ا ارقام رسمی منتشر شده ھرگاه اين رقم ب

 ١٩١٧روسھا درافغانستان که شامل مرگ وميرعمومی نيز است،مقايسه شود، 



٣٤٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

نفر تلفات روس ھا را بيشتر از سراسر افغانستان  نشان ميدھد که اغراق  در 

دراينجا زيرچتر تبليغات وجعليات عوام فريبانه سعی . مسئله را اثبات ميکند

صورت گرفته که مسئله روابط استخباراتی ودوستی پايدارگروه مسعود 

باروسھای کتمان نگھداشته شده و از سوی ديگرجنگ ھای واقع ناشده، کاذبانه 

 با يک نوع خودبزرگ بينی، اسطوره سازی ، قھرمان .بزرگ جلوه داده شود

 صحنه دراين باب ھمه نظاميان حاضر در. ی تھوع آور دست زده شده استشترا

در پنجشير شاھد اند که بعد از عقد قرارداد " مسعود"جنگ ھا برضد گروه 

مسعود با روسھا روند درگيری ھای  ميان جانبين قطع گرديده و جايش را به 

  ."دوستی و وابستگی داده بود که مسعود را تازمان مرگش ھمراھی کرد

ش از ده ، بي) ازاعضای کا جی بی(ھمه اط�ع دارند که  دونفر روسی 

آيا کسی ازميان  خدمت مسعود بودند، سال به عنوان بادی گاردھای مسعود در 

نميشد  از خود پنجشير مسلمان تراز آن دو روسی بچه پيدا  افراد شورای نظار و

آيا  نھا به حيث بادی گارد استفاده کند؟ آاز  د  ومايتا مسعود برآنھا اعتماد ن

روسی اوکراينی جای گرفته بود که ده سال  نفر دو مسلمانی آنقدر در دل اين 

سنگ�خھای  و بسيار بد جنگ ھای چريکی در دره ھا  عمر خود را در شرايط 

ھندوکش بخاطر دفاع از جان مسعود بگذرانند؟ واقعيت اين است که اين افراد 

بقول ريچاردسن يکی موظف به حفاظت مسعود بودند و بدستور کا جی بی، 

افغان :رک.( مشر نيروھای ھوائی روسيه از اوکراين بودازاين دونفر يک بلوک

جرمن آن�ين مقالۀ، بيائيد جمعيت اس�می، شورای نظار ومسعود را بھتر 

 مسعود از منافع زمانيکهتاو آنھا )  ١٧ُبشنايم، بقلم بريالی در بابائی ، ص 

. ھمينکه آن دوعضو کا  ،رد، از حيات مسعود دفاع مينمودندروسيه دفاع ميک

با اين د\يل آيا .  از نزد مسعود به روسيه برگشتند، مسعود ھم ترور شد. بی.جی

  !! ھرگزنه ؟ .چنين کسی را قھرمان ملی خطاب کرد ميتوان 

 Sandy) سندی گال:داکترميرعبدالرحيم عزيز درمقاله ئی مينويسد

Gall) خبرنگار انگليسی اظھار ميکند كه MIسازمان امنيت خارجی ( ٦

 وی دستور داد كه يك فيلم تلويزيونی از مسعود تھيه كند و نشان به) انگليس



٣٤٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

روسی می (Gromov)جنرال گروموف . دھد كه مسعود يك نابغۀ نظامی است

ًنويسد كه بعضا مسعود جنگ ھای ساختگی را با قوای ما براه می انداخت تا 

يک عضوکاجی بی، در كتاب " شبارشين. "شك و ترديد نسبت بوی تقليل يابد

مينويسد كه تمام عمليات نظامی قوای شوروی در "ست مسكود"ود به اسم خ

  . پنجشير و ناكامی آن جعلی بوده است

حين تحقيق و تجسس در مسايل  " :ع�وه ميکندزميرعبدالرحيم عزيداکتر 

  .برخوردمذيل مربوط به افغانستان، به سايت و عنوان 

 » بر ميداردقومندان سابق شوروی از پيمان  مخفی مسعود پرده«

http://www.militaryphotos.net/forums.showthread.php?t =   

اين مضمون مختصر  خيانت ھای عرفی و تعاملی ارشدالخائنين، احمد 

شاه مسعود را افشاء ميكند و ھويت واقعی مو\ی وطنفروشان مسلكی را معرفی 

ًاگر احيانا اين مضمون قب� ھم ترجمه شده باشد، ترج. ميدارد مۀ دوباره آن ً

غرض روشن ساختن اذھان ھم ميھنان به ارتباط خاك فروشی احمد شاه مسعود 

  :ًلطفا توجه فرمائيد.  عيبی ندارد

موف قومندان اسبق قوای متجاوز شوروی در ورجنرال گ: پشاور

ائت�ف شمال در ) آنوقت(افغانستان افشاء نموده است كه رھبر كنونی 

 يك موافقتنامۀ با مسكو به امضا رسانيد كه عبور افغانستان، احمد شاه مسعود،

سالم و بيخطر عساكر روسی را  از دره ھای سالنگ و پنجشير در جريان جھاد 

بر حسب اظھارات سميع يوسفزی يك ژورناليست افغان، جنرال .  تضمين نمود

حقايق زيادی "  اردوی شوروی در افغانستان"گريموف در كتاب خود به اسم 

 درگيری ده سالۀ شوروی در افغانستان و حركت جھادی فاش ساخته را در مورد

  .است

 افشاء ميكند، حينيكه اولين گروه عساكر روسی بندر حيرتان فمووگر

واقع در سرحد افغانستان ـ ازبكستان را از طريق زمين به قصد كابل ترك می 

قله گفتند، شوروی ھا  ھراس داشتند كه عبور عساكر شان از درۀ سالنگ و 
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ھای مرتفع درۀ پنجشير كه بوسيلۀ مجاھدين احمد شاه مراقبت ميشد، نه تنھا  

گريموف اظھار داشت كه لشكر جھادی .  مشكل به نظر ميرسيد، بلكه ناممكن بود

قومندان معروف،  احمد شاه مسعود، ميتوانست كه صرف با انداختن سنگ اين 

   .ساحه را به قبرستان عساكر روسی تبديل كند

موف ميگويد كه در آن  وقت بحرانی، داكتر نجيب هللا رئيس خاد وگر

زيركانه عمل نموده و با احمد شاه مسعود داخل تماس شد و احمد شاه مسعود 

جنرال روسی متذكر ميشود كه .  تقاضای مذاكرات مستقيم را با روس ھا كرد

ه امضا ًآنھا فورا با مسعود م�قات نموده و يك موافقتنامه ای را با وی ب

رسانيدند كه عبور سالم و بی خطر عساكر روسی را از دره ھای خطرناك 

  .سالنگ و پنجشير بسوی افغانستان جنوبی، مركزی و شرقی  تضمين نمود

موف خاطر نشان ميسازد كه احمد شاه مسعود در عوض از كمك وگر

 او ميگويد كه مسعود بعضی اوقات جنگ ھای.  ھای روس كماكان مستفيد ميشد

ساختگی را با روس ھا براه می انداخت تا از بدگمانی ساير گروه ھای مجاھدين 

موف اظھار ميدارد كه شوروی ھا وگر.  د فعاليت ھای وی  طفره بروددر مور

ھراس داشتند كه مسعود مبادا از موافقتنامه بھره برداری ھای ناجايز نمايد، 

از خلق مشكل برای قوای \كن مسعود بر اساس روحيۀ قرار داد عمل نموده و 

   . اجتناب ورزيد١٩٩٨روس تا زمان خروج آنھا در سال 

موف ميگويد كه اخت�فات بين احمد شاه مسعود و گلبدين حكمتيار وگر

س�می درپوھنتون كابل بوقتی بر ميگردد كه ھر دو اعضای تشكيل محص�ن ا

مندان با استعداد  موف متذكر ميشود كه بر ع�وۀ اينكه مسعود يك قووگر.  بودند

نظامی بود كه ھرگز در يكجا بيش از دو روز اقامت نميكرد، او ذھن سياسی ھم 

موف، مسعود را منحيث رھبر و گرفارسی زبانان افغانستان، طبق گفتۀ.  داشت

او ميگويد كه مسعود يك ارتباط  بخصوصی با . و قھرمان خود می شناسند

ر بدست آوردن شھرت  جھانی اش فرانسه داشت كه مطبوعات آن مسعود را د

مسعود زندگی خود را بر اساس اصول اس�می عيار ساخته بود، اما .  كمك كرد

 .بر طبق گزارشات روس ھا، او در حلقۀ دوستانش مشروبات الكلی می نوشيد
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گريموف بيشتر خاطر نشان ميسازد كه مسعود از يكسو با روس ھا در 

اھده داشت، از سوی ديگر شورای نظار مورد عبور سالم شان از سالنگ يك مع

وی در جبھات مختلف در شمال افغانستان با روس ھا جنگيده و تعداد زيادی 

گريموف متذكر ميشود كه در اوقات خطير، اردوی وی با .روس ھا را كشتند

مجاھدين در شمال افغانستان داخل تماس شده و با ايشان به اساس داد و گرفت 

د كه در افغانستان جنوبی و شرقی جائيكه پشتون ھا در ھر چن.  معامله ميكرد

موف مييگويد كه وگر.اكثريت بودند، چنين معامله گری به ندرت اتفاق می افتاد

تجاوز روس بر افغانستان يك اشتباه بزرگ بود كه باعث اضمح�ل شوروی 

   )٢٠٠٧افغان جرمن آن�ين،نومبر(» .گرديد

 ز روی اعمال بسيار شنيع اويعنی، ازپرده ا )پروانی(آقای ج�ل بايانی 

 ،  در دورۀ تحصيل او برداشته وکابلپوھنتون تيزاب پاشی به روی دختران 

ميرھزارگرداننده سايت عنوانی به ارتباط مکتوب م�لی نظام ات دربخش نظر

  :کابل پرس نوشته ميکند

  احمد شاه مسعود و تيزاب پاشی به روی زنان 

طنفروشی ھا، قتل ھا، دزدی ھا و غارتگری ھم ميھنان ما از جنايات، و

اينک پرده از يک راز ناگفتنی ديگر . ًھای احمد شاه مسعود کام� واقف اند

زمانيکه احمد شاه مسعود و گلبدين . برميدارم که تا حال بر ھمه پوشيده بود

حکمتيار دوستان اخوانی جان جانی در سال ھای اخير نظام سلطنتی بودند، در 

ً ھای اخوانی به ھدايت سازمان جاسوسی پاکستان مشترکا با ھم بعضی توطئه

از آن جمله پاشيدن تيزاب بر سر و روی و پا ھای دختران و . فعاليت ميکردند

پيروان بی وجدان و شرف باختۀ اين جاسوس بی . زنان در جاده ھای کابل بود

اما .  دھندحقايق تاريخی را بپوشانند و يا دگرگون جلوهسعی ميکنند تا  بديل،

ضربات فرق شکن و رسواکن جبر تاريخ، توان مقاومت را ازين طفيلی ھا 

ربوده و چھره ھای چرکين و آلوده از خيانت آن ھا را از زير د\ق مسعودی 

  . نمايان ساخته است
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موضوع جنايت تيزاب پاشی احمد شاه مسعود و گلبدين حکمتيار را پال 

در ) Elizabeth Gould(ابت گولد واليز )Paul Fitzgerald(فيتز جرالد

حکايت نا : تاريخ غير مرئی"اين کتاب با ارزش . کتاب شان افشاء نموده اند

) Invisible History: Afghanistan’s Untold Story" (گفتۀ افغانان

نام دارد که مطالعۀ آن را به محققان مسايل تاريخی و سياسی افغانستان سفارش 

اين جنايت مسعود و حکمتيار که جزء کوچک به ع�وۀ افشای . می کنم

محتويات اين اثر است، کتاب از پاليسی ھای امريکا در افغانستان در سير 

  . تاريخی آن پرده می دارد

 می نويسند که جريان برادران اخوانی ١١۵ -١١٣مؤلفين در صفحات 

بانی   ارتباط داشتند، به اثر مجاھدت برھان الدين ر"اسي"قطب و رمضان که به 

.  سی آی ای در افغانستان ريشه گرفت)CIA(و ۶و ام آی ) MI٦(و پيروان 

امريکا از گروه ھای اس�می به ضد چپی ھا و کمونيست ھای مورد حمايت 

  .شوروی، مخفيانه پشتيبانی ميکرد

 افراطی ترين اس�ميست ھا مخالف اص�حات شاه در پوھنتون کابل به 

ين ربانی و غ�م محمد نيازی فعاليت داشتند دور عبدالرسول سياف، برھان الد

دو پيرو . که از طريق ايشافونديشن از کمک سی آی ای مستفيد می گرديدند

 سال ھا بعد يک وسيلۀ ،احمد شاه مسعود و گلبدين حکمتياربرجسته يعنی 

. تبليغاتی مطبوعات امريکا در جنگ مخفی اين کشور عليه شوروی قرار گرفتند

واخر دھۀ شصت، حکمتيار و مسعود شھرت متعصبين منحيث محصل در ا

خطرناک را داشتند که چھرۀ زنان را بد شکل می ساختند و مخالفين سياسی 

ھر دو، مسعود و حکمتيار از زمرۀ . خود را تا سرحد مرگ لت و کوب ميکردند

در افغانستان بودند که نفرتی عميقی از زن داشته " جماعت اس�می"مؤسسين 

مؤلفين کتاب از قول . ھائی که حجاب نداشتند، تيزاب می پاشيدندو به روی آن

روزی او : يک خانم افغان که حا\ در امريکا حيات به سر ميبرد، می نويسد

دوتن از محصلين مشکوک که . شاھد يک حادثۀ دلخراش در فاکولتۀ ادبيات بود

به پا ھای متعلق به دو محوطۀ مختلف پوھنتون بودند در ساحۀ فاکولتۀ ادبيات 
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دختر جوان . يک محصلۀ زيبا که دامن با\ی زانو پوشيده بود، تيزاب پاشيدند

آن دو . فرياد مھيبی کشيد و ديديم که پوست از پاھايش جدا شده و آويزان ماند

محص�نی که در محل . محصل مجرم به سوی فاکولتۀ انجنيری فرار نمودند

حزب اخوان "ه کننده مربوط به حادثه حاضر بودند گفتند که آن دو محصل حمل

بعد تر از بعضی استادان آموختم که حمله کنندگان عبارت . بودند" المسلمين

من حمله . بودند از احمد شاه مسعود از پنجشير و گلبدين حکمتيار از قندوز

\کن بعد از دوازده سال . ًکنندگان را نه قب� ديده بودم و نه بعد از آن حادثه ديدم

له کنندگان را به وضاحت به ياد آوردم وقتيکه اين دو تن در جنگ چشم ھای حم

من عکس ھای شان را منحيث . ھای ضد قوای متجاوز شوروی معروف شدند

  . در تمام جھان مشاھده کردم" مجاھدين"

حادثۀ ناگواری که در با\ ذکر شد صرف يکی از ھمچو اعمال ضد بشری 

ه در آن زمان در کابل زندگی می کردند کسانی ک. ۀ تاريخ بودجنايت پيشاين دو 

ًکام� به ياد دارند که حادثۀ تيزاب پاشی به سر و رو و پاھای زنان چندين بار 

حزب اخوان "در شھر کابل اتفاق افتاد که مسؤوليت ھمه متوجه اعضای 

خانم ھای کودن، پرعقده و تطميع شده و مرد ھای شياد و . می شد" المسلمين

حمد شاه مسعود را به سينه می زنند و از او بت قابل زن ستيز که سنگ ا

پرستش برای خود تراشيده اند، يک چيز را فراموش نکنند که حين پرستيدن بت 

شان، منظرۀ شاله شدن گوشت و پوست خواھران خود را در ذھن مسموم شده 

 پنجم ( ".ای شان ترسيم نمايند و بعد به سجدۀ بت و سائيدن سر متوصل گردند

 ) ديده شود،بخش نظرات کابل پرس ٢٠١٠ردسمب

به کسی تعلق "  قھرمان ملی"جای بسی افسوس است که افتخار لقب

خيانت  درحق مردم افغانستان دريغ نورزيده  .از انجام ھيچگونه جنايت گرفته که 

در تمام عمرسياسی اش در خدمت سرويس ھای استخباراتی کشور ھای و

ان جھاد وجنگ باشورويھاعقيم کردن خارجی قرار داشته و ھدفش در دور

مقاومت در برابر شورويھا، ويرانی کشور و درنھايت  پارچه پارچه کردن 

  پايان         افغانستان بوده است؟
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  مپنجبيست وقالۀ م

  

ّقھرمان ملی بايد دارای چه صفات ومميزاتی باشد؟ ُ  

  )٢٠١١/ ٩/ ٢٠نوشته شده در( 

    

  

بيماری شرم آور و کودکانه "  زنده ياد شاملوۀبه گفت  

تعصب، سبب شده است که شماری ناشيانه بت ھای خبيث 

بر پا کنند و پيرامون آن برقصند و ھياھو راه بياندازند و 

و بعد او را ... نامش را بگذارند قھرمان ملی و شھيد ملت 

 مقالۀ لمبه،کابل پرس :از! " (رھبر کاريزماتيک  بنامند

٢٠٠٩/ ٨/ ٢٢(    

  

،  و قھرمان کشاش درافغانستان قھرمان پرور وقھرمان پرستای ک   

مقرره يا قانونی وجود ميداشت و يا وضع  ،» قھرمان ملی«برای احرازلقب 

قھرمان "ميگرديد و بعد نام کانديدان  ميشد و معيارھايی در سطح ملی مشخص 

برای دريافت اين لقب بزرگ به مقام با ص�حيتی که ھمان پارلمان " ملی

غانستان است، پيش ميشد تا بعد از غور ودقت در احوال شخص يا اشخاص اف 

تصميم ميگرفت وسپس به تائيد و توشيح  کانديد شده، شورای ملی در مورد آنھا 

القاب قھرمان ملی ومارشالی وفيلد مارشالی نبايد از کيسۀ . رئيس دولت ميرسيد

 و يا صورت خليفه بخشيده شود، می بايد برطبق مقرراتی صورت بگيرد
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و  درغير آن اگر بھرکه بيشتر آدم کشته، وبيشتر خانه  خراب کرده. ميگرفت 

و بيشتر درخدمت بيگانه گان قرارگرفته  بيشتر پلھا و گالريھا را تخريب کرده 

درميان  باشد، القاب قھرمانی ومارشالی وفيلد مارشال داده شود،ما افراد زيادی

يلی تشکيل داده می توانند، پس چرا به آنھا تنظيمھای جھادی داريم که ليست طو

  شود؟  اين القاب داده نمی

 به عقيدۀ من قھرمان ملی، می بايد \ اقل دارای پنج صفت يا پنج خصوصيت 

   :زير باشد

   . بخاطرجاه ومقام وکسب قدرت،خون ھموطنان خود را  نريخته باشد-١

ر محبوبيت داشته  نزد ھمه مردم ويا اکثريت قريب به اتفاق مردم کشو-٢

   . باشد، نه درنزد گروه خاصی به لحاظ اتنيکی، حزبی و يا مذھبی

 متھم به غارت  ثروت ھای ملی روی زمين و زير  زمين و قاچاق - ٣ 

   . مواد مخدر و ميراثھای فرھنگی نباشد

 درعرصه ھای نظامی، يا استقرارثبات و امنيت، يا تأمين ھمبستگی -٤

وعلمی ابتکاری کرده باشد، که  اجتماعی ، فرھنگی ملی، و ديگر عرصه ھای 

   . نظيرآن را ديگر ھموطنان قبل از آو انجام  نداده باشند

 ھيچگاه در خدمت کشورھای بيگانه وسازمان ھای  جاسوسی -٥

   .خارجی وداخلی قرارنگرفته باشد

در زير به بررسی ھمين پنج مسئله می پردازم تا ديده شود که احمدشاه 

ارای چه صفات و برازندگی ھای بوده است؟  و ايا ميتواند دراين مسعود د

  آزمون  کامياب وسرخ روی برآيد يا خير؟

 قھرمان ملی بايد،بخاطرجاه ومقام وکسب قدرت،خون ھموطنان خود -١ 

  .!را  نريخته باشد

بی سواد اند، اما آنھا اينقدر  درست است که اکثرمردم افغانستان فقير و

آنھا .توانندبازاشخاص خاين تشخيص داده  ق را اشخاص صادشعور دارند که 
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ھستی  بخوبی  می دانند که کدام اشخاص برای شان خدمت کرده و کدام افراد 

ازاينست که آنھا وقتی نام جنگ . شان را تباه ساخته و بدبختی آفريده است

ام می سا\ران تنظيمی را بشنوند، با ابراز انزجار واظھار درد ودريغ از آنھا ن

قبول  برند ودر آخر ھيچيک از جنگ سا\ران جھادی را به حيث قھرمان ملی 

ندارند ، زيرا از دست اين جنگسا\ران ھمه دار وندار وھستی مادی ومعنوی 

  .خود را از دست داده اند

ازشرح  جنگ ھای کابل دراينجا می گذريم وخواننده را به کتاب مستند 

عبدالقدوس سيد حواله ميدھيم واينجا صرف اثر جنرال سيد) جنگ ھای کابل(

ھمينقدر ميگوئيم که بزرگترين سند جنايت وخيانت فرماندھان جھادی منجمله 

  .  شھرکابل است کردنمسعود وگلبدين  ويران

مسعود وگلبدين حکمتيارھر دو شاگردان يک دبستان وپروردۀ  دستگاه 

من رئيس آن سازمان ، استخبارات پاکستان اند و بدستور وھدايت اخترعبدالرح

ھر لقب .  کابل پايتخت کشور را با ھزاران زخم راکت وتوپ وبمب ويران کردند

وھرنامی که  گلبدين حکمتيار از سوی مردم کابل مستحق باشد، مسعود بيش 

ازآن مستحق نيست، زيرا مردم کابل در سالھای قدرت مسعود درآن شھر خوب 

 شھر کابل را ازسمت جنوب ميکوفت وبخاطر دارند که اگر گلبدين حکمتيار 

شھرجان صدھا انسان بيگناه را ميگرفت ، ولی راکت  او درمرکز راکت ھای کور

ھای کور وتوپخانه مسعود از سمت شمال و ازکوه تلويزيون به استقامت 

فير ميشد و با  چھلستون ودارا\مان و يا منازل واقع بر  گردنۀ سخی و افشار

اين  فرق اين عمليات جنگی تنھا در. ن را نابود ميکردھر فير ده ھا و صدھا ت

در مرکز شھر را می ديدند ولی تلفات وارده بر حومه  بود که مردم تلفات  وارده 

  . شھر را ديده نمی توانستند

نابود شدند وھزاران  بدينگونه ده ھا ھزار باشندۀ بيگناه کابل نيست و

کاشانه خود شدند و  ک خانه ومنزل  ويران وصدھا ھزار انسان مجبور به تر

سرانجام وقتی درکابل ديگرخشتی بر روی خشتی باقی نماند وشھر بکلی به 

ويرانه مبدل گشت، مردم شاھد بودند که ھردو جنگ سا\رقھاروقسی القلب در 



٣٥٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ارگ جھموری دولت اس�می ربانی در يک دعوت مجلل حضور به ھم رساندند 

پيروزی ھمديگر را در کشتن بيش از و ھمديگر خود را درآغوش گرفتند و 

شصت ھزار زن و مرد و کودک کابل، و ويران ساختن پايتخت دوصد ساله 

کشور بھم تبريک گفتند، درحالی که ھردوجنگسار\ر با دروغ شعار دفاع از 

  . مردم کابل را می دادند

مسعود ھيچگونه برتری و ھيچ ارزشی بيشتر از حکمتيار نزد ملت افغان 

ويرانی شھرکابل کمائی کرده است، نام وھرلقبی که حکمتياردر ازاءھر.ندارد

 اگر آنچه گفته آمد بنابر.نست، نه بيشتر ونه کمتراز آنھمامسعود ھم مستحق 

معيارقھرمانی درکشورما، کشتار بيدريغ انسانھا و ويرانی شھرھا وزيربناھای 

خواھند بود که اقتصادی  وطن باشد، پس خاين ملی کی خواھد بود؟ آيا آنھايی 

به عنوان مجاھد بعد از سقوط دولت نجيب هللا دست به جنايت وغارت وچپاول 

  دارائی ھای عامه وشخصی  نزده اند ؟ 

عقل سليم وعدالت خداوندی وعدالت بشری چنين چيزی را قبول نميکند، 

بلکه تاريخ آنھايی را به خيانت وجنايت عليه بشريت محکوم  مينمايد که برفرق 

ود ووطن خود کوبيده اند و بخاطر رسيدن به جاه ومقام شھرھا را به ملت خ

ويرانه مبدل کرده وعزت وناموس مردم را به باد فنا داده اند وخود درخدمت 

  .بيگانگان قرارداشته اند 

 قھرمان ملی بايد،نزد ھمه مردم ويا اکثريت قريب به اتفاق مردم -٢

 خاصی به لحاظ اتنيکی، حزبی و يا کشور محبوبيت داشته باشد، نه درنزد گروه

   . مذھبی

برادران مسعود ومبلغان وابسته به مافيای شورای نظار ادعا ميکنند که 

مسعود، قھرمانی ملی ومحبوب ھمه مردم افغانستان است، وبا  دروغھای 

شاخدارخود ميخواھند او را بحيث قھرمان ملی برذھن و شعور مردم تحميل 

تنھا نزد اکثريت ملت محبوبيت ندارد که حتی  درنزد تمام کنند، درحالی که او نه 

او بجز در ميان گروه  شورای نظار و . تاجيکان پنجشيرھم محبوب  نيست



٣٥٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ًقوماندانان جمعيت اس�می وظاھرا کرزی و رسول سياف و کريم خليلی که با نام 

  .رداو تجارت سياسی ميکنند، نزد ساير مردم افغانستان ھيچگونه محبوبيتی ندا

نظری به رسانه ھای جمعی افغانھا درخارج از کشوروبخصوص 

فايل (پرس، افغان جرمن آن�ين کابل بينوا، دعوت نت،: سايتھای انترنتی چون

،افغان موج،تول افغان،لر او برافغان، سپرغی )مخصوص احمدشاه مسعود

\ت وغيره  نشان ميدھد که قلم بدستان غيروابسته به شورای نظار با نوشتن مقا

ورساله ھای مستند  پرده ازچھره اين  جنگ سا\ر  خود خواه  و قدرت طلب 

  .برداشته اند

دشمنان استق�ل ونجاتگران "شاه محمود مستمند درمقاله يی زيرعنوان 

»   دره وال.ز« در سايت افغان جرمن آن�ين مطلب مھمی را از قول" تجزيه طلب

  :ند چنين بيان ميک-يکی از بلندپايه گان خاد

آنچه به کارنامه ھای قھرمان افسانوی احمد شاه مسعود ارتباط دارد "

شمسی،  در جريان جلسه کادرھا و فعالين ١٣٦٣  بايد عرض شود که، در سال 

ِرئيس خدمات  ، يک پارچه ياد داشت به داکتر نجيب هللا »خدمات امنيت دولتی«

فقط در . شت، داده شدامنيت دولتی افغانستان که درھيات رئيسه جلسه حضور دا

ضروری چنين مزاحمتی به رھبران داده ميشد، لذا معلوم بود که  شرايط نھايت 

ھمزمان با عمليات  ، ...ِجلسۀ فعالين خدمات امنيت. خبر مھمی بايد باشد

در ولسوالی پنجشير در جريان ) نظاميان افغانی و شوروی(تصفيوی مشترک 

يکی از : برداشت و به ھمه اب�غ كرد کهداکتر نجيب هللا پرزه خط  را  . بود

بدست نيروھای امنيتی افتيده  قوماندانان برجسته پنجشير احمدشاه مسعود، 

 ھنوز چند دقيقه يی سپری نشده بود، که يادداشت ديگری و اما اينبار از  .است

شد و بازھم اين داکتر نجيب هللا  جانب مشاورين روسی، به ھيات رئيسه سپرده 

احمد شاه مسعود ھنوز در محاصرۀ : اد داشت را قرائت نموده گفتبود كه ي

امنيتی قرار دارد و عنقريب دستگير خواھد شد، عمليات تصفيوی  نيروھای 

احمد شاه مسعود در ھمان عمليات !  بلی خوانندۀ عزيز .موفقانه جريان دارد

ا، توسط آمو دري ، به آنطرف )کابل(دستگير شد، اما در عوض انتقال به اينسو 



٣٥٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

انتقال ) کو\ب تاجکستان(ِھلی کوپتر مخصوص به قلمرو اتحاد شوروی وقت 

  ."از توافقاتی دوباره آزاد گرديد داده شد، که بعد 

جنرال   درھمين رابطه يکی از شاھدان عينی عمليات دستگيری مسعود 

در . است که اکنون درکشور سوئد زندگی ميکند) صافی(خوشحال پيروز

باوی داشته ام ميتوان گفت که اواط�عات وسيع و موثقی  در ديدارھای که 

کوھدامن و پروان و  رژيم داودخان ودر مجموع  دربارۀ مردم  مورد مخالفان 

 دراين مناطق وظيفه  زيادیکاپيسا و شمال کشور دارد، زيرا که خودش سالھای

شمال و جلگه ھا و رود خانه ھا و وادی ھای  اجرا نموده  و تمام  دره ھا 

و  وشمال شرق کشور را بچشم سر ديده  و به اين ارتباط صاحب معلومات دقيق 

   .دست  اول ميباشد

وی  روزی در مورد احمدشاه مسعود از چشم ديد خود برای نگارنده 

مشترک قشون  دريکی از عملياتھای ) ١٩٨٢ (=ش١٣٦١درسال : ميگفت

 قلعه ای درمحاصره شوروی و اردوی دولتی بر پنجشير، احمدشاه مسعود در

اطراف قلعه را تصفيه و ميخواستند به قلعه  افتاد و ھنگامی که نيروھای دولتی 

وارد شوند و محصورين را دستگير کنند، از سوی رھبری قشون شوروی 

! ھدايت رسيد که بقيه عمليات را به کماندوھای قشون شوروی واگذار شويد 

به فتح قلعه، تلفات زيادی داده  ن صاحب منصبان اردوی افغانستان که تا رسيد

بھرحال کماندوھای شوروی  .بودند، از اين دستورشورويھا سخت ناراحت شدند

ھليکوپتر سر رسيدند و به قلعه نفوذ کردند و پنج شش نفر از اسراء داخل  با 

. خود در ھليکوترسوارکرده بردند قلعه را که يکی ازآنھا احمدشاه مسعود بود با 

ارت مسعود فردا خبر فرار و زنده بودن او از امام صاحب پخش اما بجای اس

خوشحال افزود که مسعود  بعد از امضای آتش بس با شورويھا در  جنرال . شد

اتحادشوروی سفرکرده و در آنجا  مدت سه سالی که متعھد به آتش بس بود، به 

   .آموزش ھای \زم ديده است

 ھای ملی روی زمين و زير  قھرمان ملی بايد،متھم به غارت  ثروت-٣

  . زمين و ميراث ھای فرھنگی نباشد



٣٥٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

جمعيت اس�می وشورای "ُآقای بريالی دربابائی،درمقاله يی تحت عنوان 

در مورد غارت و فروش « :می نويسد" نظارومسعود را بيشتر بشناسيم

و ساير سنگ ھای قيمتی و مواد کار آمد صنايع کيھانی؛ مثل زمـرد  \جـورد

 ١٠مورخه» اسوشيتدپرس « مدشاه مسعود می بايد از گزارشتوسط اح

مسعود به کـان زمـرد درهء خنـج  ١٩٨٠دراگست «:  نقل کرد١٩٨١سپتمبر

، صفحات ١٩٩١بھار٢٧ شماره» جيمزوجيمولوژی«؛ و يا از مجله»دست يافت

شاه  در آمد سا\نۀ احمد«:  که در بخشی از آن اين خبر درج شده٣٩ تا ٢٦

 فروش \جـورد، کوارتـز و سنگ ھای گرانبھای ديگر به يک صد مسعود از راه

احمد شاه مسعود و انحصار :ديده شود مقاله« ؛ »دالر امريکايی می رسد ميليون

  )٢٠٠٦سايت دعوت نت ،اگست (»زمـرد در دره پنجشير گری کـان \ جـورد و

ع�وه برغارت مستمر سنگ ھای \جورد وزمرد معادن پنجشيرو 

کی ديگر از خيانتھای غير قابل بخشش مسعود، درھنگام وزارت بدخشان، ي

 ميليار دالر از موزيم ٣٢دفاع اش غارت  ميراثھای فرھنگی کشور به ارزش 

بدون ترديد با ھيچ قدرت سياسى و . است١٩٩٢ملی واقع در دارا\مان در سال 

رايى ترين دا ھاى فرھنگى را که مھمترين و پرارج  اقتصادى نميشود بازيافته

ملى يک جامعه است و محصول تفکر و تجارب و عمل صدھا ھزار انسان در 

  طول تاريخ تکامل بشرى است، دوباره آنرا باز سازى کرد؟

دراين رابطه داکترسياه سنگ گزارشی را ازادارۀ يونسکو ترجمه کرده 

 آموزش، آگاھي و فرھنگ ء،آمار ادارهJamesAstillگزارش: "مينويسد

 نشان ميدھد كه ارزش پولي آثار باستاني دزديده (UNESCO)سازمان ملل 

، و به ) دالر٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ( سی ودوميليارد دالرشده از افغانستان به

كارشناسان با آنكه در پيرامون . اينگونه با\تر از پول فروش مواد مخدر ميرسد

پس از سقوط [ تاراج سنج ءبھاي ياد شده ھمباور نيستند، ميگويند عقربه

در اين كشور نشان ميدھد كه تھي شدن افغانستان از ارزشھاي فرھنگي ]انطالب

افغانستان در نقش گرھگاه ھزاران سالۀ خاور و باختر . چندان دور نخواھد بود

 تاراج دامنه دار - کابل ناتھه."(گواه بھار و پاييز چندين مدنيت بوده است



٣٦٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

د به مقاله مستند نيز رجوع شو)  ترجمه صبورهللا سياه سنگ- ودزدان دليرتر

جنرال سيد عبدالقدوس سيد، درافغان جرمن آن�ين ونيز سايت دعوت نت، 

  )٢٠١٠سپتمبر

 اتفاقا آن سوتر در گستره حقيقی شھر کابل : "...  سياھسنگ مينويسدو

آنکه خوب ميدود و خwوب ) که به مساحت خيرخانه و کارته پروان خ�صه شده(

تازی مwی کنwد تwا ترکتwازی، جwواھر فwروش می تwازد، و بwه گمwانم بيwشتر پنجwشير

 که در پشت ايwن ھمwه پwشم و ًواضحا... مشھور و معروف احمدشاه مسعود است

پکول و پروفيسور بازيھا، چيزی جز انديشه نابود ساختن فرھنگ و فرزنwد ايwن 

جنگيدن جھاديھا حقيقت دارد، ... ديار از شش جھت نمی تواند وجود داشته باشد

ند، د خوب ھم می جنگند، خوب می کشند و خوبتر از کشتن، ميدزتصادفا آنھا... 

تwwاريخ را نميتwwوان فريwwب داد،از ايwwن قلwwم، افغwwان ...." (چwwور و چپwwاول مwwی کننwwد،

  )جرمن آن�ين

 قھرمان ملی بايد، درعرصه ھای نظامی، يا استقرارثبات و امنيت، يا -٤

تماعی ، ابتکاری وعلمی و ديگر عرصه ھای اج تأمين ھمبستگی ملی، فرھنگی 

   . کرده باشد، که نظيرآن را ديگر ھموطنان قبل از آو انجام  نداده باشند

واقعيت اينست که اگر مسعود توانائی تأمين امنيت پايتخت کشور را 

بحيث وزيردفاع دولت اس�می ميداشت  و يا توانائی ھمبستگی سياسی را \ اقل 

 ھمه خون مردم در کوچه ھای در ميان ھفت ھشت تنظيم جھادی می داشت، آن

کابل جاری نميگرديد و شھردو ميليون جمعيتی آن  به ويرانه وحشت ناکی مبدل 

ھمين فقدان درايت نظامی او در اداره  وعدم تأمين نظم و امنيت . نمی گشت

» روبــاه کابل«به او لقب » شيرپنجشير«شھرکابل بود که مردم کابل بجای لقب 

"  رھبران شيشته قطار- کوکو کوکو برگ چنار" و ترانه دادند»  ُبــزشادگل«و 

  . وغيره را برای او و رھبران جھادی ساختند

چيزی ديگری که به ھمه گان معلوم است ، اينست که مسعود در عرصه 

ھای فرھنگی وعلمی ھيچگونه ابتکاری نداشت ، نه کدام اثرعلمی از اوبرجای 



٣٦١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

او مبتکر جنگ وخون " نظامی"صۀ ولی درعر. مانده است  ونه کدام اثر ادبی

ريزی وبھم اندازی رھبران جھادی و تعميق اخت�فات قومی و زبانی وحتی 

جھادی، شاھد ناروائی  من که درآغاز اشغال کابل توسط تنظيمھای . مذھبی بود

ھای وحشت آور مجاھدين در حق مردم بيگناه کابل بوده ام، ميتوانم بگويم که 

در حق مسعود بخوبی مصداق پيدا ميکرد، چه »  رستمرستم به از نام «:مقولۀ

ناتوانی مسعود درتامين امنيت پايتخت، شھرتش را به صفر ضرب زد و مردم 

ياد ميکردند که تا ھنوزھم " روباه کابل"او رابه لقب " شيرپنجشير"کابل بجای 

آن لقب را ھنگام روبرو شدن با تصوير او درچھار راھی ھا درميان خود زمزمه 

   .کنندمي

برای " قھرمان"وقتی روسھا آمدند يک درجن :"بگفتۀ حسين شکوھی

ما ساختند که با رفتن شان ، شايد حافظه دار ترين افراد ھم بياد نياورند که نام 

اين مافيا ھم " قھرمان ملی"د که  شوفراموش ن ھای اين آقايان چه بوده است ؟

و " قھرمانی" الر، يک مقام ھفتاد مليون د. از طرف آمريکايی ھا برگزيده شد 

و اجازه چور ب�مانع ھرچه پيشروست ، نتيجه و مزد " مارشالی " درجه 

" .ار و پود سياسی اين مافيا ميباشدفرمانبری و وطنفروشی  تنيده در تمام ت

  )٢٠٠٦گفتمان،داکتر سپنتا وھستری تماميت خواھان،اپريل (

» قھرمان ملی« ،لقب قابل ذکراست که شورای نظار پس از سقوط طالبان

را برای مسعود درعوض خدمت گذاری  به امريکائی ھا ازسفير امريکا درکابل 

گدائی کردند و زلمی خليل زاد ھم آنرا از جيب خليفه بخشيد و به آقای کرزی 

دستورداد فرمانی دراين مورد صادر کند، که البته مورد تائيد لويه جرگه قانون 

  .م  مورد تائيد ملت نيز قرار نخواھد گرفتاساسی قرارنگرفت و ھيچگاه ھ

 قھرمان ملی بايد،ھيچگاه در خدمت کشورھای بيگانه وسازمان ھای   -٥

   .جاسوسی خارجی وداخلی قرارنگرفته باشد

برمبنای اسناد وکتب چاپ شده از سوی رجال استخباراتی  روسيه و 

مت سرويس ُامريکا، مسعود به عنوان يک جاسوس چند چھره وچندبعدی  درخد



٣٦٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

استخبارات  ( GRUو)استخبارات ملکی شوروی (  KGBھای اط�عاتی  

 پاکستان وسازمان اط�عات فرانسه  ISI  امريکاو  CIA و ) شوروی نظامی 

 ھزار دالر ٢٠٠مرگ خودماھانه   وانگليس وکجا وکجا قرار داشته ، و تا روز 

تان  ميگرفته است  وآنچه پاکس"  ISI "برع�وه مبلغ گزافی که از "   CIA   "از 

. دريافت می داشته، حسابش را خدا ميداند" استخبارات نظامی شوروی"که از  

امريکائی يکی از اين اسناد است که  نوشته ستيوکول " جنگ ارواح"کتاب

به مقا\ت آقای ( . بخوبی اين بعد شخصيت مسعود را افشا ميکند

ين زيرفايل احمدشاه مسعود داکترميرعبدالرحيم عزيز، در افغان جرمن آن�

  )رجوع شود

يکی ازخيانتھای آشکارمسعود به امر جنبش مقاومت، بستن قرارداد 

ً و بعدا در سال ١٩٨١در سال . ھای سری اوبا قوای اشغالگر روسی است

، احمد شاه مسعود از جنگ به نفع روس ھا دست گرفت و در حقيقت ١٩٨٢

. نگ در سائر نقاط  كشور گرديدھمين خيانت مسعود بود كه باعث تمديد ج

قشون سرخ درافغانستان، مولف کتاب ۴٠جنرال گروموف، قوماندان قوای 

 ماتوانستيم ١٩٨٢درسال « :در اين مورد مينويسد» ارتش سرخ درافغانستان«

ما توانستيم با احمدشاه مسعود تماس ھای . به مھمترين ھدف خود نايل گرديم

ان خروج نيروھای اتحاد شوروی از افغانستان بس پايدار برپا کنيم که تا پاي

طی زمان حضورنظامی ما درافغانستان کار ما با مسعود با موفقيت . تداوم يافتند

با اين حال فرماندھی نيروھای شوروی فعاليت دار . ھای متناوبی ادامه يافت

 نماينده سپاه چھلم ١٩٨٢ودستۀ او را زير کنترول داشت به ويژه درسال 

دشاه مسعود موافقتنامه ای را به امضاء رسانيدند که درآن مسعود وشخص احم

تعھد سپرده بود به روی کاروانھای نظامی ارتش شوروی درسالنگ جنوبی به 

برپايه اين معاھده . جايی که فرمانروای بی چون وچرای آن بود، آتش نگشايد

ی دولتی مسعود به  اعضای گروھش دستور داد تا از فعاليت شديد برضد نيروھا

دست کشيده و مبارزه مسلحانه را برضد سازمانھای مخالف جمعيت اس�می 

 بروس ريچاردسن، )١١٩ارتش سرخ درافغانستان، ص  (».افغانستان پيش ببرند



٣٦٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ميخائيل گرباچف در تاريخ :" نويسنده مشھور امريکائی، طی مقاله يی مينويسد

ی انجام داد ودرآن  با بخش پشتوی بی بی سی مصاحبه ي٢٠٠۴   فبروری ١۵

او تونل سالنگ را بروی . کارميکرد مسعود برای ما :" مصاحبه بصراحت گفت 

نميداد  کاروان ھای اکما\تی نظامی شوروی بازنگھميداشت وبه ھيچکس اجازه 

  ." تا بر کاروان ھای ما حمله کند

 : گفتbbc خود باۀگرباچف رھبراتحادشوروی سابق در مصاحباينست سخنان 
 

”‘Massoud worked for us and kept the Salang open. 

He would not allow anyone to attack us’, Mikhail 
Gorbachev, BBC World Pashto Service, February ١٦, 
٢٠٠٤.”  

نگاھی به کتاب جنگ ھای کابل، تاليف جنرال سيد عبدلقدوس سيد، 

پرده برميدارد وشواھد  شوروی ٤٠بروشنی از زد و بندھای مسعود با ارتش 

  . ومدارک انکار ناپذيری از حقايق در جلو چشم خواننده ميگذارد

واقعيت آنست که عقد : "  کتاب خودمينويسد٧٢ - ٧١مولف درصفحات 

شوروی ھا با توجه به آنکه برای دولت افغانستان زيانباربود،  قرارداد مسعود با

 زودی زيرچتر حمايتی وکمک او به.اما برای مسعود توانائی ھای زيادی بخشيد

بکارگيری . ھای اشد محرم روسھا، امکانات وتسھي�ت بيشتری پيدا کرد

ترفندھای تبليغاتی جھاد، اتکا به عنصر قوميت، قبيله گرائی وزبان به او امکان 

فراھم آورد تا جوانانی را که از بداھت توده ای فقير وبيکاری گسترده رنج می 

ی چريکی خود جذب وبسيار نيرومند تر از گذشته در بردند به دور ساختار ھا

سراسر پنجشير و در بعضی ازمناطق و\يت پروان،کاپيسا، اندراب، تخار، بغ�ن 

ھمزمان با به دست آوردن کمک ھای . واطراف کابل به حرکت ومانور بپردازد

. بيشتر پول واسلحه از غرب ومحافل بنيادگرای عربی بيشتر تقويه گرديد

بودحضور خود را در اطراف کابل، ميدان ھوائی بگرام وسالنگ ھا خواسته 

بيفزايد، از ھمين رو به گونۀ مداوم در سالنگھا کاروان ھای اموال تجارتی 

مردم، ولوژيستيک دولت را مورد حمله قرار داده به رھزنی وچپاولگری می 

ارداده به گاه گاھی نواحی ميدان ھوائی بگرام را مورد حم�ت راکتی قر. پرداخت



٣٦٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

جای اينکه به ھواپيماھای روسی تلفات وارد نمايد، ضربات بيشتربراھالی 

راکتباری برشھرھا،مح�ت مسکونی ... وفاميل ھای بگرام وارد می آورد ملکی،

مح�ت اقامت قشله ھای نظامی، پوسته ھای امنيتی، مسير شاھره ھا،  و

 ھا وپل ھا را ادامه راھزنی، چور وچپاول کاروانھا، ويرانگری وتخريب سرک

ميداد و تنھا درھمين دوره پنج پل بزرگ در شاھراه سالنگ به وسيلۀ گروه 

مسعود تخريب گرديد که حداقل قيمت عمومی آن به يکصد ميليون دالراز مال 

  ."ملت بالغ ميگرديد

بدينسان ديده 

ميشود که سراسرزندگی 

سياسی مسعود با 

معامله وخون ريزی 

گ توطئه وجن وفريب و

 وگريز و تخريب  شھر

 ھایھا و زيربنا

المنفعه  اقتصادی وعام

. کشور خ�صه شده بود

ھيچ کارنامه ای از 

مسعود ديده نشده که از آن بوی وطن پرستی وصيانت از منافع ملی کشوربه 

  . مشاھده برسد

مسعود اگر ميخواست ميتوانست : "جنرال گروموف اعتراف ميکند که

سنگ اين منطقه را به قبرستان قوای روس تبديل صرف با پرتاب پارچه ھای 

." ًما اص� نميتوانستيم بدون باز بودن اين راه يك روز را ھم بقا نمائيم. كند

   )ھمان منبع(

  :ميکندژورنالست امريکائی درمقاله خود تصريح ريچاردسن بروس 

 سر عمليات مسدود  بر١٩٩٠سال   با احمدشاه مسعود درCIA   سياروابط "

  .  تونل سالنگ در بدل پنجصدھزار دالر  تيره گرديد کردن



٣٦٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

در ) احمدضياء مسعود(برادراحمدشاه مسعود گری شرون مديرسيا  پول را به 

مسدودکردن  پاکستان پرداخته بود ولی وقتی ديد که نيروھای مسعود برای 

سالنگ ازجا نجنبيده اند، ازمسعود علت را پرسيد، مسعود جواب داد که 

برای گری شرون مشکل بود باور کند که . است دالر به او نرسيده پنجصدھزار 

اصلی اينست  سوال .احمدضياءمسعود پول را به احمدشاه مسعود نرسانده است

که ايا شايسته است که يک قھرمان ملی برای جنگ کردن با دشمنان يک کشور 

 مسعود ته: مقاله" (سازمان جاسوسی خارجی پول بگيرد؟ بيگانه، از يک 

 جرمن -الوھيت ورکول، بقلم بروس ريچاردسن، ترجمه رحمت آريا، افغان

  )آن�ين

دتاريخ تحريف، ياھر دول (بروس ريچاردسن در آخرين مقاله اش به 

 ٢٠١١سپتمبر٢٣خبر دخپريدا وردی؟ ترجمه رحمت آريا، افغان جرمن آن�ين،

 شده   اختهشن و برجسته ژورناليستھای از يکی مرگوليس ايريک:" مينويسد که)

 ھای درگيری به منوط مسايل افغانستان شمول به که  است جھانی سطح به

 مرگوليس ايريک . است داده بررسی قرار تحت  جھان مختلف نقاط   در را جنگی

 ايريک است، کرده تجسس و مسعودتحقيق حقيقی چھره شناخت مورد  در

 ريکارد مورد در هک است مسعود  افسانوی چھره آن مخالف  شديدا   مرگوليس

  .است   شده ثبت وی جنگی ھای

   چنين ١٩۶ صفحه   در امريکايی راج بنام خود کتاب در مرگوليس ايريک

 تاجک   نظامی رھبر شوروی افغان جنگ دھه يک طی غرب جھان:    نگارد می

 نشين کوه جنگی قھرمان و کمونيست ضد جنگنده يک  مثابۀ به را مسعود تبار

 در ولی کرد، ياد پنجشير شير نام را به ووی  کرد تنش به را شير  لباس   و ستود

- شوروی ملکی استخبارات ادارۀ  با دور خيلی ھای زمانه   از مسعود حقيقی ُبعد

 و نزديک ھمکاری  - يو آر جي- شوروی نظامی   استخبارات اداره و -بی جی کی

  .است داشته پنھان خيلی

 در ولی   جنگد می شورويھا قابلم در که ميداد نشان ًظاھرا مسعود

  نموده تبار پشتون مجاھدين برعليه جنگ بر متمرکز خويشرا  ت�ش تمام حققيت

  .بود 



٣٦٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  تا داشتند ت�ش پاکستانی   ھای اينجنټ پيشتيبانی با تبار پشتون مجاھدين

 منفجر بود شورويھا   لوژيستيکی اکما\ت حلقوم واقع در که را  سالنگ تونل

 متوصل   مسعود ھمچنان .ميکرد   ايجاد ممانعت شان برابر در مسعود سازند،ولی

 که سازد قانع  نکته اين به را مسکو ميخواست وی شد، ھم ديگر نيرنگ بيک

  ."شوند واگذار وی به را هللا نجيب شان دستبوس   حاکم جای

  :   است اين کتاب ايريک مرگوليس نام

(  American Raj, Liberation or Domination, Resolving the 

Conflict between the West and the Muslim World, p.٢٠٠٨ ,١٩٦) 
با نظرداشت توضيحاتی که در پای ھريک ازاين پنج مشخصۀ عمده 

آورده شد، ديده ميشود که احمدشاه مسعود در برابر ھرپنج سوال ناکام مطلق 

. قھرمان ملی را نداردشمرده ميشود،بنابرين لياقت وشايستگی در يافت لقب  

را با دروغ پراگنيھا و تدوير محافل بزرگ و تبليغات خ�ف » قھرمان ملی«لقب 

  ونشان دادن تفنگ وگردن کلفتی نميتوان بر ذھن وشعور جامعه   ھاواقعيت

دير يا زود چنين قھرمانان جعلی  . تحميل نمود، زيرا تاريخ را نميتوان فريب داد

مشک آنست که خود ببويد، نه آنکه «.ده ميشوندودروغين به فراموشی سپر

 »  .بگويد عطار 

 شوروی، آن سپاھيان -اصلی درجنگ افغان قھرمانان  دراينجا بايد گفت که       

  .       خود گمنامی اند که تاريخ ميھن نه نشانی ازگور آنھا دارد و نه نامی درحافظۀ 

انت به فداکاری وجانبازی ساير  بنابرين قھرمان ملی ناميدن مسعود خي         

اين نوشته ھمزمان باخبر .  ازجان گذشتگان راه آزادی واستق�ل افغانستان است

ترور برھان الدين ربانی، استاد ورھبراحمدشاه مسعود اتمام يافت،درحالی که 

ترور و تروريزم را به ھرشکلی ودر حق ھرکسيکه باشد تقبيح ميکنم، نميتوانم 

اباورزم که شايد فردا برای ربانی نيز لقب قھرمان ملی داده از ذکراين نکته 

شود، واو ھم چون احمدشاه مسعود از درون گورخود برملت مظلوم افغان حکم 

  ٢٠١١ /٩ /٢٠براند؟؟   پايان

  



٣٦٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

  

  

  مششبيست ومقالۀ 

  

  :مقالۀ بروس ريچاردسنتبصره يی بر

  »در جستجوی تاجيکستان بزرگ « احمد شاه مسعود

  )١٠/٩/٢٠١١در نوشته شده (

  

، نويسندۀ وافغانستان شناس بی بديل " بروس ريچاردسن "آقای 

امريکائی است که سی سال است در جھت شناخت ريشه ھای جنگ ومنازعه 

 -درافغانستان ونقش شخصيت ھای محوری دراين جنگھا ، رنج تحقيقات علمی

 چاپ شده ازتاريخی  را برخود ھموارکرده است و از \ب�ی ده ھا وصدھا اثر 

يا رجال موثراستخباراتی شوروی سابق و  جانب مشاوران ارشد نظامی روسی و

کشورھای غربی دخيل در جنگ افغانستان به چاپ رسيده اند،نکات اساسی را 

برون نويس واز تلفيق وتاليف آن آثار گرانبھايی بوجود آورده و با منطق 

  .دپذيرفتنی پيش روی خوانندگان افغان وجھان ميگذار

مقا\ت محققانه ومستند بروس ريچاردسن،در بارۀ احمدشاه  يکی از 

برای شناخت شخصيت وماھيت مسعود ھمين مقالۀ فوق الذکراست که مسعود 

که نويسنده ومترجم در مقالۀ مورد بحث ريچاردسن . مھمی بشمار ميرونداثر

ر پورتال آنرا از انگليسی به دری ترجمه کرده و د" رحمت  آريا"توانای افغان 

پ�ن تجزيۀ   نشان ميدھد که مسعودفخيم افغان جرمن آن�ين گذاشته است،

. را درنظر داشت" تاجکستان بزرگ"افغانستان وتشکيل يک کشور ديگری بنام 



٣٦٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 آنھا از  يا قتل به ھمين منظور وی به تصفيه قومی پشتونھا  و تبعيد اجباری

  .صفحات شمال ھندوکش دست يازيد

 قتل شخصی از \ب�ی ارشيفھا،"ی ريچاردسن زيرعنوان مقالۀ ديگر آقا

 بارديگر پرده از روی سياست )منظور داکترعبدالرحمن است("که دونام داشت 

 کدام مدافع مسعود خواھد بود که .شتونی احمدشاه مسعود برداشته استپضد 

خود " کاريزماتيک"ازخواندن اين مقاله غرق در عرق خجالت از عملکرد رھبر 

ترجمه ودر پورتال افغان جرمن " آريا"اين مقاله نيز از سوی آقای  ؟نشود

  .آن�ين  به نشر رسيده و در آرشيف نويسنده قابل دسترسی است

 مصاحبه ای در مورد ارتباطات (you tube)ريچاردسن در يوتيوب

لب وسندی ديگری است ااحمدشاه مسعود با روسھا دارد که شنيدن آن بسيار ج

 .ی مسعود به سازمان ھای جاسوسی روسيه وديگر کشورھااز وابستگی ھا

واين سن .  سال گذشته است٧٠از مرز  ًدراين مصاحبه آقای ريچاردسن ظاھرا

اينست لينک . بی بنياد نميزند مفت ول نشانگر آنست که او ديگر سخنان وسا

  feature=email&٨ ?http://www.youtube.com/watch :يوتيوب اين مصاحبه

 وھر مقالۀ آقای ريچاردسن در مورد احمدشاه مسعود، چون ھرنوشته

 شورای نظارميخورد و تمام رشته خودساختۀ است که برفرق قھرمان گرزی

اگر احمدشاه مسعود . ھای قھرمان بافی برادران مسعود را دوباره پنبه ميکند

 \اقل يکی ،توانائی  وجرئت پاسخ دادن به نوشته ھای ريچاردسن را می داشت

اين نوشته ھا را خود در ھنگام حيات خود رد ميکرد ، اما از آنجائيکه نوشته از

ومقا\ت آقای ريچاردسن مبتنی براسناد موثق وشواھد زنده ومدارک عينی  ھا

 استوار استند، مسعود ھرگز جرئت نکرد تا به جواب آقای ريچاردسن بپردازد و

ن فريديونس وغيره پس \فيد. دستاويزی از خود برای اعقاب خود بگذازد

از نوع دست و پا زدن غريقی است که در بحر به " مسعود"مداحان وثناگويان 

  .ھرخس وخاشاک دست می اندازد تا مگر راه نجاتی بيابد

  وبه ھيچ . بروس ريچاردسن  نه پشتون است  ونه ازبک است ونه ھزاره



٣٦٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

لفت ھای قومی يک از اقوام افغانستان تعلق ندارد که نوشته ھا او را تاپۀ مخا

واتنيکی بزنيم وترديد کنيم، بلکه او يک نويسندۀ حقيقت نويس امريکائی است 

که بيش از سی سال است قضايای افغانستان رابا دقت دنبال ميکند ودراين مدت 

چھره ھا وشخصيت ھای سياسی  افغانستان را از چپ گرفته تا راست، ھمگی را 

 را در افغانستان دارد و نه بخاطرامتياز او نه طمع کدام مقام. بخوبی می شناسد

. گيری از قوم پشتون ويا اقوام ديگرافغانستان، اين پژوھشھا را انجام داده است

وی منحيث يک نويسندۀ حقيقت گو، ميخواھد به مردمان جھان و افغانستان 

حقايقی را بيان نمايد که نويسندگان ديگر از کشف حقيقت در بارۀ آن عاجز بوده 

ريچاردسن ميخواھد اثر يا اثاری از خود برجای گذارد که ھريک  در حال . اند

وآينده ماخذ معتبری برای محققان باشد وآنھا در پژوھش ھای خود به نوشته 

  .ھای او استناد جويند

 نويسنده گان  آزاد و غير وابسته  به احزاب سياسی ، ھيچگاه دروغ 

ا دروغ نويسی کسی به قله شھرت نمی گويند ودروغ نمی نويسند وميدانند که ب

بخصوص نويسنده ايکه از يک قارۀ ديگر ميخواھد در بارۀ رجال . نميرسد

مطرح درمسايل سياسی ونظامی يک کشور ديگردر يک قارۀ ديگر چيزی 

بنويسد، ضرورتی به دروغ نويسی ندارد وسعی ميکند تا حقيقت را کشف کند و 

رين نوشته ھای بروس ريچاردسن بناب. در معرض قضاوت ديگران قرار بدھد

برای اثبات جرم جاسوسی مسعود به شوروی ھا، در روزھا وسالھای که ملت 

مظلوم وآزادی دوست افغانستان برای اخراج اشغالگران شوروی از کشورخود 

جان می باختند و سرانجام با دادن يک ونيم ميليون قربانی موفق به خروج 

منحيث مھمترين سند برای ترديد وپس فضيحت بار ابرقدرت شوروی شدند، 

  .گرفتن لقب قھرمانی او کفايت ميکد

به کسی داده " قھرمان ملی"  جای بسی افسوس است که افتخار لقب

شده که در تمام عمرسياسی اش در خدمت سرويس ھای استخباراتی کشور ھای 

خارجی قرار داشته و ھدفش در دوران جھاد وجنگ باشورويھاعقيم کردن 



٣٧٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ت در برابر شورويھا، ويرانی کشور و درنھايت  پارچه پارچه کردن مقاوم

  افغانستان بوده است؟

برمبنای اسناد وکتب چاپ شده از سوی رجال استخباراتی  روسيه و امريکا، 

ُبعدی  درخدمت سرويس ھای  مسعود به عنوان يک جاسوس چند چھره وچند

استخبارات  ( GRU   )سرويس اط�عات مرکزی شوروی(KGBاط�عاتی

 پاکستان  ISI  سرويس اط�عات مرکزی امريکا و  CIA و ) شوروی نظامی 

انگليس وکجا وکجا قرار داشته ، و تا “ MI٦ ”وسازمان اط�عات فرانسه و

برع�وه مبلغ گزافی که از "   CIA   " ھزار دالر از ٢٠٠مرگ خودماھانه   روز 

 ISI  استخبارات ھند"که از   وآنچه  پاکستان وفرانسه وانگليس ميگرفته است "

نوشته " جنگ ارواح" کتاب. دريافت می داشته، حسابش را خدا ميداند

امريکائی يکی از اين اسناد است که بخوبی اين بعد شخصيت مسعود  ستيوکول 

افغان  ، درپورتال  به مقا\ت آقای داکتر مير عبدالرحيم عزيز( . را افشا ميکند

پس بھتر است که مداحان )مدشاه مسعود رجوع شودجرمن آن�ين زيرفايل اح

وھواخواھان مسعود اين  را بدانند که، مسعود ھيچگونه برتری و ارزشی بيشتر 

ھرنام وھرلقبی که حکمتياردر ازاء ويرانی  .از حکمتيار نزد ملت افغان ندارد

انسان بيگناه آن مستحق است، مسعود ھم که   ھزار٦٥شھر کابل وکشتارتخمين 

ين ويرانی وکشتارھا مثل حکمتيار عمل کرده است، مستحق  ھمان لقب در ا

 پس اگر مسعود مستحق لقب قھرمانی باشد، در اين صورت چرا. خواھد بود

رشيد دوستم و کريم خليلی  ومحقق  وعطانور و اسماعيل خان عبدالحکمتيار و 

 شھرھای ھم مستحق اين لقب نباشند، زيرا که آنھا ھم درکشتار مردم و ويرانی

  . افغانستان دست کمی ازمسعود نداشتند و ندارند

اگر معيارقھرمانی ملی درکشورما، کشتار بيدريغ انسانھا و ويرانی 

ی چ خاين ملی  معيارشھرھا وخرابی زيربناھای اقتصادی  وطن باشد، پس

خواھد بود؟ آيا آنھايی که به عنوان مجاھد در مقابله با شورويھا سرخود را فدا 

؟ عقل سليم وعدالت خداوندی وعدالت بشری چنين ، خاين ملی خواھند بودکردند

چيزی را قبول نميکند، بلکه دادگاه تاريخ آنھايی را به خيانت وجنايت عليه 



٣٧١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بشريت محکوم  مينمايد که برفرق ملت خود کوبيده اند وبخاطر رسيدن به جاه 

عزت وناموس مبدل کرده وھاومقام وجمع اوری ثروت شھرھا را به ويرانه 

  .مردم را به باد فنا داده اند

  

عاملين کشتار وويرانی شھر کابل، احمدشاه مسعـوددرکنار چپ جنرال حميدگل، رئيس 

و گلبدين حکمتيار درکنارترکی فيصل رئيس ) ISI(سازمان جاسوسی نظامی پاکستان 

نار سازمان استخبارات عربستان سعودی با چھره ھای بشاش از قرارگرفتن خود درک

  .روسای استخبارات کشورھای بيگانه ديده ميشوند

درحالی که ھريک ازعناصر فوق الذکر افزون برجنايات بيشماردرحق 

وطن ووطنداران خويش، به حيث اجنت وجاسوس در خدمت سرويس ھای 

اط�عاتی کشورھای دور و نزديک افغانستان ھم قرار داشته اند وبنابرين 

. قب خاينان ملی وجنايتکاران جنگی نيستندمستحق ھيچ لقب افتخاری جز ل

مسعود در طول حيات سياسی خود با شورويھا بيشتر ساخت و برنيروھای ملی 

تاخت ودر پايان عمرخود  به ھمان چاھی افتاد و نابود شد که برای ديگران می 

پس کسی که عمرش در جاسوسی وخيانت به مردم وکشورش سپری شده . کند

  .رمان ملی ، برذھن وشعور وتاريخ يک ملت تحميل شودباشد، نبايد بحيث قھ



٣٧٢                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

در مقاله يی از قول جناب مرادزی،صاحب نظرافغان محمدداؤودمومند 

احصائيه س�ح ومھماتی را که از حکومت داکتر نجيب هللا برای " مژده"بحواب 

  :احمدشاه مسعود مانده بود قرار ذيل بدست ميدھد

  ون ميل، س�ح سبک وثقيل پياده ، يک ميلي-١

   ھزار ميل،٦٠٠ انواع  مختلف توپھا و ھاوان بيشتر از -٢

  . چين٢٥٠٠ انواع مختلف تانکھا          -٣

  .عراده٣٠٠٠ انواع مختلف  زرھپوش        -٤

   عراده٢٩٠٠٠ وسايل مختلف ترانسپورتی    -٥

   بال٤٥٠وھليکوپترھا   ) ميگھا( طيارات ترانسپورتی، شکاری -٦

خابره، استحکام، لوژيستيک ووسايط دستگاه ھای دستگاه ھای م-٧

   پايه٤٨٠٠ديگر  

 پرزه جات فالتو برای استعمال وسايط، س�ح ومھمات معادل پنج -٨

  ميليارد دالر

   ھشت دستگاه راکت سکاد-٩

   انواع راکتھای رياکتيف يکصد ھزار فاير-١٠

   ديپوی مھمات بيشتر از يک صد ھزار تن-١١

  ،١٠رگان، سکر ،است� راکتھای لونا، او-١٢

   فابريکات ترميم طيارات و البسه نظامی  وغيره وغيره -١٣

  .)قيمت مجموعی اين وسايط ووسايل نظامی به صدھا ميليارد دالر باغ ميگردد(

اميدوارم محترم  مژده :" آقای مومند در اخير ازآقای مژده می پرسد

مذکور  رامحاسبه  منحيث يک مسلمان با وجدان قيمت  تخمينی ذخاير نظامی 

کرده توضيح بفرمايند که احمدشاه مسعود اين ثروت بزرگ ملی را که مال تمام 



٣٧٣                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

مردم افغانستان بود به کجا انتقال داد و به کدام کشور فروخت؟ و پول آن در 

کدام  بانک و در حساب چکسی انتقال يافته است؟ زيرا فھميدن اين مسئله برای 

آقای مژده آيا بھتر نيست . ورتھای اولين استجوانان بيدار کشور يکی از ضر

  "نام نھاد؟" خاين ملی" "ملی؟"که  نام مسعود را بجای قھرمان 

ھواداران مسعود ھمانطوری که با پرروئی وديده درائی ميخواھند يک 

 و ويرانگر شھرکابل ويک تجزيه طلب را بحيث قھرمان ملی   آدم کش جانی

دست آورند، بايد تحمل شنيدن داستانھای برگردۀ ملت سوار کنند و امتياز ب

 و جنايت او را از سوی مردم افغانستان وحتی نويسندگان حارجی نيز  خيانت

  .داشته باشند

نفرت روز افزون مردم افغانستان وحتی ژورناليستان خارجی از نام 

مسعود مثل ساير رھبران جھادی تنھابخاطر آن نيست که وی در رقابت با 

ربرای فتح مح�ت بيشتر، شھرکابل را به ويرانه مبدل کرد و از جنگسا\ران ديگ

 بيگناه اين شھر ھایفراز کوه تلويزيون با انداخت اسلحه ثقيل به کشتار انسان

ليونھای ديگررا آوراه نمود، بلکه بخاطر يکرد و م نابود پرداخت  وھزاران تن را

حکم ميراند نستان اين نيز ھست که ھنوزھم وی از درون قبر خود بر ملت افغا

ده ھزار دالر از خزانۀ ملت فقير وھردم شھيد " قھرمان ملی؟"وھرماه بنام 

رد، در حالی که مسعود تنھا از يباج ميگ" قھرمان مسعود؟؟"افغانستان بنام 

مدرک فروش جنگ افزارھای باقيمانده از دولت نجيب هللا بخصوص از مدرک 

که قيمت ھريکی راکتھای سکاد   فروند٩ وھليکوپترھا و ٢١فروش ميگ ھای 

صاحب صدھا ميليارد دالر شده است و تا ھفتاد  بود ٢١برابر قيمت يک ميگ 

  .پشت خاندانش  احتياجی  به اين  باجگيری از ملت مظلوم وفقير ندارد

پنجصد ھزار ( =  با يک حساب سرانگشتی با ھمين ده ھزار دالرماھانه

اده درحومه شھرکابل  را با بخشيدن خانواده فقير افت٢٥٠ميتوان  ) افغانی

  . افغانی  به ھريکی ماھانه از گرسنگی ومرگ نجات داددوھزار 

  شورويھا در دوران تجاوز خود برافغانستان ميگفتند که اگر يک دروغ 



٣٧٤                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 .بطور پيوسته تکرار شود،با\خره مردم آنرا بجيث يک حقيقت قبول ميکنند

سعود دست يافته اند، طبق گفتۀ مبی حساب برادران مسعود ھم که برثروت 

ھرساله بنام ھفتۀ شھيد از دولت بوديجه ميگيرند ولی  وعمل ميکنندشورويھا 

بجای ياد بود از شھدای برحق وطن، صرف به بزرگ نمائی از مسعود می 

پردازند وحق خون ديگر شھدای راه ازادی وطن را در پای بزرگنمائی کسی 

ن تر از خود ترور شده است نه شھيد در راه ميريزند که از سوی برادران مسلما

برادران مسعود با تبليغات ومصارف ھنگفت پول از جيب . وطن با شورويھا

مردم ذھن مسعود رابحيث قھرمان ملی برجتی ا\مکان تا دولت  سعی ميکنند 

افغانستان تحميل کنند، درحالی که اينکار شان سبب تنفر و انزجار بيشتر مردم 

بت به مسعود شده است و به نظرميرسد که تا يک نفرپشتون و افغانستان نس

يک نفر ازبک و يک نفرھزاره در افغانستان زنده باشند، مسعود را به حيث 

  .قھرمان ملی قبول نخواھند کرد

با اين مقدمه اکنون توجه خواننده را به اصل مقاله بروس ريچاردسن 

  .ميکنيم.معطوف

  "در جستجوی تاجيکستان بزرگ" 

  افغانستان را داشتتجزيۀمد شاه مسعود پ�ن اح

قوماندان ارشد لشکر چھلم شوروی در  ١لياخوفسکی. ا. جنرال ا

  :ميکند  افشاافغانستان،

  

  )رحمت آريا:  مترجم-بروس ريچاردسن: نويسنده(

  

 به فراوانیتيوری ھای   شوروی و متعاقب آن–طی ساليان جنگ افغان 

 نھفته در عقب تعاون انگيزه ھای افشای ينمبيميان آمده اند که يکايک شان 

 فراوانی ديدگاه ھای برمبنای آن بوده واحمدشاه مسعود با لشکر چھلم شوروی 

                                                             

١
 General A.A. Liakhovskii  



٣٧٥                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 مؤثق درين ميان، متکی بر اسنادبرجسته ترين تيوری . ستشده اح يشرت

اراتی اسبق کي جي بي ب مأمورين استخ رسمی يادداشتھای است که درشوروی

  است که متقاعدۀخاطرات افسران عاليرتبيا ھم  و ( KGB and GRU)و جي آريو 

يا گواھی ھای فراوان  واند، قب� ًدر صفوف لشکر چھلم در افغانستان کار کرده 

 که در ، مدارک ديگريستشھود عينی، مدراک روايتی و مربوط به وقايع

در اين مدارک چندين بعدی ۀ ، ھمـ يافتهانعکاسگزارشھای ادارات استخباراتی 

که نويسان داشته   را برای محققين و تأريخیتبرع و ميکسانۀ کل حيثيت سکـ

 عرض اندام کرد ی تيوری مستنددرين ميان. ستدر آثار شان به نشر رسيده ا

 يکجا در راستای احمد شاه مسعود روحیۀ وسواس و عقد  مؤيد اثباتکه

 وروی تاجکستان آنوقت اتحاد شنژادیساختن تاجکان افغان با ھمتباران 

ی  بزرگ ِ تاجکستان«ايجاد چنان يک ع�قمندی ۀ دھند بود و نشان سوسياليستی

مسعود در راستای تحقق . بود حاکميت برآن خواھانکه سرانجام خودش بود  »

 و استفاده از نيروی عظيم لشکر چھلم ستراتيژی تعاون انتخاباين مأمول، با 

می اش که برجسته ترين آن شوروی خواست تا وی را در قلع و قمع دشمنان داي

         (٣٣٠N Misdaq, p).  ياری رساند،حزب اس�می حکمتيار بود

  

 لياخوفسکی در. ا. قوماندان اعلی لشکرچھلم اتحاد شوروی جنرال ا

 «:  مينگارد )Plamya Afgana  پ�ميگا افگانا( خويش افشا گرانۀخاطرات 

رچه شدن افغانستان را در سر احمد شاه مسعود از ھمان آغاز، پ�ن ِ پارچه پا

ِ◌ که در » تاجکستان بزرگ« ھمچنان شواھد مستند پيرامون طرح ».داشت

، منتظر ست درج ا] The Hand of Moscow  دستھای مسکو[صفحات کتاب 

خاطرات شخصی يک افسر ۀ ؛ اين شواھد که در برگيرندميباشدتحقيقات محقيقن 

مليات مخفی ايرا افشا می سازد که ارشد کي جي بي نيز می باشد ستراتيژی و ع

ـونيد ئکتاب جنرال لـۀ نويسند. ستطی ساليان جنگ در افغانستان پياده شده ا

 رياست عمومی [ـيس رياست اول ئ رGeneral Leonid Shebarshin ارشينبش

 کی جی بي بوده که در بخشی از کتاب خويش روی ]استخبارات خارجی

ث می نمايد؛ شبارشين درين بحث نکات يادداشتھای خيلی مھم و تأريخی بح



٣٧٦                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ۀ تاپـ Fax  عمده دو فکس بی سابقه را افشا می کند که بر تارک ھر دو فکس

ـيات و شرايطی را ئفوق العاده محرم زده شده است و ھر دو سند آنعده جز

يکايک شرح می کنند که بر مبنای آن بايد گليم دشمنيھا ميان احمد شاه مسعود 

شوروی برچيده می شد و در تناسب با چھارچوب مفردات و قوماندانی اعلی 

شبه قلمرو تاجک و نيمه خود مختار مھيا می ۀ ايجاد و توسعـۀ قرار داد، زمينـ

  :سندنکات اساسی .  گرديد

  

  نکات اساسی مذاکرات با احمدشاه مسعود
  

ايجاد يک قلمرو ۀ در چھارچوب مفھوم يک افغانستان متحد، زمينـ: ١

ن که مشتمل اند بر ساحات و\يات ي در ساحات تاجک نشخودمختار تاجک

 کاپيسا و - ، کندز، بغ�ن و برخی حصص و\يات پروان » تخار«بدخشان، توخار 

   درين ساحات مختارنيز ايجاد دولت خود

  

 دستگاه رياست چوکاتاعطای نمايندگی و مقام ھای خاص تاجک در  : ٢

   افغانستان] م-ران حکومت ِ وزيۀ جمھوری، پارلمان ملی و اعضای کابينـ

  

   تحريک اس�می در افغانستان [ حزب )IOA(به رسميت شناختن رسمی  : ٣

 به صفت يک ]IOA (Islamic Movement in Afghanistan, Rabbani)] [ ربانی -

   حزب مستقل

  .   و چنان حزبيکه در افغانستان دارای حقوق مساوی باشد

  

   تحريک [ حزب )IOA( مبنای ساختار  تاجک برتشکيل نيروھای نظامی: ۴

 IOA (Islamic Movement in] [ ربانی -اس�می در افغانستان 

Afghanistan, Rabbani) [ و ادغام آن با ،]VSRA  -  اين يک اصط�ح روسی

است که مرکب از چند لغت بوده و در حق اردوی افغانستان تحت رھبران و 

مسؤوليت . ] م-غيره به کار برده ميشدنظاميان عاليرتبه و کمونيست افغان و 

 – محتم� ً منافع تاجکستان [ھای اين نيروی نظامی برمبنای منافع ملی 



٣٧٧                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

 ميشوند که تأمين ِ امنيت ِ شاھراه ِ تعريف  ووظايف عمومی حکومتی]نويسنده

  . کابل جزء آن است–حيرتان 

  

و   ساحات خود مختار تاجک و ايجاد شرايط وکات تأمين صلح در چ-۵

  . زندگی عادی برای باشندگان اين ساحاتۀ امکانات جھت اعاد

  

بخش ھمکاری دولت  . ل انکشاف اقتصادی در صفحات شمالئ مسا– ۶

افغانستان درين زمينه، ھمچنان کمک ھای چندين جانبه بشمول کمک ھای 

نکاتی را که من .  تجارت سرحدیۀاقتصادی، صحی و انواع امداد و نيز توسع

Juri M. Vorontsovورنتسف . م. کرده ام سفير شوری يوری درينجا طرح 
  ، 

  با آن توافق نموده و General V.I. Varennikov ورنينکوف. ای. و جنرال وی

.  مطرح نموده اند] م– افغانستان [اوشان آنرا فی النوبه با رھبری جمھوريت 

ندانی قوماۀ مرکز قوماند.  در افغانستانMO SSSRگروپ عمياتی : منبع [

   . م١٩٨٨اعلی لشکر چھلم، کابل، سال 

  :  کنندگان اءامض

وزير . Lieutenant General B.V. Gromovگروموف . وي. ډگرجنرال ب

  ]دفاع جمھوری افغانستان شھنواز تڼی و احمد شاه مسعود

 (Shebarshin, pp ٢١٤-١٧٧).  

 

  :مسودۀ پروتوکول

 نظامی اتحاد در مورد روابط دو جانبه  ميان رھبری نيرو ھای

   .(IOAP)شوروی در افغانستان و مخالفين مسلح پنجشير 
  

ذيل ِ اين ۀ  تحکيم صلح در افغانستان جوانب ِ امضاء کنندبه آرزوی

  : ھای ذيل ميشوند  ليتؤومتعھد به پذيرش مسنيک  با داشتن ارادۀ ،پروتوکول

  ر ر ساحات مجاوئھر نوع فعاليت نظامی را در سالنگ جنوبی و سا :  ١

ۀ  که در برگيرند، حيرتان بصورت مکمل متوقف ساخته- در امتداد شاھراه کابل 

 ھر نوع اسلحه از مواضع ډلگی ھا و گروپھای مخالف مسلح استعمالِتوقف 



٣٧٨                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

بر برجھای قراول، پوسته ھای ت�شی و مجاور قراء و ، (IOAP)پنجشيری 

  . اشد شوروی، عساکر سرحدی و څاروندی می ب–امنيتی عساکر افغان 

  

پنجشير به مسؤوليت خود می پذيرند که ۀ دسته ھای مسلح ِ جدا شد : ٢

Chaugani  چاگينی « و »تاجکانۀ  قريـ«امنيت بين 
 

:  را در چھارچوب ھدف معين »

 برعليه مشابهقطاع الطريقی و غيره اقدامات  اعمال  راکت، پرتابجلوگيری از 

  . عساکر شوروی و افغان تأمين می نمايند

  

 متھعد ميشود که به منظور جانبينجانب شوروی بر مبنای توافق :  ٣

ر ساحات ذکر شده درين پروتوکول که در مسير ئامرار معيشت پنجشير و سا

ر مواد ئ، اق�م مورد ضرورت عاجل، و سا\زمشاھراه قرار دارند، تدارکات 

وافق زمانی ايکه ھر دو جانب روی آن قب� ً تۀ مورد نياز را در ظرف فاصلـ

  .  نموده باشند، تھيه نمايد

  

تا به می شود ر گروه ھا اجاز داده نئبه دسته جات ِ جدا شده و سا: ۴

 شوروی، انجام فعاليت ھای تروريستی و – بر قطار ھای افغان  حمله منظور

ھرگاه افراد . سبوتاژ پايپ \ين داخل ساحات ياد شده درين پروتوکول شوند

ه انجام چنين فعاليت ھا شوند، جانب اتحاد شوروی مسلح اين گروه ھا متوصل ب

مسلح  ِ پنجشير کمک آتش توپخانه و ۀ مايل است که برای دسته جات ِ جدا شد

  . نيروھای ھوايی را بر مبنای تقاضای شان تھيه نمايد

  

معلومات و تشريک مساعی در راستای پيدا کردن آنعده اتباع ۀ تبادلـ : ۵

ساحات ذکر شده در پروتوکول، مفقود ا\ثر شده شوروی و افغان که درحدود 

  .    اند

  در صورت ازدياد فشار و کشمکش ھا، تدوير ديد وواديد ھا به خاطر  : ۶

جلو گيری از توصل به تجديد اقدامات نظامی و اعطای مشورتھای متجانب 

  .به نفع تحکيم صلح در زون مشخص

  



٣٧٩                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

رضی شاھراه اکما\تی که اثرات اين پروتوکول در امتداد ھر دو ضلع ا : ٧

 ٣٠  را احتوا می کند به شعاع » چاگينی « و »تاجکانۀ  قريـ«فاصله بين 

عساکر شوروی و .  متذکره پخش استۀ کيلومتری  در ھر دو جانب ارضی ساحـ

فوق ۀ نيرو ھای مسلح پنجشير حق دارند تا بيرون از سرحدات تعيين شد

دسته جات جدا شده و يا گروپھای عمليات نظامی را به منظور امحای آنعده 

مربوط به جناح ھای ديگر پياده سازند که دست از حم�ت نظامی برعليه جانبين 

  . عاھدين عاقدين اين پروتوکول نه می بردارند

  

امضای ھر دوجانب به بعد مدار اعتبار ۀ پروتوکول ِ حاضر، از لحظـ : ٨

  . است

قوماندانی ۀ مرکز قوماند. ن در افغانستاMO SSSRگروپ عمياتی :  منبع [

  .  م١٩٨٨اعلی لشکر چھلم، کابل، سال 

وزير دفاع جمھوری افغانستان . گروموف. وي. ډگرجنرال ب: امضأ کنندگان 

  .(٢١٤-١٧٧ Shebarshin, pp) ]شھنواز تڼی و احمد شاه مسعود

تاليف " جنگھای کابل" کتاب٥٩-٥٨اين پرتوکول را ميتوان در صفحات [

ونکات تازه وبيشتری از چشمديدھا  . القدوس سيد مطالعه نمودال سيدعبدجنر

شاھدان عينی به ارتباط وابستگی ووفاداری مسعود به شورويھا دراين کتاب 

  .]ديد

  

 : شوروی،درخدمت شوری بود-مسعود طی تمام دورۀ جنگ افغان

 – ١٩٧٩ ( شوروی –جنگ افغان ۀ احمد شاه مسعود طی تمام دور

 م  با شورويھا قرار داد بست تا مسير قطار ھای ١٩٨٠ال  از آغاز س) م ١٩٨٩

برمبنای .  اکما\تی شانرا در امتداد شاھراه حياتی سالنگ مصؤون نگھدارد

شرايط ھمين تعھدات قراردادی بود که مسعود با\ی آن واحد ھای مسلح 

مجاھدين می تاخت که ميخواستند بر کاروانھای اکما\تی و مواضع سربازان 

شورويھا اکثرا ً مسعود را در راستای کمک در پياده . حمله نمايندشوروی 

مقاطع . کردن ِ تعھدات قراردادی اش با آتش توپخانه خويش مساعدت می کردند



٣٨٠                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

ولی مسعود . زمانی ای فراميرسيد که ميعاد اعتبار قرار داد جانبين ختم می شد

ن ھېچگونه مسؤوليت که در فاصله ميعاد ختم قرارداد اولی و تجديد قرارداد نوي

قراردادی نداشت بازھم تا زمانی به شرايط و مفردات قرارداد قبلی وفادار باقی 

جنرال . می ماند که قرارداد نوينی با ھمين محتوی با وی امضاء می شد

 در طی تمام مدتی که «: در کتاب خود می نويسد )General Liakhovski(یلياخوفسک

 »د آنچه را به انجام رساند که ما برايش گفتيمما در افغانستان بوديم ، مسعو
(Liakhovskii, pp ٤٨٥-٤٦٢)   

  

  :  کابل -  از رياست عمومی استخبارات لشکر چھلم شوروییسند
  

ـيس ئ، رGeneral P.I. Ivashutiايواشوتين. آی.  به اساس ھدايت جنرال پ«

ن عمومی رياستھای استخبارات اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، ډگرم

رتباط با احمد شاه مسعود را ا) Lieutenant Colonel Anatoly Tkachev (اناتولی تکاچيف

برقرار ساخته و طوريکه موصوف می گويد برای مدت طونی با مسعود کار 

طبق پيش شرط ھای احمد : اختصار داستان تکاچيف چنين است . کرده است

: جی ھا موافقت کرديم شاه مسعود پيرامون محل ووقت ديدار ما از طريق ميان

 سال (: مجاھدين کنترول ميشود، وقت ۀ پنجشير که بوسيلـۀ َدر: جای ديدار 

ھمچنان ما . ما بايد شب سال ِ نو به محل ديدار ميرسيدم.  جشن مي�دی) م١٩٨٣

به مجرد آفتاب نشست به ھمراھی . بايد بدون س�ح و گارد امنيتی می آمديم

 برآمديم و به زودی به ]Kishlak Rukha[ُيه رخه  از قر»Max« ترجمان ما مکس 

يکه ئديدار که قب� ً رويش توافق صورت گرفته بود رسيديم، جاۀ محل تعيين شد

با گروپ مسلح مجاھدين به رھبری تاج الدين با خوش آمديد برخورديم؛ تاج 

 «بعد از صرف نھار .  جاسوسی احمد شاه مسعود است–الدين آمر گروپ ضد 

 ، من با ترجمانم مکس ، احمدشاه مسعود و يک تن اعتمادی وی در »چای صبح

نکات کليدی پيشنھاد ما آتش بس دوجانبـه . صحبت آغاز شد. اتاق تنھا مانديم

شرايط جھت ۀ روی تقابل مسلحانه در پنجشير و تعھدات متجانب مبنی بر تھيـ

 که در احمد شاه مسعود گفت. بازگشت زندگی آرام برای باشندگان محل بود



٣٨١                                            است ،وجيبۀ ملی امان هللا شاهدفاع از استق�ل و

از بين رفتن دشمنی ھای موجود و . برابر اتحاد شوروی احساس دشمنی ندارد

َتأمين ھمکاری نزديک در راستای نظارت بر متارکه در واقع ماحصـل صحبت  َ

  »    .ھای ديدار اول و ديدار ھای بعدی بود

سايکولوژيکی کی جی بی پيرامون شناخت شخصيت ۀ دوسيـۀ به م�حظـ

عاشق ِ خود ، : به اين اوصاف ستوده شده است » شير « احمد شاه مسعود،

خود خواه، کج انديش، تشنه ِ شکوه و ابھت؛ در خ�ل اين شکوه خود را در 

چنان رھبری می بيند که به مجرد ايجاد قلمرو خود گردان تاجک ، خودش ۀ ينـئآ

امير آن خواھد شد، شوروی با دخول به ژرفای مشخصات شخصيت مسعود از 

  قف قوی با وی صحبت کردند و بدان وسيله يک مو

 Shebarshin, pp) ..  مسعود را به پذيرش مطالبات شان آماده ساختند

٢١٤-١٧٧).  

َازديدگاه تکتيکی بھترين روش برای جانب قرار داد شوروی وصول 

کليدی برای ۀ نکتـ.  ايجاد متارکه با مسعود گرددهمي�نی بود که منجر ب

ا\ت مصؤون از طريق معبر سالنگ ، و جلوگيری از شورويھا رساندن ِ اکم

باريس . کوه ھای خطرناک و صعب العبور پنجشير بودۀ درگيری در دامنـ

فراخ در رابطه با خطر ۀ گروموف قوماندان لشکر چھلم در افغانستان مطالعـ

جنگ گوري�يی در مناطق ناھموار دارد و اکثرا ً از وی نقل قول بعمل آمده 

 مسعود تنھا با پرتاب سنگ ميتوانست «: گروموف می گويد است؛ باريس 

    .(١٩٧-١٨٨ Gromov, pp) »ساحه را به مدفن عساکر روسی مبدل سازد

ھمانطوريکه توقع می شد، عکس العمل نيروی ھای مقاومت در برابر 

. توافقات مسعود با شوروی جوابھای تلخ و مملو از طعنه را در پی داشت

  جنگ در افغانستان] [Mark Urban   مارک اربن[ز کتاب دريمنورد در بخشی ا

War in Afghanista n [ چنين آمده است  :  

يکتعداد قوماندانان با تلخی تنقيد می کردند که مسعود در برابر لشکر « 

تقريبا ً از مدت دوسال بدين . شوروی بطور شايد وبايد فعا\نه جنگ نه می کند

 که طی آن مسعود افراد خود را رغبتا ً در برابر سو آثار و ع�يمی وجود ندارد

شورويھا به کار انداخته باشد که مثال آن جنگھای کندز است که در بين ماھای 
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ُ م بوقوع پيوست، آنچه رخ داده است چيز ١٩٨٩جنوری الی اپريل سال 

از جانب ديگر شواھد . بيشتری به جز از کشمکش ھای داخلی نه بوده است

ع�يمی .  جنگ با روسھا شده استۀ سعود وارد يکنوع  ِ متارکـحاکی اند که م

وجود داشت که شورويھا ميخواستند کنترول ساحات شمال شرق افغانستان را 

 که  استگزارش ھای بدست آمده حاکی از آن. به شورای نظار واگذار شوند

 اين. روسھا برای چنين آغازی، برايش پيشنھاد تمويل پول و اسلحه کرده اند

اعضای . ستتوافقات باعث ايجاد مشاجرات تلخ در ميان صفوف مقاومت شده ا

 فروشی ياد کرده و با طعنه و پيغاره –حزب اس�می حکمتيار اين روش را خود 

در برابر تعھديکه با\ی عساکر شوروی . می نامند» شاه پنجشير« مسعود را 

ورويھا بخش عظيم  از پنجشير به وقوع نه خواھد پيوست، ش ایھيچگونه حمله

َلشکر خود را از دره بيرون کشيده و آنرا به ساحات جنوبی فرستاده است، زيرا 

نيرو ھای مقاومت در آنجا متداوما ً در گير جنگھای شديد برعليه نيروھای 

    .(٢٢٩ Urban, p)» .شوروی اند

 و ١٩٨٠ طی سالھای Mike Martin بريتانوی مايک مارتينۀ نويسند

صد ھا مايل در داخل افغانستان ۀ اھی نيروھای مقاومت به فاصلـ به ھمر١٩٨٣

 ,Afghanistan[سفر کرده که ماحصل اين سفرھا منتج به تحرير کتاب معتبری بنام 

Inside a Rebel Stronghold[ مھارت قلمی شرح حوادث و تحليل وی .   شده است

يقن پنداشته  سرچشمه مناسب برای محقکه انداخته وقايعروشنايی بيشتر بر 

  .(١٩٨ Martin, p). شودمي

 من ھمان يک ديدگاه را تکررا ً می شنيدم، ديدگاھيکه حاکی از «: مارتين 

 مؤقت وی با روسھا تا کنون بند اورقرارداد . ايفای نقش مسعود در پنجشير بود

جنگنده ھای جمعيتی وی دور تر از آنسوی پنجشير فرستاده . فسخ نه شده است

در .   را تسخير نمايند] م – اس�می [حزب ۀ راء و قصبات تحت ادارشده اند تا ق

عقب زنی نيرو ھای حزب، روسھا در واقع به مسعود اسلحه می دھند ، روسھا 

» .  را دشنمان آشتی ناپذير و سنگدل خود می پندارند اس�مینيرو ھای حزب

(Martin, p ١٩٨).  
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افغانستان اظھر من الشمس ۀ  کی جی بی در تجزيـۀـئ تفصيل توطـ:نتيجه 

اتنيکی را در آسيای ميانه مؤفقانه پياده کردند ۀ شورويھا ستراتيژی تجزيـ. است

اصط�ح .  عملياتی شان شدۀ که ھمين تجربه نيز در افغانستان مبدل به شيو

شورويھا خوب شناخته شده در ۀ که در محاور)Operation Kaska عمليات کسکد (

مبنای طرح آن يا کشور پارچه پارچه می شد و يا منجر به واقع پ�نی بود که بر 

د، که ولو با داشتن خود مختاری محدود، يگردي صفحات شمال افغانستان مجذايی

جنرال لياخوفسکی در کتاب خود .  حکمروايي با\ی آن را داشتۀ مسعود اراد

   » تاجکستان بزرگ«تصور کلی ۀ   مسعود تشنـ«: می نگارد 

   ».جنگ، فعا\نه سعی و ت�ش کردۀ ای آن از اول تا آخر يک دھـبود و در راست

(Liakhovskii, pp ٤٨٦-٤٨٥, Richardson, pp ٢٣-٢٢).   
  

آن ۀ در ذيل لست منابعی را داده ام که اسناد مندرج و صدھا صفحـ: منابع 

اسwwناد، اظھwwارات شwwھود عينwwی، مwwدراک روايتwwی و .  منتظwwر تحقيwwق محقwwيقن انwwد

ـيد وسواس و ئھود مماثل پيرامون حوادث مشخص، ھمه مؤيد تار شئسلسله سا

منابع به نشر .  اند» تاجکستان بزرگ«روحی احمدشاه مسعود در راه ايجاد ۀ عقد

آتش ، از روی توافقات بيشمار ست ا»نا گفته« معلومات ِۀ رسيده که حاوی گنجينـ

. اردمwwwسعود بwwwا قومانwwwدانی اعلwwwی شwwwوروی در افغانwwwستان پwwwرده بwwwر ميwwwدبwwwس 

ـwwيد ميدارنwwد، روش اخ�قwwی مwwسعود ايwwن ئھمانطوريکwwه نويwwسندگان ايwwن منwwابع تwwا

 را مساعد ساخت تا عساکر شوروی از پنجشير کشيده و در جنwوب جابجwا هزمين

. ـيکه بر عليه اشغال شوروی سخت ترين مقاومت ھرگwز تقليwل نيافwتئشوند، جا

شwوروی بwه اسwاس ھمچنانيکه در توافق مشخص شده است، نيwرو ھwای نظwامی 

تقاضای مسعود، آتش توپخانه و نيروی ھwوايی بمبwارد خwود را حwين زد وخwورد 

ـwwر گروپھwwای مقاومwwت و يwwا حwwين حملwwه بwwر ئھwwای وی بwwا نيwwرو ھwwای حwwزب و سwwا

. کاروانھwwای شwwوروی در امتwwداد سwwالنگ بخwwاطر حمايwwت وی مھيwwا سwwاخته اسwwت

عبwور مwصؤون قطwار ھwای ع�وتاً  مدراک و شواھد معتنابه حwاکی از آن انwد کwه 

 ".اکما\تی از معبر سالنگ، منتج بر توسعه و تدوام جنگ شد

  ١٥/٦/٢٠١١پايان 
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