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کاندید اکادمیسین سیستانی

پاسخی به ناشناس در رابطه به
شاه امان هللا وماللی و نازوانا

ی
هرسطرزدیوان توآزاده گ آمـوخت
درمکتـب افکار توهـ ـرمسئـله آمـوز

ی
نفرت زغالیم ورسافگنده گ آموخت
ی
فارغ ز اسارت هن زنده گ آموخت !

(زرنجی)

در صفحه یی ازکتاب (ناشناس ناشناس نیست) درمورد امان هللا خان ،آقای فطرت چنین میگوید:
« فطرت :فهم وذوق نازل عامه را یک طرف میگذارم ،من از جامعه روشنفکری مینالم .روزی از
داوودفارانی که برای برنامه رادیویی مضمون تاریخی مینوشت،پرسیدم چرا شوقی وتخیلی هرکس
دل تان خواست قهرمان می سازید وبیهوده تا آسمان قلم باال می برید؟ شاه امان هللا از کجا  ،چه
وقت ،وچگونه قهرمان شد؟ امان هللا یک شهزاده برج عاج نشین(باالنشین)بود و...غیر از ملکه
ثریا ،یک نفر از ملت هم پشت سرش نبود (».ص ۱۴۲کتاب،این صفحه در آخرمقاله آمده است)
عجبا به این طرز دید داکتر ناشناس؟ من تا کنون نمیدانستم که ناشناس خود بر برج عاج تکبر
نشسته و غیر از خود کسی دیگررا دیده نمیتواند .آخر اگر شاه امان هللا بجز ملکه ثریا ،یک نفر
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

درپشت سرخود نداشت ،چگونه استقالل افغانستان را از انگلیس گرفت؟ [نی که پدرت گرفته باشد
وحبیبی وغبارقصدا نامش را درتاریخ های خود ذکرننموده اند ؟ ]
یکصد سال ازتاریخ استرداد استقالل افغانستان که تحت زعامت شاه امان هللا حاصل شده میگذرد واز
آن تاریخ تا کنون ()۲۰۱۹-۱۹۱۹هرسال مردم ما بخاطر جانبازی پدران ونیاکان غیور خود( که
اسمای مبارک شان در طاق ظفرپغمان ثبت است) ،استقالل را جشن میگیرند واز آن قدردانی میکنند،
ولی جناب ناشناس تا هنوزعلت بزرگداشت از استرداد استقالل کشور ومحصل آن را درک نکرده اند.
وقتی شما جناب ناشناس با این همه تحصیل و این همه فهم خود قدر واهمیت چنین دست آورد بزرگ
تاریخی را که با همت ودرایت شاه امان هللا نصیب مردم این کشور گردید ،نمی دانید ،از مردم بیسواد
کشور چی گیله ای باید داشت؟ معلوم نیست تجاهل میکنید یاکه تعصب چشم بصیرت تان را کور کرده
است؟

باید خدمت شما عرض کنم که :شاه امان هللا ،یکی از روشنفکرترین و وطن پرست ترین شاهان
افغانستان بود.او مردى روشنفکر ،صاحب نظر و به استقالل و اعتالى کشور سخت دلبسته و عاشق
بود .پس از بقدرت رسیدن ،او با جنگ سوم افغان وانگلیس ،استقالل سیاسی کشور را از استعمار
انگلیس بدست آورد و افغانستان را در صف ملل آزاد جهان قرارداد وروابط سیاسی وفرهنگی
وتجارتی با ممالک خارج برقرار نمود.
امان هللا خان روزنهم حوت ۲۸(۱۲۹۷فبروی  ،)۱۹۱۹در مسجد عیدگاه در حالى که دریشى
سربازی به تن داشت  ،خطاب به عساکر و شهریان کابل گفت « :اول برهمه رعایاى صدیق ملت
نجیبه خود این را اعالن و بشارت میدهم که من تاج سلطنت افغانیه را بنام استقالل وحاکمیت داخلى و
خارجى افغانستان بسر نهاده ام ».وعالوه نموده گفت  « :ملت عزیز من ! من این لباس سربازى را
از تن بیرون نمى کنم تا که لباس استقالل را براى مادر وطن تهیه نسازم ! » « من این شمشیر را در
غالف نمى کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جاى خود ننشانم !»( سراج التواریخ،جلد ،۴بخش سوم،ص ) ۶۶۹
شاه امان هللا به تاریخ  ۱٣اپریل  ۱۹۱۹طى نطقى در دربار کابل در حالى که نماینده انگلیس در آن
محفل حاضر بود گفت  « :من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامال آزاد و مستقل
اعالن نمودم  .بعد از این کشورما ،مانند سایر دول و قدرتهاى جهان  ،آزاد است و به هیچ نیروى ،
به اندازه یک سر موى اجازه داده نمى شودکه در امور داخلى و خارجى افغانستان مداخله نماید و اگر
کسى به چنین امرى اقدام نماید ،گردنش را با این شمشیر خواهم زد ».و سپس رو بجانب سفیر
انگلیس نموده پرسید « :آنچه گفتم فهمیدى ! » سفیر انگلیس با احترام و تعظیم جواب داد «:بلی
فهمیدم!»( دبلیو ادمک ،تاریخ روابط سیاسى افغانستان ،ترجمه زهما  ،ص)۱٣٥
د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سرانجام در تحت رهبرى و زعامت وطن پرستانه اعلیحضرت شاه امان ﷲ غازى  ،استقالل سیاسى
افغانستان حاصل شد و افغانستان دوباره حیثیت و آبروى از دست رفته خود را باز یافت و در صف
ملل آزاد جهان قرار گرفت ( ۲۸اسد ۱۲۹۸ش مطابق  ۱۸اگست ۱۹۱۹م).
شاه امان هللا واقعا مرد انقالبی وعاشق ترقی وتعالی کشور بود .او نه تنها استقالل سیاسی
افغانستان را در۱۹۱۹حاصل نمود وافسانه شکست ناپذیری انگلیسها را درجهان باطل ساخت ،بلکه
با قطع نمودن معاش مستمری سرداران محمدزائی ،خوانین و رؤسای قبایل و روحانیون بزرگ،
دشمنی آنها را نیز بجان خرید .مبارزه بافساد و عنعنات ناپسند قرون وسطایی جامعه  ،ترغیب مردم
به تحصیل وکسب علم وفرستادن کودکان شان به مکتب ، ،دستور انتخاب یک همسر به ماموران
دولتی ،لغو مریدی وپیری در اردو ،گرفتن امتحان مالئی از مالهای دیوبندی ،کشف حجاب زنان و
لغو نکاح دختران صغیر با مردان مسن و ...و ...ازجمله اقداماتی بود که هریک میتوانست آتش
دشمنی را با دولت او دامن بزند و او را از سریر قدرت پائین بکشد .اوبا تاسیس مکاتب وتدریس
علوم عصری از مرکز تا والیات  ،چراغ علم ومعرفت را در سرتاسرکشور روشن ساخت ،و زمینه
رفتن به مکتب و بهره ورشدن ازعلم ودانش را برای همه اوالد کشورمیسرگردانید .بمنظور تأمین
حقوق زنان به تعلیم وتحصیل آنها توجه نمود ومکاتب زنانه وشفاخان زنانه [مستورات] را تاسیس
کرد و مردان وزنان را برای فراگیری علم ودانش تشویق نمود.
داکتر سید عبدهللا کاظم در تازه ترین مقاله اش در باره شامان هللا مینویسد«:اینکه شاه امان
هللا یک زعیم ملیگرا و ترقیخواه در تاریخ کشور بود ،جای شک نیست .اصالحات عمیقی را که او در
مدت کوتاه رویدست گرفت ،تا امروز ادامه دارد و هنوز بسا آرزوهای او برآورده نشده است .شاه
امان هللا بعد ازحصول استقالل کوشید تا برخرابه های نظام کهنه قبایلی شالوده یک دولت عصری را
برمبنای قانون ونظم به وجود آورد و برای تحقق این هدف با عزم راسخ دست به اصالحات و
نوآوریهای عمیق در ساحات مختلف زد ،از جمله مهمترین آن :اصالحات اداری درداخل ارگان
حکومت ،انفاذ قانون اساسی ،احترام به آزادیهای فردی ،وضع قوانین ونظامنامه ها درساحات
مختلف (بیش از  50نظامنامه) ،رجوع به نظرمردم وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی
تقنینی ،اصالحات امورمالی ،توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح مکاتب نسوان وتساوی
حقوق زن ومرد ،ازبین بردن امتیازات ومعاشات مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان که این ها
همه از جمله نوآوریهای مهم و بسیاربحث انگیز بودند.
مسلم است که بسیاری ازاین نوآوریها به منافع کلی طبقات صاحب امتیاز ازجمله خوانین ،زمین
دارها ،خانواده های اشرافی وبه خصوص یک عده علمای دینی محافظه کار ومتعصب صدمه رسانید.
انگلیسها که مثل پلنگ زخمی از استقالل خواهی شاه امان هللا غازی و اثرات آن در سرزمین هند
درصدد انتقام از او بودند ،نخست بطور غیرمستقیم از طریق راه اندازی قیام خوست و تبدیل کردن آن
به یک جنگ تمام عیار درمقابل دولت ،کوشیدند افغانستان را از مسیر تحول باز دارند .با آنکه این
توطئه با سرنگونی آن قیام خنثی شد ،اما انگلیس ها دست از کار تخریب رژیم امانی برنداشتند و
باردیگر به شکل عامالنه از طریق ایجنت های خود دست بکار شدند تا ذهنیت مردم را علیه اقدامات
و نوآوریهای شاه و جذب یک تعداد شخصیت های سازش کار علیه رژیم تحریک نمایند(»....برای
اطالع بیشتر رجوع شود به مقاله مفصل داکتر سید عبدهللا کاظم(شاه امان هللا غازی ـ بانی تحول در زندگی زن
افغان)در پورتال افغان جرمن آنالین 23 ،مارچ )2019

فرایزر تتلر مورخ و سفیر انگلیس در کابل (که از بدخواهان شاه امان هللا بود) در باره او
مینویسد« :امان ﷲ خان متصف بشجاعت و دوستى و زعامت بود و از اجداد خود پاینده محمدخان
تقلید میکرد .امان ﷲ خان شخص وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و میخواست افغانستان
در بین کشورهاى جهان صاحب مقام عالى باشد .امان ﷲ خان خطیب ارجمند و در شئون بین المللى
معلومات کافى داشت (» .فضل غنى مجددى  ،افغانستان در عهد اعلیحضرت امان هللا خان ،۱۹۹۷،ص)٣٣۰
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آدمک افغانستان شناس معروف امریکائی  ۶۰سال قبل درکتاب خود(افغانستان در نیمه اول
قرن بیست) ،از امان هللا خان به عنوان قهرمان ملی یاد کرده نوشته است« :امان هللا (-۱۹۱۹
 )۱۹۲۹بحیث قهرمان ملی افغانستان شناخته شد .خاصتا هنگامیکه موفقانه امپراطوری بریتانیا را
شکست داد .و آزادی مطلق افغانستان را بدست آورد و به جهان برسمیت شناخته شد[ ».لودویک
آدمک،افغانستان در نیمه اول قرن بیستم،ترجمه پوهاند فاضل صاحب زاده ،چاپ ،۱٣۷۷ص]۱۹۶

خانم ریه تالی ستوارت ،نویسندۀ دیگر امریکائی ،در مورد امان هللا خان مینویسد « :امان ﷲ
خان یک حکمرانى بود که نه درشرق دیده شده بود و نه درغرب  .هیچ پادشاهى بدون بادى گارد و
کش و فش ( تشریفات خاص امنیتى) جایى نمى رفت .اما برعکس امان ﷲ خان هرجا میرفت و
بامردم ملحق میگردید .فامیل وى بر او اعتراض میکردند که (مواظب خودش باشد) امان ﷲ خان
میگفت :ملت بادى گاردمن است .امان ﷲ خان دیوانه وار به مردم افغانستان عشق داشت( ».آتش
در افغانستان ،صص )۲٥،۷
بنابرنوشته فضل غنی مجددی،مصریها امان ﷲ خان رامثال عالى یک پادشاه شرق در
قرن بیستم میدانستند .برخالف آنهاى که امان ﷲ خان را در اغتشاشات  ۱۹۲۸شخصیت ترسو و
ضعیف وانمود و تمام مالمتیها را بردوش اوبارکرده اند ،گروهى از محققین و ناظرین سیاسى
میگویند که امان ﷲ خان مرد شجاعى بود و هرگز ترس را نمى شناخت  ،زیرا امان ﷲ خان از طرف
شب و روز بدون حاضرباشان در خیابانهاى شهرکابل گردش میکرد و از هرنوع تهدید نسبت به
شخص خود خوف نداشت ( .فضل غنى مجددى  ،افغانستان در عهد امان ﷲخان  ،۱۹۹۷ ،امریکا ،ص)٣۲۸
خالصه امان هللا خان برنامه ها و ریفورم های اجتماعی وفرهنگی زیادی را برای بیرون
کشیدن جامعه از عقب ماندگی قرون وسطایی طرح وبه تطبیق آن شروع کرد ،اما متاسفانه که با
مخالفت روحانیت متنفذ وابسته با انگلیس روبرو گردید ،که هر اقدام ترقی خواهانه شاه را با بن
بست روبرو میکرد وسبب شورشها وبغاوت ها درمقابل ریفورمها میگردید .اینها یک بار قبایل
پشتون را درخوست در سال  ۱۹۲۴درمقابل دولت امانی بشورش واداشتند که نیرو وانرژی و بوجه
مالی زیاد حکومت را در راه خاموش کردن این شورش به تحلیل برد .و با ردوم درسال  ۱۹۲۸در
شینوار ننگرهار و درکوهدامن شمالی شورشهایی را دامن زدند که رژیم امانی را با سقوط مواجه
ساخت .شاه که نمیخواست با جنگ خون ریزی برمردم سلنطت کند ،کشور را ترک گفت و در ایتالیا
پناهندگی اختیار کرد تا باالخره در۱۹۶۰درغربت چشم از جهان فرو بست.
یادش همواره ګرامی باد!
ناشناس درهمان صفحه ایکه به شاه امان هللا پوزخند میزند ،در باره ماللی و نازو انا میگوید:
«فطرت:نازوانا وماللی میوند وجود خارجی ندارند.هردو زادۀ ذهن شخصیت پرداز اسطوره ساز
افراد وحلقات معینی هستند .با افسانه های واهی نمیتوان شخصیت ساخت».
پاسخ من به ناشناس:
آقای ناشناس شما با چنین سخنان غیرمسئوالنه(بدون سند ومدرک) ،ذهن جوانان را مسموم
میسازید ،درتاریخ ادبیات پشتوآمده است که«مادرمیرویس نیکه نازو انا ،دخترسلطان ملخی توخی
یکی از خوانین کالت (زابل) و متولد سال ۱۰٦۰هجری= ۱۶۵۰میالدی بود ».بما بگوئید که مادر
میرویس نیکه اگر نازو نبود،کی بود وچه نام داشت؟ شما نام وآدرس درست مادر او را برویت سند
روشن سازید ،تا خواننده ادعای شما را باور کند که شما درست میگویید ودیگران نادرست!
متاسفانه انکار شما از وجود تاریخی نازو وماللی میوند ،تکرار سخنان دشمنان زبان وفرهنگ
پشتون هاست که این تفکررا پخش میکنند که زنان ودختران پشتون صاحب درک وشعور ابراز
احساسات شان در قالب کلمات موزون بصورت شعرو رباعی ودوبیتی یا تک بیتی نیستند ،درحالی که
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موجودیت هزاران لندی وناره های پشتو ،قدیمترین وگویا ترین ترانه ها ونمونه های ادبیات شفائی
پشتونهاست که اکثریت آنها ،ساخته وپرداخته ذهن واحساسات زنان ودختران روستا نشین پشتون
است .دراین لندیها نه تنها زیبائی های طبیعت مثل مهتاب  ،ستاره گان ،رودخانه و دامنه کوها
ودشت ها انعکاس یافته است بلکه در اغلب آنها سوزوگداز عشق و دوری یار وفراق مرد دلخواهی
که به مسافرت رفته بچشم میخورد ،بنابرین گویندۀ اکثریت لندیها ،زنان و دختران دم بخت و محروم
از دیدار بامرد مورد عالقۀ شان اند و این دور از واقعیت زندگی روستائی جامعۀ پشتون نیست.
لندیها ،تاریخی برابر تاریخ ظهور پشتونها بر روی کرۀ زمین دارد.

درمورد ماللی میوند:
حکایت ماللی میوند،به جنگ دوم افغان وانگلیس وابسته است.این جنگ تحت قیادت سردار ایوب
خان غازی درروز۲۷جوالى ۱۸۸۰میالدى در دشت میوند رخ داد که به «جنگ میوند» شهرت
یافت .دراین جنگ در لحظاتی که پله جنگ به نفع دشمن سنگینی میکرد  ،یک دوشیزه افغان بنام
ماللى با سرودن «یک لندى پشتو» کارنامه آفرید ودرتن افغانهای شکست خورده روح وروان تازه
دماند وشکست آنان را به پیروزی برنیروی دشمن مبدل کرد .در بحبوحۀ نبرد هنگامی که نیروهاى
انگلیس تلفات سنگینى بر قشون افغانی وارد کرده بود ،ماللى دوشیزه ایکه در میدان جنگ به
مبارزین آب میداد ،نا گاه چشمش به پرچم دارافغانى افتاد که هدف گلوله دشمن قرار گرفت و پرچم از
دستش بر زمین غلتید .دوشیزه ماللى مشک آب را بر زمین گذاشت و دویده پرچم افغانى را بلند کرد
وآنرا به اهتزاز درآورد و این لندى را با آواز بلند خواند:
خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ســاتینه
که په میــــــونــد کې شهــیـد نه شوې
( اگر در میوند شهید نشدى  ،بخدا ای عزیز،که براى ذلت زنده خواهی بود!)
از شنیدن این بیت دوشیزۀ جوان که فریاد مقاومت در برابر دشمن را با تکان دادن پرچم ملى سرداده
بود ،حمیت افغانها تحریک شد وخون غیرت در رگ و شرائین مبارزین چنان بجوش آمد که بدون
ترس از مرگ  ،همه از سنگرهاى خویش بیرون جستند و بر قشون دشمن یورش بردند و درحالى که
با شلیک توپ هاى دشمن جنگجویان افغان مثل برگ درخت روى هم در دشت میوند میریختند ،اما تا
گرفتن سنگر دشمن به پیش تاختند تا آنکه دشمن از سنگرهای خود پا بفرار نهاد وفتح نصیب افغانها
شد.
مرحوم عالمه رشادقندهاری در مصاحبه ایکه با مدیر مجله میوند انجام داده  ،از وجود خانواده
ومحل بودوباش ماللی میوند یاد کرده میگوید« :خانوادۀ ماللی میوند تاهنوز درروستای «دخوگیانو
کاریز» میوند زندگی میکنند! ماللی خود از قوم خوگیانی بود وخانواده اش باشنده همین کاریز بودند.
قبر این میرمن قهرمان تا هنوز در میوند وجود دارد ومردم به زیارت او میروند و یاد وخاطر او را
با زیارت کردن مقبره او زنده نگه میدارند.مرحوم رشاد می افزاید که :قبرماللی درقسمت شمالی
شیلۀ مانده واقع است».

مقبرۀ ماللی میوند در ولوالی میوند
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داکتر لطیف یاد در فیسبوک خود از ماللی میوند به عنوان یک قهرمکان یادکرده در دمدح او این
شعر را سروده است:
Latif Yad
 ۲۲آپریل ،ساعت ۱۹:۹

ل ته !
اتل مال ۍ
دمیوند ې
-------------------

ل تاتـ ــه موسالم دی
میوندۍ مال ۍ
غنت ته مو سالم دی
ان ستا ر
ستا ر ړ
من ې
ر
چ ته سنه پښتنه وې
په رښتیا هم ې
ن ،ډیره درنه وې
،من
هیواد پاله ر ړ ۍ
تا اوچ ـ ــته کــړه ناره د آزادۍ
ک
تا ک ـ ــړه پورته رسه جنډه دخپلوا ۍ
تا راویښ کړل دهیواد اتل بچیان
تاراویښ کړل دسنګر قهرمانان
دحماس اتلــه ته ېن !
دمیوند
ې
دتاری ــخ دکارنام ـ ــو ویاړنه ته ېن!
مالل
داستانوم به تل ژوندی وي ای
ې
هیوادپال
موږپه تا باندې کړو ویاړ ای
ې
(یاد)

ولی داکتر ناشناس بدون ارائه اسناد ومدارکی منکروجود ماللی میوند ونازو انا مادر میرویس نیکه
است ومیگوید آنها مخلوق ذهن اشخاص وحلقات معین پشتون است.منظور ناشناس اینست که ماللی
ونازو مخلوق ذهن عبدالحی حبیبی است ،کسی که پته خزانه را کشف وچاپ کرده است.اما همین
سخن ناشناس نیز محصول تفکر وتحقیق وتدقیق خود او نیست ،بلکه دشمنان حبیبی چنین سخنی را
در دهن او گذاشته اند واو طوطی وار آنرا تکرارکرده است که با پاسخ های محکمی روبروگردید واز
گفته خود اظهار ندامت کرد.
قابل یادآورى است که به میمنت نام ماللى بسیارى از خانواده هاى افغان نام نوزاد دختر را به اسم او
نامگذارى میکنند و توقع والدین از این نوزاد آن است تا مثل ماللى شجاع بار بیاید و در جوانى براى
خانواده خود مثل او افتخار کمایى کند .و این خود گرامیداشت و تکریمى است که از جانب مردم ما
نسبت به این دوشیزه دلیر و نامدار افغان به جاى آورده میشود .ماللی جویای فراهی وماللی
یوسفزائی دو نمونه ازاینگونه دختران دلیر اند که درابراز شهامت از هیچ مردی کم نمی آورند و
بخاطر شجاعت خود مورد تقدیر وتحسین محافل بین المللی قرارگرفته اند.
پایان
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