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و شميره   4تر 1 له :د پا
ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 

ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ هيله من يو خپله ليکنه له، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  ٢٠١٨/ ١٩/۵                                                                            کانديد اکادميسين سيستانی

  مکثی براخطار لطيف پدرام به ناقلين شمال کشور

 ن،يدرپورتال افغان جرمن آنال یعمرز یمصطف یاز قلم آقا) ماننديمخالفان تنها م(خواندن مقاله با

شمال  نيپدرام به ناقل ايبرداشت کردم که گو نيسمت شمال، چن نيبه آدرس ناقل یاخطار ها و اشاره به

آنگاه که او  رند؛ياخطار داده باشد که اگر از قبول کلمه افغان و افغانستان منصرف نشوند، و تذکره بگ

ا را از کند، آنوقت آنه ليتشک یافغانستان گردد وخراسان هيموفق به تجز یخارج یبا کمک کشورها

  .شمال کشور اخراج خواهد نمود

شمال  نيکه هدف از ناقل رسديبه نظرم نيها هستند؟ در ظاهر چن یشمال ک نياز ناقل پدرام منظور

 رغزهايشمال شامل اوزبکها وترکمنها و ق نيناقل نيا. است یمعن نيترازا عيهدف وس باشد،امايپشتونها م

  . شوديم زيهزاره ها وبلوچها ن یوحت

ستم  یمل،ملت  ت،يمل( رعنوانيز اريرکيداکتر ز یآقا )٢٠١٨یم ١٨(امروز نيهم کهياله امق در

 یب. یج. یک(جاسوس "نيمتروخ یواسل"در پورتال افغان جرمن به نشر رسانده از قول  ...)اوخراسان 

 ېک هيپه روس ۍپه مشر ننيد ل ېک ١٩١٧پـه «: که سديونيم "درافغانستان یب. یکا ج"کتاب مولف )

واکمني په  يسيونيکم/کيبلشو ېکله چ. ويون یاتـزاري نظـام  ینظام د پخـوان ستييکمـون/کيلشـوب

تــاجکـانـو، ازبـکـانـو، ) ٧۵٠٠٠٠= لـکـه ـمياووه نـ(ـريشـم ـشـوه،  ېبـرالس ېک ايمرکزي اس

. ېجي بي په افغانستان ک ېن،کيتروخيم لييوس ( ».هړـويافـغـانـستان ته پناه و ـانـويـزيتـرکمـنانـو، او کـرغــ

  ).مخ ١٧: ژبه زيير، په ان٢٠٠٩ ديتجد. ٢٠٠٢،. سي. يډ ن،ـواشن

خان آنها  رعبدالرحمنيکه ام ستندين یها ل ، تنها پشتون ها وهزاره وبلوچشما نيحساب ناقل نيا به

 یدولت یها نيودر زم ديشان از جنوب هندوکش به شمال هندوکش تبع یرا بر اثر شورشها وبغاوتها

بلند رتبه  نيمامورو ینظام نيهم برتعداد آنها افزود و به متقاعد یبعد یجابجا کرده بود، و حکومت ها

و عمران کشور سهم  یتا در آبادان داديم نيبعوض معاش تقاعد شان در شمال کشور به آنها زم یملک

 . موثر گرفته بتوانند

 ١٩٢٠در سپتامبر « :مينويسددرافغانستان  آتش محقق امريکايی ريه تالی استوارت درکتاب

و  خان بر اين عمل بلشويک ها اعتراض کردهللا بلشويک ها بخارا و خيوا را اشغال کردند و امان 
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در نخستين . اجازه نداد که بلشويکها مرکز تبليغات خود را در کابل برعليه انگليس ها تاسيس نمايند

شده بود، شرط اساسى دوستى با آن  عقد١٩٢١نومبر  ٢٨معاهده دوستى افغان و اتحادشوروى که در

دولت آزادى کشور بخارا و خيوا با طرز حکومتى که مردم آن ديار بخواهند، همراه با پرداخت ساالنه 

 يک ميليون روبل به افغانستان درج گرديده بود، در مقابل افغانستان به روسها وعد داد تا قونسلگري

تاسيس ) قندهارو غزنى(بشمول دومنطقه در سرحدات هند بريتانوى  هاى شانرا درپنج شهرافغانستان

قواى  .کنند،ولى بعد از امضاى معاهده مذکور بلشويک ها عمالً به تمام تعهدات خود پشت پا زدند

بلشويک بخارا را مورد حمله خويش قراردادند و افغانانى را که بکمک بخارا رفته بودند  با سه واگون 

مجلس هللا شاه امان . ارا با خود حمل ميکرد دستگير و در بازار ها به مردم نشان دادندکه پادشاه بخ طال

ريه (. وزراء را دايرکرد وگفت که بلشويک ها قطعاً قابل اعتماد نيستند و به وعده هاى شان وفا نکردند

  )32ص ،1380ترجمه ياردمحمکوهسارکابلی،انتشارات ميوند، پشاور،تالی استوارت، آئش درافغانستان،

فته متروخين ١٩٢٠دربلشويکها  بعد از اشغال بخارا توسط به تعداد  )بی .جی .جاسوس کا(ب

به افغانستان  ینيپناه گزفرار ومحبور به از بخارا  وتاجک زيوقرغ کيزبوا ترکمن ونفر هزار٧۵٠

 یالياست قرن شانزدهم بااوايل جا خوش کردند که از ترک تبارانی تازه واردان درکنار  نياکثرا.شدند

پاره (ماوراء النهر انيکه با موج فرار یکهاياما تاج. مانده بودند یدر افغانستان آمده وباق ها یبانيش

 ريپنجش ۀخود را تادر یوارد افغانستان شدند برخ زهايداران ازبک وترکمن وقرغ لههمراه با ) ايدر

امان بمانند، اما  در زمياز گزند کمونودولت افغانستان هم به آنها پناه داد تا  دنديرساندند وسکنا گز

در عبا وقبای  کيدولت بلشو سياز جواس یتعداد یبخارائ نيومهاجر نيمتاسفانه که در جمله ناقل

  . را کاشتند یگر یشدند وتخم نفاق وشقاق وستم افغانستان  وارد زين] رّ اشرا[باسماچی 

هايی  قسمتنقل جالبی دارد که  مقالت ؛مهاجرين و ناقلين بخارا؛آقای مصطفی عمرزی در مورد

در ميان کتاب های جالب اواخر قرن نوزده و ":مينويسد او.از آن برای تکميل بحث موجود کمک ميکند

، نوشته ی ميرزا يعقوب علی خافی، رويداد »پادشاهان متاخرين افغانستان«اوايل قرن بيست، کتاب 

 .يی را در خود داردهايی از دردسر های اميرعبدالرحمن خان با امرای بخارا

در جريان جنگ های داخلی، دوبار ناگزير می شود به ) رح(اعلی حضرت امير عبدالرحمن خان 
بار اول وارد قلمرو امرای بخارايی می شود و در نوبت دوم، به . خارج از افغانستان هجرت کند

 ....ترکستان روسی، پناه می برد
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فاسد به تزار ها، گونه ای از حاکميت خودمختار بخارايی  نفوذ روسيه به آسيای ميانه و تسليمی امرای
 .، تحول عظيمی در همسايه گی شمالی افغانستان رونما می شود١٩١٧را سبب شد و با انقالب اکتوبر

امارت نشين فاسد بخارا سقوط می کند و روسان با اشغال اين منطقه، قلمرو فسق و فساد را بخار می 
گسترده . اع بخارا به افغانستان فرار می کنندبپس از آن، هزاران تن از ات قبل از اين رويداد و. کنند

گی اين مهاجرت ها به جايی می رسد که دولت آن زمان افغانستان مشوش می شود مبادا ترکيب قومی 
 .شمال افغانستان، به ويژه شمال شرق در تناقض با شرايط سياسی و طبيعی افغانستان، قرار گيرد

ی حضرت شاه امان هللا، نشر نظامنامه ها، از موارد بسيار مهم در جهت قانون مندی در سلطنت اعل
نظامنامه «.بنابراين، ده ها نظامنامه در مسايل مختلف نوشته و نشر می شوند. جامعه به شمار می رود
، رهنمودی بود تا جلو عوارضی گرفته شود که )١٩٢٨(» ١٣٠٧قوس  ٩ -ی ناقلين به سمت قطغن

 -بر اين اساس، دولت. گمان می شد در وجود مهاجران مسلح، امنيت صفحات شمال را تهديد می کنند
مکلفيت می يابد اهالی بومی را به مناطقی بفرستد که هرچند از گذشته نيز در آن جا همتبار داشتند، 

 .د، باعث بی ثباتی منطقه شده بوداما کثرت مهاجرين و ناقلين جديدالورو

، شماری از فراريان آسيای ميانه، زود )سقوی(با اغتشاش ارتجاع اول . نگرانی حکومت بی جا نبود
ابراهيم بيگ لقی در . نمک دان شکستند و سر و کله ی شان در ميان رهروان سقوی به چشم می آيد

می گيرد و افرادی که در سمت شمال اقامت جرگه ی حبيب هللا کلکانی، قبل از ورود به کابل، سهم 
کرده بودند، در حالی که کشور آبايی را برای بيگانه گان رها می کنند، در روز های دشوار افغانان 
که در هرج و مرج اجتماعی تضعيف شده بودند، افغانستان را جايی می يابند که در خصوصيات 

 ».ور همسايه، ميزبان شوندفرهنگی، قومی و زبانی، فرصت ديگری بود تا در کش

 :نويسدمينکات جالبی نقل ميکند واستاد خليلی آقای عمرزی از کتاب خاطرات 

اين دو نفر، سهم بزرگتری در تحکيم … و مال آدينه… خليفه قزل آياقمشهور به  -عابد نظر مخدوم"
وس ها به بخارا، با اين خليفه قزل آياق، کسی بود که بعد از حمله ی ر. سلطنت حبيب هللا خان داشتند

او در شبرغان، خيمه و خرگاه زده بود . صد ها نفر از اعضای فاميل اش به افغانستان، پناه آورده بود
عسکر ) ١٠٠٠٠(تقريباً در حدود ده هزار . و از راه تجارت قالين و پرورش اسپ، زنده گی  می کرد

 "مسلح در خيمه های او، هميشه به صورت آماده باش می بودند

او چندين بار با . نيز همراه سيد حسين بود] معروف به لقی و باسمه چی[ابراهيم بيگ بخارايی «
ابراهيم بيگ با خود پنجصد …  ».روس ها جنگ کرده، به تکتيک های جنگی روس ها، آشنا بود

هرچه بود، با کوتاه شدن دست مرتجعان داخلی از مقدرات مردم، شماری  ».نفر بخارايی همراه داشت
ز اوباش بخارايی، به شمول ابراهيم بيگ لقی، دوباره به آن سوی آمو فرار می کنند و اما هزاران تن ا

 .ديگر در افغانستان می مانند
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سال ها پس از آن همه ماجرا، فراريان بخارايی، در شمار کسانی که «:جناب عمرزی ادامه ميدهد
؛ اما ذهنيت قبلی  محترم ما شمرده می شوند ن شريف وماندند و به کشور نو، احترام گذاشتند، هموطنا

از کشور آبايی، در مسير بحرانی که به افغانستان تحميل شد، گروهی از مردم بخارا را معروف می 
 .کند که به گمان اغلب، گروهک فرهنگ ستيز ستمی، از بقايای آنان به شمار رفته است

به تار و پود مقدرات ما، سال ها پس از ختم تهاجم شوروی به افغانستان و راه يافتن افغان ستيزان 
غايله، در وجود جريان هايی که ثبات اجتماعی را تهديد می کنند، نشان می دهد بی ريشه گان فراری 

به هر صورت، تعداد بی شمار ناقلين در ....از آسيای ميانه، بيش از همه برای اين کشور ُمضر اند
بعد امانی نيز معزز و محترم می مانند و دولت های افغانی، شمال افغانستان، بر اثر حکومات قبل و 

 .....مالکيت مفت آنان بر هزاران جريب زمين را به نام مهمانان همسايه و مسلمان، ناديده می گيرد

هدف ما از ارايه ی چنين روشنگری هايی، سفارش به ":دميگوي  درپايان  مقاله خودآقای عمرزی 
تو اين روشنايی، حد و سطح کسانی معلوم می شود که هياهو و هلهله بازگشت کسی نيست، بل در پر

می کنند و در هر نوبت حضور خارجی، يادشان می رود صد سال قبل که آبا و اجدادشان به اين وطن 
 .آمده بودند، نيز نام اين جا افغانستان بود و مردم اش افغان ناميده می شدند

از اين » بخارای مفلوک«سرزمينی که بخار شد، نوشتار برای دريافت معلومات بيشتر از اوضاع 
آگاهی پيرامون گذشته ی مردمانی که بقايای ناخلف شان، ما را در خانه ی خود . قلم را هم بخوانيد

 ،لينک؛24دعوت ميديا  :رک(".ما، اما در برابر بيگانه توهين می کنند، جالب است

http://www.dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2017/12/russia-in-1910-1.jpg( 

 ستم«بنام   یافغان ستيزانديشه های گروهی با سياسی درجمله احزاب مختلف   یدر دهه دموکراس

بشمارميرفت نيان گذاران حزب دموکراتيک خلق برسرزبانها افتاد که رهبری اش درظاهر از ب  »ملی؟

 یپس از کودتا.بودبخصوص پشتونها ، ولی در باطن هدفش ستيزه با بخش بزرگی از جامعه افغانستان 

و  خيببه هرسو  رشد نمود وسريع  یليخ ، اين ويروس بر افغانستان یشورواتحاد  تجاوزبا توأم ثور و

داستان  .زدند یهولناک یوکشتارها بيپشتون دست به تحرمسلح ضد  یگروه ها ثيبح و ديدوان شهير

. کنديمو براندام خواننده راست م اقتدار پرچميان،  در دوران ابيپشتونها در فار یقره ونسل کش یمولو

افغانستان را  یخارج ی کشورهای بان یبا پشت ميخواهد  یلطيف پدرام زيرنام رئيس کنگره ملواکنون 

جامعه داده است که  نيبه ا یعبدالرحمن خان چنان بافت ريام نيآهن ريام هدانند کب ديبا یول. کنند هيتجز

 هيتجز یپدرامها آرزو .کند هيساختار را درهم شکند و افغانستان را دچار تجز نيا تواندينم یقدرت چيه

  پايان .خراسان را با خود بگور خواهد برد ليافغانستان وتشک

 


