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  ٢٠١٤/ ٧/ ١کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                        
  

  نامۀ سرگشاده به بازماندگان اميرآھنين ،

 اميرعبدالرحمن خان
  

حضورھريک از عزيزان بازمانده ووابسته به اميرآھنين، امير 
  :اما بعد. ودرود ميفرستمعبدالرحمن خان س&م

در سالھای اخير، از سوی اکثر نويسندگان غير پشتون، امير 
عبدالرحمن خان، به عنوان سمبول خشونت و استبداد حاکميت پشتونھا 
دراين کشورتبليغ شده است واين تبليغات متأسفانه، اذھان وافکار جوانان را 

 که امروز اکثريت نسبت به امير مذکور بشدت مسموم ساخته است تا آنجا
جوانان اقوام غير پشتون از بقدرت رسيدن يک  پشتون در رھبری 
افغانستان، ولو شخص تحصيل کرده، دانشمند، دموکرات، برابری طلب که 

 .دستش در خون مردم کشورش آلوده ھم نباشد، تشويش دارند

صادقانه اعتراف ميکنم که من ھيچ گاھی امير عبدالرحمن خان را، 
برای افغانستان  فکر نميکردم و  سياستمدار وسرنوشت ساز وزرگاينقدر ب

به او احترام قايل نبودم، مثلی که بعد از خواندن کتاب خاطرات او، تاج 
التواريخ، به اھميت، عظمت ، لياقت،دور انديشی  و وطن پرستی او پی 

 شش پارچه را  جنگ زده وافغانستان  ۀکه وحدت دوباربود  ی عبدارحمن کسريام .بردم و به او حرمت قايل شده ام
 وتمام پ�نھا ونقشه ھای شوم دشمنان وطن را که برای تجزيۀ آن دراين چھار دھۀ اخير ت�ش کرده  نمود نيتأم

 .وميکنند، نقش براب کرده است

نقش وطن پرستانۀ امير عبدالرحمن خان ، زمانی بخوبی برجسته ميگردد که می بينيم پس از کودتای ثورتا 
 -روز، نقشه ھا وپ�نھايی زيادی برای تجزيۀ افغانستان از سوی دشمنان آن طرح شده است، اما بخاطربافت اجتماعیام

اين بافت اجتماعی که  .اتنيکی اقوام افغانستان در شمال وغرب وجنوب کشور ، ھمگی اين پ�نھا نقش برآب شده است
 يعنی  دختردادن ودختر گرفتن از اقوام ھمديگر در از راه خويشاوندی وداد وگرفت ھای اقتصادی  و اجتماعی

ھمسايگی قلعه  ويا زمين و يا پلوان شريک خود، در واقع مردم را  چون ناخن وگوشت با ھم پيوند کرده است، توسط 
امير آھنين امير عبدالرحمن خان طراحی شده  است که امروز دشمنان را در برآوردن نيات و پ�نھای شوم شان، ناکام 

  .زبون ساخته استو

 وحتی  کشور وتأمين وحدت دوبارۀ  ی عمومتيوامن حاکميت ملی  آوردن ثبات واستقراریبراامير عبدالرحمن خان  
کارگرفت و درعين حالی که با مردم واقوام » انهھدفمند«برای جلو گيری از تجزيۀ آن در آينده ، از سياست استبداد 

د، به تبعيد اقوام شورشی از وNيات مرکزی،جنوب وشرق وغرب به شورشی از درخشونت وشدت عمل پيش می آم
می پرداخت تا ھم جلو شورش ھا وطغيانھای  بعدی را گرفته باشد وھم اقوام سلحشورجنوب را در  شمال کشور

ازاينست که از برکت دور . مرزھای شمالی کشور، بخاطر مقاومت در برابر تجاوز احتمالی روسھا، جابجا کرده باشد
واN ربانی . نديشی آن امير با کياست، ھيچکس نميتواند افغانستان را به شمال وجنوب يا غرب وشرق تجزيه کندا

  ودر عھد زمامداری پر ھرج ومرج خود،ميخواستند برای ايجاد ٩٠ومسعود نخستين کسانی بودند که در دھۀ 
 .تاجيکستان بزرگ، افغانستان را قربانی کنند

ز ارزشمندی کارھای سياسی واجتماعی وعمرانی امير عبدالرحمن خان ،در راستای با شناخت ودرک درست ا
دوباره و س�مت و ترقی و بقای افغانستان درجغرافيای موجوده  است، که مرا واداشت، تا دست به يک کار وحدت 

يک کتاب تحقيقی  »سيمای امير آھنين، اميرعبدالرحمن خان درتاج التواريخ«روشنگرانۀ تاريخی بزنم وتحت عنوان 
ًتا اوN جلو يک غلط فھمی عمومی : ھدف ومنظورمن ازاين کار اين بود. ،به نشر برسانم٢٠١٢بنويسم وآنرا  درسال 

ًثانيا، نويسندگان جوان، ازاين ھمه ناسزا گوئيھا، . که نتيجۀ تبليغات سوءعناصر مغرض واستفاده جو است، گرفته شود

ًثالثا، . ھای دور از کرامت انسانی، نسبت به آن امير بزرگ دست بردارندگستاخی ھا وھتک حرمت ھا و دشنام

ميخواستم که جوانان وطن تشويق به باز خوانی دقيق تر تاريخ کشور خود شوند تا رجال و شخصيت ھای بزرگ و 
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کشور در  چھل سال اخير در-مؤثر تاريخ وطن را بھتر و خوبتر بشناسند و آنھا را درمقايسه  با رجال سياسی سی
ترازوی قضاوت بگذراند و در يابند ومنصفانه بگويند که کدام يک از رجال سياسی ، به نفع اين وطن کارکرده  وچه 
چيز ھايی نيک  از خود به يادگار گذاشته و کدام شخصيت ھای سياسی،در اين وطن مصيبت و بدبختی و تباھی به بار 

ستم وتجاوز به مال وناموس مردم، وافزايش درد و رنج مردم  آورده اند و جز ويرانی وغارت و چپاول وظلم و 
ًکارديگری نکرده اند؟ و رابعا، سوال کنم که درس ھای مفيد تاريخ از عملکرد اين شخصيت ھای برای نسل ھای 

  جوان درحال و آينده  کدام ھا است؟

رگان شان به نحوی از انحاء، اقوام واتنيک ھای مختلف افغانستان که در عھد سلطنت اميرعبدالرحمن خان، بز
به حساب يک راست ( معذب شده اند، بدون شک،حکايت استبداد حاکميت آن دوران را از پدران و بزرگان محلی خود

شنيده اند که  در ذھن وشعور جوانان به عقده ھای بغض مبدل گشته، و امروز از راه رسانه ھای جمعی ) وصد دروغ
پيوسته عليه آن امير وحتی   عقده مند، مثل دانه ھای چرکين سربازکرده است ومختلف، توسط برخی از نويسندگان

عليه قوم وقبيلۀ وی حمله ھای نابجا صورت ميگيرد، در حالی که اگر تدبير وسياستمداری آن امير نمی بود، بدون 
صاحب ھويتی ملی بنام ترديد امروز کشوری بنام افغانستان در نقشۀ جغرافيای جھان  وجود نميداشت و باشندگان آن 

  .افغان نمی بودند

 به ھرحال، وقت آن رسيده است تا بازماندگان و وابستگان آن امير مرحوم ، کمی بخود آيند و مثل پدران با 
ھمت و با ص�بت خويش  از خود جرئت و کفايت نشان بدھند و با منطق قلم وعقل سليم واسناد تاريخی وخاطرات 

دگان بی باک وھيجان زده ای که امير را، يا بخاطر سرکوبی شورش ھای فيودالی ومرکز خانوادگی، به جواب نويسن
يا بخاطر امضای قرارداد خط ديورند با انگليس، بنام ھای زشت ونا مطلوب وکلمات رکيک  گريز، محکوم ميکنند و

  : مورد ھتک حرمت قرار ميدھند، ايستاده شوند و به آنھا بگويند که

 چھل سال اخيرکشور و رھبران سياسی تان، چه چپگرايان مورد حمايت اتحاد شوروی، وچه به تاريخ! برادران
اس�مگرايان مورد حمايت غرب وعرب وعجم و پاکستان و ايران،نگاھی بيندازيد تا ببينيد که  بزرگان تان در جامۀ 

  تنظيم ھای  جھادی، چه ب�ھای نبود که بر سراين مردم و اين کشور نياوردند؟ 

تا توانستند، دراين ) از کمونيست تا تنظيمھای اس�می(ريت مردم ما شاھد اند که، اين مدعيان قدرت سياسی اکث
کشور ستم نمودند، آدم کشتند، ويران کردند و برای حفظ قدرت از ھيچ ظلم وتعدی در حق مردم مظلوم اين کشور 

 برناموس مردم تجاوز نمودند ومال ملت و بيت تنظيم ھای جھادی، در زير نقاب اس�م و جھاد،. دريغ نه ورزيدند
المال را غارت کردند و سرمايه ھای ملی را دزديدند و به پاکستان و يا ايران و تاجيکستان برده به نرخ کاه ماش 

وسايل و تجھيزات اردوی ملی را که از زمان امير شيرعلی . فروختند و پول آنرا به حساب ھای شخصی خود ريختند
تر نجيب ^ به پول ماليات بيوه زنان ودھقانان کشور خريداری ودر گدام ھای نظامی ذخيره شده بود، خان تا داک

منجمله صدھا بال طيارات جت جنگی وصدھا بال طيارات باربری نظامی وصدھا بال ھليکوپتر توپدار، ھزاران چرخ 
 ٣٠ پرتاب راکت وس�ح رياکتيف بيم توپ و تانک و زره پوش و راکت ھای دور برد و ميان برد و صدھا دستگاه

 درعھد حکومت ھمين ، ارزش داشتنددالرًمجموعا صدھا ميليارد   وغيره وده ھا ھزار وسايل موتوريزه که٤٠وبيم 
 و پول ،١تنظيم ھای ساخت بيگانه و وابسته به استخبارات منطقه به خارج از کشورانتقال داده شد و به فروش رسيدند

                                            
دکتورنسرين کتونا، دپلومات وژورناليست کشورھنگری درافغانستان در سالھای حکومت داکتر نجيب :، وسايل وتجھيزات  قوای مسلح - ١

  :دضمن مقالتی ممتع  چنين گزارش ميدھ١٩٨٩افغانستان را درسال 

  .قوتھای مسلح دولت افغانستان و مليشه ھای طرفدار آن دارای س&ح و وسائط ذيل بودند  ١٩٨٩در سال « 

  ١٥٦٨           ٥٢-T – ٥٥-T تانک ھای        .١

٥٠٠        .٢                                         BMP  
٨٢٨        .٣                               BTR, BRMD  

  ٢٩٠٠٠                             قليه وسائط ن        .٤

  ٤٨٨٠                    وپ ھای مختلف ت        .٥

  :جت ھای جنگی 

   بال٢٢٠     – ٢٧سو    و ٧ سو - ٢٥ و ٢١ ميگ –ميک ھا 

             بال ١٧٠                            ١٧  و می  ٨می     ھلی کوپتر ھا 

   بال٦٠             ١٢-٣٢-٢٦ -  ان  ( ی  طيارات ترانسپورت 

  . بال طيارات فعال، مورد استفاده قرار داشت٤٥٠ًجمعا 

 :رک(».ميرسيد  فير٥٠٠ شمول اورگان، به بيش از  لونا، ب،   سکاد ، و دو وينا   پيچورا   راکت ھای (ذخاير راکتی مدافعه ھوائی و زمينی 
  )٢٠١٤،می نخستين نبرد يک دولت سيکوSر با جھادگران سلفی و القاعدهسايت آريائی،
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�ل درحساب ھای شخصی خود ريختند و بدون ترس از مواخذۀ ملت و يا دولت افغانستان، ھنوز ھم آنھا را مثل مال ح
ملت را قرضدار جھاد خود ميدانند و برآنھا منت ميگذارند که بايد بيايند و به آنھا رأی بدھند تا آنھا از مال وناموس 

ين سران ورھبران و قوماندانان تنظيمی در  سال حاکميت  کرزی، ا١٣وعزت شان دفاع نمايند، درحالی که در ھمين 
دولت حامدکرزی، ھر روز برظلم وتجاوز و زورگوئی خود برمردم تحت تسلط خود افزايش دادند، بر زنان و دختران 
و پسران مردم تجاوز جنسی کردند، ملکيت ھای شخصی وخانه ھای نشمين مردم را بنام خود قباله کردند و صاحبان 

اينھا با زير پا نمودن قوانين کشور، از راه قلدری وتھديد ماموران . وثی شان محروم نمودنداصلی را از حق مور
با ايجاد شھرک ھای خصوصی وفروش نمرات  ام�ک دولتی،  مليونھا جريب زمين ھای دولتی را غصب کردند و

کدام به ميلونر ھای بزرگ زمين به اشخاص وافراد نيازمندمحل، ھريک صاحب ده ھا وصدھا ميليون دالر شده اند وھر
  .منطقه خود مبدل شده اند

شما جناب نويسنده ومدعی فرمانروائی وحاکميت قوم و رھبر خود تان، به ما نشان بدھيد که امير عبدالرحمن 
خان، باغ و زمين يا زن و دختر کدام کسی را بنام خود غصب کرده است؟ کدام زمين دولتی را فروخته و پول فروش 

 حساب شخصی خود ذخيره کرده است؟ امير درکجای افغانستان، شھرک خصوصی ساخته و بنام خود يا زمين را به
فرزند و برادر واقارب خود ثبت کرده و ازاين مدرک صاحب ميليونھا  دالر شده بود؟ امير البته که با سران شورشی ، 

جنگيد و وقتی برمخالفان خود غالب  بخاطر جلوگيری ازپارچه شدن افغانستان وايجا يک حکومت قوی مرکزی، می
ميگرديد، ناموس افراد مغلوب از تجاوز مصئون بودند، ولی سران شورشی و اقوام حمايتگر او را از زادگاه شان به 
نقاط ديگر کشور تبعيد ميکرد تا از شورش مجدد شان در برابر حکومت مرکزی کاسته باشد و نيز درسی برای ديگر 

امير ھرچه از . باشد، اما زمين وجايداد شان به حساب دولت مصادره ميگرديد نه بنام اميرسرکشان و ياغيان داده 
عوايد دولت بدست می آورد، برای مصارف و تقويت اردو و تجھزات و لوازم عساکرافغانستان به مصرف ميرساند، 

تان بکارمی برد نه به نفع حتی پول سبسايدی که از دولت انگليس ميگرفت، آنرا نيز در راه تقويت اردوی افغانس
،افغانستان را ١٩وبا ھمين اردو وھمين امکانات بود که او توانست در بين دو ابر قدرت استعماری قرن . شخصی خود

  . از نابودی نجات بدھد و در جغرافيای موجوده حفظ  کند و به دست نسل ھای بعد از خود بسپارد

ه کدام شھرک و نه کدام مارکيت ونه بازار و سرای تجارتی و از اميرعبدالرحمن خان،  برای بازماندگانش ن
. قصرشخصی باقی مانده است؟ بنام اميرعبدالرحمن خان در بانکھای خارجی ھيچ  پول و دارائی ذخيره نشده است

استثنای سردار  به (  شخصی اميرۀ خانواد«:غبار،که از مخالفين سرسخت امير عبدالرحمن بود، شھادت ميدھد که
 . نداشتند را حق مداخله در امور کشور) مالی امور نصر^ خان در سردار نظامی و  ^ خان در امورحبيب

 ۀفقط با معاش دولت و رتب نبودند و خارج کشور تاجر و سرمايه دار در داخل و پسران امير رويھمرفته ھيچ کدام از 
   )٦٥٧درمسيرتاريخ،ص (. »اعزازی می زيستند 

، حتی يک خانۀ گلی وبيش ازچند گليم ٩٠ و قوماندانان جھادی،که تا پيش از قدرت در دھه اما ھمين رھبران
سطرنجی  نداشتند، امروز ھريک آنھا صاحب  صدھا مليون دالر پول نقد و صاحب منازل گرانقيمت و وي�ھای چندين 

 ودر بانک ھای دوبی ودھلی ميليون دالری و زيورآNت ط�ئی وجواھرات گرانبھا می باشند که درکشورھای خارجی
تعداد مارکيت ھای تجارتی وشھرک ھای خصوصی . وکانادا وترکيه و سويس وغيره کشورھا ذخيره کرده اند

عطامحمدنور والی بلخ و اسماعيل خان سابق والی ھرات و 
مارشال فھيم معاون اول کرزی، وحصين فھيم برادر فھيم و 

محمودکرزی برادران احمدشاه مسعود واحمدولی کرزی و
،برادران رئيس جمھور کرزی و برادر کريم خليلی معاون دوم 
رياست جمھوری، در شھرھای کابل وبلخ وھرات و قندھار 

  .ومناطق مرکزی کشور، از حساب بيرون است

آيا کس گفته ميتواند که اينھا با ھمه امکانات پولی خود، 
برای اعمار يک پوھنتون، يا يک شفاخانه عصری، يا يک 

ختمان با شکوه دولتی يا اعمار يک بند آبگردان برای رفع سا
ر زادگاه خود، خشتی بر روی مشک�ت يک ولسوالی، حتی د

  مقبرۀ امير عبدالرحمن خان درپارک زرنگارکابل                                                              خشتی گذاشته باشند؟

  

اريخی ومدنی ديده ميشود ، ماحصل دوران حکومت امير عبدالرحمن خان، در افغانستان ھرچه ازعمرانات ت
از جمله قصر دلکشا، تاSر س&مخانه،کوتی باغچه، . وپسر ونواده اش  امير حبيب : و امير امان : خان است
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 .خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ھی يا  ، ارگ شا بوستان سرایقصر باغ باS،قصر آرشيف ملی، قصر صدارت، قصر وزارت خارجه، قصر زرنگار در
  .رياست جمھوری کابل با حصاری مستحکم  و برج ھا و کنگره  ھای شکوه مندش

: غبار از عماراتی که توسط امير در کابل و وSيات ساخته شده اند، در کتاب تاريخ خود  ياد کرده مينويسد
 مھمانخانه امير ارگ کابل، گلستان سرای که مقابل مقبره موجودۀ امير موقعيت داشت، قصر بوستان سرای، عمارت

 برج شھر آرا، س&م خانه، کوتی باغچه، مھتاب قلعه که بنام قصر ملکه مسما )ًکه بعدا وSيت کابل در آن قرارگرفت(
خيبر ً بعدا بجای آن که( گنبد کوتوالی .عمارت باغ چرمگری، عمارت سرای عليا که بعد ھا حريق گرديد. بود

س&مخانۀ پغمان، مھتاب قلعه، قصر قديم . باغ باSقصر سجد شاھی،  مسجد عيدگاه، م،) اعمار گرديدرستورانت
، قصرشاھی )خلم(چھلستون، ھمچنين عمارت زرنگار در ھرات، عمارت جھان آرا و باغ جھان نما در تاشقرغان 

] مزارشريف[ج&ل آباد، عمارت منزلباغ قندھار و يک عده پل ھا و قشله ھای نظامی درکابل و خوست و دھدادی 
   )٦٥٠درمسيرتاريخ، ص .( رات وغيرهوھ

در : جناب آصف آھنگ، يکی از آگاھان تاريخ کشور، در مورد اميرعبدالرحمن خان برای من اظھار کرد
تمام بنا ھا و آبدات با شکوه . افغانستان ھيچيک از شاھان و اميران، به اندازۀ امير عبدالرحمن آبادی نکرده است

ق و ع�قمندی  امير عبدالرحمن خان، امير حبيب ^ خان و امير امان̂   خان می تاريخی در افغانستان، محصول عش
آقای آھنگ گفت که از تعميرات دولتی گرفته تا جاده ھا و حتی درختان دو طرفۀ سرکھا يادگاری از توجه و . باشد

يچ شاه و اميری بمنظور آبادی قبل از امير عبدالرحمن خان، ھ. ت�ش اين سه امير به اعمار وطن ما افغانستان است
وعمران و بجا گذاشتن يادگارھای تاريخی از خود، خشتی را  بر روی خشتی نگذاشته اند و تمام عمر خود را به 

. ًادارۀ سرتا سری اص� در افغانستان وجود نداشت. جنگھا و زد و خورد ھای ذات البينی سپری کرده اند
 و چھار پارچه را دوباره باھم  وصل کرد و از آن يک کشور واحد و يک اميرعبدالرحمن خان افغانستان تکه تکه

  .پارچه ساخت

 ينرتھب آنھا اما رھبران و قوماندانان جھادی شما برادران، دراين کشور در زمان تسلط خود برکابل چه کردند؟
آنھا تمام . يب کردندت تاريخی مثل  قصرداراNمان و قصر چھلستون را با شليک ھزاران راکت  و توپ  تخراعمار

قصر داراNمان که . قشله ھای نظامی را که با مصارف ميليونھا افغانی اعمار وتجھيز شده بود، يک سره ويران کردند
نظيرش در ھيچ گوشۀ افغانستان وجود نداشت، و شبيه يک شھر بود، در جنگ ھای قدرت طلبی ميان ربانی وگلبدين 

اگر طالبان به داد مردم کابل نميرسيدند و .  گرديد و به ويرانۀ موحشی مبدل شد قرن بيستم نابود٩٠ومسعود در دھۀ 
رھبران تان را تار ومار و مجبور به فرار نميکردند، شکی نبود که ارگ شاھی و قصور داخل آن را نيز از بيخ و 

دردھۀ اول )  متر٨ع با  ديوار سنگی به عرض پنج مترو ارتفا(اين ارگ و حصار مستحکمش . بنياد نابود ميکردند
امارت امير عبدالرحمن خان، در حالی که با فيودالھای شورشی دست و پنجه نرم ميکرد، بدستور آن امير اعمار شده 

  .است

از لحاظ درايت سياسی ، شما به ما نشان بدھيد که کداميک از رھبران سياسی از کمونيست تا رھبران 
 تا مزاری و کريم خليلی و قسيم فھيم ومحقق و ازصبغت ^ مجددی تا اس�ميست ومدعيان عدالت اس�می، از ربانی

عبدالرشيد دوستم و از احمدشاه مسعود تا عطا محمدنور و تورن اسماعيل و حکميتار و سياف وغيره رھبران 
   وقوماندان تنظيمی، توانسته اند  بھتر از امير عبدالرحمن خان، امنيت وعدالت را در کشور تامين نمايد؟

 واحمدشاه مسعود حاکميت ربانی  به قوماندۀ  )م١٩٩٣  فبروی١١و١٠(که در دو روز وکشتاریفشانی اخون 
امير   جنگ بابيشتر از کشتارھزاره ھا در دوسال خيلی صورت گرفت، افشار کابل نشينھزاره در محلۀ ، سياف

ھنوز فرياد ميکشند ولی تا  سال قبل،١٢١در از ظلم امير، که نويسندگان  ھزاره مينمايدب يعبدالرحمن است، ولی عج
 -١٣٧١(»کابل جنگ ھای«کتاب  اند؟شده Nل  ،قات�ن زندۀ مردم ھزارهدر برابر  ،افشار سال قبل ٢١ فاجعۀاز

 مسعود - ربانی  ، تاليف جنرال سيد عبدالقدوس را ورق بزنيد تا از عمق فاجعۀ حکومت اس�می برھان الدين)ش١٣٧٥
ازجمله محمدمحقق  تان رھبران: گفته ميشود .نی  و شرکای ديگر شان بھتر آگاه شويد سياف و شيخ آصف محس-

خون ) ش١٣٩٣در صورت پيروزی در انتخابات (  داکتر عبد^ عبد^از،ميليون دالرصد چند گرفتن  با ميخواھد
 وقتی پای منافعتان  ين رھبراببينيد که    ؟پاک نمايدخاطر تان از   رافاجعه افشارخاطرۀ  وشھدای ھزاره را بفرشد 
  . ھم دريغ نميورزدتانخون مردگان  از فروش خودش درميان باشد،  

  ،ولی برای مقايسۀنمکميمحکوم را زشت   چنين عملمن .ساختميميگوييد، امير از سران مقتولين کله منارھا 
ۀ ياغيان و بغاوت گنندگان، که در مبلی امير از جمجميان امير و رھبران شما ميخواھم ياد آورشوم که  خشونت ميزان

 ، نادرافشار ولنگتيمور:  چونمسلمان  بزرگفاتحان تقليد از به ، چه ھزاره وچه پشتونند،شدميجنگ کشته ميدانھای 
  اما از .نمايداز دولت مرکزی  اطاعتوادار به  را آنھا واند ترسب  راشورشيان سايرتا   ميساخت،ھاکله منار،بابر



  
 

 

  ٦از  ٥ :تعداد صفحات
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 .خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

کابل از در ربانی ، پروفيسر مجددی وپروفيسرم يعنی در عھد حکومت اس�می ٩٠گوئيد که در دھه بھم رھبران تان 
 زنانی که  نه در جنگھای تنظيمی  .ساخته بودند»  پستان ھایانبار«يا  »ھاسينه منار« پستان ھای بريدۀ زنان مظلوم

قوماندانان از سوی  وآشوب زده بودند،ش شورشرکت داشتند و نه در برابر دولت اس�می مجددی و ربانی، دست به 
تنفگداران جھادی فل ادر محآنان  برھنه رقصاندن ، با وحشيانه ترين شکنجه ھا وتجاوزات جنسی ورھبران تانو

ناب ھای پوھنتون تش سيلو وکوتۀ سنگی  واول سرک  در خوشحال مينه و. تحقيرھا وتوھين ھا روبرو بودندوانواع 
وبعد به آنھا ميگفتند اگر  نددادمي ، نشان داده شده پستانھای بريدۀ  زنان به عابرين توقف کابل، بيلرھای مملو از

 روايات  .ازاينجا دور شويد زنانه را بگذاريد وزيورات   وموتر وپول نميخواھيد به چنين سرنوشيتی دچار شود،
دمه يی برکودتای ثور وپيامدھای آن در مق«در کتابميتوانيد  را درکابل تنظيمھاۀ وحشيان از جنايات ای تکاندھنده 
   . بخوانيد»افغانستان

مثله شده ، ند بوده ادرجنگاميربا که  در مناطق شورشی پستان ھای چند زنبا اسناد نشان بدھيد که اگر بتوانيد 
  .گرفته استناست؟ معلومدار، چنين عملی در حق زنان از سوی امير وعساکر امير صورت 

که افغانستان جنگ زده را، بھتراز امير عبدالحمن داده ميتوانيد نشان وماندان تنظيمی را به ما رھبر يا ق آيا 
 طوريکه در يک سال بيش از پنج فقرۀ قتل در سرتاسر کشور ،آنھم  امنيت را در آن مستقر کرده باشدخان ، اداره و

يتواند با امير عبدالرحمن قابل مقايسه ؟  معلومدار ھيچ يک از سياستمداران افغانستان در چھل سال اخير، نمدھدرخ ن
  . باشند

اميرعبدالرحمن خان در حفظ امنيت بشدت کوشيد تا جائيکه بقول ميرزا يعقوب علی خان «:غبار می نويسد
شخص متھم به دزدی به دار کشيده ميشد و کاروانھای تجارتی اگر مورد سرقت قرار  خافی نويسندۀ معاصر امير، 

روزی مقداری پول در دستمالی پيچيده در : او ميگويد .به تجار مسترد ميگرديد پيدا وً  کام& ميگرفت، اموال مسروقه
رسيد و برداشت و در ) پوليس(و کسی جرئت برداشتن نداشت تا سپاھی کوتوالی   ،افتاده بود) شور بازار(معبرعام 

   )٦٤٨ غبار،ھمان اثر، ص (» .نشانی گفت و بگرفت چوک شھر آويخت، صاحبش آمد و 

اع�ن نمود که  مردم ميگرفتند، منع کرد و شخصی حکام و مامورين را که از مصارف ، امير:می افزايدغبار 
اگر کسی ھديه يی به اينھا می داد، آنھا مجبور بودند  .مامور پول و جنس ندھد مردم بدون ماليات معين دولت به ھيچ 

بنوعی از انواع  صورت تکثر دارايی دررين مراقبت ميشدند و مامو. نمايند جنس را تحويل خزاين دولت  و که نقد 
مجازات ]مجرم را[از مردم رأی ميخواست و در صورت شکايت مردم  راجع به مامور متجاوز  . ميگرديدندمصادره
 سيس کرد که ھرأبه ع�وه ادارۀ عھد نامه ت. ميگرديد ًاين مجازات بعضا در منظر عام و چوک کابل عملی . مينمود

امير بست خرقه قندھار را که . از بين برده شود در صورت تخلف  دولت ببندد و اموری عھد عدم خيانت به مردم وم
   )ھمانجا( ».را کور کرد) انخعبد^  يوسف برادر سردار  محمد(  درھم شکست و پناھندۀ آن،پناھگاه مجرمين بود

وآزادی . ی نبود، انتخابات نبود، احزاب سياسی نبودشايد گفته شود که در عھد امير عبدالرحمن خان ، دموکراس
درست است، اما اين چيز ھا در آن زمان نه تنھا درافغانستان، بلکه در اکثريت کشورھای اروپائی . بيان وجود نداشت

ر نه تنھا اينھا، که موت. ھم وجود نداشت و حتی برق و از برکت برق، راديو  وتلويزيون و انترنت  نيز وجود نداشت
وطياره و راکت ھای دور برد وس�ح مدرن جنگی و حتی نظامھای  دموکراتيک ھم وجود نداشت،اما امروز که ھم  

وھم آزادی بيان وجود دارد،چه کنيم ) راديو وتلويزيون وانترنت وآی فون وموبايل(برق و دست آورد ھای الکترونيکی 
لرحمن خان، امنيت جانی ومالی وجود داشت، واگر کسی با که امنيت ومصئونيت وجود ندارد، ولی در زمان امير عبدا

ميليونھا پول نقد از يک گوشۀ کشور به گوشۀ ديگرش سفرميکرد، کسی را جرئت آن نبود که مال ديگری را بازور 
بگيرد ودست به قتل ودزدی وزورگوئی بزند، زيرا که قانون دولت و فرمان امير عبدالرحمن خانی براو تطبيق ميشد 

اکنون که درکشور ما ھمه چيز ھست ولی بی قانونی وبی بند باری و زورگوئی و اجحاف مردم را به ستوه آورده اما 
است، ھر زور آور و جنگ ساNری ميتواند در راه يا در خانه  مردم را مورد قتل و تجاوز قرار بدھد وکس از وی 

  نميتواند بپرسد که چرا؟

مير آھنين ميتازند، ياد دھانی نمود که آنھا يکی از رھبران سياسی،جھادی بايد به نويسندگانی که چشم بسته برا
يا تنظيمی خود را بما نشان بدھند که به اندازۀ يک دھم امير دراين کشور دست به اقدامات عمرانی ومدنی زده باشند، 

 پاکستان دارند، "آی اس آی" بدون ترديد چنين رھبرانی وجود ندارند و اگر وجود داشته باشند،متأسفانه يا سر در آخور
يا سر در توبرۀ استخبارات روسيه و ايران ، وھيچ برنامه ودست آوردی جز ويران کردن و تکه تکه کردن کشور کار 

 قرن بيستم در محدودۀ قدرت ٩٠ديگری نخواھند داشت،  زيرا که ھريک ازسران و رھبران اقوام شان در سالھای 
ند و وقتی يکی ازاقوام و اتنيک ھای ديگر از ساحۀ نفوذ شان عبور ميکرد و خود برای خود دولتکی ساخته بود



  
 

 

  ٦از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 .خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 انچه ميکوبيدند و پستان زنان اقوام ديگر را می بريدند و در بيلرھا ٦دستگير ميشد، برفرق سر آن بدبخت ، ميخ ھای 
  .ذخيره ميکردند

تم چنان ننگين وشرم آوراست که  قرن بيس٩٠ کارنامه ھای رھبران و قومانانان تنظيم ھای جھادی در دھه 
اگرقلمبدستان ياوه گو، اندک وجدان داشته باشند، بايد با مروری برکارنامه ھای رھبران و قوماندانان جھادی قوم خود، 
غرق خجالت و شرمندگی شوند و منبعد به زشتی نام امير آھنين را  بر زبان نياورند، زيرا در جامعه عقب افتاده  

. و اتنيکی خود استفاده کرده استغانستان، قدرت بدست ھرکسی که افتاده ، از آن به نفع اقتدارشخصی وکمتر باسواد اف
وخوشا به حال رھبرانی که دست به عمران وشکوفائی دراين وطن زده اند و يادگارھای ديدنی ومدنی از خود برجای 

  .مانده اند

   !آقايان بازماندگان امير آھنين که ضيائی تخلص داريد

لت نگارش اين نامه عنوانی شما، تماس ھای بی شيمه و بی رمق، يکی ازوابستگان خانوادۀ ضيائی ميباشد  ع
تاکنون نتوانسته يا نخواسته » سيمای اميرآھنين، اميرعبدالرحمن خان درتاج التواريخ«که  با وجود اط�ع از نشر کتاب

  .نسخه ای از آن را بدست آورد و مطالعه نمايد

  نياکان تان، . خ پدران ونياکان با کياست تان را بخوانيد و خود را بيش از آنچه ميدانيد، آگاه بسازيدً لطفا تاري

سرمايه ھای ملی و تھجيزات نظامی را نفروخته و پول آن را در بانک ھای خارج ذخيره نکرده اند، تا شما خود را در 
ندک مالی و اقتصادی ونظامی و اردوی کمتر وغيرمجھز نياکان تان، با امکانات ا. برابر ملت سرافگنده احساس کنيد

با س�ح ھای مدرن امروزی ، اين وطن را از نابودی و پارچه پارچه شدن نگاه داشتند و به نسل ھای بعد از خود 
آنھای که موافقت نامه  خط ديورند را با انگليس، در آن اوضاع واحوال، خطای سياسی بزرگ  امير به . ارمغان کردند

دسايس و توطئه ھای جانشين انگليس يعنی  اب می آورند، اکنون بفرمايند ھمين افغانستان باقيمانده امير را از شرحس
 به اينطرف پيوسته به افغانستان تروريستان انتحاری ميفرستد تا ھر روزبا ٢٠٠١پاکستان نجات بدھند که ازسال 

ب و مراکز صحی وتأسيسات دولتی را منفجر بسازند و روند مکات. عمليات انتحاری خود مردم بيگناه افغان را بکشند
ع�وه براين پاکستان، . بازسازی واحياء مجدد کشور را که از سوی جامعۀ بين المللی تمويل ميشوند، متوقف سازند 

 جنوب شرق افغانستان پيش آمده و پوسته ھای ازمدت سه سال بدينسو در اين طرف خط ديورند، بداخل وNيت جنوب و
افغانستان امروزه با امکانات وآگاھی سياسی . امنيتی ايجاد وقوت ھای مسلح خود را در اين پوسته جا بجا کرده ميرود

 چرا جلو پيشروی پاکستان را نمی مير عبالرحمن خان، اگر توان داردوحمايت ھای بيشترجامعه جھانی نسبت به عھد ا
 است، يکی از مخوفترين سازمانھای استخباراتی منطقه بشمار ليسظامی پاکستان که دست آموز انگگيرد؟ استخبارات ن

اکنون بايد بزرگان . ود که حتی امريکا را با ھمه ساز و برگ نظامی اش در افغانستان زمين گير کرده استمير
ر ورھبران  آنھای که بر امير می تازند و او را سرزنش ميکنند، مرد شوند و اين وطن را اگر دوست دارند، از ش

پاکستان و تجاوز علنی آن کشور نجات بدھند و به ما و مردم کشورثابت کنند که آنھا بھتر وخوبتر از اميران و شاھان 
  .سابق، افغانستان را اداره کرده و متحد نگاھداشته ميتوانند، تا ما ھم از آنھا به نيکوئی ياد کنيم

ده است، برای آگاھی جوانان و نويسندگانی که کمتر از  من بنابر دNيل وحقايقی که باورم را نسبت به امير افزو
تاريخی وبيشتر از روی  احساسات اتنيکی يا مذھبی، قضايای سياسی کشور را در زمان حاکميت امير روی اسناد  

را نوشتم که  در کابل از سوی انتشارات » سيمای امير آھنين ، امير عبدالرحمن خان«آھنين ارزيابی ميکنند، کتاب 
مگرا و غيره نامھا مورد حمله قرار بدھند،  ممکن است کسانی مرا به نام ھای  قبيله پرست و قو. دانش به نشر رسيد

ولی چنين اتھاماتی برايم به اندازۀ پشيزی ارزش ندارد، بلکه وظيفۀ اخ�قی وملی خود دانستم تا حقايقی را که من از 
دورۀ حاکميت امير و برنامه ھا و شخصيت وی  درک کرده ام ، از طريق اين کتاب در دسترس جوانان وطن قرار 

 مطالعۀ آن، رجال سياست وکياست را،از رجال غارت وچپاول  و مزدورکشورھای بيگانه، تميز بدھند و بدھم که با
  .     برھرکه غارتگر و چپاولگر و متجاوز برمال و ناموس مردم وطن بوده باشد، نفرين ابدی خود را بفرستند

 پايان

  

                                            


