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 اهدای این اثر چرا بنام 

 مرحوم استاد عزیز نعیم ؟ 

 

 

مرحوم استاد عزيزنعيم ، يکی 

از استادان برجسته پوهنتون کابل در 

و يکی از دانشمندان صاحب  ۶۰دهه 

 صالحيت در عرصه مسايل سياسی و

تاريخ معاصر افغانستان در قرن بيستم 

بود. برخالف تصور برخی ها که 

چون او ازمنسوبين سلطنت افغانستان 

بود، ]اوپسر سردارنعيم خان برادر 

داودخان بود[هرو مرو)خواه نخواه( 

 مرحوم استاد عزیز نعیم    خود راضی ومتکبری باشد، از یبايد آدم

و با تمکين و آراسته باخصايل  اينطور نبود، بلکه انسانی بود، مؤدب

نيک يک انسان وارسته و با وقار و يک دانشمند فاضل و متواضع و 

شکسته و با تقوا. در چهره اش ، آدم ميتوانست آيت راستی و اعتماد 

را بخواند و اطوارش ناشی از تربيت ذاتی و اصالت ريشه دار 

 خانوادگی او بود. 

 يگرهموطنان خود برتر و استاد عزيز نعيم هرگز خود را از د

باالتر نمی شمرد و برخورد او با ديگران مملو از صفا و صميميت 
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و احترام بود. او همواره قبل از ديگران ، هنگام روياروئی يا 

صحبت تلفونی سالم ميگفت و با تبسمی که از اعماق قلبش برخاسته 

و بر لبش نشسته بود، احوال پرسی ميکرد و طرف مقابل را جرئت 

 يداد تا با او خيلی خودمانی و بدون تکلف صحبت نمايد.م

 استاد عزيز نعيم به افغانهای دانشمند و وطن خواه احترام فوق 

العاده ای قايل بود و ميخواست همه افغانها از تعليم و تحصيل الزم 

برخوردار باشند تا حق مادر وطن و وجايب خود را بهتر درک کنند 

يهن سعی و تالش نمايند و بجای تيشه به و در راه عمران و آبادی م

ريشه همديگر زدن ، برادر وار در پهلوی هم زندگی کنند. در 

خورشيدی تاريخ معاصر افغانستان را  ۱۳۴۵پوهنتون کابل در سال 

برای ما تدريس ميکرد. محضر درس استاد برای من و هم کالسی 

که استاد های من ، ساعات خوش آيندزندگی ما بود، زيرا می ديديم 

عزيز نعيم با کشاده رويی وبا چنان محبت و صميميتی به درس می 

پرداخت يا به سواالت ما جواب ميگفت که هريک از ما ميکوشيديم 

پيدا شود از او  درسش را بيشتر و بهتر بخوانيم تا اگر سوالی نزد ما

 يا اگراو بپرسد ، آماده جواب باشيم تا نزدش خجالت نکشيم .بپرسيم و

 که « زمزمه محبت بود» س استاد عزيز نعيم بقول معروف در

تا آنروز من از هيچ استاد ديگری )به استثنای استاد ميرحسين شاه( 

نشنيده بودم، و به همين جهت سعی برآن داشتيم که در ساعات درس 

ً حاضر باشيم تا از صحبت ها و دانش او  استاد عزيز نعيم حتما

 چيزهای تازه بياموزيم .

 ، من  ۱۳۴۵ز فراغت از پوهنتون کابل در پايان سال پس ا

استاد عزيز نعيم را ديگرنديدم و بعدها براثر جريانات تُند سياسی در 

سال جدائی و بی  ۳۵کشور از او اطالعی نداشتم تا اينکه پس از 
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ميالدی ، او سراغ مرا از  ۲۰۰۰خبری از هم ديگر باالخره در سال 

و جويای شماره تلفون من شده بودند. داکتراکرم عثمان گرفته بود 

داکتر اکرم عثمان تلفون مرا برای ايشان داده بود و درضمن برای 

من نيز اطالع داد که استاد عزيز نعيم دنبال شما ميگردد و من 

شماره تلفون شما را برای ايشان داده ام . من نيز با اشتياق فراوان 

عثمان گرفتم و فوراً برای شماره تلفون استاد عزيز نعيم را از داکتر 

استاد زنگ زدم .وقتی خود را معرفی کردم، ديدم کامالً اسم و چهره 

مرا بخاطر دارند و از اينکه شاگرد سر براهی بوده ام بمن ياد آوری 

نمودند و ضمن اظهار خوشحالی از سالمتی من ، گفتند کتابی در 

ک کاپی از افغانستان زير دست دارند، و به ي ۱۹مورد تاريخ قرن 

چرا امير » مقاله من نياز داشتند که دو سه سال قبل زير عنوان 

در هفته نامه « دوست محمد خان خودش را به انگليس ها تسليم کرد؟

اميد به نشر سپرده بودم . متاسفانه من اصل يا کاپی آن مقاله را 

دونابغه » نداشتم ، ولی چون آن مقاله را در کتابی تحت عنوان 

چاپ کرده « ميالدی ۱۹سياسی افغانستان در نيمه اول قرن  -نظامی 

بودم ، يک جلد از اين کتاب را برای شان فرستادم و او از گرفتن و 

من تلفن کردند و از من رای خواندن آن کتاب ، يک بار ديگر ب

قدرانی نمودند و مرا غرق سرور و غرور نمودند. از آن پس روابط 

او هر چند گاهی زنگ ميزد و احوال ما از طريق تلفون قطع نشد و 

مرا ميگرفت و با ابراز محبت های دوستانه مرا مسرور و سرافراز 

در لندن به علت مرض  ۲۰۰4ميساخت. استاد عزيز نعيم در سال

  سرطان از جهان چشم فروبست.

 روانش شاد و یادش گرامی باد!

* * * 
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تاريخ يک نگاه انتقادی برجلد اول و دوم »پس از چاپ رساله 

نسخه يی ازآنرا برای ايشان فرستادم و تمنا کرده بودم تا « غبار

برداشتهای خود را در مورد تاريخ غبار برايم بنويسند وبر آگاهی 

های من و عالقمندان تاريخ کشوربيفزايند. ايشان با وجود کسالت 

صحی و درد شديد از ناحيه پاهای خويش، اين تمنايم را پذيرفتند و 

مانه خود را برايم توسط فکس فرستادند.نامه با نثار نظريات عال

 محبت های دوستانه و عذر تاخير جواب به علت مريضی آغاز شده

اينطورادامه می  «؟تاريخ چيست ومورخ کيست»زيرعنوانوسپس 

 يابد:

 بايد ، قبل از اينکه راجع به تاريخ غبار اظهار نظرکنم» 

و تاريخ نگاری به عرض  برداشتم را ازماهيت تاريخ ، طبيعت تاريخ

برسانم و سپس تفاوت آنرا با واقعه نگاری و تاريخ سازی واضح 

تاريخ از نگاه ماهيت ، مانند ساير رشته های دانش، چون:  سازم. 

علوم طبيعی ، رياضيات ، جغرافيا، فلکيات )ستاره شناسی( و غيره 

، عبارت است از دريافت حقيقت .اين حقيقت اگر در علوم طبيعی 

مطالعه خواص کيمياوی و فزيکی ماده است ، در رياضيات دريافت 

ابعاد کائنات است ، در جغرافيا جستجوی واقعيت های اين کره خاکی 

و در فلکيات نيز جستجوی واقعيت های اجرام سماوی ميباشد . در 

تاريخ همچنان عبارت است از دريافت حقايق نسبت به ماضی و 

 گذشته است و بازآمدنی نيست ! جستجوی طبيعت همچو ماضی، که

 آنچنانکه مطالعه هر رشته دانش، ايجاب دسپلين و شرايط 

بخصوص خود را مينمايد، به همين صورت مطالعه تاريخ و تاريخ 

نگاری نيز از خود دارای يک سلسله ايجابات و دسپلين ميباشد که 

بدون آن به برداشت ]من[ ، جستجوی حقايق تاريخی مشکل مينمايد! 
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ز همين سبب همانطوريکه هر باسوادی عالم طبيعی نيست ، ا

رياضی دان نيست و جغرافيا نويس نميباشد، به همين قسم حتمی 

نيست که هر باسوادی بايد تاريخ نگار باشد.کسانی صالحيت نگارش 

تاريخ را دارند که به ماهيت تاريخ و طبيعت تاريخ آشنائی داشته 

ا از سپيده دم تاريخ تا حال بدانند باشند و سير تحول تاريخ نگاری ر

و دارای تفکر تاريخی باشند. يعنی شرايط زمان و مکان را درک 

 نمايند و آن شرايط را از عينک زمان و مکان خويش قضاوت نکنند.

 از نگاه طبيعت، تاريخ مربوط به علوم اجتماعی است، 

برعکس علوم مثبته )علوم طبيعی ، رياضيات و فلکيات(، نتيجه 

مثالً در رياضی در  يری علوم اجتماعی مطلق و مثبت نيست .گ

 ۲+۲است . هرگز واقع نشده که  ۴=۲+۲هرزمان و در هرمکان ، 

شود. ويا به اساس علم فزيک روشنی به خط  ۳يا  ۵مساوی به 

مستقيم حرکت ميکند و اين حقيقت در هر زمان و مکان يکسان است 

ام زمانی روشنی به خط منحنی . هرگزديده و يا شنيده نشده که در کد

طی طريق نموده باشدو يا درکدام مکانی به خط منکسر! اما در علوم 

اجتماعی نتيجه گيری نسبی است و محدود، و متناسب ميباشد به 

درجه فهم و دانش هرزمان و مکان .برعالوه در علوم اجتماعی ، به 

د و حقيقت از زوايای مختلف و ابعاد مختلف نظر اندازی می شو

 هريک برداشت خويش را از ورای آن زوايا و ابعاد بيان ميکند.

 چون تاريخ از نگاه طبيعت مربوط به علوم اجتماعی است ، 

بناء ً از اين امر مستثنی بوده نميتواند. ماهيت تاريخ ، عبارت است 

از دريافت حقايق نسبت به ماضی . ماضی ايکه رفته و باز نمی آيد! 

چو ماضی بازگشت ناپذير مطلع شد؟ آنهايی که چطور ميتوان از هم

رفته اند پس نمی آيند که قصه های زمان خود را بگويند و ماهم 



 10 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

جسماً توانايی رفتن به ماضی را نداريم تا چشمديدهای خود را از آن 

 بيان کنيم !

  حقيقت راجع به ماضی بازگشت ناپذيراز روی اسناد و شواهد 

ين اسناد و شواهدخيلی وسيع است .اين تاريخی بدست می آيد. انواع ا

از روايات گرفته تا کتب و رسايل ، از مقاوالت گرفته تا  اسناد

معاهدات ، از مکاتيب گرفته تا سجالت ، از اخبار گرفته تا مجالت 

وسعت دارند و سرانجام ميتوان رسانه های گروهی چون : راديو، 

انترنت را نيز  تلويزيون ، ضبط صوت ، سينما ، و ويديوها و حتی

در جمع آن حساب کرد.] عالوه برآنچه گفته آمد، بازيافته های 

باستان شناسی و لوحه سنگ های قبور و مسکوکات و نقاشی های 

مختلف بر روی ظروف و الواح سنگی نيز از جمله اسناد و شواهد 

 سيستانی[  -تاريخی بشمار ميروند.

 تکنالوژی ،  با تحول و سيرزمان و بخصوص انکشاف و ترقی

تاريخی نيز برجسته ميگردند و حقايق را روشنتر به  اسناد و شواهد

آيندگان ميرسانند، مگر حقايق ، آنچنانکه واقع شده اند، ميتوانند از 

البالی اين اسناد و شواهد بدست آيند. بايد سره را از ناسره جدا کرد. 

ظر و آيا به هرکتاب و هر روايت ، به هرخاطره و برهر اظهار ن

برهر برداشت ميتوان اعتبار کرد؟ آيا ميتوان تبليغ و پروپاگند را نيز 

 در جمله حقايق تاريخی پذيرفت ؟

 حقيقت اينست که اعتماد بر همه اين اسناد و شواهد مشکل می 

باشد. نه تنها می بايدسره از ناسره تفکيک شود، بلکه بايدمنابع دست 

مود. وظيفه اولی تاريخ دوم را از دست اول جدا کرد و تصنيف ن

نگار بايد تشخيص منابع و تحليل آن باشد. از همين سبب است که در 

هر رساله تاريخی برای طی مراتب علمی ، قبل ازآغاز مبحث ، 
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تحليل و تشريح منابع و شواهد از طرف دانشجو شرط عمده کاميابی 

به حساب ميرود.در دين مبين اسالم نيز قبل ازمطالعه حديث 

ص( راجع به اوصاف بخصوص راوی آن پرسش بعمل می نبوی)

آيد. احاديث از قول راويانی که به اوصاف مطلوب متصف نيستند، 

نه تنها استفاده از منابع ثقه و تحليل و تجزيه آن از  مشکوک اند.

طرف مؤرخ به يک اثر تاريخی اهميت ميدهد، بلکه مؤرخ آنچنانکه 

يخی داشته باشد. يعنی شرايط قبالً يادآوری گرديد، بايد تفکر تار

هرزمان و هر مکان را متوجه بوده و نبايد شرايط زمان و مکان 

خودش ، قضاوت او را تحت الشعاع قرار دهد. اگر مورخی راجع به 

نظر اندازد و نظر به اين شرايط  ۲۱پنج قرن قبل از آستانه قرن 

بلکه داوری اش را صادر نمايد، نه تنها خودش بيراهه رفته است ، 

خواننده را نيز به بيراهه ميکشاند.و آن خواننده ايکه درک دارد، 

 حتماً بر همچو قضاوتی خنده خواهد کرد!

 مورخ همچنان بايد از هرگونه هيجان دور بوده و نه تنها 

درجه حب و بغضش به حد اقل قرار داشته باشد، بلکه احساسات و 

قضاوتش منصفانه تفکرش نيزبايد متوازن باشد. اگر چنين نباشد، 

نيست . درست است که در زمان قديم تاريخ صرفاً بيان واقعات بود، 

بدون آنکه به عوامل و نتايجش توجه شود، اما به اساس روند تاريخ 

نويسی جديدکه اساس علمی دارد، تاريخ عبارتست از داوری وقايع . 

موده بناهً مقام مؤرخ از حکايت کننده به تحليل کننده واقعات تحول ن

است . آنچنانکه يک قاضی يک دعوی را از روی اسناد و شواهد 

مدعی و مدعی عليه بر رسی مينمايد و سپس حکمش را نسبت به 

موضوع مورد مناقشه صادر مينمايد، مؤرخ نيز چون يک قاضی 
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عادل بايد از روی اسناد و شواهد، همه جانبه حکمش را نسبت به 

 ۱.« ..موضوع مورد مناقشه صادر نمايد.

بخاطر اين ادارک عالی ومقام علمی و فضايل انسانی اش من 

 ومهربان اهداء ميکنم. وخصالاين اثر خود را بنام آن استاد نيک

 پایان
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 گفتاراول           

 

 

 تاریخ چیست؟

 

 هدف، موضوع، روش وارزش تاریخ  

 

امددروز در بددارا بدددون ترديددد گسددترا اطالعددات  وآگدداهی نسددل 

تاريخ،هدف ، موضوع وماهيت  آن نسبت به مؤرخان نامددار قبدل از 

ما چون: مرحدوم احمددعلی کهزاد،مرحدوم  عبددالحی حبيبدی ،مرحدوم  

ميرغالم محمدغبار ومرحوم ميرمحمدصدديق  فرهندگ وچندد مرحدوم 

ديگددر بسدديار وسدديع تروفددراخ دامددن تراسددت. علددت ايددن امددر، انقددالب 

العاتی است که در دو دهه اخير از برکت همگانی انفارماتيک  يا اط

شدن کامپيوتر وانترندت نصديب نسدل امدروزی شدده اسدت،و مورخدان 

متددذکره از ايددن نعمددت عظدديم وگرانبهددا محددروم بودنددد ولددی آنهددا در 

محدددودا اطالعددات وآگدداهی هددای روزگددار خددود برداشددت خددود را از 

 ردند :تاريخ داشتند ومعموالً تاريخ را چنين ارزيابی ميک

تداريخ ثبدت وضددبط رويددای هدای گذشددته بشدری بدرای عبددرت  

نسددل اينددده آدمددی  اسددت. در کتددب تدداريخی  مکاتددب نيزشددبيه  همددين 

تعرف را تدريس ميکردند، اما با گسدترش داندش تداريخ وآگداهی نسدل 
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امروز از اين دانش، تعريف تاريخ از آن تعريفهای کالسيک پا فراتر 

به شناسائی گرفته اندد.   بعضدب بدر ايدن  نهاده و بگونه ديگری آن را

تااااریخ مجموعااه حااوادثه اسااات  ااه از آغاااز فعالیااات »باورنددد کدده، 

، امددا برخددب ديگددر اجتماااعه انسااان در زناادگه ود رود داده اساات 

عقيددده دارنددد ادده تدداريخ چددون آئيندده يددب اسددت ادده گذشددته را در برابددر 

نگريسدته  چشمان نسل بعدي منعاس مب اند. اگر به تاريخ بدين گونه

شدود، نمددب تدوان انتظددار داشدت ادده آئينده بتوانددد تمدام زوايدداي حددوادث 

بشري را بازتاب دهد و ايدن تعريدف از تداريخ فاقدد مقبوليدت عمدومب 

  ۲است." 

ر )کدده بدده تقاضددای داکترحميددد روغ ،تهيدده مددن در جستارحاضدد

شده است( سعی ميکنم جديد ترين مفهوم تاريخ را از زبدان دو تدن از 

ن  رشتۀ تاريخ در قرن بيستم پيشکش نمايم. اين دو تدن يکدی دانشمندا

جورج،کددالينگوود، اسددتاد فلسددفۀ تدداريخ  وفلسددفۀ مدداورای طبيعددت در 

دانشگاه آکسفورد، در دوران جندگ جهدانی دوم اسدت، ودومدی ويليدام 

 آمرياا ميباشد. دانينگ استاد تاريخ و رئيس سابق انجمن تاريخدانان 
 

(درکتداب خود)مفهدوم کلدی ۱۹۳4-۱8۹۱) ۳آر.جی. کدالينگوود

تاريخ( به بررسی چگونگی مفهوم جديد تاريخ ازهرودت تا به امروز 
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  30/6/1385،  1217شماره  تماد،روزنامه اع: تاریخ چیست؟ سام پیروز - 

3
،استاد فلسفۀ تاریخ  وفلسفۀ ماورای طبیعت در (1934-1891)آر.جی.کالینگوود - 

بود. به نظرکالینگوود،"تاریخ،درکتابها واسناد  1941 -1935دانشگاه آکسفورد در سالهای 

که این اسناد  گنجانیده نشده است، تاریخ فقط در درعالقه ومشغولیت کنونی مورخی زنده است

را تفسیرمیکند وبه کنکاش در باره آن اسناد می پردازد،واز نو در خود احیاء میکند.کتاب 

او)مفهوم کلی تاریخ( به عنوان واپسین سخنان مردی توصیف شده است که "ندای برجستۀ 

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

سالگی براثرمرض ذات الریه درگذشت.او  52به عمر  1943ن نوشت.کالینگوود،درسال ای برآ

 آثارماندگاری در فلسفه وتاریخ از خود بجای گذاشت .
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پرداخته اسدت. بده نظدراين داننشدمند ، تداريخ بايدد حداوی چهدار شدرط 

 ذيل باشد:

 الف( علم یا پاسخگوی پرسشها باشد، 

 ب( مربوط به افعال آدمی درگذشته باشد، 

 یرمدارک باشد، ج( پیگیری شده از طریق تفس 

 4د ( برای خودشناسی انسان باشد.

سپس کالينگوود توضديح ميدهدد :هيسدتوری)تاريخ(کلمۀ يوندانی 

مورخ،شاروع باه . بگفتدۀ او، "تجسس وتفحصاست، به معنای سادا 

"،اسددتفاده ازايددن کلمدده ومضددامين آن اسددت کدده یااافتن حقیقاات میکنااد

ه نگدداری بدده علددم " تبددديل ميکند.تبدديل افسددانپاادرتاریخرا بدده " هارودت

تاريخ، اختراع قرن پنجم پيش از ميالد بود وهرودت کسی بود که آن 

  5 را اختراع کرد."

گالينگوود،نخستين مؤرخ  انگليسی است که معتقد است ،تاريخ 

علمددی توسددط هددرودت يونددانی بنيددان گددذاری شددده اسددت. وميگويددد: 

يديد، ما "کارمؤرخان يونانی قرن پنجم قبل ازميالد مثل،هرودت وتوس

را به دنيايی نو می برد. يونانيان به وضوح وبا آگاهی کامدل هدم ايدن 

را تشخيص دادند که تاريخ علم است يا ميتواند علم باشد، وهم اين را 

  که بايد به افعال آدمی بپردازند....

تدداريخ بددرای هددرودت انسددانگرايانه ونيددز ازتدداريخ اسددطوره ای 

در مقدمددده اثدددرش ميگويدددد:  ويدددزدان سددداالر متمدددايز اسدددت. چنانکددده

مقصددودش توصدديف کردارهددای آدميددان اسددت. هدددف او، آنسددت کدده 

آيندگان اين کردار ها را از ياد نبرند ودراينجا به چهارمين شرط  در 
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مورد تاريخ ميرسيم؛ يعنی به دانش انسان از انسان خدمت ميکند. بده 

خصوص هرودت اشاره ميکند که انسان را به سان يدک عامدل عاقدل 

شان ميدهد، يعنی وظيفه اش تا حدی پی بردن به آن چيزی است کده ن

انسددان هددا کددرده انددد وتددا حدددی يددافتن ايددن کدده چددرا چنددان کددرده انددد؟ 

هددرودت، توجدده خددود را بدده حددوادث عريددان محدددود نميکنددد،او ايددن 

حوادث را به شيوه ای کامالً انسان گرايانه، يعنی به سان کردارهدايی 

انسدجام آن هدا داليلدی داشدته اندد ومدورخ بدا  می بيند کده آدميدان بدرای

 داليل سروکار دارد.

هم ديده ميشود که آشدکارا بدا « توسيديد»اين سه نکته درمقدمۀ 

نگدداهی بدده مقدمدده هددرودت نوشددته اسددت. توسدديديد علندداً ميگويددد کدده 

پژوهش تاريخی برمدرک)اسناد( استوار است،" هنگامی که در پرتدو 

  6 مدرک مينگرم."

، کسی است که  ماهيت تاريخ را از ديد تمام کالينگوود

مفهوم کلی ناموران علمی وفلسفی از هرودت تا توين بی، در کتاب "

" خود به بررسی گرفته و،سه کتاب تاريخی ارنولدتوينبی، تاریخ

انتشار يافته بود(، نقد کرد  ۱۹۳4مورخ نامدارانگليس را)که در سال 

ر کلی توین بی از تاریخ پنداودر مورد طرزديد توينبی  نوشت: "

نهایتاً طبیعت گرایانه است. او هیچگونه به مفهوم دانش تاریخی به 

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

سان منظره ای محض مینگرد، چیزی مرکب از وقایعی که مورخ 

دیده وضبط کرده است، پدیده هایی که از خارج در معرض دید او 

گرفته است، نه تجاربی که او باید با آنها برخورد و آنها را از قرار
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آن خود کند. به بیان دیگر او هیچگونه تحلیل فلسفی از روشی که 

  7با آن دانش تاریخی خویش را کسب کرده ،ارائه نکرده است.... " 

کالينگوود، در "مفهوم کلی تاريخ"  به تداريخ پاسدخ ميدهدد ودر 

تااریخ چیسات؟در  هدايی رامطدرح ميکندد کده:مقدمۀ آن کتداب پرسدش 

وبعد ميگويد که  بارۀ چیست؟ چگونه به پیش میرود و برای چیست؟

:" اينها پرسشهايی اند که تاحدودی افراد مختلف به طدرق مختلدف بده 

آنها پاسخ داده اند، ولی باوجود اين اختالفها، بين پاسخها توافق بسيار 

ر مدی شدود. اگرنظدرات موافدق وجود دارد و دامنده ايدن موافقدت بيشدت

موضددوع نگددرش دقيددق ترقرارگيرنددد، تدداريخ ماننددد، الهيددات يددا علددم 

طبيعت، صورت خاص تفکر است. اگرچنين است،پرسشهای مربدوط 

به ماهيت، موضوع، روش وارزش اين تفکررا افراد واجدد دو شدرط 

 بايد پاسخ دهند.

. گرچه ،  بايد دارای تجربۀ تفکرتاريخی يعنی مورخ باشنداولً 

همه اشخاص تحصيل کرده ازيک جريان آمدوزش کده شدامل مقدداری 

تفکر تداريخی بدوده اسدت عبدورکرده اندد، ولدی ايدن امدر آندان راحدائز 

شدددرط ابدددراز عقيدددده دربددداره ماهيدددت، موضدددوع روش وارزش تفکدددر 

تاريخی نميکند. زيرا اوالً، تجربه تفکرتداريخی کده آندان بده ايدن سدان 

بسديار سدطحی اسدت و،بندابرين، عقايدد مبتندی کسب کرده اند، احتماالً 

براين نوع تجربه نتيجه ای بهتر از آن ندارد که کسی پس ازيک سفر 

آخرهفته به پاريس در باره مردم فرانسه اظهار نظرکند. ثانياً، تجربده 

هرچيددزی کدده از مجدداری عددادی کسددب شددده باشددد، عددالوه برسددطحی 

فکدر تداريخی نيسدت  کده بودن، بدون استثنا کهنه اسدت.اما فقدط نتدايج 

هنگام ورود به کتاب درسی کهنه است، بلکه اين اصدول فکرتداريخی 
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، يعنی انديشه های مربوط به ماهيت، موضوع روش، وارزش تاريخ 

 نيز چنين است.

برای پاسخ دادن به اين پرسش ها آنست که انسان  دومین شرط

جربده تممدل نه فقط تجربه تفکرتاريخی داشته باشد، بلکه دربداره  آن ت

هددم کددرده باشددد. اوبايددد ندده فقددط مددؤرخ بلکدده فيلسددوف هددم باشددد وبدده 

خصوص فکر فلسفی او توجه خاص به مسايل انديشه تاريخ را نيزدر 

بربگيرد. حال ممکن است انسان مؤرخی کامالً خوب)نه مورخ تدراز 

اول( باشد، بدون آنکه اين گونه درباره تفکرتاريخی خويش تممل کند. 

مهم اسدت بده يداد آوريدم کده نخسدت تجربده مدی ايدد، .بعدد درعين حال 

تممددل دربدداره  آن تجربدده. حتددی کددم تممددل تددرين مددؤرخ شددرط او را 

داراست. او تجربه ای را که دربداره آن تامدل کندد دارد وهنگدامی کده 

از او خواسته شود درباره آن تممل کند بخت)شانس( زيادی هست کده 

اه زيداد درفلسدفه کدارنکرده تمملش بی ربدط نباشدد. مدورخی کده هيچگد

است، احتماالً پرسش های چارگانده مدا را هوشدمندانه تدر از فيلسدوفی 

بندابرين ،  جواب خواهد داد که هيچگاه زياد درتاريخ کارنکرده است.

به پرسش های چارگانه فوق ميتوان پاسخ های ذيل را ارائده و طدرح 

 کرد:

 

 الف/ تعریف تاریخ:

پذيرفت که تداريخ ندوعی تحقيدق فکر ميکنم هرمؤرخی خواهد  

يددا پددژوهش اسددت. اينکدده چگوندده پژوهشددی اسددت، هنددوز مددورد بحددث 

مانيسددت. نکتدده اينسددت کدده نوعددا ًبدده آنچدده علددوم ميندداميم ، تعلددق دارد. 

يعنددی بصددورت هددايی از انديشدده کدده بدده وسدديله آنهددا پرسددش هددايی را 

 مطرح وتالش ميکنيم به آنها پاسخ دهيم. 



 19 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

ست کده علدم بده طدورکلی ايدن نيسدت کده فهميدن اين نکته مهم ا

آنچه را از قبدل ميددانيم جمدع آوری وآنهدا رابده وسديله ايدن يدا آن ندوع 

طرح مرتب کنيم، بلکه به اين معنی است که محکم به چيزی که نمی 

دانيم بچسپيم وبکوشيم آن را کشف کنيم. مدارا کردن با چيزهدايی کده 

رسديدن بده ايدن هددف  از قبل ميدانيم ممکن اسدت وسديله مفيددی بدرای

باشد، ولی خود هدف نيست. در بهترين حالت فقدط وسديله اسدت، واز 

نظر علمی فقط تا جايی ارزشمند اسدت کده بده پرسشدی کده هدم اکندون 

درصدد طرح آن برآمده ايم پاسخ دهد. به اين دليل است که تمدام علدم 

به از معرفت مان نسبت به نادانی ما آغاز ميشود: نه نادانی ما نسبت 

هرچيددز، بلکدده نددادانی مددا نسددبت بدده چيددزی معددين، خاسددتگاه پارلمددان، 

علدت سدرطان،ترکيب شديمائی خورشيد،اسدب يدا سداير حيواندات اهلددی 

علام پای باردن باه چیزهاسات. وباه ایان بدون خسته کدردن عضدالت. 

 8 معنی تاریخ علم است.

 

 ب/موضوع تاریخ: 

اريخ چه تفاوت يک علم با علم ديگردر نوع کشفيات آنهاست. ت

تاریخ کارده هاای انساان راکاه درگذشاته نوع چيزها را کشف ميکند؟ 

 ۹ انجام شده، کشف میکند.

 

 ج/سیرتاریخ چگونه است؟ 

تاريخ با تفسيرمدارک به پيش ميرود، مدارک اسم جمعی برای 

چيزهای اسدت کده تدک تدک  سدند خواندده ميشدوند وسدند چيدزی اسدت 

فکردرباره آن مدی تواندد بده موجود وحاضر، از آنگونه که مؤرخ با ت

                                                 
8
 16مفهوم کلی تاریخ، رابین جورج.گالینگوود،ص - 

9
 17همان،ص - 
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پرسش هايی که در باره رويدادهای گذشته طرح ميکند پاسخ دهد. در 

 ۱۰ هرحال روال يا روش تاريخ اساساً عبارت است از تفسيرمدارک.

 

 د/ تاریخ برای چیست؟

پاسخ به اين پرسش از بقيده دشدوارتر اسدت. کسدی کده بده ايدن  

بدده سده پرسدش قبلددی سدوال پاسدخ ميدهددد نسدبت بده کسددی کده ميخواهدد 

پاسددخ دهددد، بايددد بيشددترتممل کنددد، ندده فقددط بدده تفکددر تدداريخی، بلکدده بدده 

چيزهددای ديگددر نيزبايددد فکددر کنددد، زيددراگفتن ايددن کدده چيددزی "بددرای" 

چيزی است، به معنای تمايز بين الف وب است، که در آن الف برای 

چيزی خوب است ، وب آن است که چيزی برايش خوب است.اما من 

نهاد ميکدنم کده هديچ مدؤرخی آندرا رد نخواهدد کدرد اگرچده پاسخی پيش

 پرسش های متعدد ودشوار تری را بر می انگيزد.

 .خودشناسی انساان اسات تاریخ"برای"پاسخ من آن است که  

عموماً تصورميشود که برای انسان مهم است که خود را بشناسد، کده 

دراينجدددا  شدددناختن خويشدددتن، صدددرفاً بددده معندددای شدددناختن خصدددويات 

 شخصی وچيزهايی که او را از ساير افراد متمايز ميکند نيست، بلکه

خودشناسددی بدده ايددن معنددی اسددت کدده  . ماهیاات او درمقااام انسااان اساات

اوالً،بدانيد انسان بودن چيست؟ ثانياً، بدانيدد بدودن آن ندوع انسدانی کده 

شما هستيد چيست؟ و، ثالثاً،بدانيد بودن آن نوع انسانی که شما هسدتيد 

ديگدر نيسدت چيسدت؟ خدود شناسدی يعندی اينکده بدانيدد چده  وهيچ کدس

ميتوانيدد بکنيدد واز آنجددا کده هديچ کددس نميداندد چده ميتوانددد بکندد مگددر 

آنکه سعی کند،و تنها سرنخ آنچه انسان ميتواند بکندد،چيزی اسدت کده 
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پس ارزش تاریخ آنست که به ما می آماوزد انساان چاه  کرده است. 

 ۱۱"؟ن چیستکرده است و به این ترتیب انسا

 

 تاریخ علم است اما چگونه علمی؟

منظور از علم چيسدت؟ کدالينگوود ميگويدد:" يدک ندوع کداربرد 

عامياندده واژه هاسددت کدده در آن مثالً،"تدداالر" بدده معنددی تاالرموسدديقی 

است يا "فيلم" به معنی فيلم سدينمائی؛ وبدرهمين سدياق"علم" بده معندی 

ن معنا ست يا نه، نياز بده علم طبيعی است.اما اين که تاريخ علم به اي

پرسدددددش نددددددارد، زيدددددرا از زمدددددان بسددددديارپيش تدددددا حدددددال حاضدددددر 

( بدده معنددای هيئددت سددازمان يافتددۀ معرفددت Scienceکلمۀ"سدداينس")

بوده است.اگراين چيزی است که ازکلمه افداده مدی شدود تدا اينجدا حدق 

تداريخ علدم اسدت، نده کمتدر »بال منازع با "بِری" بوده که گفتده اسدت:

 «ونه بيشتر

اما اگرکمترنيست، به يقين بيشتراست، زيرا هرچيزی که اصالً 

علم باشد بايد بيش از علم صدرف وازندوعی خداص باشدد. يدک هيئدت 

)صورت( معرفت هيچگاه سازه ای صرف نيست، هميشه بده طريقدی 

خاص سازمان يافته است.بعضی هيئت های معرفت،مانندهواشناسدی، 

ندی رخدداد هدا سدازمان مدی با گدرد آوری مشداهدات در بدارا ندوع معي

يابنددد کدده دانشددمند ميتوانددد هنگددام وقددوع شددان آن هددا را مشدداهده کنددد، 

اگرچدده نتوانددد بددا ارادا خددود آن هددا را پديددد آورد.بعضددی ديگر،ماننددد 

شيمی، نه فقط با رويدادها، بلکده بدا ايجداد آنهدا در تحدت شدرايط دقيقداً 

کده سدازمان  کنترل شده، سازمان داد ميشوند. بعضدی ديگدرهم هسدتند

دادن شدددان ابدددداً بدددا مشددداهدا حدددوادث انجدددام نميگيدددرد، بلکددده بدددا ايجددداد 
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فرضددياتی خدداص وحرکددت بددا نهايددت دقددت و بددا اسددتدالل ودرجهددت 

 استخراج نتايج صورت می پذيرد.

تاريخ به هيچيک ازاين طريقه ها سدازمان داده نميشدود. جندگ 

ردازد، تعمدداً بده ها وانقالبها وديگر فرايندهايی که تاريخ به آنها می پ

دسدت مؤرخددان، تحددت شددرايط آزمايشدگاهی و بددرای بررسددی بددا دقددت 

علمی، اتفاق نمی افتند. اين رويدادها حتی مورد مشاهدا مورخان، به 

آن معندددايی کددده طبيعدددی داندددان حدددوادث را مشددداهده ميکنندددد، نيزقدددرار 

نميگيرند. هواشناسان وستاره شناسان به سدفرهای صدعب و پرهزينده 

تا شخصاً حدوادث مدورد توجده شدان را مشداهده کنندد، زيدرا می روند 

معيار مشاهدا آنان چنان است کده نمدی توانندد بده توصديف گواهدان ندا 

وارد اکتفا کنند، اما مؤرخان به کشورهايی که جنگ وانقالب در آنها 

جريان دارد سفر نميکنند، نده بده ايدن سدبب کده تدوان کدار يدا شدجاعت 

تراسدددت يدددا نمدددی توانندددد هزيندددۀ چندددين مؤرخدددان از طبيعدددی داندددان کم

سفرهايی را تممين کنند، بلکه به آن سبب که واقعياتی که ممکن است 

درخالل اين سفرها  فراگرفته شود، مانند واقعياتی که ممکن اسدت از 

طريق تحريک عمدی جنگ يا انقالب در وطن آموختده شدود، چيدزی 

 د.را که مؤرخان طالب دانستن هستند به آنان نمی آموز

علددوم مشدداهده ای وتجربددی درايددن زميندده کدده هدددف شددان کشددف 

وجوه ثابت يا تکراری در همه  حوادث از يک نوع معين است، باهم 

 تشابه دارند.

هواشناس يک گردباد را مطالعه ميکند تا آن را با گرد بادهدای 

ديگرمقايسده کندد و اميدواراسدت کده بددا مطالعده تعددادی از آنهدا وجددوه 

ريابد؛ يعنی، پی ببرد که گردباد به  طوراعم به چه مشترک شان را د

می ماند،ولی مؤرخ چنين هدفی ندارد.اگرشما او را درهنگامۀ معينی 

بيابيد که جنگ ]مثالً انقالب کبير فرانسه[ رامطالعده ميکندد، نميتوانيدد 
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استدالل کنيد که در مراحل مقدماتی بررسی است که هددف نهدائی آن 

وانقالبدددات بددده طدددوراعم اسدددت. اگدددراو  رسددديدن بددده نتدددايج جندددگ هدددا

درمراحل مقدماتی بررسی باشدد،آن بررسدی بده احتمدال زيداد مطالعده 

کلی )قرن نوزدهم( است. اين به آن سبب اسدت کده علدوم مشداهده ای 

وتجربی به يدک طريدق سدازمان مدی يابندد و تداريخ بده طريدق ديگدر. 

هده درسددازمان هددوا شناسددی ارزش نهددائی آنچدده در يددک گددرد بدداد مشددا

شده، مشروط به رابطۀ آن با چيزهايی است که در گرد بادهای ديگر 

مشاهده شده است، درسازمان تاريخ ارزش نهفته در جنگ)يدا انقدالب 

کبيرفرانسه( ، مشروط به رابطۀ آن با دانسته ها در بارا اعمال مردم 

در قددرن نُددزدهم اسددت، ندده بدده رابطددۀ آن بددا آنچدده در بددارا جنددگ هددای 

 ستند.ديگر می دان

فددرق بددين سددازمان تدداريخ وسددازمان علوم"دقيقدده" نيددز بدده همددين 

اندازه واضح است. درسدت اسدت کده فرايندد فکردرتاريخ،مانندد سداير 

علوم دقيقه، اسدتداللی اسدت،يا بده عبدارت ديگر،بدا تصدديق ايدن يدا آن 

نکته آغاز ميشود وبا اين سوال که پس ايدن چده چيدز را اثبدات ميکندد 

ا نقطده هدای شدروع بسديار متفاوتندد. در علدوم دقيقده ادامه می يابد، ام

نقطه های شروع مفروضات اند، وطريقۀ سنتی بيان آن جمالتی است 

که اول آنها کلمۀ امری قرار ميگيدرد کده مطلدب معيندی را کده فدرض 

يک مثلدث اسدت، وگدوئيم  ABC ميگوئيم  » شده است، وصف ميکند:

AB= AC . »،واقعيات اند؛ واقعياتی  درتاريخ اينها مفروضات نيستند

که تحت مشاهده مورخ در می آيند، درست مثل اين کده روی صدفحه 

ای جلِو او باز است چيز چداپ شدده ای وجدود دارد کده نشدانگر نقشده 

ای است که طبق آن يدک پادشداه زمدين هدايی را بده صدومعه ای اهددا 

ری ميکند. نتيجه گيری ها هم باهم متفاوتند. درعلدوم دقيقده، نتيجده گيد

هددا در بددارا رويدددادهايی اسددت کدده مکددان يددا زمددان خاصددی ندارنددد؛ 
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اگردريددک جددا باشددند، درهمدده جددا هسددتند واگددر دريددک زمددان باشددند، 

درهمۀ زمانها هستند. در تاريخ نتيجه گيريها در بدارا رويددادهای اندد 

که هريک مکانی و زمدانی از آن خدود دارندد. درجدۀ صدحت معرفدت 

هميشدده ميدانددد کدده هددم  سددت، ولددی اومددؤرخ از مکددان وزمددان متغيرا

مکانی وجود داشته است وهم زمانی دريک محدوده هميشه ميداند که 

آن ها کدام بوده اند واين دانستن بخشی از نتيجه گيری ای است که او 

 با استدالل از واقعيت های که پيش رو دارد، به آن رهنمون ميشود.

وتی در کددل ايددن تفدداوت هددا درنقطددۀ آغدداز وخاتمدده، متضددمن تفددا

سازمان علوم مربوطه اند. رياضيدان همين کده مطدئن شدد چده مسدئله 

ای  را ميخواهد حل کند، قدم بعددی ايدن اسدت کده فرضدياتی بيابدد کده 

وی را قادرسدددازد تدددا آن را حدددل کندددد کددده ايدددن شدددامل تواندددائی ابدددداع  

دراواست. مؤرخ هنگامی که تصميمش را گرفدت، کدار بعددی اينسدت 

عی قرار بدهد که بتواند بگويد:"از واقعاتی که من که خود را در وض

اکنددون مشدداهده ميکددنم ميتددوانم حددل مسددئله ام را اسددتنتاج کددنم." کددار 

اواختراع هرچيز نيست، اکتشاف يک چيز است وحاصدل پايدان يافتدۀ 

کارها نيزبه طورمتفاوت سازمان يافته است. طرحدی کده علدوم دقيقده 

بدده روابددط منطقددی تقدددم وتددمخر از قددديم براسدداس آن تنظدديم شددده انددد، 

بستگی دارد: يک قضيه قبل از قضيۀ ديگرقرار داده ميشود،اگربرای 

فهميدن دومی به فهم اولی نياز باشد؛ طرح سنتی تنظيم تاريخ، طدرح 

وقايع نامه ای است که در آن يک رويداد پيش از رويداد ديگدر قدرار 

 داده ميشود؛ اگر قبل از آن به وقوع پيوسته باشد.

س تاریخ علم اسات، اماا علمای از ناوع خااص.علمی کاه کاار پ

. آن مطالعاار رویاادادهایی اساات کااه در معاارض مشاااهدۀ مااا نیسااتند

مطالعۀ اين رويدادها استدالل اسدت ومدؤرخ بايدد بدا برهدان از چيدزی 
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که قابل مشاهده ماست،  واو آن را"مدرک" رويداد هدای مدورد توجده 

 ۱۲اش می نامد، به آنها برسد." 

 تاریخی:تفکر 

 بی ترديد فکر تاريخی از يک جهت شبيه ادارک است. چيزی 

که ما درک ميکنديم عبدارت اندد  ازچيزهدای کده درخدارج از ذهدن مدا 

 وجود دارند،مثل ميز، قلم، کاغذ، اتاق وغيره.

فکددر تدداريخی چيددزی اسددت کدده موضددوع آن حددوادثی اسددت کدده  

ت کده ديگدر پيشتر رخ داده و پايان يافتده اسدت واوضداع واحدوالی اسد

وجود ندارند.آنها هنگامی کده ديگدرادارک پذيرنيسدتند بده موضدوعات 

فکرتاريخی بدل ميشوند. از جهت ديگر تداريخ بده علدم شدباهت دارد، 

زيددرا در هددردوی آنهددا "معرفدددت" اسددتنتاجی واسددتداللی هسددتند. امدددا 

درحدالی کدده علدم درعددالمی از کليددات انتزاعدی زيسددت مدی کنددد کدده از 

وقددات وجددود دارنددد واز نظرديگددر هيچوقددت وجددود يددک نظردرتمددام ا

ندارند،چيزهای که مؤرخ در بارا آنها استدالل ميکند انتزاعی نيستند، 

بلکه ملمدوس اندد، کلدی نيسدتند بلکده جزئدی اندد، مکدان و زمدان بدرای 

شان بی تفاوت نيست، بلکه مکان و زمانی از خود دارندد، اگرچده آن 

ن زمددان ميتوانددد اکنددون نباشددد. مکددان لزومددی ندددارد اينجددا باشددد، و آ

بنابرين تاريخ را نميتوان با نظريه های مطابقدت داد کده بموجدب آنهدا 

موضوع معرفت انتزاعی و تغييرناپذيراست، وجودی منطقی که ذهن 

 ۱۳ نسبت به آن ميتواند حاالت گوناگونی اختيار کند....

تاريخ در کل معرفت مستدل از چيزهای گدذرا وملمدوس اسدت. 

اين نظريه چيز های اساسی در تاريخ عبارت اندد از حافظده  براساس

ومرجعيت)يا اقتدار(. چنانچه قرار باشد حادثه ای يدا وضدع چيزهدايی 
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بطورتاريخی معلوم شود، نخست بايد کسی با آن آشدنا باشدد، بعدد بايدد 

آن را به خاطر بياورد، بعدد بايدد خداطره خدود را بده زبدانی کده بدرای 

باشد بيان کند، وباالخره آن کدس ديگدر بايدد آن هرکس ديگر قابل فهم 

بيان را به عنوان حقيقت بپذيرد. به اين ترتيدب، تداريخ بداورکردن بده 

آنکاه بااور شخصی ديگراست که ميگويد چيزی را به يداد مدی آورد. 

ماااااای آورد مااااااورخ اساااااات، شخصاااااای کااااااه سااااااخنش باورمیشااااااود 

 ۱4مرجع)اقتدار(خوانده میشود. 

نظرداده ام که مؤرخ عالوه برگدزينش  کالينگوود مينويسد: قبالً 

مطددالبی کدده مهددم تلقددی ميکنددد،از ميددان اظهددارات مراجددع خددود بايددد بدده 

یکاای طریقاار دوطريددق فراتددر ازچيددزی بددرود کدده مددراجعش ميگوينددد.

"  سددددعی کددددرده اسددددت تحليددددل کند.بدددده ۱5کدددده"برادلی انتقااااادی اساااات،

نظربرادلددی، مددورخ انتقددادی کسددی اسددت کدده ديگددر راضددی نميشددود 

مراجع ميگويند که فالن وبهمدان حادثده اتفداق افتداده  وبندابرين بگويد"

مددن معتقدددم کدده اتفدداق افتدداده اسددت." اوميگويددد"مراجع ميگوينددد اتفدداق 

، ديگدر ن کنم آنها راست ميگويند يا خير؟افتاده  و برمن است که تعيي

طريقۀ سازندگی است. دراين مورد او)برادلی( هيچ نگفته اسدت ومدن 

ميکنم. من تاريخ سدازنده را ايدن دانسدته ام کده درميدان اکنون پيشنهاد 

اظهارات عاريه گرفته شدده از مراجدع ، اظهدارات ديگدری را کده در 
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 1874برادلی،درانگلستان رهبر نهضت جدید نقد کتاب عهدجدید بود. وی درسال - 

کتاب " پیش فرض های تاریخ انتقادی" را نوشت.دراین زمان در آلمان دانشمندانی بودند 

که روش های جدید نقد تاریخی را درمورد کتاب عهدجدید بکار بردند ونتیجه آن ضربه 

بود.این نتیجه فقط ناشی از به کار بردن روش های انتقادی کاری به اعتبار آن احادیث 

نبود، بلکه از روحیه اثبات گرایانه ای ناشی میشد که در روش ها از آن بهره میگرفتند. 

به این ترتیب مورخان انتقادی ناگزیربودند بپرسند که آیا احادیث عهد جدید،دراین جزء یا 

ا داستانی تخیلی را به سان بخشی از سنت آن جزء،واقعه تاریخی راگزارش کرده اند ی

 (174افسانه ای یک فرقۀ دینی جدید روییده است.")مفهوم کلی تاریخ،ص
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آنهدا مسددتتر اسددت بگنجدانيم. بدده ايددن تريددب وقتدی مراجددع بمددا ميگوينددد 

سزار يک روز در روم بود وچند روز بعد در گول وهيچ چيز ديگدر 

ه ديگدر نمدی گويندد، مدا باوجددان در باره سفراو از يک نقطده بده نقطد

کددامالً آسددوده ايددن مطلددب را کدده او درايددن مدددت در سددفر بددوده ،در آن 

ميدددان مدددی گنجانيم.عمدددل گنجانيددددن دو ويژگدددی مهدددم دارد. اوالً بددده 

هيچوجه خود سرانه يا خيالبافی صدرف نيسدت، ضدروری يدا بده قدول 

ود اساسداً کانت پيش بينی است.وثانياً، آنچه به اين طريق استنتاج ميشد

خيال )تفکر( است.اگر ما به دريدا نگداه کنديم ويدک کشدتی را ببينديم و 

پنج دقيقه بعد دوباره نگاه کنيم درمدتی که ما به کشتی نگاه نمی کرده 

ايددم، کشددتی مکددان هددای فددی مددابين راطددی کددرده اسددت. ايددن خددود يددک 

نمونۀ تفکر تاريخی است وهيچ فرقی با آن نميکند که ما هنگدامی کده 

شنويم سزار در دو روز متوالی در روم وگول بوده است خود را می 

  ۱6 مجبور می يابيم که فکرکنيم او بين اين دومکان سفرکرده است.

 

 خودمختاری مؤرخ:

در بارا خودمختاری مدؤرخ مينگدارد:خود مختداری  ،کالينگوود

فکرتدداريخی مددؤرخ بدده سدداده تددرين صددورت آن درکددار گددزينش ديددده 

ی ميکنددد آنچدده را کدده در مددراجعش مددی يابددد ميشددود.مؤرخی کدده سددع

بدرسددتی بازتوليددد کنددد، بدده نقدداش مندداظری شددبيه اسددت کدده ميکوشددد 

براساس اين نظريه هنرمند کارکند که ميگويد ؛هنرمند بايد از طبيعت 

تصويربرداری کند. او ممکن است خيال کند کده دراثرخدود اشدکال و 

درانجددام ايددن کددار  الددوان بالفعددل اشددياء را مددی کشددد،ولی هرقدددرهم کدده

سخت بکوشد هميشه گزينش ميکند، ساده ميکند، شکل ميدهد،آنچه را 
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که بی اهميت می پندارد کنار ميگذارد وچيز هايی راترسيم ميکند که 

الزم ميداند.هنرمند مسئول چيزيهايی است که وارد تصوير ميشود،نه 

 طبيعت. به همين طريق هيچ مؤرخی حتی بدترين آنان، صدرفاً متدون

مرجع خود را رونويس نميکنند، حتی اگر از خود چيزی وارد نکندد، 

هميشه چيزهايی راکه بدردکارش می خورند برميگزيند وآنچه را کده 

بدردکارش نميخدورد کندار ميگدذارد. بندابرين او مسدئول آن چيزهدايی 

است که در اثر خدود وارد کدرده اسدت، نده مرجدع او.درايدن مدورد او 

  ۱7 ودراين حد خودمختاراست.آقای خود است و فکر ا

روشن ترين برهان خود مختاری مؤرخ با نقدد تداريخی فدراهم  

می آيد. همانطورکه علم طبيعی روش مناسب خود را هنگامی بدست 

می آورد که، بقول بيکن، دانشمند طبيعت را بده زيدر سدوال مدی کشدد 

با تجربه شکنجه اش می کند تدا از آن پاسدخ پرسدش هدايش را بيدرون 

د، تاريخ هم روش مناسب خود را هنگامی پيددا ميکندد کده مدورخ بکش

مراجع خود را در جايگاه شدهود بنشداند و بدا سدوال پديچ کدردن آن هدا 

اطالعدداتی را کدده در بيانددات اصددلی شددان از ارائدده آن)چدده بدده سددبب 

نخواستن وچه به علت نداشتن( خود داری کرده اند، بيرون بکشد. به 

ندهی در پيدام خدود مددعی پيدروزی شدده اين ترتيب، ممکن است فرما

اگار »باشد،مورخ، با خواندن آنها با نگاه انتقدادی سدوال خواهدد کدرد: 

" وبده ايدن ترتيدب ممکدن اسدت پیروزی بود،چرا چنین یا چنان نشد؟ 

نويسددنده را بدده پنهددان کدداری حقيقددت محکددوم کنددد. يددا ممکددن اسددت بددا 

ه روايدت نبدرد استفاده از همان روش، يک سلف غيرمنتقد خدود را کد

 را به استناد همان پيامها پذيرفته بود، به غفلت متهم کند.

 خود مختاری مؤرخ دراينجا به نهائی ترين صورت آن جلوه 
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گرشده  است، زيرا واضح است که او بده برکدت ندوع کدارش درمقدام 

مؤرخ، توان آن را دارد که چيزی را که مراجعش صريحاً به او گفته 

يگددری را بدده جددای آن قراردهددد. اگددراين امکددان انددد، رد کنددد وچيددز د

پذيرباشد، معيار حقيقت تاريخی نميتواند اين واقعيت باشد که مرجعی 

بيانی را ايراد کرده است. صداقت واطالع بده اصدطالح مرجدع اسدت 

که مورد سوال قرارميگيدرد و بده ايدن سدوال مدورخ بايدد بدرای خدود، 

  ۱8 براساس مرجعيت خود پاسخ بدهد.

 

 تاریخ: فلسفر

داکتراکرم عثمان در مقالتی از زبان "کروچه"]مورخ معروف 

از شگفتيهای سرنوشت يکی اينکه، تا » ايتاليائی[، نقل قول ميکند: 

زمانی متمادی، تاريخ خوارترين نوع دانش به شمار ميرفت، حال 

آنکه فلسفه بلند پايه ترين رشتۀ دانش  حساب ميشد. واکنون تاريخ، 

فلسفر ه برتری دارد، بلکه برآن خط بطالن ميکشد. نه تنها برفلسف

فلسفۀ جامع وکامليست که از يک ديگاه تاريخی متصور شده  تاریخ،

باشد، چه نه تنها واقعيتها تاريخی هستند، بلکه همۀ حقايق نيز 

 "  ۱۹تاريخی ميباشند.

را ُولتردر قرن هیجدهم « فلسفر تاریخ»نام بگفتۀ کالينگوود، 

ودش از آن چیزی بیش از تاریخ انتقادی وعلمی ابداع کرد، ومقص

يعنی نوعی تفکر تاريخی که در آن مورخ به جای تکرار نبود، 

داستان هايی که در کتاب های قديمی می يافت، انديشه خود را در 

بارا رويدادها به کار می بست. همين نام در اواخر قرن هيجدهم 

، اما آنان معنای مورد استفادا هيگل ونويسندگان ديگر قرارگرفت

                                                 
18

 301 -300مفهوم کلی تاریخ،صص  - 
19

 99، ص 2000یک نگاه انتقادی بردوجلد تاریخ غبار،ازمن، چاپ - 



 30 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

ً تاريخ دنيا يا تاريخ جهان تلقی  متفاوتی به آن دادند و آن را صرفا

کردند. کاربرد سومی ازاين عبارت نزد اثباتگرايان قرن نزدهم يافت 

فلسفر تاریخ از دید آنان کشف قوانین کلی حاکم برجریان  ميشود.

 رویدادهایی بود که تاریخ حکایت آنها را برعهده داشت.

ينگوود، در مورد فلسفۀ تاريخ ميگويد: وظايفی که ُولتر کال

وِهگل برای "فلسفۀ تاريخ"وضع کردند، ميتوانست به دست خود 

تاريخ ادا شود، درحالی که اثبات گرايان سعی داشتند از تاريخ نه 

يک فلسفه، بلکه يک علم تجربی مانند هواشناسی بسازند. درهريک 

وجود داشت که بر برداشت فلسفه  از اين موارد، برداشتی از فلسفه

، فلسفه به معنای تفکر مستقل وانتقادی به نظر ولترتاريخ حاکم بود. 

بود، هگل آنرا تفکردر بارا جهان به سان يک کل معنا ميکرد و 

 ۲۰اثباتگرايی قرن نزدهم آنرا کشف قوانين همآهنگ می دانست....

يست، بلکه فلسفۀ تاريخ درنزد هگل تممل فلسفی دربارا تاريخ ن

بعقیدۀ  خود تاريخ است که به نيرويی عاليتر صعود کرده است.

هگل، هیچ تاریخی وجودندارد مگرتاریخ حیات آدمی؛ ومنظور 

ازحیات ،نه صرف حیات بلکه حیات عقالنی وحیات موجودات 

.  مقصود هگل از آن اين است که هرچه درتاريخ روی ۲۱متفکراست

،زيرا فرايند تاريخی عبارت ازافعال ميدهد به ارادا انسان روی ميدهد

آدمی است. و ارادا انسان هيچ چيزی نيست مگر انديشۀ انسان که از 

نظرظاهری به صورت فعل تفسيريا تبيين ميشود.انديشه يا تفکر 

هيچگاه در خال صورت نميگيرد، بلکه هميشه بوسيلۀ يک شخص 

ر معين در يک موقعيت معين انجام ميشود وهرشخصيت تاريخی د
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هر موقعيت تاريخی،به اندازه ای عقالنی فکروعمل ميکند که در آن 

 ۲۲ موقعيت ميتواند فکر کند وعمل کند وهيچ کس بيش از آن نميتواند.

 کل فلسفۀ تاريخ هگل براين اصل دور ميزند که هرفرايند

)پديده( تاريخی، فرايندی ديالکتيکی است که درآن صورتی ازحيات 

را )دراين مورد روم( ايجاد ميکند واز اين  )مثالً،يونانی(، ضد خود

)دراين مورد عالم مسيحيت( سربرون می سنتزی،تز وانتی تز

 .۲۳آورد

یکی ازنکاتی که هگل به خاطرآن در معرض انتقاد های 

که تاریخ در زمان حال به پایان  سخت قرارگرفته این نظریه اوست

آينده  دارد.میرسد نه در آینده. زیرا مؤرخ هیچ شناختی ازآینده ن

برای او کتابی بسته است، برای اينکه چيز ديگری اتفاق نيفتاده 

است.اما اين مسئله به نظرهگل،به معنای شکوهمند ساختن زمان 

حال يا غيرممکن پنداشتن پيشرفت در آينده نيست. فقط بمعنای 

شناسائی زمان حال به سان يک امر واقعی است و فهميدن اين 

دانيم پيشرفت آينده چه خواهد بود، به بيان موضوع است که ما نمي

هگل،آينده مايۀ پيشرفت نيست مايۀ بيم واميد است و بيم و اميد تاريخ 

 ۲4نيستند."

پروفيسور. تی. ام. ناکس، ويرستارکتاب مفهوم کلی تاريخ 

 امور، ساير ميگويد: "آرای کالينگوود،در بارا فلسفه وتاريخ، ونيز

شده ]ميتوانند[ وبه يقين همانندی جالبی  اغلب با ارای کروچه، مقايسه

ميان تحول انديشۀ فلسفی اين دونفر برقرار است. کالينگوود، 

درزمان دانشجوئی با آموزه های واقع گرائی کوک ويلسن پرورش 
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يافت. عاليق هنری وتاريخ شناختی شان هردو را از فلسفۀ ايکه 

ثار اصيل آموخته بودند ناراضی کرد وبه مطالعه هگل و بررسی آ

درتاريخ سوق داد، وبه اين ترتيب راه خود را به شکلی از ايده 

 آليسم، و سرانجام به برابردانی فلسفه وتاريخ بازکردند. 

کالينگوود در بارا زيبائی شناسی وتاريخ مطالب فراوانی از 

کروچه آموخت ودرسالهای آخر عمرش  يک نوع تاريخ باوری را 

  ۲5 ی کروچه بی شباهت نبود.اختيارکرد که با تاريخ باور

ريشه ای درباره  شکیجای ديگری مينويسد:يقينا بايًد  ناکس

فلسفه ونيز علوم طبيعی وجود داشته باشد تا متفکری را به اين عقيده 

فقط توسط مؤرخان وفقط از تفسيرمدرک   دانشسوق دهد که 

تاريخی به دست می ايد. ازمفهوم کلی تاريخ به بعد،نوشته های 

نگوود، حاوی استداللی است موثر برای تشخيص اينکه تاريخ کالي

نتايجی به بارمی آورد که شايستگی شان برای آنکه دانش خوانده 

  ۲6 «شوند کمتر از نتايج علوم طبيعی نيست.

، تفکری است که از سوی دکارت فيلسوف قرن شکاکیت

ه هفدهم اروپا مطرح گرديد. فلسفۀ دکارتی برپايۀ شکاکيت نظام يافت

وشناسائی کامل اصول انتقادی مبتنی است.انديشۀ اصلی اين مکتب 

آن بود که گواهی مراجع مکتوب را تنها در فرايند انتقادی،مبتنی 

 بردست کم سه قاعدا روشن،بايد پذيرفت: 

هيچ مرجعی نبايد ما راوادارکند که چيزی راباورکنيم که  (۱

 ميدانيم نميتواند رخ داده باشد؛

ه  مراجع مختلف بايد باهم مواجه ومقايسه  اين قاعده ک(2

 شوند؛  وهمآهنگ
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 اين قاعده که مراجع مکتوب بايد با استفاده از مدارک  (۳

 ۲7غيرادبی )مثل، باستان شناسی( بررسی شوند.

اکنون به نقطه نطرهای دانشمند ديگر تاريخ،ويليام دانين،سابق 

م که رئيس انجمن تاريخ دانان امريکا توجه رامعطوف ميکني

درخطابه خود به نکات مهمی در بارا موضوع وهدف تاريخ اشاره 

،يکی ازدرس های  حقیقت تاریخکرده است.خطابۀ وی زيرعنوان 

مهم تاريخی است که برای عالقمندان تاريخ ،بسيار باارزش 

 وآموختنی است، نکات مهم آنرا مرورميکنيم.

 

 :حقیقت در تاریخ 

بايد حقيقدت را بنويسدد وبدرای اعتقاد راسخ به ايناه مؤرخ فقط 

کشف اين حقيقدت بايدًد بده اسدناد و مددارى متاد  باشدد ، سدابقه چنددان  

سرسددخت ايددن اعتقدداد، مددورخ   ديريندده ندددارد. بددان  و مدددافع و مددروج

( بود. راناه معتقدد ۱886 - ۱7۹5بزرگ آلمان  لئوپوْلد فون راناه )

ه چده رو  داده بودکه مورخ فقدط بايدد آشداار اندد اده واقعداً در گذشدت

اسدددت؟ مگدددر ويليدددام دانيندددگ اسدددتاد تددداريخ و رئددديس سدددابق انجمدددن 

آمرياددا درخطابدده يددی ايددن موضددوع را مددورد بحددث قددرار  تاريخدددانان

آنطورکدده گمددان   دهددد کدده آنچدده واقعدداً رو  داده اسددت، در تدداريخ مدد 

ميدددرود کددداری سددداده نيسدددت. خطابددده و  درايدددن خصدددوص  ياددد  از 

پژوه  است و خواندن آن بده هدر  تاريخ  ت مهمترين آثار درباره ماهي

شدود.) متدرجم:  تاريخ عالقمند باشد، توصيه مد   وجه  به  اس  اه به

 ع. ف(
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 موضوع تاریخ حقیقت و هدف آن،  شف حقیقت است:

 ويليام دانينگ استاد تاريخ درخطابه يی اين موضوع را مورد 

بايدد در     ادهعنوان مجموعه واقعيدات بحث قرارداده ميگويد: تاريخ به

بنديها  فرعد  و تحليدل اسدت. نده هدر   آنها تحقيق شود، نيازمند بخش

ها و بعضد  از اندواع حقيقدت، موضدوع  از جنبه   حقيقت ، بلاه برخ 

را سدراغ نددارم   البته اگر تاريخ، علم باشدد. مدن اسد  -اين علم است 

ق و هديچ فدر هدا  گذشدته، بد  اه بجدد  ادعدا ادرده باشدد اده تمدام پديدده 

گيرندد. ولد    درست در حوزه اار مورخ قدرار مد  تمايز ، به معنا 

از جهت مقصود  اه در پيش دارم، فرض را بر اين خواهم گذاشدت 

هاي  مربوط به گذشدته را احدراز   اه تاريخ در قلمروخويش بايد پديده

هاي  اده  اند و توال  عل   آنها را به تحقيق برساند وارائه دهد، پديده 

و بالنددددگ  آدميدددان در زنددددگ  اجتمددداع  و سياسددد  تدددمثير  در رشدددد

اند. گمان دارم اين فرض سبب خواهد شد اه همادارانم ،   آشاارداشته

پشت گوش بخارند و آه  از دل نوميدد براشدند؛ امدا چداره نددارم جدز 

احتيداط  خدويش  ايناه بانهايت بردبار  عواقب ايدن شدتابزدگ  و بد  

 را تحمل انم.

توان   يابند اه م   وقت  با امور  سر و اار م  پژوهان تاريخ 

اهميتندد، بدا اندواع مشداالت مربدوط بده  فرض ادرد در درجدات بداال  

رويددادهاي   شدوند. بايدد در وقدايع عيند ، يعند  ياب  روبرو م  حقيقت 

اه در شعور آدميان مرتسم شده، و نيز در توال  زمان  آن رويددادها 

وشند بستگ  علدت و معلدولِ  ميدان آنهدا تحقيق انند؛ وبايد دست ام با

 برقرار سازند.

اين آخرين اار به هيچ رو  نبايد دست ام گرفته شود. چناناده 

تاريخنگداران امريادا، داتدر جيمسدن، بدا همدان   اخيراً سر ارده صنف

شدت و دقت معمول و معتاد خدويش بده مدا هشددارداده اسدت، "چشدمۀ 
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هدا  نهفتده  و اشدف رابطده تاريخ، چشمۀ عليت است." تجزيه نيروهدا

دريددغ از  جريددان آن چشددمه، بدده اسددتعداد اسددتثناي  و اسددتفاده بدد  در بُددن

 نيرو  عقل  و فار  نيازمند است....

تمثير اين روند فار  در بررس  و نگارش تاريخ در طدول دو 

است. گردباد  از نقد و نقاد  قلمدرو پدر  نسل گذشته، خيره اننده بوده

ريخ  را در هم اوفته، و اعضا وجوارح  اه جمعيت سنتها  شبه تا

از پيارها  غرورآفرين و زيبا جدا شده همه جا در آن خطده پرااندده 

  مددواد و مدددارى اصدديل، نخسددتين دل مشددغول  تدداريخ  اسددت. جسددتجو 

پژوهددان شددده و دسددت اددم از دو جهددت سددودمند افتدداده اسددت: بدده انبددوه 

را  صدالحيت تدمليف و اينگونه مواد و مدارى بدرا  اسدتفاده افدراد دا

 العاده افزوده؛ و اشتغال  مفتون اننده ايجاد ارده است .... تلفيق،فوق

رسددد ادده نوعدداً اددار اسددان  ادده امددروز  پددس چنددين بدده نظددر مدد 

امان واقعيت عيند  اسدت،  انند،پيگير  ب  خويشتن را وقف تاريخ م 

چگدونگ  دقيدق  الواقع رو  داده اسدت، و تعيدين يعن  آن چيز  اه ف 

حدوث آن. اين برداشت دارا  برخ  نتدايج و پيامددها بدوده اده ادامالً 

اندد. دوم، بدر  واضح است.نخست، گستره تاريخ را بسيار محدود م  

نيروها  ماد  در برابر نيروها  معندو  ورواند  در زنددگ  انسدان 

گذارد. سوم، مالحظات مربوط به بستگ  علت و معلدول را   تمايد م 

ساند، و تداريخ را صدرف نظدر از قضديه مقددم، بده ر امترين حد م  به

طور ناروا توجده و احتدرام  سازد. وسرانجام، به قضيه تال  محدود م 

مردمددان   انددد بدده آنچدده حقيقددت داشددته در مقابددل آنچدده  را منحصددر مدد 

 اند اه حقيقت داشته است. معتقد بوده

هر تاريخ پژوه جد  بدا هيجدان  اده اشدف واقعيتد  مجهدول يدا 

آورد،آشناسددت. شددادمان  جوينددده طددال يددا  همددراه مدد  شددده بدده فرامددوش

بسديار   ا  جديد، در مقايسده بدا شدعف او هيجدان   الماس از يافتن رگه
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ماليم است. خرسند  ناش  از اشفها  تاريخ  بدويژه هنگدام  شددت 

طور ضمن  داللت داشدته باشدد بدر  اند اه به   گيرد و نمى پيدام   م 

تددرين و  و بدده ااشددف اماددان بدهددد برجسددته نادرسددت  عقايددد ديددرين، 

اطالعددد  و تدددوهم  نگددداران گذشدددته را قربدددان  بددد   معتبرتدددرين وقدددايع 

معرفد  انددد."بازآفرين  تداريخ" هميشدده آگاهانده يددا ناخودآگداه در ذهددن 

گيددرد، و او سرمسددت ازاشددف حقيقتدد  تددازه،   پژوهنددده صددورت مدد 

بيند   را پديش هدا  حتد  بزرگتدر   شود اده بدازآفرين   مستعد اين م 

بشددر همچنددان ُانددد و آهسددته پدديش چشددمان او در جريددان  انددد. گذشددته 

اشدف جديدد بده وقدوع پيوسدته  است، ول  اانون جهدش ادوچا  بدا آن 

 رسد نيازمند مجرا  بمراتب بزرگتر  است. است اه به نظر م 

چدرا دسدتاوردها  پدژوهش تداريخ  بدا ايناده  چرا چناین اسات؟

اند، تصوير ال  را اينقددر ادم  ا آشاار م حقيقت هر رويداد گذشته ر

توجده ويددژه  خدواهم در ايددن مقدام، بدده ايدن پرسددش  دهدد؟ مدد   تغييدر مدد 

مبذول انم. پاسخ ممان نيست ساده باشد، و من هم سودا  پاسخگوي  

گويم اده آنچده حقيقدت دارد بديش از  قدر م   اامل درسر ندارم. همين 

ير تداريخ بشدر را تعيدين نمد  آنچه مردم معتقدند اه حقيقدت دارد، مسد

  اند و، بنابراين، اس  اه پديش از همده از فدالن رويدداد گذشدته مطلدع 

رساند، احتماالً با چيدز  سدر و  شود و آن را به اطالع ديگران م  م 

هددا  زندددگ   از تدداريخ نيسددت. پديددده   يابددد ادده بخشدد  واقعدد  اددار مدد  

به لحاظ منشم و توال  اجتماع  اگر اساساً اراده آدم  موجبشان باشد، 

رسدد  هدا مد   نحدو  اده بده نظدر همروزگداران آن پديدده   از شرايط به

گيرند، نه ازشدرايط آنگونده اده قرنهدا بعدد واقعيتشدان بده  سرچشمه م 

شددود. اگددر بنددا باشددد گذشددته آيندده عبددرت وراهنمددا   مددورخ آشدداار مدد 

شدود و  سياست گدذار  قدرار گيدرد، عبرتد  اده از گذشدته گرفتده مد  

آيد، از خطاي  اه در همان زمان نامش  صورت مبنا  عمل درم   به
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مددتها بعدد از  شدود، نده از حقيقتد  اده  اند گرفته مد   را تاريخ گذاشته 

 پرده بيرون بيفتد. 

ا  اسدت   در بسيار  موارد، واقعيدت تداريخ  مانندد دانده ماسده

سدت حد  اوچدى و بيمقددار ا اند و به  اه به درون صدف راه پيدا م 

ادم  ماندد. ولد  ادم  م   شود و مجهول اه بسرعت از ديدگان پنهان م  

گيرندد تدا سدرانجام  گرداگرد آن را فرا مد    ها  اسطوره و افسانه اليه

آيد و نيرومندترين احساسات آدميان را به   مرواريد  پرتأللؤ پديد م 

ن انگيز آن، هنر و ديد زيباي  دل  آورد. رفته رفته از برات  جوش م 

  يابندد، و بده طمدع تصداحبش گيرندد و پدرورش مد   و تمدن نضدج مد  

شدوند.  روند و امپراتوريهدا واژگدون و ويدران مد   دودمانها بر باد م 

مؤرخ ممان است اين مرواريد را بشاند تدا آن دانده ريدز ماسده را بده 

تداريخ  ما بنماياند؛ ول  نخواهد توانست مارامتقاعد  اند اه آنچه بنا  

 دوره فاصل برافراشته، آن ذره بيمقدار بوده است.را در 

نويسد  قدرن   جا  هيچ مناقشه نيست اده روح نقداد  در تداريخ

انگيز داده است. زندگ  گذشته بشر را به  شگفت  نوزدهم برخ  نتايج 

نحددو  بازسدداز  اددرده اسددت ادده اهميددتش ازدگرگونيهدداي  ادده علددوم  

اندد، امتدر نيسدت.  وردهفيزيا  در تصورات ما از جهدان مداد  پديدد آ

شگفت نيست اه "شااايت" بر سراسر صنف مورخان چيره شده  پس 

ترين تاريخنگاران هنوز جرأت   باى ترين وب    است، و فقط سرسخت

مآخددذ  تددرين مطالددب را بدددون اسددتناد بدده  اننددد حتدد  پدديش پددا افتدداده   مدد 

اصدددل  در پانوشدددتها، در نوشدددته خدددود بياورندددد. شدددگفت نيسدددت اددده 

ناپذيربرا  يافتن واقعيدات تدازه، هدر فعاليدت ديگدر  و  خستگ  جستج

پژوهددان را تحددت الشددعاع قددرار داده اسددت. وشددگفت نيسددت ادده  تدداريخ 

حاصددل جسددتجو بددرا  يددافتن واقعيددات تددازه از قسددم عيندد ، غفلددت از 

ديرين از قسم ديگر و مطالعه و سنجش آنها بده نحدو شايسدته   واقعيات
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سددتاوردها  خددود در اشددفها  تددازه و د شددده اسددت. مددا مقهددور شدداوه 

 ايم.... شده  بخت پيشين  سرمست از برتر  خويش به نسلها  نگون

 فروتند  در تاريخ پژوه ، امروزه نيداز مبدرم و اساسد  مدا بده

طور علمد  درى نخواهدد شدد تدا وقتد    است. واقعيات گذشته هرگزبه

اعتقداد   پژوهان در برابر ااميابب ها  ما در معاوس اردن اه تاريخ 

هددا  اهددن خيددره و مبهددوت بماننددد. بدددترين ابددزار بددرا  فهددم اددردار 

 اند، حس تحقير نسبت به آنهاست.  بين  ما را نداشته  اسان  اه روشن

پژوه  درس عبرتد   ا  معتقدند اه تاريخ  بر سبيل توجيه، عده

پژوه  سير تاوين   گويند تاريخ   ديگر م  برا  امروز است؛ جمع  

نسدبت بده احدوال  اند و به ما بيناي  بيشتر   را دنبال م  وضع انون 

پدژوه  دهدد. بده هدر حدال، بدر هدر يدى از ايدن دو مبندا، تداريخ  مان مد  

موظف است برحس تحقير خود نسبت به اعتقادهدا  نادرسدت اسدان  

چيره شدود. ادار او ارائده  اه با آنان سر و اار دارد، با فروتن  اامل 

ب تدوال  عل د  آنهاسدت: يعند  نده ايدن يدا آن رويدادها  گذشته بر حسد

رويددداد فدد  نفسدده و بتنهدداي ، بلادده ايددن رويددداد بدده عنددوان علددت آن 

 آن. .... رويداد، و رويداد  ديگر به عنوان معلول

رسيم به چايده ال مطلب. هدر چده راجدع بده  سان، باز م   بدين

 عميقدد  بگددوييم ادده از بسدديار  جهددات در معنددا و اهميددت دگرگونيهددا 

ايم. و هدر  گفته   شناخت تاريخ  در قرن نوزدهم رو  داد، باز هم ام

چه در باب تغييدر نگدرش عمدوم  بده تداريخ بگدوييم اده محصدول آن 

ايدم. بدا اينهمده، از يدى جهدت بايدد   دگرگونيها بود، بازهم مبالغه نارده

ادار ببدريم. مدورخ   نهايت احتياط را در مواجهه با اين وضدع تدازه بده

اندددد اددده اعتقادهدددا  گذشدددته را   شدددف هددداي  شدددادمان  مددد وقتددد  از ا

معاوس ارده است،بايد جانب فروتن  و اعتدال را بگيرد. بايد به يداد 

اند و در  ماسبق نم    داشته باشد اه معاوس شدن اعتقاد ها عطف به
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گدذارد.  خبدر از واقعيدت امدر، تدمثير نمد   انديشه و اردار نسلها  بد  

طر بيداورد اده در بخدش اعظدم تداريخ، خطدا بايدد بده خدا  مختصر آناه

 ۲8بيش از حقايق نو يافته اهميت دارد."

هر تعريفب اه از تاريخ ارايه دهيم ، اصل رسالت تاريخ بدون 

تغيير باقب خواهدد ماندد و آن ايناده تداريخ يدى پديدده سداان و خداموش 

نيسددت ، تدداريخ يددى شددط در حددال حراددت از حددوادث و پيشددامدها و 

مده به دست انسان است و او خواه ناخواه مجبدور بدوده تغييرات پديد آ

اسددت بددراي دگرگدددون اددردن محددديط اجتمدداعب خدددويش تددالش اندددد و 

شرايطب به وجود آورد تا بتواند رشد اند، پيش برود، حتب بجنگدد يدا 

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

 ۲۹خود را دور اند.

وتعريف هدا ديگدری هدم از مفهدوم تداريخ  بدون ترديد نظريات 

از سددوی دانشددمندان وپژوهشددگران ايددن عرصدده وجددود دارد کدده مددن 

بددرآن هددا عجالتدداً دسترسددی ندددارم،ولی ازآنجددا کدده نظريددات ارائدده شددده 

سدازگاری وهمسدوئی دارد، مدن فوق با طرزتفکر تاريخی مدن بيشدتر 

چدده در  آنهددا را اخالصددمندانه خدددمت خوانندددگان ايددن بحددث گذاشددتم،تا

 نظر ايد وچه صواب بينند؟ 
 

 ۲۰۱۳/ 4/  22 پايان
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  30/6/1385مورخ شماره نامه اعتماد،روزتاریخ چیست؟  - 
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 گفتار دوم
 

 اصالح جامعه انتقاد واهمیت آن در 
 

 

را از  انتقاااااادی اسدددددت. اگدددددرسدددددروان دموکرا روح و انتقااااااد

کتددداتوری نخواهدددد يدموکراسدددی حدددذف کنددديم، دموکراسدددی فرقدددی بدددا د

بيددان، اگددر ، آزادی بيددان اسددت. در آزادی انتقااادداشددت. معنددای ديگددر

وجددود نداشددته باشد،اصددالًچيزی بددرای خواندددن وجددود نخواهددد  انتقاااد

، روزنامه معروف فرانسده ئدی ،يکصدد سدال اسدت کده فیگاروداشت. 

ايددن جملدده معددروف بومارشدده را بصددورت شددعار در سددرلوحه خددود 

اگاارآزادی انتقاااد نباشااد، سااتایش ارزنااده ای نیااز :" بچدداپ ميرسدداند

  ۳0" .ه باشدنمیتواند وجود داشت

،آزادی مطبوعات معنی ومفهوم خود را از آزادی انتقادبدون 

، رکن اساسی  آزادی مطبوعات است و انتقاد دست ميدهد. پس

 انتقادآزادی مطبوعات زبان گويای دموکراسی است.بدين حساب 

 انتقاد يگانه وسيله موثربرای اصالح کارها و پيشرفت هاست. با

بدرفتاريها وبی عدالتيها را  است که ميتوان جلو کجرويها وجلو

است که ميتوان جلو فساد اداری و رشوه گيريها  انتقاد گرفت.با

از کمی ها و کاستی های دولتمردان و  انتقادواختالس را گرفت. با 

گردانندگان برنامه های اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سياسی 
                                                 

30
 35ص  ،1999چاپ دیگر،ی تولد دکترشفا، - 
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ين دريک جامعه است که ميتوان جلو کجروی ها را گرفت و مسئول

امور را متوجه نقص کارشان نمود. آزادی  بيان ورسانه ها در 

اصالح کارها و رفع اشتباهات و پيشبرد برنامه های اجتماعی و 

اقتصادی،فرهنگی و سياسی دريک جامعه اهميت بسزائی دارد و 

مردم را ، از روند کار های دولت و موسسات آن آگاه و مطمئن می 

 سازد.

ان متجاوزين برحقوق مردم  وزنان است که ميتو انتقادبا 

وکودکان را افشاکرد وجنايتکاران وخالف کاران  را بچنگ قانون 

سپرد. تنها امتيازی که نظام های دموکراسی غرب ، از نظام های 

دکتاتوری واستبدادی شرق دارد ، اينست که درنظامهای دموکراتيک 

نتقاد اغرب ميتوان برهرمقام دولتی، اگرپا کج گذارد، انگشت 

گذاشت وعملکرد دولتمداران  را زيرسوال برد ونقص کارها و يا 

اشتباهات وحتی خيانت  دولتمردان را بررخ شان کشيد واذهان عامه 

را عليه شان بسيج نمود، بدون آنکه کسی مانع کارمنتقد بشود و يا او 

را از کار برطرف نمايد ويا بزندان بفرستد. مگردرنظام های 

زبان انتقاد مردم  بسته است واگرکسی دست به استبدادی شرقی،

افشاء خيانت کسی بزند، وبگويد فالن وزير, يا فالن رهبرتنظيم يا 

فالن  والی ،چرا ملکيت های شخصی ويا زمين های  دولتی 

راغصب ميکند؟ چرا فالن جنگساالر زندان شخصی بازکرده و مردم 

يه وی بازنکنند، را درآن انداخته وشکنجه ميکند تا زبان شکايت عل

بجای اينکه وزيريا جنگ ساالرغاصب را به پنچه قانون بسپارند، 

منتقد را زندانی ميکنند وشالق ميزنند.چنانکه نصيرفياض گرداننده 

 برنامه تلويزيونی حقيقت را چنين کردند.

سنگ بنای آزادی بيان، وآزادی بيان وانديشه،  انتقادخالصه 

ت. بدون آزادی انتقاد ، آزادی اساسی ترين عناصر دموکراسی اس
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بيان وقلم ومطبوعات و درکل دموکراسی معنا و مفهومی ندارد. فقط 

با آزادی بيان و مطبوعات وآزادی انديشه وانتقاد است که دموکراسی 

 تفسير و تمثيل ميشود.

نقد جدا از آن که با عقده  »بگفته خانم منيره يوسف زاده:

اهيت عالمانه و اصالح گرانه گشايی و ويرانگری متفاوت است، م

دارد. نقد مخاطبش را چه رئيس جمهور باشد و چه يک فردی عادی 

مملکت، به شنيدن مشتاقانه و پذيرش اشتباه ها و جبران آن ها دعوت 

 «می کند.

رضا دهقانی، پژوهشگرايرانی در بارا اصول نقد وتحليل اثر 

ت و ارزيابب نقد در يى مفهوم الب به معناي قضاو»... مينويسد: 

درباره اعمال، افاار و آثار ديگران است و آنچه بيشتر از نقد به 

طور اخص مدنظر است: سنجش و ارزشيابب دقيق و علمب درباره 

آثار و دستاوردهاي علمب نويسندگان، هنرمندان و دانشمندان در 

هاي دانش بشري است. به امى نقد است اه يى اثر  تمامب عرصه

نقاط ضعف و قوت آن عيان و موجب اصالح مداوم  يابد و اعتبار مب

دهقانی نقد را از سه بُعد يعنی نقد « شود. الگوهاي دانش بشري مب

بيرونب، نقد درونب و تحليل محتوا قابل بررسب ميداند. البته دراينجا 

مراد  از نقد، نقد آثاري است اه در قالب نوشتاري پديد مب آيند و 

ً به آن متن مب گوي ند، مانند اتاب ، مقاله و يا هر اثر اصطالحا

 )رک:سايت سازمان تبليغات اسالمی (« نوشتاري ديگر.

درانتقاد بريى اثر نوشتاری، نه :»همين نويسنده می افزايد که 

تنها آگاهی مسلکی در موضوع تحت نقد برای ناقد ضروری است، 

بلکه ضروري است تا ناقد تصوري از شخصيت صاحب اثر نيز در 

داشته باشد. مثالً اينکه مؤلف از نظر علمب ومسلکی در چه  اختيار

سطحب قرار دارد؟ گرايش هاي سياسب، فاري و ايديالوژيک مؤلف 
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هنری درچه حد -چيست؟ موقعيت علمب مؤلف در محافل علمی

ناگفته پيداست که آنچه ارزش يک نقد را باال می  «وميزانی است؟ 

هنگام نقد کردن اثری، وجدان برد، صداقت ناقد است. ناقد  می بايد 

خود را حاضر و ناظر و قاضی بشمارد تا قلمش  در وادي دروغ و 

 بهتان و افترا حرات نکند. 

بهترين شيوه نقد يک اثر،آنست تا نقد عينی وقسمی باشد، يعنی 

نقطه ضعف های اثر را نشانی کند  ناقد مهمترين کاستيها، کمبوديها و

نشان دادن نواقص وکاستی های  و ياد داشت نمايد. سپس برای

اثر،آن جمالت، پرگرافها ويا سطور را درنقد خود انعکاس دهد. 

کاستی شايد در محتوا يا درونمايه متن، درجمالت يا پرگرافها نهفته 

باشد،يا در شيوه بيان و پرداخت موضوع به نظر آيد. در هر 

م باشد،از صورت ناقد بايد سعی کند تا پيام نويسنده را اگر گنگ ومبه

متن جمالت و پرگرافها کشف کند و آنچه در پشت ظاهر کلمات و 

جمالت متن نهفته است،آشکار نمايد. معموالً روشب  اه به اشف 

رمز پنهان پيام نويسنده بپردازد و به عمق ساختار متون و اسناد نفوذ 

 نمايد، آنرا "تحليل محتوا" گويند. 

وش نگارش مؤلف، در بررسب شکل يک اثر، الزم است به ر

انسجام مطالب، شيوه ارجاع دهب، نقل قول، سيستم استدالل و تشريح 

و تفسير اسناد مورد تحقيق، توجه شود. شکل ظاهری يا ادبيات 

نگارشی  يک اثر نيز از اهميت خاصی برخورداراست. شيوايب و 

رسايب نثر نويسنده، درجلب توجه و کسب باور خواننده نقش 

اگر نويسنده  دراصول و قواعد نگارش، گزينش  بسيارموثری دارد.

واژه ها و اصطالحات ، زيبائی جمله بندي وپراگراف ها از توجه 

الزم کار نگيرد، در واقع  با  ادبيات ناقص خويش اعتماد خواننده را 

از دست ميدهد. يى متن خوب آنست که با بکارگيری کلمات و واژه 
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وبافت وانسجام اين کلمات  های زيبا و اصطالحات مناسب و پرمعنی

 واصطالحات توجه خواننده را جلب وايجاد اعتماد اند. 

ناقد می بايد برای جلب باور خواننده، پيوسته نمونه های قابل 

نقد را بازتاب دهد وسپس برنکات قابل نقد مکث نمايد و برای رد يا 

پذيرش آن استدالل خود را پيشکش کند. بدينسان اگر انتقاد بجا و 

نطقی وقابل پذيرش باشد، آنرا انتقاد سالم گويند که بدون ترديد م

سازنده خواهد بود وکسی که اثرش مورد نقد وارزيابی قرارگرفته 

است، با همه ناگواری حتماً در رفع کاستی های اثرش می پردازد و 

 در نوبت بعدی اثرش دارای کمی وکاستی اندکتری خواهد بود.

چرا ما نبايد اجازه داشته باشيم که آقای کاوه آهنگ مينويسد:"

يی با ديد انتقادی نگاه کنيم؟ تا به حال نشنيده و  به هر اثر و نوشته

نديده ايم که کسی در مورد حتا بزرگترين مورخين گفته باشد که وی 

حرف آخر را در تحقيق و تحليل تاريخ ابراز داشته است، زيرا 

با علم، به اين بی حرفيست مسخره و هيچ انسان خردگرا و آشنا 

دهد. و اما قهرمان پرستی و يک جانبه  مسووليتی تن در نمی

گی های افکار عقب افتاده است، در حالی که  قضاوت کردن از ويژه

انسان بالغ، به ويژه در مسايل اجتماعی، پيوسته با ديد انتقادی 

 پندارد.  نگرد و هيچ حرفی را کالم خدا نمی می

" اولين تاريخ غير  مسير تاريخ افغانستان در هر چند "

آنهم حرف آخر در تاريخ نيست و در  درباری در کشور ما است، با

مورد ارزش علمی و تاريخی آن، بهتر است کسی ابراز نظر کند که 

نگاری  صالحيت آن را دارد، يعنی، از علم تاريخ و متود تاريخ

کيست؟سايت  ) کاوه شفق آهنگ ،محصل استقاللداشته باشد." آگاهی الزم 

 آسمائی (
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مرحوم غبار بدون ترديد ، يکی از چهره های شاز ونمادين 

عرصه های سياست وفرهنگ معاصر ماست و حق بزرگی برگردن 

تمام ترقی خواهان و پژوهشگران گستره های تاريخ و ادبيات و 

دانش سياسی دارد، و کارنامه های آن مبارز نستوه در بيداری شعور 

 ی واز ياد رفتنی نيست. و عقول ما، زدودن

 سرا سر زندگی پر بار و پر فيض آن قلمزن حق طلب وآزاده، 

مشحون از نقد اجتماعی، انتقاد ازمفاسد جامعه و استبداد دولتی و 

انتقاد ازخود بوده است و او بيش از هرکسی ميدانسته که پيامد هر 

عملی، يک عکس العمل است، ويک ناقد منصف و واقعگرا، هيچ 

ار ندارد که ديگران را به داوری و ارزش گذاری بگيرد ولی انتظ

 خود را از داوری ديگران معاف بشناسد. 

از هيچ اثر ونوشته مرحوم غبار، برنمی آيد که افکار و آثارش 

هستند، واين بخاطری است که غبار « وحی منزل»و « حکم مطلق»

نمی « قديس» ويا يک « امامزاده»يا يک « قطب»خود را يک 

نداشت که ديگران بخاطر مالحظات عقيدتی ويا عاطفی چشم بسته پ

او را به تعظيم وتکريم بنشينند و نگويند که در مواردی ميتوان 

 پرداخته ها و انگاشته هايش را از زاويه و منظر ديگری ديد.

  ً در حق او  از جانب دیگر نباید گمان برد که هر نقدی الزاما

ت بودنش هیچوقت نباید شک درست است، ولی چیزی که در درس

کنیم، حق قضاوت کردن در حق او، وهرکس دیگر است، و این 

 یکی از الزامات طرز تفکر جدید است.

باری من نکات مشخصی را پيرامون مواردی از جلد دوم 

افغانستان در مسير تاريخ، معروف ترين اثر آن شاد روان در هفته 

بودم، اما يک تن از  ( مطرح کرده۴۱۰تا  ۴۰8نامه اميد )شماره 
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ارادتمندان يا وابستگان آن مرحوم به نام نجيب سخی در )شماره های 

با اتهامات  دوراز واقعيت تالش نمود تا سمت « اميد( »۴۲۲و  ۴۲۱

و سوی اصلی موضوع را با برجسته ساختن مسايل شخصی و 

عاری ازحقيقت تغيير بدهد که به هيچوجه ربطی به نکات مطروحه 

. از طرف ديگر آن نوشته ام دربرگيرنده تمام عقايد و من نداشت

نظرياتم در مورد تاريخ دوجلدی مرحوم غبار نبود و برخی نکات 

مهم ديگر در اين رابطه نزد من موجود بود وهست که بنابر 

ملحوظاتی ازنشر آن صرف نظرکرده بودم؛ وحتی اکنون هم 

ا دراينجا نميخواهم بخاطرنوشته آقای نجيب سخی آن ملحوظات ر

 انعکاس بدهم.

کتاب ديگری که بعد از تاريخ غبار، مورد توجه قرار گرفته و 

بار تا کنون تجديد چاپ شده است، اثرمشهور مرحوم  ۲5وگويا 

فرهنگ در لفافۀ  فرهنگ )افغانستان در پنج قرن اخير( است.

روايات تاريخی، زيگنالها وپيامهايی به اقوام غير پشتون مخابره 

برای اقوام وسازمانهای قومی ومذهبی غير پشتون  ميکند که

دستاويزی جهت ستيزه جوئی وجنگ های قوی درشمال هندوکش 

گرديده است. براثر تاثيرات سوء پيامهای کتاب فرهنگ است که 

کتاب فرهنگ از سوی حلقات وسازمانهای ضد وحدت ملی افغانستان 

 هرساله چاپ وتکثير ميگردد.

ملی دارد و درآن استقالل وشاه امان سومين اثريکه ماهيت ضد

هللا محصل استقالل کشور تخريب شده ونقش جنبش مشروطيت دوم 

به هيچ شمرده شده، تاريخ )دپاچا امان هللا خان واکمنی ته نوی کتنه( 

ازداکتر کاکر است که برويت يک متن جعلی از سوی يک ايجنت 

امانی  يسنده اصلی وچهره ضدانگليس تحرير شده و باالخره نو



 47 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

توسط  آقای داکتر زمانی افشاء شد که درپورتال افغان جرمن مولف 

 آنالين قابل دسترسی است.

اين جمله زيبائی مرحوم داکتراکرم عثمان، را درمورد تاريخ 

فراموش نميکنم که از قول يک  دانشمند نامدارتاريخ  نوشته بود: 

یکی  بقول بندتوکروچه]مؤرخ ایتالوی[،از شگفتی های سرنوشت"

اینکه، تا زمانی متمادی، تاریخ خوارترین نوع دانش به 

شمارمیرفت، حالنکه فلسفه بلند پایه ترین دانش حساب میشد 

واکنون تاریخ نه تنها برفلسفه برتری دارد، بلکه برآن خط بطالن 

زيک ديدگاه فلسفه تاريخ، فلسفه جامع وکاملی است که امی کشد. 

تنها واقعيت ها، تاريخی هستند،بلکه  ، چه نهتاريخی متصورشده باشد

همه حقايق نيز تاريخی ميباشند وچه بهتر که مابه اين کارخطير 

وارزشناک  با احتياط و وسواس علمی نزديک شويم وحقايق تاريخی 

 ۳۱را برحس خودی خويش مقدم بدانيم." 

را  به اين منظور پيشترتقديم « تاریخ  چیست؟»دراينجا مقاله 

ه اندکی با هدف ومضمون  تاريخ آشنا شود وبعد اگر کردم تا خوانند

خواسته باشد برود به سراغ انتقاد تاريخ های معتبر کشور، مثل 

تاريخ مرحوم غبار) افغانستان در مسيرتاريخ(،تاريخ مرحوم فرهنگ 

)افغانستان در پنج قرن اخير(،  ويکی از آثار داکتر حسن کاکر را 

چگونه است وتا چی حد با اصل  به ببيند که روش تاريخ نگاری او

 حقيقت يابی  وجلب باور خواننده توجه داشته است.

 م۲۰۱7/ ۱5/۲  پايان
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 مقاله سوم

 

  یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار 

 )افغانستان درمسیرتاریخ(
  

 به نظرميرسد که برخی ازدگرانديشان وبطورکلب عالقمندان  

لدی مرحوم غبار، يگانه تاريخ غبار، تصور ميکنند که تاريخ دو ج

تاريخ وکامل ترين تاريخ وجامع ترين تاريخ کشور و دريک کالم، 

است ونبايد درمورد محتوا وصحت وسقم مطالب « خاتم التواريخ»

شود، مثل آنست که به مقدسات شان نقد آن حرفی زده شود و اگر 

توهينی صورت گرفته باشد، پس ناراحت ميشوند وممکن است 

اين تصوريا باور از آنجا درايشان ريشه  ند. ظاهرا ً ناسزاهم بگوي

 وقوت گرفته که: 

"، مولف کتاب، مرحوم غبار، يکی ازشخصيت های اول

 سياسی شناخته شده و مورد احترام اهل قلم و سياست است. 

م( که نهضت ۱۹۶7کتاب در دورانی زير چاپ رفت ) ثانیا

هبری های روشنفکری و جنبش های ملی رهائی بخش تحت ر

احزاب دست چپی پيرو خط مسکو در آسيا و افريقا و امريکای ال 

تين هواداران زيادی داشت. ودر کشور ما نيز گروه های دست چپی 

پيرو خط مسکو و پيرو خط پکن بازارگرمی داشتند و جوانان و 

تحصيل کردگان را برای سرنگونی رژيم سلطنتی در کشور به 

 روه های اسالميست فرا ميخواندند.تشکل و مبارزه وسيع در برابر گ
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، ممانعت از پخش ونشر اين کتاب ازطرف حکومت ثالثا" 

وقت، نيز باعث بلند رفتن اعتبارکتاب درنزد قشرتحصيل يافته واهل 

مطالعه وسياست گرديد؛ تا آنجا که هرکس سعی ميکرد نسخه ای 

 ازآن را بدست آورد ومطالعه کند ويا داشته باشد. 

با ادبيات روانتر وسبک تازه تری درمقايسه با  ، کتابرابعا"

تاريخ های قبل از خود به نگارش گرفته شده و مطالعه آن برای 

 خواننده دلگير وخسته کننده تمام نمی شود. 

 بنابراين خصوصيات و يکرشته تبليغات ديگر، کتاب جايش  

را در ميان قشر روشنفکر وصاحب مطالعه و اهل سياست دريافت. 

شراط سر نگونی رژيم سلطنتی و جمهوريت داودخان، پس در 

هيچکسی فرصت نکرد ويا در فکرآن نشد تا برمحتوا و ميتود 

 ۱۹78کارکتاب و صحت و سقم مطالب آن پس از پخش آن در

 ميالدی نظری انتقادی يا نقد واره ای بنويسد.

اينک بانشر جلد دوم آن تاريخ پس از سی سال، برخی انتقادات 

وديدگاهها بر سبک نگرش مرحوم غبار، آنهم در فضا  و اعتراضات

وهوای سياسی باز تری صورت گرفته وجريده هفته وار اميد، به 

نشر اين اعتراضات و ديدگاه های متفاوت پرداخت و خوانندگان خود 

 را درصدر قضاوت اين ديدگاه ها قرار داد.

 بايد پذيرفت که هر نسلی از نسل های کشور حق دارد تا در 

پرتو اندوخته های علمی و باز يافته های ديرين شناسی و اسناد و 

شواهد تاريخی، تاريخ کشور را دوباره نگری ودوباره نگاری کند. 

ومشکوک را روشن و نکات نادرست و غرض  نکات تاريک ومبهم 

آلود را از متن تاريخ پاک و حذف نمايد. تا نسل موجود ازگمراهی 

از کجراهه بازشناسد وواقعيت های  رهائی يابد و راه راست را

 ۴۰۹تاريخی جامعه و مردم کشور خود را دريابد. باری در شماره 

هفته نامه اميد گفته بودم: آنانی که با تاريخ و کار تاريخ نگاری 
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سروکار دارند، بخوبی ميدانند که برای نگارش يک تاريخ خوب و 

اوش های را بی عيب، چه رنجها وچه بيدار خوابی ها و چه کندو ک

بايد متحمل شد تا اثری تاريخی قابل باوری برای خوانندگان اثر خود 

 پديد آورد.

 امروز تاريخ نگاری، ديگر خاطره نگاری و ثبت وضبط 

صرف واقعات نيست، بلکه بخشی از علوم اجتماعی مبتنی براسناد 

وشواهد مورد قبول جامعه بخاطردرک درست حقايق وحوادثی است 

رخ داده وانسانها خواهان فهميدن حقيقت آن رخداد ها که درگذشته 

استند. بنابرين بايد دانست که هر پديده تاريخی از خود علتی دارد و 

بايد علت و موجبه آن پديده جستجو شود و شرايط اجتماعی، سياسی 

واقتصادی ظهور يک واقعه تاريخی می بايستی مورد بررسی و 

از رخداد های تاريخی به عمل می مطالعه قرار گيرد و استنتاجی که 

آيد، نيز می بايد برابر با ظرفيت زمان ،مکان، اوضاع وشرايطی 

 باشد که يک واقعۀ تاريخی در آن بظهور پيوسته است.

برای رسيدن به چنين هدفی، قبل ازهمه چيز، مؤرخ به اسناد 

ومدارک وشواهد تاريخی نياز دارد. انواع اين مدارک وشواهد خيلی 

ند . اين مدارک از کتب و رسايل گرفته تا معاهدات ، از وسيع ا

مکاتيب گرفته تا مسجالت ، از اخبار گرفته تا مجالت و سر انجام 

تا رسانه های گروهی ، چون : راديو، تلويزيون، ،فلم ها وعکسها، 

شبکه های مختاف رسانه ای انترنت وفيسبوک ويوتيوب وتويتر 

دارد. عالوه بر آنچه گفته وويديودها ونوارهای صوتی  وسعت 

آمديم، بازيافته های باستان شناسی ولوحه سنگ های قبور و 

مسکوکات ونقاشی های مختلف بر روی ظروف والواح سنگی نيز 

 از جمله اسناد و شواهد تاريخی معتبر بشمار ميروند .

پس از آنکه چنين اسناد و شواهد تاريخی فراهم شد، نوبت  

ده از اين اسناد ومدارک و شواهد تاريخی و ميرسد به چگونگی استفا

متود کار برد آن ها. اسناد و مدارک تاريخی هريک بمثابۀ امانتی 
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است بس مقدس که نبايد در آنها خيانت روا داشت و در آنها جعل و 

دستکاری نمود و يا از آنها درجهت حب و بغض شخصی يا سياسی 

سوال ميرود و  کار گرفت. چه در اين صورت بی طرفی مورخ زير

 ارزش اثر تاريخی او تنزل ميکند.

اکنون بايد ديد که دوجلد کتاب افغانستان در مسيرتاريخ تاليف 

 مرحوم غبار، از چگونه ارزش تاريخی برخوردار است ؟

جناب حشمت خليل غبار، در مؤخره ايکه بر کتاب پدر خويش 

اولین ») جلد دوم افغانستان درمسير تاريخ( نگاشته، آن کتاب را 

« اقتباسی » خوانده و بقيه را تاريخ های  «تاریخ علمی افغانستان

 ناميده است.

غباردر جلد اول افغانستان در مسير تاريخ، با ستثنای مطالبی 

که از سراج االخبار نقل کرده و شماره وسال نشر آن را نشان ميدهد 

و يا اسنادی را که از آرشيف خانوادگی حضرت محمد صادق 

اقتباس نموده، باز گو ميکند، بقيه در سراسر کتاب از نشان مجددی 

دادن مآخذ خود صرف نظر کرده و به ندرت در بعضی ازفصول 

 کتاب به منبع خود اشاره ميکند.

نکته مهمی که مؤرخ را مکلف به  که:ميخواهم عالوه کنم 

استفاده وکاربرد بجا و معقول از اسناد و مدارک مينمايد، اصل 

يخ است. شک کردن يا شک نمودن در مسايل شکاکيت تار

تاريخی،حق مسلم هرخواننده است. وتاريخ نگار مکلف است تا در 

رفع شکاکيت خواننده اثر خود و جلب باور و اعتماد خواننده توجه 

جدی مبذول نمايد. به همين دليل است که امروزه آثار و کتبی که به 

اسناد و مدارک  عنوان تاريخ پيشکش مردم ميگردند، مستند بر

تاريخی استند و منبع و ممخذ همه مطالبی که يک حادثه تاريخی را 

بيان ميکند، در پاورقی کتاب و يا در پايان فصل يا بخش معين نشان 

داده ميشود تا اگر کسی به مطلب و موضوعی شک وترديد پيدا کند، 

 به اصل ممخذ و مرجع آن رجوع کرده، قناعت خود را حاصل نمايد. 
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افغانستان در مسير تاريخ، تاليف مرحوم غبار با همه  

اطالعات وسيع و ادبيات گيرا وتحليل و بررسی زمينه های اجتماعی 

اقتصادی مراحل مختلف تاريخی کشور، عيبش اين است که مؤلف  -

محترم نتوانسته ويا نخواسته است مطالب و موضوعات مطروحه در 

مايد که در دسترس استفاده اش کتاب را مستند به مدارک ومنابعی بن

قرار داشته است. به همين جهت در بسا موارد به انسان شک وترديد 

دست می دهد که مرحوم غبار، اين يا آن مطلب را بر اساس کدام 

مدرک و چه سندی ميگويد که چنين يا چنان بوده است؟ و چون منبع 

به برخی روايتش را نشان نميدهد، لهذا درجه اعتبار وباور انسان 

 مسايل و بخصوص احصائيه ها و ارقام کاهش می يابد.

بطور مثال: تعداد اردوی ملی افغان در جنگ اول افغان و 

هزار نفردر  ۳۵هزار در شهر کابل و  ۳۵انگليس بطور دقيق، 

، نشان داده ۳۲جالل آباد -هزار نفر در طول راه کابل ۴۰جالل آباد و 

در جنگ سوم با انگليس: در جبهه شده ويا تعداد نيروهای ملی افغان 

 ۱۶و۳۳هزار نفر در جبهه وزيرستان  ۲۳پکتيا با ارقام مشخص 

هزار مرد مسلح همراه با ده هزار تفنگ عصری ازمردم مسعود ، 

هفت هزار جنگ آور وزيری و دوازده هزار مبارز اورکزائی  در 

 ۳4 برای پيکار با انگليس ها، نشان داده شده است.« وانه»جبهه 

لوم نيست مرحوم غبار اين ارقام و احصائيه ها را بر اساس مع

کدام مدرک ومنبع موثق کتبی و يارسمی متذکر شده اند؟ منظور اين 

نيست که در سهم گيری فعال وفداکارانه مردم در جنگ برضد 

انگليس ها ترديدی وجود دارد، شايد در برخی از جبهات ومواضع 

هم شرکت کره باشند، اما دادن  از ارقام متذکره مرحوم غبار بيشتر

احصائيه های دقيق ازاشتراک کنندگان درپيکار با انگليس ها کاری 
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ساده ای نيست. مخصوصا که تا همين سال های اخير هم ما حتی 

احصائيه نفوس قابل اعتمادی از مردم سمت جنوب وجنوب شرقی 

کشور در دست نداشتيم. از همين جاست که مرحوم پوهاند حبيبی 

ن تعريف از قوت قلم وبيان غبار، در مورد کتاب افغانستان در ضم

 مسير تاريخ او مينويسد:

غبار مرد خوش قيافت، بلند باالو ظريف گويا و جويای »

گربُزی بود که با نفوذ کالم واستدالل قوی ميتوانست جوانان را بدور 

خود فراهم آورد. و چون قلم روان و نيرومندی داشت، ميتوانست در 

ريخ وادبيات وسياست واجتماعيات مباحث دلچسپی بنو يسد که از تا

آن جمله نمونه کار وافکار و تحليل ونظرش بواقع در کتاب 

مسيرتاريخ آشکار است که آن کتاب را با وجود برخی لغزش های 

ً ارادی، با قوت بيان و ظرافت ادبی،  تاريخی و عددی و بعضا

است. وی در تاريخ  دلچسپ و در خور خوانش و مطالعه ساخته

نويسی سبکی خاص داشت که وقايع تاريخی را همواره به نفع 

تصور خاص عندی و قالب فکری خود استعمال ميکرد و بنا براين 

  ۳5«درتاريخ نگاری حود ناظر بی طرفی به نظر نمی آيد...

بدينگونه معلوم ميشود که مرحوم غبار در نشان ندادن منابع 

اص داشته و بخاطرهمان هدف، با نشان ومآخذ کتاب خود، هدفی خ

دادن مآخذ، نميتوانسته مسايل را مطابق قالب فکری تصور خويش 

 تعبير و تفسير نمايد.

طورمثال غبار  فتح  قلعه تل درجبهه پکتيا را تحت سرکردگی 

جنرال نادرخان به دوشکل در دو جلد تاريخ خود آورده است که اگر 

نادرست  خواهد بود واين نادرستی  هريکی را درست بداينم، ديگرش 

غباردرجلد اول تاريخ  را خود غبار صحه گذاشته نه کسی ديگر .

 خود مينويسد:
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 138ص  چاپ اول،جنبش مشروطیت،حبیبی، - 
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بطور ناگهانی   ۱۹۱۹می  ۲6" سپهساالر محمد نادر خان در  

از مردم خوستی و وزيری و غيره و سه « ملی»با ده هزار لشکر

ديگر در و هفت توپ « هاوتزر » عسکر منظم و دو توپ  هزار 

بالدرنگ نقاط حاکمه و قصبۀ تل را اشغال و  محاذ تل رسيد. اين قوا 

های دشمن )در طی همين  می در زير باران گلوله طياره  ۲8در 

کابلی شهيد  بمباران طيارات انگليسی بود که احمد جان خان کميدان 

ها قرار داد و به « هاوتزر»شد.(، قلعه جنگی تل را زير آتش 

تيل و چوب و آذوقه قلعه را با استيشن های بيسيم و  ذخاير سرعت 

دشمن از موضع خود « فرانتيرکاستبلری»  ريل آتش زد. قطعات 

آتش باری توپخانه  فرار کرد و ذخيره آب مورد خطر واقع شد. 

افغانی ديگر گـل شدنــی نبــود، تا فصيل قلعه تل و قشله های قلعه 

ا را ترک گفتند و از تل خارج منهدم گرديد. مليشيايی ها انگليسه 

انگليس تاب نياورده دست از جنگ کشيد و بيرق  شدند. باالخره قوای 

متوجه بيرق تسليم نشدند و يا  تسليم برافراشت. مهاجمين افغــانی 

انگليسی از  نخواستند بشوند پس هجوم دوام کرد و سپاه و افسران 

ی داخل تل شده بيرق دروازه ديگر قلعه فرار کردند. قشون فاتح افغان

افغانستان را برفراز آن افراشتند. در عوض، قومندانی اعلی انگليس  

قومندان مدافع و ناکام تل را معزول و در هند  جنرال اوستاس 

  عوض او منصوب گرديد. احضار کردند و بعد ها جنرال داير در 

در حالی که قوای فاتح افغانی قلعهُ مهم تل را در دست داشته 

تحت تهديد قرار داده بود، و قوای افغانی  وهات و پشاور را و ک

بيفتد و سپاه خيبر  ميتوانست به يک حرکت جناحی در پشاور 

انگليسی را معدوم و هر دو کناره ُ دريای سند را در زير پای 

استعمار امپراتوری به تودا آتشی تبديل نمايد. ولی اين چنين نشد  

ه با قوماندانان محاذات جنگ، بدون بدون مشور زيرا پايتخت کابل 

متارکه ُ دولت انگليس را پذيرفته  مشوره با مردم افغانستان، خواهش 

تخليه ُ مناطق  و به قوماندانان خود در تمام محاذات جنگ امر 
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مفتوحه و عقب کشی از سرحدات صادر کرد. لهذا سپاه فاتح افغانی 

خون مردم و  خواهی نخواهی رجعت کردند و نقاط مهمی که با 

بود دوباره )به شمول قلعه ُ جنگی تل( به  عسکر افغانی فتح شده 

يعنی دولت مرکزی و  دست دشمن افتاد، زيرا پشت جبهات افغانی 

  ۳6دربار معنا ً متزلزل بود. " 

  ودرجلد دوم تاريخ غباردرهمين مورد چنين ميخوانيم که:

س، چانس " شاه امان هللا خان در جنگ سوم افغان و انگلي 

بين المللی برای نادر خان بداد و بعد از فتح  شموليت و کسب افتخار 

آنگاه خواهران خود را به  حرب، ميناره ُ استقالل را بنام او بساخت. 

تزويج نمود.  برادران سپه ساالر )شاه ولی خان و شاه محمود خان( 

سپه ساالر، وزير حربيه و برادرانش جنرالهای سپاه گرديدند و 

اسباب شناسايی و شهرت نادرخان در سر تا سر افغانستان  ينهمه ا

محمد نادر در جنگ تل ميدان را گذاشت و می  شد. گرچه سپه ساالر 

شمس المشايخ جلو اسبش را گرفت و  خواست عقب نشينی کند، ولی 

الساعه مخبر سرحدی »  نعره زد که: کجا ميروی؟ نادر خان گفت 

حمله  ياد انگليس تجمع کرده و اينک به رسيد و خبر داد که قوای ز

شمس المشايخ گفت از اين چه بهتر، مگر ما و شما « مبادرت ميکنند

نميخواهيم؟ سپه ساالر مجبورا ً بايستاد و جنگ آغاز شد و  شهادت 

شکستند. معهذا در حمله ُ متقابل انگليس در تل،  انگليس ها در هم 

حه را به دشمن گذاشت. او در مفتو سپه ساالر به عقب کشيد و قلعه ُ 

متارکه ُ رسمی دولتين  راه عقب نشينی بود که فرمان شاه رسيد و از 

  ۳7اطالع داد و اين حادثه باعث نجات شهرت سپه ساالر گرديد. "

حال ازاین دو روایت هرکه هرطورخواسته باشد تعبیر خود را 

ز زبان کرده میتواند. به نظرمن در روایت دومی آنچه را که غبار ا
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شمس المشایخ نقل قول کرده، خواسته سپهسالر نادرخان  را 

 و شمس المشایخ، را شجاع تر از وی  نشان بدهد. ترسو،

با درنظرداشت مخالفت شديد مرحوم غبار با نادرخان که در  

خواننده ميتواند  جلد دوم کتابش همه جا او را بنام حکمران مينامد،

واقعيت اين است که جنرال  ر هدف کالم غبار را درک کند. مگ

ضربات آتش توپخانه قرارداد و با  قلعه تل را زير  نادرخان خودش

انگليسها را بشدت  پريشان  توانست  آتش زدن مهمات  قلعه تل

بدهد. همين ضربات توپخانه افغانها درجنگ تل و  وتحت فشار قرار 

ه برجالل وانه وپيوار در وزيرستان سبب  شد که انگليسها را از حمل

   به متارکه جنگ وحاضر به مذاکره ساخت . اباد منصرف  ومجبور 

 

 تغییر در اندیشر غبار:
جوانان »غبار در دورا مشروطيت دوم، عضوگروه راديکال 

چون: عبدالرحمن لودين، غالم محی الدين آرتی، تاج « افغان

محمدبلوچ و غيره بود که نسبت بگروه معتدل و ميانه رو مشروطه 

هان، دارای افکارتند تر و انقالبی تر بودند. اما غبار در دورا خوا

از مرز  ۱۳۳۰-۱۳۲۶دمکراسی شاه محمود خان، طی سالهای 

مشروطه خواهی قدم فراتر نهاده وافکار چپی را پذيرفته بود. خودش 

در اين رابطه در جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ زير عنوان 

 مينويسد:« رتاثير جنبش های سياسی در کشو»

 روی همرفته فعالیت های احزاب سیاسی، جراید حزبی، » 

اتحادیه محصلین، اپوزیسیون پارلمانی ،وتظاهرات انتخاباتی ، در 

م( ۱۹۵۱-۱۹۴7ش)۱۳۳0 -۱۳2۶ظرف چند سال محدود از 

تاثیر عظیمی در اذهان و نفوس مردم، در رژیم سیاسی ودر سیستم 

د. خواسته های آزادی خواهی اقتصادی و اجتماعی افغانستان نمو

ودموکراسی در کشور زیر این تاثیر توسیع گردید... راه افکار جدید 

در مناسبات اجتماعی باز شد و در محافل روشنفکران، ایدئولوژی 
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های متنوع و نوین معاصر مطرح گردید. وبه این ترتیب در حیات 

یاسی سیاسی داخلی افغانستان تطور و تحول ایجاد شد.این نهضت س

در افغانستان، الغای امتیاز انحصار سیاسی خانوده حکمران کشور 

وابطال امتیاز و انحصار اقتصاد ی سرمایه بزرگ را میخواستند. 

لغو رژیم اریستوکراسی و اولیگارشی وآزادی ومساوات عمومی را 

طلب میکردند. این جنبش از منافع دهقان، کارگر، پیشه ور، و 

میگفت و در سیاست خارجی، بی طرفی مامور پائین رتبه سخن 

مثبت کشور را شعار میداد. از جمله برای اولین بار جریدۀ وطن، از 

تقویر جهان سوم واز سیاست عدم انسالک فعال سخن گفت. گرچه 

سلطنت تمام این جنبش ها را معدوم کرد، اما قادر نبود تاثیر آن را 

  ۳8«از جامعه افغانی محو نماید...

 مرحوم غبار به صراحت نشان می دهد که او از اين تذکرات 

 ۱۳۳۰تا  ۱۳۲۶مرز مشروطه خواهی فراتر رفته و درسالهای 

دارای افکار وايده های چپی شده بود. واگر اين ايده را پذيرفته 

نميبود، ضرورتی نداشت تا بوسيله جريده وطن، انديشه های را 

و يا مطرح کند که نهضت های سياسی چپی، پيروخط فکری مسک

 خط پکن آنرا در سالهای بعدتر مطرح ميکردند.

بدينسان ما به هدف ومنطورسياسی غبار، پی می بريم که چرا 

درجلد اول افغانستان درمسير تاريخ، با ستثنای مطالبی که از سراج 

االخبار نقل کرده و شماره وسال نشر آن رانشان ميدهد و يا اسنادی 

د صادق مجددی اقتباس را که ازآرشيف خانوادگی حضرت محم

نموده، بازگو ميکند، بقيه در سراسرکتاب از نشان دادن مآخذ خود 

صرف نظر کرده و به ندرت دربعضی ازفصول کتاب به منبع خود 

 اشاره ميکند.

  معهذا بايد اذعان داشت که يکی ازمهمترين و سودمندترين  
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ت که بخش های جلد اول افغانستان در مسير تاريخ، همانا بخشی اس

به دورا حيات مؤلف تعلق ميگيرد. اين بخش شامل دورا امارت 

اميرحبيب هللا خان، احياء جنبش مشروطيت دوم، جنگ استرداد 

استقالل و تشکيل دولت جوانان افغان تحت رهبری و زعامت شاه 

امان هللا خان و سقوط آن دولت توسط شورش حبيب هللا کله کانی به 

باهمکاری وهمياری ارتجاع داخلی است دسيسه امپرياليزم انگليس 

 ميخواند. « فاجعه تاریخی»که غبار آنرا 

 مرحوم غبار به عنوان يکی از روشنفکران آگاه و متعهد، تمام 

پيچ وخم و فراز وفرود های اين دوره را درک نموده وآنرا بطور 

مفصل شرح داده است. ميتوان گفت يکی از بخش های قابل توجه 

 بخش است.تاريخ او همين 

 

 عدم توجه به نقطه های عطف تاریخی:

  یکی از مختصات مهم طبقه بندی  الزم به ياد آوری است که،

های عطف تاریخی  مراحل مختلف تاریخ  یک کشور، تشخیص نقطه 

بگونه مثال: اختراع خط برای جامعه بشری، يک پيروزی  است.

ف برای بزرگ از لحاظ بلوغ فکری به حساب ميرود و جوامع مختل

تفکيک وتشخيص دست آورد های تاريخی خويش، آنرا مرزی ميان 

دوره تاريخی وماقبل تاريخی مشخص کرده اند. همچنان اگر 

ازظهورمسيح به عنوان يک نقطه عطف تاريخی درجوامع مسيحی 

بگذريم ، ظهور اسالم در تاريخ کشور های اسالمی يک نقطه عطف 

سالمی تاريخ خود را با تاريخی است و بهمين جهت کشور های ا

تشخص ظهوراسالم به  دومرحله کلی قبل از اسالم و بعد ازاسالم 

 تقسيم کرده، به نگارش ومطالعه ميگيرند. 

افزون براين در کشور ما وکشور های منطقه که دارای 

سرشت وسرنوشت مشترک تاريخی اند، خروج چنگيز واستيالی 
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ته، تاسيس دولت مغول، يک نقطه عطف تاريخی است. ازآن گذش

ميالدی نقطه  ۱7۴7معاصر افغانستان توسط احمدشاه درانی در 

عطف تاريخی ديگری است که پس از يک دورا دوصد وپنجاه ساله 

تشتت و پراگندگی در ميان امپراتوری مغولی هندوستان و دولت 

صفويان ايران و شيبانيان ماوراءالنهر دوباره هويت سياسی خود را 

 صف ملل آزاد جهان جای معين خود را گرفت. بدست آورد و در

نقطه عطف  م۱۹۱۹استقالل افغانستان در بهمين سلسله، 

تاريخی ديگری است که برای ما افغانها بسيار پراهميت است 

وميتوان در طبقه بندی مراحل تاريخی کشور آنرا مورد توجه قرار 

 داد.

تاريخ به اين حساب اگر من بجای مرحوم غبار بودم، جلد دوم 

نام ميگذاشتم. و دوره امارت « افغانستان بعداز استقالل»خود را 

اميرحبيب هللا خان را که مصادف با آغاز قرن بيستم است به عنوان 

مدخل يا مقدمه جلد دوم در نظرمب گرفتم وآنرا تاپايان رژيم سلطنت 

( وحتی درصورت توانائی فکری تا جمهوری ۱۹7۳درکشور )

دم. چنين تصنيفی هم از منطق طبقه بندی تاريخی داؤدخان ادامه ميدا

برخوردار بود وهم ازلحاظ حجم جلد اول کتاب، ميتوانست موازنه 

صفحه و در  8۴۵ای ايجاد کند. زيرا در وضع موجود جلد اول در 

صفحه ،  ۲8۵وجلد دوم در  ۱۹۲۹بردارنده گذشته های دور تا 

ؤرخ دقيق بی دربردارنده دو دهه از تاريخ کشور از نظر يک م

 تناسب مينمايد. 

ً در تاريخ نگاری به آن بسيار  نکته ايکه امروز، مخصوصا

اهميت داده ميشود، ترتيب فهرست اعالم، يعنی بيرون نويس کردن 

فهرست نام اشخاص وطوايف و فرقه ها ،نام اماکن، يعنی جايها، 

شهر ها، راه ها، رودخانه ها، و سرانجام فهرست عمومی منابع و 

ذ کتاب در پايان يک اثر تاريخی تحقيقی است. دليل اين کار و مآخ

مفاد آن، اين است که ازسرگردانی وضياع وقت کسانی جلوگيری 
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ميکند که درجستجوی مطلبی يا نام شخصی و يا نام يک محل 

تاريخی هستند و با مراجعه به فهرست مورد نظر، بزودی آنچه را 

ابراين اگريک مؤرخ اين همه درنظر دارند، بدان دست می يابند. بن

 -شرايط را درنظرگرفته باشد، ميتوان گفت اثر اويک اثر علمی 

 تحقيقی است.

 

 بر چسپ های مشکوک :

ديگريکه در تاريخ نويسی مرحوم غبار، در پهلوی فقدان نکته 

ميتوان ديد اينست که، گاهی گفته ها ونوشته های ، نشان دادن مآخذ

حق دوستان وخويشاوندان خود رقم  ديگران را به شيوه خاصی در

ميزده است. او اين کار را حتی درکتاب معتبر خود )افغانستان 

 درمسير تاريخ( بکار گرفته است. 

در پايان جلد اول افغانستان درمسير تاريخ ، يک متن بسيار 

سياسی که در شيوائی بيان و روانی  -عالی با محتوای بلند اجتماعی

ای غبار هم در سطح باالتری قرار دارد، جلب کالم حتی از ادبيات آق

توجه ميکند. مرحوم غبار وانمود می نمايد که آن متن بلند و شيوا را 

يکنفر کندکمشر بنام محمد يعقوب خان نوشته واز زندان برايش 

فرستاده است و او هم آن را درج تاريخ حود نموده است تا هموطنان 

تصويری که از وضع رقت بار ما آن را بخوانند واز ادبيات عالی و

جامعه و رژيم استبدادی وقت در آن انعکاس داده شده، آگاهی يابند و 

 احياناً بر نويسنده آن شادباش و آفرين بخوانند.

 بدون ترديد آنانی که ازذوق ادبی بهره وراند، شايد بيشتر از 

 يکبار آن متن را بخوانند تا ذوق ادبی و استعداد نويسندگی خود شانرا

از آن مايه ببخشند. اما سوال در اينجاست که اين چگونه کندکمشری 

تمام عمرش فقط يکبار نوشت، ولی از همه نويسندگان  بود که در 

وقلم بدستان ما بهتر نوشت؟ آن متن زيبا وشفاف را يک بار ديگر در 

زير اقتباس و با هم ميخوانيم و سپس به چگونگی اصليت آن خواهيم 
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کر ميکنم برای خواندن اين متن شايد نزد بسياری از پرداخت؛ زيرا ف

 خوانندگان عزيز تاريخ مرحوم غبار موجود نباشد.

زندگی ما چیست؟ در میان شعله های جهنم می خندیم، ».... 

گریه میکنیم، می ترسیم، مایوسیم، امید واریم، میروئیم و نمو 

سوزنده میکنیم، گل میدهیم وپژمرده میشویم. لیکن لهیب این آتش 

ابدیست، مگر نسلهای آینده ما نیز دراین جهنم برای ابد خواهد 

سوخت. اصال" زندگی ما بمعنی حال وجودندارد. زندگی ما بفردا، 

احاله میگردد. وما به فردا عالقمندیم. فردائی که امروز نمی شود 

ودر پی خود فردای دیگری دارد. باوجود آن ا ین فردا مرجع امید 

هنگ یکنواخت و تنها آهنگ امیدبخشی است که در ما ست. فردا آ

سرتاسر جهنم ما طنین می اندازد. فردا سرود دایمی ماست. فردا 

نان خواهیم خورد، فردا دفع ظلم خواهد شد، فردا آلم و مصائب 

کمتر خواهد شد. فردا دژ خیمان ما دست از شکنجه وتعذیب ما 

ا را خورد میکند، خواهدکشید. فردا صدای شالقی که استخوانهای م

 ۳۹«شنیده نخواهد شد ما منتظر این فردا استیم....

تمام اين متن شفاف وآهنگ دار درعين حاليکه بيانگرشرايط 

واوضاع ناگوار جامعه ماست، چنان گيرا ودلپذير است که تاکنون 

کمتر کسی متوجه نويسندا اصلی آن شده است. آن کندکمشر مرحوم 

بوده و در واقع نه نويسنده بود ونه هم  اصال" خسر زاده مرحوم غبار

شاعر. ونه چنين متنی را نوشته ميتوانست ونه هم درزندان بکسی 

اجازه مطالعۀ کتاب و مجال نوشتن چنين موضوع مهم و خطرناکی 

ميسر بود. اين نوشته از نويسنده توانمند ايرانی است که درکتاب 

غبار آنرا  اوثبت است و مرحوم« گلهای که در جهنم ميرويند»

اقتباس و بنام خويشاوند خود )محمد يعقوب خان کندکمشر( ثبت 

 تاريخ خود نموده است.
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 جوانک میمنگی:

 غبار از دوستان نزديک عبدالرحمن لودين وهردو به گروه 

منسوب بودند. پس از سقوط دولت امانی در « جوانان افغان»

اهان ميالدی و روی کار شدن دولت سقاوی، هواخو ۱۹۲۹جنوری 

رژيم جوانان افغان، يکی بعد ديگری دستگير و راهی زندان شدند. 

عبدالرحمن نيز به اتهام هواداری از دولت امانی دستگير و بزندان 

در کابل بغلط آوازه افتاد که بچه »سپرده شدند. غبار ميگويد که: 

سقاو، عبدالرحمن لودين را اعدام کرده است. اين خبرچون صاعقه 

فکران تاثير کرد. از جمله يک جوانک ميمنگی با در مجمع روشن

 تاثر مرثيه ذيل را بنوشت وبمن داد:

  به یاد شهادت عبدالرحمن 

 چنان شهادت تـوحــال من پـريـش نــمـود

 که خون زديده روان قلب چاک ريش نمود

  ستمگری کــه تـراکشت، سخـت نـادم شد

 چـرا که کـــينه ملــت بــخويش بيش نمود

 ی پيکر خــونـيـن لَخـت لَخــتــت مـنفــدا

 که سـينه را ســپر تــيغ کـرد و پيش نمود

 شهــيد عشـق وطن زنده است قلـبم ازآن

 بــشوق نــام  ورا ورد خود همــيش نمود

 چه ديدظـلم وچه نوشيد خون دل بــوطن

 چــو نوش جام شهــادت زتيغ ونيش نمود

 یباين خيانت و مکريکه تــو شهـيـد شد

 کـجا چنــين ستمی کس بهـيچ کيـش نمود

 چنان ستم کـه بــتو کـرد آن ستــم پـيـشه

 نـه هيـچ گرگ فـرومايه ئی به ميش نمود

 نشـين بديــده خانـقــاهی عبدالرحمن خان

 بـبين زهـجر تو مردم چهـا بخويش نمود؟
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در حالی که بزودی روشن شد اين افواه اعدام عبد الرحمن خان غلط 

( اين ۱۹۳۰ه وبچه سقاو او را رها نموده است. البته در آينده )بود

استعداد در خشان کشور باز از نظر سياسی گلوله باران گرديد. اين 

  40وقت اوسی وهفت سال عمر داشت.

در وصف شجاعت وشهامت عبدالرحمن لودين هرقدر گفته 

شود بازهم کم است. اما آنچه مايه تعجب است، اين است که مرحوم 

غبار چرا ننوشته که آن جوانک ميمنه گی، اين شعر زيبا را در 

 رثای 

 مرحوم لودين سال ها بعد سروده وبه اوداده است. 

نام داشت که مردی تند  یونس سرخابیآن جوانک ميمنه گی، 

مزاج ونترسی بود و درجوانی از استعداد شعر وشاعری برخوردار 

فته خودش از صنف وشعرهای انتقادی تندی می نوشت. بر طبق گ

مکتب به سبب اشتراک در کنفرانس ها وسخن رانی ها  ۱۱

ش، اخراج وبه ميمنه  ۱۳۲۹وتظاهرات محصلين پوهنتون کابل در

شمسی ميگفت که  ۱۳۰۵تبعيد وزندانی گرديده بود. او تولد خود را 

ش( بيش از چهار سال نداشت و  ۱۳۰8باين حساب در عهد سقاوی )

پنج سال و حتی ده سالگی هم  -سنين چارمعلوم دار هيچکسی در 

 ۲۵ -۲۰نميتواند چنين شعر زيبای بسرايد. مگر آنکه در سنين 

 سالگی آن را سروده باشد.

م در اکادمی علوم ۱۹۹۲تا نيمه  ۱۹8۶سرخابی در سالهای 

افغانستان ، در مرکز تحقيقات علوم اجتماعی بامن همکار وهم 

را بخوبی ميدانست، بکمک صحبت ومحشور بود. چون زبان فرانسه 

داکتر اکرم عثمان به اکادمی علوم افغانستان راه يافت. او مرد با مزه 

ئی بود وآنچه ميخواست بگويد، از کسی باک نداشت ومکنونات 

ضمير خود را ميگفت. اوآدم شجاعی بود و به عبدالرحمن لودين و 
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ال س ۲۰مرحوم غبار سخت ارادت داشت. اما ميگفت او اين شعر را 

بعد از شهادت لودين در دوران تظاهرات محصلين پوهنتون در 

ش( سروده است. واين سخن سرخابی پذيرفتنی ۱۳۲۹) ۱۹۵۰

ميالدی در فرانسه چشم از جهان  ۱۹۹۴مينمايد. سرخابی در سال 

پوشيد. واين يگانه آرزوی اوبود که روزهای آخر عمر خود را در 

 پاريس بپايان ببرد. يادش گرامی باد!

 

 :جلد دوم تاریخ غبار وتبارز نکات قابل تأمل درآن 

 جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، بر عکس جلد اول مبتنی  

بر اسناد ومدارک کتبی چون روزنامه های دولتی اصالح و انيس و 

ساير کتب چاپ شده در ربع دوم قرن بيستم در کشور است. اما اين 

مآخذ است. و همچنان فاقد اندکس جلد نيز فاقد متودعلمی  استفاده از 

وفهرست اعالم رجال واماکن وطوايف است و برای مطلبی کوچک 

بايد کتاب را سرا پا ورق زد ويا چندين فصل و يا چندين صفحه را 

از سرمطالعه کرد تا به مطلب مورد نظر دست يافت. معهذا چون 

مولف خود جزو وقايع وناظر بسياری از حوادث و رخداد های 

سی واجتماعی در کشور بوده است. محتوای کتاب به استثنای چند سيا

مورد، ازاعتبارالزم برخوردار است و بايستی به آن بچشم قدر 

 نگريست.

نکته قابل توجه ومهم درجلددوم افغانستان درمسير تاريخ، اين 

است که در سراسر کتاب، هيچ شخصيت اجتماعی، فرهنگی 

غبار نمب درخشد و شخص وسياسی ديگرکشور، مثل خود آقای 

غبار، يکه تاز دايمی ميدان مبارزه با رژيم بر سر اقتدار است. 

مبارزين ديگر، در کنج سلولهای زندان فقط زجر ميکشند و دم 

برنمی آورند. گويا که ديگرنيرو وتوان مبارزه با دستگاه حاکمه را 

از  از دست داده اند و اميدی به پيروزی خود ندارند. از اين است که
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ساير مبارزان و زندانيان سياسی، جز نامی، هيچگونه توصيف 

وتعريفی نشده است. به سخن ديگر غبار، در عين حالی که ناگزير 

است از ساير زندانيان سياسی نام ببرد، اما تعريف درست ودرخور 

شمن هر يکی از آنها که يکجا با او بزندان رفته بودند وحتی برخی 

زندان، در زندان مانده بودند )مثل:مرحوم  بعد از رهائی خودش از

سرور جويا، مرحوم براتعلی تاج ومرحوم فتح محمد ميرزاد( 

 نخواسته بدست بدهد.

 آيا درميان اعضای جمعيت وطن وساير مشروطه خواهان و  

عناصر سياسی، کسی نبوده که نقشی همطراز غبار در تشکل و 

ده باشد؟ من معتقدم بسيج نيروهای ملی وآزادی طلب کشور بازی کر

که چنين شخصيت های جان باخته درآن جمعيت و ساير جمعيت های 

سياسی کشور وجود داشته و هر يکی از آن ها به اين می ارزيده تا 

مرحوم غبار از کارنامه ها وجان بازی های آنها بطور شايسته ياد 

آوری کند، مگرمتمسفانه که چنين ياد آوری شايسته از آنها صورت 

رفته است. در حالی که مقاومت وجان سختی ايکه مرحوم نگ

سرورجويا وياران همزنجيرش پس از رهائی مرحوم غبار از 

زندان، از خود در برابر عمال امنيتی زندان نشان داده اند واخيراً 

سرگذشت پر شهامت سرورجويا به قلم خودش به همت يکی 

نتو کانادا ازارادتمندان آن مرحوم در نشريه زرنگار چاپ تور

بطورمسلسل به نشررسيده، گواه صادقی براين است که اودر مبارزه 

برضد استبداد اگر از مرحوم غبار چندين گام بجلو نبوده باشد، به 

 هيچوجه از ايشان عقب ترهم نبوده است .

 سرور جويا گفته بود: 

 اشک  بربسترم ای شمع  بیفشان و بسوز

 ن  و  تومنتها  تا دم   صبح است   دوام  م

اما ازچنين مردی مصمم وجان سختی که تادم مرگ هم حاضر 

نشد با نوشتن يک پرزه خط ندامت ازسياست، خود را از زندان 
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نجات دهد تذکر درخوری درکتابش نکرده است. واين امر نشاندهنده 

حس خود برتربينی وخود برترخواهی مرحوم غبار در برابر 

 همرزمانش است.

که در جلد دوم تاريخ غبار به وضوح نکتۀ ملموس ديگری 

تمام ديده ميشود، تبارز کدورت ها وعقده های شخصی يا سياسی 

مؤلف است که آن را با الفاظ وکلمات ستيزه جويانه و تحقير آميز در 

فرهنگی کشور بروز داده -حق رجال دولتی وشخصيت های علمی 

رد است. اين روش واقعا" لطمه ايست برشهرت و محبوبيت آن م

 مبارز وحق طلب. 

از مطالعه جلد دوم تاريخ او بر می آيد که مرحوم غباربا همه 

خرد ودانش وبا همه مبارزات سياسی اش، آدم بی کينه و بی عقده ای 

نبوده است. از کسی که بنابرداليلی عقده ميگرفت، آن عقده را تا 

مدتها در دل نگه ميداشت ووقتی که فرصتی برای بيان آن کدورت 

 اهم ميشد، از بيان آن دريغ نمب ورزيد. فر

حتی چنان مينمايد که غبارجلددوم تاريخ خود را بمنظور انتقام 

کشی از نادرشاه وخانواده اوبه نگارش گرفته است ودر پهلوی اين 

کار از نيش زدن ساير افراد و اشخاصب که ازآنها کدورتی داشته نيز 

 دريغ نورزيده است . 

 ت های شخصی يا سياسی غبار نسبت به برای رد يابی کدور 

اشخاص دور از خانواده نادرشاه ، به گفته ها ونوشته های او 

 وپسرش، حشمت خليل غبار توجه خواهيم دا شت.

غبار درمورد ميرمحمدصديق فرهنگ، مؤلف کتاب 

که سابقا" عضو جمعيت وطن، « افغانستان در پنج قرن اخير»

ه سبب شرکت در تظاهرات برهبری ميرغالم محمد غبار بود، وب

بزندان سپرده شده بود، ميگويد که براثر  ۱۳۳۱انتخاباتی در سال 

تهديد وتخويف والی کابل و وعده و وعيد برادر خود، سيد قاسم 

ميرمحمدصديق فرهنگ در برابراين همه فشار ونيرنگ »رشتيا، 
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تاب نياورده و باالخره تسليم شده وعالوه بر آن سعی کرد که اين 

ه را موجه جلوه دهد که دادن عريضه به حکومت برای رهائی از نکت

   4۱«حبس سياسی يک اقدام درست بوده است.

بر مبنای همين نوشته، حشمت خليل غبار در مؤخره خود 

مير محمدصديق فرهنگ در »برجلد دوم کتاب پدرش مينويسد: 

اثرتهديد محمد داود خان صدر اعظم، صف خود را تغيير داده و در 

ور چند سالی با قبول مقاماتی چون، معين  وزارت وسفير سلطنت مر

در يوگوسالويا، آهسته آهسته در آغوش خانواده حکمران فرو رفت 

مشاوررسمی ببرک کارمل در آن دوره خونين و  و بعداً بعنوان... 

   42 «تاريک افغانستان اجرای وظيفه کرد.

 و را نيز حشمت خليل غبار پس ازاين حمله برفرهنگ،کتاب ا

خدمت گاران مستبدين در زمان »تاريخ اقتباسی ناميده مينويسد: 

اقتدارخانواده حکمران تملق می کردند و تاريخ کشور را تحريف 

ميکردند و بعد از سقوط خانواده حکمران دفعتا" يکصدوهشتاد درجه 

و خاطرات «  اقتباسی»شدند و تاريخ « بافرهنگ»عقبگرد کرده و 

 . 4۳« ند.سراپا دروغ نوشت

حشمت خليل غبار در مورد پدر خويش متذکر ميشود که بار 

دوم مرحوم غبار بعلت تظاهرات انتخاباتی شهريان کابل در سال 

ش در حبس بسر برد. واز  ۱۳۳۵ش بزندان افتاد و تا سال  ۱۳۳۱

سال مر حوم غبار به کار دولتی  ۲۰ش مدت  ۱۳۵۶تا  ۱۳۳۵

مصروف نوشتن کتاب  اشتغال نورزيد و در منزل شخصی خود

 بود. « افغانستان در مسير تاريخ»

اما مرحوم پوهاند حبيبی که سوانح مرحوم غبار را از قول 

شمسی،  ۱۳۳۹خودش به نگارش گرفته، مينگارد که: غبار در سال 
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به حيث مشاور رياست مستقل مطبوعات در کابل شامل کار بود و 

عهد حکومت درهمان دوره کتاب خود را مينوشت. )وسپس در 

ش مطابق  ۱۳۴۶مرحوم ميوندوال و وزارت مرحوم بينوا در سال 

)مقایسه شود  44م، آنرا با مصارف پول دولت به جاپ رسانيد.( ۱۹۶7

 .(27۳ -272ص  2با افغانستان درمسیر تاریخ، جلد  ۱۳7جنبش مشروطیت، ص 

 بدون ترديد نگاشتن و بچاپ رساندن کتاب افغانستان در مسير 

ی ازکار های مفيد و سودمند مرحوم غبار است. چه آنرا تاريخ، يک

درخانه و در زمان بيکاری خود نوشته باشد و يا آنرا در موقع 

اشتغال به مشاوريت خود در رياست مستقل مطبوعات تمام کرده 

باشد. اما تعجب آور اينست که چرا حشمت خليل خواسته اين مرحله 

امر عادی است و هر  کاری مرحوم غبار را که در ذات خود يک

انسان مستعد به کار حق دارد در کشور خود بکاری مطابق استعداد 

و توانائب اش بپر دازد، از نظر انداخته است؟ مرحله ديگر کار 

مرحوم غبار، همانا ماموريت او در ادارا پوليس کوتوالی 

(است که بازهم آقای حشمت خليل غبار آنرا از ۱۹۱۹ش )۱۲۹8در

ش حذف نموده است، اما مرحوم حبيبی آنرا در کتاب سوانح پدر خوي

 جنبش مشروطيت خود آورده است.

بدينگونه ديده ميشود که مرحوم غبار با همه ضديت ومخالفت 

خود با دستگاه حاکمه وقت، هم در دوره نادر شاه به کارهای دولتی 

ش بصفت سرکاتب سفارت افغانی در برلين و در  ۱۳۰۹)در سال

ضويت در انجمن ادبی کابل( اشتغال داشته وهم ش به ع۱۳۱۱سال 

در دورا صدارت سردار محمد داود از انجام کار های مناسب بدش 

نمی آمده است. بنا بر اين نمی بايستی آقای حشمت غبار،  فرهنگ 

را محکوم به مقام پرستی و کنار رفتن اورا از جمعيت وطن، به 

را در دولت، جرم و تسليمی وترس او تعبير ميکرد. وکار کردن او 
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گناه عظيم ونابخشودنی تلقی نمايد. زيرا که بسياری از تحصيل يافته 

های ما در طول نيم قرن گذشته در آن دستگاه کار کرده اند وچنين 

 نسبتی به آنها نيزمتوجه خواهد بود.

 مرحوم غبار در جلد دوم تاريخ خود متذکر شده که در دوره 

تب افغاستان محروم تحصيل در مکا های زندان و تبعيد پسرانش از

در حالی که اين عمل حکومت را تائيد نمی کنيم، اما اين شده بودند. 

نکته را ميخواهم خاطر نشان کنم که آنانی که در شرايط اختناق 

سياسی ودر کشور های محروم از آزادی های دموکراتيک مثل 

د تا کشور ما، دست به طغيان ميزنند و در هر حال تالش ميورزن

رنگون کنند، قبل ازهرچيز بايد در باره ء رژيم بر سر اقتدار راس

آينده زن و فرزندان خويش دلسوزانه فکر بکنند که در صورت عدم 

موفقيت چنين اقدام متهورانه سياسی، بر سرخانواده شان چه 

ً يقينروزگاری خواهد آمد ؟  بعد از اگر حفيظ هللا امين ميدانست که  ا

زن ودختران ه بدبختی ها وچه فجايعی برسر نابودی خودش ، چ

د، هرگز هوس رهبری در جوان وپسران وکودکانش نازل خواهد ش

ووقتی شخص ابعاد مختلف عمل خود را بسنجد  دماغش جای نميداد.

و بعد دست به عملی کردن آن بزند، پس نبايد از عواقب آن شکوه 

ادته ای شتافته کند، زيرا قبل از هرکسی ديگر خود به پيشواز چنين ح

 است.

افزون براين خانواده مرحوم غبار در مقايسه با خانوده های 

مرحوم غالم نبی خان چرخی وخانواده مرحوم محمد مهدی خان 

چنداولی، الاقل اين امتياز را نصيب شد که فرزندان غبار با وجود 

وقفه در تحصيل شان، از ادامه تعليم وتحصيل در مکاتب ومدارس 

محروم نشدند و همگی تا آخرين کالس پوهنتون کابل درس افغانستان 

خواندند وتحصيل کردند ؛ اما خانوده چرخی بطور کلی به گناه 

ضديت و مخالفت آشتی ناپذير خود با سلطنت نادرشاه، بدست مرگ 
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سپرده شدند و اطفال شان از رفتن به مکتب ودرس وتعليم محروم 

 دره گرديد.شناخته شدند وجايداد شخصی شان نيز مصا

همچنان مرحوم محمد مهدی خان چنداولی بخاطر هواداری از 

شاه امان هللا غازی، به چوبه داربسته شد واوالدش از درس وتعليم 

رسمی در مکاتب افغانستان محروم گرديدند، درحالی که جايداد 

شخصی و پدری مرحوم غبار مصادره نشد و او سرانجام موفق 

واقع در جوار واليت کابل واخذ کرايه بدريافت اصل جايداد پدری 

  45چندين سالۀ آن گرديد.

نجیب يکی ديگر از شخصيت های معروف فرهنگی کشور، 

است که مرحوم غبار اورا درجلد دوم تاريخش با اين هللا توروایانا 

يک جوانک بی تجربه ونوکار از »عبارت به سخريه گرفته است: 

جيب هللا خان را شاه محمود کواسه گان امير دوست محمد خان بنام ن

خان به عنوان نماينده فوق العاده وممثل مخصوص اعليحضرت در 

  46«پاکستان اعزام کرد.

و آقای حشمت خليل غبار، در مؤخرا خود آنجاکه آثار پدرش 

را معرفی ميکند، متذکر ميشودکه توروايانا بدستورمقام سلطنت 

ويض کرده است. را تع« افغانستان بيک نظر »صفحه ای از کتاب 

زيرا که آن صفحه مربوط به دورا محمدزائی ها بوده است. البته من 

هفته نامه اميد داده ام و نيز در  ۴۰8داليل رد اين ادعا را درشماره 

فرهنگی کشوردر جلددوم تاريخ  -تخريب چند شخصيت علمی»گفتار 

آمده است، در اينجا صرف به اين نکته اشاره ميکنم که « غبار

ب وتحقير مرحوم توروايانا، درواقع ناشی از عقده ايست که تخري

مرحوم غبار از تعويض صفحه ای از کتاب مزبور از جانب 

توروايانا ، بدل گرفته بوده است وبا ذکر جمله سبکی درحق آن 

دانشی مرد، عقده گشائی نموده است. اگر فرزند شان جناب حشمت 
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باز نميکرد، شايد تا مدتها خليل غبار گره اين راز را در مؤخره خود 

علت اين حمله واين کدورت مرحوم غبار را نسبت به توروايانا درک 

 کرده نمی توانستيم.

افزون براين حشمت خليل غبار، آنجاکه کتاب )احمدشاه بابا( 

اثر ديگر پدر خود رامعرفی ميکند، متذکر ميشود که آن کتاب هنگام 

تی ازمفردات نسخه )يعنی تبعيد غبار در قندهار نوشته شده وقسم

فهرست مفردات( آن قبل از چاپ بدسترس عبدالحی حبيبی گذاشته 

شده بود. بعد که حبيبی از قندهاربه کابل تبديل شد و ديوان اشعار 

ش به چاپ رسانيد، در مقدمه آن  ۱۳۱۹احمدشاه بابا را درسال 

ديوان قسمتی ازعناوين، تاريخ تولد، مسقط الراس، عمر، جلوس، 

ميرات ، نشان وتشکيالت اداری احمد شاه را در مقدمه خود چاپ تع

کرد. اما نه تنها از اين اقتباس خود از اثر غبارچيزی نگفته بود، 

بلکه )بعدها( طی نظريه تحريری اش بحيث معاون رياست مستقل 

   47 مطبوعات، طبع اين کتاب غبار را مخالف منافع افغانستان خواند.

 ل، انسان را دچار اشتباه ميکند که نکند اين تذکر درنگاه او

مرحوم حبيبی صفحه يا صفحاتی از کتاب مرحوم غبار را اقتباس 

نموده باشند بدون آنکه نامی از ماخذ خود برده باشد،. در حالی که 

چنين نيست. وصرف برخی ازعناوين متذکره در مقدمه ديوان اشعار 

کتاب مرحوم غبار  احمدشاه بابا بقلم حبيبی، با برخی از عناوين

همخوانی دارد. بنابرين پدر وپسر هردو مثل اينکه خدای نخواسته 

حبيبی را به خيانت بزرگی گرفته باشند، به افشاگری او در کتاب 

 تاريخ خود پرداخته اند.

اصوالً مگر ميشود نويسنده يا مؤرخی شرح احوال احمدشاه 

لت معاصر درانی را بنويسد و يا از چگونگی تشکيل وتاسيس دو

افغانستان بحث کند، ولی از تاريخ تولد احمدشاه  و يا از عمر 
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اوهنگام جلوس به سلطنت افغانستان واز کار نامه های او به نفع 

مردم و کشور افغانستان چيزی نه نويسد؟  وآيا مگرميتوان باور کرد 

که اطالعات و آگاهی های مرحوم حبيبی در مورد احمدشاه بابا، 

 هی های مرحوم غبار بوده است؟هرگزنه!کمتر از آگا

باز هم به نظر ميرسد که علت واقعی اين اتهام و تخريب 

مرحوم حبيبی از جانب حشمت خليل غبا ر با اتکا به نوشته پدرشان، 

همانا عدم نظريه مثبت حبيبی در مورد چاپ کتاب مرحوم غبار بوده 

ت ويا است. اماهيچکدام از پدر وپسر نخواسته اند اصل نظريا

انتقادات حبيبی را در مورد کتاب احمدشاه بابا انعکاس بدهند تا 

خواننده ميتوانست در آن باره قضاوت درستی بکند. بنابراين معلوم 

ميشود که غبار از آن نظريه نامساعد حبيبی عقده گرفته و آنرا با 

 ۶۱فرزندانش در ميان گذاشته است واينک آن عقده پس از گذشت 

انه چرکين از جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ سال مثل يک د

 سرباز کرده است.

من بدين باورم که در کتاب احمدشاه بابا، تاليف غبار، قبل از 

ش نکاتی بوده است که از نظر مرحوم حبيبی ۱۳۲۲چاپ اول آن در 

به عنوان يک شخص با صالحيت و وارد در موضوع و نيز به 

، خالف پاليسی نشراتی دولت صفت معاون رياست مستقل مطبوعات 

يا مخالف مصالح ملی تلقی ميشده است، وبنابراين، چاپ آن کتاب را 

با همان شکل ومحتوای آن الزم نمی ديده است، چنانکه بعدها غبار 

تاريخ خود در رابطه به سياست همان نظريات خود را در جلد اول 

 نظامی احمدشاه بابا اينطور بروز داده است:

ازکارهاى عجیب و بیفایده وحتى مضر احمدشاه یکى  .»...

این بود که درامور داخلى هند مداخله منفى نمود. به این معنى که 

دولت بابرى هندوستان مضمحل وعاجزتر از آن شده بود که بتواند 

کشوربزرگى را اداره کند، درحالیکه گرگ استعمار درگوشه اى 

بزرگ وکوچک ملى  ازخانه اوکمین گرفته بود.درچنین وقتى دوقوت
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درجنوب ودر شمال هندتشکل کرد. آن یکى دولت مرتهه )مرهته ( 

و این دیگرى قواى سکهه بود. البته احمدشاه از نظر حفظ حوزه 

سندحق داشت که تماممیت کشور خود را تا لب دریاى سند دربرابر 

قواى توسعه طلب سکهه دفاع نماید، ولى حمله در قلب هند با 

افغان و هندوستانى براى درهم شکستن قواى  مصرف خون هزران

ملى مرهته کارخطرناکى بود و هیچگونه ارتباطى بامنافع ملى 

 افغانستان یا هندوستان)؟( نداشت . 

نتیجه این فتح درخشان درواقع ، عجله براى برداشتن سنگى 

بزرگ از دم پاى استعمار انگلیس بود. احمدشاه خواست این خالى 

ان بنام دین و توسط تقویه یک دولت فاسد شده بزرگ را درهندوست

که بحکم تاریخ محکوم بمرگ بود، پر کند، درحالى که چنین نشد. 

مرته کوفته شد ولى دولت بابرى زنده نگردید. پس راه براى نفوذ 

استعمار بازتر شد. زیرا نه دولت افغانستان جانشین دولت مرده هند 

ید دراینجا توان گفت گردید ونه کدام قوت بزرگ ملى هند. شا

احمدشاه در زمان و مکانى بسر مى بردکه پیشبینى ازخطرات آینده 

 48 «استعماربراى او نا ممکن بود.

توضيحی بر يک »تحت عنوان عليحده ومن در گفتار  

به نقد و « پراگراف بحث انگيز تاريخ غبار در باره احمدشاه بابا

ميشمارم که بخاطر بررسی آن پرداخته ام .ومرحوم حبيبی را محق 

همان پرگراف که مخالف نظر وديدگاه او بوده، نظرمساعد نداده 

 است.

اين پرگراف چنان تحريک آميز وبحث برانگيز است که ده ها 

سال بعد از نشر آن درتاريخ غبار، امروز از آن به عنوان يک حربه 

عليه احمدشاه بابا  درنشرات برون مرزی استفاده ميگردد. ومن مقاله 

يی در بارا اين پرگراف نوشته ام ودر شماره اول ماه می سال 
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مجله زرنگار چاپ تورنتوی کانادا ونيز در شماره ماه حمل  ۲۰۰۰

 شمسی مجله دعوت چاپ ناروی به نشر رسانده ام. ۱۳7۹سال 

 حاد:اتحزب سری 
)درصفحه  حزب سری اتحاددرجلد دوم تاريخ غبار، بحث 

با نام ميرعلی گوهر غوربندی  ( آن جلب توجه ميکند. چون۲۵8

ونام خواجه محمد نعيم قومندان آشنائی داشتم، با دلچسپی آن بحث را 

مطالعه کردم، اما از ميرعلی گوهر غوربندی که نفر سوم آن حرکت 

ظهور » شمرده ميشد، نام برده نشده بود. در حالی که در کتاب 

وم حرکت او شخص س« مشروطيت وقربانيان استبداد در افغانستان 

ش نشان  ۱۳۲۹کودتای قومندان خواجه محمد نعيم خان در نوروز 

مرحوم غبار را « قلم اندازی». علت اين باصطالح 4۹داده شده است

هفته نامه اميد شرح داده و  ۴۰8آقای غالمعلی تيموری در شماره 

اشاره به گفتگويی ميان مرحوم ميرعلی گوهرغوربندی ومرحوم 

 اتی پيرامون رهائی غبار از زندان دارد.غباردر رابطه به افواه

 آقای تيموری از قول ميرعلی گوهرغوربندی در يکی ازاعياد 

 در کابل روايت ميکند که گوهر گفته بود:  ۱۳۵۴مذهبی سال 

آقای غبار! عمرتان را در مبارزات سيا سی در مقابل ظلم و »

د. استبداد و بی عدالتی ها وزور گوئيها، با مردانگی صرف کردي

تلخی های زندان را چشيديد که هيچکس نميتواند انکار کند. اما مردم 

ميگويند که آقای غبار در آخر عمر شهرت نامی را که کمائی کرده 

بود مورد خطر قرارداد. مردم ميگويند که آقای غبار چون رنج 

زندان را اضافه تر تحمل کرده نمی توانست ، با دادن توبه نامه به 

اعتبار خود صدمه زد. چون اين بگفتم، حکومت وقت به 

برافروختگی از سيمای آقای غبار مشهود شد وگفت : شما ميگوئيد يا 

مردم؟ با خنده برايش گفتم مردم؛ ميگويند. من در وقت رهائی شما 
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هنوز در زندان بسر می بردم. من از گفته مردم در شک وترديد 

زمينه کدام سند ارائه قرار گرفته ام. در پاسخ گفت: شما ويا مردم در 

کرده ميتوانيد؟ تکراراً بخنده گفتم: آقای غبار! معيار قضاوت مردم 

خالصی شما از زندان است. چه با رفقای که يکجا ودر يک فقره و 

در يک وقت بزندان برده شده بوديد، شما بعد طی مدت کمتری از 

سال  ۱۲زندان رها شديد، اما ساير رفقای همرزم تان اضافه از مدت 

يعنی دوچند دوره زندان شما، در زندان سپری کردند. حتی يک 

تعداد در زندان جان دادند که خود دليل و سند است. سخن من پسند 

)البته اين اتهام در « آقای غبار نيامد وبا هم خدا حافظی کرديم.

انتخابات دوره دوازده شورا که مرحوم غبار خود را برای وکالت در 

شهر کابل کانديد کرده بود، ازجانب رقبای سياسی يکی ازحوزه های 

اش، بخصوص رهبران حزب دموکراتيک خلق زياد گفته ميشد تا 

 ازمحبوبيتش در ميان مردم بکاهند.( 

 در هر حال بايد گفت که ميرعلی گوهر غوربندی فرزند سيد 

علی اکبر غوربندی در فقرا کودتای خواجه محمد نعيم قوماندان در 

ش  ۱۳۴۲دانی شد وچهارده سال يعنی تا سال زن ۱۳۲۹حمل 

درزندان باقی ماند. وبعد از رهائی از زندان مردم غوربند او را 

بحيث وکيل خود در دوره  دوازده انتخاب کردند. چنان مينمايد که 

مرحوم غبار نام مير علی گوهر غوربندی را عمداً بخاطر همان 

 ته است.صحبت های شخصی درمنزل نامبرده از قلم انداخ

بدون ترديد بگو مگوهای مرحوم غبار ومرحوم سلجوقی در 

دورا هفتم شورا بخاطر موضع گيری های متضاد همديگر، دره ای 

از تنافر ميان آن دو ايجاد کرده بود تا آنجا که مرحوم سلجوقی اشعار 

هجوآميزی بر ضد مرحوم غبار ومرحوم حبيبی که هر دو در شورا 

می سرود و به چاپ ميرسانيد. در اين راه  در يک صف قرارداشتند، 

استاد خليلی و مرحوم برهان الدين کشککی مدير روزنامه اصالح 
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ومرحوم نسيمی مدير روزنامه انيس و برخی ديگر مرحوم سلجوقی 

 را همراهی ميکردند. 

دريکی از اين هجويات مرحوم سلجوقی کنايتاً مرحوم غبار را 

» غبار خود می گويد: خوانده بود. مرحوم « وطن فروش»

نويسندگان اجير و روزنامه های دولتی با انشاد مقاالت و اشعار 

هجوی ضد رهبران اپوزيسيون به افترا واتهام ودو ودشنام می 

( وجای ديگری مينويسد: ۲۶۶)مسيرتاريخ، ص  50«پرداختند،

ومفتی صالح الدين خان سلجوقی هجونامه های منظوم عليه »

   5۱«ت،اعضای حزب نشر ميساخ

اگرچه مرحوم حبيبی جواب مرحوم سلجوقی و مرحوم خليلی 

را با شعر ميداد و رساله "خليلی نامه" را در پاکستان سرود وچاپ 

کرد. اما معلوم ميشود که آن هجويه مرحوم سلجوقی تاثير خود را 

در ذهن وخاطر مرحوم غبار چنان بخشيده بود که تا سال های بعد 

نتوانست و بنابراين در جلد دوم تاريخ خود هم آن را فراموش کرده 

آخرين تير خود را بر عالمه سلجوقی رها کرد و خود از جهان 

 رفت.   ياد آن بزرگ مردان دا نش وفرهنگ گرامی باد! 

خواننده ارجمند حتماً توجه خواهند کرد که آنچه اهل خبره بر  

سر عناد کاستی های افغانستان درمسير تاريخ انگشت گذارده اند، از

وکينه توزی نيست ، بلکه خواسته اند تا طرز نگرش و منزلت 

فرهنگی مرحوم غبار را در ميان اهل قلم وپژوهش و دانش  -علمی

مربوط به تاريخ افغانستان مشخص تر کنند و نسل های آينده را 

ً خاطر  متوجه اين لغزشها نمايند تا از گمراهی نجات يابند. و ضمنا

ته های مرحوم غبار را بايد با دقت وحوصله نشان نمايند که نوش

 مندی بيشتری خواند.

 
                                                 

50
 266، ص2غبار،ج- 
51

 269، ص2غبار،ج- 
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 گفتار چهارم

 

 فرهنگی  کشور -تخریب چند شخصیت علمی

 درجلد دوم تاریخ غبار 

 
 

چاپ جلد دوم تاريخ افغانستان در 

نويسنده مبارز وشناخته  مسير تاريخ، اثر

شده کشور، مرحوم غبار برای آنانی که 

های تاريخی عالقمندی به تاريخ وآگاهی 

دارند، خبر مسرت باری بود ونسخه ای 

از آن را دوستی از فاصله چندصد کيلو 

متری برايم فرستادند ومن آن را باعالقه 

                         و اشتياق فراوان خواندم. 

 م(۱۹78 -۱8۹8غبار)                                                 

 ن کتاب و ستم های که بر مؤلف آن وساير از مطالعه اي

ً متمثر شدم  روشنفکران حق طلب ما روا داشته شده است، واقعا

وتاسف خوردم ويک بار ديگر روح آن بزرگمرد را شاد ويادش را 

گرامی خواستم. اما آنچه اين تاثرم را دوچندان مينمود، ديدن ستمی 

در حق برخی از  بود که بانوک قلم اين مرد حق طلب و آزادی خواه،

شخصيت های علمی وفرهنگی کشور ما روا داشته شده و اين ستم 

 بمراتب آزاردهنده تر از ضرب وشتم شکنجه گران و ستمگران ستم 

 پيشه دستگاه حاکمه وقت در کشور است.
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اين شخصيت های علمی که مورد کم لطفی درجلد دوم تاريخ 

اند حبيبی،  مرحوم غبار قرارگرفته اند،عبارت اند از مرحوم پوه

هادی داوی وبرخی ديگر. اين لنجيب هللا توروايانا ومرحوم عبدا

اشخاص نه تنها درعمر خود مرتکب هيچگونه خيانت وجنايتی در 

حق وطن و مردم وطن نشده اند، بلکه حتی المقدور در راه بيداری 

برای نجات خويش از زير چکمه  مردم وطن وآگاهی دادن به آنها

افزون  دی رژيم حاکم در کشور، نيز گام برداشته اند.های استبدا

فرهنگی  -براين، آنها هرکدام با آفرينش آثار گران بهای علمی 

خويش نه تنها خدمات فراموش نشدنی برای وطن و مردم خود انجام 

داده اند، بلکه دين بزرگی برگردن نسل های بعد از خود نيز گذاشته 

ون دل خوردنهای آنها برای و رفته اند. واگر محصول کار وخ

روشن شدن تاريخ و فرهنگ کشور، چراغ راه ما نمی بود، نميدانم 

ما چگونه می توانستيم امروز از هويت فرهنگی خود در برابر ياوه 

سرائی های پاکستانی ها و ديگران به دفاع بر خيزيم و تاريخ خود را 

 برخ آنها بکشيم؟

 تصوير روشنی از مرحوم غبار در جلد دوم تاريخ خود، 

دستگاه حاکمه استبدادی در کشور فرا چشم خواننده ميگذارد و با قلم 

روشنفکر وحق  توانای خويش نشان ميدهدکه: چگونه عناصر آگاه و

طلب ومشروطه خواه و وطن دوست، يکی پی ديگری به بهانه های 

مختلف بزندان کشيده ميشوند، شکنجه ميگردند، نيرو وتوان آنان 

ير ميشود و باالخره يا در زندان نابود و سربه نيست خورد وخم

 ميگردند و يا در بيرون زندان خنثی و بی اثر ميشوند.

با درنظر داشت سياست خشونت بار دستگاه حاکمه وقت مبنی 

بر ترور، زندان و شکنجه روشنفکران ومشروطه خواهان، 

 خوشبختانه جناب مرحوم غباربا همه ضديت ومخالفت علنی خود با

 جان سالم بدربرده است.« حکمران»خاندان با صطالح خودش 

شرحی که مرحوم غبار در باره شکنجه گاه ها و انواع شکنجه 
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بر اندام خواننده راست ميکند.  هاوجزاهای وحشتناک ميدهد، مو

خيلی مردانگی و جان سختی ميخواهد که آدمی آن همه  وواقعآ

روميت از نور مراحل لت وکوب، آزار وشکنجه، گرسنگی، مح

آفتاب، محروم بودن از ديدن زن وفرزند واقارب و دوستان، کوته 

قفلی، خوابيدن اجباری در روی زمين نمناک، نداشتن امکانات شستن 

سروجان، نگرفتن موی سر وريش وناخن دست وپای، زندگی در 

ميان شپش وکيک وحشرات موزی وگزنده وخزنده وبدتر وباالتر از 

ير به شخصيت انسان از جانب دژخيمان زندان اينها توهين وتحق

وغيره وغيره رابگذراند، مگر درپايان آن همه رنج ودرد وشکنجه 

های طاقت شکن، بازهم از جانب يک هموطن آگاه وحق طلب خود 

مورد سوء ظن وکم لطفی وبرچسپ قرار بگيرد، بگمانم که اين ديگر 

ود مرحوم غبار بسی ناگوار وغير قابل تحمل خواهد بود. چنانکه خ

در پايان رهائيش از زندان از جانب رهبران حزب خلق وپرجم 

مورد اتهام وسوء ظن قرار ميگرفت. واينک بعد از مرگ خودش در 

تاريخ او می بينيم که مرحوم داوی و مرحوم حبيبی و ديگر 

مغضوبين حکومت وقت مورد اتهام او و فرزندش، حشمت خليل 

 غبار قرارگرفته اند.

 از حيثيت سياسی وشخصيت فرهنگی اين نخبه گان دفاع 

جامعه ما، از حوصله اين نوشته ويا يک نوشته خارج است. ولی 

دراينجا صرف متذکر ميشوم که احساس وطن پرستی و مردم 

خواهی ودانشوری پوهاند حبيبی ونجيب هللا توروايانا، اگرباال تر از 

 مرحوم غبارنباشد، به هيچ روی کمتر هم نيست. 

ن در اينجا ميخواهم فشرده اشارتی بکنم به کارکرد های م

فرهنگی مرحوم پوهاند حبيبی ومرحوم نجيب هللا  -سودمند علمی 

تور وايانا، ومرحوم عبدالهادی داوی وقضاوت را به خوانندگان 

 ارجمند واگذارم.
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 پوهاندحبیبی:

يکی از شخصيت های علمی وفرزانه وطن که درجلد دوم افغانستان 

سير تاريخ ، مورد اتهام سبکی درم

قرار گرفته، مرحوم پوهاند حبيبی 

است. من درمقاله ديگری ،بخشی 

ازکارنامه های علمی وسياسی عالمه 

حبيبی را برشمرده ام، ودراينجا 

صرف متذکر ميشوم که: برای اهل 

قلم واهل پژوهش و تحقيق معلوم 

است که پوهاند حبيبی يکی از  

  افغان بود   برجسته ترين دانشمندان

 (۱۹84-۱۹۱0عبدالحی حبیبی )                                                   

                                                                                                                                      . 

منطقه کم نظيربود. وشايد برای که درکشورما بی بديل  و درسطح 

دوباره زادن شخصيتی چنين  آراسته بادانش های گونا گون چون او 

 تا سالهای بسياری  جايش درکشور همچنان خالی بماند.

سخن گفتن در باره مرحوم عالمه حبيبی کاريست بس دشوار. 

او شخصيتی بود چند بـُعـدی وبايد کارشناسان و متخصصان رشته 

فرهنگ در باره کارهای عالمه جبيبی به صورت های مختلف 

مشخص صحبت کنند.او هم شاعربود، هم نويسنده، هم مورخ بود 

وهم محقق، هم ادبيات شناس بود وهم جامعه شناس.هم سياست مدان 

وطن شد.اما  درد فراق از رنج و بود وهم دراين راه متحمل بسا

ت يعنی بعد سنگالخ سياس شهرت علمی استاد پس از ترک راه پراز

در انجمن تاريخ  که دوباره به وطن بازگشت و۱۳۴۱از سال 

 افغانستان شروع به کار نمود، رونق ميگيرد. 

حبيبی ازلحاظ تبحر علمی و آگاهی برمتون کالسيک تاريخی 

و ادبی ونيز از لحاظ طاقت کار وحوصله مندی برای بسر رساندن 



 81 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

بی بديلی در  تحقيقی ، شخصيت ممتاز و -کارهای بزرگ علمی 

 ۱۳۲کشور ما بود.فهرست اثار تحقيقی تاليف شده حبيبی  به 

اثرتحقيقی چاپ شده و هشتصد مقاله تحقيقی بزبانهای پشتو، دری، 

اردو وعربی ميرسد. من فکر ميکنم کسانی که بخواهند در مورد 

تاريخ دوره اسالمی افغانستان کار کند، برای شان ممکن نيست بدون 

عالمه حبيبی از عهده چنين کاری بدرستی  برآمده  مراجعه به آثار

بتوانند.او دربيش از سی وپنج کنفرانس علمی بين المللی اشتراک 

کرد و با ايراد سخن رانی های عالمانه  در مجامع علمی  درسطح 

 ملی و بين المللی برای افغانستان افتخارمی آفريد.

اريخ نگاری همانگونه که عالمه محمدقزوينی در ايران بنيان ت

علمی را گذاشت، درافغانستان هم عالمه حبيبی اساس تاريخ نگاری 

علمی را بنياد گذاشت. او برای تحليل واثبات هر حادثه تاريخی به  

ديدن يک يا دو منبع قناعت نميکرد، بلکه به مآخذ ومنابع متعدد 

رجوع مينمود و بيخ و ريشه مسئله را کشف ميکرد وبعد استداللش 

 ياد اسناد ومدارک تاريخی استوار ميکرد.را بربن

استاد حبيبی  ميتود جديد تاريخ نگاری را براثر دقت شخصی 

خود و از روی تاريخ های علمی که دانشمندان اين عرصه در 

کمبريج انگلستان نوشته وچاپ کرده بودند دريافته بود. خودش 

رهنمای من در تاریخ نگاری تاریخ هند چاپ کمبریج ميگويد : 

بنابرين  انگلستان واثار تاریخی عالمه محمدقزوینی بوده است.

نخستين کسی که درکشورما به ميتود ومعيارهای معاصر تاريخ 

نگاری توجه نمود و روش فهرست نويسی وتهيه فهرست اعالم 

جغرافيائی و رجال وملل ونحل را درتاريخ نگاری خود رعايت 

ويج همين روش های ورايج نمود، پوهاند حبيبی بود. وبخاطر تر

معاصر تحقيقی وتاريخ نگاری  بود که از طرف پوهنتون کابل به 

وی رتبه علمی پوهاندی تفويض گرديد. بجز از حبيبی هيچکدام از 
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مورخين کشور بشمول کاتب وکهزاد وغبار وفرهنگ، دست به چنين 

 کارحوصله فرسا ولی  پراهميت تاريخی نزده اند.

حقيقی مرحوم حبيبی، نگارش ت -يکی از شهکار های علمی

او است که با « افغانستان بعداز اسالم» صفحه ای۱۰۵8تاريخ 

استفاده از سيصد وده منبع وممخذ معتبر عهد اسالمی، با متود و 

معيار های علمی تاريخ نگاری آنرا به پايان برده است و در آن 

ت. تاريخ افغانستان در قرون نخستين اسالمی به تحقيق گرفته شده اس

وتا کنون در ايران چندبار تجديد چاپ شده است و پس از هرچاپ 

 نسخه های آن طی چندماه ناياب ميگردد.

ارزشمندی اين اثر را از اينجا بخوبی ميتوان درک کرد که 

پس از چاپ اول ، در همان ماه های اول بعد از چاپ نخستين تمام 

ايران  نسخه های آن از طرف دانشگاه تهران خريداری شد و به

انتقال داده شد وسرمشق کار تيزس های دکتری در تاريخ در آن 

 دانشگاه قرار گرفت.

حبيبی در عرصه تحصيالت عالی کشور نيز تالش های مثمر 

نمود و تاسيس فاکولته ادبيات وزبان در پوهنتون کابل، يکی از دست 

اوردهای علمی اوست که خود در آن بحيث نخستين رئيس فاکولته 

 تاد زبان وادبيات پشتوسهم فعال داشت.وهم اس

 حسب ونسب وتحصیالت :

حبيبی به خاندان علمی محقق قندهاری تعلق دارد. پدرش مال  

عبدالحق وپدر کالنش مولوی عبدالرحيم و جدش مولوی حبيب هللا 

محقق قندهاری نام داشت. به همين نسبت تخلص خود را حبيبی 

متعلق  ړبه قبيله کاکپښتون و می بود. از لحاظ تبار قو  انتخاب نموده

ميالدی درقندهار متولد شد وبعد از ختم  ۱۹۱۰د. حبيبی درسال بو

شمسی، پای تلمذ  ۱۳۰۴دوره شش ساله مکتب شالمار، در 

وشاگردی مولوی عبدالواسع ومولوی ابوالوفای کندهاری نشست. بعد 

از آن با مطالعه نشرات افغانی و ايرانی و هندی چون: سراج 
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خبار، حبل المتين، کاوه، ايرانشهر، ارمغان، الهالل، صور اال

های ادبی دری محشور شد و آشنايی  اسرافيل و ديوان اشعار کالسيک

های محمود طرزی افغان و سيدحسن تقی زاده،  ها و نوشته با ديدگاه

محمد قزوينی، سيدکاظم، ايرانشهر، جمال زاده ايرانی، جرجی زيدان 

ندی، سليمان ندوی و ديگران به ارتقای مصری، سهيلی نعمانی ه

 شخصيت علمی خويش پرداخت.

های عربی، اردو و  او عالوه بر زبانهای پشتو ودری،زبان

های اوستايی، سانسکريت، فارسی  انگليسی را می فهميد و با زبان

سالگی به وظيفه رسمی آغاز  ۱۵باستان آشنايی داشت. حبيبی در 

های  با نوشتن تاريخچه سبک ۱۳۱۱سالگی در سال  ۲۲کرد و در 

شعر پشتو )به فارسی( به کتاب نويسی و تاليف پرداخت، هرچند قبل 

  نوشت. از آن در جريده هفتگی طلوع افغان مقاله می

 بُعد سیاسی حبیبی:

حبيبی،پسرعم و شاگرد مولوی عبد الواسع شهيد،شخصيت 

د عالم وراست گوی وضد انگليسی بود . مولوی عبدالواسع کسی بو

که وقتی رژيم امانی از سوی حبيب هللا کلکانی با سقوط مواجه 

گرديد، با وجوديکه چندی پيش از سوی شاه امان هللا از کار برطرف 

و به قندهار برگشته و بيکار بود، ميدانست که اين کار)سقوط رژيم 

مانی( براثر دسايس و توطئه های انگليس صورت گرفته است ، 

حبيب هللا کلکانی وحمايت از شاه امان هللا بنابرين به مخالفت با 

برخاست و فتوايی صادر کرد و در آن حبيب هللا  را ياغی و متغلب 

وقطاع الطريق وغير واجب االحترام خواند و مردم را برای استقرار 

دوبارا شاه امان هللا برتخت کابل تشويق وترغيب کرد. وقتی که 

بدالواسع را در جملۀ قندهار از سوی سقويان اشغال و مولوی ع

زندانيان به کابل بردند .حبيب هللا کلکانی از مولوی عبداواسع پرسيد 

که چرا عليه من فتوا صادرکردی ومردم را از اطاعت به من منع 

نمودی؟ او درجواب گفت : اکنون هم از نظرمن تو متغلب وغاصب 
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تا او وقطاع الطريق استی و بايد قطع يد گردی! حبيب هللا دستور داد 

 را به دهن توپ بستند وشهيد ساختند. 

استاد حبيبی علت اين همه جفا ها درحق استاد خود و در حق 

پدر بزرگ خود و در حق شاه مترقی وعدالت خواه شاه مان هللا را 

زير سرانگليس می دانست و اين را هم می دانست که سپهساالر 

را جلب کرده و نادرخان  بنام  امان هللا خان حمايت مردم جنوبی  

ارگ را از بچۀ سقو گرفته است، اما به مردم دروغ گفته و بجای 

شاه امان هللا خودش براريکۀ قدرت تکيه زده و با اشارت انگليس 

مشروطه خواهان وطن دوست را يکه يکه نا بود کرده و ميکند، 

بنابرآن او هم مثل مولوی عبدالواسع]پسرعم[ ومولوی عبدالرحيم]پدر 

ز انگليس وانگليس مشربان نفرت داشت و تا ميتوانست بزرگش( ا

آنهای  راکه با دسايس انگليس درافغانستان به قدرت رسيده بودند، 

 افشاء و رسوا می کرد.

استاد حبيبی، با چنين ذهنيتی ده سال از بهترين ايام عمرخود 

را در راه مبارزه با رژيم سلطنتی افغانستان، در تبعيد بسر 

ش( و برای افشای ماهيت استبدادی رژيم  ودادن ۱۳4۱-۱۳۳۰برد)

آگاهی به مردم  و رساندن صدای مردم مظلوم بگوش جهانيان ، رنج 

ومشکالت زيادی را متحمل گشت. او برای رساندن صدای اعتراض 

و مجله « آزاد افغانستان»هموطنانش دست به انتشار جريده 

آن طريق  )صدای جمهوريت( در پاکستان زد واز« دجمهوریت ژغ»

برای آوردن رژيم جهموری بجای رژيم سلطنتی کارهای درخور 

 توجهی کرد.

در اينجا بمنظورنشان دادن ميزان مخالفت وضديت حبيبی  

قسمتی بارژيم سلطنتی و زبان تبليغ او برضد دستگاه حاکمه وقت، 

را که سالها قبل داکتر « آزاد افغانستان»جريدا دوم سرمقاله شماره از

وز دانشمند افغان از مسکو برای من فرستاده بود، دراينجا حسين بهر

 باهم ميخوانيم:
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 قسمتی ازسرمقالر شمارۀ دوم آزاد افغانستان: 

 ۱۳۳۰جدی  7را  بتاريخ «آزاد افغانستان»حبيبی شماره دوم 

م در پشاور پاکستان چاپ کرد. حبيبی  ۱۹۵۱دسامبر ۲۹ش مطابق 

نام « مؤسس آزاد افغانستان تابعيت افغانی»عنوان آن سرمقاله را 

گذاشته ودرآن علت خروج موقت خود از وطن را توضيح نموده و 

بر مسئلۀ سلب تابعيت افغانی خود از سوی شورای ملی که برخالف 

اعالميه منشورحقوق بشرجهانی صورت گرفته بود اعتراض ميکند. 

حبيبی، پس از آنکه شرحی در مورد سوابق ماموريت خويش در 

ادمی افغان و فاکولته ادبيات و وزارت معارف و معاونيت رياست اک

رسمی به ازبکستان و  -رياست مستقل مطبوعات و سفر های علمی 

هند و ايران دارد، هجرت مؤقت خود را در اواخر دوره شورای 

هفتم به پاکستان بيان داشته واز اينکه شورای ملی فيصله ای مبنی بر 

 طورمب نگارد:سلب تابعيت او صادر نموده، اين

سال حکومت دودمان يحيی، من مامور رسمی ۲۲در مدت »

دولت بودم و در ميدان علم وادب خدمتی راکه توانسته ام کرده ام که 

از نظر دانشمندان داخلی وخارجی پوشيده نخواهد بود. ولی از بدو 

تاسيس حکومت آل يحيی که بنياد آن بر جور وخود سری وملت 

لف سياست داخلی اين دودمان غارتگر بودم. آزاری گذاشته شد، مخا

واز سال اول جلوس نادر خان مقتول که دشنه سفک الد ماء ناروا را 

بجان ملت کشيد به مخالفت صريح و علنی آغاز کردم ومقاالت من 

ش در جريده افغانستان الهور به  ۱۳۰۹برخالف اين رژيم ظالم از 

لين حقوق ملی بودم. در امضاء پريشان قندهار نشر ميشد. و مدافع او

مردم شهر قندهار  که به دوره هفتم شورای ملی وکيل  ۱۳۲8سال 

ً بر خالف مظالم انسانيت سوز آل يحيی )عليهم  بودم نيز علنا

ماعليهم( در مجلس شورای ملی مقاومت علنی ميکردم وتمام مردم 

 کابل که شاهد وناظر وقايع بودند مطلع اند و کفی باهلل شهيدا".
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دودمان يحيی به هيچ صورتی از صور حاضر نشد که چون 

دست ظلم و فشار از گريبان ملت مظلوم افغان بکشد، ويا حقوق ملی 

مردم را به آنها بدهد ؛ بنابران برای ادامه تحريک آزادی خواهی که 

ش(  ۱۳۳۰ريشه آن در دل فردفرد ملت افغان محکم است، پارسال )

وطن مقاومت علنی مشروع و  به پاکستان آمدم و اگردر داخل خاک

قانونی از راه تشکيل احزاب سياسی و پيشبرد اين تحريک مقدس 

 ميسر بودی هر آينه به کشور ديگر نيامدمی و خاک عزيز افغانستان 

 را پدرود نه گفتمی.

علی ايحال من بصورت قانونی، بدون ارتکاب جرم و جنايت 

خصوص در حالی که وکيل يک شهر بزرگ بودم و پاسپورت م

( را ۱۳۲۹/ 8/ ۲۰مورخه -۱۰۱-۴۶۳۵وزارت خارجه افغانستان )

به امضای معين رسمی وزارت خارجه بشمول اوالد و اطفال بدست 

داشتم و تذکره های تابيعت رسمی افغانستان نزد من و اوالد کوچکم 

موجوداست ، مؤ قتاً ازخاک وطن بدور افتاديم. حکومت ستمکار بعد 

ش را راجع به شخص من در افغانستان براه از چندی هياهوی دلخرا

انداخت و تا که توانست بيشرمانه بذريعه برخی از اربابان اجير 

ستمکاری نمود و باالخره به ستم مطبوعاتی اکتفا نکرد وبصورت 

عجيبی برخالف تمام قوانين دنيای متمدن )سازمان ملل( مساله را به 

ی شورا بابرخی شورای حکومتی برد. وآقای داوی رئيس انتصاب

کاسه ليسان ...از شورای حکومتی امضاء گرفت که گويا سلب 

تابيعت افغانی مرا نموده باشندو اين موضوع را به مطبوعات 

سرکاری و هياهوی طوالنی قرار دادند....بيچاره متملق السلطان و 

وکالی بيسواد )باستثنای بعضی( اقالً نمی فهمند که سلب تابيعت 

سبب قانونی و بدون خواهش او، اوالً کار شورا که  يکنفر بدون کدام

فقط قوه تقنينی است نيست، وشورا نميتواند کار قوه اجرائيه وقضايی 

ً اگر تعلقی داشته باشد به قوه موخر الذکر  را بنمايد واين کار حقوقا

خواهد بود که بعد از محاکمه وطی مراتب ابتدائی و استيناف ويک 
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ً محروم سازد و باز محکمه قانونی، کسی را ا ز حق تابيعت قانونا

 قواء اجرائی آنرا به منصه عمل گذارد....

اين دولت جاهل ووزارت خارجه جاهل وشورای جاهل 

)باستثنای چند نفر( و متملق السلطنت جاهل وصدراعظم جاهل وبی 

سواد بايد اين ماده صريح و واضح الداللت اعالميه جهانی حقوق 

 شان تصديق وتسليم کرده است بخوانند. بشررا که وزارت خارجه

 :  ۱۵ماده 

 هرکس حقدارد که دارای تابعيت باشد. - ۱ 

احدی را نميتوان خود سرانه از تابعيت خود يا ازحق  - ۲

 تغييرتابعيت محروم کرد.

مطابق اين ماده، ترک تابعيت افغانی و يا ادامه آن حق مشروع 

نفرهوچی گران غوغائی و وملی و قانونی و انسانی منست، نه ازچند 

متملقان دربار خاقان. هيچکسی نميتواند شرف افغانيت را از من 

سلب نمايد، درحالی که گذشتگان نامور من در علم و سياست، 

استادان و دانش بخشايان اين مردمند ودر خدمت کشور خود سوابق 

درخشان دارند ودر آن خاک با نام ونشان زندگانی کرده اند و اينک 

آن خاک خفته اند وبرای آن خاک ومنافع مليه آن مردم خونها در 

ريخته اند، من نمی توانم خاندانی که تا ... ديروز به سبب خيانتهای 

از خاک افغانستان رانده شده بودند، با آن سوانح ننگين واجنبی 

پرستی های تاريخی چگونه به خاک افغانستان صادق شدند ولی 

در تنوير اذهان و خدمات علمی وادبی  امثال ما مردم که عمری را

را « پشتو»کشور عزيز صرف کرده ايم وزبان مرده و نامرتب 

زندگی ادبی و تاريخی بخشيده ايم، به علت اينکه ملت آزاری 

وستمگاری و يغما گری وچور وچپاول مسلسل آل يحيی را انتقاد می 

 کنيم ، ازشرف افغانيت ووطنيت و مليت محروم شويم عجبا!

 شحنه را دزدی برد بر دار ها       تی بر عکس با شد کار ها مد

  علی ای حال امروز يکدسته غدار و خاين که همه مردم 
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افغانستان آنها را خوب شناخته اند، زمام مقدرات ملت را بزور و 

جبر و اکراه بدست گرفته و ميتوانند به ذريعه برخی از هوچی گران 

امثال صديق و رشيد  بی رشد  بی وجدان و رشوت خواران مشهور

 هياهويی بر پا دارند ولی بايد بدانند که يومرلکم و سرلنا...

ما تا وقتی که جان در تن داريم خود را افغان دانسته و اين 

شرف را به قيمت و پول ديگران مانند آل يحيی نمی فروشيم و اين 

عنوان شريف را هيچکس از ما سلب کرده نمی تواند. زندگی ما، 

خدمات ما، حيات ما، ممات ما، جد وجهد ما، پيکار ما، سعی ما، 

فکر ما، وقف وطن است که در آن زاده شده ايم. اين غيابت مؤقت ما 

هم برای تامين منافع وطنی است و اگر عشق وطن و افغان محرک 

 اين کار نبودی، هر آينه لحظه ای از آن خاک پاک دوری نگزيدمی!

  قدح می نوشیم گرچه دوریم به یاد تو 

 بُعــــد منزل نــبود در سفـــر روحانی

بهر صورت اين فداکاری تنها نصيب ما نيست. سابقين ما اندر 

اين راه کشته شدند اظهار حق کردند، حق گفتند. در زير تيغ سفاکان 

خون آشام نيز صدای حق بر آوردند. خون آنان ريخته شد ولی ازحق 

 نگذشتند...  

ق( در زيارت خرقه ۱۲۹8جد من در سال ) مولوی عبدالرحيم

شريفه قندهار بدست امير مستبد وقت به تيغ تيز کشته نشد؟ ولی در 

هماندم به امير چه گفت؟ آيا اورا متغلب و دست نشانده فرنگی 

ش( مولوی عبد  ۱۳۰8نخواند؟ بتاريخ رجوع کنيد. باز در سال )

غلب نگفت و الواسع شهيد، عم زاده من به بچه سقاو، باغی و مت

بتوپ آن جاهل سفاک پرانده نشد ؟ حاال هم اگر حکومت کنونی که 

عبارت از يک داره دزدان و رهزنان جاهل و سفاک و ستمگارند 

ولی به لباس زمامدار و شحنه در آمده اند، مرا طاغی و محروم از 

حقوق ملت بدانند، باکی نيست و عنقريب خود ملت افغان اين مسمله 

ند که خاين دين و ملت کيست؟ مخرب ملت افغان را فيصله ميک
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کيست؟ چپاولگر ثروت ملی کيست؟ مسبب ذلت ملت کيست؟ دشمن 

مردم کيست؟ ما يا يحيی خيل؟ اين هيا هو وهتاکی و بی شرف ]بی 

شرفی[ که حکومت شخصی و غير ملی يحيی خيل بر پا کرده اند، 

  5۲«د.عشق مارا به وطن وملت مظلوم خويش دو چندان ميگردان

، صالح الدين سلجوقی برضد به قول مرحوم آصف  آهنگ

حبيبی يک غزل حافظ را تحريف کرد و در روزنامه هاي دولتب و 

 همچنان از راديو کابل به اين صورت نشر و پخش کرد:

 

 صبا به لطف بگو آن غــــزال زيبا را         

 که سر به کوه و بيابان تو داده اي ما را 

 ـــدش دراز باد چرا          که ق 5۳وطن فروش

 تفـــقدي نکند طوطب شکـــــــــــرخوا را

 تو با حبــيب نشيـــنب و بــاده پـــيمايب          

 به ياد آر حـــريفــــــــــان باده پيمـــا را

وحبيبی در جواب هجونامه  سلجوقی، اين قطعه را  در دفاع 

 بل بر سر زبان ها افتاد:ازخود ومرحوم غبار گفت که بزودی  در کا

  فلک به قهــر بگـو خانــدان يحيی را           

 که سربکوه و بيابان تو داده ای ما را 

  وطنفروش که جايش بديره دون بادا           

 رياستی نــدهــد سبز چشم رســوا را

  بپول دوست توان صيد سرخـک زيبا            

 دانــا را  بدام  و دانـه نگيــرند مـرغ 

  ندانم ازچه سبب رنگ آشنائی نيست          

                                                 
52

ص صش،  1377م، چاپ 199۶تا  1919، تحلیل واقعات افغانستان از  عبدالحمید مبارز - 

122 - 123 
53

هم  ،غبار بود که قامت افراشته داشت و هدف از حبیبمنظورشاعراز کلمۀ وطنفروش، - 

 استاد حبیبي بود.
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 به چشم سبــز شياطـين ديــو سيما را

  نشينی و تهمت آغازی            54چـو با صديق

 بـيــاد آر دمـی دوســت باده پيـما را

             بــياد دوست بداراالمان و بــزم بتان

 را 55بپول بانک بـرقـص آورد حميرا
 

"، در خلیلی نامهعالمه حبيبی رساله ای دارد بنام " مرحوم

مذمت خليل هللا خليلی وهجويات او که درسال های تبعيد خود آنرا در 

در پاکستان سروده و به چاپ رسانده است. چند بيت  آن  ۱۹5۳

 اينجا نقل ميشود:
 خلیلی ای خلـیلی جان مـن بــین           چـرا  ردی بمـن تحقیر و توهین؟

 یدم این  ه یك پـیـــغــام دادی           وقـــاحـت  ــردی و دشـنام دادیشن

 نه خـوی راد مـردانست دشــنام           بجــز اشخــاِص به وجدان بدنام

 ش ر بارت زبان و لـیـك خـــاطر           بانــواعِ فضوله هاست مـــاهـــر

 همه دادت  ـــر ـتر، مسل ی نـیز خدا  ای اش با شـــــــعر دلویــز          

 مفــتـن  وتهی! در لمــحهٌ چشم           بینگـــیزی هــزاران فتنه و خشم

 خــدا دادت همی ای مـرد گمراه            یــــِد طـــولی فتـنه، قـــِد  ـوتاه

 مراچون نیست بایاران سِرجنگ          نمه خـواهم فتد بر خاطرت رنگ

 یم فـــزون تر گفـت گویت         سخـن هــا از فضوله های خویتنمه گو     

 همین بس اینــقـــدر گفتم و رفتم       

  56ز دشنامت بسی در تاب و تـفــتم 
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 منظور از صدیق ، محمدصدیق خان وزیری است . - 
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 منظور از صدیق ، محمدصدیق خان وزیری است . - 
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 وم هوتک ازکانادامعصمحمد،ارسالی 1953خلیلی نامه،از قلم حبیبی، پشاور - 
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 امتناع حبیبی از دستورپاکستان

 و استقبال داودخان از شهامت او
موضع گيری خشم اگين وافشاگرانه حبيبی  در سال های 

ودستگاه سلطنت کابل، مورد توجه حکومت  ش بر ضد دم ۱۳۳۰

پاکستان قرارداشت و از وی حمايت به عمل می آورد. مگر در 

ميالدی که مناسبات سياسی افغانستان با پاکستان ۱۹۵۶/ ۱۳۳5سال

به تيرگی تاسرحد لشکرکشی  کشيد ، « پشتو نستان»بر سرمساله 

ل حکومت پاکستان از حبيبی به عنوان دشمن سياسی رژيم کاب

خواست تا بيرق ملی افغانستان را از فراز قنسولگری افغانستان در 

پشاور فرود آورد، اما حبيبی با شهامت افغانی از انجام اين کار 

امتناع  ورزيد و در نتيجه از حمايت سياسی آن کشور محروم و 

تحت فشار و اذيت عمال وجواسيس آنکشورقرار گرفت و جانش در 

 خطر افتاد. 

ه منظور حکومت پاکستان را درک ميکرد، مرگ حبيبی هم ک

ترجيح داد و  مردانه در کشور خود را بر هرعمل ناروای پاکستان 

خود را در سفارت افغانستان در کراچی رسانده پناه سياسی خواست. 

سفارت افغانی طبعاً موضوع را از کابل هدايت خواست. صدراعظم 

ين غرور ملی و وقت افغانستان، سردار محمد داود وقتی از ا

شجاعت افغانی حبيبی در برابر اوامر پاکستان مطلع شد، نه تنها از 

تخريبات گذشتۀ حبيبی عليه خاندان سلطنتی چشم پوشيد، بلکه به 

کوری چشم دشمن، حبيبی را به عنوان آتشه مطبوعاتی سفارت 

 افغانستان در کراچی مقرر کرد.

نگذشته بود که هنوز چند هفته از تقرر حبيبی در آن سفارت 

مناسبات سياسی افغانستان وپاکستان بجائی کشيد که به بستن سفارت 

 های دوکشور منجرگرديد. دپلوماتان افغانی بکشور باز گشتند اما 
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 حکومت پاکستان از خروج حبيبی از آن کشور ممانعت بعمل آورد.

داودخان هم در برابر اين عمل پاکستان دستور داد تا محمد 

ر اول سفارت پاکستان در کابل را که برادر جنرال ايوب اقبال سکرت

خان، رئيس جمهور پاکستان ميشد، نگذارند به پاکستان برود. مگر 

اينکه حبيبی اول به کابل بيايد و بعد او به کشور خود برگشته 

ميتواند. در نتيجه اين تصميم حکومت افغانستان، پاکستان مجبور شد 

خروج بدهد. حبيبی توسط طياره از  به حبيبی بدون مزاحمت اجازه

کراچی به افغانستان مواصلت کرد و اعضای پشتو تولنه از او در 

ميدان هوائی کابل استقبال کردند. وبرادر مارشال ايوب خان بعداً 

  57ازکابل به پاکستان بازگشت. 

 در کابل سردار محمد داود، جوانمردانه از تعقيب، زندان و 

حبيبی در گذشت وبرايش مجال کار در هرگونه توطئه يی عليه 

ش(. و از آن پس حبيبی ديگر ۱۳۴۱انجمن تاريخ افغانستان را داد)

تحقيقی خود در انجمن  -دنبال سياست نگشت وبه کار های علمی 

تاريخ افغانستان پرداخت  و آثار گران بهايی در زمينه تاريخ وادبيات 

اريخی وفرهنگی وهنر وفرهنگ کشور تاليف کرد. و متن های کهن ت

کشور را تحشيه و تعليق نوشت و بچاپ رسانيد که از آن جمله 

ميتوان از طبقات ناصری منهاج السراج جوزجانی وطبقات صوفيه 

هنر دوره تيموريان »خواجه عبدهللا انصاری و  اثر گران سنگ 

، وزين االخبار گرديزی و همچنان مهمترين اثر تاريحی «هرات

 را نام گرفت.« از اسالم افغانستان بعد »يعنی 

تحقيقاتی خويش بزودی  -حبيبی بر اثر کارهای پر ثمر علمی 

ً در فاکولته ادبيات که خود مؤسس آن  در پوهنتون کابل، مخصوصا

بود، جای مناسبش را در يافت و به عنوان  استاد تاريخ ادبيات پشتو 

در آن فاکولته به تدريس پرداخت وبدريافت درجه علمی پوهاندی 
                                                 

57
مقایسه شود باظهورمشروطیت وقربانیان  124، ص  همان اثر، عبدالحمید مبارز - 

 246، ص2استبداد،ج
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)پروفسوری( نايل آمد. متعاقباً او بحيث رئيس انجمن تاريخ افغانستان 

برگزيده شد و پس از آن بحيث مشاور علمی صدارت عظمی در 

 عهد موسی شفيق منسوب گشت .

در جمهوريت داود خان بحيث مشاور وزارت اطالعات 

وکلتور ودر رژيم تره کی به عنوان عضو اکادمی علوم افغانستان، 

علمی خويش ادامه داد و در دوره ببرک کارمل به حيث بکار های 

ولی چون در نخستين  ۰مشاور وزارت اطالعات وکلتور موظف شد

از اوخواستند تا سخنرانی کند، « جبهه ملی پدر وطن»جلسه افتتاحيه 

او با شهامت افغانی حضور قشون شوروی در افغانستان را يک 

موکراتيک خلق را با تجاوز صريح وآشکار خواند و حاکميت حزب د

 حضور قشون بيگانه در کشور فاقد استقالل تعريف نمود.

بدين ترتيب از فردای آن سخن رانی، استادحبيبی خانه نشين  

گشت و تا فوت نمود، اجازه بيرون رفتن از خانه را تا نزد داکتر هم 

او که در « جنبش مشروطيت»نداشت. و بجرم آن سخنرانی کتاب 

نام داشت، تا دو سال بعد « يت در افعانستاننهضت مشروط»اصل 

از چاپ در مطبعه زندانی ماند. تا آنکه بر اثر تقاضا و ياد آوری 

های مکرر پوهاند رشاد واعضای اکادمی علوم درسيمنار ها از 

وزير اطالعات وکلتور، آن کتاب از مطبعه اجازا خروج و توزيع 

 يافت.

 

 اتهام غبار علیه حبیبی :

يم که آن همه تالش های علمی و آن همه جان وقتی می بين

فشانی های  حبيبی  در مخا لفت با رژيم استبدادی حاکمه به هيچ 

گرفته شده و بجای آنکه غباراز او در جلد دوم تاريخ خود،بحيث يک 

آزاديخواه آگاه و ضد استبداد حاکمه به نيکی ياد کند، اورا مورد 

جای تاثر وتاسف است که  شکوه و اتهام سبکی قرار داده، واقعا"
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چرا بزرگان قلم وسياست ما در برابر همديگرخود ازگذشت کارنمی 

 گرفته اند ؟ 

 پدر حشمت خليل غبار، آنجاکه کتاب )احمدشاه بابا( اثرديگر

خود رامعرفی ميکند، متذکر ميشود که قسمتی ازمفردات نسخه )يعنی 

گذاشته  فهرست مطالب( آن قبل از چاپ بدسترس عبدالحی حبيبی

شده بود. بعد که حبيبی از قندهاربه کابل تبديل و ديوان اشعار 

ش به چاپ رسانيد، در مقدمه آن  ۱۳۱۹احمدشاه بابا را درسال 

ديوان قسمتی ازعناوين، تاريخ تولد، مسقط الراس، عمر، جلوس، 

تعميرات ، نشان وتشکيالت اداری احمد شاه را در مقدمه خود چاپ 

ز اين اقتباس خود از اثر غبارچيزی نگفته بود، بلکه کرد. امانه تنها ا

)بعدها( طی نظريه تحريری اش بحيث معاون رياست مستقل 

   58مطبوعات، طبع اين کتاب غبار را مخالف منافع افغانستان خواند.

ش در پايان ۱۳۲۲غبار يکبار چنين اتهامی را به حبيبی در 

موقع حبيبی هنوز  مقدمه کتاب احمدشاه بابا هم بسته بود. در آن

معاون رياست مستقل مطبوعات بود وممکن است جواب آن را 

درهمان زمان داده باشد؛ مگر مرحوم غبار آنرا اينک بار ديگر بعد 

از گذشت پنجاه سال در جلد دوم تاريخ خود يادآوری کرده و 

پسرشان برای سومين مرتبه اين موضوع را با آب وتاب بيشتری در 

 ب پدرش متذکر شده است. مؤخره خود برکتا

آدم وقتی اين همه سختگيری را از جانب آنهای که ادعای 

مردم دوستی وفداکاری دارند، می بيند مجبور ميشود تا راز های 

نگفته ئی را به آدرس مرحوم غبارنيز بگويد، زيرا که غبار نيز از 

آسمان فرود نيامد ه بود و هر زمينی کامل و خالی از کمبودی 

 نيست. وکاستی 

 ميگويند گپ از گپ برميخيزد، پس منهم اين گپ  را فاش می 
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 ،279ص،2غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج- 
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نمايم که ، قسمت بيشتر مطالبی که مرحوم غبار در مورد حوادث 

قرن نزده افغانسان در جلد اول تاريخ خود متذکر شده است، ممخوذ 

از سراج التواريخ فيض محمدکاتب هزاره است. واگر باور نداريد 

د و وقايع جنگ اول افغان وانگليس را درآن هردو کتاب را باز کني

ها مقايسه کنيد. حتماً مالحظه خواهی کرد که مرحوم غبار محصول 

ُکت وُمت » کار وخون دل خوردنهای مرحوم فيض محمد هزاره را

در کتاب افغانستان در مسير تاريخ خود اقتباس کرده منتها با « 

از کاتب مرحوم ادبيات روان تر به سبک خودش، بدون آنکه نامی 

ويا اثر او درپای صفحات کتاب خود برده باشد . پس آيا ميتوان گفت 

که مرحوم غبار هم از سراج التواريخ کاتب سوء استفاده کرده است 

 ؟قضاوت را به خوانند گان وامب گذارم.

اتهام حشمت خليل غبار از آن جهت غير موجه است که او ويا 

ه و يا حتی پراگرافی از مقدمه پدرش نتوانسته اند مطلب ويا صفح

ديوان احمد شاه را که گويا از طرف حبيبی احيانا"گرفته شده باشد، 

 نشان بدهند تا خواننده درک درستری از آن مطالب کرده ميتوانست.

حبيبی که خود قندهاری ودر دامن يک خانواده معروف علمی 

ن استعداد )مولوی حبيب هللا آخندزاده( تولد وبزرگ شده بود، از چنا

سالگی  ۱7ذاتی وسواد ودانش متداول عصر خود بهرور بود که در

به معاونت جريده طلوع افغان برگزيده شد. اين تقرراو بيانگر آنست 

که وی در همان سن وسال دارای صالحيت نويسندگی بوده است. و 

ده سال بعد هنگامی که به چاپ ديوان اشعار خوشحال خان ختک 

درقندهار وديوان اشعاراحمدشاه بابا درکابل  وپسرش قادرخان ختک

ش( بدون ترديد، آگاهی های او در باره احمدشاه  ۱۳۱۹دست يازيد )

درانی اگر بيشتر ازغبار نبوده باشد، به هيچوجه کمتر هم نبوده 

است. پس مشابهت و همگونی عناوين مطروحه در مقدمه ديوان 

مفردات کتاب غبار  احمد شاه بابا، هرگز به معنی سوء استفاده از

نيست. اما هنگامی که حبيبی معاون رياست مستقل مطبوعات بود ، 
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باری کتاب احمدشاه بابا نوشته مرحوم غبار را برای نظر خواهی به 

او ارائه کرده بودند و او نظر مساعد ی برای چاپ آن نداده بود. واز 

شاه کجا معلوم که همين عدم نظر مثبت حبيبی برای چاپ کتاب احمد

بابا ، باعث عقدا مرحوم غبار و فرزند شان جناب حشمت خليل 

سال از زمان آن نظريه  ۶۱غبارنشده باشد ؟ واينک آن عقده پس از 

نا مساعد از جلددوم افغانستان در مسير تاريخ مثل يک دانه چرکين 

 سر باز کرده است. 

نبايد شخصيتی چنين پر کار و حوصله مند و با صالحيت 

حبيبی را با يک اتهام غير موجه ونا منصفانه توهين يا علمی چون 

 تخريب کرد.

 نجیب هللا توروایانا:

فرهنگی ايکه مورد اتهام –يکی ديگر از شخصيت های علمی 

درجلد دوم تاريخ غبار قرارگرفته، نجيب هللا توروايانا است. 

بصورت مختصر بعرض ميرسانم که نجيب هللا توروايانا، يک 

هنگی وسياسی کشور مابود. از لحاظ تحصيالت فر-شخصيت علمی

مسلکی در رشته حقوق تا درجه دکتورا در انگلستان درس خوانده 

بود وبنا براين زبان انگليسی را بحد اعلی ميدانست. عالوه 

برانگليسی، برزبانهای فرانسه و عربی وهندی نيز تسلط داشت. و 

ه آثار تاريخی و درتاريخ و ادبيات کشور ما، تا آنجا پيشقدم بود ک

ادبی پرمايه ای از خود بجا گذاشته است. ويکی از معروفترين 

 نام دارد.« اوشاسپ»داستان های او 

 -آريانا »و « آريانا واسترابو»در عرصه تاريخ، کتاب های 

و شماری ديگر از مقاالت تاريخی او، بخشی از آثار او « افغانستان

اثر در زمينه تاريخ  در زبان فارسی دری است. همچنان او چند

افغانستان بزبان انگليسی نيز نوشته واتشار داده است. افزون براين 

توروايانا، چندين سال بعنوان استاد فاکولته حقوق درپوهنتون کابل 

تدريس نمود. ومدتی هم بحيث مدير عمومی سياسی وزارت امور 
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کار کرد. دوران خدمت اورا در وزارت معارف،  خارجه افغانستان

 به عنوان يک وزير دانشمند، با کفايت ومهربان همگی ميستودند.

 توروايانا در کنفرانس های متعدد سياسی و مجامع علمی از 

افغانستان نمايندگی کرد و مجموعه سخنرانی های او نيز بچاپ 

رسيده است. او مدت چندين سال به عنوان سفير کبير افغانستان در 

ظيفه نمود و چون دارای افکار و کشور های هند وامريکا اجرای و

انديشه های بلندی بود که نمی توانست در شرايط آن زمان افغانستان 

بمنصه عمل بگذارد؛ ونيز بنابر اختالف با سردار محمد داود خان از 

وظايف رسمی و از پست سفارت افغانستان استعفا داد و در امريکا 

انش شاد ويادش پناهنده شد وهمدرانجا چشم از جهان فروبست. رو

. شخصيتی با آن همه تحصيل ودانش، از جانب مرحوم 5۹گرامی باد

يک حوانک بی تجربه از کواسگان امير دوست »غبار با اين عبارت 

به عنوان »را شاه محمود خان « محمد خان بنام نجيب هللا خان

نماينده فوق العاده وممثل مخصوص اعليحضرت، در پاکستان اعزام 

که در آن زمان ودر شرايط افغانستان، آدم تحصيل درحالی « 6۰کرد.

کرده تر وهوشيار تر و زيرکتری که صاحب تحصيل وتخصص و 

خرد سياسی باشد باالتر از نجيب هللا تور وايانا درکشور سراغ نميشد 

و در وطن خواهی وغرور ملی و واحساس مردم دوستی و دانش نيز 

 ازمرحوم غبار عقبتر نبوده است.

« افغانستان بيک نظر»يض يک صفحه از کتاب ادعای تعو 

آن صفحه گويا در مورد  6۱مرحوم غبار که حشمت غبار مدعی است

دوره محمد زائی ها بوده و توروايانا بدستور خانواده سلطنتی آنرا 

عوض کرده است، حرفی غير موجه وگزافه به نظر می آيد. زيرا 
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ده سلطنتی و نه که نه در آن زمان ونه در اين زمان، اعضای خانوا

اعضای حکومت هيچکدام مکلفيت نداشتند تا کتاب يک نويسنده را 

بخوانند ودر مورد چاپ يا تعويض صفحات آن نظر بدهند. بلکه اين 

کار از خود مرجعی داشت و آن رياست مستقل مطبوعات وقت يا 

وزارت اطالعات وکلتور بود. )فقط باری پس از چاپ تاريخ غبار 

نابر افواهاتی که در مورد آن بر سر زبانها افتاده بود که حکومت ب

بود، تصميم گرفت آن کتاب را برای سيد قاسم رشتيا بسپارد تا در 

 مورد نشر وپخش آن نظر بدهد.(

گذشته از اين برای آنانی که در کار چاپ کتاب در کشور ما 

آشنائی دارند معلوم است که آوال" گرفتن موافقت چاپ يک کتاب، 

ئين رفتن های زيادی بکار داشت و پس از آنکه چنين امر باال وپا

وموافقتی از شعب کنترول وسانسور قبل از چاپ کتاب بدست می 

آمد، برهرصفحه و هر فورمه چاپی قبل از رفتن زير ماشين چاپ، 

امضاء وموافقت مؤلف ويا مهتمم گرفته ميشد. آيا مگر تور وايانا 

ن اجازه او صفحه ای را مهتمم کتاب مرحوم غبار بوده که بدو

تعويض کرده باشد؟ معلوم است که نی، بلکه خود مرحوم غبار 

هرصفحه وهر فورمه کتاب را ديده، تصحيح نموده وبعد از قناعت 

خود آن را بچاپ رسانده است. وتوروايانای مرحوم در آن هيچگونه 

دخل و تصرفی نداشته است؛ مگراينکه کتاب برای تدريس شاگردان 

دوين شده باشد و او بعنوان مسوول معارف آن صفحه را معارف ت

تعويض نموده باشد. ودرآن صورت او حق چنين مداخله وتصرفی 

را داشته است. کاش جناب حشمت خليل غبار اکنون آن صفحه 

تعويض شده را با صفحه بعدی آن در اين کتاب روی ميکرد تاديده 

رد دوره محمد ميشد که مرحوم غبار چه حرف های تازه ای در مو

 زائی در آن کتاب گفته بوده است.
 

 :عبدالهادی داوی 
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فرهنگی و سياسی کشور  -يکی ديگر از شخصيت های علمی 

، عبدالهادی داوی بود که نقش موثر وماندگاری در جنبش استقالل و 

نهضت مشروطيت دوم داشت. او شاگرد عالمه محمود طرزی بود 

رهمکاری صميمانه داشت. ودر زير دست طرزی با سراج االخبا

مقاالت واشعارانتقادی و تحريک آميز او در سراج االخبار افغانيه 

 به چاپ ميرسيد و در بيداری وتحرک جوانان افغان « پريشان» بنام

 بسوی تحوالت سياسی، تاثير معين خود را برجای ميگذاشت.

، سال ششم ۱۲او در شماره « بلبل شوريده»نشر مسدس 

امير حبيب هللا خان را متوجه ساخت تا در حاشيه سراج االخبار، 

اين پريشان کيست؟ معلومات کرده »سراج االخبار بقلم خود بنويسد: 

حتی نماينده سياسی دولت بريتانيا را در کابل وادا شت تا « شود!

خود به مدرسه شاهی سری بزند و با جوانان افغان از نزديک آشنا 

  6۲بشود.

زندگی سياسی داوی ياد ميکنند ،  جالب ترين نکته ايکه در 

چگونگی امضاء تکفير نامۀ شاه امان هللا است. اين تکفير نامه که به 

امر بچه سقاو ، ازطرف اقارب نزديک شاه امان هللا چون سردار 

فيض محمد خان زکريا، سردار شير احمد خان، حيات هللا خان 

ر نايب عضدالدوله، سردار محمد عمرخان، سردارعزيزهللا خان پس

السلطنه، ميرهاشم خان و محمود خان ياور با گروهی ديگر بامضاء 

رسيده بود، تنها عبدالهادی داوی بود که پيش از امضاء خود اين 

  6۳«جزئيات مسايل راعلما خود دانند.»جمله را عالوه کرد: 

، از داوی به نيکوئی ياد 64مرحوم غبار در جلداول تاريخ خود

صفحات تاريخ خود نموده است، اما در جلد  اورا زيب کرده و اشعار 

دوم آن کتاب، وی را با نيش قلم تخريش کرده است. گويا بزرگترين 
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 129ص چاپ اول،جنبش مشروطیت، حبیبی، - 
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مالمتی مرحوم داوی ازنظر غبار اين است که چرا داوی پس از 

زندان طوالنی خود، باحکومت همکاری نمود و رياست شورا يا سنا 

  65را قبول کرد.

از  یمدت طوالنی ترواقعيت اين است که داوی مرحوم 

سال و هفت ماه( در  ۱۳مرحوم غبار در زندان سپری کرده است )

دو نوبت او زهر کشنده و بسيار درد ناک آغشته با غل و زنجير 

زندان ارگ را چشيده است. مخصو صا" شکنجه و آزاری که 

مرحوم داوی در هفت ماه اول زندان خود در ارگ در دوران امير 

ل شده بود، شايد بيشتر و طاقت فرساتر از هفت حبيب هللا خان متحم

سال زندانی بوده باشد که مرحوم غبار دردو نوبت زندان خود آن را 

 ديده است.

پوهاند حبيبی در کتاب جنبش مشروطيت متذکر ميگردد که 

دوره اول حبس داوی در زندان ار گ بسيار پر آزار بود ومدت »

زيرا به اتهام شرکت در  «66 هقت ماه را در غل و زنجير گذرانيد.

عمل سوء قصد بر جان امير حبيب هللا خان با عبد الرحمن لودين، 

عامل سوء قصد دستگير شده بود و بزنجير وزوالنه کشيده شده بود 

و قراربود امير در باز گشت از جالل آباد او را با عبدالرحمن لودين 

اه کله گوش اعدام نمايد، اما اجل به او مهلت نداد و خود در شکارگ

لغمان شکار گلوله کسی ديگر شد. و داوی ولودين از چنگال مرگ، 

بعد از تحمل شکنجه های فرا وان، نجات يافتند. يکی از ياران 

همزنجير داوی مير يار بيک بدخشی بود که مردی صاحب سخن 

ونازک خيالی بود و اين وضع رقت آور داوی را در بيتی چنين 

 تصوير کرده است:

  ی را بس بود زولنه یی        بندی ی

 این همه زنجیر دزنجیرچیست؟
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اين گفته نشان ميدهد که داوی صرف يک زندانی سياسی 

عادی  وفارغ از شکنجه دادن نبوده است. بلکه زنجير پيچ وبا غرب 

وغراب و اولچک و زوالنه بوده است. مرحوم غبار وساير زندانيانی 

ته اند ميتوانند تلخی ودرد که در چنين شرايط دشوار قرار داش

شکنجه های جانسوز فزيکی وروانی زندانيان سياسی را درک 

کنند.آن درد وشکنجه های طاقت شکن، يکبار ديگر بسراغ داوی 

ش( نيرو  ۱۳۲۵تا قوس  ۱۳۱۲سال )از  ۱۳شتافت. اين بار مدت 

وتوان جسمی داوی را از وی گرفت. بدون آنکه هيچکسی از ياران 

 مدت حتی يکدرهم به خانواده او مساعدت کرده باشند.قديم دراين 

داوی پس از رهائی از زندان دوسال ديگر در خانه نشست و 

سر انجام شاه محمود خان از حال پريش اومطلع گرديد و برای 

تحبيب او کوشيد واورا بحيث سرمنشی دارالتحرير شاهی 

نديد ش( ويک سال بعد بحيث وکيل ده سبز کابل کا ۱۳۲7مقررکرد)

و بشورا راه يافت و سپس به حيث رئيس شورا باال کشيده شد 

ودرسالهای بعد به سفارت در قاهره و اندونيزيا و به رياست سنا )از 

( برگزيده شد. اما اين مقامات هرگز روح خسته ۱۹7۳تا ۱۹۶۶

وجسم کوفته اورا احيا نکردند. مرحوم حبيبی شرح مفصل کار های 

او را در کتاب جنبش مشروطيت آورده فرهنگی  -سياسی و علمی 

ميالدی در کابل چشم از جهان فرو  ۱۹8۱است. داوی در سال 

 بست. 

 روانش شاد باد!
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 گفتار پنجم

 

 توضیحی بریک پراگراف بحث انگیزتاریخ غبار

 درمورد احمدشاه ابدالی 
 

افغانها باوردارند که احمدشاه بابا، يک  ازشخصيت ها  

سياس  کشورماست ودرتاريخ افغانستان معاصر، مقام بزرگ ونيکنام 

که کس  اورا  شد اگربدانند ارجمند  دارد.وسخت ناراحت خواهند

 بچشم کم به او د يده است.  تخريب يا تحقيرکرده و

محقق نامورانگيس ، الفنستون در اوايل قرن نزدهم ميالد  

نوشت، ( هنگاميکه جامع ترين کتابش را درمورد افغانها م  ۱8۰۹)

به  ضمن بحث در باره افغانها   جنوب غرب ، از احمد شاه بابا

 عنوان مؤسس افغانسان معاصرياد کرده ميگويد : 

احمدشاه خرد مندانه ، اساس یک امپراتورى بزرگ را » 

نهاد. هنگام در گذشت او متصرفاتش از غرب خراسان تا سر هند و 

پیمان ا یا با انعقاد از آمو تا دریاى هند گسترش داشت و این همه ر

 67« تصرف کرده بود. [بزور شمشیربدست آورده بود ویا عمال"]
 

برا ستى اگر شاهى درآسیا سزاوار » :و درجا  ديگر مينويسد

   68« احترام ملت خویش باشد، جز احمدشاه کس دیگرى نیست.
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باوصف اين غبار درحال  که اقدامات احمدشاه دران  را برا  

تان م  ستايد وفتوحات اورا تا واديها  سندو تشکيل مجدد افغانس

کشمير برا  حفظ تماميت ارض  قلمروش مجاز م  شمارد، اما 

مرهته ها وفتح دهل  را که درتاريخ لشکرکش  ها   جنگ با

معروف است ، يک کاربيهوده ، « فتح پان  پت » احمدشاه بنام 

ط  بکه اين کار احمدشاه هيچ ر نادرست وحت  مضرشمرده مينويسد

، بلکه بر عکس زمينه را برا  اشغال با منافع مل  افغانستان نداشت

هند بوسيله انگليس آماده کرد. اين قضاوت غبار سبب شده تا برخ  

ازنويسندگان ما باستناد آن ، احمدشاه را کم اهميت جلوه دهند و از 

آن پراگراف  .محبوبيت آن در ميان نسل جوان کشور بکاهند

... یکى ازکارهاى عجیب و بیفایده وحتى مضر ».: راميخوانيم 

احمدشاه این بود که درامور داخلى هند مداخله منفى نمود. به این 

معنى که دولت بابرى هندوستان مضمحل وعاجزتر از آن شده بود 

که بتواند کشوربزرگى را اداره کند، درحالیکه گرگ استعمار 

تى دوقوت بزرگ درگوشه اى ازخانه اوکمین گرفته بود.درچنین وق

تشکل کرد. آن یکى دولت  وکوچک ملى درجنوب ودر شمال هند

مرتهه )مرهته ( و این دیگرى قواى سکهه بود. البته احمدشاه از 

حق داشت که تماممیت کشور خود را تا لب  نظر حفظ حوزه سند

برابر قواى توسعه طلب سکهه دفاع نماید، ولى حمله  دریاى سند در

ف خون هزران افغان و هندوستانى براى درهم در قلب هند با مصر

 خطرناکى بود و هیچگونه ارتباطى با شکستن قواى ملى مرهته کار

 منافع ملى افغانستان یا هندوستان)؟( نداشت . 

واقع ، عجله براى برداشتن  نتیجه این فتح درخشان در

سنگى بزرگ از دم پاى استعمار انگلیس بود. احمدشاه خواست این 

رگ را درهندوستان بنام دین و توسط تقویه یک دولت خالى بز

فاسد شده که بحکم تاریخ محکوم بمرگ بود، پر کند، درحالى که 

چنین نشد. مرته کوفته شد ولى دولت بابرى زنده نگردید. پس راه 
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براى نفوذ استعمار بازتر شد. زیرا نه دولت افغانستان جانشین 

رگ ملى هند. شاید دراینجا دولت مرده هند گردید ونه کدام قوت بز

توان گفت احمدشاه در زمان و مکانى بسر مى بردکه پیشبینى 

  6۹«ازخطرات آینده استعماربراى اونا ممکن بود.

قبل از اينکه من بر اين پراگراف مرحوم غبار توضيح  ارائه 

سال قبل  ۳۰کنم ، بخش  ازتوضيحات مرحوم پوهاند حبيب  را که 

افغانستان در مسير تاريخ ، » انتشار کتاب  يعن  دو سه سال بعد از

در ارتباط به همين پراگراف تاريخ غبار نوشته ، اينجا  ۱۳46در

 انعکاس ميدهم . وسپس به نقطه نظرها  خودم خواهم پرداخت . 

 

 توضیحات پوهاند حبیبی در مورداحمدشاه درانی:
پوهاندحبيب  در مورد شخصيت احمدشاه ، درتاريخ مختصر 

احمدشاه مرد  متشرع و پابند احکام دين  و » ان مينويسد: افغانست

و نفر عرفا  عصر خويش ، حنف  مذهب عالم وبا سواد  بود. او بد

 محمد  ، مدفون درشکارپور و مياحصارک  جالل آبادهللا شاه فقير

ق ( ارادت داشت .اما احمدشاه در ۱۱۹۰عمرپشاور  ) متوف  

واخوت اسالم  بود. در سياست همواره طرفدار ماليمت و دوست  

دهل  و بخارا و خراسان و بلوچستان و سند با امراء معاصر خود با 

وجود اقتدار عسکر  و عظمت شاهنشاه  ، همهء آنانرا مکررا" در 

وتاج بخش  ها نمود، که حت  ديده وران  اعمال سرکش  عفو کرد

ل وبقو و تاج بخش  ها  او رابه ديده تعجب ديده اند. اين وسعت نظر

به حساب امور اين » دهلو  ، اين رويه شاه ابدال  هللا شاه وول  

احمدشاه با وجود جهانگير ، از خون ريز  « دنيا  ماد  نبود.

انصاف ومسلمانان خود دار  ميکرد. در امورجهاندار  با عدالت 

رفتار مينمود ومردم را مانند فرزندان خويش ميشمرد و ازاين 
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گويند و اين لقب  است که جز او  «بابا»روست که افغانان او را

وميرويس و رحمان ، نصيب ديگر  نشده است. والبته احمدشاه 

جنگجو و فاتح بود، ول  از تمام فتوحات و اعمال عسکر  او ظاهر 

مخرب ستم کيش و مظلوم کش  نبودو اگر  است که جهانگير غارتگر

  کار  بصلح و مسالمت پيش ميرفت ، بامسلمانان دست به جنگ نم

احمدشاه بحيث مؤسس  ۰و شمشير برو  برادر نميکشيد  برد

عظمت مردم افغانستان ، بوجود آورنده يک  افغانستان کنون  و مجدد

مملکت متحد و ملت واحد در تاريخ مل  ما مقام بلند  دارد. او بقول 

 عالمه اقبال الهور  : 

 ازدل ودست گهر ریزى که داشت

 سلطنت ها برد وبى پروا گذاشت

از همين ناحيت برخ  نويسندگان بر او خرده ميگيرند که و 

ذاشت ؟ ول  اگر چرا سلطنت دهل  را به زمام داران نااليق گ

دهلو  ) امام الهند( و ديگر امراء و رجال هللا مکتوبات شاه ول  

مسلمان هند  مالحظه شود، بوضوح م  پيوندد که احمدشاه در آن 

ه هند نرفته بود،بلکه وقت برا  جهان گير  و غارت و چپاول ب

يگانه هدف او نجات مسلمانان آنجابود که از او استرحام کرده بودندو 

هم و  نم  خواست که مرکزقوت مل  خود يعن  افغانستان را 

گذاشته و مانند شاهان خاندانها  ديگرافغان ) خلجيان، سوريان ، 

ص ن خدمت خاللوديان و غيره ( در هند مستهلک ونابودگردد. ويا اي

را به آاليش ها  دنيو  و ضبط شاه  هللا دين  وجهاد ف  سبيل 

با  د، چنانچه عين همين رويه رامکرراً آز جهانگير  بياالي دهل  و

امرا  ديگرهمسايه افغانستان، دربخارا وخراسان و سند وبلوچستان 

 نيز تعقيب کرده بود. 

ا همواره در نظر داشت و احمدشاه حدود طبيع  افغانستان ر

ً اگر ش اراض  پنجاب و کشمير رادر تحت اداره ميگرفت، برا   رقا

حفظ مملکت او بود. و  ميدانست که منبع قدرت و سلطنت او، خود 
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پان  » سرزمين افغانستان ومردم آنست . بنابراين اگر برا  فتح 

و گرفتن دهل  مرکز قدرت وسلطنت خود را ترک ميکرد و « پت

در سرزمين وسيع هند قوا  انسان  وفکر  و ادار  خود را 

مستهلک مينمود، ممکن بود که وطن او ، افغانستان از نعمت 

مرکزيت سلطنت محروم ميماند، وخانواده او هم همان سرنوشت 

دودمانها  افغان  هند  شده را ميديد که بکل  نابودشده اند. بنابراين 

سياست او چنين بود که امرا  همسايه خود را در تحت رايت 

ا وضع  دوستانه وپدرانه نگهدارد وخود را غاصب مقام شاهنشاه  ب

  7۰«وجهانگير  آزمند و قهارقرار ندهد.

 

 توضیحات  این قلم:
 مرحوم حبيب  به بخش  از اعتراض غبارپاسخ گفته است و

 آن پراگراف ميپردازم : و پاسخ جنبه ها  ديگر اکنون من به ارزياب 

ر، برسياست بايد گفت که قضاوت اعتراض آميز مرحوم غبا

سال که خوب وبد  ۲۲۰نظام  وفتوحات احمدشاه پس از گذشت 

 قضايا بر اثرگذشت زمان و ارزياب  دانشمندان ونظريات سياست

مداران روشن شده است ، يک قضاوت غير وا قعبينانه و غير 

 منصفانه است . 

قضاوت بر رخدادها  سياس  مهم گذشته ، با محکها ومعيار 

بکر ودرخور پذيرش نيست . چراکه هر  ها  امروز  ، کار 

رخداد تاريخ  مب بايست  مطابق شرايط و اوضاع همان زمان 

وظرفيت و امکانات همان عصروهمان روزگار مورد ارزياب  

 وقضاوت قرار گيرد. 

نوشته  پروفسوربرکدانشمند ايران  ، دکترشريعت  ازقول 

قایع و مؤرخ نباید با بینش زمان خویش حوادث یا و »ميکند: 
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مسایلى را که درزمان دیگرى رخ داده است بنگرد. یک حادثه یا 

امر یا یک مسأله گاه در یک زمان وجود دارد ونظیرش در زمان 

صورت  دیگرى مشاهده مى شود، اما داراى دومعنى بوده وباید بدو

حادثه اى که در زمانى بد و منفور  مثالً  0درباره اش قضاوت کرد

دریک زمان مسأله اى  0خوب جلوه میکند است ، در زمان دیگرى

اخالقى و در زمان دیگرى همان مسأله غیراخالقى است .... حال 

اگر مورخى این مسأله رانداند وبا بینش کنونى خودش مسأله اى را 

 ً  قضاوت غلطى خواهد داشت .  در زمان دیگرى مشاهده کند، مسلما

غییرى که همه پدیده هاى اجتماعى ، ولو نهادهاى غیرقابل ت

درشرق و درغرب یکى نیستند، در هر زمان داراى معانى خاص ، 

تلقى خاص ونقش خاصى هستندو بنابر این مورخ وقتى یکى از این 

نهادها ، پدیده ها و... را در گذشته مورد مطالعه قرار میدهد، باید 

 بینش خاص خود و زمان خودش را کنارگذاشته و بینش زمان مورد

بعد پدیده را مطالعه کندو تنها  و چشم داشته باشدنظر رادر مقابل 

 7۱«در این صورت است که میتواند معنى واقعى پدیده را بفهمد.

آنچه در اين اعتراض مرحوم غبار، برجسته مينمايد اينست  

رفته « پان  پت»ه سراغ حادثه که او با بينش و تلق  زمان خودش ب

م 6۰اپ ميبرد) دهه . بينش غباردر زمان  که کتابش را زير چاست

( بينش  بود که بدون چون وچرا نظامها  سلطنت  محکوم شناخته 

ميشد و تمام فتوحات ولشکرکش  ها  شاهان واميران وسالطين 

گذشته افغان مردود تلق  ميگرديد و تنها جنبش ها  رهاي  بخش 

و  مل  با رهبر  و پيشآهنگ  احزاب دست چپ  درآسيا و افريقا

د روز ـبه پيرو  واقتدا به اتحادشورو  سابق ، مُ  امريکای  التين

 ومورد تائيد وحمايت روشنفکران چپ  جامعه ما قرار ميگرفت . 
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با نشر جلد دوم افغانستان درمسيرتاريخ ، تازه ما در يافتيم که 

غبار نيزدارا  افکارچپ  بوده است . در اين ارتباط غبار خود زير 

رو  » م  نويسد : « کشورتاثير جنبشها  سياس  در » عنوان 

همرفته فعاليت ها  احزاب سياس  ، جرايد حزب  ، اتحاديه محصلين 

، ا پوزيسيون پارلمان  و تظاهرات انتخابات  در ظرف چند سال 

( تاثيرعظيم  در اذهان و ۱۹5۱-۱۹47)  ۱۳۳۰- ۱۳۲6محدود از 

نفوس مردم ، در رژيم سياس  و درسيستم اقتصاد  و اجتماع  

ان نمود. خواسته ها  آزاد  خواه  و ديموکراس  در کشور افغانست

 ]افکارکمونيست ، راه افکار جديد ، زير اين تاثير توسيع گرديد.

در مناسبات اجتماع  باز شد. و درمحافل روشنفکران،  نگارنده[

ايدئولوژ  ها  متنوع ونوين معاصر، مطرح گرديد. وبه اين ترتيب 

 تطورو تحول ايجاد شد.  درحيات سياس  داخل  افغانستان

اين نهضت سياس  در افغانستان، الغا  امتيازو انحصار 

و ابطال امتياز و انحصار اقتصاد   سياس  خانواده حکمران کشور

س  و لغو رژيم اريستوکرا سرمايه بزرگ را م  خواستند.

اوليگارش  و آزاد  و مساوات عموم  را طلب ميکردند. اين جنبش 

و مامور پائين رتبه سخن م  راند  پيشه ور، کارگراز منافع دهقان ، 

ودر سياست خارج  ، بيطرف  مثبت کشور را شعار ميداد . از 

، از تقويه جهان سوم و از سياست آنجمله برا  اولين بار جريده وطن

عدم انسالک فعال سخن گفت. گرچه سلطنت تمام اين جنبش هارا 

   7۲«جامعه افغان محو نمايد.معدوم کرد، ول  قادر نبود تاثير آنرا از 

اين تذکرات مرحوم غبار به صراحت نشان م  دهد که او از 

 ۱۳۲6مرز مشروطه خواه  ومل  گرائ  فراتر رفته و در سالها  

دارا  افکار وايده ها  چپ  شده بود. واگر اين ايده را  ۱۳۳۰تا 

پذيرفته نبود، ضرورت  نداشت تا بوسيله جريده وطن ، انديشه ها  
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ا مطرح کند که نهضت ها  سياس  چپ  ، پيرو خط فکر  مسکو ر

 يا پکن آنرا در سالها  بعدتر مطرح ميکردند. 

آنچه غبار در کتاب خود از آن بحث ميکند ، همان چيز 

هايست که بعد ها حزب دموکراتيک خلق افغانستان در مرامنامه خود 

نتشار با تفصيل بيشتر  ا ۱۹66در نخستين شماره جريده خلق در 

 داد.

زوال حزب  ظهور و» دستگير پنجشير  ، در کتاب 

مرحوم غبار که او يک  ه در ارتباط ب« دموکراتيک خلق افغانستان 

از بنيان گذاران حزب دمکراتيک خلق به حساب گرفته شده است اين 

کميته تدارک کنگره اول ) کنگره موسس ( برا  » طور مينويسد : 

ر منزل رضامايل هرو  داير و تشکيل نخستين بار درجمال مينه ود

ش (. اين منزل در آن زمان توسط ببرک ۱۳4۲سنبله  ۱8گرديد )

کارمل کرايه شده بود. در ترکيب کميته تدارک کنگره اول ، ميرغالم 

محمد غباررهبر جمعيت وطن ، نورمحمد تره ک  عضورهبر  

ببرک  ويش زلميان ، پوهاندعل  محمد زهما، استاد فاکولته ادبيات ،

کارمل ، اشتراک کننده فعال اتحاديه محصلين دوران حکومت شاه 

محمود خان ، مير اکبر خيبر ، محمد طاهر بدخش  ، ومحمد صديق 

 روه  ، نما يندگان برجسته نسل ها  کشور اشتراک فعال داشتند. 

کهن سالترين عضوکميته تدارک کنگره جمعيت دموکراتيک 

حدود هفتاد سال و جوان ترين آن خلق ، مير غالم محمد غبار در 

طاهر بدخش  دارا  س  سال عمر بود. توافق برا  تشکيل کميته 

تدارک کنگره ، ط  هفته ها وماه ها جر و بحث آزاد صورت 

درست بنظر  ۱۳4۳ش ) ظاهرا  ۱۳4۲گرفت. اما در آغاز سال 

ميرسد ، نگارنده ( پوهاند زهما با استفاده از يک فيلوشپ به اجازه 

ته تدارک کنگره به اروپا رفت. غبار با کارمل رو  طرح مسايل کمي

سياس  اختالف نظر پيدا کرد و با حشمت خليل فرزند  -سازمان  
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جد  ۱۱در  -فرهيخته خويش از اشتراک در تاسيس ح ، د ، خ 

  7۳«کناره گير  نمودند.  -ش۱۳4۳

بنابراين غبارکه دارا  انديشه ها  چپ  بود و بگفته دستگير 

شير ، کهن سالترين عضو کميته تدارک کنگره حزب پنج

دموکراتيک خلق ، بشمول نور محمد تره ک  ، ببرک کارمل، 

برا  محکوم کردن رژيم  بر خيبر، طاهر بدخش  و غيره بود ،ميراک

سلطنت  در کشور، بر مؤسس اين نظام يعن  احمدشاه بابا تاخته 

مرهته وتقويت اعتراض ميکند که حمله بر قلب هند بمنظورکوفتن 

سلطنت فاسد شده ومحکوم بمرگ بابريان هند ، با ريختن خون 

هزاران افغان وهندو، هيچ ربط  بمنافع کشور ما ويا هند نداشت . 

در حال  که نجات مليونها مسلمان هند از مرگ حتم  و سرا زير 

شدن غنايم فراوان جنگ  وارسال مليونها روپيه ماليات ساالنه از هند 

 ستان ، رابطه مستقيم  به اين فتح داشت . به افغان
 

 روحیات افغانی و جذبات دینی احمدشاه بابا:       
 

نکته ديگريکه آقا  غبار بدان کمتر بها داده است ، عدم توجه 

او به احساسات مل  و شور وجذبات دين  افغانها واعتقادات مذهب  

 احمدشاه بابا است. 

عتقد به مسلک و مشرب احمدشاه بابا که مرد  متدين و م

هللا وانست در چنين فرصت  که شاه ول  صوفيانه نقشبنديه بود، نميت

( شخصيت روحان  پرنفوذ وصاحب نام و ۱76۲ــ۱7۰۳دهلو  )

او را برا  جهاد برضد مرهته ها   -آوازه ا  در تصوف نقشبنديه 

مشرک فرا خوانده و از اوخواسته بود تا اسالم را در هند از نابود  

 نجات بدهد، نيرو وتوان اسالم  وافغان  خود رابرا  نجات  کامل

 مسلمانان هند بکارنگيرد. 
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پوهاند هاشم  از سه مرجع هند  نام م  برد که از احمدشاه 

خواسته بودند تا دست کمک و تساند بسو  مسمانان هند دراز کند و 

آنها را از شر تباه  و غارت وهتک ناموس بوسيله مرهته ها  

دهلو  هللا ات بخشد. اين سه مرجع عبارت بودند از شاه ول  هندو نج

، منورين هند وامراء و راجه ها  دربار عالمگير ثان  ، امپراتور 

منورين هند در عرايض خويش » هند. پوهاند هاشم  مينويسد که : 

نوشته بودند که : حکومت مغوليه از تسلط بر اوضاع عاجز است و 

شيوع فقر و فاقه که از غارت گر   رعايا  مسلم و هندو بر عالوه

ها  مرهته عايد شده با انواع فشار و مظالم رؤسا  مغرور مرهته ، 

دچار و درحال دمار و تباه  گير آمده اند .اوضاع روز بروز از بد 

بدتر شده جانب تباه  ميرود. چون آينده وطن خود را دگرگون م  

مل  خويش را از بينيم ، صدا برا  نجات آبرو و بقا و موجودديت 

 . ( ۹46)سيرالمتمخرين ، ص .«آن حضرت دادرس، و داور  ميخواهيم 

دهلو  محدث هللا استاد هاشم  عالوه ميکند که شاه ول  

مشهور ، با افغانان روهيله که از نگاه تعداد کم بودند ، تماس گرفته 

و پيشنهاد کرد که روهيله ها با احمدشاه مستقيما به حفاظت دهل  و 

دام کنند و برا  اين منظور اونامه ي  توسط نجيب الدوله ، هند اق

رئيس المجاهدين به احمدشاه فرستاد و در آن از تخريب ساحه وسيع 

هند توسط ظلم مرهته و تخريب کار  آنان در دهل  و دکن و يک 

تعداد سرزمين ها  ديگر تذکر داده تقاضا کرد تا غازيان را باهم 

که از نگاه تعداد کم اند ول  مردم ديگر متحد ساخته و مرهته ها را 

  74....«باآنها يکجا شده است ، شکست دهد 

بايد فهميد که احمدشاه در آن روزگار تنها پادشاه مسلمان  است 

که قلمروش از غرب نيشاپورتا دروازه ها  دهل  واز آمو دريا تا 

بحر هند گسترش يافته بود و هرحرکت  که بر خالف نظم و امنيت 
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یانا برونمرزى ، شماره دوم ، سال دوم ،)افکار شاه ولى آرپوهاند سید سعدالدین هاشمیان، - 
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  و يا تماميت کشورش در اين گستره جغرافيائ  و سياس  رخ داخل

ميداد، او مب بايست  عالجش را ميکرد ومتمردين و گردن کشان را 

ونظم و امنيت را درقلمرو امپراتور    ۰بر سر جا  شان م  نشاند

 دران  اعاده مينمود. 

در زمان  که پنجاب سر به طغيان برداشته بود و مرهته ها 

از دهل  تاسرهند واز آنجا تا پنجاب را در « راگوبا» نده نيزبه فرما

( ، نصيرخان بلوچ هم در بلوچستان ۱75۹ -۱758نورديده بودند ) 

علم قيام بر ضد احمدشاه برافراخت، پس برا  خاموش کردن اين 

ن نبود که همه شورش ها ونا آراميها وب  نظم  ها ، چاره ا  جز اي

ر بيارايد ونظم وامنيت را در قلمرو لشک احمدشاه خود به نفس خويش

 خوداعاده کند. 

دهلو  نيز برا  احمد شاه هللا اين درحال  بود که پيام شاه ول  

رسيده بود وازاو م  خواست تا اسالم را در هند از نابود  کامل 

زيرا او برا   کند، تنجات بخشد. ودر جهاد برضد مرهته ها شرک

 ۲۰درسالها  قايل نبود.  مغول  هند مشروعيت مذهب  انامپراتور

شورشها  سيکان درشمال ونيرومند  مرهته هادر  ۱8قرن  ۳۰و

 جنوب دهل  امپراتوران مغول  را مقهور خود کرده بودند . 

-۱۰68او متوجه بود که با از بين رفتن اورنگزيب ) 

م( مسلمانان هند تقريبا يار وياور خود را از ۱7۰7-۱657ق=۱۱۱8

ورنگ زيب با محاصره بمبئ  ، کمپن  هند ا باری دست داده اند.

شرق  را به قبول شرط عدم مداخله در امور هند وادار ساخته 

تفرقه »  انگليس ها با سياست  ،اورنگ زيب با مرگ  مگربود.

خود، هندوها  متعصب را تشجيع و تسليح « بینداز و حکومت کن

 کرده بجان و مال وناموس مسلمانان م  انداختند. 

و  يت وکشتارانتقامجو، در پ  آزارو اذمتعصب وهندوها  

غارت و تاراج دارائ  مسلمانان را  چپاول مسلمانان برامده بودند،

کشيدند. اطفال  باکانه به آتش مب شانه آنها راببم  کردند وخانه وکا
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وکودکان مسلمانان را از کوچه وبازار م  ربودند و سر به نيست 

جاوز روا ميداشتند. دختران وزنان م  کردند و بر ناموس مسلمانان ت

جوان مسلمان را اختطاف مينمودند. به مراکز مقدسه وعبادتگاه ها  

مسلمانان توهين روا ميداشتند. در هنگام عبادت مسلمانان، مواد 

فضله حيوان  و انسان  را پرتاب م  کردند. در چاه ها  آب 

ا کشته در نوشيدن  مسلمانان، کثافت م  انداختند ويا سگ وگربه ر

منابع آب آشاميدن  مسلمانان م  انداختند. در مزارع کشتکاران 

مسلمان را بدرخت م  بستند تا در زير گرما  سوزان آفتاب جان 

 به يغما م  بردند.  بدهند و ابزار کشاورز  آنانرا تخريب يا

گروه ها  افراط  هندو، بطور دسته جمع ، شب هنگام بر 

انان حمله م  بردند وخانه ها  شان را دهکده ها وروستا ها  مسلم

شبانه در شعله ها  آتش م   زدند و بسا ازمردم در خواب آتش م 

که يک هندو  اصيل وخوب  سوختند. افراطيون هندو، تبليغ ميکردند

آنست که ال اقل يک مسلمان را بکشد يا کشته باشد. اگر کس  از 

ودک يا زن هندوها بنابراحساس بشردوست  و نوع پرور  ، به ک

 را آتش ميزدند.  مسلمان پناه م  داد ، خانه او

 هللادر چنين اوضاع واحوال رقت بار  بود که شاه ول   

دهلو  پيام  به احمدشاه بابا به قندهار فرستاد وپس ازشرح وضع 

متذکرشده بود که : مسلمانان کشور پهناور هند  ناگوارمسلمانان هند

هندوان متعصب با انواع زجر از سالها به اين طرف زيرستم وظلم 

وشکنجه ، همه روزه قربان  هوس ها  شوم وناپاک اين ناکسان 

م دارند تا نام ونشان مسلمان ميگردند. اين هندو ها  متعصعب تصمي

کمر جهادبست  ونا بود سازند. م  بايد محو در کشورهند سالم راو ا

ت  نامه شاه ومسلمانان هند را از نابود  کامل نجات داد ... گويند وق

مطالعه کرد، از شدت  نرادهلو  بدست احمدشاه رسيد و آهللا   ول
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دستار از سرگرفت وسپس  ناراحت  تنش لرزيد ولبش را گزيد و

 .  75دستور آمادگ  لشکر را داد.

افزون بر اين افغانها در حمله بر هند، سنت  طوالن  دارند. 

د، در اوايل تاريخ افغانها گواه براين است که از عهدسلطان محمو

قرن يازدهم ميالد  تادوره احمدشاه بابا وتااخير قرن هژدهم ، 

هيچگاه  در يورش برهند شکست نخورده ودست خال  از هند 

 برنگشته اند. 

سلسله ها  خلج  و لود  وسور  ، بشمول سلسله سالطين 

م( همگ  از افغانستان به هند رفته بودند ۱85۱- ۱5۲6مغول  هند )

 ن دود مانها مدت  کم يازياد به نام ونوائ  در آن سرو هريک  از آ

 76زمين رسيده بودند. 

احمدشاه نيز اين ششمين يورش پيروزمندانه اش بر هند شمرده 

و اصالً کلمه ناکام  درمخيله اش خطور نميکرد ، برعکس  ميشد

اشتراک در جهاد برضد دشمنان اسالم درهند، يک پيکار مقدس 

ن گذشته ، جرگه مشورت  متشکل از سران برايش تلق  ميشد. ازاي

قبايل ورجال دولت ، هيچ ترديد  از اشتراک در جهاد برضد 

هندوها، وسيکها نداشتند وآنراعالوه بر انجام يک امر دين  ، 

دستاويز  برا  غنايم باز هم بيشتر  از سرزمين ها  دشمن م  

 پنداشتند. 

الب  اشاره مؤرخ انگليس  الفنستون بيک نکته مهم وبسيار ج

درانیان درنبردهاى سخت وطولنى در کنار ایرانیان » کرده ميگويد: 

 ودر سپاه تحت فرمان نادر، انضباط وتجربه جنگى فراگرفته بودند

وحسن نظرى که آن فرمانده بزرگ به آنان داشت ،باعث تقویت 

براستى بهترین  روحیه اعتماد به نفس در آنان شد. چنانکه خود را
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 9،ص1377=جدى  1998، شماره دسامبردیده شود، جریده دعوت - 
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، 89، ص1369دیده شود: افغانستان ، اسالم ونوگرائى سیاسى، اولیور روا، چاپ ایران،  - 

 (234موعه مقاالت(،چاپ ایران، صافغانستان، جنگ وسیاست ) مج
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آسیا مى دانستند. دیگر افغانان از رخداد هاى زمان  سپاهیان در

که چسان هندیان را خوار شمارند و از ایرانیان  آموخته بودند

  77«بیزارى جویند.

از اينجاست که همه ارکان دولت و نيروها  جنگ  ، با 

روحيات بسيار قو  وعال  عازم جنگ با مرهته ها شدند و درميدان 

زن نيروها  متخاصم ، به قوت ايمان و پان  پت ، با وجود عدم توا

شجاعت افغان  ، مرهته ها را بسخت  شکست دادند و افتخار بزرگ 

تاريخ  برا  ملت خود کمائ  نمودند. و مليونها مسلمان هند هم از 

 78تباه  و مرگ حتم  بدست مرهته ها  هندو نجات داده شدند.

 رعا  هزار 4۰الفنستون ، سپاه احمدشاه را، مرکب از 

هزارتن از مردمان روهيله و ده هزارتن سپاهيان متعلق ۳۰خودش و 

تا توپ وشمار  و چند زنبورک شتربر به سران هند همراه با هفتصد

 .  7۹ توپ ميشمارد. ۲۰۰تن با  هزار۳۰۰مرهته ها را

بنابراين از ديدگاه منافع مل  افغانها وهم از ديدگاه منافع 

ز فتوحات درخشان و افتخار بر مسلمانان هند ، فتح پان  پت، يک  ا

انگيزبرا  افغانها بشمار م  رود و دست آورد ها  عظيم ماد  

 ومعنو  از آن فتح نصيب افغانها و مسلمانان هند گرديد. 

در حقيقت موجوديت پاکستان امروزه ، مزد شمشيراحمدشاه 

بابا است، واگر احمدشاه بابا از شرف و ناموس و هست  مسلمانان 

نم  کرد، شايد تخم اسالم از آن کشور جاروب م  گرديد هند دفاع 

وامروز پاکستان  وجود نم  داشت که با نا سپاس  از احمدشاه بابا 

  ياد کند و از کشور او و هموطنان او انتقام بکشد.
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 485الفنستون، افغانان، ترجمه آصف فکرت،ص - 
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نفر تا 340000سوارو تعداد سپاه دشمن را از  60000منابع افغانى ، تعداد سپاه افغان را،- 

، حبیبى ، تاریخ مختصر افغانستان ، 184غبار،احمدشاه بابا،ص  .یک ملیون نفر قید کرده اند

 ،262ص 
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 494ستون، افغانان، ترجمه آصف فکرت،ص الفن- 
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هزار اسير  که در جنگ به اسارت افغانها ۲۲احمدشاه بابا ، 

سلمان را بنام در آمده بودند، همه را بخشيد و صرف يک نفر م

ابراهيم دکن  که مايه فساد شناخته شد، اعدام نمود.و اين نشاندهنده 

آنست که احمد شاه از ريختن خون مردم مظلوم بيزار بود وتا کس  

بر ضد امنيت داخل  قلمروش طغيان نميکرد، برويش شمشير نم  

  کشيد.

 

 استعمار:پالنهای عدم درک 

 ه کلمه استعمار را شنيده بود گفت که احمدشاه در آن وقت ن بايد

ونه هم معن  آنرا )اگر شنيده باشد( بدانگونه که امروز ما م  دانيم، 

ونه خود استعمار( از زمان « ) استعمار» زيرا مقوله  م  فهميد.

( ببعد وارد ترمينولوژ  سياس  گرديد که ۱۹مارکس ) اواسط قرن 

زگار خود حت  در آن رو .احمدشاه يک قرن فاصله داردباعهد 

ديدند، نه بعنوان  هنديها نيزانگليس ها را بچشم سوداگران خارج  مب

يا افغانان ديگر.  غاصبان سرزمين شان ، تاچه رسد به احمدشاه و

که قبل از تمسيس دولت افغانستان  در اين زمينه م  نويسد غبار خود

در هند يک قوه نهان  و خطرناک ديگر وجود داشت که مثل » 

ز ماورا  بحار غوطه زده و در سواحل هند سرکشيده اختاپوت  ا

بود. اين قوت نا آشنا که با اسلحه علم و فن وتخنيک عال  تر  و هم 

در عروق و مجهز بود، بشکل تدريج  اما عميقاً با حرص وخشونت 

شرائين هند جسيم و غن  سير ميکرد، درحال  که هند  ها ايشان را، 

« پسار  و دکاندار»افغانها آنان را  سوداگران  بيشتر نميدانستند. و

م  ناميدند. واين همان استعمار گران غرب  بودند که تجزيه و تقسيم 

  8۰«و نفاق تمام قوتها  مل  را با ثروت آن ميخواستند.

 واقعيت اين است که احمدشاه ، چه بر هند لشکر کش  ميکرد 
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 356غبار، همانجا، ص  - 
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ليس ها که يا نميکرد و چه با مرهته م  جنگيد و يانم  جنگيد، انگ و

ازيکصدوچهل سال قبل از حادثه پان  پت در هند رخنه کرده بودند، 

کارشان را بر طبق طرح و برنامه استعمار  خود ميکردند. برا  

  بشمار م  رفت ، سنگ بزرگانگليس ها ، نه پس کردن مرهته ها 

 ونه سقوط دادن دولت بابر  هند. 

 قتل عام  که درقبل از احمد شاه دران  ، نادرشاه افشار با 

دهل  براه انداخت ، نيرو  مقاوت هند  ها و هندو ها را خرد کرده 

بود. در آن زمان انگليس ها در بمبئ  و کلکته و مدراس وبنگال و 

ساير شهر ها  پر نفوس هند از جريان اوضاع در هند آگاه  داشتند 

و هر هفته وهر ماه با تطميع و تخويف راجه ها  خود خواه و خود 

ر هند، قرارداد ها  دوجانبه م  بستند و سپس آنها رامکلف به س

اجرا  مواد آن م  نمودند تا سرانجام به اشغال سراسرهند مؤفق 

 شدند.

سال پس از جنگ پانى پت ، یعنى پس از آنکه امریکا ۱6

اعالن کرد،  ۱776استقالل خود را از زیر سلطه انگلیس در سال

امریکا به آسیا کشیده شد و  پاى رقابت هاى استعمارى از قاره

انگليسها در اشغال نظامى هند، هدف این رقابت قرار گرفت. 

زيرپوشش سوداگران خارج  ) کمپن  هندشرق ( ابتدا رقبا  تجارت  

اروپائ  خود ) پرتگاليها ، فرانسه ايها، و هلنديها( رايک  بعد ديگر  

 از صحنه اقتصاد  و سياس  هندخارج ساختند وس  سال بعد

 م(  ۱8۰۳ازمرگ احمدشاه بابا، دهل  را اشغالکردند. )

آیا در جهان امروز کسى پیدا مى شود که بتواندسیاست یک 

سال  240سال بعد انگلیس را پیشبینى کند، تا ما هم بعد از گذشت 

از جنگ پانى پت ، از احمدشاه به عنوان پادشاه افغانستان، این 

سال بعد انگلیس را در  40 سوال رابکنیم که چرا نتوانسته سیاست

برداشتن »  آن زمان پیشبینى کند که جنگ با مرهته ، به معنى
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و راه تعرض و تجاوز « سنگى بزرگ از دم راه استعمار است 

 انگلیس را برسراسر هند مساعد میگرداند. 

غبار آنجا که ميخواهد اندک  واقع بينانه تر با اقدامات احمدشاه 

در پا  آن پراگراف مالمت آميز خود اين و عصر او بر خورد کند، 

شاید در اینجا بتوان گفت که » جمله را م  افزايد و م  نويسد: 

احمد شاه در زمان ومکانى بسر مى برد که پیشبینى از خطرات 

 . 8۱«آینده استعمار براى او نا ممکن بود.

غباراگر در آغاز آن پرا گراف اين جمله را م  نوشت ديگر 

وم نمودن احمدشاه و ارائه داليل اضاف  نبود، اما ضرورت  به محک

پس از آنکه حرف هايش را گفته است، با بيان اينجمله از اعتراض 

 بيشتر پرهيز کرده است. 

 ان از این پراگراف غبار:افغان ستیزسوء استفاده 
متمسفانه اين پراگراف از تاريخ غبار که از آن بو  خوار 

به مشام ميرسد، در نوشته ها   شمردن وسبک کردن احمدشاه بابا

نويسندگان بعدتر از غبار راه يافته و حت  در پژوهش ها  برخ  از 

استادان تاريخ ،نيزانعکاس يافته و برآن پراگراف به عنوان سند 

محکوميت احمدشاه، استناد شده است. چنانکه در مجله آريانا  

اول  برونمرز  چاپ سويدن بمديريت پوهاند رسول رهين ) شماره

( نيز همين پراگراف تاريخ غبار بازتاب يافته و در اخير ۱۹۹۹

بازشدن راه انگلیسها به » نويسنده از آن چنين نتيجه گرفته است : 

افغانستان از سرزمین هند و سلب استقالل افغانستان، اشتباه 

. تاریخى احمدشاه است که اکثرمورخان بر آن انگشت گذارده اند

»8۲  

دام مؤرخ ب  غرض افغان  ويا خارج  ، معلوم نيست که ک

تجاوز انگليس را بر افغانستان ، بعد از هفتاد سال پس از مرگ 
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احمدشاه ، آنرا اشتباه احمدشاه بابا دانسته است ؟ در هرحال چنانکه 

مالحظه ميشود ازاين پراگراف چنين بهره بردار  ميشود که اين 

هند تقويت کرد و سپس احمدشاه بابا بوده که استعمار انگليس را در 

راه را برا  برا  تجاوز انگليس ها برکشور ما هموار ساخت و اگر 

احمدشاه بابا شورشيان هند را سرکوب نميکرد ، انگليسها خود قدرت 

 . تصرف هند را نداشتند و پا  شان بسرزمين ما نم  رسيد

ربنیاد اینگونه برداشتها ، فقط اینقدر باقیمانده که نویسنده ب

لل میکرد : اگراحمدشاه بابا کشورى بنام افغانستان از خود استد

برجاى نمى گذاشت ، روسها هرگز برافغانستان تجاوز نمیکردند و 

سرانجام این همه بالها یى که براین مردم و این سرزمین وارد آمده 

و مردم امروز با آن روبرو اند ، از دست احمدشاه است که کشورى 

شان برجاى گذاشته است ! اینست عمق فاجعه از خود به این نام و ن

ایکه از این پراگراف و ازاین گونه استدلل ها نشأت کرده و خواهد 

 گوئ  که اين احمدشاه بابا بوده که بال  استعمار را بر هند نازل کرد.

با فتح دهل  و شکست مرهته ها ، خدا  نکرده در حق  کرده و يا

ر هدف غير از اين باشد، وطنش مرتکب خيانت  شده باشد. و اگ

اقتباس و انعکاس آن پراگراف، چرا اينقدر مورد دلچسپ  اين استادان 

قرار گرفته است؟ مگر نم  شدبجا  آن ، کار نامه ها  احمدشاه 

 راگزينه و ارائه کرد؟ 

 در استادان تاريخ پوهاندجالل الدين صديق  استاد يک  از

حاکميت پشتونها بطورکل   فاکولته ادبيات وعلوم اجتماع  بود. اوبه

احمدشاه بابا به عنوان مؤسس دولت افغانستان بطورخاص  کينه  وبا

براين استواربود تا درشگرد  ميورزيد و تمام تالش وکوشش او

 آب وتاب  بخورد با آنرا کند وفوراً  حاکميت پشتونها کم  وکاست  پيدا

ر  نظام قبيله ساال» شاگردانش بدهد. به همين منظوراوکتاب 

ثابت نمايد  تا رانوشت ودرآن سع  بعمل آورده بود« درافغانستان 

که درافغانستان حاکميت تنها وتنها به قوم وقبايل پشتون تعلق داشته 
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وساير اقوام دراين حاکميت سهم ونقش  نداشته اند. درحال  که روش 

حکومت دار  احمدشاه بابا بنابرنوشته مرحوم غبار درست برعکس 

 دصديق  است . آنجاکه غبار مينويسد:ادعا  پوهان

احمدشاه دراداره افغانستان ، تحکیم بنیان وحدت سیاسى »  

مساوات راى تحقق بخشیدن این نصب العین ،را اساس قرارداد.ب

حقوقى رابین اهالى افغانستان درنظرگرفت .و ازلحاظ مذهب وزبان 

 و نژاد ومنطقه وقبیله ، تبعیض وتفاوت کمترشناخت.امادرعمل

)مردم ( احمدشاه راعادلتر ازقول یافتند و دیدندکه اشخاص باکفایت 

بدون تبعیض ازلحاظ نژاد و زبان ومذهب دراموردولت شریک 

 هستند. 

مثالً والیان مقتدر احمدشاه درقلمرواو اینهابودند: درولیت 

هرات درویشعلى خان هزاره، درولیت نیشاپور عباسقلى خان بیات 

فخان غلجائى، درشکارپور دوستمحمد خان ، درولیت قالت اشر

کاکر، درولیت مشهدشهرخ افشار، درولیت کشمیرخواجه 

ولیت  ، دراجه زاده، درپتیاله امیرسنگه سیکخان خوهللاعبدا

بلوچستان نصیرخان بلوچ ، درپنجاب زین خان مهمند، در ولیت 

سند نورمحمد ملقب به شهنوازخان سندى ، دردیره اسماعیل خان 

ان ، درولیت ملتان شجاع خان ابدالى ، درپایتخت موسى خ

افغانستان هم رئیس دارالنشاى احمدشاه ، میرزاهادیخان قزلباش ، 

مستوفى دیوان اعلى میرزاعلى رضاخان قزلباش وخزانه دارکل هم 

  8۳«یکنفرهندى بنام یوسف على ملقب به التفات خان بودند. 

ل  هرات نبود؟ درعهد تيمورشاه دران ، محمدخان هزاره وا

فرمان  هجر  دو۱۲۰4هجر  و۱۱۹۹تيمورشاه دران  در سالها  

جدا عنوان  محمدخان هزاره وال  هرات صادرنمود که درآن فرمانها 

عالوه برهرات اوحاکم باالستقالل واختياردارجمع آور  ماليات تون 
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آيا مگردرقوم پشتون  وطبس وکاخک و کيلک وجنـابـذ نيز شده بود.

شد که اينکار رابدو م  سپرد؟ معلومدار که پيداميشد  نمب کس  پيدا

مگرواقعيت اين است که آنهاآرام  وامنيت کشور را ميخواستند نه 

  84يک قوم ونه تنها خود را.

 دفاع از خدمات احمدشاه بابا:
آقای انجنير خليل هللا معروفی، ضمن مقالتی آنجا که احمدشاه 

مقايسه کذاشته اند، بگونه  مسعود را با احمدشاه درانی در مظان

احمد »احمد شاه درانی، که ميسزد »اعتراض براين قياسها مينويسد: 

خوانده شود، از ويرانه های خراسان و از خشت و « شاه بابای کبير

ِگِل آن سامان، دولتی و مملکتی را تمسيس و بناء کرد، که بنام 

« بانی و مؤسس افغانستان»ياد ميگردد. پس« افغانستان»

اعليحضرت احمد شاه بابای کبير است. از آن زمان تا کنون، اين 

وطن مقدس و اين نام بزرگوار و فاخر، پيوسته و بال انقطاع در 

تأللؤ و پرتو افشانی بوده و هستی و موجوديتش را تندباد حوادث هم 

به خطر انداخته نتوانسته. حتی روسيۀ سيه روی با تجاوِز وحشيانه و 

را نابود بسازد و نام ناميش « افغانستان»د نتوانست جنگ سفًاکانۀ خو

85« را از صفحۀ روزگار بردارد.
دراينجابايد افزود که اگراحمدشاه  

بابا را موسس افغانستان کبيربناميم، احمدشاه  مسعود را ميتوان 

 ويرانگر کابل کبير بخوانيم.

دانشمند ومحقق نامورانگليس، الفنستون سياست با تدبير و  

رو  احمدشاه را برا  فرمانروائ  بر مردمان جنگجو  ميانه

  وآزادمنش افغانستان، جزئ  از نبوغ طبيع  او ميشمارد و فتح پان

يش  احمدشاه دانسته نوشته م  کند: پت را نتيجه معقوليت و دور اند

پس از فتح پان  پت ، چنين مينمود که تمام هنوستان در تصرف » 
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 ۰بر طبق نخستين برنامه اش رفتار کرداحمدشاه قرار دارد ، ول  او 

يعن  به همان بخش  که نخست به او واگذار شده بودند، قناعت نمود 

وديگربخش ها را به طيب خاطر به رئيسان محل  که او رايار  

کرده بودندبخشيد... احمدشاه با دور انديش  و معقوليت درک م  

آسان   نميتواند به کرد که چنان متصرفات دورافتاده ا  را

  86«نگهدارد...

خدشه دار کردن حیثیت و شخصیت احمدشاه بابا در نظر 

شاگردان و نسل های آینده بمنزله خرد ساختن و بی عرضه کردن 

چه این احمدشاه بابا بودکه برای ما هویت  تاریخ افغانستان است.

ملی و تاریخی و سیاسی بخشید، ورنه ملت ما در زیر چکمه های 

سالطین بیگانه هند یا ایران و ماوراءالنهر، هویت  استبداد شاهان و

احمدشاه بابا، جز سعاد ت و سر بلندی 0ملی خود را از دست میداد

و استقالل مردم افغانستان آرزوئی نداشت و با تحمل رنج سفرهای 

طول نی و قبول خطرات گونه گون حیاتی و حیثیتی، به عنوان یک 

ان و فاتح میدانهای نبرد های رهبر و پیشوای فدا کار و شجاع افغ

سرنوشت ساز، برای افغانها افتخار آفرید. و هر گز به وطن خود 

خیانت نکرد و هموطنان خود را خوار و حقیر نشمرد.هرگز خود را 

بالتر و بیشتراز هموطنان خود به حساب نگرفت. هرگز تن آسائی 

ننمودوبه عیش ونوش نپرداخت. هرگز از کدام قدرت خارجی د 

تور نگر فت و بر فرق ملت خود نکوفت. احمدشاه با آنکه تاج س

می گرفت و تاج می بخشید، هر گز بر سر خود تاج ننهاد. بلکه مثل 

سایر هموطنان خود دستار می بست و با آنان بر زمین مفروش می 

نمشست و به درد دل آنهاگوش فرا می داد وبداد مظلومان میر سید. 

طنان خودبرخورد می کرد و ازهمین و مثل یک پدرمهربان باهمو

 میگفتند. « بابا»جهت مردم او را 
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به یقین  میتوان گفت که اگر احمدشاه بابا نمی بود، امروز 

کشوری بنام افغانستان نمی بود که در نقشه جهان جای را اشغال 

کند و فرزندانش به نامش افتخار نمایند و به همین دلیل هیچ 

نخواهد بود که افغانستان را میراث نویسنده ومؤرخ با انصافی 

گرانبهای احمدشاه بابا نشمارد و به استقالل و حاکمیت ملی آن 

احترام ننماید و یاد آن پادشاه مدبر افغان را گرامی ندارد.  پس احمد 

شاه بابا را باید احترام گذاشت، و از او بخاطر خدمات مهم سیاسی 

سپاسگزاری از اش سپاس گزار بود و به فرزندان وطن درس 

 .  مردان بزرگ و شخصیت های ملی را آموخت

 پایان
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 مگفتارشش

 

 غباردر بارۀ مرحوم تذکر پاسخی به

 امیردوست محمدخان علل تسلیمی 
 

 : هابه انگلیس شدن امیردوست محمدخان  تسلیمعلل 

يک  از مسايل  که ذهن خواننده را در مورداميردوست 

ه خود مشغول م  سازد، حاضرنشدن امير در زيربيرق محمدخان ب

وسپس خبرتسليمی  امير به  ۱8۴۰نومبر ۳مبارزين ملی در روز 

انگليسها است.  بسياری ازنويسندگان و مورخين ما در رابطه به اين 

حادثه، برخوردها  متفاوت، سطح  وحتی تعصب آميز داشته 

  87 اميرکرده است. لیجبن وبزد اند.مثالً :مرحوم غبار آنرا حمل بر

وقوت  ضعف انگلیسهاومرحوم رشتيا  آنرا به بيخبری امير از 

 88نسبت داده است. افغانها

تالش وخیانت ناظم جنگ نامه ميرمسجديخان کوهستانی، 

پروان را برای دستگيری امير،عامل تسليمی امير  بعضی ار خوانین

ر را يک به انگليسها گفته است. ومرحوم فرهنگ هم  اين عمل امي

تعبيرنموده مدعی است که امير با اين حيله  حرکت ماکیاولستی

 هم نقش خود را درسرنوشت آينده کشور تضمين کند. ميخواسته باز

8۹. 
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ممکن است درهر يک از اين قضاوتها بخشی از حقيقت   

نهفته باشد ولی آنچه هيچ حقيقتی در آن ديده نميشود حکم برترس و 

 جبن اميراست. 

امیربعد از آنکه قوت : "ن مورد چنين تذکر دادهغباردراي

مردم، دشمن را درپروان بکوفت ومبارزین ملی مشغول پیشرفت 

بود، ناگهانی از زیربیرق آبی ناپدید گردید، هرقدراو را جستند 

  ۹۰" نیافتند.

عجبا! مگرامير قطره آبی بود که درزمين فرو رفت و از 

ً از ن يک بسم هللا با گفتنظرها ناپديد شد؟ يا جن بود که  دفعتا

تيزتگ  پکه با اسکسی او را نديد  زيربيرق جهاد ناپديد گرديد وهيچ

  تاخت؟ خود بکدام سو

از منابع تاريخی همان زمان، که غبار برخی من فکر ميکنم 

که مولف جزو جنگ نامه ميرمسجديخان کوهستانی" »کتاب از جمله 

« نوای معارک»اب وکت« ظفرنامه اکبری»، وکتاب لشکرامير بوده

، ورنه بجای با دقت نخوانده را از ميرزاعطامحمدشکارپوری 

محکوم کردن امير، شايد خوانينی را محکوم مينمود که برای امير 

ش دستگيرمهمانی وصرف غذا دوست محمد دام چيده بودند تا حين 

 کنند وبه انگليسها بسپارند و پاداش بگيرند. 

« از زیربیرق آبی درپروان ناپدید شدن ناگهانی امیر »سخن

چه گونه ميتواند تعبيرشود؟ غير ازاينکه خواننده تصور نمايد که 

ازميدان نبرد  کشتن خودامير، شخص ترسو وجبون بود وازهراس 

امیر اصالً در که حالی درفرارکرد و خود را به دشمن تسليم نمود، 

را بنابرسوء روز سوم جنگ به میدان جنگ حاضر نشده بود، زی

برامیر درمهمانی شب قبل، امیربا تنی چند از  صد سرفرازخانق

  همراهان خود جان بسالمت برده، نزد میر مسجدی خان رفته بود.
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دقت در متون تاريخ  باق  مانده از همان عهد وهمان روز 

 عکس برداشت غبار را ثابت م  سازد. 

 ۱77حادثه تسليم شدن امير دوست محمدخان به انگليس ها 

( در ميان جامعه ا  سنت  و بسيار عقب ۱84۰ل )درنومبرسال قب

مانده تر از امروز اتفاق افتاده ، که شرايط و مناسبات خشن ارباب 

رعيتی و رقابت ها  خان خان  و قبيله ا  مانع جوشش ملت 

ميگرديد و قيام ها بيشتر به صورت پراکنده و نامنسجم و خود 

ها بر اثر خيانت خوانين و بخود  براه م  افتاد و اغلب اين قيام 

سران قبايل به ناکام  مطلق قيام کنندگان م  انجاميد. زيرا سرنوشت 

هر قيام در دست خانها و رؤسا  قبايل و اربابان فيودال بود که در 

عين جنگ با دشمن مشترک ، با هم رقابت و همچشمی وتعصبات 

فاده از اتنيک ، لسان  ، محل  و حت  مذهب  داشتند و دشمن با است

اين خصوصيات عقب مانده  با تبليغ و تفتين و پيشکش نمودن پول و 

رشوت به چند تن از آنها موفق م  شد تا مبارزين واقع  و آشت  

ناپذير را سرکوب وقيام را غرق در خون کند. حت  در جريان جنگ 

مقاومت در برابر روسها و پس از سقوط رژيم تحت حمايت مسکو، 

نگ داخل  در ميان تنظيم ها پول و رشوت ، نقش و نيز در دوران ج

چشمگير  در از دست دادن سنگرها وتغيير موازنه به نفع اين يا آن 

 گروه جنگ  و سياس  باز  کرده است.  

ضعف  ،ترس امیرقبل از اينکه در رابطه به سه علت ) 

( چيز  گفته باشم ، ميخواهم خیانت برخی ازخوانینو انگلیس ها 

که ، غرور افغان  و حس برتر بين  و مباهات به متذکر گردم 

کارنامه ها  جنگ  پدران و نياکان ، چنان دل و روان و افکار ما را 

فراگرفته که هرگاه کس  پيدا شود و جرأت کند و بگويد: اين 

غرورها و اين از خود راض  بودنها و اين مباهات ، در حال  که 

ود شرمندگ  ها و سر هيچ درد  را دوا نم  کند ، در پهلو  خ

افگندگ  هاي  نيز به همراه داشته و دارد، شايد سبب برانگيختن خشم 
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آن عده از هموطنانی بشود که به هيچ دليل  حاضر نيستند خود را از 

بشريت متمدن امروز  کمتر بدانند و اعتراف نمايند که ما افغانها 

خاطر پول  آنطور که مدع  هستيم ، نيستيم. و گروه زياد  از ما به

و ثروت و امتياز و قدرت ، حاضريم هموطنان بيگناه خود را شکم 

بدريم، يا مثله بزنيم يا قطعه قطعه کرده به چنگگ ها بکشيم و 

شهرها و آباد  ها را به ويرانه ها  وحشت آور  مبدل سازيم و 

اگر ممکن باشد قشونها  بيگانه را به وطن سرازير نمائيم و تا 

خود رهنمائ  و تشويق به تجاوز نمائيم و ...  دروازه هر هموطن

و... آدم کش  ها ، وحش  گريها و جنايات و رسوائ  ها  تکاندهنده 

ب  شمار  که ط  سه دهه اخير در حق هموطنان ب  دفاع و ب  

سالح وبيطرف خود ما از طرف رهبران احزاب سياس  اعمال شده 

ن با وجدان و با و هنوز هم م  شود ، ننگ تاريخ است و هيچ انسا

انصاف  آن را تائيد نم  کند. و اين اعمال هيچ افتخار و مباهات  به 

دنبال ندارد تا نسل ها  بعد  آن را به عنوان کارنامه نياکان خود 

 مايه سربلند  و مباهات به حساب بياورند. 

قرن  ۹۰جنگ ها  قدرت طلب  و عظمت جوئ  ، در دهه 

ق و فرهنگ انسان  به دور ساخته بيستم، مردم مارا چنان از اخال

بود که برخی حت  مرده ها  قبرستان خود را بيرون می کشيدند و 

استخوان ها  نمناک مردگان را به پاکستان برده می فروختند. اين 

عمل دور از کرامت بشر  فقط در جامعه ما که هم غرور افغان  

شنيدن و داريم و هم غرور اسالم ، رواج يافت و مردمان جهان با 

ديدن اين مناظر وحشت و بربريت ، انزجار و نفرت عميق خود را 

به جنگ ساالران افغان نثار م  کردند و ما عناصر روشنفکر و 

تعليم ديده در برابر بشريت متمدن جز خجالت و شرمندگ  جواب  

 نداشتيم .

وقت  اين همه جنايات و وحش  گريها و ب  فرهنگ  ها  

 ۱۹افغان را م  بينيم ، ب  مهابا به ياد قرن جنگ ساالران امروز  
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م  افتم و از خود م  پرسم که نکند ، رهبران افغان در دو جنگ 

اول خود با انگليس ها نيز از چنين قماش  بوده باشند و ما بيهوده  

 امروز به نام  و کارنامه ها  شان م  باليم ؟

عمال خاطر خواه  هيچکس  را نم  کند. ا اريخ خوشبختانه ت 

نيک و بد آنان  را که به نحو  از انحاء ، نقش  در تاريخ ميهن 

خويش داشته اند، ثبت کرده و به نسل ها  بعد  انتقال ميدهد. فقط 

اين وظيفه هر نسل  است تا تاريخ خود را به دقت بخواند و در پرتو 

 اندوخته ها و دريافتها  جديد، به نگارش مجدد آن بپردازد. 

 

 محمدخان شخص ترسو وجبون بود؟ آیا امیردوست

بنابر استناد به منابع تاريخ  بازمانده از همان عهد گفته 

ميتوانيم که، اميردوست محمدخان، مرد ترس نبود و کشور  را که 

از خود بر جا  گذاشته است،ازغرب تاشرق وازشمال تا جنوب آن 

 را به چشم خود ديده و سرکش ترين و زورمند ترين سران آن را يا

 به زور شمشير و يا با تدبير  خود ، رام و مطيع خود گردانيده بود. 

امير دوست محمدخان در ميان برادران بارکزائ  

ماجراجوترين ، جسورترين و قدرت طلب ترين برادر بعد از وزير 

فتح خان بود. او در سايه برادر بزرگش وزيرفتح خان، واقعا  رموز 

آموخت و در طول مدت کشورگشائ  و راز مملکت دار  را 

- ۱8۰۹زمامدار  شاه محمود و دوران صدارت برادرش )از 

م( به حيث سپهساالر قشون شاه محمود سدوزائ  در تمام ۱8۱8

واقعات و لشکرکش  ها چه در قندهار با شاه زمان و پسرش قيصر، 

چه در سند و پشاور با رنجيت سينگ ، چه در کشمير با سردار 

  و چه درجالل آباد با شاه شجاع ، چه در عطامحمد خان با ميزائ

هرات و فراه با حاج  فيروزالدين سدوزائ  ، و چه برا  استرداد 

و چه در دفاع از قندهار در  ۱8۱4قلعه اتک از چنگ سيکها در 

، چه در باميان وپروان  با انگليسها در ۱8۳۲برابر شاه شجاع در 
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ام اين حوادث بُرد با پيشاپيش لشکر خود قرار داشت و تقريبا  در تم

 او بوده است. 

او هنوز پانزده ساله نشده بودکه قيصر ، پسر زمانشاه را در 

قندهار به محاصره کشيد و مجبورش ساخت تا برادرش وزيرفتح 

خان را از زندان رها سازد. و او بود که بار  در رأس يک گروه 

 پنجصد نفر  ، در زير آتش تفنگ محافظين زندان ارگ قندهار

توانست خود را تا پشت دروازه اتاق  که وزير فتح خان در آن 

زندان  بود برساند ، ول  چون عاقبت اين تهور و شجاعت را به 

حال برادرش مفيد نديد، بر گشت و با شمشير آخته ، راهش را از 

ميان پهره داران و يساوالن شاه  باز کرد و به محاصره شهر 

  ۹۱پرداخت تا برادرش را نجات داد.

( تا ۱8۰8خالصه امير دوست محمدخان از عنفوان جوانی)

در تمام حوادث  ۱84۰هنگام رهائ  از زندان شاه بخارا در جوال 

جنگ  و لشکرکش  ها درافغانستان شرکت جسته و در اکثريت قريب 

به اتفاق پيروز  از آن او بوده است . اين همه نشيب و فراز و اين 

ر  و کشورستان  و پادشاه گردش  همه بُرد و باختها  حکومت دا

بدون شبهه درسها  بزرگ  بودند که امير دوست محمدخان بهتر و 

بيشتر از هر شخصيت سياس  و اجتماع  معاصرش آن را آموخته و 

 به کار بسته بود. 

بزرگترین آرزوى امیر در این دوره امارتش ، وحدت سیاسى 

بلخ و میمنه و ولیات دوردست از مرکز، چون قندهار و هرات و 

بدخشان بود که آن را با تأنى و تأمل عملى کرد و آخرین آرزویش 

 با الحاق هرات به کابل دو هفته قبل از مرگش تحقق یافت . 

 برا  اثبات اين ادعا ، به منابع تاريخ  باقيمانده از همان زمان 
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 رجوع م  کنيم و موضوع را با جزئيات بيشتر پ  م  گيريم .

 

 گى امیر بنابرکتاب  موهن لل : رشادتهاى جن

موهن الل کشميری، جاسوس زرنگ انگليسها طی سالهای 

( شاهد زنده تجاوز نخستين انگليس برافغانستان ۱8۳۹-۱8۴۲های )

بود. اوقبل از تجاوز انگليس برکشورما، تقريباً يک سال را به عنوان 

ترجمان ومنشی الکزاندربرنس همراهی هيئتی را داشت که در 

ازطرف گورنرجنرال هند)اوکليند( وارد افغانستان  ۱8۳7ی جوال

درکابل باقی ماندند. پس از قيام ملی  ۱8۳8شدند وتا اوايل جون 

هزارنفری انگليس  ۱7مردم افغانستان وقتل اردوی  ۱8۴۲-۱8۴۱

بين راه کابل تا جالل اباد، او بعد از زندانی شدن به دست افغانها، 

مرگ نجات يافت وبعد به لندن رفت. او  مسلمان شد و بدين وسيله از

" زندگی امیردوست محمدخاندر لندن کتابی به نام "  ۱8۴۶درسال 

در دوجلد نوشته که در آن وقايع و رخدادهای سياسی ونظامی 

تشريح کرده است. او  ۱۹انگليس درافغانستان را درنيمه اول قرن 

ست ضمن تشريح اوضاع واحوال سياسی افغانستان، ازامير دو

محمدخان و پسرنامدارش سرداراکبرخان، برای خوش ساختن اوليای 

امور انگليس بشدت نکوهش نموده و هردو را مورد اتهامات ناروا 

ودشمنانه قرار داده است)جلد اول(، اما آنجا که پای رشادتهای جنگی 

 -چه انگليسها وچه شاه شجاع درميان می آيد -اميربا مخالفانش

چشم پوشی نمايد و بنابرين از زير قلم زهرآگين او نميتواند از حقايق 

نکاتی بيرون تراويده  که برای درک شخصيت رزمی امير، کمال 

 اهميت را دارد. 

 -۱۴به شهادت موهن الل،رشادتهای و دليريهای امير از سنين 

سالگی او شروع ميشود. وی ميگويد :" هنگامی که وزيرفتح  ۱۵

درکشور بود، دوست محمدخان  خان، مصروف فرونشاندن بغاوتها

نيز همراه اومی بود. استعداد، اعمال قهرمانانه وخالقيت قدرت 
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دماغی او در نظر وزير فتح خان مايه مسرت و اميدواری  اومی 

بود. و قربت و محبت وزير با او موجب حسادت ساير برادران 

ساله بود.  ۱۴گرديده بود . سن دوست محمدخان دراين وقت 

دليری وشجاعت او مورد تحسين سپاهيان وجنگوجويان  همانطوريکه

قرارميگرفت، رشادت وخوش صورتی او نيز مورد پسند مردان آن 

  ۹۲ زمان بود."

سالگی از يک  ۱۵ -۱۴بدينسان، دوست محمدخان در سنين 

روحيۀ قوی جنگی ودليری بهره مند شد که مايه اميدواری برادر 

الل درجای  بزرگ خود وزيرفتح خان شده بود. موهن

" ميدان حرب فیلدمارشالديگری،اميردوست محمدخان را به عنوان "

ومجرب ترين شخص درجنگ با شاه شجاع تعريف کرده می افزايد 

:"فيلدمارشال دوست محمدخان باخوش طبعی، يک دندگی، 

تدبيرهميشگی سپاه خود را به مقابل شاه شجاع  حرکت داد و با او 

رو گرديد.جنگ شديدی درگرفت در نزديک قره باغ غزنی روب

وهردو طرف با تشويش می جنگيدند، اما سردار احمدخان نورزائی 

ً صحنه جنگ به  )سرکرده سپاه شاه شجاع( وساطت کرد و دفعتا

صلح تبديل شد.دوست محمدخان به قندهار برگشت وشاه شجاع به 

کابل عودت نمود. اين حادثه بعد از آن رخ داد که دوست محمدخان 

ه قيصر والی قندهاررا درجنگی ديگر نزديک قلعه محمدعظيم شهزاد

خان شکست داده بود و قندهار را با ريختن خون دوهزارمرد جنگی 

  ۹۳ از دست شهزاده قيصر بدر کرده بود.

"شجاعت توام با تدبیر وسیاست دوست محمدخان که 

، به سران سپاه پيشنهاد کرد: ۹4"اوهمیشه  مورد اتکا قرارمی گرفت

نيکه دشمن کامالً به حرکت نيفتاده ونزديک نشده، آنها بايد به تازما
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گروه های کوچک تقسيم نشوند، بلکه يکجا و دورهم حضور داشته 

باشند و نيز به غارت وچپاولگری بر دشمن آغاز نکنند، چونکه اين 

کار بين سپاه خود ما تردد و تشتت خلق ميکند و دشمن از اين 

اری خواهد کرد. وی افزود که اگر وضعيت به نفع خود بهره برد

دشمن برآنها برتری دارد هيچکس از اين جهت نبايد به خودهراس 

راه دهد و به دشمن ملحق شود، و اگر کسی به دشمن ملحق شود نه 

تنها خود وقوم خود را بدنام خواهد ساخت، بلکه صدمه شديدی به 

اشته باشيم روحيات لشکر ما واردخواهد کرد. ما بايد  ايمان  محکم د

 که لشکر ما برنده و مظفر خواهد گرديد.

کسانی که در میدان جنگ موهن الل می افزايد که :" 

حاضربودند برای من)موهن لل(حکایت کردند که وصف مهارت 

های جنگی دوست محمدخان، از قبیل زرنگی وچابکی، شجاعت 

وتهور، مقاومت وایستادگی ورهبری ورهنمائی او دراین جنگ 

از قدرت زبان هیچکس ساخته نیست. سپاهیان دریک لحظه عظیم 

دوست محمدخان را می دیدند که با حمله در قطار بزرگ 

لشکردشمن رخنه وشکست وارد نموده، سپس به عقب برمیگشت 

و پیروان خود را به حمله وجنگ تشویق میکرد. درلحظر دیگر، 

خود در  اوبرای ایجاد نظم وانسجام عده ای از سپاهیان بی دسپلین

موقف رهبری قرارمگرفت. مددخان واعظم خان که قیادت  سپاه را 

به عهده داشتند، دراین وقت متوجه باریکی موقف خود شده واز 

اینکه دوست محمدخان تعداد زیاد سپاهیان آنها را به قتل رسانده 

بود، به وحشت افتاده بودند. درنتیجه دوست محمدخان موفق گردید 

من را متشتت ساخته درحالی به عقب نشینی سپاه پیشقراول دش

مجبورگرداند که از رهگذرتعداد وتجهیزات خسارت شدیدی برداشته 

  ۹5 "بودند.
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شاه شجاع وقتی از شکست نيروهای خود توسط دوست 

محمدخان مطلع گرديد ، سخت  ناراحت شد و از وزيرخود اکرم 

 خان که پانزده هزار لشکر هنوز زيرفرمان خود داشت چاره

خواست. اکرم خان به شاه شجاع اطمينان داد که دوست محمدخان با 

سه هزار سپاه خود نمی تواند در مقابل پانزده هزار نيروی مجهز او 

ً شکست ميخورد.اما اکرم خان از روی حماقت يا  تاب آورد وحتما

هیچ حسادت اين حرف را ميگفت، زيرا دوست محمدخان تا آنوقت "

وظفرترک نداده بود، مگر اینکه خودش  میدان جنگ را بدون فتح

  ۹6 "بنابرمصلحت وسیاست عقب نشینی کرده باشد.

شاه شجاع که در دل از دوست محمدخان بخاطرشجاعت 

،طاقت وانرژی فوق العاده اش هم ترس و هم نفرت داشت به اکرم 

خان گفت :"تازمانيکه دوست محمدخان گرفتارنشود، نميتوان توقع 

تازمانی که دوست محمدزنده باشد، تاج شاهی فتح وظفررا داشت و 

  ۹7 برفرق شجاع قرارندارد."

 

 رشادتهاى رزمی امیر بنابرنواى معارک:

يک  از مدارک و منابع قابل اعتبارتاريخ  که مولف آن  

 معاصر امير دوست محمد خان بوده ، ول  شايد امير را از نزديک 

است .مولف « رک تازه نوا  معا»نديده باشد، کتاب بسيار مغتنم 

کتاب ميرزا عطامحمد شکار پور  است که در خدمت برادران 

بارکزائ  قندهار بوده و در اکثر سفر ها  جنگ  شان در رکاب 

برادران قندهار  همراه بوده است .تازه نوا  معارک در سال 

سال قبل از مرگ امير به نگارش  7هجر  قمر  درست  ۱۲7۱

مرحوم احمدعل  کهزاد نوشته ميکند :  آمده است . در باره اين کتاب

نوا  معارک از نقطه نظر ثبت وقايع تاريخ  دوره جديد و »....
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معاصر افغانستان اهميت بسزاي  دارد، زيرا مولف شخصا  جزو 

وقايع ميزيسته و در جريان وقايع چشم ديدها و مسموعات خود و 

و  نزديک به عصر خود را نوشته و نوشته ها  او اطمينان بخش

  ۹8 «قابل اعتبار است.

بر مبنا  همين اعتبار روايات در کتاب نوا  معارک ، در 

ارتباط به بازگشت امير از بخارا و رشادت ها  جنگ  او با انگليس 

ها در باميان و پروان مطالب  هست که نبايد هيچ مؤرخ با انصاف  

اما مرحوم غبار با اینکه  از بيان آن چشم پوش  و اغماض نمايد.

این کتاب را دیده واز آن در کتاب افغانستان درمسیرتاریخ استفاده 

نموده، مگر آنچه دراین کتاب درمورد امیردوست محمدخان در 

 یا اهمیت نداده جنگ های بامیان وپروان آمده، بدان توجه نکرده

 ؟است

مولف نوای معارک ميگويد: چون در باميان لشکر انگليس   

امير با قوا  خود بر سر آنها تاخت  ۱84۰مقيم بود، در پايان اگست 

و پس از نبرد  خونين به دشمن تلفات  وارد نمودو يک توپ دشمن 

يک هزار مرد از طرفين در اين جنگ ضايع » را تصاحب کرد: 

شدند بعد از چهارم روزامير ب  نظير، پانصد سوار جرار که هريک 

نگريز مقابله نهنگ دريا  جنگ بود،به همراه خود گرفته با افواج ا

نمود و چنان شمشير زن  نمودکه فوج انگريز بهادرشانزده کرور 

فرار نموده رفتند. و دوباره قوت مقابله جنگ در وجود نماند و تمام 

اسباب فوج انگريز بهادر که از فرار عار ميدانند بدست امير ب  

 و انگليس ها به باجگاه و سيغان عقب نشين  کردند. «  ۹۹نظير آمد.

ريزها که دراين جنگ تماما خود را باخته بودند، مبلغ نه انگ

لک روپيه را برای آنکه به دست اميردوست محمدخان نيفتد به دريا 

                                                 
98

 مقدمه نواى معارک ، ص الف و ب بقلم احمدعلی کهزاد  - 
99

 141 -138همان اثر ،  - 



 135 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

خبر اين واقعه به سرعت تمام به کابل رسيد و مکناتن  .۱۰۰ريختند.

قوا  تحت فرمان جنرال سيل و کپتان کونول  ، برنس ، کاتن ، 

و خمپاره بسو  هندوکش سوق  ريتر  و غيره مجهز با توپخانه

کمک خواست و با توپخانه مجهز   دنىکرد. داکتر الرد از کلنل 

متوجه ُخلم شد و يک هفته پس از نبرد باميان، حکمران ُخلم )مير 

  ۱۰۱ محمد امين( را وادار به انصراف از همکار  با امير ساخت.

روز جنگ  ۱۲مولف نوا  معارک ميگويدکه : امير پس از 

، عبدالسبحانز پناه صخره ها  کوه فرو کشيد و به خانه چريک  ا

يک  از خوانين چاريکار رفت . عبدالسبحان خان صاحب هشت قلعه 

و ده هزار مرد جنگ  بود. او در آغاز ازمهمان خود بگرم  پذيرائ  

کرد، ول  شب هنگام برادر خود محمدسعيد را نزد انگليسها فرستاد 

و امير را دست بسته با خود ببرندو پاداش تا اگر خواسته باشند بيايند 

او را بدهند. انگريز ها به رهنمائ  محمدسعيد برادر ميزبان آمدند و 

قلعه را در محاصره گرفتند. امير دوست محمدخان مصروف خوردن 

غذا بود که از محاصره قلعه آگاه شد. امير فورا  دست از خوردن غذا 

این !  اى مردود کافر:» گرفت و خطاب به عبدالسبحان خان گفت 

؟ و شمشير آبدار چه بى ایمانى است که فوج انگریز بر من آوردى 

بجانش حواله نموده دوقطعه اش کرد ... و محمد سعيدخان برادرش 

سپس امير و «  ۱۰۲ که همراه فوج بود از مرگ نجات يافت.

همراهانش با شمشيرها  آخته راهش را از ميان سپاه دشمن باز 

 د مير مسجد  خان رفتند .کردند و نز

 

 امیر  بنابر ظفرنامه اکبرى :  رزمی  کارنامه های

 ظفرنامه اکبر ، منظومه حماس  از قاسم عل )باشنده آگره 
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دهل ( است که داستان رشادت ها و شتارتها  امير دوست محمد 

خان با انگليس را در باميان بگونه بسيار استادانه و چشمگير باز 

اين منظومه در بحر متقارب سروده شده ، از پختگ  تاب داده است . 

و شيوائ  کالم نزديک به شاهنامه بر خورداراست. و موضوع آن 

هم شرح جنگها  دالوران مشهور جنگ اول افغان و انگليس و 

هجر  )سال  ۱۲6۳بخصوص ، وزير اکبرخان است که در سال 

ه شده مرگ قهرمان حماسه يعن  وزيراکبرخان( به رشته نظم کشيد

 است .

در اين اثر از آمدن امير دوست محمدخان از بلخ به باميان 

بحث شده و سپس از نبرد ها  امير با سپاه انگليس گفتگو م  شود. 

در سه جنگ  که ميان امير دوست محمدخان و قشون انگليس 

صورت گرفته ، در يک  اميرشکست ميخورد و در دوتا  ديگر 

عقب می نشيتند . ناظم ظفرنامه ،  انگليس ها با تلفات سنگين به

جنگ سوم امير را با انگليس ها با کمال استاد  تصوير کرده که جا 

دارد بخاطر حفظ زيبائ  تصوير ميدان کار زار ، آن را به زبان 

  خود شاعر بخوانيم :

 سومین نبرد امیر با انگلیس در بامیان
 کوه بر دشت کینسحـر چون سپهدار خاور زمین          فــراز آمد از 

 سوبهرجنگ هردوامیر و سپــهـدار فـرخ فـــرنگ           برون رانده از

 دولشـکر در آمد زهـر دو طرف          بـه میدان کین برکشیـدند صـف

 بغـریــد کـوس و بــرآمــد غـبـار          کــزو تیــره شـد دیــده روزگـار

 در آمـــد جـــهـان در دم اژدهـا      درخشــیــد از تــوپ بـــرق بـال     

 امیر از سرکین چـوغـرنـده شیر          بکـف تیغ و درصف در آمد دلیر

 بگـردان بفـرمـود از روى مهـر           بـه مردانگى بـرفــروزیـد چـهر

 به مهـمیـز اسـپان در انداخـتـند           بُـن نیـزه هــا در بـر انـداخـتـند

 زسـم اسپ بر شـد به مـاه          شد از دود رخسار گردون سیاهغبار ا

 سنان سیـنه هاى دلیران شگافت          دم دشـنه در بـرجگر ها بکافـت

 دو لشکر هـمى داد جـان زیرتیغ           نکـردند هـرگـز فـسوس و دریغ

 کار چنان تـنگ شـد عرصه کـار زار          به مشت و گـریـبان در افتاد
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 بکشتى فــتـادنــد بـا یـک دیگــر          چـو پـیالن آشـفـــتـه و شـیـر نـر

 ز افغـان و گـردان خیـل فـرنگ           بـهـم دیگر از کینه شیر و پلـنگ

 به دندان و چنگـال چون شـیرنر          کشیـدنـد رگ هاى جـان از جگر

 یـدان سپهـدار نـا چـار بسـتچو آب سـنان آتـش تـوپ گشت           ز م

 سپهــدار پـر مایـه و شــیـر گیـر          همـان واکـر و ریت و کاتن دلیر

 سوى کــوه پایه دویـدنـد ُچـست

 گـرفـتنـد بر خـود پـناهى درست

خبر شکست قشون انگلیس را در بامیان از دست امیر دوست « واکر»کپتان 

 :  محمدخان به جنرال سیل حکایت میکند

 آمد به در "واکـر"شـد آگاه "سیل" آن یــل نامــور         که از بامیان 

 از آگــهـى آن یــل ســـر فـــراز          برون آمـد از خیمه جویـاى راز

 به پا دیـد اسـتاده در پــیــش در          بـرهنه سـر و سـر کشـاده کـمر

 ى آفــرین سـوى او گسـتـریدچـو واکـر به روى سپـهدار دید          هم

 بـدو گـفـت سیل، اى یل نامـد ار          چسـان رفت کـارتو در کارزار؟

 چــرا از دلـیرى ز میـدان جنگ          گذشتى زناموس و ازنام وننگ

 ن چـرا کـاستى          بــخـود رســم پیـغــاره آراستىـدلت را ز دشــم

 چه گویم که چون رفت درترکتاز         بدو گـفت واکر:که اى سـرفراز 

 همانـا که نامـش تـو دانى امـیـر          نهنگ است یا دیو، یـا نره شیر

 چو ابـر بـال آمـد از سوى بـلـخ           ز زهراب تیغـش شدم ،کـام تلخ

 از آنمرد جنگى چگویم که شیر          به میــدان نـبـیـند برویش دلــیـر 

 مـى دارد و زوِر پیـل           به تنـدى خروشد چو دریـاى نیل دِل شـیر 

 در آیـد بـجـنگــش اگــر اژدهــا           از آن جـنگ کیـنـش نـیابـد رهـا 

 خـدنگـش زتـن جـان سـتانى کند    ر فـشـانـى کـنـد      غ او سـدم تـــیـ       

 ـود بر آتش زند بى درنگنه اندیشه از زخم تـوپ و تفنگ          تن خ 

 ندارد بجان و تن خـویش پاس   راس        در آید به قلب سپاه بى هـ       

 درافتد به شمشیرچون پیل مست          که درکشتزار گهى داس ودست

 به زخـمــش ندارد تـن دیـــو،پـا           زگــرز گـرانـش دود ، اژد هــا

 سـت          چـمردست اویاکه اهریمن استتـن او زپـــولد یـا آهـــن ا

 سـپاهـش تنک مـایـه و کم عـدد          نـدانم کـه غـولـند  یـا دیـو و دد

 نـدانم تـن شــان ز خــارا مـگــر          کـه نـاید بر او زخـم ما کـار گـر

 چو سالرخود جمله با گرزوتیغ          نــدارنــد در دادن جـــان دریـــغ
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 دو هفته من و کاتن و ریت ُگرد          نـمـودیـم با او بسى دسـت بُـــرد

 شب و روز بـا او به میـدان کـین          بگــردون رسـانــدیم غبـار زمین

 به هرباربد خواه شدچـیره دست          ســر نامـــداران ما گـشت پسـت

 ر گــزیـدند بـا یک گــروهکنون ریـت و کاتن میان دو کوه          پنـاه بـ

 هـمـه را در آن کـوه بگــذاشـتم            بـه چــاره گـرى پا بـر افــراشتم

 از آنجا شتابـان دویــدم چو بـاد           سـوى شاه از بهـــر یـارى و داد

 تـرا بایـــد اى مـرد با آب و جاه           بـگفـتار مـن تا شوى چـاره خواه

 په را بـدان سو شتاب          و گـرنه شود کــار لشکر خـرابروانکن س

 سر کـاتــن و ریت آیـد به گــرد

 بافسوس وباحسرت و رنج و درد

" افسر انگليس  در باره رشادت و دالوريها  واکراين گفتار "

 »امير دوست محمدخان و سپاه او از اين مقوله است که گفته اند : 

 . ۱۰۳ «دت دشمن است.افضل ترین شهادتها ، شها

 

 پروان : امیر درروایت جنگنامر میر مسجدیخان در بارۀ جنگ 

جنگ نامه مير مسجديخان غاز  ، خاطره مبارزات مجاهد 

سترگ کوهستان مير مسجد  خان است که توسط يک  از شعرا  

کوهستان  بنام مال محمدغالم آخندزاده فرزند مال تيمور، متخلص به 

ميالد  به  ۱84۲هجر  قمر  مطابق  ۱۲5۹"غالم " در سال 

اهميت اين منظومه  زبان ساده و عام فهم برشته نظم کشيده شده است.

در آنست که شاعر خود جزء واقعات بوده و شايد سهم  در آن 

  .واقعات داشته بوده باشد

بنابر جنگنامه غالم ، امير دوست محمدخان به عزم جنگ با 

تان و پروان در زير پرچم انگليس ها از نجراب به سو  کوهس

مجاهدين به راه افتاد. در ريزه کوهستان سيدغالم و اکرم خان و 

نصرت مير و گل ميرخان با طرفداران شان به نيروها  مل  

خان با افراد خودبه هللا پيوستند و از پنجشير محمودخان و سيف ا
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امير پيوستند. خوانين ديگر  که امير را همراه  کردند، عبارت 

از سلطان محمدخان نجراب ، ميرسيدخان و نواب خان و بودند 

ميرخواجه خان و رجب خان ولدان گل محمدخان و کرم خان از 

 ۱۰4 .ملکان نامدار کوهستان و نجراب با افرادشان

غبار م  نويسد که امير زير پرچم نيلگون هزاران نفر مجاهد 

وقت در اين  .فداکار پيشاپيش سپاه مل  به سو  پروان حرکت ميکرد

يک دسته قشون دشمن با شهزاده تيمور تا باغ علم پيش کشيد و 

برنس و موهن الل به غرض  .جنرال سيل در آق سرا  استحکام زد

ايجاد تفرقه بين مردم در دهات مشغول تفتين و تطميع بود. در دوم 

، سپاه مل  به رهبر  امير دوست محمدخان در پروان ۱84۰نومبر

، سه کندک سواره او را تباه و چندين نفر بر قشون دشمن حمله کرده 

افسر انگليس  را چون : فريزر، برات فوت ، کريسپن ، و مسترالرد 

  ۱۰5 .زخم  و کشته در ميدان انداخت

، يک  از خوانين معتبر سرفرازخان بنابر جنگ نامه غالم  ، 

پروان در ختم جنگ روز دوم نومبر، امير و سران مل  را در قلعه 

رد. مگر در خفا به برنس اطالع داد که فردا پگاه خويش دعوت ک

قلعه او را بالشکر  عظيم محاصره کند، قلعه گيان درها را خواهند 

بست و امير حتما  بدست انگليس ها اسير خواهد شد. فردا  آن 

نومبر( قوا  برنس قلعه را محاصره کرد و درها  قلعه بسته شد ۳)

به سو  مبارزين ميهمان به  و سرفراز خان و افرادش از فراز قلعه

تيرانداز  پرداختند. اين حادثه قوا  مل  را سراسيمه و پراکنده 

ساخت. در گرماگرم جنگ امير دوست محمدخان خود را بيرون 
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کشيد و نزد مير مسجديخان رفت ، درحال  که پسرش افضل خان 

  ۱۰6 هنوز جزو مبارزين مل  بود.

ير مسجد  خان بيان امير آنچه را کرده و ديده بود برا  م

نمود و تصميمش را مبن  برتسليم کردن خودش به دشمن که اينک 

زن و فرزندان و وابستگانش در زندان انگليس ها افتاده بودند و 

ديگر نم  توانست به صداقت خوانين برا  مبارزه با انگليس ها 

باور داشته باشد، به مير مسجديخان در ميان گذاشت و فردا  آن 

  .ل کشيدبسو  کاب
 

 :روایت نویسندۀ شیپور تباهی

کتاب شيپورتباهی، نتيجه تحقيقات دامنه دار محقق انگليسی 

است که با مطالعه کتب تاريخی واسناد محرم  پاتریک مکروری

، آنرا برشته تحريردر آورده  وتا ۱۹نظامی انگليس در قرن 

اده حدزيادی واقعات جنگ اول افغان وانگليس را بيطرفانه بازتاب د

است.دراين کتاب در مورد دليری وشجاعت مبارزين افغانی ومنجمله  

اميردوست محمدخان نکاتی به نظر ميخورد که نبايستی از کنارآنها 

بسادگی وسرسری گذشت. وی درباره نبردهای امير درباميان 

وپروان مطالب جالبی راياد  آوری ميکند. بروايت او وقتی درباميان 

، برقوای دوست دنیبا توپخانه بسرکردگی قوای انگليسی مجهز 

محمدخان پيروز شدند و دوست محمدخان از برکت اسپ چابک و 

تيزتک از معرکه نجات يافت، هنگامی که مکناتن  از پيروزی قشون 

انگليس برامير دوست محمدخان مطلع گرديد ازخوشحالی در پيراهن 

از  نمگنجيد، ولی اين خوشی او خيلی زودگذر بود، چه امير

کوهستان وپروان سر بر آورد. مکناتن که چندين نامه اميردوست 

هیچگاهی چنین مردی محمدخان را بدست آورده بود اظهارداشت : " 

وجود نداشته است. از تمامی این نامه ها معلوم میشود که او تا 
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" مکناتن جان در تن داشته باشد درپی جنگ وستیز با ماست.

سر امير تعيين کند! او درنامه ايکه به  درصدد برآمد جايزه يی برای

اوکليند نوشت درآن تذکر داده بود که نبايد رحمی به مقابل دوست 

اگرمن اینقدرخوش محمدخان نشان داده شود .واضافه کرده بود : "

قسمت باشم که دوست محمدخان را زنده دستگیرکنم از شاه 

ریافت خواهش خواهم کرد تا زمانی که نظریات جناب عالی را د

  ۱۰7 "نداشته ام از قتل او صرف نظر نمایم.

مکناتن يک قوه را تحت قيادت سيل به جانب کوهستان حرکت 

داد تا جلو خطر اميردوست محمدخان را بگيرد. دريکی از زد 

وخوردها، ادوارد کونولی، برادرکوچک آرتورکونولی در ناحيه قلب 

 ۱8۴۰مبر خود گلوله خورد و جان سپرد. سپس در تاريخ دوم نو

دوقشون کوچک بصورت غير مترقبه در وادی پروان دره به هم 

 برخوردکردند.

 ، صحنه نبرد اين برخورد را چنين تصويرپاتریک مکروری

ميکند:" دوست محمدخان آماده جنگ نبود، هنگامی که ميخواست 

عقب نشينی نمايد مشاهد نمود که سواره نظام محلی سيل برای 

او بال درنگ فکر عقب نشينی را ترک محاصره اوحرکت کردند. 

گفت و در رأس يک قطعه کوچک سواره نظام افغان آهسته 

ومحتاطانه به جانب دشمن پيش آمد.کاپيتان فريزر که قومانده قسمتی 

به پیش، شمشیرها را از قطعه سيل را بدست داشت امرکرد: 

 بکشید!

پس از آنکه خودش روبروی قطعه خود قرارگرفت، امر حمله 

صادرکرد. صاحب منصبان بريتانوی بشدت هرچه تمامتربجانب  را

دشمن تاختند و فکر ميکردند افراد آنها نيز از ايشان پيروی خواهند 

کرد ولی سپاهيان که جرئت مقابله را نداشتند آهسته حرکت کردند تا 
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اينکه کار از يورش ودويدن به گام زدن تنزل کرد. جارج الرنس 

ره که بايد حمله ميکردند، از دست داده شد اظهارداشت که قطعه سوا

)توسط دليرمردان افغان نابودشدند( وسپاهيان ما پس ازآنکه با 

ناتوانی با دشمن شمشيررد وبدل ميکردند از جنگ روی برگشتانده 

وفرارکردند و افسران خود را با سرنوشت شان تنها گذاشتند. لفتننت 

تکه شد و داکتر الرد  کريسپين زير ضربات شمشيرهای افغانان تکه

افسر سياسی اوالً بضرب يک گلوله نقش زمين شد و بعد از آن 

توسط خنجر بقتل رسيد. جيمز برادفوت، يکی از سه برادريکه همه 

درظرف چند سال در اسيا فدا شدند به نظررسيد که راه خود را بين 

افغانها باز مينمايد تا اينکه کاله او که دوستانش توسط آن وی را 

که با  فریزر دادند، دربين جمعيتی از افغانان ناپديد شد. تشخيص می

حمله خود به قلب دشمن داخل شده بود، درحاليکه خون از زخمهايش 

دست راستش از بند قطع شده بود بجانب قطعات پياده  فوران داشت و

 به عقب ميراند .

اميردوست محمدخان درحالی که از شجاعت افسران انگليس  

پاهيان همراه شان متعجب شده بود،باقوای سواره نظام تا وفرار س

تيررس توپهای ]سيل[ سپاهيان انگليس را دنبال کردند طوريکه 

"امیرشجاع وسالخورده با الرنس وی را بدرستی تشخيص داده گفت 

وجودیکه درحدود پنجاه سال داشت همیشه پیشاپیش دیگران 

ز دستارش که در درمیدان جنگ قرارداشت وافرادش را با اهتزا

اما دوست محمدخان عاقل  دستش می بود، به جنگ تشویق مینمود.

تر از آن بود که سوارهای خود را باالی قطعات متمرکزشده پياده 

وتوپچی انگليس ها امر حمله بدهد.پس از آنکه افغانها برای چندين 

ساعت فاتح ميدان باقی ماندند اميردوست محمدخان با اهتزاز پرچم 

  ۱۰8 سم فتح با افرادش به آرامی ميدان راترک کردند."سبزبر
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اين حکايت از قلم يک محقق انگليسی ميرساند که امير دوست 

محمدخان ، مرد ترس و شکست از دست دشمن نبود، بلکه در 

نبردها  بعد  خود در پروان و چاريکار به علت آن که دوستان 

ه عقب گرد شد هموطن و هم ديانتش به اوخيانت کردند، او مجبور ب

. از جمله هنگام  که داکتر الرد )پوليتکل اجنت انگليس در باميان ( 

در خفيه با دوست نيکخواه امير، والی خلم، يعن  مير محمد امين ، 

در تماس آمد و او را با تهديد يا تطميع واداشت که قوايش را گرفته 

زد و راه  ُخلم شود، اين حرکت وال  خلم ، پشت امير را به زمين 

او مجبور گرديد با عده کم  از همراهان و هواخواهانش که بيشترين 

شان از مردم هزاره بودند، به پروان نفوذ کند و آنچنانکه قبالً اشاره 

شد، بعد از چندين حمله چريک  بر دسته ها  قشون انگليس  ، شب  

تن از ياران خويش به قلعه عبدالسبحان خان، بزرگترين خان  ۱6با 

مهمان شد، ول  متاسفانه که او هم پاس ميهمان نواز  را که  پروان

مهمترين خصيصه افغانهاست به جا  نياورد و به کيفر اعمال خود 

رسيد. سپس امير نزد مير مسجد  خان رفت و يک بار ديگر بخت 

خود و صداقت خوانين پروان را آزمود. وبازهم يکی ازخوانين 

و را دست بسته به انگليسها پروان  مرتکب خيانت شد وميخواست ا

 تسليم کند.

 

 در مورد ضعف انگلیسها : 

 ۱84۰اکنون برويم سراغ اين موضوع که آيا انگليس ها در  

ضعيف شده بودند يانه ؟ تا آنجا که تاريخ گواه  ميدهد، انگليس ها 

هنوزهم قو  بودند و تا يک سال ديگر با کمال غرور و خودکامه 

در افغانستان ادامه دادند و هرکجا که با گ  به فرمانفرمائ  خود 

اعتراض و مخالفت مردم روبه رو ميشدند برسر مردم م  تاختند و 

با توپ و خمپاره صدا  اعتراض مردم را خفه م  کردند. مردم 

هنوز توان مقابله و پايدار  در برابر آتش توپخانه دشمن را نداشتند. 
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ر  خوانين فاقد و چون مبارزات مردم پراکنده و در تحت رهب

انسجام و دسپلين نظام  بود، نم  توانست به پيروز  بيانجامد. 

محدود به  ۱84۰چنانچه قيام مير مسجديخان کوهستان  در اکتبر

خانواده و افراد قلعه اوبود که به روايت جنگنامه غالم  ، ظاهرا  از 

پنجاه نفر تجاوز نم  کرد و به همين لحاظ پس از زخم خوردن مير 

ديخان و تخريب قلعه او و رفتن او از کوهستان به نجراب ، مسج

ديگر خوانين و سران پروان از او حمايت  نکردند، تا آنکه خبر 

ورود امير دوست محمد خان را از بخارا به ُخلم و از آنجا در رأس 

يک گروه شش هزارنفر  در باميان شنيدند و مير مسجديخان و 

ر نامه نوشتند و از او دعوت سلطان محمدخان نجراب  برا  امي

کردند تا به کوهستان بيايد و رهبر  مبارزه با انگليسها را بر عهده 

بگيرد. امير با آنکه از قوت تفتين انگليس در ميان مردم و 

مخصوصا خوانين کشور به خوب  آگاه  داشت ، بخواست مير 

مسجدي خان و سران کوهستان و نجراب گردن نهاد و وارد 

د و در رأس نيروها  مل  قرار گرفت و بار  دشمن را کوهستان ش

از پيش برداشت، اما فردا  آن متوجه شد که خوانين و سران مقتدر 

پروان در برابر پول و تبليغ دشمن حرارت ومقاومت خود را از 

  .دست داده اند و از صف مبارزه خارج شده اند

ير اين صف شکن  و نامردانگ  برخ  از خوانين پروان ، ام

را به ياد نامرديها و بدعهد  ها سران و خوانين کابل انداخت که در 

، از سنگر ارغنده در غرب کابل ، مواضع شان را  ۱8۳۹اگست 

ترک گفتند و به جا  مبارزه و جهاد بر ضد انگليس ها ، به پيشواز 

  ۱۰۹ .شاه شجاع تا ميدان و وردک شتافتند

د و باورش را نسبت بنابرين يکبار ديگر امير خود را تنها دي

به صداقت خوانين برا  مبارزه از دست داد و چون از پشت سر با 
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خنجر نا مردانگ  برخ  از خوانين پروان و از پيش رو  با توپ و 

خمپاره دشمن مکارخود را مواجه ديد، مجبورشد تصميم  بگيرد که 

 گرچه از نظر غرور مل  افغانها ، کار  پسنديده نبود، اما همه را به

حيرت اندر ساخت و تا امروز هم به حيث يک معما ، مايۀ تعجب 

 هموطنان گرديده است . 

 ۳تا  ۱8۳۹بدينسان امير دوست محمدخان ط  مدت اگست 

با نامرديها و ناکام  ها و تلخ کام  ها  متواتر  ۱84۰نوامبر 

 روبرو شد ، که همگ  از جانب هموطنانش و دوستان به ظاهر 

 رواداشته شده بود و لذا اين حوادث و اتفاقات بر وفادارش در حق او 

  .روحيات و روان او اثر ناگوار م  توانست داشته باشد

 

 خالصه دلیل تسلیمى امیر به انگلیس ها : 

نومبر ۳تا ۱8۳۹حوادث ناگوار  که ط  مدت )اگست 

( متواتر بر زندگ  امير ضربه ميزد و عامل عمده تسليم  او ۱84۰

 ر ميرود، ميتوان بدينگونه برشمرد: به دشمن به شما

هنگام  که امير در چوک ارغنده برا  مقابله با انگليس ها  -۱

سنگر گرفته بود، ناگاه جسد نيم جان پسر رشيد او سردار اکبرخان 

را بر رو  چهارپائ  از دره خيبر از طريق جالل آباد نزد امير 

افغانها به او زهر آوردند و معلوم شد که دشمنان امير و از ميان خود 

  ۱۱۰ خورانده شده بود.

يا بر اثر   ۱۱۱سقوط غزن  بر اثر خيانت محمود جوانشير  - ۲

خيانت عبدالرشيد خواهرزاده امير و قتل واسارت سه هزار مدافع در 

داخل شهر با دستگير  پسرش غالم حيدرخان به دست قشون 

   ۱۱۲انگليس ضربه مهلک  بود بر روحيات امير.
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شجاع و لشکر انگليس به وردک نرسيده بودند  هنوز شاه - ۳

که امير دريافت اکثريت خوانين و سران لشکر او فريب وعده ها  

پول و امتياز در دستگاه شاه شجاع را خورده اند، لذا او قرآن را 

گرفته در خيمه ها  خوانين کابل و سران لشکر در سنگر ارغنده 

ن را نخورند و برضد رفته از آنها جدا  تقاضا کرد تا فريب دشم

انگليس ها به جهاد بر خيزند. اما سران لشکراز مقابله با انگليس ها 

انکار ورزيدند و حت  وفادار ترين افراد لشکراو)قزلباشها( و در 

رأس خان شيرين خان سرلشکر قشون منظم او از همراه  و 

و امير را يکه و تنها در سنگر   ۱۱۳همنوائ  با امير امتناع ورزيد.

مثل اسپ رد رها ساخته به پيشواز شاه شجاع تا ميدان و وردک نب

.اين به اصطالح نامرد  خوانين و سران کابل  گادی پيش تاختند

پشت امير را بر زمين زد و امير مجبورشد سنگر ارغنده را به قصد 

  .بلخ ترک گويد وسرانجام به بخارا پناه ببرد

خان منغيت( که هللانامرد  و بد عهد  پادشاه بخارا )نصرا - 4

در آغاز از امير پذيرائی کرد وبه امير وعده کمک داده بود تا 

کشورش را از چنگ اشغالگران انگليس نجات بدهد، ول  اندک  بعد 

بجا  کمک در صدد از ميان بردن امير و پسران او بر آمد و امير و 

  ۱۱4 .فرزندان او را زخم زد و به زندان انداخت

ت به وطن از بخارا ،مطلع ميشود که اميرهمزمان با بازگش -5

فاميل و وابستگان او با نيروها  انگليس در نزديک  ها  هندوکش 

برخورده به اسارت دشمن رفته اند. اين واقعه همراه با اين شايعه که 

نواب جبارخان برادر امير، بخاطر گرفتن پاداش، حرم امير را به 

  ۱۱5 .کرده بودانگليس ها تسليم داده ، بشدت امير را خورد 

 شد:"بقول مولف "شيپورتباهی" هنگامی که به امير گفته 
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من " گفت: متانت متاثرانهخانواده ات در دست دشمن است با 

  ۱۱6"خانواده ندارم، من زنان وکودکانم را دفن کرده ام

قطع نا بهنگام همکار  مير محمد امين وال  ُخلم  -۶

ثر فشار و تطميع )تاشقرغان( که دوست ديرين امير بود و بر ا

انگليس ها در با ميان اميررا تنها گذاشت و خود با نيروها  محل  به 

  ۱۱7 .خلم بازگشت ، طبعا مايه تمثر عميق امير گرديد

خيانت عبدالسبحان خان و برادرش محمدسعيد خان  - 7

درپروان که بر خالف شعاير  افغان  ، در حال  که امير مهمان آنها 

را تسليم انگليسها کنند و پاداش بگيرند، ول   بود، ميخواستند امير

  ۱۱8 .موفق نشدند و امير بجرم اين گناه او را از دم تيغ گذرانيد

توزيع پول وتبيلغات برنس و جواسيس انگليس درميان  -8

طرفداران امير، يک فضا  ب  اعتماد  شديد، مبن  بر دستگيری 

ئله بيشتر امير را امير توسط انگليس ها را توليد کرده بود و اين مس

فرهنگ م  نويسدکه ، برنس توانست حت   .پريشان م  ساخت 

االمکان توسط پول بسياری از سران پروان را فريفته در صفوف 

آنها توليد نفاق نمايد و به اثر مساع  او بعض  از سران از صف 

  ۱۱۹ .مبارزه خارج شدند

ول افغانستان،سيدقاسم رشتيا، از ق ۱۹مولف تاريخ قرن  -۹

مولفين انگليس  ميگويد، که امير از صداقت خوانين کوهستان و 

پروان اطمينان نداشت و انديشه آن را داشت که مبادا او را دست 

بسته به دشمن تسليم کنند. اين است که از کامياب  خود مايوس شده ، 

  ۱۲۰ .تصميم به تسليم  خودش گرفت
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موهن خود موهن الل مينويسد:" الکزاندر برنس ومن)-۱۰

الل(سعی ميورزيديم تا از تعداد حاميان اميربه هراندازه ايکه ممکن 

باشد، بکاهيم. ما مالزمين خود را که از مردم کابل بودند با پول به 

قلعه ها وقريه جات اعزام ميکرديم وبا دادن پول ناچيز به مردم،از 

ازدياد هواخواهان اميرجلوگيری ميکرديم، زيرا امير با اعالن جهاد 

مردم را بطرف خودجلب ميکرد.شايعات مربوط به توزيع پول توسط 

عمال انگليس به مردم، بمنظور جلوگيری از پيوستن شان با امير، 

دربين پيروان اميرنفوذ کرد وامير را نسبت به صداقت و پايداری 

پيروانش مشکوک ساخت. واين هراس را دراميرتوليد نمود که شايد 

  ۱۲۱دستگير وبه انگليسها تسليم دهند.  پيروانش او رادر بدل پول

به قول غالم  ، ناظم جنگ نامه مير مسجديخان  -۱۱

کوهستان  که خود جزو واقعات پروان بوده ، يک  از خوانين مقتدر 

در صدد دستگير  امير دوست محمد خان بر  سرفرازخانپروان بنام 

عوت آمد و امير را با عده ا  از خوانين چاريکار، به قلعه خود د

نمود و در خفا به برنس اطالع داد که با لشکر خود شبانه قلعه را 

 .محاصره کند و آنگاه خواه  نخواه  امير به اسارت در خواهد آمد

فردا پگاه برنس با نيروها  خود قلعه را به محاصره کشيد و 

سرفراز خان با همراهان خود از فراز قلعه برمجاهدين و آزاد  

مبارزان که از پس و پيش، مورد ضربه  .مودخواهان تير انداز  ن

قرار گرفته بوند، پراکنده شدند و اميردوست محمد خان درگرماگرم 

و تصميم   ۱۲۲ جنگ خود را نجات داده، نزد ميرمسجدىخان رفت.

 خود را مبن  بر تسليم  به دشمن با او در ميان گذاشت .

گليس از بنابر اکبر نامه ، داکتر الرد ، نماينده سياس  ان -۱۲

و « براد فوت»طرف مکناتن به خوانين کوهستان ، انتقام کش  خون 

وغيره افسران را که به خاطر  و"لفتننت کریسپین"« کونولى »
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حمايت از يک امير ب  تاج و تخت به وسيله آنها صورت گرفته بود، 

اخطار کرد و ضمنا  وعده داد که در صورت عدم همراه  با امير ، 

انب انگليس ها صاحب خواهند شد. اين تهديد و پول فراوان از ج

تطميع ، غازيان پروان را متزلزل ساخت و بعض  از خوانين پروان 

و   ۱۲۳حت  در صدد دستگير  امير و تسليم  به دشمن بر آمدند.

غالم  شاعر کوهستان  که خود ناظر وقايع بوده يک چنين خيانت  

بيان کرده است .  را از جانب سر فراز خان پروان  در مورد امير

بنابرين امير هم به جا  آنکه با دشمن بجنگد و بعد از شکست خود 

دستگير شود، بهتر آن دانست تا قبل از شکست قطع  نيروها  

کوهستان ، خودش را به دشمن تسليم نمايد، تا بدينگونه هم آبرو  

نيروها  مل  حفظ گردد و هم خودش به فاميل و خانواده محبوس 

 دد. خود بپيون

امير دوست محمدخان ، ديگر آن مرد پرشور و  - ۱۳

سال قبل نبود که شوق قدرت طلب  وسلطنت  ۳۰، ۲۰پرتحرک 

خواه  او را تا مرز مرگ به لجاجت ميکشانيد، بلکه مرد  بود 

پنجاه ساله که هم لذت حکمفرمائ  بگير و ببند و بکش و ببخش را 

رين روزها  سلطنت چشيده بود و هم تلخ  ناکام  ها  متواتر آخ

را که سخت برايش فرساينده و خسته کننده بود و و  را از تالش 

 باز م  داشت .

بنابر معتقدات دين  ، سلطنت داد خداوند  است . خدا به  - ۱۴

هرکه خواست ، ميدهد و از هرکه خواست ، م  گيرد. او که يک 

ت خود افغان مسلمان و معتقد به سنن اسالم  و افغان  بود،  توانس

را قانع بسازد که خدا ديگر نخواسته که او بر سرير سلطنت تکيه کند 

و کس ديگر  را اليق اين مقام دانسته است . اين است که نم  

 توانست با جنگ سلطنت از دست رفته را ، آن هم از کام نهنگ 
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 استعمار دوباره بدست آورد. 

نواده و عمده ترين شکست روح  امير ، به بند افتادن خا - ۱۵

کسان امير بدست دشمن خونخوار يعن  انگليس بود. با به بند افتادن 

تن اعضا  خانواده اش مشتمل بر زن و فرزند و عروس و  ۱4۹

نواسه و برادر و برادرزاده و غيره ، ديگر همه چيز امير ، از امير 

گرفته شده بود و م  دانست که هدف انگليس ها از اين کار به زانو 

وست و به همين جهت امير هنگام باز گفتن درد و رنج درآوردن ا

 خود به همراهان در باميان مىگفت : 
        از این زیستن مردنم بهتر است

 ۱۲4که خیل و تبارم به بند اندر است

و عين مطلب را امير ، به مير مسجديخان غاز  نيز تکرار 

ب ميکند کرده بود. بنابرين داليل و علل است که امير راهش را انتخا

و خودش را به جا  آنکه توسط خوانين تطميع شده دستگير و اسير 

 دشمن ببيند، خويشتن را به دشمن تسليم کرد. 

خالصه مسبب اصل  تسليم  امير، خيانت و نامرد  برخ  از 

سرفراز خان و محمد سعید خوانين و سران جنگ پروان ، از جمله 

، امير را دست بسته  بودند که ميخواستند خان و عبدالسبحان خان

تسليم انگليس ها کنند و پاداش بگيرند، مگر موفق نشدند و امير که 

از قوت تفتين انگليس به خوب  آگاه  داشت دوباره نزد مير مسجد  

خان رفت و تصميمش را مبن  بر تسليم شدن خودش به دشمن که 

اينک زن و فرزند و وابستگانش در زندان انگليس افتاده بودند به 

مير مسجديخان بيان کرد. مير مسجديخان امير را از تصميم  که 

گرفته بود بر حذر داشت ، ول  امير که ديگر از صداقت خوانين 

مايوس شده بود، سخنان مير مسجد  خان را نا شنيده گرفت و 

 براسپ خود سوار شده روبه طرف کابل نهاد. 
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ت ميالد  هنگام عصر، امير دوس ۱84۰روز چهارم نوامبر 

محمدخان از راه پل محمودخان وارد دروازه باالحصار کابل گرديد. 

در اين وقت مکناتن از هواخور  برگشته و نزديک عمارت خود 

رسيده بود . سلطان محمد، نفر معتمد امير پيش رفت و به مکناتن 

اين خبر به اندازه ا  غير « امير دوست محمدخان رسيد» گفت : 

سلطان محمد « بالشکر؟»تعجب پرسيد : مترقبه بود که مکناتن با 

جواب داد که ن  تنها . در همين لحظه اميردوست محمد خان رسيد و 

مکناتن او را ديد. هردو از اسپ پياده شدند و دست دادند. مکناتن 

امير را به داخل عمارت  رهنمائ  کرد که ساخته امير بود. هشت 

ه شده بود به هند روز بعد امير با خانواده اش که از غزن  خواست

 تبعيد گرديد.

 

 نتیجه: 
قابل يادی اوری است که نگارنده قصد آن ندارد تامرده امير 

را از قبر بکشد و برکرس  قدرت قرار بدهد، ول  ميخواهد توجه 

اهل بصيرت را به اين نکته معطوف نمايد که در کار قضاوت تاريخ 

ا و کاست  ها را نبايد عجوالنه حکم صادر کرد و فقط تمام مالمت  ه

متوجه امير نمود، بلکه مردم وبخصوص سران اقوام وخوانين بزرگ 

 نيز در اين مالمت  امير شريک اند. 

من فکر ميکنم که تسليم  امير دوست محمد خان به انگليس ها 

، به معن  تسليم دادن کشور به انگليس ها نيست ، زيرا او اين عمل 

ر نه اوامير افغانستان بود و نه را در هنگام  انجام داده که  ديگ

نفر از اعضای فاميلش در اسارت دشمن  ۱۵۰اختياردار کشور و

ولی بدا به حال آنانی که بخاطر رسیدن به قدرت یا انحصار بودند، 

قدرت ،عالوه برتسلیم کردن خود به دشمنان وطن، افغانستان را هم 

   به دشمنان میهن تسلیم کردند.
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خان رهبر کشور بود و مسئوليت دفاع وقتيکه اميردوست محمد

از ميهن در برابر تجاوز بيگانه را داشت ، برا  دفاع از وطن 

مردانه کمر بست و آنچه الزمه يک جهاد بود انجام داد . در جرگه 

گنج علم )يا علم گنج( کابل ، مردم را به وظايف ميهن  و مل  ايشان 

ارغنده موضع متوجه ساخت و با لشکر  که آماده کرده بود در 

گرفت و دستورات الزم جنگ  را به هريک از سران لشکر و 

خوانين کابل داد. مگر پول و تبليغ دشمن صفوق لشکر او را متزلزل 

ساخت . او يک بار ديگر به درون خيمه ها  سران و بزرگان رفت 

و قرآن را شفيع گردانيد تا دست از مبارزه و جهاد بر ضد انگليس 

ما خوانين و سران کابل ، خواهش و الحاح و فرياد او ها بر نگيرند، ا

را نشنيدند و او را در ميدان جنگ ارغنده ، يکه و تنها رها کردند و 

با تسليم کردن خود و شهر کابل تا ميدان و وردک به پيشواز دشمن 

 شتافتند. 

وم ها در پروان )دوم نبرد با انگليس اکنون نيز در روز د

خوانين مقتدر  پول وتبليغ دشمن درميان د که( متوجه ش۱84۰نوامبر 

وبرخی در صدد دستگيری او می  دودلی ايجاد نموده استپروان 

همان  .ارزيابی امير از اوضاع بزودی به حقيقت مبدل شد باشند.

سرفراز از همراهان وسران پروان ، مهمان با تنی چند شب امیر

، ندردن بودخان پروانی بود ودر آن مهمانی هنوز مصروف غذا خو

که از سوی گماشتگان سرفرازخان از فراز برج قلعه برامیردوست 

تفنگ شد. مهمانان ازسر دسترخوان به هرسو  محمد خان فیر

پریدند و امیردوست محمدخان نیز خود را بگوشه ای کشید،وسپس 

با سه تن ازهمراهان خود از قلعه بیرون شد و نزد میرمسجدی خان  

 رفت. 

از همراهی خوانين پروان با  د تاحق دابه امير دراينجا ميتوان

نفره اش که اينک  ۱5۰برا  نجات خود و فاميل خود مايوس گردد و

در قيد انگليس ها  به سر م  بردند ، چاره ا  بسنجد و راهی را 
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انتخاب کند که به نجات خود از اسارت در دست هموطن خود وتسليم 

ينجامد. دران لحظات دادنش به شاه شجاع رقيب خانوادگی او ب

حساس وخطير، که هنوزجنگ کامال  به نفع انگليس ها نه لغزيده بود، 

راه معقول درنظرش همان بود تا خود را به کابل بکشد و به دشمن 

 مکار وهوشيارتر خويشتن را تسليم کند. 

بنابر سراج التواريخ ، امير، با سه تن از ميدان جنگ پروان 

ت با مير مسجد  خان ، به سو  کابل بيرون رفت و پس از مالقا

کشيد. و وقت  مکناتن او را ديد از اسپ فرود آمد و دست داد وبه 

ساختمان  او را فرود آورد که خود امير آن را در باالحصار ساخته 

بود. امير قبل از نشستن شمشيرش را از کمر باز کرد و در پيش 

را به امير تقديم  مکناتن گذاشت ، مکناتن از رو  احترام دوباره آن

امير « امير صاحب ، شما به هندوستان م  رويد؟:» نمود و گفت 

گفت : نزد شما آمده ام ، هرچه بگوئيد پذيراست . مکناتن گفت : 

محمد افضل پسر امير با سپاه ما سرگرم جنگ است ، برايش »

امير چاقو و عينک « بنويسيد که از جنگ دست گرفته نزد شما بيايد.

مدست سوار  به طور نشان  نزد سردار افضل خان خود را ه

 .۱۲5فرستاد و او نزد پدرش آمد.

بقول غبار، امير هشت روز ديگر منتظر ماند تا تمام خاندان 

نفره امير از غزن  به کابل رسيدند و بعد به هند تبعيد شدند.  ۱4۹

در تحت نظارت کپتان  ۱84۰نوامبر  ۱۲امير دوست محمدخان در 

طعه سواره از راه جالل آباد در حال  که حبس بود نکولسن و يک ق

به هندوستان فرستاده شد و خانوادا امير به يک روايت از طريق 

غزن  به پشاور برده شدند و در پشاور به امير پيوستند و از آنجا به 
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کلکته تبعيد گرديدند. انگليسها ساالنه به اميرسيصدهزارروپيه جيره 

 ۱۲6به او می پرداختند.

ندان امير در کابل نواب جبار خان برادرش و نواب از خا

محمد زمان خان، برادر زاده اش و سردار محمدعثمانخان وسردار 

شمس الدين خان باعايله ها  شان باق  ماندند که در قيام عمومی 

 نقش محوری وموثر داشتند. ۱84۱کابل درنومبر سال 

 

 کرکتر وشخصیت امیر:

تحصيل کرده وتعليم ديدا  امير دوست محمدخان کدام شخصيت

نظامی نبود.در هفت سالگی از محبت پدر محروم گرديد  -سياسی

ودر سايۀ عطوفت مادر وبرادر بزرگش فتح خان بزرگ شد. سواد 

خواندن ونوشتن را از مدرسه های سنتی نزد مال فراگرفت ، اما 

مسايل کشور داری وکشورگشائی را از مدرسۀ عملی ميدانهای نبرد 

 برادربزرگ خود وزيرفتح خان کسب کرده بود. درکنار 

در شرايط و اوضاعی سياسی قرن نزدهم افغانستان ميتوان 

گفت که او يکی از هوشيارترين ودراک ترين وشجاع ترين افرادی 

بود که ميخواست بر اوضاع سياسی ونظامی کشورتسلط و کنترول 

امپراتوری داشته باشد وقلمرو اين قدرت را حتی االمکان تا مرزهای 

 احمدشاهی توسعه دهد.

 ۱8۳7موهن الل، که در دوره اول امارت اميردرسالهای 

درکابل امير را از نزديک ديده و با وزيران وکارمندان ۱8۳8و

مقرب او تماس نزديک داشته، در مورد کرکتر وشخصيت 

اميرمينويسد: اميردوست محمدخان درحيات خود به انواع مشالفتها 

نواع مشکالت پنجه نرم کرده وتجربه اندوخته است. مواجه شده وبا ا

بارها اتفاق افتاده که اين کوچکترين پسرپاينده خان شبها گرسنه سر 
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برزمين سخت گذاشته بخوابد." من خودم بگوشهای خود از زبان 

سرداردوست محمدخان شنيده ام که ميگفت: بدون خوراک وغذا 

انده و شبها را فقط با برای مدت سه تا چهارشبانه روزمتواتر گذشت

خوردن يک لقمه نان خشک و يا يک لپ گندم بريان سحرکرده 

است. چه بسا اوقات که روی زمين خشک خوابيده و سنگ را بالشت 

ساخته است،ودرحالی که از اين ناداری وناتوانی هميشه قلب افگار) 

پردرد( داشت، برخورد و صحبت او هميش با سيمای بشاش همراه با 

 مزاح صورت ميگرفت. " تبسم و

موهن الل می افزايد:"باوجود اين چنين طرز زندگی ناخوش 

آيند ، دوست محمدخان هيچگاه ازچوکات تعقل خارج نشد ودرعين 

زمان تمام عاليم صداقت ظاهری و رندی درونی خود را حفظ کرده 

است. او برای ارتقاء واحراز قدرت با تمام وسايل ممکن تالش 

ان در برابر دشمنی ها وحسادتها هميشه از گذشت ميورزيد، بنابر

ونرمش وخوشنود ساختن طرف کار ميگرفت. زبان شيرين ونرم 

سردارکه هميشه تعريف وصفات طرف را در برميداشت و خود را 

از برادران بزرگتر، متواضع تر نشان ميداد، بعضی او قات برادران 

ساخت ودرعين  او را از کردار و رفتارشان ]در برابر او[خجل می

زمان از تدبير و فراست عالی او متعجب ميشدند. به اين ترتيب او 

توانسته بود برای موفقيت واحراز مقام برجسته روش وانضباطی را 

طرح ورعايت نمايد که هيچکدام از برادران موجوديت ، موثريت 

وعامليت او را نمی توانستند ناديده بگيرند و اين نوع روش درقلب 

 وبرادرانش احساس تمجيد و خاطرات خوش بجا ميگذاشت."خوانين 

۱۲7  

موهن الل، ازديگر خصوصيات امير ياد کرده ومينويسد که 

:سردار دوست محمدخان، مشروب را بسيارخوش داشت ودريک 
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شب چندين بوتل را خالی ميکرد.از زبان دوستان اميرشنيدم وهم از 

ديد داشته وخودش زبان خود اميرتائيد شده که به موسيقی عالقه ش

رباب را عالی مينواخت. رفيق خصوصی اوغالم خان پوپلزائی بود 

وهردو آنها درافغانستان بحيث نخستين رباب نوازان شناخته شده 

اند.قلعه نانچی محلی بود که امير با رفقای خاص خود محافل سرور 

وسرود خود را در آنجا برگزار ميکرد وغالم محمدخان پوپلزائی 

ميع خان و آغا محمدخان هميشه در اين محافل شرکت وميرزا س

ميکردند.غالم محمدخان که نسبت به سردار دوست محمدخان 

ثروتمند تر بود، مصارف اين محافل را می پرداخت و حتی برای 

 سردار لباس وغذا تهيه مينمود. 

غالم محمدخان مردی الکوليست بود. باری سرداردوست 

فضل خان وسردار اکبرخان مشروب محمدخان متوجه شد که سردارا

نوشيده اند، امير هردوی آنها را بشدت کتک زد و چون دلش هنوز 

بر اين کار پسران يخ نکرده بود هردو را بربام خانه برده از آنجا 

بزير پرت کرد وآنها چنان زخمی ومجروح شدند که از هوش رفتند 

امير بود، ونزديک بود بميرند. مادر اکبرخان که زن دوست داشتنی 

وقتی حالت فرزند خود را ديد، به امير گفت: چون شما خود شراب  

مينوشيد، چرا فرزندانت را بخاطر عين عمل سزا ميدهی تا از تکرار 

آن خود داری کنند. اين کارشما عادالنه نيست. چونکه عاقالن گفته 

اند: پسريکه از پدرپيروی  نکند، خصلت پدر را به ارث برده 

بنابران عمل شراب خوری آنها درحقيقت تقليد از عمل نميتواند، 

خودت ميباشد. وقتی سردار اين کلمات را از زبان مادر اکبرخان 

  ۱۲8 شنيد، شرمنده شد و قسم ياد کرد که ديگر هرگز شراب ننوشد."

موهن الل، در مورد مشی کاری اميرميگويد:اميردربين کابينه 

ن جنگ يک قوماندان خود شخص آرام، محتاط وهوشيار و درميدا
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بسيار عامل است. وی در اعمال ظلم، قتل وچال بازی نيز عين قيافه 

را تبارز ميدهد. امير دوست محمدخان، به هيچوجه يک حکمران 

محبوب نيست، اما او اولين حکمران افغانستان است که ميداند 

چطورسلطه و صالحيت خود را تطبيق نمايد .چطورباخالف کاران 

مله کند.امير دريک مورد بسيار شهرت ومحبوبيت دارد مؤثرانه معا

وآن اينست که : هر مردی که تقاضای عدالت را نمايد ميتواند او را 

در سرک وجاده ايستاده کند ودست وجامه او را قايم بگيرد، حتی 

يکبار بريش اوچنگ زدند. وميتوانند به او درشت و ناسزا بگويند که 

؟ ودرتمام اين حاالت امير به آرامی چرا به داد آنها نرسيده است

وخون سردی وبدون هرنوع اخالل و قهر به شنيدن عرايض و 

دادخواهی مردم ادامه ميداد. چندين بار گروه های مردم بطور دسته 

جمعی به نزديک قصر امير رفته و با بلند نمودن نعره های "داد" 

وع وعدالت گوشهای شنوندگان را کرساخته اند. در مجموع هرن

انزجار يا نفرتی که به اميرنسبت داده شود، حقيقت غير قابل انکار 

 اينست که او يگانه شخصيت است که لياقت حکمرانی کابل را دارد.

امير هرروز صبح قبل از طلوع شفق  بيدارميشود،غسل ميکند 

ونماز ميخواند و بعد از آن هرصبح به تالوت قرآن می پردازد. بعد 

اده مقداری تاريخ وادبيات به او تدريس ميکند. از آن محمود آخند ز

سپس او مامورين دولت را بطورانفرادی می پذيرد. بعد از آن بدربار 

ميرود و دربار را داير ميسازد. معموالً تا ساعت يک بجه روز به 

دربارمی نشيند، تا اين وقت صبحانه يا طعام چاشت خود را خورده 

د از ظهرمی خوابد. بعد از آن بع ۴ميباشد و بعد از آن تا ساعت 

نماز ميگزارد و معموالً بسواری اسپ به ديدن "کمند" های اسپ 

خود ميرود و از آنجا بقصر شاهی رفته با نزديکان دربار ودوستان 

خود طعام شب را صرف ميکند. آنگاه درباره اجراآت روز بعد 

وپالنهای اينده خود را با مشاورين صحبت وتبادل نظرميکند،و 

رتصورات، تمايالت، خصلت ها وپيشروی های دولت های خارجی د
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نيز صحبت ميشود. بعضی اوقات شطرنج واکثر اوقات موسيقی 

 وسيله خوش گذارنی مجالس شبانه قرارميگيرد. 

بدين نهج امير هرشب تا يک بجه شب مصروف ميباشد.بعد از 

ای آن تمام اراکين دربار رخصت ميشوند وامير در اپارتمان زوجه ه

خود استراحت مينمايد. زوجه های امير اطاقهای عليحده دارند وامير 

به هر زوجه خود يک شب نوبت ميدهد و شب بعد به اطاق زوجه 

ديگر ميرود و به هيچ زوجه دوشب متواتر نوبت داده نميشود، مگر 

  ۱۲۹به مادر محمد اکبر خان.

و ،دانشمند انگليسی که معاصر اميرشيرعليخان بود داکتربلیو

چندين کتاب در مورد زبان پشتو ومردم ونژادهای افغانستان نوشته 

 است، در باره اميردوست محمدخان اينطورابرازنظرکرده :

امیردوست محمدخان که مردم او را امیرکبیر می نامند، یک پادشاه "

محبوب و موفق زمان خود بود. مردم از دلوری،مردانگی، و 

د. امیردوست محمدخان درحالی پیروزی او درجنگها تمجید میکنن

که به خاطر اتخاذ روش ساده درزندگی ، مهمان نوازی، وعدالت 

پسندی که به هرکس اجازه ورود به دربار را میداد تا شکایت خود 

را بگوش او برساند، درمیان تمام مردم محبوبیت داشت، مگر در 

مدت حکومت طولنی خود برای بهبود زندگانی مردم کاری 

چنان وی هيچگونه اصالحاتی درمملکت نياورد و درچار همنکرد.

ديواری اسالم خود را محصورکرد و مردم را درجهالت قرون 

وسطائی نگهداشت. سياستی که تا پايان زندگی اميربرآن سخت 

ايستاده بود،اين بود که استقالل افغانستان را يگانه راه سر افرازی  

  ۱۳۰ ميدانست."

ليس  که امير را در آخر فرهنگ از قول يک محقق انگ

امیر مردى بود بلندقامت ، »عمرش از نزديک ديده، چنين مينويسد: 
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داراى اندام ظریف و سیماى شاهانه، اطوار مؤدب و چشمان نافذ و 

گرمى صحبتش از اراده قوى و زرنگى و استعداد ذاتى او حکایت 

میکرد. بى پرده سخن میگفت و هرچیز را بى مجامله و تعارف به 

امش یاد میکرد. داراى قوت جسمانى فوق العاده بود و نیرویش را ن

توسط فعالیت بدنى دایمى و اجتناب از عیاشى و تن پرورى تا آخر 

  ۱۳۱ «عمرش که به هفتاد و دوسال رسیده بود ،حفظ کرد.
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 گفتار هشتم 
 
 

 مکثی بر یک نقد

 (افغانستان تاریخحاوی توهین به )

 

شعبه تبليغ وترويج کميته معاون  ،پرچمیيک فهيم ادا]آقای 

بازنويسی تاريخ » حزب دموکراتيک خلق[ نقدی برمقالهمرکزی 

از قلم  دکتورخالدی، نوشته واو را به قوم پرستی متهم «افغانستان

 کرده است. 

دکتورخالدی درمورد ضرورت بازنويسی تاريخ افغانستان 

اين سرزمين نياز دارند و آنچه آنچه جوانان و مردم »چنين ميگويد:

” باز نويسی تاريخ افعانستان“دانش ما از تاريخ اين سرزمين کم دارد 

نيست بلکه پرکردن خالهايی است که ” افغانستان ستيزی“از ديدگاه 

سهوآ يا عمدآ و يا نظر به ” سرکاری”در تاريخهای به گفتهء شما

که تاريخهای  نبودن اطالعات کافی وجود دارد. آن فصل هايی است

کاتب، کهزاد، حبيبی، غبار و فرهنگ آنها را احتوا نميکنند يا 

معلومات کمی در دسترس ميگذارند. دانش ما از تاريخ سرزمينهای 

شمال يا ترکستان افغانی بسيار محدود است. چه موضوع اين تاريخ 

حاکميت سياسی باشد يا تاريخ جابجايی هزاران خانواده و مردم از 

جک، ازبک و ترکمن از طريق مهاجرتهای اجباری مردم اقوام تا

بخارا، سمرقند و مرو در دو موج بعد از استيالی روسيهء تزاری از 
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م به بعد و يا ۱۹۱7م به بعد و يا از انقالب بلشويکی ۱866سال 

جابجايی خانوارهای پشتون از مناطق پرنفوس و کم زمين مشرقی و 

 ۱۳۲ «م به بعد.۱۹۲۰ای جنوبی تحت پروگرام ناقلين از ساله

آقای ادا،ازميان تمام تاريخنگاران کشور،مرحوم غباررا تا 

حدی می پسندد، آنهم به سببی که غبار، درمسير تاريخ خود، همه 

شاهان درانی و اميران محمدزائی  را در عدم تامين عدالت  وکم 

 آمدن در مقابل انگليس ها محکوم کرده است. 

ار درموردتسليمی امير دوست آقای ادا، از تذکر آقای غب

محمدخان به انگليسها،برداشتی نادرست نموده وآن اميررا با عبارتی 

ود، در برگۀ که از آن زبونی وبزدلی يک زعيم پشتون، نمايان ش

 ميکند: فيسبوک خود چنين معرفی

تاريخ نگارانی آمدنی اند که...آنها دوست محمدخان را که  »

، دوباره به ميدان خواهند آورد بودچيزش بهتر از شاه شجاع نهيچ 

ودرچاردهی کابل وسويش نگاه خواهندکرد، از آن روزی که رفت 

تا گازرگاه بدرقه اش خواهند  زيرپای اسپ مکناتن سجده کرد

کرد.ونشان خواهند داد که افغانستان چه تولد دشواری داشته است. 

وژه ها دوست محمدخان با کدام تعهد و کدام پرهند کرد که اپيدا خو

 خواهند ديد که  دوباره به وسيله انگليس به سلطنت بازگشتانده شد؟

وايسرا های … کشور ما را در مرز های امروزی آن، قدم به قدم، 

انگليسی هند ايجاد کرده اند. در چارچوب ستراتيژی توافق شدا 

 «با روسيه و ايران اين کشور را ايجاد کرده اند.« دولت حايل»
 

 واب فهيم ادا مينويسد:داکترخالدی بج

ادای گرامی! در حيرتم از کدام نوشتهء من دريافته ايد که »

در « زی»هر سرکار افغانستان، هر نماد افغانستان، یک ميخواهم "
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"؟ اين نهايت افترآ و هتک حرمت در مقابل آخر نام خود داشته باشد

 شما وقتی تولد افغانستان را از دور دوم امارت امير»من است!...

 ”م( ميدانيد و اضافه ميکنيد که: ۱86۳-۱84۲محمد خان ) دوست

وایسرا های … کشور ما را در مرز های امروزی آن، قدم به قدم، 

انگلیسی هند ایجاد کرده اند. در چارچوب ستراتیژی توافق شدۀ 

، شما ”با روسیه و ایران این کشور را ایجاد کرده اند« دولت حایل»

سيسهء شوم ايجاد افغانستان توسط در وطن ستيزی و ترويج د

استعمار انگليس يکقدم از مجيب الرحمن رحيمی باالتر ميرويد و به 

 همان دليل صدای کف زدنهای افغان ستيزها بلند تر بگوش ميرسد.

 مينگارد:  ترديد اين طرز تفکردوکتورخالدی در

نگليسها تمام کوشش خودرا برای مستعمره ساختن اين »

خودرا که اروپايی االصل  دند و کوشيدند تا سفير سرزمين انجام دا

باشد در کابل نصب کنند تا اداره چی اين کشور گردد اما باالخره پئ 

اين استراتژی عملی نيست. قبل از آنکه روسيهء تزاری و  بردند که 

استراتژی انگيس  ناپليون خطر برای هند برتانوی پنداشته شوند، 

يف دولت مرکزی افغانستان بود که برای حفاظت هندوستان اول تضع

م ۱8۰۱م تا ۱7۹8کمک ايرانيها در سالهای  اين استراتژی را به 

م به سياست ۱84۲م تا ۱8۳8تعقيب کردند. متعاقبآ در سالهای 

مستعمره سازی مستقيم پرداختند اما با شکست اين پاليسی و درک  

ل مستعمره هندوستان بشک اين حقيقت که افغانستان را نميتوان مانند 

اداره کنند، به سياست استفاده از موقف طبيعی "حايل" افغانستان در 

روسيهء تزاری و ايران قاجاری پرداختند. طبيعی است  مقابل خطر 

هندوستان  که در اين زمان برای انگليسها و حفظ منافع آنها در 

موجوديت نظم در افغانستان و موجوديت يک دولت مرکزی مستحکم 

  مفيد بود.

م منافع امريکا با منافع مردم ۲۰۰۱همانگونه که در سپتمبر 

طالبان گره خورد، همچنان  افغانستان در سقوط دولت عصر حجر 
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م در شرايط شکست سياست مستعمره سازی، ۱84۲در سالهای 

برتانوی با موجوديت يک افغانستان کوچک با دولت  منافع هند 

از کشته شدن  اساس بعد  مرکزی مستقر هماهنگی پيدا کرد. بر همين

شاه شجاع در کابل و شکست پاليسی مستعمره سازی مستقيتم 

محمد خان را از اسارت آزاد کرده او  انگليسها ناگذير اميردوست 

دوباره به امارت افغانستان ميرسد. اميردوست محمد خان بعد از 

وفات سردار کهندل خان، قندهار را تابع مرکز ميکند و ترکستان  

دوباره به دولت مرکزی متحد   ۱855م تا ۱85۰نی را در سالهایافغا

باالی هرات لشکر کشيده بعد  ۱۳۳م۱86۱ساخت، متعاقبآ در سال 

محاصره شهر را تسليم ميشود و به اينصورت اتحاد تمام  ازده ماه 

 « ميشود. سرزمينهای فعلی افغانستان بار ديگر تآمين 

ه امير نيدانم شما چگوحاال نم» داکترخالدی در ادامه ميگويد:

دوست محمد خان را بدون هيچ مآخذی با بی حرمتی ياد نموده بزير 

مکناتن می اندازيد و او را با شاه شجاع در يک رديف قلمداد  پای 

با انگليسها از دست  کرده کسی را که امارت اول خودرا در جنگ 

اورا داد و چندين سال را در اسارت انگليسها سپری نمود امارت دوم 

پروژهء انگليسها محسوب ميکنيد، قدرت تخيل شما  م ۱86۱تا سال 

افغانستان را نشان  را در ذليل کردن يکی از اميران با اعتبار و مدبر 

ميدهد. اين در حالی است که در پاسخهای تان به تبصره های يادشده 

انگليس ها به رضايت خود از افغانستان خارج نشده  تآييد ميکنيد که 

در سالهای  ه از طرف مردم افغانستان مجبور به خروج شدند. بلک

م زمانيکه انگليس حتی يک سرباز در اين کشور ۱86۱م تا ۱84۲

ميتوانست امير دوست محمد خان  نداشت، سفير نداشت چگونه 

پروژهء انگليسها باشد، اينکه اصل موجوديت او به عنوان يک امير 

ن با منافع ستراتژيک انگليسها و موجوديت ثبات در افغانستا مقتدر 
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تزاری و ايران قاجاری  در حفظ هندوستان از خطر احتمالی روسيهء 

سازکاری داشت به معنی آن نيست که به گفتهء شما افغانستان را 

انگليسی هند ايجاد کرده اند". شما اين امير را که  "وايسرا های 

ديگر اعاده کند  ر توانست اتحاد تمام سرزمينهای فعلی افغانستان را با

جيره خوار انگليس و معادل شاه شجاع قلمداد ميکنيد! ميدانم شما آن 

را داريد که تقاطع و يکسانی منافع سياسی  زيرکی و دانش سياسی 

    ۱۳4 «دولتها را در مقاطع مختلف زمانی درک کنيد.
 

 تبصره ی من:
آقای فهيم ادا، تمام تاريخ های را که ازسوی تاريخ نگارانی 

چون :مرحوم احمدعلی کهزاد، مرحوم کاتب، مرحوم حبيبی،مرحوم 

فرهنگ و مرحوم رشتيا، وغيره نوشته شده اند، بخاطريکه در آنها 

از شاهان وحاکمانی بحث شده که در آخراسم خود)زی( داشته اند، 

تاريخ های سرکاری ودرباری دانسته قابل اعتماد نميداند. درحالی که 

يبی، وکهزاد وتا يک مدت فرهنگ، با اشخاصی مثل: غبار، حب

شتند و براثر مخالفت خود با نظام ادستگاه سلطنت سرسازکاری ند

سلطنت مورد خشم وزندان وتبعيد وشکنجه نيز قرارگرفته اند. اينها 

از راه  کار مغزی ونگاشتن مقاالت وکتابهای خود در بيداری شعور 

يادی برجا گذاشته افکار جامعه ما تاثيرات زاذهان وو روشن ساختن 

اند وهريک به تناسب کارخود، نزدمردم ما شهرت  ومحبوبيت 

 ند. کرده بودحاصل 

ازاين ميان، به استثنای دوبرادر که توانسته بودند رابطه 

خويشاوندی با نظام سلطنت برقرارکنند وتا وزارت ارتقا يابند، هيچ 

احب يک از مورخان ديگر با نظام سلطنت وابستگی اتنيکی ويا ص

مقام بلند دولتی وامتيازات خاصی نبوده اند. اينها منورين صاحب قلم 
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وآگاه تر از نسل هم عصر خود بودند که به تاريخ وگذشته های خوب 

هم  وتوانستند خواستند ود عالقمندی داشتند وازاين راه وبد کشور خ

به مردم خود خدمت کنند وهم لقمه نان حالل برای خانواده خود 

دربار وسرکار، برای نوشتن  د . بنابرين اتهام ديکتهبدست آورن

به ميل فالن سردار صدراعظم يا فالن وزيرسردار،  اتهام بی تاريخ 

تا  ی باقيمانده از اين اشخاص هاپايه وبی مايه ای بيش نيست. تاريخ 

جعه قشر باسواد اعم از شاگردان و اهنوز منابع مغتنم برای مر

ها را مردود وباطل  وز کسی اين تاريخپژوهشگران ما استند. تا هن

آنانی که ادعای سرکاری بودن )غلط  تثبيت کرده نتوانسته است.

بودن( اين تاريخ ها را ميکنند، تا کنون خود چيزی بهترازاينها 

عرضه نتوانسته اند تا ديده ميشد که راه درست تاريخ نگاری را 

 پيموده اند يا راه نادرست را؟

انی، همه مورخان خارجی،ازمونت عالوه برمورخان افغ

ستوارت الفنستون گرفته تا سرپرسی سايکس،از موهن الل کشميری، 

تا داکترگندا سنگه ،از لوی دوپری تا وارتان گرگوريان،از داکتر 

بليو، تاهنری رالينسن، ازالردکرزن تا ريه تالی استوارت وآدمک و 

فرانسه ای ده ها تاريخ دان وسياستمدان ديگر انگليسی و روسی و

وجرمنی وامريکائی وايتالوی ودانمارکی وغيره، از اميران و 

شاهانی که در آخر نام خود پسوند)زی( داشته اند، چه خوب وچه بد 

درتاريخ های خود ياد کرده اند،ولی نميدانم که چرا آقای ادا نميخواهد 

 نامی از آنها در تاريخ اين کشور برده شود؟

نوشته نخواهد شد که ازنقش شاهان  هيچ تاريخی در افغانستان 

واميران سدوزی ومحمدزی وغرزی)غلجی( در رهبری وسرنوشت 

انکارکند واز آنها ذکری به  ۲۰و ۱۹و ۱8اين جامعه در طول قرون 

 ميان نياورد.

 استبه تاريخ کشور تخريب و توهيننقد آقای فهيم ادا، مملو از

پی نمايانه  ودرعين خود برتر بينی ها و بلند پروازيهای چوناشی  از
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حال ضديت آشکاربا حاکمانی است که در آخرنام خودپسوند)زی( 

داشته اند. حاکمانی که با وجود عدم تحصيالت اکادميک،وفقدان 

اطالعات کافی از جهان ومنطقه، اين کشور را از چنگ گرگان 

و بيست نگهداشتند و به ما ارمغان  نوزده استعمار در قرن

دسته حاکمان را پروژه های استعمار بريتانيا  کردند.آقای ادا اين

تازد و تا جايی که توان دارد، آنها را  ميداند وبه اين بهانه برآنان می

سياسی توهين وتحقيرميکند، اما در اين ميان از رهبران 

برای ولی که در آخر نام خود پسوند )زی( نداشته اند،  شدهمتبارخو

با ته به ابرقدرتها تقديم نمودند وافغانستان را دو دس ،رسيدن به قدرت

تباه کردند ، ذکری انه وطن راويران و گوتانک وطياره بي پزور تو

 به ميان نمی آورد ونکوهشی از آنان نميکند.

انتقادات آقای ادا، ازرهبران واميران وشاهان افغان ونام 

افغانستان،يک چيز را بخوبی نشان ميدهد، که وی در افغان ستيزی 

ان ستيزی دست کمی از داکترلعلزاد ولطيف پدرام ستمی و افغانست

ندارد. و اصالً طرفدار ظهور کشوری بنام افغانستان، چه پيش از 

 اميردوست محمدخان وچه بعد از او در نقشه جغرافيايی جهان نيست. 

من فکر ميکنم که تسليم  امير دوست محمد خان به انگليس ها 

ليس ها نيست ، زيرا او اين عمل ، به معن  تسليم دادن کشور به انگ

را در هنگام  انجام داده که  ديگر نه اوامير افغانستان بود و نه 

نفر از اعضای فاميلش در اسارت دشمن  ۱۵۰اختياردار کشور و

ولی بدا به حال آنانی که بخاطر رسیدن به قدرت یا انحصار بودند، 

ستان را هم قدرت ،عالوه برتسلیم کردن خود به دشمنان وطن، افغان

   به دشمنان میهن تسلیم کردند.

،دانشمند انگليسی که چندين کتاب در مورد مردم داکتربلیو

ونژادهای افغانستان نوشته است، در باره اميردوست محمدخان، ده 

امیردوست محمدخان که سال بعد از مرگش اينطورابرازنظرکرده :"

و موفق زمان مردم او را امیرکبیر می نامند، یک پادشاه محبوب 
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خود بود. مردم از دلوری،مردانگی، و پیروزی او درجنگها تمجید 

میکنند. امیردوست محمدخان درحالی که به خاطر اتخاذ روش ساده 

درزندگی ، مهمان نوازی، وعدالت پسندی که به هرکس اجازه ورود 

به دربار را میداد تا شکایت خود را بگوش او برساند، درمیان تمام 

سیاستی که تا پایان زندگی امیربرآن سخت ...بوبیت داشت، مردم مح

ایستاده بود،این بود که استقالل افغانستان را یگانه راه سر افرازی  

".میدانست
 ۱۳5

  

شاه شجاع درتاريخ افغانستان، به اين خاطريک چهرا سياسی 

منفور است که برای رسيدن به قدرت ونشستن برتخت کابل ، در 

، حاضر شده بود بخشی از کشور را ۱8۳8ه در يک معاهده سه جانب

دراختيار رنجيت سينگ زعيم پنجاب، متحد حکومت  هندبرتانوی 

بگذارد، بشرط آنکه با کمک نظامی خود او را برتخت کابل بنشاند، 

اما آقای ادا،گفته نميتواند که اميردوست محمدخان کدام بخش از 

ليسها واگذارشد؟ کشور را برای دوباره بقدرت رسيدن خود به انگ

واين را هم نميگويد که رهبرمحبوبش کارمل در قدرت طلبی چه 

 -چيزی از شاه شجاع بيشترداشت جراينکه در اعتقاد به مارکسيزم

 لنينيزم)ياشوروی خواهی( از شاه شجاع جلوتر بود.

اکثريت ما تاريخ زندا دورانی هستيم که ديديم ببرک کارمل  

فسرقشون سرخ شوروی، سوار هزار عسکروا ۱۲۰در پيشاپيش 

( وارد افغانستان ۱۹7۹دسمبر  ۲7) ۱۳58برتانک در ششم جدی 

گرديد و به کابل برتخت کم بخت ارگ قرارداده شد. و از لحظۀ 

قرارگرفتن در ارگ، قشون سرخ را به تطبيق نقشه های نسل کشی 

همراهی کرد و  پشتونها در واليات پشتون نشين جنوب هندوکش

قشون ا برای تطبيق قدم بقدم نقشه محو پشتونها بخدمت پيروان خود ر

گماشت وآنها هم ذوق زده قشون بيگانه را تا دروازه هر قريه سرخ 

                                                 
135

 12۶ -12۵، دمشرق په اسمان کې دمغرب  ستوری ،ص پوهاند داکترحبیب هللا تږی  - 



 168 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

ها باهمدستی پيروان کارمل شورويهرقلعه مردم رهنمايی کردند و و

ازقتل وتجاوز برمال وناموس مردم دريغ نورزيدند و هرچه دلشان 

ستان کردند. شورويها با جنگ خواست درحق مردم ستمديده افغان

بی امان، افزارهای  مدرن، با توپ وتانک وطياره وبمباردمانهای 

مدت نُه سال ، شب وروز برفرق مردم  آزاديخواه افغانستان 

بخصوص درواليات جنوب وجنوب شرق وغرب کشورکوفتند،تا 

نسل پشتون را يا بکلی نابود کنند و يا آنها مجبوربه فرار به پاکستان 

مايند. وبه اين ترتيب تغييری در تناسب نفوس کشورايجاد کنند تا ن

بتوانند برسلطه خود وعمر رژيم موردحمايت خود بيفزايند، اما با 

تمام کشت وکشتار وبمباردمانهای قراء وقصبات مردم ، روسها 

بازهم به هدف خودنايل نشدند، نه نسل پشتون از کشورنابودگرديد، 

ری شانزدهم شوروی مبدل شد.  بنابرآن قبل ونه افغانستان به جمهو

از آنکه از کشورما خارج شوند، کارمل را عزل کردند وبه شوروی 

بردند و در آنجا تحت نظارت گرفتند و داکترنجيب را بجايش 

 مستقرکردند.
 

 : س از تجاوزپپشتون ستیزی شورویها ر نقش
عزيزی،يکی از روشنفکران حمدازيزآقای ع      

دری واست  که به هردو زبان پشتوتون شپصاحب قلم 

بيشتر در اوکه مقاله وتبصره های قابل توجهی مينويسد. 

تفرقه بينداز »در مورد مشی است، فيسبوک فعال 

شورويها درضديت با پشتونها مطالب « وحکومت کن

مهمی را در پورتال افغان جرمن آنالين به نشر سپرده 

شورويها پی که با خواندن آن ميتوان به عمق اهداف 

 برد. 

با مطالعه مطالب آقای عزيزی ميتوان گفت: روسها 

امروز هم همان سياستی را درافغانستان بکار می برند 
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که در دوران تجاوز شوروی بر اين کشوربا شورشيان 

بکار می بردند. ،شورويها در دوران تجاوز خود 

درعين حالی که  از رژيم  برسراقتدار کابل حمايت 

ا سران وقوماندانان مخالف رژيم نيز رابطه ميکردند، ب

داشتند وبا آنها پروتوکول امضاء ميکردند وامکانات 

نظامی و اقتصادی و امنيتی را برای شان فراهم 

 ميکردند. 

شورويها در دوران  اشغال خود سعی ميکردند تا 

قوماندانان جهادی را با دادن رشوت وامتيازات ديگر 

ان برمواضع خود شوند ويا تطميع کند و مانع حمالت ش

عليه گروه های مخالف به مقابله وادارند.چنانکه با 

تطميع احمدشاه مسعود شاهراه سالنگ را از خطر 

حمالت حزب اسالمی محفوظ داشتند. همچنان شورويها 

دريافتند که قوم پشتون نسبت به هريک از اقوام ديگردر 

اکثريت وسرکش تراند وبدون تضعيف اين قوم هيچ 

شونی نميتواند از مناطق شان به اسانی بسوی ابهای ق

گرم عبور نمايد، بنابرين با طيارات بمب افگن خود 

دهات وقصبات ومزارع پشتونها را نابود ميکردند وبقيه  

را مجبور به مهاجرت به کشورهای پاکستان و ايران 

مينمودند. بدينسان روسها در مدت تجاوز خود، نيمی از 

بود ويا مجبور به مهاجرت کردند.در قوم پشتون را نا

[، نظرمی ۱۳6زير به بخش های ازمقالۀ آقای عزيزی]

 اندازيم:
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 کرد: )پيام افغان( اظهاردر راديو پروفیسور ال زاندر فیدوتوف

فيصد يا بيشتر نفوس قبل از جنگ  5۰تا  4۰"پشتونها تخمين 

ل در افغانستان را تشايل ميدادند، پشتونها مردمان جنگجو ومستق

هستند اه از لحاظ تاريخ  سلطه و حاومت اجانب را هرگز نپذيرفته 

اند، اينها بر افغانستان مسلط بوده و باين اشور خصلت و اراتر 

خاص خود را از عصر ساندرابير تا ايندم حى ارده اند. )نگاه: 

 (۱۳5ـ  ۱۳4اارو، ص 

پشتونها با منطقۀ شمال دريا  آمو تعلقات قوم  نداشته وبطور 

ً تخليه مناطق پشتون نشين و مؤ ثر غير قابل هضم مانده اند. عالوتا

اجبار پشتون ها به هجرت بسو  پااستان از اين رهگذر نيز برا  

روس ها اهميت داشت اه ايناار به عدم استقرار اوضاع در پااستان 

می انجاميد، چون اقليت بزرگ پشتون ها در پااستان از سالها 

به تجزيه طلب  تشويق مىگرديدند و اين باينطرف از سو  روس ها 

 ۱۳۰تجزيه طلب  از جانب اابل نيز حمايت مىشد. )نگاه: االس، ص

 (۱۳۱ـ 

گرچه همه مناطق تا اندازه اى مورد آزار و اذیت 

قرار گرفته اند، ولى طرز معامله روسها با اهالى 

مناطق پشتون نشین و غیر پشتون نشین بطور قابل 

ر حالی ه عملیات نظامى و مالحظه متفاوت بود. د

دهشت افگنى غرض تخلیه مناطق در ساحات دیگر نیز 

اجرا مىشد و چند منطقه غیر پشتون نیزغیر مس ون 

ساخته شد. ولى ستراتیژى عمومى شوروى متوجه 

خالى ساختن مناطق پشتون نشین و تغییر دادن ساختار 

قومى افغانستان بود. این دگرگونى در ساختار قومى 

تان به این دلیل براى شوروى اهمیت داشت  ه افغانس

مىخواست این سرزمین داراى اهمیت ستراتیژیك را در 

طویل المدت در جمهوریت هاى آسیاى مر زى مدغم 
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 ند. چون تاج ان افغان، اوزب ان افغان و تر منان 

افغان با آنها تعلقات قومى دارند، این نوع دگرگونى 

عود  ه یك نفر بدون شك تحت زعامت احمد شاه مس

قرار دادى روسها و تاجك بود، بسهولت بیشتر انجام 

یافته میتوانست.)نگاه: فیدوتوف(باساس ارقام 

مهاجرین راجستر شده ) ه توسط ح ومات پا ستان و 

ایران ارائه شده( شش ملیون افغانى دهاتى،  ه ا ثریت 

شانرا پشتون تش یل میدهد، بمهاجرت سوق داده شدند. 

 (۱۳۳ـ  ۱۳0س ، ص )نگاه:  ال

برا  مهاجر ساختن اينها از تاتيى ها  مختلف اار گرفته شد. 

با بمباردمان ها  هوائ ، قريه ها  آنها را بخاى مبدل مىساختند، 

اهالب در حال فرار را با هلياوپتر ها تعقيب و اشتار مياردند، قريه 

از ها  خاص  را انتخاب مياردند و برا  آواره ساختن باشندگان آن 

شيوه ها  بيرحمانۀ گوناگون اار مىگرفتند. مزارع را هنگام درو 

آتش م  زدند، باغها وتااستانها را تخريب مىنمودند، رمه ها  گاو و 

گوسفند را نابود مىساختند، چون قرار برآن بود اه آواره ها و 

مهاجرين دوباره عودت نانند، سيستم آبيار  منطقه را اه زراعت 

، تخريب مىاردند، تامزارع به دشت ها  سوزان برآن اتااء دارد

 (۱۳۳ـ  ۱۳۰مبدل گردد. )نگاه: االس، ص 

، آوارگان افغان نصف نفوس مهاجرين ۱۹8۰تا اواسط ]دهه[ 

ً از نصف نفوس خود  جهان را تشايل مىدادند، افغانستان تقريبا

محروم شده بود، ول  حمالت شورويها همانطور دوام داشت تا 

هات را نيز مجبور به ترى وطن سازند. تمام مناطق مساونين بقيه د

 پشتون نشين در جنوب اشور تخريب، تخليه و متروى شده بود.

عالوه بر ارقام مهاجرين راجستر شده، ارقام ثابت ديگر   - 

نيز وجود دارند، احصائيه گير  در افغانستان هرگز دقيق نبوده، 

نفوس آن دهات  نفوس شمار  سرتاسر  در افغانستان اه ااثريت 
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بوده و در ساحه برابر با مساحت فرانسه بطور وسيعاً مجزا و پاشان 

در نقاط دوردست اوهستان  زندگ  دارند، بشمول قبايل اوچ ، 

هرگز بشال دقيق صورت نگرفته است. برحالياه بىسواد  در اشور 

مسلط است، زاد و ولد و وفيات و ديگر ارقام مطالعۀ نفوس به ندرت 

است. نفوس شمار  تخمين  قبل از جنگ افغانستان، توسط  ثبت شده

ملل متحد، اه نفوس اشور را بين پانزده تا هفده مليون تخمين 

ميارد، بطور عموم قبول شده بود، ارقام اشته شدگان بين سالها  

را بصورت موثوق ارائه اردن نا ممان ميباشد.  ۱۹۹۲تا  ۱۹78

تلفات دوران جنگ را اه باار ول  هر ادام از ارقام قبل از جنگ و 

فيصد اشته  ۱7ال   ۱۰بريم، به وضاحت معلوم ميشود اه حداقل 

فيصد ديگر نيز مجبور به آوارگ  در داخل و  5۰شدند و تا 

مهاجرت به خارج شدند، در مجموع ارقام مذاور بالغ ميشود بر 

 (۱۳۳ـ  ۱۳۰تلفات نصف نفوس افغانستان. )نگاه: االس، ص 

پا سازى  رد پشتونها اه بخاطر مالحظات"معهذا، در مو

" هدف حمله قرار گرفتند و در هر دو اتگور  )قتل و جال  قومى

وطن( تعداد بيشتر تلفات را متحمل شدند، اين ارقام وانمود ميسازد 

فيصد نفوس پشتون مجروح و يا به قتل رسيده  ۳۱تا  ۲5اه بين 

مام اتگوريها است. چوناه دو سوم تا سه چهارم حصۀ تلفات در ت

)بنوعب اه ارقام مقتولين و مجروحين با تعداد جال  وطن ياجا 

فيصد  8۰ساخته شوند( از پشتونها بوده، اين ارقام تلفات  در حدود 

نفوس پشتون را نشان ميدهد. اگر موضوع مراجعت به وطن 

به ميان نمىآمد، اين وضع موجوديت  ۱۹۹۲مهاجرين بعد از سال 

طور مؤثر نف  ميارد و اراتر و هويت هزار پشتون در اشور را ب

 (۱۳۱سالۀ منطقه را دگرگون ميساخت. )نگاه: االس، ص 

بطور مثال، قندهار اه دومين شهر بزرگ افغانستان و ااثريت 

 ۳5,۰۰۰به حدود  ۲5۰,۰۰۰ال  آن پشتون است، نفوس آن از 

تقليل يافت. بسيار  مناطق متروى گرديد. سياحان غرب  اه قريه 
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ديده بودند، همان  ۱۹85زنده و فعال دره هاي لوگر را در سال  جات

( به تعقيب شديد ترين بمباردمان ۱۹86قريه ها را در اواخر سال 

 ها  هوائ  شورو ، اامالً متروى و خال  يافتند،براساس

نمونه هائياه از سرگذشت اشورها  آسيا  مراز  بدست آمده، 

تخريب مناطق پشتون  ستراتيژ  جنگ شورو  در افغانستان بر

نشين و تضعيف و سراوب  هرچه بيشتر اين قوم و انعدام مردم 

پشتون و استخدام گروپ اقليت )تاجى( استوار بود، گروپب اه 

ازطريق رشوت بسهولت جذب شد و توسط وعده ها  اعطا  يى 

نوع حاومت تحت انترول محدود، به آسان  استخدام شد، اين 

دي درج شده بود اه بين احمد شاه مسعود ستراتيژ  در متن قرار دا

و مقامات نظام  شورو  منعقد گرديد. همچنان در جريان اشماش 

ها  جار  در پروپاگندها  مشترى ومتداوم دولت روسيه و شورا  

نظار شنيده و مالحظه ميشوداه ط  آن حاومت دو صد و چند ساله 

 پشتونها را ظالمانه تاپه ميزنند.

ليس  ها و ستراتيژيها  فوق الذار، اهداف اما هيچادام از پا

نهاي  روسها را در دورا اشغال افغانستان برآورده نتوانست. اگرچه 

شورويها ميتوانند به برخ  از موفقيت ها اشاره انند، بطور مثال 

قرار داد با احمد شاه مسعود، اما موفقيت ها  شان در مقايسه با 

 ناچيزبود. توقعات امپرياليست  و جاه طلبانه شان

استخبارات اردوی شوروی در افغانستان از پـروتو ول 

 40احمدشاه مسعود با جنرال گروموف،قوماندان قوای نمبر 

 در افغانستان، چنين نتيجه گيری کرده مينوسند:شوروی 

در آخرین تحلیل، مر ز استخبارات اردوى  -»

شوروى )شاملون( در باره نتائجی  ه از این  40نمبر 

ما  ۱۹82بدست آورده اظهار میدارد: در سال  توافقات

به هدف نهائى خود نایل شدیم، ما توانستیم تماسهاى 

قوى با احمد شاه مسعود قایم سازیم  ه تا زمان عقب 
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نشینى قواى شوروى از افغانستان حفظ شده بود. 

 40< نمایندگان اردوى نمبر ۱۹82خصوصاً در سال> 

ادهائى را شوروى و شخص خود احمد شاه قرار د

امضاء  ردند  ه مسعود را متعهد ساخت تا بالى 

قطعات اردوى شوروى در قسمت جنوب درۀ سالنگ  ه 

او بالى آن ناحیه تسلط مستقیم و مستقل داشت، فیر و 

.)جنرال حمله را اجازه ندهد.و امنیت اش را تامین کند

 (۱۹7ـ  ۱88گروموف، قطعات محدود، ص 

  هر دو طرف )مسعود و شورو  ( اين قرار داد البته برا -

مفيد و مثمر بود. برا  قوا  شورو  مصئونيت شاهراه حيات  

سالنگ اه خيل  آسيب پذير بود، توسط اين قرار داد تممين گرديد. در 

عين زمان برا  مسعود فرصت داد تا قوا  خود را تجديد تنظيم 

و پول نموده، قدرت نظام  اش را با استفاده از وسايل حرب ، غذا 

نقدىاه از شورو  ها بقسم رشوت دريافت مىنمود استحاام بخشد، 

ً يى پنجم قيمت اموال تجارت  ساخت شورو  اه از راه  عالوتا

سالنگ به طرف اابل ميرفت، در صورتياه عبور آنها بدون ادام 

واقعه ازطريق سالنگ صورت ميگرفت، ازجانب روسها بقسم حق 

 (۱5۹ميشد. )نگاه: روبين، ص  العبور به احمد شاه مسعود داده

صاحب منصبان استخبارات شورو  با مهارت ها  اه در 

فعاليت ها  استخبارات  داشتند و با اماانات وافر  اه در اختيار 

شان بود، به سرعت و سهولت توانستند دهقانان مساون در قريه 

جات مجاور پايگاه ها  مشترى روس  و امونيستها  افغان را و 

سان  را اه در مجاورت پايگاه ها  نظام  شورو  همچنين ا

زندگ  مياردند، از طريق اعطا  پول و تعجيزگر  به صلح و 

هماارىحاضرسازند. مردان شاار شده و اجير را تشويق مىاردند تا 

حلقه ا  از افراد قريه را به معاش بلند برا  خدمات امنيت  در قريه 

ونه ها  موفقيت آميز اين و محافظت منافع شورو  تشايل بدهند. نم
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پاليس  در دو نقطه استراتيژيى در واليات بغالن و پروان، ديده مىشد 

اه شاهراه حيات  شمال ـ جنوب، ميان اابل و اتحاد شورو  از آن 

مىگذشت، در واقع، مخلوط  از عمليات اغواگر  ـ تعجيزگر  در 

ه چند نفر واليت پروان برا  روسها آنقدر مثمر و موفقيت آميز بود ا

گزارش دادند اه فعاليت مقاومت  ۱۹8۳ژورنالست غرب  در سال 

ـ ۱۱8مل  در آن واليت اامالً فلج شده است. )نگاه: گروموف، ص 

۱۹7») ۱۳7  

در مورد تاثيرات جنگ « ماریک سیلونسکی»محقق پوليندی 

يی از آنچه   بر ساختمان جمعيت افغانستان رساله ای نوشته و خالصه

 ده بدينگونه بيان ميکند:را تحقيق نمو

 تکميل گرديد،  ۱۹87نتيجه بدست آمده از تحقيقی که در اواخر »

درصد  ۱،۳درصد نفوس افغانستان کشته شده،  ۹نشان ميدهد که 

 ً به  ۱۹78فيصد مجموع نفوس از کودتای  ۳۳معيوب و تقريبا

اند. بمباران قراء و  اينطرف در پاکستان و ايران آواره گرديده

های مهاجرين در حال فرار از کشور  اهالی ملکی و کاروان  قصبات

 ترين عامل تلفات محسوب ميشود.... درصد نخستين و عمده ۴۶

% کل تلفات را ميساخت. ]ازاين  ۱۲تلفات مردم در شمال هندوکش 

درصد تلفات مردم درجنوب هندوکش  88تذکرمتيوان دريافت که 

 بعمل آمده بود.[

النه مهاجرين تصوير روشنی از تجزيه و تحليل تعداد سا

استراتيژی شوروی را در اختيار ما قرار ميدهد. ايجاد يک کمربند 

، ۱۹8۱و  ۱۹78دفاعی نزديک سرحدات پاکستان در بين سالهای 

و  ۱۹8۵تا  ۱۹8۲پاکسازی مناطق اطراف پايتخت ميان سالهای 

کنترول و انکشاف شاهراه عمده و خطوط آهن )؟( که کابل را با 

بدينسو مهاجرت و کاهش  ۱۹8۶اد شوروی وصل مينمايد از اتح
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 آقای عزیزی  متذکر شده که این مطالب را از صفحه انترنتی اقای "هالل" برگرفته است.- 
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نفوس در مناطق زراعتی و افزايش بيش از حد در تعداد نفوس 

شهری تحوالت بارزی است که جامعه افغانی را متاثر ميسازد. از 

درصد  ۱۱بدينسو ثلث نفوس ازکشور فرار نموده،  ۱۹87سال 

 ۹يجه جنگ نفوس در داخل کشور دست به مهاجرت زده. در نت

فيصد کاهش يافته است.  ۳۳به  8۵فيصد کشته و نفوس روستايی از 

فيصد افزايش يافته، چنانکه  ۲۴به  ۱۵در مناطق شهری نفوس از 

 ۱۳8« برابر افزايش يافته است. ۳نفوس پايتخت 

 

  تشکیل وزارت ملیتها و تخریب نظام تعلیمی

 تفرقه افگنی غرض ب وایجادملیشه های قومی،
 

ياست های زود ثمر استعمارگران درميان ملل تحت يکی از س

است. درافغانستان با تجاوزاول « تفرقه بینداز وحکومت کن»اشغال 

انگليس اين سياست بکارگرفته شد و هنگام قيام مردم برای اخراج 

قشون بيگانه از کشور، انگليس ها آنرا با توزيع پول وامتيازبرای از 

، ولی رهبر قيام ميان بردن سران ملی بکار بردند

سال،باهمدلی ومشورت دوستان  ۲5ملی،سرداراکبرخان جوان 

جانباز خود، محمدشاه خان بابکرخيل غلزائی وسردار سلطان جان 

پسرعموی خود آن توطئه را ،خنثی کرد و بجای از بين بردن يا 

سپردن نائب امين هللا خان لوگری به انگليس، سرمکناتن را از تن 

دوی انگليس را مجبور ساخت تا افغانستان را در جدا کرد و سپس ار

ترک گويند ودر نتيجه تمام ۱84۲روزهای پراز برف ماه جنوری 

اردوی متجاوز به استثنای يک نفر بنام داکتربرايدن ، همگی در 

 جالل آباد تلف شدند.  –طول راه کابل 
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مشکالت  واختالفات سران قومی کابل بخاطر حمايت از شاه 

الفت با او در ظرف چند ماه پس از خروج دشمن از شجاع ويا مخ

کشور حل گرديد و گليم نفاق ملی با برگشت مجدد امير دوست 

محمدخان بکابل و پادشاهی دوباره  اش برچيده شد. از آن پس اگر 

اختالفی هم بود، ميان پسران امير برسر قدرت بود، نه ميان اقوام 

 يره.مختلف تاجيک وپشتون واوزبک و هزاره  وغ

و بقدرت رسيدن ببرک   ۱۹7۹اماپس از تجاوز شوروی در

(، اين اختالفات ۱۳58جدی  7۹/6دسمبر ۲7کارمل در افغانستان)

دوباره چاق شد، زيرا شوروی ها توسط عمال خود دست به اعمال 

 تفرقه افگنانه ميزدند.

 اقوام وقبایل، به وزارت سرحداتبدستور شورويها، وزارت 

بنام  مليت های برادر،   (معينيت ۹)ل سرسام آورتبديل شد وبا تشکي

و ايجاد مليشه های قومی ومسلح ساختن آنها، زيرنام دفاع خودی، 

چنان آتشی در بنيان وحدت ملی افغانستان زدند که تا امروز هم آن 

آتش خاموش نشده و مخالفت های جزوی به دشمنی های اتنيکی 

آن حتی زورتبليغات وقومی مبدل شده است. و برای خاموش کردن 

  اخوت وبرادری اسالمی مال  ومولوی هم نمی رسد.

داکتر حسن شرق،  کسی که ازعهد سلطنتت تا جمهوريت و 

رژيم حزب ديمواتيک خلق ،در متن وبطن بيشترين قضايای سياسی 

شخصاً حضور داشته است، وآنچه را او در باره  رخدادهای سياسی 

ت خاصی برخوردار است. واجتماعی کشور ثبت کرده از اهمي

درکتاب خود)تاسيس وتخريب اولين جمهوری افغانستان( زيرعنوان 

 مينويسد :« ایجاد تفرقر قومی وترویج ستم ملی»

چند نفر از کمونست های وطنی برای پخش مارکسيزم »... 

وباقی ماندن افغانستان در حلقۀ ممالک کمونستی وشکست جنگ 

ن واستحکام نظام شوروی به پياده جويان افغان وبهم ريزی افغانستا

کردن تفرقۀ قومی متعهد شده بودند... ]آنها[تشکيالت رسمی وعلنی 
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تحت نام وزارت اقوام وقبايل ، وزارت امور مليت ها وبعداً تشکيل 

حکومت های جداگانه برای واليات سمت شمال ، شورای مرکزی 

مليت هزاره و شورای مرکزی مليت کوچيها وخود مختاری 

رستان، وغيره با صرف ميلياردها افغانی بنام بوديجه مخصوصه نو

ای بدون حساب دهی فعاليت های خود را تنظيم و ترتيب داده بودند، 

تا پشتونها را به جان تاجک ها و،هزاره واوزبکها را به جان 

پشتونها انداخته  ودر عين زمان شيعه وسنی را نيز بياد داشتند 

ود هيئت رهبری بنام تاجک ، پشتون، وبرای بهم انداختن آنها خ

هزاره واوزبک روزانه با يک مشت از پيروان عاقبت نينديش ، اما 

با خبراز اهداف دشمن بيک ديگر در گير می شدند تا در صفوف 

همبستۀ مردم رخنه اندازند وبرای رسيدن به اين هدف نامقدس در 

ساس پهلوی صرف پول به انسانهای ابن الوقت احتياج بيشتر اح

ميکنند وبناًء وزارت سرحدات را روگردان وبجای آن وزارت اقوام 

وقبايل را برای همه آنهايی که به تضعيف افغانستان و وابسته گی آن 

به شوروی دلچسپی داشتند اساس ميگذارند ويکی از رفقارا در رأس 

مليت به حيث معين اما به  ۹نفر را بنام  ۹آن می گمارند... ودر آن 

ميکنند:معينيت پشتونها، معينيت تاجيکها، معينيت  ر مقرررتبۀ وزي

هزاره ها، معينيت اوزبکها، معينيت ترکمنها، معينيت بلوچها، 

 معينيت نورستانی ها، پشه ای ها، هندوها وسيکها.

برای رونق دادن مخالفت های قومی به اين تشکيالت اکتفا 

ق  وتفرقه را نکرده، وزارت مليت ها  را بوجود آوردند که آتش نفا

چنان بيفروزند تا مردم افغانستان روزگار هجوم عساکر شوروی 

وبيگانه دوستی رفقا را فراموش کنند.از آنروی بهرقوم وقبيله ای جدا 

جدا سروکله می زدند. بيکی تاج وبديگری تخت، بگروهی استقالل و 

بدسته ای خود مختاری وعده می دادند. به اين منظور هريک از 

گان کندک ها وغندهای قومی را تحت رهبری خاديها متعهد شد
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تشکيل و آنها هم يکی را بمقابل ديگری تا دندان مسلح واز پا تا سر 

 غرق پول می کردند.

شوروی ها برای تمويل وتسليح قوتهای قومی سخاوتمندانه 

دهان جيب را باز وسرجوال را نشان داده ميگفتند: مليت ها شکل 

ائل است وپشتونها هنوز زندگی قبيله ای و بدوی تکامل يافته اقوام وقب

دارند. بناًء پشتونها را به حيث عقب مانده ترين مردم از صف مليت 

های افغانستان جدا و به اقوام قبايل باقی ميگذارند وسازماندهی مليت 

ها را وزارت تازه تشکيل امور مليت ها وتحت اداره مستقيم يکی از 

 ۱۳۹ذارند.رفقای دفتر سياسی حزب ميگ

وزارت مليتها ميان هزاره ها،تاجيک » شرق عالوه ميکند: 

ها، اوزبک ها،نورستانی ها، بلوچها وسيکها،وهندوها ]تقسيم شده بود 

و هدف آن بود تا در[ مقابل پشتونها می بايستی جبهه ای واحدی 

تشکيل می دادند.دراين باره کتاب ثمره ای دوستی افغان شوروی را 

نعلی کشتمند[ يکی از طراحان تفرقه ملی وعضو که به قلم ]سلطا

دفتر سياسی ح.د.خ.نوشته شده بود،نشر وتوزيع وبازهم تجديد چاپ 

کردند.ناگفته نماند که برای نتيجه گرفتن از کتاب ثمره ای دوستی با 

بسيج ستميها بود،که وزارت مليت ها را تحت ادارا ستمی ها به طول 

ميکنند ومردم پشتو زبان را در  وعرض وزارت اقوام وقبايل، تاسيس

جمع اين وزارت ]مليتها[ نمی پذيرند. بناًء رهبری وزارت مليت ها و 

وزارت اقوام وقبائل مطابق دستور العمل هردو به ضد يکديگر در 

ظاهر امر تبليغات ناجائز به راه می اندازند و يکی گماشتۀ ديگری 

 را مردود می دانند. 

پشتون وغير پشتون در حلقه های  زمزمۀ مخالفت اين دو بنام

وابسته به هرکدامشان به مخالفت های علنی و روی بازار برآمده از 

هرکنج وکنار شنيده ميشد، اما شبانه با يک ديگر شراب می نوشيدند 
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و برای بدختی مردم خويش تفتين ميکردند ودسيسه ميساختند.چنانچه 

وام وقبايل وموثريت به دنباله روی وتقويۀ مالی وزارت مليت ها و اق

کمک های بال عوض شوروی در تفرقه های قومی  ومذهبی در 

کابينه وزارتی را بنام وزارت کمک های مستقيم وبالعوض شوروی 

پينه ] زدند[. کمک های گفته شده که ساالنه بعضاً از سه صد ميليون 

دالر تجاوز ميکرد توزيع آنرا به صالحيت رئيس جمهور و رئيس 

 هرکاران وسفير شوروی گذاشته بودند که دست باز به شورای وزير

 وبهرجائی که الزم بشمارند توزيع کنند. 

تفکيک مليتها نه بروی لسان ونژاد ويا موقعيت جغرافيائی، 

بلکه به صوابديد هيئت حاکمه تعيين ميگرديد.مثال: آن عده مردم پشه 

ند که ئی که پشتو تکلم ميکنند در ورق هويت خويش مجبور شده بود

مليت پشه ئی بنويسند، نه پشتون. اما تعدادی کثيری از پشتونها که به 

مرور زمان دری آموخته وپشتو رافراموش کرده بودند، می بايستی 

مينوشتند ،مليت تاجيک. اما برخالف برای مردمان اوزبک وترکمن 

های دری زبان حتمی بود که مليت اوزبک وترکمن را بپذيرند ، نه 

 ۱4۰ «ان، مليت تاجيک را.به اساس زب
 

 برهم زدن نظام تعلیمی وتحصیل:

 خيانتهای بنادی  ديگرشورويها پس از تجاوز خود  يکی از  

تعليمی و آموزشی در مدارس و   برکشور، تغيير دادن نصاب

موسسات تحصيلی افغانستان بود. مشاورين شوروی در وزارت تعليم 

های  که به پيروی از سيستمو تربيه، فوراً تمام کتب تعليمی سابقه را 

شدند،  آموزشی فرانسه و امريکا در مکاتب افغانستان تدريس می

هزار نسخه کتب درسی را که با مصرف  ملغی قرار دادند و صدها

گزاف طبع و تهيه شده بودند، بدور انداختند و به طبع کتب درسی 

 ها در افغانستان پرداختند. محتويات اين کتب سيستم مغلق  شوروی
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بحدی سردرگم و پيچيده بود که حتی معلمين و مدرسين هم از فهم آن 

 عاجز بودند. 

 به شاگردان صنوف اول و دوم و سوم، رياضيات چند مجهوله 

شناسی، درسهای ماترياليزم  تدريس ميگرديد و زير نام جامعه 

تا پوهنتون تدريس ميشد. انتقال مفاهيم مغلق  ۶تاريخی از صنوف 

گردان صنوف ابتدائی، کار بسيار دشواری بود و رياضی برای شا

وقتی شاگردان خود را از فهم آن عاجز ميديدند از درس خواندن 

دلزده ميشدند و تا اخير صنوف هشتم از مرز جمع و تفريق اعداد 

نهادند و از نوشتن يک رقعه مريضی هم عاجز  بسيط پا فراتر نمی

 بودند.

 ها، يک نسل  سلط شورویساله ت ۱۰-۹سان در طی دوره  بدين 

آمدند ولو که برخی تا  سواد بار ( کامال بی۱۲تا  ۳تعليمی )از صنف 

 ئی نداشتند. پوهنتون  هم رسيده باشند ولی از سواد عادی بهره

 درپوهنتون  کابل روسی ساختن نصاب تعليمی و تحصيلی از 

فردای اشغال کشور آغاز شد، مضمون هنر اسالمی از نصاب درسی 

و بجای آن، ماترياليزم تاريخی و ماترياليزم ديالکتيک، تاريخ افتاد 

روسی و هسپانوی در نصاب تعليمی  کارگر، تاريخ شوروی، زبان

به دستور  ۱۹۱۹نوين افغانستان پس از استقالل  گنجانيده شد. تاريخ

آميز عملی شد. زيرا  مشاورين شوروی تدوين و تدريس آن تحريف

ل کشور را مرهون انقالب اکتوبر مشاورين روسی، حصول استقال

وانمود ميکردند و گويا طوری وانمود ميشد که اگر انقالب  ۱۹۱7

اکتوبر رخ نميداد، مردم افغانستان به حصول استقالل خود نايل 

 آمدند. نمی

يک  از استادان تاريخ پوهاندجالل الدين صديق  استاد در 

پشتونها بطورکل  فاکولته ادبيات وعلوم اجتماع  بود. اوبه حاکميت 

وبا احمدشاه بابا به عنوان مؤسس دولت افغانستان بطورخاص  کينه 
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ميورزيد و تمام تالش وکوشش او براين استواربود تا درشگرد 

حاکميت پشتونها کم  وکاست  پيدا کند وفوراً آنرا با آب وتاب  بخورد 

محمودبريالی هدايت شاگردانش بدهد. به همين منظوراو گويا به 

را نوشت ودرآن سع  «  نظام قبیله سالرى درافغانستان» ب کتا

بعمل آورده بود تا ثابت نمايد که درافغانستان حاکميت تنها وتنها به 

قوم وقبايل پشتون تعلق داشته وساير اقوام دراين حاکميت سهم ونقش  

 نداشته اند.

مؤلف کتاب" سقاوی دوم" ازقول مرحوم استاد صديق روه  

دردوره حکومت پرچم  ها برچسپ »اشاره ميکند : در کتاب خود 

ها  سبک وبيمايه ئ  عليه پشتونها در کتابها ونشرات ديگر 

آغازگرديد. ديگر شخصيت ها را که جايش بگذار ، حت  احمدشاه 

بابا و وزيراکبر خان هم تحقيرمب شدند وآنهم به اين سبب که آنها 

قايسه ميکردند و پشتون بودند. احمدشاه بابا را با چنگيزخان م

وزيراکبرخان را فرستاده انگليس ها ميخواندند. پشتونها را 

  ۱4۱«اشغالگران وغاصبان خراسان شمردند.
 

 ایجاد ملیشه های قومی  برای نفاق ملی :

 غندهای »و يا « ها کندک»های قومی زير عنوان  ايجاد مليشه

ايجاد « خاد»محصول همين مرحله است که از سوی « دفاع خودی

 با سالح ها  ثقيله وخفيفه مجهزميشدند.  و

ها ايجاد شده بودند،  مليشه های قومی که به مشورت شوروی

واز دولت سالح و پول ميگرفتند، ظاهرا به اين بهانه که از خود 

های قومی و  توليد و تعميق دشمنی :دفاع بکنند، اما در واقع هدف

های قومی در  شهقبيلوی وصدمه زدن به وحدت ملی افغانها بود. ملي

برابر چه کسی بايد از خود و قوم خود دفاع ميکردند؟ طبعا آنها در 
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های ضد شوروی و ضد رژيم قرار ميگرفتند و از  برابر قيام

شوروی و ضد رژيم نيز از قوم يا  های مقاومت ضد  آنجائيکه گروه

های قومی  قبيله ای نمايندگی ميکردند بنابراين هنگام برخورد با مليشه

ها را ميکشتند که در هر دو صورت ميان  ا کشته ميشدند و يا مليشهي

های مقاومت، دشمنی آشتی ناپذيری به ميان  های قومی و گروه مليشه

ها بود. برخی از اين  آمد. و اين هر دو کار به نفع شوروی می

های قومی بعدها در برابر دولت مرکزی دست به بغاوت زدند  مليشه

که آنها را ايجاد کرده بود، شدند. در والياتی و باعث سقوط دولتی 

بند و باری خود سبب  های قومی ايجاد شده بودند، با بی که اين غوند

های مسافربری  های فراوان برای مردم محل و کاروان مزاحمت

 ميشدند.

يک  از گروه ها  قوم ، مليشه ها  اوزبک تحت قوماندان  

آوردند، بيدريغانه آدم  جنرال دوستُم بود که بهر جاي  رو  م 

ميکشتند و ازکشته پشته ميساختند. دولت ازاين گروه در مناطق 

پشتون نشين جنوب و جنوب غرب  وشرق  کشوربسيار استفاده 

ميکرد. گروه ها  ديگر  از اقوام پشتون و بلوچ و نورستان  و 

هزاره و تاجيک و غيره نيز وجود داشت که بعد از دوستم ، گروه 

متشکل از مردم ازبک ، در روز روشن و « گليم جمع»معروف به 

در زير ريش حزب دموکراتيک خلق ،مردم را در شهرکابل غارت 

 ميکردند و هرگز از اعمال شان بازخواست  صورت نميگرفت. 

از اقدامات ديگر دولت دراين مرحله، جذب وجلب قوماندان 

وس  جهادی در بدل دريافت پول بود. رژيم بوسيله سازمان جاس

به جلب و جذب قوماندانان « ک ، ج ، ب  »وابسته « خاد»

بزود  اين سياست به ثمر نشست و يک   .تنظيمها  مخالف پرداخت

که پنج سال اقوام « عصمت مسلم»از قوماندانان جهاد  قندهار بنام 

اچکزائ  را رهبر  کرده بودحاضر به تغيير جهت گرديد و 

کنترول راه قندهار سپين بولدک امتيازات فراوان  بشمول جنرال  و 
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وگرفتن باج راهدار  از تجار آن نواح  را ازحزب دموکراتيک 

خلق بدست آورد. کم  بعد از آن در هرات گروه جهاد  داود جوان 

و سيدمحمد به دولت پيوستند و صاحب مليونها پول شدند و در مرکز 

ياش  هرات و شهر کابل برا  آنها ويالها  مجلل داده شد تا به ع

روند  .بپردازند و در عمليات برضد اپوزيسيون شرکت ورزند

پيوستن قوماندانان با گروه ها  تحت فرمان شان به دولت از طريق 

رسانه های دولت  ابعاد گسترده داشت و تعداد آن هر روز ، زياد و 

 زياد تر نشان داده ميشد.

 های پيوسته بدولت در با آنکه ساحه سکونت و کنترول گروپ 

ها  شان مشخص بود، اما قوماندانان اين گروپ واليات مربوطه 

های نظامی  معموال در مراکز شهرها و پايتخت کشور نيز قرارگاه

بند  برای خود داشتند و چون در رفتار خود نسبت به مردم شهری پای

هيچگونه قوانين و دسپلين نبودند، باعث اذيت و آزار شهريان 

تا  ۱۳۶۴را ميتوان طی سالهای ميگرديدند. يک چنين وضعی 

های عصمت مسلم، آمر سيد احمد و داود  در وجود مليشه ۱۳۶8

 های اوزبک و غيره در کابل به ياد آورد. جوان و گليم جمع

 

نمونه ای ازتصفیه های قومی در فاریاب در دوران 

 تجاوز شوریها:
 

دستور داده بودکه  پشتون های سمت شمال نابود مولی قره 

 يا  بطرف جنوب متواری شوند! گردند و

:درواليت فارياب مردی سياه چرده بگزارش خبرگزاری آتش

بنام مولوی غفور که در کوه صياد ولسوالی تگاب شرين زنده گی 

باور نداشت که افراد تحصيل کرده مسلمان باشند. اکثريت ... ميکرد،

قريب به مطلق افراد مکتب خوانده وقتی به چنگ مولوی موصوف 

فتادند، به قتل می رسيدند. مولوی غفور که بزودی به مولوی می ا
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قره)سياه( شهرت يافت از احساسات مذهبی مردم استفاده نموده  

 لشکر عظيمی از داواطلبان جنگ را گرد هم نمود.

مال غفور)قره ( ... تصميم گرفت که مناطق شوردريا، غلبله ، 

نشين فارياب خوجه گوهر، لنگر، مين درخت و نقاط ديگر پشتون 

زمين را از وجود باشنده گان آن پاکسازی نمايد. و با اين هدف 

 جنگهای قومی را آغاز نمود.

 که وظيفه انتقال نيروی های جنگی مولوی  محمد صادق دريور

قره را عهده دار بود خاطرات خود را چنين بيان نمود :" درماه سنبله 

ی قره شروع شد جنگهای خونين با پشتون ها توسط مولو ۱۳5۹سال

 و در يکروز تا صد نفر کشته را من حساب کردم وبه ده ها نفر اسير 

 گرفته می شد که اکثر اسيران به قتل رسانده ميشدند."

آقای صادق حکايت نمود که باری من از مولوی قره پرسيدم 

که شما با روسها جهاد) جنگ مقدس ( را آغاز نموده بوديد و حال 

ردم مسلمان]پشتونها[ برای چيست؟ مال قره اينهمه جنگ با اين م

مکثی نمود وبعد گفت که اين مردم کافران را ياری می رسانند و در 

عهدی که با من بسته بودند بيوفايی کرده اند]مولوی توضيح نداده که 

اين عهد چی بوده که به آن وفا نشده است وآنگاه کفاره گناه عهدشکن 

حال بايد پشتون ها در سمت شمال  را چرا از مردم بيگناه گرفت؟[ و

نابود گردند و يا بطرف جنوب متواری شوند.هزاران تن ازپشتون ها 

ی اطراف فارياب در نتيجه اين جنگها قتل عام گرديدند و هزاران تن 

 ديگربا خانه و کاشانه شان تا ظهور طالبان متواری شدند.

عساکر باشنده قريه شور دريا فارياب ميگويد :"وقتی  آدم خان

قره در مناطق مردمان پشتو زبان حمله ميکرد تعدادی را سر می 

بريدند؛ زنان و دختران که به اسارت قوماندانها او می افتادند مورد 

تجاوز جنسی قرار ميگرفتند؛ مواشی به غارت برده ميشد و اموال 

منقول تا آنجا که ممکن بود انتقال می يافت و غژدی ها و خانه ها به 

 ده ميشد."آتش کشي
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آدم خان مدعيست که تعداد کثيری از عاملين اين نوع جنايات،  

از جمله افراد مولوی قره هنوز زنده ميباشند ودر مناطق خود، 

صاحب مال و جاه و مقام هم شده اند و بدون کوچکترين دغدغه از 

محاکمه و پاسخگويی به اعمال گذشته زنده گی ميکنند. قوماندانهای 

یک امان پهلوان گرزیوانی،رسول پهلوان فیض هر مولوی قره 

آبادی، عبدالروف ثوری قیصاری،حق بیردی تگابی،شراب بیگ 

جمعه بازاری و چند قوماندان دیگربودند که دیگربودند که هر کدام 

بعد ها فرماندهان نامدار سمت شمال کشور گردیدند. آقای آدم خان 

باهی پشتون لشکر کشی ها و جنگهای مولوی قره را سر آغاز ت

 های شمال وانمود کرد. ...

ارقام دقيق انسانهای بيگناه که منسوب به قوم پشتون بودند و 

توسط لشکريان قره نابود گرديده اند از طرف هيچ مرجع و منبعی 

وتا هنوزهم در باره نسل کشی های   .۱4۲ انتشار داده نشده است

نگرفته قومی در افغانستان پژوهش و تحقيق درست و منظم صورت 

است.نسل کشی قومی و قوم پرستی بعداز خروج شورويها از 

کشوربا آغاز رياست جمهوری برهان الدين ربانی به اوج خود رسيد 

که جنگهای حزب سياف پشتون و حزب وحدت هزاره از جمله نمونه 

 های مشهور آنست و زبانزد عام خاص ميباشد.

ليغات وزارت متاسفانه اقدامات نسل کشی مولوی قره نتيجه تب

مليتها در دوران تجاوز شوروی  در ميان توده های بومی ومحلی 

است. واين شخص )مولوی قره( درتحت تاثير تبليغات خطرناک 

از هموطنان پشتون خود که در تبعيد خود وغصب « ستميها»

اراضی ملکی يا دولتی هيچ نقشی نداشته اند، وهرکدام شان بيشتر از 

و زحمت کشی بر روی زمين های خود  يک صد سال سابقۀ زندگی
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را داشته اند، سخت مورد خشونت وانتقام گرفته اند  که شمه ای از 

  آن را در فوق ديديم وشنيدم.

 :با سقوط روبروکردنیز را خود رژیم قومی،تفرقه 

رژيم حزب دموکراتيک خلق،همانگونه که با انواع تفرقه 

خودش نيز دچار تفرقه انداز  ميخواست مردم را بجان هم بيندازد، 

شد و فراکسيون باز  در داخل حزب مذکور برا  حکومت نجيب 

کمتر از حمالت مجاهدين زيان آور و خطرناک نبود. چنانکه هللا 

نمونه ي  از اين  ۱۹۹۰کودتا  تن  )وزير دفاع رژيم( در سال 

تفرقه  .تفرقه و فراکسيون باز  داخل  حزب دموکراتيک خلق بود

ه ديگر ازهمان آغاز اقتدار حزب دموکراتيک خلق ها  ستيزه جويان

در صفوف حزب رخنه هللا امين و نجيب ا -کارمل -ميان تره ک  

  .کرده بود

نوشته گروه  از « جنگ درافغانستان»به استناد کتاب 

 ميالد  ،۱۹۹۱دانشمندان انستيتوت تاريخ نظام  روسيه در 

بزرگ  کشاکش ها  گروه ها  خلق و پرچم در درون حزب زيان»

وجبران ناپذير  به انقالب رسانيد. ستيز فراکسيون  درحزب رو  

آن ميچرخيد که هردو شاخه ميخواستند با واگذار  شمار هرچه 

بيشتر کرسيها برا  نمايندگان فراکسيون خود در کليه سطوح اپارات 

دولت  ، اقتصاد  و نظام  مواضع خود را تحکيم نمايند.  –حزب  

گرديد که در بسيار  از کرسيها  وزنين  اين کار به آن منجر

عناصر ب  صالحيت و در بسا موارد ب  کياست و حت  آلوده و نا 

شايسته گماشته شوند. ... اين امر منجر به رويائ  يک نهاد با نهاد 

ديگر و فراخ شدن درز ميان صفوف و رهبر  حزب گرديد. ميان 

رت امنيت دولت  ارگانها  نظام  به گونه مثال وزارت داخله و وزا

خبر  از همنواي  و هماهنگ  نبود....خواستها  شخص  رهبران، 

و پيوندها  خانوادگ ، « رفيق بارگ »فروگذاشت ها  آنان، 

خويشاوند  و خاندان  برانتظام حزب  وبر اصول سنتراليسم 
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دموکراتيک چيره شد و سراپا  حزب را فراگرفته بود و در نتيجه 

د از همدرد  بخش بيشتر توده ها محروم آن حزب با کردارها  خو

گرديد و اتوريته خود را با نيرو  اسلحه حفظ ميکرد که در واقع به 

۱4۳«يک نيرو  خود کامه و ديکتاتور  نظام  مبدل گرديده بود.
. 

ها آنرا  های قومی سمت شمال که روس يکی ديگر از قوت

ملی   سازماندهی و تجهيز کردند و متحد دوستم و بخشی از جنبش

نادری پسر سيد  جعفر های قومی سيد شمال کشور محسوب ميشد، قوت

نادری رهبر فرقه اسماعيليه بود که امنيت شاهراه سالنگ تا  منصور

 بندر حيرتان را بعهده داشت.

 ، هنگامی که شهر گرديز ۱۹۹۱مطابق  ۱۳7۰در تابستان  

بدنبال سقوط شهر خوست مرکز واليت پکتيا مورد حمالت شديد 

اهدين قرار گرفت، رئيس جمهور خواست تا از مليشای اوزبک مج

باز در دفاع آن شهر استفاده کند. ولی جنرال دوستم از اعزام 

های قومی خويش به گرديز که تلفات سنگينی را در دوران  قوت

سقوط شهر خوست متحمل شده بود، ابا ورزيد و باری اظـهار داشته 

ر( توان دفاع از واليت خود را وطنجا بود که اگر وزير دفاع )اسلم

ندارد، او را از وظيقه سبکدوش و مرا عوض او مقرر کند تا بعداً به 

های قومی خود را بفرستم، در غير آن  دفاع از هر شهری قوت

حاضر به قبول چنين امر نيستم. معهذا با وساطت سيداکرام پيگير 

زيديد و يی از مليشای اوزبک در دفاع از شهر گرديز شرکت ور عده

جنرال دوستم هم پس از شرکت در عمليات پاکسازی اطراف کابل بر 

مند از کابل عازم شبرغان که قرارگاه  ضد مخالفين رژيم، نارضائيت 

 نظامی او بود رفت و از اقامت در کابل اجتناب ورزيد.

  هللا که هنوز هم به نيروی جنرال دوستم  رئيس جمهور نجيب 
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ردم شمال هندوکش احتياج داشت، با های م برای سرکوبی شورش

رفتن جنرال دوستم به شبرغان مخالفت و ممانعت نکرد. مگر متوجه 

 های سياسی بود که ميرفت حادتر شود. نزاکت 

 کارمل به کابل  چنين معلوم ميشد که پس از بازگشت ببرک  

در ميان صاحب منصبان و افسران غير پشتون در صفحات شمال 

غيان، نجيب هللا مسير، دهنشين و سيد اکرام پيگر احمد ط بوسيله فضل

ای صورت  های سياسی گسترده و غيره هواداران کارمل فعاليت

های مختلف قومی آن سمت چون:  گرفته بود و رهبران قوت

و جنرال  8۰نادری والی بغالن و قوماندان فرقه قومی  سيدجعفر

با هم به  وداحمدشاه مسعو ۵۳دوستم به عنوان قوماندان فرقه قومی 

 قرار و مداری رسيده بودند.

، جنرال رشيد دوستم ازبک و جنرال نبی معلوم بودتا آنجا که 

تر و   سريعداکترنجيب هللا عظيمی تاجيک، بر اثر توجه و تشويق 

بهتر از رجال منسوب به مليت پشتون رشد کردند و بمدارج عالی 

 نظامی ارتقا نمودند.

 اهد باشد، اما بايد توجه داشت که انگيزه ايتالف هر چه ميخو 

انتقام گيری کارمل از نجيب هللا بود های  اين امر نيز يکی از طرح

روزخروج قشون ( فبروری ۱5تجليل از روز که ديگر کسی بفکر

محکوم  شوروی وتجليل از آن با تدويرمحافل وسخنرانيها درواقع

 .نيفتد (محکوم کردن کارمل نيز بود کردن تجاوز و

ک قوماندان څبا مخالفت جنرال دوستم باستر جنرال ا همزمان

و رئيس تنظميه سمت شمال، درشيوه عمليات جنگی در ولسوالی 

آباد واليت بلخ نيز اختالف  خواجه غار واليت تخار و ولسوالی دولت

پيدا شد و سعی دولت در رفع اين اختالفات جايی را نگرفت. از اين 

يی از اختالفات و برخوردهای   تاريخ به بعد  خبرهای تکاندهنده

قومی و نژادی ميان پشتونها و اوزبکان و تاجيکان سمت شمال 
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ها ميرسيد که البته از نظر مردم چيز فهم کشور دامن زدن به  بگوش

مسايل ضد وحدت ملی افغانها محکوم و نفرين ميشد و اما رهبران 

، بيش حزبی که حاکميت و امتيازات خود را محکوم به زوال ميديدند

از هر کِس ديگر به اختالفات زبانی، مذهبی و اتنيکی دامن 

دراين قسمت نقش فريد مزدک ونجم الدين کاويانی ومحمود ميزدند.

در بغاوت جنرال  بريالی وسيداکرام پيگيربه دستور ببرک کارمل

دوستم وجنرال مومن در مزارشريف عليه داکترنجيب وپيوستن به 

اشتند.بعد از پيوستن جنرال دوستم به احمدشاه مسعود نقش محوری د

احمدشاه مسعود وسقوط مزارشريف واشغال چاريکار بوسيله قوتهای 

یزمسعود، نجيب هللا  وسط ت کابل بعد از اشغال ميدان هوائین

 مواجه با سقوط شد.قوتهای دوستم واحمدشاه مسعود

 

 شباهتها وتفاوتها:
حمدخان قدم بقدم اميردوست مآيا آقای فهيم ادا گفته ميتواند که 

نقشه های امپرياليزم را تطبيق ميکرد، يا ببرک کارمل، نقشه های 

پشتونها کاهش نفوس ترکيب جمعيت کشور و در تغييرروس را برای 

 قدم بقدم تعقيب ميکرد؟ 

امير دوست محمدخان، بدون حضور لشکرمهاجم وبدون 

ز هزاران مشاورخارجی وامکانات لوژيستيک درکنارخود، توانست ا

بيش از چهل سال بحيث يک شخصيت کليدی در ۱86۳تا  ۱8۱8

سياست افغانستان نقش بازی کند و آنرا بهتر از کارمل و رهبران 

چپ و راست افراطی اداره نمايد و وحدت آنرا با تدبير وتممل تحقق 

 بخشد.

 )زندگی امير دوست محمدخان(تاريخ موهن اللبا مطالعه 

وکتاب )ظفرنامه ،ج قرن اخير()افغانستان در پنوتاريخ فرهنگ

که ديده ميشود اکبری( از قاسم آگره ای وکتاب )شيپورتباهی( وغيره 

حیات امیر دوست محمدخان، به دو رخ یک سکه مى ماند که در 
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یک رخ آن ، امیر را مردى سخت فعال ، متشبث ، شجاع ، متهور، 

پیکار جو، قدرت طلب ، زورآزما، پیروزمند و سپهسالرى بى 

ایت هوشیار و جنگ آورى متهور و بى باک جلوه میدهد. این رخ نه

سکه ، دوران زندگى سیاسى امیر را تا تجاوز اول انگلیس بر 

( بیان میدارد. و هیچ سند و دستاویزى نمى توان ۱8۳۹افغانستان )

ارائه کرد که او را ترسو و جبون نشان بدهد و یا اینکه در سیاست 

 ردى بى تجربه ثابت بسازد. ، نا پخته و ناسنجیده و م

و اما ُرخ دیگر این سکه ، دوران زمامدارى امیر دوست 

محمد خان، پس از باز گشت او از زندان بخارا وزندان هند است . 

در این رخ سکه ، امیر را مردى محافظه کار، سیاستمدار درونگرا 

، و دوراندیش تر و زیرکتر از دوران پیشین مى یابیم. این بار 

دوست محمدخان ، نیات و آمالش را حتى به نزدیک ترین امیر

اعضاى خانواده اش ، نه به سردار اکبر خان ، نه به سردار غالم 

 حیدرخان ولیعهدش و حتى  به شیرعلى خان هم نمى گفت . 

ببرک کارمل شاه شجاع وبا اميردوست محمد خان بدين لحاظ 

ه با شاه ندارد وبرعکس اين ببرک کارمل است ک ،هيچ شباهتی

جاه حس اين شباهت نه تنها در  شجاع شباهت وهمرنگی ميرساند.

طلبی آنها ديده ميشود، بلکه هردو اشخاص واردی درادبيات 

وسياست بودند. ببرک کارمل سخنوری ماهر و ورزيده بود، و شاه 

شجاع اديب وشاعر ظرافت گوی،چنانکه ازاين شعر 

مرغ سحر /خانه رفت "صبح دمید و روز شد، یار شبینهاوپيداست:

 توگم شوی، یار به این بهانه رفت"

دو آواز خوان مشهوروطن از سوی شعر شاه شجاع اين قطعه 

 هنګده وآش)مرحوم احمدظاهر ومرحوم ظاهرهويدا( تصنيف 
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البته اند که گوش جان را نوازش ميدهد، ی از آن ساخته دلنشين

 .۱44اند از اين شعرتقليد کردهزبان فارسی بسياری از شاعران 

من نميخواهم از شاه شجاع وهيچ رهبر خاين پشتون دفاع کنم، 

، «کوچه ما» در رومان تاريخی داکتراکرم عثمان مگربنابرنوشته

شاه شجاع اينقدر جرئت داشت که وقتی سران کابل به او مراجعه 

کردند واز بی بند وباری قشون انگليس شکايت نمودند، اعتراف کرد 

، ولی کارمل به « شما قیام را قوام ببخشید!من اختیاری ندارم،:» 

اندازا شاه شجاع از خود شجاعتی نشان نداد، و پيوسته به رهبران 

شوروی تاکيد ميورزيد که از افغانستان بيرون نشوند ورنه بايک 

 ميليون سرباز دوباره برخواهيد گشت.

، در ۱۹8۵حزب کمونيست شوروی در  ۲7کارمل در کنگره 

رباچف مبنی بر خروج قشون سرخ از افغانستان، رابطه به تذکر گ

اظهار کرد: "اگر شوروی بخواهد عساکرش را از افغانستان خارج 

نمايد بصراحت گفته ميتوانم که روزی مجبور خواهد شد برای اشغال 

مجدد افغانستان يک و نيم ميليون عسکر پياده کند. پس بهتر است 

در همان کنگره،   قشون سرخ را از افغانستان خارج ننمايد."

هللا ميگويد: به  هللا را هم جويا ميشود و نجيب گرباچف نظر نجيب

نظرم اگر شوروی قشون خود را از افغانستان خارج نمايد، جنگ در 

تواند از رژيم خود  افغانستان فروکش خواهد نمود. و حزب ما می

ر هللا مورد توجه گرباچف قرا مستقالنه دفاع نمايد. از آن روز نجيب
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 ژه دانه دانه رفتـوقت وداع اشک من، ازم          میانه رفت، عشرت جاودانه رفتخوشدلی از
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 شب پس ازآن روز،آن بت رشک مهر و ماه        شیشه بدست و گل بسر، امده بود غذر خواه
 پاسی زشب نرفته بود، همنفسان چه گویمت        گشت عـدوی بزم عیش،  ناله مرغ صبجگاه

 رفت        صبح دمید  و روز شد ،یار شبینه خانه رفتمرغ سحر تو کم شوی، یار بدین بهانه 
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اما کارمل از همان روز « ۱45ميگيرد و بعد جانشين کارمل ميگردد.

از نجيب هللا که سخن او را تاييد نکرده بود، در دل کينه ميگيرد و 

کارکردهای نجيب هللا ومشی مصالحه ملی اورا توسط پيروان خود 

در درون حزب ودولت  تخريب ميکند تا سرانجام رژيم نجيب هللا را 

نه از جالل اباد در برابر لشکرپاکستان ومجاهدين که در دفاع مستقال

پيروزگرديده بود،و روز پانزده فبروری)روز خروج آخرين سرباز 

شوروی( را بنام روزنجات کشور و روز رخصتی عمومی اعالن 

 کرده بود، با سقوط مواجه کرد.

شاه شجاع بجرم خيانت به وطن، از سوی شجاع الدوله فرزند 

در پای باالحصار کشته  ۱84۲ح پنجم می نواب زمانخان، درصب

شد، جسدش رادرمحل شاه شهيد کابل دفن کردند، اما کارمل بعد از 

سقوط دادن رژيم نجيب هللا،آخرين روزهای حياتش را در شهرک 

حيرتان در کناررود آمو گذشتاند، ولی پس از مرگش وقتی طالبان 

دريای آمو  برآن شهرک مسلط شدند، نعش او را از گور کشيدند وبه

 انداختند.

فرهنگ: "امير دوست محمدخان يک  از صديق بقول 

 ۱۹شخصيت ها  مهم در صحنه سياس  افغانستان در نيمه اول قرن 

ميالد  بودکه بيش از چهل سال نقش عمده را در امور مملکت دار  

به عهده داشت.  او که در خانواده اشراف  که مقام خود را بعد از 

انست پا به عرصه وجود گذاشته بود ، سخت پا  مقام سلطنت م  د

بنابرین بند نام و نشان خانوادگ  و سنن اشرافيت فيودال  بود و 

مردى جسور، شجاع و جنگاور بى نظیرو بیباکى بود و این جسارت 

و درایت را از برادرش ، فتح خان که پرورنده او بود، به میراث 

  برده بود.

 ئيان، سهم عمده را به دوش درمسئله انتقام کش  از سدوزا
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داشت ، و چون از ساير برادران کوچکتر و از مادر قزل باش بود، 

بعد از پيروز  بر شاه محمود و کامران، در تقسيم واليات بين 

برادران سهم کوچک  )چاريکار و کوهستان( را بدست آورد، ول  از 

همان وقت در نظر داشت سهم خود را تا آخرين حد ممکن گسترش 

بدهد و در اين راه از مقابله با احد  باک نداشت و با لجاجت و سر 

سخت  غيرقابل تصور  سرانجام کابل را که مرکز مهمترين اجزا  

مملکت بود، متصرف شد و سپس حوزه نفوذ خود را از باميان تا 

جالل آباد و از پروان وکاپيسا تا زرمت و بنگش توسعه بخشيد. در 

پشاور از چنگ سيک ها پا  جهاد را به عين حال برا  استرداد 

ميان کشيد و برا  آنکه اين اقدام او صبغه مذهب  بيابد، لقب امير 

المؤمن  بر خود گذاشت ، اما چون خزانۀ او خال  و نيرو  کاف  

برا  استرداد پشاور نداشت ، خواست اين مامول را از طريق اتحاد 

در اين زمينه با منافع با روسيه يا ايران حاصل کند، ليکن نقشه او 

استعمار انگليس برخورد نمود و زمينه را برا  لشکرکش  انگليس 

بر افغانستان فراهم کرد. بعد از جنگ اول افغان و انگليس امير 

دوست محمدخان نقشه الحاق تدريج  ساير واليات را به کابل طرح 

و با تمن  آن را عمل  نمود. امير دوست محمد خان تا آخرعمر 

اکتفا نمود. « امير»ان پادشاه  اختيار نکرد و به همان لقب ساده عنو

دربار او هم مانند لقبش ساده و ب  پيرايه بود و شکوه و جالل دربار 

تيمورشاه و پسران او را نداشت و حت  از دربار احمدشاه هم ساده 

تر بود و القاب پر طنطنه ترک  و عرب  که سدوزائيان به تقليد از 

ن به عمال دولت داده بودند، درعصر او، به کل  متروک دربار ايرا

شد و يا به حد اقل تنزيل يافت . شک  نيست که اين سادگ  و عدم 

عالقه به زرق و برق ظاهر  دربار، که معموال  در مشرق زمين 

شاهان آن را به عنوان نشانه قدرت و شوکت و عظمت خود به رخ 

ق شخص  امير بود. امير مردم م  کشيدند، ناش  از خصلت و اخال
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عادت نداشت دارائ  دولت را در راه خوشگذران  شخص  خود 

  ۱46 مصرف نمايد و يا به القاب ميان خال  خود نمائ  کند."

 ازحاکميت آنهايی که در آخر نام خودحال اجازه ميخواهم تا 

بپرسم که حکمروايی حبيب هللا و کلمه )زی( نداشتند، مثال بزنم،

، چگونه بود ؟ آيا از قلم کاتب هزاره فجايع دوران ۱۹۲۹کلکانی در 

حبيب هللا کلکانی را،خوانده ايد وآيا ميتوانيد بر تريهای وی را برشاه 

 شجاع واميردوست محمدخان برشماريد ؟

گر تاجيک تبار، برهان الدين ربانی است.ربانی مدت رهبردي

براين کشوربه عنوان رئيس دولت  ۱۹۹6تا  ۱۹۹۲چهارسال،از 

سالمی حکومت کرد، اگرچه بيش از يک هفته در ارگ نگذشتاند. ا

يکی از رجال نظامی صاحب قلم از بدخشان، آقای جنرال 

 -۱۳7۱«)جنگ های کابل»"سيدعبدالقدوس سيد"است که کتاب 

ش( را با واقعيت نگری نوشته است، شما در آن جمله ای را ۱۳75

ی را برشاه شجاع ی يافت تا برتری آقای برهان الدين ربانميتوانن

 ثابت کند.

در عهد حکومت ربانی، تعصب وتفرقه  های قومی ومذهبی  

مردم افغانستان اگر قبالً به هفت تنظيم  که اوج گرفتچنان وسمتی 

گروه  تقسيم شده بودند ، اکنون به تعداد واليات و هرواليات به تعداد

وتعصبات  تفرقهتقسيم شده و بجان هم افتاده بودند. های قومی وزبانی

استادان  هنتونها توسط برخی ازقومی حتی به شاگردان ومحصالن پو

 تبليغ ميشد.  

نسبت به روش تدريس يک استاد تاريخ  درکتاب سقاوی دوم،

» برمال شده است: نخبه گان پشتون به شاگردان پوهنتون،چنين 

دردانشکده حقوق وعلوم سياس  دانشگاه کابل يک وقت  ، تدريس 

 به دوش شهردار کابل دراداره« يخ معاصرافغانستانتار» مضمون 
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بود. اين شخص نه کدام تخصص  در رشته تاريخ داشت ونه  ربانى

آموزش  منظم . فقط به دانشگاه به خاطر خودنمائ  وهمان اهداف 

واغراض سياس  خويش ميرفت. او درنود دقيقه ساعت درس  ، س  

دقيقه را درنکوهش  خود، س « دولت اسالم »دقيقه آنرا به ستايش 

واميرعبدالرحمن خان و س  دقيقه ديگر هللا احمدشاه بابا،غاز  امان ا

را در اجرا  لکچرنوت جديدوموضوعات ديگر ميگذراند. درمورد 

احمدشاه بابا همان نظر را داشت که هندوها  متعصب دارند و 

ميگفت : اوحقوق ديگرمليتها  اين سرزمين را درنظر نگرفتند، نام 

 را افغانستان نهادند.عالوتاً بعض  زمين ها  زراعت  مردم  اين خطه

   ۱47 .«سمت شمال را به اعضا  قبيله خويش توزيع کردند 

يک تن ديگر از استادان تاريخ درفاکولته انجنير  ، بطور 

آشکارا متن لکچرخود را متوجه اهانت به احمدشاه باباو ديگرچهره 

ته بود، ودرامتحان ها  خود ها  نيکنام تاريخ معاصر افغانستان ساخ

چرا احمدشاه ازتاجيکها باج » به شاگردان چنين سوال ميداد : 

ميگرفت و از پشتونها ن  ؟ يا م  پرسيد که ، در موردفقر فرهنگ  

، عقبگرائ  خصلت قبيله ا  دوران حاکميت احمدشاه معلومات ارائه 

ه ، بر نمائيد! يا، لشکرکش  هاوتهاجمات احمدشاه عليه کشورهمساي

   ۱48 «کشورما چقدر زيان آوربود؟ وهمينگونه پرسشها  ديگر.

در تمام  عالوه بر پخش تخم نفاق درميان شاگردان وجوانان،

مسعود، روزانه از زمين و هوا باران مسلسل  -دورا حکومت ربانی

توپ و راکت و بمب ها  تباهکن بر سر مردم م  باريد و خانه و 

کشتارانسان های مظلوم  دل ميکد.کاشانۀ شان را به ويرانه مب

م، از سوی نيروهای ۱۹۹۳فبروی  ۱۱و ۱۰افشارکه در دو روز 

ربانی باهمکاری سياف وشيخ آصف محسنی، در محلۀ هزاره نشين 
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افشار کابل صورت گرفت، بسيار وحشتناک  و بدتراز کشتارچنگيز 

، «جنگ های کابل»در باميان وغرنی توصيف شده است. کتاب 

ال سيد عبدالقدوس سيد،را ورق بزنيد تا به عمق تعصب تاليف جنر

سياف و  -مسعود  -وخشونت حکومت اسالمی برهان الدين ربانی 

  شيخ آصف محسنی  و شرکای ديگر شان بهتر آگاه شويد.

 

 
مصطفی عمرزی درمقاله يی تحت عنوان "رسوائی آن روز"، 

« سخنان ناشنیده مسعود »بخشی از سخنان  مسعود را ازیوتیوب از کلیپ 

بازنویسی کرده است که از لحاظ محتوای وادبیات خود هیچ فرقی با نخستین 

 ندارد. ۱۹۲۹جنوری  ۱8بیانیه بچر سقودر باغ مهمانخانه کابل در 

همی اوزبک ها، آمدن در زمان ... کی و کی و کی و » 

سالجقه و هر يک در حدی رسيدن و سقوط کدن و به همی سلسله 

پشتون ها،که  -مردم دگی ]ديگری[ بودن در جنوب افغانستان -اقوام

سه صد سال پيشتر، اصالً نه فرهنگی داشتن، نه  -ای مردمم دو

در هموجا و می بينين که  تمدنی داشتند، نه مدنيتی داشتند و بودن

همو خاصيت های خوده تا بالی ]تا به حاال[ حفظ کرده و ميايه ]می 
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آيد[ همی مردم از جنوب شروع می کنن تا يک دفه ]دفعه[ دولتی را 

در اين جه ]جا[ تشکيل ميته ]می دهد[ و ای دولت دوام کرده تا به 

قدر[ اکفتا می امروز.انشاء هللا تشريح کردم! در اين جه همقه ]همين 

کنيم. ...از نقطه ی نظر اقوام، ترکيب ما و شماکه پشتون که آمدن 

سه صد سال پيش، آمدن  -يک قومی که از تمدن دورتر بودن، دو

آرام آرام با ضعفی که دگا]ديگران[ در تمدن ها دارن، خود را تطبيق 

کردن و يک حکومت فاميلی، يک حکومت قبيله وی ره  ده ]در[ 

دقيقه يی مسعود را  ۲۹کلپ صوتی )«، تاسيس می کنن.افغانستان

 ۱4۹، شروع می شود.( ۱۳بشنويد! ازدقيقه ی 
 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/get

57۳movie.jsp?vd= 

 

مسعود  -فغان،هرکه باشد، بدرستی نام حاکميت ربانی سمسورا

را سقوی دوم گذاشته بود،چنانکه  رازق مامون حکومت وحدت ملی 

ناميده است وازاين برمی ايد که دوره حکومت « سقوی چهارم»را 

کرزی،که مارشال فهيم وشورای نظار در آن دست بااليی داشت، 

 سقوی سوم بوده است. 

 که  مسعودميکند ءافشادرمقاله يی  صبورهللا سياه سنگ، 

درهنگام وزارت دفاع اش، دست به غارت ميراثهای فرهنگی کشور 

در سال داراالمان ميليار دالر از موزيم ملی واقع  ۳۲به ارزش 

 ،JamesAstill زده بود. سياه سنگ به استنادگزارش ۱۹۹۲

آموزش، آگاهب و فرهنگ سازمان ملل  ءادارهآمار مينويسد که 

(UNESCO)  نشان ميدهد اه ارزش پولب آثار باستانب دزديده شده
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   -http://www.afghanافغان جرمن آنالین،مقالۀ عمرزی،رسوائی آن روز، - 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzuei_mostafa_reswaia_aan_roz.pdf 

 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=573
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=573
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دالر(، و ۳۲ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) سی ودوميليارد دالر از افغانستان به

به اينگونه باالتر از پول فروش مواد مخدر ميرسد. اارشناسان با 

تاراج  ءآناه در پيرامون بهاي ياد شده همباور نيستند، ميگويند عقربه

لبان[در اين اشور نشان ميدهد اه تهب شدن سنج ]پس از سقوط طا

افغانستان از ارزشهاي فرهنگب چندان دور نخواهد بود. افغانستان 

در نقش گرهگاه هزاران سالۀ خاور و باختر گواه بهار و پاييز چندين 

 ۱5۰«مدنيت بوده است.

با توجه به گزارش فوق ميتوان گفت که از هيچ يک ازشاهان 

فغانستان،در طول تاريخ اين کشور، چنين واميران ورهبران سياسی ا

خيانتی سرنزده که از احمدشاه مسعود سرزده است. خوشبختانه 

چنان با زيرکی گنجينۀ طال تپه در زيرزمينی های دافغانستان بانک 

،که از غارت مسعود ودور بينی داهيانه داکتر نجيب پنهان شده بود

وطالبان وغيره دزدان فرهنگ 

ور نجات يافتند وافتخارات اين کش

هزار توته طالی  ۲۱ورنه 

ميليارد  ۳۲تاريخی که بيشتر از 

دالر قيمت دارد، از سوی مسعود، 

همانند تجهيزات نظامی اردوی 

ملی فروخته ميشد وبه حساب 

 واريز ميگرديد.« قهرمان ملی؟»

صیانت  دراينجا ميتوان گفت

بزرگترين از گنجینه طال تپه 

  خدمتی بود که توسط نجيب هللا
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سیاه سنگ(نیز رجوع شود  ترجمه صبورهللا -تاراج دامنه دار ودزدان دلیرتر -کابل ناتهه- 

به مقاله مستند جنرال سید عبدالقدوس سید، درافغان جرمن آنالین ونیز سایت دعوت نت، 

 (2010سپتمبر
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درحق ميراثهای  فرهنگی کشور انجام دادهشد.روزنامه لوموند چاپ 

بلی!  »فرانسه بعد از بازيابی اين گنجينه بزرگ تاريخی نوشت:

میـراث کبیـر افغانها وثـروت بزرگ ملی آنها از دست برد دزدان 

وغارتگران بیرحم وقاچبـران حرفوی نجات یافتـه!آنهم به شهامت 

دوکتور نجیب هللا ،او  رئیس جمهــور! وهوشیاری یک شخص!ویک

که آخــرین روزهای حاکمیتش بــود ودر لحظـات سقوط دولت 

وحـــزبش قـرار داشت بفکــر نجات بزرگتــــرین ثروت ملی 

  ۱5۱«کشورش میافتـــد وآنراباهوشیاری کامل مخفی ونجات میدهد.

 

 نتیجه :
 در بايد بگويم که اين کشورپيش از امير دوست محمدخان،

توسط احمدشاه ابدالی )سدوزی( تاسيس شده که در آن زمان  ۱747

پای انگليسها هنوزبه دهلی گذاشته نشده بود، وشايد افغانها از وجود 

 آن اطالع نداشتند. 

بنابرين جغرافيا وتاريخ اين کشور با جان فشانيها وشمشيرزنی 

نام  های  رهبران ودليرمردانی  شکل گرفته است که اکثراً در آخر

خويش پسوند)زی( داشته اند. هيچ تاريخی درباره اين کشورنوشته 

نخواهد شد که ازنقش شاهان واميران واقوام وقبايل )زی( دار، در 

انکارکند و از  ۲۰و ۱۹و ۱8سرنوشت اين جامعه در طول قرون 

 آنها ذکری به ميان نياورد.

در بتاريخ غبار نظر بيندازيد تا دريابيد که نام افغانستان 

مکتوبی رسمی ايکه بدستور شاه قاجار توسط صدراعظم آن کشور 

عنوانی صدراعظم شاه ۱7۹8قبل از حرکت به سوی خراسان در 

زمان صادر شده بود،نام کشورما بصورت افغانستان تذکر رفته 
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 32منتشره در شماره 2004سپتامبر  25 ،چاپ فرانسه ،مجله لو مـــونـــد - 
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توبی برحمت اله کممينويسد:وزيرش حاجی ابراهيم خان است.غبار 

بهتراست که از جنگ »بودکه:خان وزيرزمانشاه ارسال ودر آن گفته 

بين طرفين جلوگيری شود، زيرا شاه ايران طالب آن نيست که 

باشد.بلکه ازمحمود که برادر بزرگ پادشاه افغانستان شهزاده محمود

پادشاه افغانستان است آنقدر حمايت ميکند که هرات وتوابع  آن به او 

ات بهانه داده شود.رحمت اله خان چنين جواب داده بود که :قضيه هر

يی برای جنگ جوئی شاه ايران است،زيرا انگليسهای بيدين او را به 

اين جنگ تحريک کرده اند. واگر ايران در اين دوسال آخر مانع 

حمالت افغانستان در هندوستان نميگرديد،تا اکنون  نصف مستملکات 

انگليس در هند از بين برده شده بود. درحالی که ايران برای جلب 

 ۱52 «، مومنين را باالی همديگر از بين می برد.رضای کفار

ر تاريخ غبارهم ديده ميشود که برخالف تصوراقای نابرين دب

از آغاز امارت دوم  سال پيشتر 45رانش، نام افغانستان ادا وهمفک

امير دوست محمدخان درميان ممالک همجوار رسميت داشته است، 

 7۰۰نستان سابقه درحالی که بنابر تاريخنامه سيفی هروی نام افغا

 ساله دارد.

، که تاريخ به فرمايش وخواهش کسی نوشته اقای ادا بايد بدانند

اسناد  و،را قاضی قرار بدهد نميشود، مورخ مجبوراست وجدان خود

ومدارک کتبی وباستان شناسی وديگرشواهد تاريخی را مورد 

از ميان آن مدارک آنچه حقيقت است  بررسی قرار بدهد وسعی کند تا

مبتنی  آنچه من نوشته ومينويسم، بحکم وجدان و ه مردم ارائه کند.ب

موجود در دسترس من بوده است و البته چشمديدهای  برمدارک کتبی

بيشتر از آن نيست،که اکثريت شاهد بوده  من ازحوادث نيم قرن اخير

 ايم.اينها واقعيت های اند که بايد گفت  چه کس خوشش بيايد يا نيايد! 

 هم ، قابل سوال درتاریخ کشورما اینست که چرانکته مهم و
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ابرقدرت انگلیس در دو تجاوز خود براین کشوردر قرن نزدهم، وهم 

قرن  80ابرقدرت روس)شوروی( در تجاوزنظامی خود دردهه 

، بیشترین 200۱اکتوبر  بیستم ، وهم ابرقدرت امریکا دریورش

ون نشین حمالت توپخانه ای وبمباردمانهای خود را برمحالت پشت

متمرکز ساخته اند،و دولت های پوشالی ودست نشانده نیزبا 

متجاوزین همنوا شده و بر فرق قبایل  پشتون کوبیده اند تا آنها را 

مضمحل کنند و یا مقهور وتابع دساتیر خود سازند، اما هیچ یک از 

این ابرقدرتها تا کنون به  هدف خود نرسیده اند، آیا اقای ادا 

،چرا این هرسه ابرقدرت با مدرن ترین سالح های میتواند بگوید

کشتار جمعی خود از نیمه قرن نزده تا کنون نتوانسته اند، 

را به زانو در آورند ومثل سایرمردم تابع وجیره خوار خود پشتونها

 بسازند؟

ازتمام  تجاوزات ابرقدرتها وشکست شان دراین کشور، یک 

لف ان اینست که به درس خوب وآموزنده به همسایه های افغانست

که گویا خوش نکنند جواسیس وطن فروش خود دل وگزافه گوئی 

بعد ازامریکا ،نوبت اشغال افغانستان به آنها خواهد رسید! نه خیر 

نیست.هیچ ممکن تا نسل افغان دراین کشور زنده باشد، چنین چیزی 

قدرتی نمیتواند این کشور را در حیطر تصرف خود در آورد ومالک 

یب  آن بشود. البته عناصر خاین به وطن ، منحصر به قوم بی رق

پشتون نیست،بلکه درمیان سایر اقوام وتبارهای این کشور، 

دولت ین روزها با نیزعناصر وطن فروش زیادی وجود دارند که درا

یه حمایت مرکزی دهن کجی میکنند و دراندیشه کسب قدرت در سا

ه ،تا یک نفرافغان است، باید  بدااند ک کشورهای خارجی اند ،آنها

                زنده افغانستان است. 

 پایان
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 متهشگفتار 

 

 تاریخ فرهنگ  وتحلیل چند نکته از نقد

 )افغانستان در پنج قرن اخیر(

 

 مقدمه:

دارد  نقد انتقاد ريشه در 

ونقد، عالوه برمعنای خاص 

خود که سره را از ناسره 

جداکردن است، در مفهوم الب، 

به معناد قضاوت و ارزیابه 

درباره اعمال، اف ار و آثار 

. ولی آنچه بيشتر  دیگران است

از نقد به طور اخص مد 

نظرادبا ومحققان است، سنجش 

و ارزشيابب دقيق و علمب 

درباره آثار و دستاورد هاي 

علمب نويسندگان، هنرمندان  و 

 سالگی 7۹در نویسنده                               دانشمندان است.

البته با تائيد اين گفته دوست دانشمند، عالوه ميکنم که بهترين 

شکل ومحتوا وپیام و  نقد آنست  که يک اثر را از ابعاد مختلف يعنی

ً هراثری جنبه های خوب  پیامد اثر مورد ارزيابی قرار دهد. طبعا
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وبد دارد.هرگاه دريک نقد جنبه های خوب ومثبت اثر  برجسته گردد 

ز جنبه های منفی آن صرف نظر شود، آن را نقد مثبت گويند که و ا

توجه خواننده را بسوی اثر جلب ميکند وصاحب اثر نيز از ناقد 

خوشحال ميگردد، و برعکس هرگاه جنبه های بد ومخرب يک اثر 

برجسته شود، آنرا نقد منفی خوانند که نه تنها باعث ناخرسندی 

اثر کمتر  به  اننده را نسبتصاحب اثر خواهد شد، بلکه رغبت خو

 ميسازد و بدينوسيله اعتبار اثر درميان جامعه کم ميگردد. 

در تمامی عرصه ها علمی، فرهنگی، سياسی  امروزه نقد

اثر يا شخص می  وادبی و ...وجود دارد و اين نقد باعث پيشرفت

نقد بايد با رعايت اصول اخالقی و با ديدی کار شناسانه انجام  شود .

 ۱5۳. شود.

ناگفته پيداست که آنچه ارزش يک نقد را باال می برد، صداقت 

ناقد است. ناقد  می بايد هنگام نقد کردن اثری، وجدان خود را ناظر 

و قاضی بشمارد تا قلمش  در وادي دروغ و بهتان و افترا حرات 

 نکند. 

بهترين شيوه نقد يک اثر،آنست تا نقد عينی باشد، يعنی ناقد 

نقطه ضعف های اثر را نشانی و ياد  ا، کمبوديها ومهمترين کاستيه

داشت نمايد. سپس برای نشان دادن نواقص وکاستی های اثر،آن 

جمالت، پرگرافها و يا سطور و کلمات  را درنقد خود انعکاس دهد. 

کاستی شايد درجمالت يا پرگرافها نهفته باشد،يا در شيوه بيان و 

نهفته   وا يا درونمايه متنپرداخت موضوع در نظر آيد و يا در محت

باشد. در هر صورت ناقد بايد سعی کند تا پيام نويسنده را اگر گنگ 

ومبهم باشد،از متن جمالت و پرگرافها کشف کند و آنچه  در پشت 

ظاهر کلمات و جمالت متن نهفته شده،آشکار نمايد. معموالً روشب  
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ساختار متون اه به اشف رمز پنهان پيام نويسنده بپردازد و به عمق 

 . ۱54و اسناد نفوذ نمايد، آنرا "تحليل محتوا" گويند 

در بررسب شکل يک اثر، الزم است به روش نگارش مؤلف، 

انسجام مطالب، شيوه ارجاع دهب نقل قول، سيستم استدالل و تشريح 

و تفسير اسناد مورد تحقيق، توجه شود. شکل ظاهری يا ادبيات 

 صی برخوردار است. نگارشی  يک اثر نيز از اهميت خا

 

 افغانستان در پنج قرن اخیر:

ليسۀ  ۱۱مولف کتاب ميرمحمدصديق فرهنگ، از صنف 

استقالل بدليل انتقاد از استبداد حکومت هاشم خان  اخراج شده وچون 

شخص با استعداد وبا هوش و عالقمند مطالعه بود، براثر تالش 

ا به جنبش ومطالعات خود شخص با دانش وصاحب نظربارآمد.  بعده

مشروطيت سوم تحت رهبری ميرغالم محمدغبار در عهد صدارت 

جريدا وطن"را »شاه محمودخان پيوست  و مدتی مسئوليت نشر

با تعداد ديگری از عناصر  ۱۹5۲/ ۱۳۳۱بدوش داشت. در سال

مشروطه خواه زندانی شد، بقول خودش  مدت چهارسال را در زندان 

نش او به توصيه برادرش گفته همرزما. اما ب۱55سپری کرده است

سيد قاسم رشتيا، که منشی مجلس وزراء بود، از سياست توبه کرد 

وسالها قبل ازديگرهمرزمانش از زندان رها شد و به کار در دولت 

  پرداخت.

فرهنگ، آثار متعدد علمی واقتصادی و تاريخی را از زبان 

انگليسی به زبان فارسی دری ترجمه کرده و بخشی از تاريخ 

بنابرين انستان بعد از اسالم )دورا صفاريان( را او نوشته است. افغ

با وجود تحصيالت ناتمام، شخص صاحب ذکاوت وبا صالحيت در 
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نويسندگی بوده است ، يکی از تاليفات مشهور وی افغانستان در پنج 

 قرن اخيراست. 

درجامعه شناسی گفته ميشود، انسان محصول شرايط اجتماعی 

ی محيط زيست وپرورش خود است وخواهی و اقتصادی وفرهنگ

نخواهی از اجتماع تاثير می پذيرد.از مهر ورزيدن انسانی برانسان 

ديگر خوشحال ميگردد واز ديدن ظلم کسی بر ديگری ناراحت 

ميشود. و اين احساس در آدم های مختلف به درجات متفاوت ديده 

ير ميشود. فرهنگ نيز به عنوان يک انسان از محيط ماحول تاث

او چون براثر فعاليت های سياسی خود طعم زندان و  پذيرفته است.

زجر تحريم از تحصيل را چشيده است، بنابرين هرکدام ازاين رنجها 

وهنگامی  در شکل گيری افکار ونظريات سياسی اش مؤثر بوده اند

که اثرش را مينوشته است، و پای اقشار اجتماعی درميان آمده است، 

ا بدبينی اش بطور خود بخودی نسبت به اقوام احساس خوش بينی ي

واشخاص وحکومت های موروثی پشتون، تبارز کرده است. گفته 

با و را نوشته   ۱۹64ميشد او کسی بود که مسودا قانون اساسی 

خانواده منسوبان که  ،۲4ماده نجانيدن مشورت برادر خود رشتيا درگ

انتقام خود   واقع از فعاليت های سياسی محروم ميکرد،در ی راسلطنت

 را از داودخان گرفت.
 

 سوال برانگیز است ؟ بار چاپ یک کتاب تاریخ  25
افغانستان در پنج قرن اخير،تمليف ميرمحمدصديق فرهنگ، 

بار چاپ مجدد شده  ۲5بگفته پسرش مير محمدامين فرهنگ تا کنون 

در امريکا با کم وکيف  ۱۹86است. نخستين چاپ اين کتاب درسال

چاپ های بعدتر در ايران صورت گرفت. درافغانستان  ازری پائين ت

هيچ کتابی از داستان های کوتاه ادبی گرفته تا مجموعه های شعر، و 

از تاريخ تا حقوق وسياست ، چنين مورد توجه وچاپ های مکرر 

جامعه افغانستان، جامعه ايست که تعداد بيسوادان قرار نگرفته است. 
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در صد است وآنگاه از ميان  75تا  7۰ومکتب نرفته گان بيش از 

اين يک چهارم باسوادان يک صدم آن به کتاب خوانی ومطالعه 

عالقه  ندارند، وآنانی که دارند، بيشتر به اخبار و روزنامه  ومجالت 

و يا به شعر وادبيات وداستانهای عاشقانه ويا طنز وفکاهيات خنده 

اگراهل مطالعه  آور به کتب تاريخی رغبت نشان ميدهند. وازبقيه

نفر آنهم  ۳ -۲وتحقيقات تاريخی باشند، تعداد شان درهر هزار نفراز 

بنابرين  درميان استادان پوهنتونها ومراکز علمی  بيشتر نخواهد بود.

چاپ هرساله و يا هر يک ونيم سال بعد تاريخ فرهنگ برای چنين 

 جامعه يی سوال برانگيز نيست؟

با سوادان وحتی تحصيل  تا جايی که تجربه نشان ميدهد، 

کردگان ما ،اهل خريدن کتاب نيستند واکثريت کتاب فروشان روزانه 

پنج جلد کتاب فروشات ندارند. بنابرين کدام افراد اند که خريدار 

کتاب افغانستان در پنج قرن اخيراستند؟ آيا از عوايد فروش کتاب 

د؟ ميتوان هرساله  مصارف چاپ مجدد کتاب را تهيه و تدارک کر

گمان نکنم . پس اين همه مصارف را کی پرداخته ميتواند؟ چرا 

برای چاپ مجدد اين کتاب، اين همه تالش ومصرف صورت گرفته 

است؟ آيا اين کتاب از لحاظ محتوا وادبيات  نگارشی خود از تاريخ 

غبار)افغانستان در مسير تاريخ( بلند تر ويا از سراج التواريخ،  

و قابل اعتماد تر است ؟هرگز نه! پس چرا فيض محمدکاتب، کاملتر 

تاريخ های مهمتر تاريخ غبار و سراج التواريخ  مثل تاريخ فرهنگ 

 تجديد چاپ نشده ونميشوند؟

منکه هرسه کتاب را خوانده ام ودارم، ميتوانم بگويم که  

افغانستان در پنج قرن از لحاظ محتوا وشيوه تحليل وتعليل خود، 

غانستان درمسيرتاريخ غبار نميرسد، بلکه هرگگز به پايه کتاب اف

صرف در ارجاع دهی منابع مورد استفاده خود نسبت به تاريخ غبار 

معياری تراست واين مساله آنقدراهميت ندارد که باعث گردد هرسال 

 يا هر يک ونيم سال  يک بار آن کتاب تجديد چاپ شود؟!
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ر به نظر من دوچيزدر کتاب تاريخ فرهنگ موجود است که د

شرح حادثۀ فاجعه بار کودتای ثور   یکی،تاريخ غبار موجود نيست: 

برهبری حزب دموکراتيک خلق افغانستان وپی آمدهای آن است که 

مورد دلچسپی جامعه افغانی وجهانی قرارگرفت و در حيات غبار  

چنين حادثه يی برای استقرار يک نظام ايديولوژيک در افغانستان 

آثاری را که  آن رژيم سخت عالقمند بودند تا  ومخالفان رخ نداده بود.

در ضديت کامل با آن رژيم و يا درضديت باحاکميت پشتونها 

 درکشور در دوره تجاوز شورويها بود، بخوانند. 

فرهنگ در لفافۀ روايات تاريخی، زيگنالها وپيامهايی  دومی،

پس به اقوام غير پشتون مخابره ميکند که اثرات آن پيامها در سالهای 

از سقوط نظام چپی درافغانستان، برای اقوام وسازمانهای قومی 

ومذهبی غير پشتون دستاويزی جهت ستيزه جوئی وجنگ های قوی 

درشمال هندوکش گرديده است. براثر تاثيرات سوء پيامهای کتاب 

فرهنگ است که مسالۀ تعويض نام افغانستان از يک سو و موضوع 

شتونها از شمال هندوکش پشتون ستيزی وبخصوص کوچ دادن پ

 بجنوب آن از سوی ديگر در سه دهه اخيراوج گرفت.

بنابرارسال چنين پيام های نفاق انگيز است که کتاب فرهنگ 

از سوی حلقات وسازمانهای ضد وحدت ملی افغانستان هرساله چاپ 

خوشبختانه درکتاب مرحوم غبار، حرف وحديثی که وتکثير ميگردد.

وتصفيه حساب های تاريخی بلند شود به  از آن بوی افتراق قومی

 نظرنميخورد.

 کتاب فرهنگ:زاعتراض برکتاب من بخاطر اقتباس ا
هنگامی که من به عنوان يک پناهنده در کمپ ۱۹۹5درسال 

پناهندگی ساگوسن در حومۀ گوتنبرگ سويدن بودم، وقت زياد برای 

يکی  مطالعه داشتم ولی کتاب برای مطالعه درمورد افغانستان نبود.

از هموطنان هزاره ما تاريخ فرهنگ را با خود داشت. چون  

افغانهای زيادی از داکتر وماستر وجنرال گرفته تا ديپلومات واستاد 
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پوهنتون درآن کمپ زندگی ميکردند وهريک ازآنها عالقمند  خواندن 

آن کتاب بودند ، به نوبت  کتاب را ميگرفتند وميخواندند. منهم برای 

را به امانت گرفتم و با شتاب آنرا مرور کردم و  چند شب کتاب

درضمن خواندن قسمت های که به شيوه حکومتداری حزب 

دموکراتيک خلق تعلق داشت و اين شيوه باعث عکس العمل های 

مردم در برابر آن حزب گرديده بود، نقل برداشتم و آن مطالب را در 

فغانستان( کتاب خود)مقدمه يی برکوتای ثور وپيامد های آن درا

 انعکاس دادم.

درشهرگوتنبرگ سويدن چاپ شد و سبب  ۱۹۹6کتاب من در 

زمزمه های منفی درميان مهاجران منسوب به حزب دموکراتيک 

مطلع گرديدم ۲۰۰۰خلق گرديد که هنوز اقامت نگرفته بودند. درسال 

که کتابم بدون اجازه من درپشاور مجدداً چاپ شده و از سوی برخی 

ی  که من از نقش شان در تخريب پروسۀ صلح ملل ازعناصر پرچم

متحد وسقوط دولت داکتر نجيب هللا نام برده بودم، در آن دست کاری 

شده است. چون نسخه دوم آن بدست من نرسيده است،من نميدانم که 

 چه چيزهايی برآن افزوده شده و چه چيزی از آن حذف شده است.

حزب مستمند، عضو آقای شاه محمود ۲۰۱۲درسال 

دموکراتيک خلق و يکی ازهواداران داکتر نجيب هللا ، نقد مفصلی 

برکتاب من نوشت، و برمطالبی که من از کتاب فرهنگ) افغانستان 

در پنج قرن اخير( در مورد رهبران حزب دموکراتيک خلق  

وعکس العملهای مردم درمقابل شان  اقتباس کرده بودم، شديداً 

آن مطالب را در چاپ بعدی کتابم اعتراض و تقاضا کرده بود تا 

حذف نمايم.زيرا که آن مطالب  در کتاب فرهنگ مغرضانه نوشته 

 شده است.

مقدمه يی بر کودتای ثور وپيامد » آقای مستمند نوشته بودند: 

کتاب وزين ، مستند و پر محتوای محترم  های آن ]در افغانستان["، 

زرگ علمی ، شخصيت ب  کانديد اکاديميسن محمد اعظم سيستانی
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و ملی کشور بوده که حاوی مطالب کامآل دلچسپ و   فرهنگی

خواندنی است و بسياری ازين مطالب چشم ديد خود محترم کانديد 

اکاديميسن محمد اعظم سيستانی بوده و عدا نيز از شواهد عينی و 

معتبر نقل قول گرديده است که در زمره تاريخ زنده و عينی جامعه 

 رود.افغانی به شمار مي

در حاليکه بعضی مطالب که از ديگر مراجع اقتباس شده است 

حقيقت نداشته و فقط تبليغات ناشی از جنگ سرد بوده و نويسنده نيز 

هيچگونه داليل را برای اثبات خود و يا مرجع اقتباس شده تحرير نه 

نموده است که اين نقيصه از يکطرف در آينده باعث بدنامی شخص 

د اعظم سيستانی صاحب ميشود و از طرف بزرگوار محترم محم

يکی از   ديگرهم سبب کم وزن شدن کتاب وزين شان نيز ميشود...

داليل من که اين نقد را بر کتاب وزين محترم سيستانی صاحب 

منافق و غرض  تحرير کردم همين است که جعلياتی که از اشخاص

حقيقی  بلکه چهره اقتباس شده آنرا نه تنها مستند نفی کردم. آلود

را نيز افشا و به عوض آن حقايق را با اسناد مستند غرض   جعلکار

، تحرير شده  تعويض جعليات که برای چاپ آينده کتاب مفيد دانستم 

 است. "

نويسنده در بخش دوم نقد خودبراين پرگراف از کتاب فرهنگ 

ها در کودتای ثور  "در باره دخالت شوروی  اعتراض کرده مينويسد:

: مينويسد نکات جالبی نقل کرده « ف، لبيب»قول  فرهنگ از

  دستور کودتا در سفارت شوروی در کابل تهيه و توسط صاحب»

هللا امين فرستاده شد و وی آنرا  منصبی بنام سرور منگل به حفيظ  

 86)ص « گالبزوی به صاحب منصبان وابسته ارسال نمود همدست 

 ثور(" مقدمه ای برکودتای 

 الزم به تذکر است که محترم سيستانی صاحب به  »منتقد مينويسد:

فوق الذکراز کتاب مير محمد صديق فرهنگ،   عوض اقتباس کردن پراگراف

 «بايد نقدی را بر کتاب فرهنگ صاحب مينوشت، بخصوص برهمين پراگراف. 
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چنانکه ديده ميشود آقای مستمند از من توقع داشته که بايد قبل 

ن را نقد ميکردم ؟ آقای مستمند بايد از اقتباس از کتاب فرهنگ، آ

بدانند که نقل قول از يک اثر مطبوع، کارمعمولی و روتين 

پژوهشگران ومحققان است. و اما نقد بر يک کتاب يا يک روايت از 

يک تمليف زمانی مطرح ميشود که پژوهشگر در صحت آن روايت 

در  اما من شک پيدا کند وصورت بهترآن روايت را نيز داشته باشد.

« سرورمنگل»ونام صاحب منصبی بنام « ف.لبيب»مورد روايت 

،که حامل پيامی برای حفيظ هللا امين بوده مشکوک نشدم. زيرا  قبل 

از رويکار آمدن کارمل و تقررسرورمنگل  بحيث وزير تحصيالت 

عالی، من او را نمی شناختم و بعد از تقررش بحيث وزير نيز 

 ۲۰۰5يا  ۲۰۰4نداشتيم. در سال هيچگونه شناخت ومعرفتی با هم 

برای باراول من سرور منگل را درشهر گوتنبرگ سويدن از نزديک 

  ديدم و باهم معرفی شديم. 

خودم افغانی را از مردم پکتيا می شناختم که نامش "ظاهرشاه" 

بود ،ولی مثل ظاهرشاه تاج وتختی نداشت واکنون در هالند زندگی 

بايک نام در دوساحه جداگانه از ميکند. پس امکان وجود دو نفر 

امکان بدور نيست. بنابرين لزومی ندارد تا نويسنده هنگام ذکرنام 

شخصی، وقت خود را به اين مساله تلف کند که آيا اشاخص ديگری 

هم به اين نام در جامعه وجود دارد يا خير. پژوهشگرميداند که به 

خويش و يا  دبنال چيست و چه چيزی را بمنظور مستند سازی نوشتۀ

 نقد وتحليل متن مورد نظر، اقتباس کند.

اشخاص ديگری از قبيل  قبل از اقتباس  من از کتاب فرهنگ،

داکتر کاکر،آقای ولسمل ،محترمه خانم پروين مجروح،آقای زرملوال 

وآقای فضل احمدزکريا، وغيره برکتاب مرحوم فرهنگ نقد هايی 

شک وترديد «  رمنگلسرو»نوشته بودند مگرهيچ کدام آنها بر نام 

نکرده اند وخود سرورمنگل نيزدر وقت وزمانش به ترديد اين 

بوده « سرورمنگل»موضوع نپرداخته که در افغانستان تنها يک نفر
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که به جناح خلق ارتباطی نداشته، ورنه وزير تحصيالت عالی 

 ومعاون صدراعظم  نمی شد. 

 

 مقالت داکترکاظم  درتغییرتأثیر 

 ه فرهنگب ذهنیت من نسبت
 

 يک زمانی من تصورميکردم که آقای فرهنگ منحيث يکی از 

تحت رهبری « وطن»اعضای مشروطيت سوم وابسته به گروه 

ميرغالم محمدغبار، از لحاظ تقوای سياسی بايد بر بسياری 

برادرخود رشتيا برتری داشته باشد،  دولتمردان ديگر واز جمله بر

افغانستان »جلد دوم وانتقاداتی که حشمت غبار در موخره 

بر او کرده است، ازنوعی کدورت های سياسی « درمسيرتاريخ 

خواهد بود که برچند شخصيت ديگر فرهنگی کشورچون پوهاند 

عبدالحی حبيبی، نجيب هللا توروايانا ،عبدالهادی داوی وغيره وارد 

در دفاع از  ۲۰۰۰نموده است. بنابرين در مقالتی که من درسال 

مرحوم پوهاند حبيبی، در جواب حشمت خليل غبار خدمات فرهنگی 

دفاع کتاب افغانستان درپنج قرن اخير ومؤلف آن  ، از۱56نوشتم

 که ای کاش  نميکردم.  کردم،

اما افشاگری های که در مقاالت ممتع داکتر سيد عبدهللا کاظم 

چگونه داودخان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل » تحت عنوان 

و   در دادگاه مردم"» زيرعنوان ای ولی آريا،و مقاله آق «کردند؟
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که بر کتاب پدرخویش )جلد دوم افغانستان در مسیر  آقای حشمت خلیل غبار در موخره اي - 

خوانده و بقیه را تاریخ « اولین تاریخ علمی افغانستان»را  پدرخود کتاب تاریخ( نوشته است،

افغانستان در »ظاهرا منظور شان از تاریخ های اقتباسی، کتاب  .نامیده است« اقتباسی»های 

اثر فرهنگ تواند بود. زیرا که ایشان ضمن انتقاد از موضع گیری های مصلحت « پنج قرن اخیر

رشتیا، برادرشان میر محمد صدیق فرهنگ را نیز بخاطر دست کشیدن  مرحوم سید قاسمپسندانه 

از مبارزات سیاسی و بریدن از حزب وطن تحت رهبری مرحوم غبار، متهم به مقام پرستی بر 

نامیده « فرهنگ  با» گونه اورا با  ءاثر تلقینات برادرش مرحوم رشتیا نموده واستهزا

 (27۵، 2۵1ات ، صفح 2)افغانستان درمسیرتاریخ،جلداست.
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مقاله آقای نصير مهرين در مورد فرهنگ وبرادرش رشتيا، و 

وغيره صورت  تذکرات  داکتر حسن شرق درباره سيدقاسم رشتيا،

گرفته است، مرا به اين باور رسانيد تا بگويم کاش از ميرمحمد 

عات صديق فرهنگ،در برابر حشمت غبار دفاع نمی کردم واطال

 خود را در مورد محتوا و پيامهای تحريک آميز کتاب او عليه پشتون

مسکون درشمال هندوکش کامل تر مينمودم. ولی خوشبختانه که  یها

 زنده ام تا اشتباه  خود را با اين نوشته ام تصحيح وجبران کنم .

بعد از مطالعه مقاالت فوق الذکر من مجدداً شروع به مطالعه 

انتقاداتی را که بر کتاب افغانستان م و قبل از همه کتاب فرهنگ نمود

در پنج قرن اخير،از سوی صاحب نظران افغان  صورت گرفته بود، 

مطالعه کردم وديدم که هريک از منتقدين محترم درنتيجه گيری های 

خود، مرحوم فرهنگ را متهم به تعصب نسبت به يکی ازاقوام 

نش به پاسخ آن بزرگ کشورکرده اند و شخص فرهنگ و دوستا

ين امرا به انتقادات پرداخته اند. اين انتقادات وپاسخ های آنان 

مورد يامهايش پاز لحاظ محتوا وتا من کتاب فرهنگ را فکرانداخت 

مطالعه وتحليل قرار دهم. درنتيجه من به نکات و پيامهايی ازکتاب 

عه دست يافته ام که واقعاً به حال جام« افغانستان در پنج قرن اخير»

وميتوانم بگويم که  جنگزده و رنج کشيده ما مثل زهر کشنده است.

همه انتقادات مرحوم غبار درحق ميرمحمدصديق  فرهنگ وبرادرش 

 سيد قاسم رشتيا، درست وبجا بوده است.

از مطالعه جلد دوم کتاب غبار بروشنی دانسته ميشود که 

فکر  سيدقاسم رشتيا ، براستی درخدمت سلطنت واز اين طريق در

رسيدن بمقام های  وزارت وسفارت، وحفظ آن، وبرعکس دشمن 

روشنفکران وعناصر ضد استبداد وسلطنت بوده و بنابرين تالش 

بخرج ميداده تا  برادرخود مير محمد صدق فرهنگ را از عضويت 

تحت رهبری غبارمنصرف و با رژيم « وطن»در گروه سياسی 

 سلطنت همکار وهمنوا سازد. 
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هنگامی که »بار روشنی می اندازد ومينويسد:درين رابطه غ

رشتيا بحيث منشی مجلس وزرا کار ميکرد، چندين بار در دفتر شاه 

عالمی والی کابل، با برادر محبوس خود فرهنگ مالقات کرد وبا 

وعده وعيد به اغوای وی پرداخت. وفرهنگ در برابر اين همه فشار 

وه برآن سعی کرد که ونيرنگ تاب نياورده وباالخره تسليم شد وعال

اين نکته را موجه جلوه دهد که دادن عريضه به حکومت برای 

 رهائی از حبس سياسی يک اقدام درست است. به اين ترتيب مير

محمدصديق فرهنگ يکی دو نفر ديگر از اعضای محبوس حزب 

وطن را لغزانيده وبا خود همفکر ساخت. ولی نگارنده کتاب )غبار( 

ای محبوس حزب وطن بشمول سرورجويا وفتح و اکثريت اعض

محمد خان ميرزاد، با اين تسليم طلبی مخالفت شديد کرده وگفتند که 

هيچگاهی به حکومت تسليم نشوند ومناعت وکرامت مردمی را که 

در راه آنها مبارزه ميکنند، نگهدارند. ميرمحمدصديق پس ازرهايی 

اعظم، از اعضای اززندان ومتعاقب مالقات با محمد داودخان صدر

حزب وطن دوری گزيده وچند سال بعد تر بحيث معين يک وزارت 

)ظ:پالن( وسفير سلطنت خانواده حکمران دريک پايتخت حساس 

اروپائی]يوگوساليا[ مقررشد...عالوه برآن فرهنگ از طريق 

خويشاوندی دوپسرش )ازدواج سيدفاروق فرهنگ با دختر هللا نواز 

فرهنگ با خواهر اندر ملکه افغانستان  هندی، و ازدواج سيد امين

)دختراحمدشاه خان وزير دربار و پسرکاکای نادرشاه بود( با خانواده 

حکمران)سلطنت( تماس نزديکتری پيدا کرد. به اين ترتيب سيدقاسم 

که از خدام سابقه دار خانوادا حکمران بود، به هدفش رسيده ومير 

 ۱57«محمدصديق را در گليم سياسی پيچانيد.

بار در مورد شخص سيدقاسم رشتيا اطالعات بيشتری بدست غ

سيدقاسم رشتيا، از خانواده ميرهاشم خان وزير » ميدهد ومينويسد:
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 250غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، جلد دوم،چاپ امریکا، ص- 
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ماليه و پسر سيد حبيب خان مستوفی کابل، از ايام جوانی سعی 

ً براثر  ميکرد در خدمت خانواده حکمران پذيرفته شود.او عالوتا

رئيس ضبط احواالت نظر نزديکی خاص با ميرزا محمدشاه خان 

خانواده حکمران را تاجائی بخود جلب کرد که نه تنها رتبه های 

رياست، وزارت وسفارتهای متعدد را بسرعت پيمود، بلکه عضو 

کابينه های متعدد نيز گرديد. اعتماد خانوادا حکمران براين شخص 

بدرجه ای بود که به انتصاب وی به مقام های رياست مطبوعات 

طبوعات وبعداً وزارت مطبوعات، در دورا های بسيار وبعداً م

حساس، او عهده دار مراقبت، سانسر وکنترول آثار روشنفکران 

حقيقی افغانستان نيز گرديد. شبکۀ ضبط احواالت که در طول دورا 

خانواده حکمران، شاهرگ استبداد ومطلقيت درافغانستان بود، 

ً وصرف از شاه وصدراعظم دستور ميگر فت و اسرار را مستقيما

تنها به شاه وصدراعظم گزارش ميداد. يگانه شخص ديگری که به 

هدايت صدراعظم دراين اسرار شرارت بار شريک بود، منشی 

مجلس وزرا می بود که بايد مورد اعتماد عميق خانوادا حکمران 

باشد.سيد قاسم رشتياهنگامی که بحيث منشی مجلس وزرا خدمت 

خباراتی را نيز برای خانواده حکمران ميکرد، اين وظيفۀ خطيراست

 ۱58 «انجام ميداد.

اين افشاگريها چی از زبان مير غالم محمدغبار،وچی از قلم 

داکتر سيدعبدهللا کاظم وچه از قلم نصرمهرين، يا ولی آريا، يا 

شخصيت های ديگر ، ذهنيت مرا نسبت به فرهنگ تغيير داد و مرا 

ً تاريخ آقای فرهن گ را از دو لحاظ مورد وادار ساخت تا شخصا

  اول از لحاظ شکل و دوم از لحاظ محتوا.قرار بدهم:  ارزيابی 

 

  ازلحاظ شکل:
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 252-251غبار، جلد دوم، ص- 
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باب  ۱۹حاویاز لحاظ شکل، افغانستان در پنج قرن اخير، 

مطالب مندرج در آن، صفحه( نوشته شده و ۱۱67وسه ضميمه)در

د کتبی وتاريخی است و از اين جهت با متو مبتنی بر مآخذ و مدارک 

و روشمندانه تر از تاريخ . برابراست  تاريخ نگاری معاصر 

زبان نگارش وادبيات کتاب نيز روان و قابل فهم است.  غباراست. 

مولف کار خوبی کرده می بود اگر متن نقدها را مثل جواب  اين نقد 

ها در جلد دوم کتاب خود می گنجانيد، البته که برحجم کتاب افزوده 

ال ميرفت، معهذا ضميمه کردن  پاسخ ها ومتن ميشد وهزينه چاپ با

 ۱۱67– ۹۹5های قرار دادهای تاريخی افغانستان ازصفحه 

 ش(۱۳74براهميت کتاب افزوده است. )جلد دوم،چاپ عرفان 

کتاب افغانستان درپنج قرن اخير يک کاستی چشمگيرمثل 

تاريخ غبار از نظر شکل هم دارد و آن فقدان فهرست اعالم رجال 

عمومی منابع در پايان کتاب است. مثالً شما برای  و فهرست واماکن 

يافتن نام بيهقی يا خوشحال خان يا سيدالخان ناصرخان می بايد تمام 

کتاب را ورق بزنيد وآنرا با شتاب بخوانيد تا به نام يکی ازاين 

اشخاص دست يابيد،بنابرين در شيوه های معاصر تاريخ نگاری ، 

عالم نام اشخاص واماکن واقوام وتيره عالوه کردن فهرست های ا

وطوايف  برای رفع سرگردانی خواننده در پيدا کردن نام مورد نظر 

 از از ضوابط وضرورت يک تاريخ خوب است. 

 

  از لحاظ محتوا:

تاريخ افغانستان در پنج قرن اخير، کتابی حجيم است وفرصت 

لعه زيادی  می طلبد تا بمنظور نگارش يک نقد همه جانبه  مطا

مختلفی که، به آن  رجوع کرده ام ،  گردد، ولی من در فرصت های 

به نکاتی برخورده ام که  برايم سوال برانگيز بوده   حين مطالعه 

است و الزم بود تا برآن نکات مکث کنم. بنابرين نقد من شامل تمام 
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متن کتاب نيست، بلکه برمحورسه نکته ميچرخد که  بعد بدانها 

 خواهم پرداخت.

نگاهی به پايان جلد دوم کتاب تاريخ فرهنگ ، نشان ميدهد که 

در مورد محتوای کتاب بعد ازچاپ اول در امريکا،بحث و فحص 

هايی صورت گرفته است و نقدهای بر آن کتاب از جانب صاحب 

نظران افغان، از قبيل پوهاند داکتر کاکر، فيضی کابلی ،فيض 

زرملوال،  وديگران در  احمدزکريا، خانم پروين مجروح علی، آقای

جريده اولس، بمديرت آقای ولسمل چاپ ناروی صورت گرفته و 

جواب آن انتقادات و ديد گاه ها نيز از سوی هواداران کتاب از جمله 

داکتر علی رضوی، عبدالرشيد بنيش، محمدابراهيم عفيفی،محمدسعيد 

فيضی، ولی پرخاش وشخص  مولف وپسرش مير محمدامين 

 ده است. فرهنگ، داده ش

با توجه به نام منتقدان کتاب)که متن مقاالت شان در کتاب ديده 

نميشود(، از جوابهای که به آنها داده شده، به نظرميرسد که اکثريت 

يا تمام آنها از افغانهای پشتون تباراند وآنهای که به دفاع از تاريخ 

 مرحوم فرهنگ پرداخته اند، منسوب به تاجيکان و سيدها ويا منسوب

بخانواده مولف ميباشند.جبهه گيری منتقدين پشتون بيانگر اين نکته 

است که گويا آقای فرهنگ نظر مثبتی نسبت به پشتونها نداشته و 

مطالبی که در مورد پشتونها وسالطين پشتون در کتاب خود گرد 

آورده ، از روی تعصب نگارش يافته است. اين ادعای منتقدان را 

 تاب فرهنگ بيشتر تقويت ميکنند.موضعگيريهای مدافعين ک

 

 سه پیام عمده  تاریخ فرهنگ:
چاپ های مکرر اين کتاب، بخاطرآن نيست که از لحاظ 

محتوای خود درمقايسه با تاريخ غبار درسطح باالتری قرار دارد، 

اينست که  از محتوای کتاب زيگنالها و پيامهای بگوش  بلکه بخاطر
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غبار اين زيگنالها بگوش کتاب مرحوم ازميرسد که خوشبختانه 

 نميرسد.

مرحوم فرهنگ در خالل ارائۀ مطالب کتاب خود، گاهی پيام 

ميرساند که متاسفانه از آنها بوی ستيزه های قومی  های به خواننده 

ميشود. به سخن ديگر، برخی از مطالب کتاب  وحتی مذهبی باال 

دارند حيثيت مين های خطرناکی را  فرهنگ، از لحاظ درونمايه خود 

های برخورد های قومی  که هر لحظه قابل انفجار اند وميتوانند زمينه 

را بجان  و زبانی را فراهم سازند و وحدت ملی را تخريب و مردم 

  هم اندازد. 

اين پيامها بيش از هرموضوع ديگری مورد دلچسپی دشمنان 

افغانستان وبهره برداری درس خواندگان غير پشتون وجريان های 

معروف به جمعيت اسالمی و ستم ملی بخصوص گروه سياسی 

لطيف پدرام وجنبش ملی جنرال دوستم واقع گرديد وآنها هريک از 

همين پيامهای کتاب فرهنگ، به حداعظمی سوء استفاده نمودند وکينه 

ونفرت اقوام تاجيک و ترکتبار شمال را نسبت به پشتونهای مسکون 

چنانچه پس از سقوط داکتر  در واليات شمال هندوکش عميق ساختند.

و به قدرت  رسيدن تنظيم های جهادی تحت  ۱۹۹۲نجيب هللا در ثور 

زعامت برهان الدين ربانی واحمدشاه مسعود و قرار گرفتن جنرال 

دوستم درکنار دولت اسالمی، پشتونهای ساکن درواليات شمال 

هندوکش بشکل بيرحمانه ای مورد ظلم وستم وتجاوز قرار گرفتند. 

آنکه طالبان ظهورکردند و گروه های تنظيمی را از واليات جنوب تا 

وشمال هندوکش روفتند وپشتونهای شمال اندکی نفسی براحت 

، و رويکار  B5۲کشيدند.مگر با سقوط طالبان توسط امريکا و قوت 

آمدن مجدد ائتالف شمال درکشور،با وجود حضور سمبوليک 

ديگر اقوام تاجيک حامدکرزی به عنوان رئيس جمهور، يک بار 

وترکتبارتحت رهبری جنرال دوستم و قوماندانان جهادی وابسته به 

ربانی و جريان  ستم ملی وحتی قوماندانان شورای نظار، بر ضد 
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اقوام پشتون ساکن در واليات قندوز و بغالن و تخار و تالقان و بلخ  

وفارياب وميمنه  وسمنگان وحتی بادغيس، به دليل اينکه پشتونها 

زمينهای مردم شمال هندوکش را غصب کرده اند و بايد آن زمين ها 

را ترک کنند و دوباره به واليات اصلی خود برگردند، حمالت 

تبهکارانه همراه باتجاوز به مال و منال و ناموس خانواده های 

پشتون انجام دادند و ده ها هزار خانوار پشتون مجبور به ترک خانه 

ه به واليات ننگرهار وقندهار مهاجر وزمين وکشت وکار خود شد

شدند وکرزی تا آخرين روز حکومت خود نتوانست آنها را دوباره به 

 اسکان درمحل های اولی شان جابجا نمايد. 

من يقين دارم که اگراين کتاب دارای پيامهای ضد وحدت ملی 

نمی بود، بسيارکمتر از کتاب افغانستان درمسير تاريخ غبار چاپ 

يد. به همين دليل من در اين بررسی بيشتر به محتوای مجدد ميگرد

کتاب، يعنی  به پيامهای مؤلف توجه کرده ام که درپشت عبارات 

وجمالتش نهفته اند و نتايج آن به حال جامعه عقب مانده و اکثراً 

بيسواد وتاحدی از هم گسسته ما خيلی خطرناک و زيانبار ارزيابی 

م شمال هندوکش پس از سقوط ميگردد و تاثيرات سوء آن را مرد

دولت داکتر نجيب هللا ،وحاکميت ربانی وايتالف شمال، بصورت 

 فاجعه باری تجربه کردند.

جنرال عتيق پاڅون نيز به بخش از پيامهای کتاب افغانستان 

متاسفانه جفا وخصومت  »در پنج قرن اخير ملتفت شده مينگارد:

واشکال مختلف از   ودشمنی با مردم وطن خود را ميتوان با انواع

مواضع مختلف و در مواقع مختلف انجام داد. بشکلی از اشکال در 

خدمت دشمن خاک ومردم خود قرارگرفتن، اسرار ملی ، نظامی و 

يا دولتی را افشا ساختن، بخاطر منافع شخصی خود منافع ملی را 

معامله کردن، سبوتاژ های اقتصادی وغيره اينها همه نوعی از 

اما بدتر از همه کاشتن تخم نفاق و دشمنی در بين مردم خيانت اند، 

خود از طريق تبليغ شفاهی، تحريری و يا مصور، تحريک نمودن 
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قومی و يا مليتی عليه ديگری و بی ثبات ساختن وضع کشور، به 

مخاطره انداختن وحدت ملی، تماميت ارضی و باالخره مسموم 

ً  نوجوانان ساختن اذهان تمام و يا قسمتی از مردم و مخص وصا

کشور ميباشد. تبليغ و پرو پاگند، افترا و تهمت و تحريف نمودن 

حقايق تاريخی و جاری در جامعه يک قسمت مهم جنگ سرد روانی 

را تشکيل ميدهد که دستگاه های استخباراتی کشورها در آن  رول 

مهمی بازی کرده و مقدار زياد وجوه مالی بمصرف ميرسانند.  

تخبارات کشورهای دشمن به هروسيله ممکن واضح است که اس

متوسل شده ومخصوصاً افراد واشخاص ماجراجو، ضعيف النفس ونا 

راض را در بين خود افغانها جست وجو و تمويل مينماند تا عليه 

کشور ومردم خود قرار گرفته حقايق و واقعيت ها را در مورد 

زند. يکی مناسبات ملی تحريف و به تحريکات و تبليغات سوء بپردا

ازآغاز گران دراين عرصه صديق فرهنگ است که کتابی  برشتۀ 

 ۱5۹«تحرير در آورده است بنام  افغانستان در پنج قرن اخير

درتاريخ فرهنگ باالتر و  سه نکتهبنابرين از ديد من 

به حيث داکترتاريخ  ړپراهميت تر از تمام مسايلی است که پوهاند کاک

نپرداخته است؛ درحالی که از هرسه در نقد خود متاسفانه به آنها 

 مساله گند نفرت قومی ومذهبی و پشتون ستيزی متساعد است:

 مسالر نام افغانستان . -۱

 مساله جایگزین شدن ناقلین در شمال کشور. -2

 علت شورش هزاره هادر برابر امیر عبدالرحمن خان. -۳

  ل به نظرم از بحث بر وجه تسميه نام غلجی  يا غلزیاين مساي

که کتاب مخزن افغانی نعمت هللا هروی منبع وماخذ روايت اصلی 

 فرهنگ وشخص کاکر قرارگرفته ، مهمتراست.
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در زير بر هريک از مسايل فوق مکث وتبصره خواهد شد و  

 از تاثيرات مخرب آن مسايل به جوانان آگاهی داده خواهد شد.

 

 

 بخش دوم

 است!افغانستان، یک نام قدیمی تر از ادعای فرهنگ 
 

 ت خـوش ومنظرت دلستانطن ای نکونامـت افغانـستان    هوایو

 ـت مــا و خـــاک درتروان بخش دلهاست بوم وبرت    ســرالـفـ
 )قاری عبدهللا(                                                            

يکی از نتايج کتاب فرهنگ جنجال برسر تغيير نام افغانستان 

هويت ملی در حلقات روشنفکری غيرپشتون است که ازسه وتغيير 

دهه بدينسو در رسانه های جمعی افغانها درخارج  وداخل انعکاس 

 وسيع داشته است. 

فرهنگ درجلداول افغانستان در پنج قرن اخير،  يک باب 

مستقل را برای نام خراسان تخصيص داده است، درحالی که اگر 

اين باب را بنام افغانستان  منظور ديگری نميداشت، می بايد

ميگذاشت وسپس در باره نام های ديگر وسابقه تاريخی نامهای 

کشور بحث ميراند، ولی او اين کار را نکرده چون هدفش برجسته 

ساختن نام خراسان، وکم اهميت شمردن نام افغانستان بوده است . به 

رار همين خاطراودر يک پراگراف کوتاه در مورد  افغانستان به تک

 بنام های ديگری ياد ميشد: ۱۹ميگويد که افغانستان قبل ازقرن 

کشوری که از سده نوزدهم به بعد بنام افغانستان شناخته »

در دوره های جداگانه تاريخ دراز مدت خويش به نام های ،شد

مختلف ياد شده است. بنابرين اگرپژوهندگان در ضمن تفحص در 

وسطی وحتی قرون جديد باين  آثار ومدارک مربوط به قرون اولی و

کلمه به عنوان نام دولت برنميخورند نبايد چنين نتيجه گيرند که 
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سرزمين افغانستان سابقۀ تاريخی ندارد يا اينکه در آن ازمنه از تمدن 

نو بودن اصطالح وفرهنگ بی بهره بوده است بلکه علت همان 

نه قبلی وکار برد کلمات ديگر در ازم افغانستان بعنوان نام کشور

در دوره اسالمی تا اواسط قرن نزدهم افغانستان بیشتر می باشد... 

 ۱6۰«بنام خراسان یاد میشد.

پس ازچاپ کتاب افغانستان در پنج قرن به نظرميرسد که 

، از سوی تحصيل يافته گان غير ۱۹86اخير،در امريکا درسال

پشتون که در سازمانهای سياسی قومی وسمتی وستمی وابسته اند،  

و صدا های خراسان طلبی اوج گرفت. درحالی که از زمان  سر

م( تا تاسيس دولت مستقل افغانستان در ۱۲۱7هجوم مغول )

ميالدی( درمدت شش قرن، هيچ واليتی از واليات  ۱747قندهار)در

افغانستان جزو خراسان نبوده است، وهيچ لزومی نداشت تا آقای 

تخصيص بدهد،  فرهنگ فصلی را بنام "خراسان"  شش  قرن قبل

ولی برای  افغانستان کشوری که سه قرن قبل بدست يکی از 

فرزندان دلير اين سرزمين، بنام احمدخان ابدالی  بنيان گذاشته شد، 

همان فصل را عنوان گذاری نکند. چنين اقدامی  نميتواند بدون 

منظور خاص مولف صورت گيرد. بنابرين آقای فرهنگ از اين 

 ن تذکرات مکرر ، منظورخاصی داشته است.عنوان گذاری و از اي

افزون براين، فرهنگ آنجاکه ازنخستين معاهده انگليس وايران 

عليه افغانستان ياد ميکند، توجه خواننده را به تازه بودن نام افغانستان 

برای باراول کلمه افغانستان »چنين جلب ميکند: در معاهدا مذکور 

بنام های دیگریاد میشد به عنوان نام رسمی کشورکه در گذشته 

   ۱6۱ «بکار رفته است.
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جمالت فرهنگ، که من زير آنها خط کشيده ام، پيامی مخابره 

ميکند که به مخالفان نام ونشان افغانستان انگيزه داده است تا تعويض 

نام افغانستان را درسه دهه اخير مطرح کنند و مايۀ درد سر برای 

عه گردند. در غير اين فضای مطبوعات ومحيط های تحصيلی درجام

صورت واين هدف، فرهنگ می توانست هدف وپيامدهای اين 

قرارداد ونتايج آن را به حال کشور ما و ايران تحليل وتجزيه  کند و 

نشان بدهد که منظور انگليس از عقد اين قرارداد با ايران عليه 

افغانستان چی بود؟  چرا ايران چنين قراردادی را با انگليس عليه 

غانستان امضاء نمود؟ آيا افغانستان در صدد لشکرکشی برايران اف

 بود؟ خير به هيچوجه نبود.

 هدف  انگلیس از معاهده علیه فرانسه وافغانستان:      
 بايد گفت که علت العلل تمام تهاجمات و تمام تجاوزات انگليس 

بر ايران ، افغانستان و آسيا  ميانه،  ۱۹و روس  در سراسر قرن 

يت هندوستان ثروتمند در مجاورت اين کشورها بود که دول موجود

استعمار  اروپا را چون گرگان هارشده بسو  آن ثروتها کشانيد. 

بدنبال جنگ ها  چندين ساله ميان فرانسه و انگليس در نيم قاره هند، 

ناپلئون ، پس از آنکه با عمليات جنگ  خود  ۱۹از آغاز قرن 

را درهم کوبيد و مردم آنرا مطيع  ساختارها  سياس  اروپا  غرب 

خود ساخت ، همه جا بريتانيا  کبير را به مصاف فراخواند و اما 

چون متوجه برتر  نيروها  دريائ  بريتانيا برا  کنترول راه ها  

درياي  شد، در صدد برآمد تا راه ها  نفوذ زمين  را بسو  

ا  اسکندر هندوستان مورد توجه قرار بدهد. اين امر مطالعه نقشه ه

کبير و سپس اعراب را بسو  هندوستان بطور جد  وارد محاسبات 

 نظام  و سياس  و سرنجام اقتصاد  قدرت ها  بين الملل  ساخت. 

در نتيجه اين اوضاع ، بريتانيا اهميت خطرات زمين  را در 

ماوراء مرزها  هندوستان از طريق ايران و افغانستان ، جد  تلق  

انگليس ها سع  کردند تا در اروپا برا  ناپلئون  نمود. با وجود آنکه
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امتيازات  بدهند تا دست از رقابت در قلمرو مستعمرات انگليس 

بردارد، ول  اين سياست مؤثر واقع نشد و ناپليون مصر را متصرف 

و با انگليس اعالن جنگ داد. اما اقدامات متقابل حرب  انگليس سبب 

گرديد و ناپليون مجبور شد به شکست نيروها  فرانسه در مديترانه 

 فرانسه بازگردد، ول  از فکر حمله بر هند وستان منصرف نگرديد.

ناپليون بعد از صلح با روسيه نقشه جديد   ۱7۹۹در سال  

برا  حمله به هندوستان باشتراک روسيه طرح کرد. بر طبق اين 

نقشه نيروها  هردو کشور بايست  از طريق ايران و افغانستان بر 

 ۱6۲د حمله ميکردند. هن

در همين فرصت زمانشاه زمامدار افغانستان برا  فتح دهلی 

. انگليس ها از خبر ه بودرسيد وتاالهور هدست به لشکرکش  زد

لشکرکش  زمانشاه بر هند و جوش و خروش مسلمانان آن ديار برا  

پذيرائ  از او همراه با اين افواه که زمانشاه با ناپلئون بناپارت 

تح هند دست يک  کرده بخوف افتادند و بال فاصله دست به بمنظور ف

ديپلوماس  شديد زدند . الرد ويسل  حاکم اعل  کمپن  در کلکته به 

نماينده ايران  االصل خود مهد  خان ملقب به بهادر جنگ نماينده 

کمپن  در بوشهر هدايت داد تا با دربار ايران تماس گرفته، ايران را 

ن تحريک و به کمک انگليس اميدوار کند. بر ضد دولت افغانستا

مهديخان بحضور شاه)فتح عليشاه قاجار( بار يافت و در ضمن 

زمانشاه که در الهور است بر شيعان » مطالب ديگر اظهار داشت : 

آنجا ظلم ميکند، هزاران نفر شيع  از ظلم او بممالک کمپن  

ها حمله نمايد، هندشرق  پناهنده شده اند، اگر پادشاه ايران بر افغان 

ثواب جميل حاصل خواهد کرد. برا  اينکار بهتر است محمودشاه 
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)برادر زمانشاه( راکه در ايران پناهنده است با نيرو  کمک  به 

افغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه نمايد و ستمگر  زمانشاه بر 

  ۱6۳«شيعان خاتمه يابد.

د آن بين اتفاقا  در اين هنگام بر سر حکومت خراسان وحدو

زمانشاه و فتح عل  شاه قاجار مشکالتی بودجود آمده بود و اين پيش 

آمدها کار تفتين انگليس را موثر تر ساخت و دولت ايران را برآن 

داشت تا برا  زمانشاه که به الهور رسيده بود، درخراسان مزاحمت 

با همراهی شهزاده به تحريک انگليس  رافتح عليشاه قاجخلق کند.

کرد ونيشاپوررا فتح نمود وجعفرخان بيات حمله رخراسان بمحمود 

والی آن شهر وهللا يار خان قليچی از امرای طرفدار دولت درانی را 

الهور رمجبور گرديد ازاخباشاه زمان با اطالع ازاين  اسيرگرفت.

 راه پشاور وقندهار خود را به هرات برساند.  برگردد و از

  ميکند که ه به نامه هافرهنگ از قول سرجان ملکم ، اشار

سردار رحمت هللا خان و حاج  ابراهيم  بين صدراعظم زمانشاه

وقت  شاه قاجار »  ومينويسد:اعظم ايران رد وبدل شده بود.  صدر

قريه مزينان سبزوار را محاصره کرد يک نفر افغان از طرف 

وفادارخان وزير اعظم زمانشاه نامه ا  با چند شال ظريف به عنوان 

برا  حاج  ابراهيم وزير اعظم قاجار آورد. در اين نامه خلعت 

اگر حکمران ایران از حمایت » وزير اعظم زمانشاه نوشته بود: 

شهزاده محمود دست بکشد و اطمینان بدهدکه به متصرفات 

افغانستان حمله نخواهد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را 

از حمایت رؤساى خراسان  در کشور هندوستان تعقیب کند، زمانشاه

یار خان از امراى طرفدار هللا )جعفر خان بیات والى خراسان و 

دولت درانى که بدست دولت ایران اسیر شده بودند( خود دارى 
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خواهد کرد و تمام ایالت را تا چند میلى هرات رها خواهد کرد تابه 

  ۱64 «تصرف شاه ایران درآید.

جار با همراهی شهزاده از حمله شاه قاغبار نيز درتاريخ خود 

سردار رحمت هللا نامه ياد نموده و  ۱7۹8در سال محمود برخراسان 

اين بارفتح :»که ميکند عالوه را به صدراعظم فارس نقل کرده 

عليشاه روی رضا نشان داد وبه شهزاده محمودگفت :شما بواسطه 

ناسازگاری هوا بايد به طبس ويا ترشيز اقامت نمائيد وتا سال آينده 

نميتوانيد اقدام  برضد زمانشاه کنيد. البته در آينده بروسای عرب آن 

منطقه امر خواهد شد که در حمله برهرات با شما کمک کنند.از آن 

ببعد در يک روز زمانشاه از هرات بقصد قندهار وفتح عليشاه از 

 ۱65«سبزوار به قصد تهران مراجعت کردند.

عظيم وآماده به  تعجب آوراينست که زمانشاه چگونه با لشکر

نبرد در دفاع از ازمتصرفات خود درغرب کشور)خراسان(، حاضر 

شد به شرطی که ايران از کمک به شهزاده محمود دست بردارد، او 

از خراسان صرف نظر مينمايد. ايران که چنين تحفه بزرگ را از 

سوی زمانشاه ديد،بالدرنگ بدرخواست زمانشاه راضی شد و شهزاده 

خود دور ساخت.زمانشاه در قندهار آمد وچندی توقف محمود را از 

د که توطئه خطرناکی برضد او در حجره يک کرد.در همين وقت بو

 که احتمااْل ګماشته انګليس بوُد توسط نفرهندی بنام)ميان غالم محمد(

جمعی ازخوانين وفيودالهای بزرگ قندهاربسرکردگی سردار پاينده 

زمانشاه از پادشاهی و کشتن خان سازمان يافته بود وهدفش خلع 

رحمت هللا خان وزير، واستقرارشاه شجاع بجای زمانشاه بود. اما 

قبل از آنکه اين توطئه عملی گردد، منشی محمدشريف که خود شامل 

اين دسته بود،اسرارجمعيت را به وزير و پادشاه افشا کرد. زمانشاه 

د. مياغالم فوراً تمام اعضای جمعيت را جدا جدا احضار واعدام نمو
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فرارکرده بود، از شت، از ترس دادست در قضيه که نيزمحمد هندی 

 سوی فرستادگان رحمت هللا خان وزير دستگير وعدام شد.

وابستگان سران اعدام شده منجمله فتح خان پسر پاينده خان 

 بارکزائی با برادران خود،ومهراب خان، شهسوارخان، گدوخان وهللا

وتيمورخان الکوزائی، عبدالرسول خان، دادخان بارکزی ، الوخان 

امام بخش خان، عبدالعزيز ومحمدکريم خان عليزائی ومنصور خان 

نفرمی رسيد،از قندهار  85گرجی زائی وغيره که تعدادشان به 

فرارکردند وبرخی با همراهی فتح خان به ايران رفتند ودر ترشيز 

ه محمود )وبروايتی درشهربم کرمان( به شهزادنزديک کاشمرخراسان

 ۱66.پيوستند

  زمانشاه خطر حمله رفع انگليس  بمنظور ۱8۰۱سال اوايل در 

سرجان ملکم را برای عقد قرارداد  با  خودسفير فوق العاده  برهند

 انگليس بپذيرد. 

يک قرارداد با دولت  ۱8۰۱جنور   دهمسرجان ملکم در

ايران عليه افغانستان امضاء کرد که برطبق آن از هرگونه دخالت 

افغانها وفرانسويان درهند و در ايران جدا  جلو گير  ميکرد. ماده 

هرگاه »دوم اين قرار دادچنانکه قبال نيز بيان گرديد، ميگفت : 

پادشاه افغانستان تصمیم بگیرد که به هندوستان حمله نماید، چونکه 

سکنه هندوستان رعایاى اعلیحضرت پادشاه انگلستان مى باشند، 

باتمام لوازم و مهمات آن از طرف کار گزاران یک قشون کوه پیکر 

اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهى ایران به افغانستان مامور خواهد 

شدکه آن مملکت را خراب و ویران نماید و تمام جدیت و کوشش را 

و « بکار خواهند بردکه آن ملت بکلى مضمحل شده و پریشان گردد.

که پادشاه افغانستان یا  هرگاه اتفاق افتد»ماده چهارم بیان میکرد: 
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کسى از ملت فرانسه بخواهد با دولت شاهنشاهى داخل جنگ 

  ۱67«گردد....انگلیس به ایران کمک نظامى میکند.

با عقد اين قرارداد با ايران برضد افغانستان وفرانسه،  انگليسها

هم ايران را برای اشغال خراسان تشويق وهم فرانسه را در تمام 

هند ناکام وناميد ساخت وهم زمانشان را که تالشهايش برای فتح 

 خواب فتح هندوستان را می ديد از ميان بردند.

فتح  سردار قندهاری یکی هم اینکه: درمیان فراریان توضیح 

وشخصیت قوی وهوشیارمردی » :بقول پوهاند حبیبیخان بود که 

نافذی بود که در قبایل درانی از فراه تا قندهاریگانه مرد میدان 

ای نیروی ملی شمرده میشد. وی دارای برادران زیاد وفعال ودار

وقوی ودودمان او بعد ازخانواده شاهی یگانه منبع نیروی افغانی 

 ۱68 «بود. 

فتح خان شهزاده محمود را برای حمله برشاه زمان وانهدام 

سلطنت او تشويق کرد. محمود که چنين روزی را از خدا ميخواست، 

و از راه سيستان فغانستان رهسپارگرديد.با همراهی فتح خان بسوی ا

وفراه وارد افغانستان شد وبا کمک اقوام درانی مقيم فراه وهلمند 

برقندهار حمله برد وبعد از تسخير قندهار بسوی کابل شتافتند ودر 

جنگ بين مقروغزنی  لشکر فتح خان برنيروهای زمانشاه غالب آمد 

توسط قوتهای اما  وزمانشاه شکست خورد وبسوی کابل عقب نشست،

 .۱6۹(۱8۰۱شاه محمود دستگير و از نعمت بينائ  محروم گرديد )
 

 :نظرفرهنگداکتر جاوید از نظر تفاوت 
با دريغ که يک دانشمند وصاحب نظر ديگر، دکترجاويد نيز 

بجای افشای هدف غايی انگليس ازاين قرارداد ،به اين موضوع 

                                                 
167

 503، افغانستان درمسیرتاریخ،صغبار ،مقایسه شود با 191 ص ،1 ج ، فرهنگ - 
168

 27۴صبیبُی تاریخ مختصرافغانستان،ح- 
169

  ۵07-۵06ص افغانان، الفنستون، -



 229 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

ر رسمی بعد از تجاوز عالقه گرفته تا بگويد که نام افغانستان بطو

بين شاه  ۱8۳۹می 7نخستين انگليس بر افغانستان ودرمعاهدا مورخ 

شجاع ومکناتن نماينده گورجنرال هند درقندهار ذکرشده و گويا ازآن 

ببعد افغانستان نام رسمی کشورما شده و قبل ازآن اين نام رسميت 

 ۱7۰نداشته است.

، دراين معاهده  سوال پيدا ميشود که نمايندگان ايران وانگليس

مهم سياسی، چرا بجای پادشاه  افغانستان، پادشاه "خراسان" نگفتند و 

ننوشتند، زيرا هنوز ايالت خراسان جزء افغانستان بود. اين تذکرنشان 

ميدهد که نام افغانستان به عنوان يک کشور مدتها قبل از عقد اين 

شناخته قرارداد در ميان دول همسايه يک نام قبول شده و مشهور 

 شده بوده است.

 افغانستانزيرنام جای ديگردر نيز،داکتر جاویدخود مرحوم 

يکی از ماموران هند شرقی انگليس جان فوستر ميگويد که : 

درعهد سلطنت تيمورشاه درانی ازبنگال حرکت کرد  ۱78۳در

وازراه کابل به قندهار وهرات و ايران واز آنجا به انگلستان رفت. 

 زيرعنوان :وبعد کتابی نوشت 
 «Travels over land from Bangal to England.via 

۹Afghanistan.۱78»
۱7۱
. 

 )سفراز بنگال تا انگلستان از راه افغانستان(. 

اگر به دیدگاه ها و موضع گیریهای فوق الذکر فرهنگ وداکتر 

جاوید دقت شود، هر دو میخواهند بگویند که نام افغانستان، یک نام 

بعد از معاهدات انگلیسها با ایران و یا با شاهان جدید است که فقط 

 افغانستان مسجل شده است.

به نظر من اين يک استدالل ضعيف وغيرقابل قبول  است که 

گفته شود نام افغانستان پيش ازامضای قرارداد انگليس با ايران در 
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شاه شجاع با انگليس رسميت  ۱8۳۹و يا قبل ازقرارداد  ۱8۰۱

فغانستان قبل از امضای قرارداد های فوق الذکر نداشته است. نام ا

معروف بوده و انگليس ها و يا فارسها نمی توانستند غير از 

افغانستان نام ديگری را بر اين خطه بکار ببرند و اصوالً هيچ نام 

ديگری نميتوانست معرف سرزمينی باشد که پادشاهان افغانستان 

 روائی داشتند.  برآن حکم

 ناب داکتر خالدی ضمن مقالته ای مينويسد:دانشمند افغان ج

سال قبل  ۲6) ۱78۳-۱78۲"جورج فورستر انگليسی که درسالهای 

از الفونستون، در زمان پادشاهی تيمورشاه پسر احمد شاه درانی( با 

يک قافلهء کاروان از راه کشمير، پشاور، کابل، قندهار، هرات و 

صوف در کتاب مشهد به روسيه و از آنجا به لندن رفت... مو

سفرنامه خود از کشور افغانستان و دولت افغان بارها ياد ميکند و 

طبه بنام تيمورشاه حدود اين دولت راهم مناطقی ميداند که در آنها خُ 

خواند ميشد. موصوف بدون هيچ ترديدی از اين سرزمين بنام 

افغانستان ياد ميکند و اين نام را حتی در عنوان کتاب خود منعکس 

د. بنابر آن طوريکه ميبينم حتی در زمان تيمورشاه سرزمينهای ميساز

تحت قيموميت دولت او مشخص بود و در آن بنام او خطبه خوانده 

ميشد اسم اين کشور هم افغانستان بود و تيمورشاه حاکميت کامل 

 ۱7۲باالی اين سرزمين ها داشت. "

 چنانکه دیده میشود جان فوستر درعنوان  سفرنامه خود از

بنابرين اين نکته ر ما بنام افغانستان،اسم می برد، نه خراسان. کشو

نشان ميدهد که در دوران سلطنت تيمورشاه درانی کشورما به اسم  

ناميده وشناخته ميشد، ووقتی در دوران تيمورشاه  افغانستان

افغانستان يک نام معروف ورسمی کشور بود، کدام عقل سالم باور 

مدشاه نام افغانستان براين خطه وقلمرو نخواهد کرد که در زمان اح
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وسيع او استعمال نميشده است.پرواضح است که اين نام در زمان 

احمدشاه بابا نام کشورما بوده است ودر روزهای جمعه خطبۀ نماز 

جمعه بنام احمدشاه پآدشاه افغانستان گفته ميشده نه بنام خرسان يا 

 ديگرنامی!

اين باشد که نام افغانستان در اگر مقصود "افغانستان ستيزان"  

معاهدات بين المللی معتبر نيست، پس بايد گفت: ايشان لطف ازخارج 

 ۱8۰۱تا  ۱747کنند و نشان بدهند که از زمان تاسيس کشوردر

به عنوان نام رسمی کشور « خراسان»درکدام معاهدا بين المللی نام 

ميان  افغانستان به کار رفته است؟ معلومدار که چنين سندی در

 نيست. 

که انگليس ها برای حفظ سرحدات هندوستان  ۱۹تا آغاز قرن 

از ترس روسها، به امضای معاهدات دو جانبه سياسی ابتدا با ايران 

( و بعد ۱8۰۹( وسپس با رنجيت سنگ زعيم پنجاب )در۱8۰۱)در

( مبادرت ورزيدند، در تمام اين ۱8۰۹با شاه شجاع سدوزائی )در

ن سرزمين ما به عنوان پادشاه افغانستان نام معاهدات از زمامدارا

نيز در هيچ زمانی  ۱۹و پيش از قرن  ،برده شده، نه پادشاه خراسان

وهيچ رويدادی، هيچ پيمانی وجود ندارد که زمامداران کشورما با 

کشورهای همسايه به امضا رسانده باشند و درآن نام رسمی  کشورما 

 " خراسان" ذکر شده باشد.

 

 :ان خراسواما 

 هرکسی که کمترين مطالعه ای درتاريخ افغانستان، ايران 

وآسيای ميانه در دوره اسالمی داشته باشد، نميتواند ازنام وموجوديت 

خراسان درتاريخ وجغرافيای منطقه انکار کند، زيرا  اکثريت قيامها 

وشورش های ضد استبدادی در دورا امويان وعباسيان از خراسان 

اند ومورخان وجغرافيه نگاران عهد عباسی،از  وسيستان ظهور کرده
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قبيل ابن خردادبه ومسعودی و اصطخری و ابن حوقل ومقدسی و 

يعقوبی وغيره ،اوضاع سياسی وجغرافيايی خراسان را مشخص 

احمد ابن واضح یعقوبی مؤرخ عهد طاهریان  کرده اند. از آن ميان

و بلخ و  هجری( ولیت خراسان را ازگرگان تا نیشاپور 2۹2)فوت 

  ۱7۳بخارا حساب میکند. 

وجغرافیه نویس کشورما، مؤلف حدود العالم )تالیف 

هجری( از اهل گوزکانان )جوزجان( ،حدود خراسان را ۳72در

ازجانب شرق هندوستان و مغرب آنرا نواحی گرگان وشمال آنرا 

رودجیحون تعیین کرده وتخارستان وبلخ و فاریاب و بالدشمال 

 . ۱74 ا نواحی آن مه شمارد.هندوکش را خراسان ی

آنچه مسلم است اينست که حدود وثغور خراسان در قرون 

 وسطی پيوسته دستخوش رخدادهای سياسی منطقه بوده است. 

سال با وقفه ها  ۲6، مدت ۲۰۰6تا سال ۱۹8۱من  از سال 

وديده ام که مورخان  .تاريخ  وجغرافيای خراسان را مطالعه کرده ام

مرحوم غبار ومرحوم پوهاند عبدالحی حبيبی،  نامدار کشور از قبيل

و ديگران ، هرکدام رساله يا مقاله ای در باره خراسان نوشته 

در اکادمی علوم  کتابی در مورد مالکيت ارضی  ۱۹8۳اند.منهم در 

وجنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی نوشته ام که از سوی 

 اکادمی علوم افغانستان به چاپ رسيده است. 

 برين ميتوانم اذعان کنم که خواست اصلی افغانستان ستيزان بنا

، ثبوت  خراسان بزرگ ويا کوچک نيست، بلکه مساله طرح 

 جايگزين کردن نام خراسان بجای نام افغانستان است. 

سال قبل از امروز بنام  8۰همه ما ميدانيم که ايران تاپيش از 

م ايران را بجای دولت آن کشور نا ۱۹۳5فارس شناخته ميشد، اما در
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فارس تعويض کرد وبرسميت شناخت واز آن بعد در ايران کدام 

سروصدای برای برگشت دوباره فارس بجای ايران ديده نشد ، واما 

سال قبل مردی بنام احمدخان ابدالی موفق  ۲7۰در افغانستان که

گرديد در قندهار مرکز آنروزی فغانستان تهداب دولت مستقلی را 

مان افغانستان منبعد حاکم برسرنوشت خود باشند، واز بگذارد تا مرد

هيچ قدرت خارجی اطاعت نداشته باشند، چرا همزمان با تجاوز 

شوروی به کشورما عده ای افراد مزدور صفت بنای ريشخند 

وتوهين به شخصيت های ملی پشتون از قبيل احمدشاه بابا، ميرويس 

خان وغيره را شروع  نيکه  ، وزيراکبرخان  وسردارايوب وامان هللا

  .کردند وسپس موضوغ تغيير وتعويض نام کشور را مطرح کردند 

وبخصوص بعد  ۱۹8۹پس ازخروج شوروی از افغانستان در

و رويکار آمدن ربانی بحيث ۱۹۹۲ازسقوط دولت داکترنجيب هللا در

رئيس دولت اسالمی، متاسفانه در پوهنتون کابل  استادان تاريخ وقت 

با توهين وتحقير عناصر ملی پشتون ضايع  شاگردان خود را

 ميکردند. 

در همين وقت شايعه ای تجزيۀ افغانستان وناميدن بخش شمال 

که ۱75«ستمی»از سوی گروه معروف به« خراسان»کشور به نام 

در آن نقش موثر داشت؛ در هم آهنگی با حلقات   ۱76 لطيف پدرام
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وبخواهد  دباشویا تجزیه آن نام افغانستان  تعویضطرفدار  و تالش نمایداستراتیژیک بیگانه 

 شمرده میشود.ستمی  ،زند باتحاد و برادری اقوام را برهم 
176

،در روزنامه " حقیقت 1360بگفتۀ داکتر خاکستر، لطیف پدرام در نیمه اول سالهای  - 

ی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان[ با مدیریت محمود بریال انقالب ثور" ] نشریه 

و بعد تر معاونیت ان نشریه را به عهده داشت . و  ،مسوولیت " شعبه مارکسیسم و لینینسم " 

نظار پیوست  و در آنجا هفته  اندکی بعد تر ، در سال شصت و هشت  از دولت برید و با شورای 

 نامه " پیام مجاهد " را پی افگند. )سایت اریائی زیرنام داکترخاکستر دیده شود.(
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که در دروازا وابسته به استخبارات  منطقه، باال گرفت؛ تا آنجا 

« به خراسان خوش آمدید!»جنوبی سالنگ لوحه ای نصب شد که 

واين نخستين زيگنال تجزيه کشور بود، ولی امريکا تجزيه افغانستان 

با جنرال دوستم اين طرح را نپذيرفت  وچندی بعد از سوی ربانی 

طرخ تاجيکستان بزرگ مطرح گرديد ولی اين موضوع از سوی 

سيه فدراتيف در روزنامه ايزويستيا افشاگرديد استخبارا ت داخلی رو

 و ربانی مجبورشد  اين ادعا را ترديد کند.

اما طالبان با تمام تعصب و بنيادگرائی خود، اين مجال را به  

 ربانی وقوماندانان اتحاد شمال نداد. زيرا آنها در همه ميدانهای نبرد 

 ريب بود که گليمقوماندانان ائتالف شمال را از پيش برميداشتند. و ق

شورای نظار را هم از پناهگاه قريۀ خواجه بهاء الدين جمع کنند و 

آنها نجات دهند، مگرچانس «فساد»و« شر» مردم را برای دايم از 

سپتمبر در امريکا رخداد و امريکا  ۱۱با ايشان ياری نکرد وحادثۀ 

ن کشور ديگر جهان کمر به نابودی طالبان بستند و برافغانستا 44با 

حمله کردند. بعد از سقوط طالبان  و روی کار مجدد شورای نظار 

وائتالف شمال با حکومت کرزی، يک بار ديگر مساله تعويض نام 

کشور با موضوع فدرالی ساختن افغانستان ازسوی لطيف پدرام و 

برادران شهرستانی وهواداران شان مطرح وبشدت تبليغ شد، مگر با 

هوا خواه وحدت ملی روبرو شدند عکس العمل جدی عناصر ملی و

که با نوشتن مقاالت  منطقی و ارائه شواهد واستدالل قوی جلو اين 

 توطئه ها گرفته شد.

در بحبوحه تبليغات تعويض نام کشور ويا فدرالی ساختن آن،   

من نيز مثل ساير مليگرايان برای خنثی نمودن چنين تبليغاتی بی کار 

ی در ترديد تعويض نام کشور و بی تفاوت نه نشستم و مقاالت

وموضوع فدرالی ساختن آن نوشتم و در سايت های انترنتی واز 

جمله در پورتال افغان جرمن آنالين گذاشتم که همه در آرشيف 

مقاالتم موجود اند. متعاقباً قانون اساسی جديد افغانستان نظام رياستی 
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کرد  مبتنی برمرکزيت خواهی  را بجای فدرالی ساختن کشور مسجل

 و تيرهای زهرآگين تجزيه طلبان بخاک نشست.

منصفانه نیست که حقایق تاریخی وجغرافیائی را فدای 

مالحظات سیاسی کرد واز موجودیت یک خطر باستانی وبا اهمیت 

تاریخی مربوط به کشورخود انکار بورزیم که روزگاری مردم ما و 

وب و بد مردمان آسیای میانه با آن سرنوشت یکسان داشتیم واز خ

 گردش ایام یکسان متاثر میشدیم.

به کالم ديگر، در تمام مدت خالفت امويان وخالفت عباسيان تا 

ظهورطاهريان، در تشکيالت خالفت اسالمی، شهرنيشاپور مرکز 

خراسان،  يکی از مراکز مهم سوق واداره حکومت اسالمی بود و 

هرات، ماليات سرزمين های تابع خراسان ازجمله: طبسين،قهستان،

بلخ ، تخارستان وبخارا ، سمرقند ، فرغانه تا چاچ )تاشکند( وغيره 

بوسيلۀ حکام وعمال عربی جمع وبه خزانۀ نيشاپور ذخيره ميشد وبعد 

به بغداد گسيل ميگرديد. دومين مرکز سوق وجمع آوری ماليات 

وبسيج  لشکرهای عربی برای فتوحات ويا سرکوبی شورگران 

زرنچ مرکز سيستان بود که تا بلوچستان و ومتمردان اسالمی، شهر 

کابل وکشمير و مرزهای بلخ گسترده بود وبقول طبری مردمش 

بيشتر و مرزهايش محکمتر از خراسان بود. در کتب جغرافيه 

نگاران، اين تقسيمات جغرافيائی تا حمله چنگيز درعهد خوارزم 

 م( ادامه داشت. ۱۲۱7شاهيان در )

سلط مغوالن برآسيای ميانه، بعد از يورش چنگيزخان و ت

افغانستان وايران وآسيای صغير، خراسان از نام وشهرت تاريخی 

ً بعد ازمرگ نادر افشاردر  م، ۱747خود فروغلتيد و مخصوصا

خراسان بزرگ، درميان  سه کشور ايران و  افغانستان وآسيای ميانه 

 تقيسم شد. بدين معنی که شهرهای مرو وسمرقند وبخارا و تاشکند ،

از خراسان جدا وبصورت  خان نشين های آسيای ميانه که بزرگترين 

آن خان نشين بخارا بود،اداره می گرديد . با تاسيس دولت احمدشاه 
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ابدالی وگسترش فتوحاتش شهرهای هرات و بلخ و تخارستان و 

نيشاپور و طوس )مشهد( وطبسين و قهستان جزو قلمرو افغانستان 

 گرديدند. 

که زمانشاه برای  حمله برهندوستان  ۱7۹۹از اوايل سال 

ری را تحريک کردند، تا برای آمادگی ميگرفت، انگليسها شاه قاجا

زمانشاه در واليت خراسان درد سرهايی ايجاد کند.اين درد سرها با 

حضور شهزاده محمود برادر زمانشاه، منتج به واگذاری خراسان و 

ديد. همزمان با گر ۱8۰۱توابع آن به دولت قاجاری فارس درسال 

افغانستان به حيث تخته بازی بزرگ ، ۱8۳7حمله ايران برهرات در 

ميان دو قدرت بزرگ استعماری يعنی روسيه تزاری و بريتانيا قرار 

که ايران   ميان روسيه  ۱۹۰7 نزده وحتی تا  گرفت که تا اخير قرن

مانع را افشا نمود و وانگليس تقسيم گرديد، وآلمان اين راز بزرگ 

 ادامه يافت. ،اين بازیکار آن دو ابرقدرت استعماری گرديداجرای 
۱77  

با اين شرح فشره ميتوان گفت که خراسان بعد از جدا شدن   

مناطق وسيعی چون مرو،بخارا، تاشکند وسمرقند وخوارزم وهرات 

وبلخ وتخاراستان،پس از مرگ نادرافشار کوچک تراز زمان قبل از 

همان بخشی گرديد که امروزه در ايران حملۀ مغول  شد و محدود به 

 به سه واليت يا استان  تقسيم شده است.

 

 افغانستان:
هزاره در مورد وجه تسميۀ افغانستان می  فیض محمد کاتب

این مملکت... درزمان اعالحضرت احمدشاه که بعد از انقراض »نگارد: 
                                                 

177
پس  ،2078، ص 7جلد ،19تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن محمود، محمود - 

بازی بزرگ جدید درمیان کشورهای بزرگ جهان و در رأس 1991از فروپاشی اتحادشوروی در

امریکا برای تسلط برذخایر نفت وگاز اسیای میانه آغاز شده است که این بار نیزافغانستان بحیث 

 است.قرارگرفته وکثیف مرکز ثقل این بازی خونین 
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هجری بر اریکر ۱۱۶0میالدی مطابق  ۱7۴7اعالحضرت نادرشاه درسال 

شد و اظهار اینکه به « افغانستان»سلطنت جلوس نمود زیاد تر موسوم به 

اعتبار کثرت وانبوهی مردم"افغان" که دراین مملکت ساکن و متوطنند، به 

  ۱78 «.نامزد گردیده است« افغانستان»زیادت لفظ "ستان" در اخیر افغان به 

 اگر روايات تاريخ فرشته آنطور که اکادميسين داکترجاويد نقل 

مدار اعتبار باشد، سابقۀ نام افغانستان به قرن دوم هجری  ردهک

القصه » ميرسد. اکادميسين داکترجاويد از تاريخ فرشته نقل ميکند:

مسلمانان افغان به زراعت و تحصيل مايۀ معاش مشغول گشتند و 

خداوند اسپ و گاو و گوسفند بسيار شده با مسلمانانی که همراه 

ن آمده ساکن آنجا شده بودند رابطۀ اشنائی و محمد قاسم از راه ملتا

]هق[چون اوالد ايشان  ۱4۳آمد و شد به هم رسانيدند و در سنه 

بسيارشد از کوهستان برآمده مواضع معموره هندوستان را مثل 

"کرناج" و"پشاور" و"شنوران" متصرف گرديدند و راجۀ الهور که 

موده يکی از با راجۀ اجمير خويشی داشت قصد دفع فتنه ايشان ن

امرای خود را با دو هزار سوار و پنج هزار پياده درنهايت استعداد 

برسرافغانان سرکش گسيل نمود. دراين دفعه خلج و غور و مردم 

کابل که به حليۀ اسالم مزين بودند امداد ايشان برذمۀ همت خود 

فرض شمرده چهارهزارکس به مدد آمدند و ايشان مستظهر شده علم 

اشتند و درمدت پنج ماه هفتاد جنگ با کفار کرده و در مقاومت افر

اکثر محاربات غالب شدند. دراين اثنا چون سرما برسرکفار تاخته 

ايشان راعاجز وزبون گردانيد، همه دست از جنگ باز داشته 

مراجعت کردند... مردم کابل وخلج به جا ومقام خود رفته هرکه از 

وهستان)روه( به کجا رسيد و ايشان می پرسيد که احوال مسلمانان ک

کوهستان مگوئید، چه صورت پيدا کرد؟ ايشان جواب می دادند که 

                                                 
178

 3، ص2و 1سراج التواریخ، جلد فیض محمدکاتب، - 
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افغانستان بگوئید که به جز افغان وغوغا در آنجا چیزی دیگری 

 .۱7۹.«نیست

ظاهراً بدين :» بعداز اين روايت داکترجاويد عالوه ميکند که  

جود ايشان را سبب مردم به زبان خود امکنه ايشان را افغانستان و و

مگراکادمسين جاويد اين بيت شاهنامه را که  ؛۱8۰«افغان ميخوانند.

 در وصف کک کهزاد گفته ميشود:

 نـژادش ز افغان، سپاهـش هـزار       

  همه ناوک انــداز و ژوبـین گـذار

کامالً « افغان»در آن بيت از داستان کک کهزاد معنی کلمه  

اريخ خود آن را تعبير و برخالف آن چيزی است که فرشته در ت

حتی بنابر همين نقل قول داکتر جاويد، با هرنيتی  توجيه کرده است.

قرنها پيش از تاسيس دولت معاصر « افغانستان»که باشد، نام 

 ، معروف بوده است.۱7۴7افغانستان در 

( سال قبل نام افغانستان در 7۰۰به عبارت ديگرهفتصد )

ت هرات، نه يک بار و نه دو تاريخنامۀ سيفی مورخ عهد ملوک کر

بار ذکرشده است. پس ميتوان گفت که نام  ۳۵بار و نه ده بار، بلکه 

افغانستان قبل از آنکه سيفی هروی در قرن هفتم هجری)= قرن 

چهاردهم ميالدی( آن را در تاريخ نامۀ هرات ثبت و ضبط نمايد، 

 تا  نام معروفی بوده واقع در جنوب هرات و شمال هند که از کابل

 سيستان و مستونگ بلوچستان پهنائی داشته است.

به عبارت ديگر،اين نام بطور مشخص در زمان حکمروائی 

ملوک ُکرت )ياُکرد( هرات در نيمۀ قرن هفتم هجری بر سرزمينی 

اطالق ميشد که از خاشرود ودآلرام آغاز ميگرديد وتمام هلمند 

هيلمند را تا  وارتفاعات رود ارغنداب و رود ترنک ومناطق عليای

                                                 
  118،بحوالۀ اوستا،ص19-18تاریخ فرشته، از محمدقاسم بن غالم علی، ص -24

180
 118اوستا، ص داکتر جاوید،- 
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روزگان در ميگرفت و از آنجا به استقامت جنوب و جنوب شرق تا 

کوه های سليمان در وزيرستان و کناره های رود اتک امتداد می 

   ۱8۱ يافت.

عالوه برسيفی هروی،معين الدين زمچی اسفزاری جغرافيه 

نام برده وحدود آن را « افغانستان»نويس قرن نهم هجری بارها از 

امرا گفتند که »اه وسيستان نشان داده است. آنجا که ميگويد:بعد ازفر

اسفزار وفراه وسجستان تا حدود افغانستان از توابع هرات 

  ۱8۲«است.

 بر تخت  ۱747هنگامی که احمد شاه درانی درقندهاردرسال 

سلطنت جلوس کرد، مردم و رؤسای اقوام و قبايل  شامل جرگه  به 

تبريک وتهنيت گفتند نه بحيث پادشاه او به عنوان پادشاه افغانستان 

خراسان. برای احمدشاه نيز اين مساله بسيارمهم بود که او بنياد 

دولت مستقلی را اساس گذارد که مردم افغانستان ديگر حاکم بر 

سرنوشت خويش باشند و به هيچ قدرت يا دولت ديگری منبعد باج و 

وام جرگه خراجی نپردازند. و اما چگونه ممکن است که سران اق

کنند و مدت نه روز برای انتخاب يک زعيم از ميان اقوام متنفذ به 

گفتگو وکنکاش بنشينند، ولی ندانند که  پادشاه شان بر کدام سرزمين 

 پادشاهی خواهد کرد؟

پرواضح است که پس از انتخاب احمدشاه به پادشاهی، ازسوی 

ن پادشاه درخطبه های روز جمعه نامش به عنوامال امامان وخطيبان 

افغانستان خوانده شده است، نه بنام پادشاه خراسان، زيرا که خراسان 

هنوز به ۱75۱تا تا چهارسال بعد از تاسيس دولت افغانستان درسال 

قلمرو احمدشاه درنيامده بود. و چون نام افغانستان در نزد مردم و 

                                                 
181

تهران 1383به تصحیح غالم رضا طباطبائی مجد، تاریخنامۀ هرات، تالیف سیفی هروی، -

 244 -1۶9،18۶،230،صص
182

معین الدین زمچی اسفزاری ،وضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات،جلد اول،به تصیح  - 

 ،489،416،410،ص 1338سیدمحمدکاظم امام ،
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سران اقوام و رجال آن زمان يک نام قبول شده و معروف بود، لهذا 

رورتی برای صدور فرمانی درمورد نام کشور ديده نمی شد. با ض

توسعۀ قلمرو  سلطنت احمدشاه درانی، اين نام )افغانستان( بر تمام 

 قلمرو حکومت  درانی اطالق شده رفت. 

البته پس ازالحاق مشهد و نيشاپور و تون و طبس و قاين به 

ام م( ، بکار بردن ن۱7۵۱و  ۱7۵۰قلمرو افغانی در سالهای)

خراسان برقلمرو حاکميت احمدشاه رايج  شد، چنانکه عبدهللا خان 

جمال ملک »آن را  ۱76۱ديوان بيگی هنگام افتتاح شهر قندهاردر

بدربار  ۱75۱ناميده و منشی محمود الحسينی که بعد از « خراسان

 احمدشاه استخدام شد،او را پادشاه خراسان خوانده است. 
 

 :داکترلعلزاد نظررد 

عاصرافغانستان با آغاز سلطنت احمدشاه ابدالی در دولت م

ادامه يافت و  ۱8۲۲تمسيس و در دست خاندان اوتا  ۱747اکتوبر

سپس با آغاز اقتدارو امارت اميردوست محمدخان پسر سردار پاينده 

 ۲۳۰ثور(، برای مدت 7)کودتای  ۱۹78اپريل ۲7خان بارکزائی تا 

ثور ببعد توسط  7، واز سال در دست خاندان محمدزائی  دوام آورد

، وحال نظامهای ايديولوژيک از مدارثبات و امنيت خود خارج گرديد

 ت ملی( گويا اداره ميگردد.توسط دولت وحدت ملی)يا ذل

ساله درکتب تاريخی متعدد  ۲7۰تمام رخداد های اين دوران  

، زندگی ۱8۱5داخلی وخارجی منجمله: تاريخ الفنستون تاليف در 

، اکبرنامه ۱846خان تاليف موهن الل کشميری در اميردوست محمد

،ظفرنامه اکبری،از قاسم علی ۱84۳حميد کشميری ، سروده شده در 

،افغانستان در مسيرتاريخ ۱846آگره ای، سروده شده در 

غبار،تاريخ افغانستان تاليف مرحوم عالمه احمدعلی کهزاد،سراج 

در پنج قرن  التواريخ از مرحوم عالمه کاتب هزاره،و افغانستان

اخير تاليف مرحوم فرهنگ، افغانستان ازدوپری امريکائی  وکتابهای 
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ادمک، و ريه تالی ستوارت و گرگوريان و پوالده و ده های ديگر 

ثبت وضبط شده است، اما در اين اواخرکسی بنام لعلزاد ]که گفته 

ميشوددر اتحادشوری در رشتۀ زغال سنگ درس خوانده است[، 

نی وتاريخ شناسی ميکند و مدعی است که افغانستان ادعای تاريخ دا

تاريخی بيش از يک صد سال ندارد و برای ثبوت اين ادعای خود 

ميگويد درنقشه های جغرافيائی  که انگليسها انتشار داده اند، نام 

کشوری بنام  خان افغانستان ديده نميشود، پس قبل از امير عبدالرحمن

؟! يعنی اين همه تاريخ های که در افغانستان هم  وجود نداشته است

باره ظهور دولت افغانستان ولشکرکشی ها  وفتوحات شاهان 

ايران ودوبار تجاوز انگليس برافغانستان در قرن  افغانستان به هند و

شون بيگانه وتلفات نزدهم وقيامهای مردم افغانستان برای اخراج ق

وغ است ولی دراين سرزمين نوشته شده اند، همه در قشونهای اجنبی

گفته های جناب لعلزاد دروغ وياوه گوئی نيست، چونکه براساس 

های جغرافيائی استوراست. درحالی که او نميداند که در  هنقش

تحقيقات تاريخی، نقشه در زمرا منابع تاريخی به حساب گرفته 

 نميشود.

بازنگری به تاریخ » درمقاله ای زيرعنوانجناب داکترخالدی، 

 گويد:مي ،«افغانستان

هرگاه ما خط فکری لعلزاد را برگزینیم بر اساس آن آیا ما »

نباید …"هرگز تاریخ باستانی داشته ایم؟ لعلزاد مینویسد که: 

مخالف تاریخ های سیاسی پنجهزار ساله کشوری سخن گفت که 

مرز هایش در زمان عبدالرحمن و استقاللش در زمان امان هللا 

حاال روشن . "دود یکصد سال(گرفته شده است )یعنی با سابقه ح

شد، افغانستان کشوری است با سابقهء يکصد سال و چنين کشوری 

سابقهء باستانی ندارد، آن باستان مربوط به ديگران است! مگر از 

” وطن ستیزی“ اين برداشت که افغانستان يکصد سال سابقه دارد

بدتری را هم میتَوان سراغ داشت؟ مگر انگلیسها در سه جنگ از 
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م با کدام کشور در جنگ بودند؟ من ۱۹۱۹م تا سال ۱8۳8الهای س

هیچ شخصی را در هیچ ملتی و کشوری سراغ ندارم که تا این حد 

  ۱8۳« کشور خود کمر همت بسته باشد. ]تاریخ[به ذلیل کردن

،  افغانستان ستيزان داکترصاحب خالدی برای ترديد نظر

در نامهء به تاريخ سر جان ملکم سفير انگليس در تهران  »مينويسد:

م عنوانی سر هنری ونداس به کمپنی هند شرقی ۱8۰۰جون سال  ۲

پيش از آنکه شاه قاجار به طرف خراسان حرکت کند، “مينويسد که:

به حاجی ابراهيم وزيرش دستور داد که از طرف خود نامهء به 

وفادار خان وزير اعظم زمان شاه نبشته و متذکر شود که بايد از 

هء جنگ با ترتيباتی که موافق عدل و انصاف باشد اشتعال ناير

جلوگيری شود. شاه ايران بنا بر اصول شرافت و اخالق، حمايت 

شهزاده محمودرا که برادر بزرگ زمانشاه به عهده گرفته است؛ ولی 

برساند، بلکه با واگداری  افغانستاندر نظر ندارد که اورا به امارت 

 ” راضی خواهد بود. هرات و توابع آن به شهزاده مذکور

در پاسخ رسمی که وفاردار خان وزير اعظم زمانشاه به حاجی 

اگر حکمران :“ابراهيم وزير اعظم قاجار ارسال ميکند مينويسدکه 

ايران از حمايت شاهزاده محمود دست بکشد و اطمينان بدهد که به 

حمله نخواهد کرد تا زمانشاه بتواند به درستی  افغانستانمتصرفات 

اش را در کشور هندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت  نقشه

روسای خراسان خودداری خواهد کرد و تمام آن ايالت را تا چند 

…” مايلی هرات رها خواهد کرد تا به تصرف شاهان ايران در آيد
 (.۲۲5و  ۲۲4)صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، صفحات 

سال قبل از امروز  ۲۱۹ اين نامه ها نشان ميدهد که حد اقل

اسم افغانستان به سرزمين هايی اطالق ميشد که از مشهد تا کشمير و 

 ۱84«از دريای آمو تا خليج کومبای در گجرات هند وسعت داشت.
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بسادگی ميتوان گفت که درک وفهم داکتر لعلزاد بدخشی 

ان ش از تاريخ معاصر بسيار ابتدائی وهدفومجيب رحمان رحيمی 

که  نداز قماش  لطيف پدرام است ی ها چيست؟ انهااز اين کج بحث

ابراز دشمنی کرده اند و « افغانستان»و«  افغان»پيوسته  با نام 

تعويض شود ويا با « آريانا»ويا « خراسان»ميخواهند نام کشور  به 

 فدراليزم دچار تحزيه گردد.

مجيب رحمان رحيمی گفت که: الفنستون کتاب خود را به  بايد

 ۱8۱5، درسال ۱8۰۹قرارداد با شاه شجاع در پشاور در بعد از عقد

 ۱84۲.ممکن است آن کتاب در ۱84۲به نشر رسانده است، نه در 

تجديد چاپ شده باشد، و بايد چاپ اول تا دوم وبعدی را از هم فرق 

خاطر نشان ساخت که بايد  داکترلعلزاد ستمیکرده بتوانيد. به 

و چه  مشخص شده باشد ۱747جغرافيای افغانستان ونام آن چه از 

نکتر بسیار  به بعد رسميت يافته باشد،۱8۳۹، و چه از۱8۰۱از 

مهم اینست که این نام واین جغرافیه امروزه در جهان و نقشر دنیا 

و نزد مجامع بین المللی یک نام پذیرفته شده و مسجل شده است و 

به آدرس این نام و مردمان آن صدها و هزاران مقاله و کتاب و 

نشریه نوشته و چاپ شده است. تالش در جهت جاگزینی نام 

دیگری برای این کشور، نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه بر 

مشکالت دولت و ملت می افزاید، افتراق قومی را دامن میزند و 

تفاهم ملی را خدشه دار میسازد. مشکل اصلی افغانستان، فقدان 

ون برهمه اتباع کشور، عدالت اجتماعی، عدم تطبیق یکسان قان

 بیسوادی وفقر استخوان سوز وعقب ماندگی است، نه نام کشور. 

ايکاش تغيير نام حالل د:" داکترخالدی دراين مورد ميگوي

مشکالت ما ميبود. برعکس هرگونه اقدام در اين جهت، و در جهت 

تجزيه و فدراليزم قومی، مصيبت بار خواهد بود زيرا به تصفيهء 

تهای ناراض خواهد انجاميد. اقوام اين سرزمين را جبر حساب با اقلي

تاريخ، جبر جغرافيه، جبر سياستهای منطقوی باهم در اين سرزمين 
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شريک در دولتی ساخته اند که آينده اش بدست همين مردم است. 

مشکل مردم ما قومی نبوده بلکه بيعدالتی و عقب ماندگی بوده است. 

وام باهم نيست، آنها هميشه مشکل امروزی ما مشکل همزيستی اق

باهم زيسته اند، مشکل ما، موجوديت و غضب قدرت توسط مافيای 

جهادی است، مشکل ما سياستمدارانی اند که اقوام را با جعل 

موجوديت جنوسايت در کشور بجان هم می اندازند. هنوز هم ميتوان 

 باهم کنار آمد و از فاجعه جلوگيری کرد. اختيارات مناسب و بيشتر

به واليات در ادارهء امور محلی آنها با حفظ اتوريته دولت مرکزی 

 ۱85 ".داد

براستی  مشکل اصلی مردم وجامعه جنگ زده وفقير وبيکار 

واکثراً بيسواد ما، نام کشورنيست که با تغيير و تعويض آن تمام 

مشکالت حل گردد: بيسوادی نابود شود،فقر از ميان برود، کاروشغل 

جاد شود،دست مداخالت کشورهای بيرونی از برای بيکاران اي

امورداخلی ما کوتاه گردد.جلو کشت وقاچاق مواد مخدر گرفته شود. 

اختطاف گران کودکان ودزدان ثروتهای ملی و مجرمان جنايات 

جنگی به محاکم ملی ويا بين المللی سپرده شوند.عدالت اجتماعی 

گر هيچکسی بر تامين شده وهمه از قانون اساسی اطاعت نمايند ودي

ديگری زورگوئی نميکند وزمين وملکيتهای شخصی ديگران را 

غصب نمينماند، نه خير با تغيير نام کشورهيچ يک ازمشکالتی که 

پس بهتراست بگوئيم که هرکه درافغانستان نام برديم  حل نميشود.

زندگی ميکند، افغان است وهمه باهم برابر وهيچيکی امتيازی 

 برديگری ندارد.

کشور » ه نويسنده ومتفکرمعاصرافغانستان، جناب عالم افتخار:بگفت

های دارای وحدت دولتی و مردمی ديرين سال مانند افغانستان؛ سهل 

و ساده نيست که به ذوق هرکس و ناکس؛ هرآن نام عوض کند و 
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تغيير هويت دهد. امروزه واحد دولتی و جغرافيايی ميهن ما در 

انستان معروف است و مردِم آنرا سرتاسر عالم بشريت؛ به نام افغ

جدل های تنگنظرانه و ميخوانند و ميدانند. « افغان و افغان نشنل»

سکتاريستی در مورد هردو بخش نام و هويت افغانستان؛ همانقدر 

افغان مانا؛ پشتون و افغانستان »بالهت آميز است که ادعای اينکه 

امر؛ توده های ابلهی محض ميباشد.در واقعيت « مانا؛ پشتونستان!!!

مليونی مردم افغانستان يعنی غير سياست بازان و سياست زدگان 

بيمار؛ تنها در مواردی که با يکديگر مشکلی ندارند؛ آن نام کشور 

)افغانستان( و هويت نشنليتی شان )افغان( است؛ اين درست است که 

برای زمانهايی؛ مردماِن ديگِر کشور؛ خواهران و برادران پشتون 

ا )افغان( می خواندند ولی پس از تشکل و نضج دولت ملی و شان ر

سرزمين ملی و ايدئولوژی و ديپلوماسی ملی؛ )افغان( از نام يا 

بهتراست بگوييم: از صفت قومی ی خاص؛ به اسم و مسمای همه 

باشندگان سرزمين افغانستان؛ تبدل همه گانی و جهانی و تاريخی 

ی شهرت و معرفت ميهن ما  يافته و اين عام شمولی و جهانشمولی

در دو سه دهه پر از قربانی های پسين؛ به اوج ها و گستره های بی 

 «پيشينه و بيکرانه ای رسيده است.

 (http://www.ariaye.com/dari۱۳/siasi۲/eftekhar7.html)عالم افتخار ) 

 

 

 

 خش سوم ب

 تبعید اقوام شورشی به شمال هندوکش:حقیقت  -2

 
دوکتور روستار تره کی، دريک مقالۀ ممتع خود تحت عنوان   

"،مقاله خود را را با پروسر دردناک ملت سازی در جوامع قبیلوی "

 :اين  شعارآغازميکند

http://www.ariaye.com/dari13/siasi2/eftekhar7.html


 246 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

 مرگ بر دوزخ قبیله! به پیش بسوی بهشت دیموکراسی !   »

مسفانه در جوامع قبيلوی و کشور های عقب مانده ، مت " وبعد ميگويد: 

بشريت را  ملت سازی و شکل دهی هويت ملی صفحه سياه تاريخ 

استبداد آسيايی، مبنای تشکيل حاکميت های ملی و هويت  ميسازد.

 های ملی در آسيا قرار گرفت.... 

در افغانستان برخالف کشورهای ديگر پروسۀ ملت سازی و 

مخالفين بدون تشخيص  درهم کوبيدن مقاومت  تممين وحدت ملی با

قوم و قبيله و اکثريت و اقليت صورت گرفته و حکام مستبد به 

  تاريخی از احتياط  و اعتدال کار گرفته اند.  مقايسۀ موارد 

امير عبدالرحمن خان عصيان هزاره ها را درهم شکست و  

مود. وی سلطنت ن غلجايی های غزنی و قالت را وادار به اطاعت از 

نورستان را به حاکميت ملی پيوند داد. اسکان ناقلين در شمال جز 

بصورت قطع با مثال های تاريخی  پروسۀ ملت سازی امير بود که 

 آسيا همرديف نيست.

از آنچه گفتيم بر می آيد که اِعمال خشونت از جانب طبقۀ    

و  را ميسازد حاکم بقصد تشکيل دولت ملی صفحه سياه تاريخ بشريت 

اختصاص به افغانستان و دوران عبدالرحمن خان و هاشم خان 

 ۱86ندارد."

اکنون خواننده را به طرزديد و پيام تاريخ مرحوم فرهنگ، 

صفحه ای( ۱۱۰۰دعوت ميکنم که متاسفانه در تاريخ دوجلدی ) 

خود، نقاضت های اتنيکی و قومی ومذهبی را دامن زده است. 

زارشريف بعد از شکست و فرار فرهنگ آنجا که از رفتن امير به م

 سردار اسحاق خان به روسيه  ياد کرده، مينويسد :

که با اسحاق خان عالقمندی نشان داده بودند بطور  " مردم ترکستان

دسته جمعی  مورد خشم و غيظ و انتقام امير قرار گرفتند و 
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زمينداران شان مکلف شدند تا عالوه به پرداخت باقيات گذشته، 

آينده را هم پيشکی تاديه کنند. يک تعداد مردم محل که ماليات سال 

بيشتر شان ازبک بودند مجبور ساخته شدند تا محل بود و باش شان 

را در حواشی سرحد ترک نموده با خانوادا شان به مناطق ديگری 

زمین های آنها به قبایل خانه و که امير تعيين کرده بود کوچ نمايند 

ً به بدوش افغان مثل : صافی، شن یواری، مومند، نورزائی و بعضا

 ۱87"هزاره ها داده شد.

هردو  توهين و هم تفتينمتمسفانه دراين عبارت فرهنگ، هم 

قبایل زمین های آنها به نهفته است. توهين در آنجاست که ميگويد:"

ً به هزاره  خانه بدوش افغان مثل: صافی، شنیواری . . . . و بعضا

 " ها داده شد.

قبايل مردم کوچی و خانه بدوش نبودند، امير  بايد گفت که اين

هجری هنگام سرکوبی شورش ۱۳۰4عبدالرحمن خان در سال 

غلجائيان به واليان غزنی و ننگرهار و پکتيا و مردم آن واليات 

فرمانی صادر کرد و درآن ورود کوچی های ناصری  را به داخل 

ر خود سرانه افغانستان ممنوع اعالن نمود و به آنها اخطار داد که اگ

پا به افغانستان بنهند مردم و دولت عليه آنها دست به سالح خواهند 

ً تا ده سال ۱88برد و مانع ورود آنها خواهند شد ، اين فرمان ظاهرا

آينده  همچنان قابل تطبيق بود ولی بعد از ختم شورش هزاره جات 

، بقول غبار، اميرعبدالرحمن خان حدود چراگاه کوچيان ۱8۹۳در 

واليت غزنی و ميدان وردک تعيين کرد تا از جنگ و زد و  را در

خورد با مردم هزاره و ديگر کوچيان محلی جلوگيری شده باشد. 

دولت های افغانستان بعد از اميرعبدالرحمن خان تا کنون هم 

نتوانسته اند مردم خانه بدوش کوچی را تشويق به اسکان در يک 
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اقوامی را که امير در  محل و ترک خانه بدوشی نمايند. بنابرين

شمال هندوکش تبعيد کرده، همگی آنها باشندگان سرکش و سلحشور 

دره ها و جلگه های سرسبز دو طرفۀ رود خانۀ کابل وکنر و 

باشندگان وادی های حاصلخيز رودخانه های ترنک و ارغنداب و 

هيرمند و فراه رود بودند که با شورش ها و قيامهای پيهم خويش 

حمن خان را به ستوه آورده بودند و امير برای آنکه خود امير عبدالر

را از شر شورش های بعدی شان نجات داده باشد، آنها را به جرم 

شورش عليه دولت محکوم به تبعيد به سرزمين های دوردست 

ترکستان و باتالق های قندوز و فارياب و ميمنه و شبرغان و 

اش خويش از خود خانه بادغيس نمود.  اينها همگی در محال بود و ب

و کاشانه و صاحب زمين زراعتی  ولو اندک بودند و به هيچوجه 

خانه بدوش شمرده نمی شدند. بنابرين امير قبايل صافی و مومند و 

شينواری وغلجی و نورزی و هزاره وغيره را از مناطقی تبعيد 

کرده بود که آنها قبل از قيام سردار اسحاق خان، بين سالهای 

عليه امير دست به شورش ۱888و حتی بعد از قيام  ۱888 -۱88۱

زده بودند و امير با اعزام لشکر های مجهز دولتی آنها را سرکوب 

کرده و محکوم به تبعيد از اوطان شان به ترکستان در شمال کشور 

در زمين های متعلق به دولت نموده بود.حتی ميتوان گفت که امير 

ور گشايان و فاتحان نامداری اين کار را به پيروی از سياست کش

چون: تيمور لنگ و نادر شاه افشار، بخاطر تهديد و تخويف قبايل 

شورشی و استقرار ثبات در قلمرو خود و همچنان بخاطر ايجاد 

سدی از قبايل سلحشور افغان در برابر دست اندازی های روسيۀ 

تزاری در واليات همسرحد با آنکشور انجام داده است، نه از روی 

کدام محبت به اقوام تبعيد شدا پشتون و هزاره و بلوچ  و نورستانی 

 که امير بيشتر از دست شان در عذاب بود.

در سال این نکته مهم را نباید فراموش کرد که روسیه 

مرو، سرخس و پل خاتون و قزل تیپه را اشغال نمودند، و  ۱884
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چشمر  و آق تیپه، چمن بید و"پنجده" ۱88۵یک سال بعد  در سال 

را پس از یک نبرد کوتاه، اما خونین از تصرف سربازان  سلیم

 افغانی خارج  و به قلمرو امپراتوری تزاری ملحق نمودند.

سپس روسها ارتفاعات پامير را اشغال کردند ،و در سالهای 

 بهانه جوئی می  مناطق روشان و شغنان پامیربعد برای اشغال 

 کردند.

اد يک سد قوی در برابر اميرعبدالرحمن خان برای ايج

پيشروی روسها مجبور بود تعدادی ازخانوده های پشتون را در نقاط 

حساس سرحد شمال کشور جابجا کند تا جلوتجاوزات تزارها را 

پشتونها نيز مثل سپر جلو پيشروی روسها را  ،۱8۹توسط آنها بگيرد.

  گرفتند مگر خو هرگز  زمين وباغ مردم محل را غصب نکرده اند.

همينجا بايد عالوه کرد که : امير اين کار را يکطرف در 

بحيث يک سياست دفاعی در برابر دشمن خارجی بکار برد واز 

سوی ديگر در بخش امنيت داخلی آنرا بحيث يک جزای دسته جمعی 

در مورد اقوامی که بر ضد سلطنت او دست به شورش ميزدند، 

ميخواست از قوت  اعمال کرد. درعين حال امير با اين کار خود اوالً 

ً به ديگران زهر  قومی و توانائی قبيلوی شورشيان بکاهد و ثانيا

چشمی نشان بدهد که اگر در مقابل او دست به شورش و بغاوت 

بزنند، آنها نيز محکوم به تبعيد از سرزمين آبائی خود و جدا از اقوام 

و خويشاوندان خويش خواهند شد. ولی اين سياست هرگز به معنی 

گرائی و يا قوم پروری امير نيست، با اينکه اجرای اين سياست قوم 

برای ملت شدن،  از لحاظ ترکيب و بافت اجتماعی و جوشش اقوام با 

يک ديگر شان از طريق وصلت ها و پيوند های خانوادگی  و 

برقراری مناسبات دوستانه )دختر دادن و دختر گرفتن ( ميان 

 ند بشمار می آيد. همديگر واقعاً يک کار مفيد و سودم
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به اين معنی که اين عبارت فرهنگ ميتواند برای  تفتینو اما 

گروه "ستم ملی" وبخصوص پيروان لطيف پدرام  دست آويزی باشد 

تا مردم ازبک را با پشتون های مسکون در شمال کشور به جنگ و 

، ۲۱و اوايل قرن  ۲۰ستيزه های قومی وادارد. چنانکه در پايان قرن

وت های وام پشتون شمال کشور با چنين نقاضت ها و شقادوبار اق

 قومی و تباری روبرو شدند .

که دولت های گذشتۀ افغانستان اين نکته شايان ذکر است 

همواره از اتباع خود توقع داشته و دارند تا سبب برهم زدن نظم و 

آرامش نشوند. از اين جهت اميرعبدالرحمن خان هيچگاهی زمين 

و مطيع وغير شورشی را از مالکان  شان نگرفته های مردم عادی 

و به کسی نداده است، تا زمينۀ نا آرامی و شورش را خود برای خود 

فراهم کند، بلکه افراد و اقوام تبعيد شده بيشتر بر زمين های دولتی 

که در هر واليتی همواره موجوده بوده است، اسکان داده ميشدند، و 

ن منتزع ميشد، که بر ضد امير فقط در مواردی زمين از مالکي

شمشير کشيده بودند و پس از شکست از جمله محرکين غايله 

تشخيص ميشدند. البته زمين های چنين مالکينی ابتدا جزء اراضی 

ديوانی يا خالصه  قرار ميگرفت و سپس آن زمينها در بدل خدمات 

ر فوق العاده به رجال نظامی تفويض ميگرديد. مثالً ميتوان گفت امي

اراضی آن عده سران و خوانينی را که با سردار اسحاق خان 

همدست شده و برضد امير جنگ کرده بودند و بعد از شکست به 

ترکستان روسيه فرار کرده بودند، مصادره کرده و به صاحب 

منصبان نظامی که در آن جنگ از خود شهامت نشان داده بودند داده 

عيديان شورش های غلجائی و باشد، ولی اراضی فراريان هرگز به تب

شينواری و صافی و مومند و نورزائی و هزاره ها بخشيده نشده 

است، چه اين اقوام نيز از جمله مغضوبين امير بوده اند و اگر 

زمينی به آنها تعلق گرفته باشد، می بايد زمين های بوده باشند که آباد 

 ده است. کردن آنها ايجاب کار و زحمت کشی زيادی را ايجاب ميکر
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به  به شمال کشورپشتونها داکترشرق، در باره کوچ اجباری 

آنچه ستميها تبليغ وترويج :»مينويسد دستور امير عبدالرحمن خان 

ميکنند ]درست[ نيست. مغضوب شدگان رانده شده به نقاط مختلف 

افغانستان از دشت های سوزان والمزروع وادی هيرمند گرفته تا 

دغيس ودلدلزارهای شمال بدون کمترين مناطق سردسير هرات وبا

وسايل زندگی در فضای آزاد قهراً  مسکون می شدند. خوشبختانه در 

همه جا خصوصاً اوزبکها وتاجيک های بومی بر عکس توقع امرای 

وقت رانده شدگان ]تبعيدشدگان[را به آغوش باز خوش آمدگويان 

کردند وپشت پذيرائی ميکردند.آنها هم در محيط آرام سالها مزدوری 

خانه ها دويدند وبه زور بازو، آبله دست وانگشتان، زمين های خاره 

والمزروع را قابل زرع نمودند تا زخم های دربدری و بيخانمان 

شدن خويش را التيام بخشند ومانند برادر های مهاجر آنهم در 

سرزمين مقدس خويش و آغوش باز مردمان بومی آن زندگی 

با مردم بومی آنجا ها آميخته و مونس و  کنند.چنان کردند وچنان

خويشاوند شدند که تا قبل از نزول ]آفت[ هفت ثور وتاسيس وزارت 

مليت ها)ستمی ها( و تشکيل خکومت واليات شمال به اميد شمال 

وجنوب ساختن افغانستان اثری از بدبينی وتفرقه ميان اوزبکها 

 ۱۹۰«وتاجيکها، هزاره ها و پشتونها ديده نميشد.
 

 ر مرگ میخواهی به قندوز برو:اگ
 

کمتر کسی درافغانستان خواهد بود که اين مقوله را نشنيده 

باشد. علت بوجود آمدن اين مقوله اين بود که زمين های قندوز اکثراً 

دلدلزار ومحل تکثر پشه مالريا بود وهرکس که آنجا ميرفت، دچار 

ضر نبود تب مالريا ميگشت ومدتی بعد ميميرد، ازاين سبب کسی حا
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در قندوز زندگی کند، ولو که دولت برايش مجانی زمين ميداد، قبول 

 نميکرد .

آقای احسان هللا مايار روزی برايم تعريف ميکرد که" در زمان 

صدراعظم هاشم خان بعد از کشيدن نهر گوهرگان دولت زمينهای 

ميفروخت، اما مردم  فی جریب به یک قرانتحت آبياری اين نهر را 

خريداری آن زمين ها نبودند. وی افزود که زمين دشت  حاضر به

ارچی قندوز نيز خاره و المالک بود تا آنکه دولت مردم بی زمين 

پشتون را از واليات جنوب به آنجا اسکان داد و آنها اين زمين ها را 

 به زمين های زرخيز مبدل کردند. " 

دولت برای استفادا بيشتر از زمينهای المزرع در وزارت 

داخلۀ کشور اداره يی بنام رياست امالک و اسکان ناقلين بوجود آورد 

تا اشخاص بی زمين و مستحق را از ديگر واليات پيدا کرده با دادن 

گندم  بذری و حتی پول تقاوی تشويق به رفتن در واليات شمال 

کشور نمايد. به اين ترتيب دولت مردم را بر روی زمين های 

ً تا دهۀ المزرع دولتی اسکان و ج قرن بيستم  5۰ابجا ميکرد. ظاهرا

مردم ترکتبار شمال کشور چندان رغبتی به امور کشاورزی نداشتند 

و بيشتر به مالداری و قالين بافی و تربيۀ گوسفند قره قل و تجارت 

پوست قره قل و قالين به خارج عالقه داشتند و بيشتر زمين های 

می به کشت و زراعت، شمال کشور به دليل عدم عالقمندی مردم بو

خاره و المزروع شده بود و يا به باتالق مالريا زا مبدل شده بودند. 

اگر مرگ چنانکه در ميان مردم ضرب المثلی بود که ميگفتند: "

ً مردم را میخواهی به قندوز برو "، زيرا که وجود پشۀ ماليار واقعا

ميکشت و در قندوز کمبود نيروی بشری احساس ميشد، تا آنکه 

ولت پروژه مجادله با مالريا را روی دست گرفت و در محو اين د

مرض نقش داکتر عبدالرحيم خان وزيرصحت عامه وقت بسيار قابل 

ذکر است. در عين حال پس از آنکه فابريکه روغن سپين زر به 

همت و تالش سرور ناشر فرزند شيرخان خروتی از پشتونهای پکتيا 
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ن و قندوز به کشت پنبه و لبلبو در قندوز، فعال گرديد و مردم بغال

روی آوردند و ناقلين پشتون در زمين های دلدلزار و باتالقی قندوز 

و بغالن با پشتکار و زحمت کشی خود توانستند نيزار ها را به زمين 

های آباد و حاصلخيز مبدل کنند و ساالنه از زمين خويش دو بار و 

گی بهتر شوند، سه بار حاصل بگيرند و از اين مدرک صاحب زند

اگر مرد همان ضرب المثل عمومی چنين تغيير شکل يافت که : " 

 "میخواهی قندوز برو!

از اين زمان ببعد است که ارزش زمين در صفحات شمال 

کشور بخصوص در قندوز و بغالن بخاطر بازدهی محصوالتش باال 

رفت و چون ناقلين پشتون در توليد محصوالت زمين خود پيشقدم تر 

د، دشمنان وحدت ملی افغانستان در ميان مردم بومی چنين تبليغ بودن

ميکردند که حاکميت پشتونها در افغانستان سبب ستم ملی بر مردم 

اوزبک و تاجيک صفحات شمال کشور شده و زمين های  سمت 

شمال با زور و عنف از مردم  ازبک  و تاجيک شمال گرفته شده و 

ت و می بايد اين مردم دوباره به به اقوام پشتون جنوب داده شده اس

 سرزمين های اصلی خود بجنوب هندوکش برگردند!؟ 
 

 

 قومی درشمال کشور: تفرقه هایو ها یستم
 

، جريان سياسی است مرکب از روشنفکران ودرس  ستم ملی

خواندگان غيرپشتون واليات شمال هندوکش که بروايتی بکمک 

ال هندوکش بوجود روسها  برای پشتون ستيزی وتصفيه شان ازشم

آمده است و در دوران تجاوز شوروی بيش از هروقت ديگر از 

نظرمالی وتسليحاتی تقويت شدند. اکنون ستم ملی عالوه از پشتون 

ستيزی ، ضديت آشکار با تمام مولفه هايی است که حاکميت ملی و 

تماميت ارضی وهويت ملی ما را تثبيت ميکند. بنابرين هرکه آگاهانه 
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هانه برای اهداف استراتيژيک بيگانه کار کند وبا خراسان و نا آگا

بازی خود، نفاق ملی را دامن بزند،و طرفدار فدراليزم و تجزيه 

افغانستان باشد، و دولت ملی را نميخواهد، ستمی است. چه شامل 

  ۱۹۱  حزب سازا و اصود باشد چه نباشد.

داکتر حسن شرق، شخصيت آگاه برمسايل سياسی کشور، 

خود)تاسيس وتخريب اولين جمهوری افغانستان( زير عنوان  درکتاب

ر تازه ايست مينويسد :درافغانستان ستم ملی، شعا« ستم وستمی ها»

، برای بار اول با سرازيرشدن تاجيک ها که درتاريخ ادبيات

واوزبک های مهاجر به افغانستان)با هجوم کمونست ها به 

ويا گماشته ستون پنجم کشورشان(از جانب بعضی از آنها که وابسته 

شوروی بودند، ميان درهای بسته زمزمه ميشد، تا اينکه سالهای بعد 

 ۀ آنها در بطن ح. د.خ. النه ميکنند وبا اينکه رهبران ح.د.خ.لسال

بنابر تمايل شوروی مشوق وحامی ستميها بودند،يکی دو نفر از 

ی ها بدخشيها از دامن حزب می لغزند وعلناً پايه واساس جمعيت ستم

را که دشمنی با پشتونها)طبقۀ حاکمه ستمگار( شعار آنها بود، 

ميگذارند. در آن روزها پخش مفکوره ای ستمی، آنهم ازبدخشان 

وانشعاب آنها از ح.د.خ.سوال برانگيز شده بود. چرا که به 

زمامداری اخالف سردار پاينده خان، باالترين مقامات دولتی بعد از 

بدخشانيها بود. زيراخانم امير عبدالرحمن  خاندان سلطنتی متعلق به

خان مادر اميرحبيب هللا شهيد ومادرکالن اعليحضرت امان هللا از 

بدخشان، وخانۀ دوم محمدظاهرشاه هم بدخشان بود. بناًء بدخشانيها 

برخالف اقوام ديگر با اين خاندان سرجنگ نداشتند و پشتون های 

ی شد، ولی بازهم فراری هم در سرزمين بدخشان کمتر ديده م

بدخشی ها ستمکش وپشتونها ستمگر گفته ميشد.آيا ستميهای بدخشان 

سرنخی با دربار داشتند؟ سند ومدرکی در دست نيست.ولی مفکورا 
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آنها با اينکه مطابق خط مشی شوروی)تفرقه  وتجزيه قومی 

کشورهای همجوار( درمنطقه بود، با منافع سلطنت گره خورده 

تصور آنرا داشتند که مفکورا ستميها خواهی بود.زيراسلطنتی ها 

نخواهی پشتونها رابه طرفداری سلطنت برمی انگيزاند.بناًء ترويج 

مفکوروی  آنهارا تحمل ميکردند و فعاليتهای تخريبی اوشان را ناديده 

 ۱۹۲«ميگرفتند.

 قبالً اشاره کرديم که اشارات فرهنگ، ميتواند دستاويزی باشد 

تيزه های قومی را برضد پشتونها در شمال برای گروه ستم ملی تا س

د. چنانکه دوبار پشتونهای شمال کشور مورد چنين کشور دامن زن

قرن بيستم همزمان با  ۹۰بار اول در دهه ستمی قرارگرفته اند. 

روی کار آمدن حکومت تنظيمهای جهادی و سر برآوردن رشيد 

اجباری دوستم در شمال کشور، سياست تصفيه قومی مبنی بر اخراج 

اقوام پشتون از صفحات شمال روی دست گرفته شد و کسانيکه در 

 می ورزيدند بالدرنگ کشته ميشدند .تعميل اين تصميم تعلل 

  
 قرارگرفته فاریاب که مورد لت وکوب افراد دوستممقیم یکی از پشتونهای 

 )منبع فیسبوک(ها درشمال کشوریکی از خانه های آتش زده پشتون
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انواده های پشتون از دم تيغ بی دريغ قوماندانان بسياری از خ

رشيد دوستم و جمعيت اسالمی گذشتند و حتی خرمن های گندم و 

محصوالت به ثمر رسيدا شان آتش زده ميشد تا اينکه طالبان ظهور 

 کردند و شر آنها را از سر مردم پشتون و غير پشتون کوتاه ساختند.

 B5۲بمباردمان های  بار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط 

امريکائی، پشتونهای شمال کشور بجرم همزبانی و به بهانۀ همکاری 

با طالبان در واليات فارياب و بلخ و قندوز و تخار و بدخشان و 

بغالن و سمنگان و بادغيس و هرات مورد ظلم و تعدی و تجاوز 

نيروهای ائتالف شمال قرار گرفتند، خانه های شان به آتش کشيده شد 

مال و دارائی شان به غارت برده شد و بر زنان و ناموس شان  و

 تجاوز صورت گرفت. 

کې د پښتـنو کړول او  په شمال افغانستاند »در بخشی از مقاله 

که توسط سازمان حقوق بشر ملل متحد نوشته شده و « ولځور

  بوسيلۀ آقای رحمت آريا،ترجمه و به نشر رسيده ، آمده است:

 نوامبر د مياشتې له پيله را په ديخوا چې په  ز کال د ۲۰۰۱" د 

 شمالب افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنگيدا له نيټې سره

 
گروهی از پشتونها  که  توسط ایتالف شمال دستگیر شده اند ولحظه ای بعد بنام طالب 

 هزار طالبی اند که به امر دوستم بقتل رسیدند.۳کشته میشوند. اینها عالوه بر
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مون خوري ، د شمالب افغانستان په ډيريو برخو کې پښتانه د وژنو س

، وهلو   ، ټکولو ، کړېدلو ، جنسب تيريو ، لوټ او شوکو   په گډون 

د ځورونو او کړاوونو له بيال بيلو ډولونو سره مخامخ شول. پښتانه 

ځکه و ځورول شول چې له طالبانو سره همپيونده وبلل شول ، د 

 به د ډلې ډيري غړي له سويلب افغانستان څخه دي. طالبانو د مشرتا

په شمالب افغانستان کې د ځورولو او کړولو د پازوالۍ نيغه گوته    

درو توکمپالو يا توکم بنسټو گوندونو او دهغوی مليشو ته نيول کيږي 

 : 

 اوزبک واکه مله اسالمه جنبش  - 

 تاجیک واکه اسالمه جمعیت او -

 ډلې  تههزاره واکه د وحدت  - 

د پـښـتـنـو پر وړاندې نوموړو ځورونو ته په کـتـنې او ځواب 

زکال د مارچ په مياشت کې ۲۰۰۲کې د بشري حقونو د څار ټولنې د 

پــلټـونکب شمالب افغانستان ته وليږل. پلټونکې ډلې د  خپل څلور تنه

شمال په څلورو واليتونو بلخ ، فارياب ، سمنگان او بغالن کې له يو 

تون ميشتو کليو او ټولنو څخه ليدنه وکړه ؛ همدا شان دغې شميرپښ

ډلې د افغانستان د  لنډ مهالب دولت له استازو ، د ديپلوماتيکب ټولنې 

 له استازو او د بشري مرستو له کارکوونکو سره وليدل.    

زموږ پلـټونکې  ډلې د خپلو پلـټـنـو په لړ کې  په سيمه کې د 

و د لوټ او تاال او په وچ زور د هغوی د پښتـنـب تولنو د شتمـنـيـ

ځمکو او ځايونو د نيولو د پـيـښـو په اړه مالومات په السوند شوي 

ډول راټول کړل. د فارياب واليت د شور دريا په سيمه کې هم د لوټ 

او تاال پيښـې په َورته ډول رامنځته شوې. سيمه ييزو کليوالو ويل 

سره همکارو وزبکو وسلوالو )  چې د نوامبر په نيماييو کې له جنبش

پرته له دې چې د نورو توکمونو له  وگړو څخه وسلې را ټولې کړي 

(  د هغوی وسلې يې په زوراټولې  او د څو راتلونکو اونيو په لړ 
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کې يې ددوی کلب لوټ او تال کړل ، څاروي يې ورڅخه واخيستل ، 

و شتمنب ، غنم او دانه باب يې ولوټـل ، د کورنو د اړتيا وړتوکب ا

 غالۍ ، پيسې او سره زريې ټول را ټول کړل.   

د بغالن په واليت کې د جمعيت يو بولندوی يوه پښتانه کليوال 

ته : تاسو پښتانه ياست. تاسو د دغې سيمې نه ياست. تاسو بايد کابل 

يو پښتون سپين روبی د  ئ.او سيمه موږ ته راپريږدئ ته والړ شـ

ورونو په اړه وايب : طالبانو جنايات وحدت د ډلې د جنگياليو د ځ

يو بل پښتون توکمه سپين روبی . وکړل خو سزا يې اوس موږ وينو

چې کوريې د جمعيت ځواکونو لوټ کړی وايب :زما گيله يوازې له 

هللا څخه ده. آيا زموږ غږ اوري؟ خو کله چې له خدايه  گيله کوو 

وسه او زور همغومره سزا وينو. موږ وسه نه لرو. دلته توپکوال 

لري. د توپکوالو او بولندويانو د کړاو له السه ، اوبه زموږ ترخځ ته 

چې خپله ئ را رسيدلب دي. دوی له دغه ځايه ورک کړي ،  پريږد

 ۱۹۳«بزگري وکړو.

هزار نفر  8۰در حدود  ۲۰۰۲بگزارش بی بی سی، در سال 

از پشتون های شمال کشور در حاليکه تمام مايملک خود را از دست 

خود و فرزندان خود را تا جالل آباد و هلمند و  ده بودند، تنهادا

قندهار رساندند و در کمپ های بيجا شدگان داخلی پناه گرفتند و حتی 

تا امروز هم دوباره به محل سکونت اصلی خود باز نگشته اند، زيرا 

خانه و سرپناه و زمينهای شان از سوی قوماندانان ائتالف شمال 

ام افراد زورمند محلی قباله شده است و دولت غصب گرديده و بن

تاکنون توانائی تطبيق قانون و رساندن حق به حقدار را در اين 

 واليات  

 ندارد.

                                                 
193

   (ولکې د پښتـنو کړول او ځور په شمال افغانستاند)  هید طالبانو د جنایاتو ب" رحمت آریا - 

 HUMAN RIGHTS WATCH APRIL 2002 VOL. 14, NO. 2 (C)    ، افغان جرمن آنالین



 259 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

يکی از تحصيل يافتگان شوروی ورجل نظامی  ،عزیزیآقای 

  :خود مينويسد  تحليلدر يک در دوران رژيم حزب دموکراتيک 

ين په دوران کب هغه دشوروي اتحاد خصمانه فعاليت د ستال »

په نتيجه کب د منځنۍ  وخت شروع کيږي چې د ستالينيسم دتحميل

اسيا مسلمان خلګ مهاجرت ته مجبوريږې او د دي مهاجرت په 

د يوه مليون خلګ افغانستان ته را اوړي او دلته  نتيجه کب په حدود

بيله کومب پلټنې ، څيړنب )ثبت نام ( او قيد اوشرط څخه اقامت غوره 

 . کوي

له بده مرغه څرنګه چې دوخت په تيريدو سره ثابته شوه په دي مها 

د شوروي اتحاد د استخباراتو له  ډير داسب کسان ول چې      جرينو کب 

خوا موظف شوي ول ، ترڅو دهغه مهاجرينو په تعقيب کب وه اوسې 

 کوالي يې شول د منځنی اسيا مجاهدين چې دوې بسمچان  کوم چې

 او مالب مرسته ورته راټوله کړي . بلل نورهم تحريک

لکه څرنګه چې وروسته معلومه شوه د شوروي استخباراتو د 

وخت په تيريدو سره د دي مهاجرو استخباراتب کړيو او اجنتانو په 

واسطه او کمک سره وکړاي شول ، کرار کرار يومنظمه افغانستان 

 شموله استخباراتب شبکه رامنځ ته کړي . 

( له دي شباب  KGBشوروي استخباراتو) پس له يرغل نه د 

يې ال پراخه ، مسلح او  څخه په پراخه پيمانه استفاده وکړه ، داشبکه

په ايديالوژي يې سنبال کړه او ځنب خويې ال د دولتی قدرت په لوړو 

څوکيو کب ځاي پر ځاي کړل ، چب ژوندي مثالونه يې د جمعيت 

،د دوستم مليشه ، د ګوند چې د نظار دشورا په څيره کب تمثيليدی 

ډله چې مزاري محقق او خليلب جوړوله       ډله ټپله ، د کشتمند       کارمل 

 او داسی نور .

شوروي اتحاد هم دانګريزانو په شان دي نتيجې ته رسيدلی وه 

نشې کوالی خپلو موخو ته  چې د پښتنو په يو موټب موجوديت کب

ه او هغه يې د پښتنو ورسيږي او هغه ول چې په اقليتويې حساب کاو
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مسلح کول او لمسول . شورويانو به اقليتو ته ويل چې  په مقابل کب

قوم ده او له هغو  ستاسب د محکوميت او بد بختب ستر عامل د پښتون

څخه دخالصون الره فقط ستاسب استقالل ده چې د افغانستان په ويش 

ي شب ) شمال اوجنوب( تجزيه اولو سره تر سره ايدال سره يعنی په

 . 

شورويانو د خپلب هغه جعلب ايديالوژۍ چې ادعايې کوله 

دمارکسيسم پر بنايې د خواريکښو طبقو ) بزگران او اارگران ( له 

استثماره دخالصون په موخه رامنځ ته کړي ، وکړاي شول زموږ 

اغواکړي او د خپلو شومو اهدافو په  دروڼ اندو يوه لويه برخه

غه هم ديوه داسب نه پخال کيدونکی خاطرګټه تري پورته کړي او ه

ترکيب له مخب ، چې نه يې دکوشيرولو قابليت درلود او نه هم دپتره 

کولو . په بل عبارت ؛ شورويانو برسيره پر دي چې زموږ په 

کورکب به يې کورکې جوړول يعنب اقليتونه به يې د پښتنو په ضدد 

ر به يې حقوقو داعادي په نامه را پارول ، لمسول او کرار کرا

دساتنب او دفاع  په  ډکو او مليشو په نامه د ثور دانقالب      دقومب کن

بهانه مسلح کول ، د افغانستان دخلق دموکراتيک ګوند يې هم نه 

پريښود څو يوموټی او مستقل اوسب او هغه ول چې اول يې په دوو 

 برخو وويشو اوبيايې په هره برخه کب دخپل منځب اختالف په موخه 

ی ټوټه ټوټه کړ او هري ټوټب ته به يې د خپل ځان دحمايت او الپس

د نورو ټوټو په پرتله يې اصلب  ډباوه چې تابه ويل      داسب       صداقت ټټر 

او نژدي دوست دي . د دوي عدم صداقت له ګوند او پښتنو سره هغه 

وخت النور بربنډ شو چب معلومه شوه د جمعيت له گوند سره يې هم 

 ۱۹4.«ب او خورا پخوانۍ ټينګب اړيکب لري تار غزول
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 بخش چهارم

 

در موردعلت شورش هزاره ها، فرهنگ راست  -۳

 میگوید یا فیض محمد کاتب؟
 

فرهنگ علت شورش های مردم هزاره را بدون ارائۀ کدام 

سند، فيصله های  قضات سنی مذهب بر اساس فقه حنفی وانمود 

 کرده مينويسد:

شيعه مذهب و تابع فقه جعفری  در حاليکه مردم هزاره»  

و تطبيق فقه حنفی را تعرض بر مذهب و اعتقاد خود می بودند 

شمردند، طبعاً مالکان وعالمان دينی شيعه که اين اجراآت برحيثيت و 

منافع شان آسيب ميرساند، بيش از سايرين متاثر شده به تبليغات عليه 

ای شيعۀ ايران آن آغاز کردند. چون هزاره ها از نظر مذهب به علم

ً مشهد وابستگی داشتند از طرف آنها هم به مقاومت در  مخصوصا

 ۱۹5«برابر نفوذ دولت سنی مذهب تحريک شدند.

درحاليکه غبار و فيض محمد کاتب هر دو علت قيام هزاره 

های ارزگان را، تجاوز چند عسکر بی شعور سپاه بر آبروی خانواده 

شيد، سابق استاد پوهنتون کابل . اما استاد داکتر خالق ر۱۹6يی گفته اند

واکنون  استاد در پوهنتون لعل نهرو در هندوستان، علت شورش 

هزاره ها را در مقابل امير، تحريکات سردار ايوب خان دانسته، در 

 يک ايميل عنوانی من چنين نوشته است: 

". . . من حرکت هزاره ها را بر اساس اسناد موثق یک 

از طرف ایشان  ایوب خان میدانم، که  سردار محمد   حرکت از سوی 

هزاره ها گاهی هم چنین   .علیه عبدالرحمان خان آغاز گردیده بود

هند    نکرده اند.  در آرشیف ابتکار را علیه دولت مرکزد راه اندازی 
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ده ها نامه درین باره وجود دارد که سردار ایوب خان میخواست از 

تصرف قدرت برساند، لیکن خود را جهت  بکابل     طریق هزاره جات

گردید تا جنگ بنام    ممانعت ها از طرف انگلیس ها و امیر باعث

  راه اندازی کند. همین بود که شماری زیادی از شرارت هزاره را  

رهبران هزاره جاغوری به سرکرده گی حسین علی خان برادر  

 پناهنده شد و صادق خان هزاره   با ایوب خان به هند شیرعلی خان 

 "  . در جنگ میوند همرای ایوب خان اشتراک کرده بود

تذکرات استاد رشيد، نيزدر واقع نظريۀ فرهنگ را ترديد 

ميکند ومطالب مندرج درسراج التواريخ که ماخذ تاريخ غبار می 

باشد، علت قيام مردم هزاره جات، را آن چيزی نميداند که فرهنگ 

 مدعی شده است. 

حققين هزاره نيز با توجه به محمد تقی خاوری، يکی از م

سراج التواريخ و کتاب عين الوقايع يوسف رياضی علت قيام هزاره 

جات را شرح داده علت عمده و مستقيم قيام را تجاوز سه نفر افغان 

از فوج زبر دست خان، نسبت به زن يکی از بزرگان طايفۀ پهلوان 

فغانهای آنها )قيام کنندگان( ا» و اعدام شوهر آن زن گفته است.

متجاوز را به قتل رسانيدند. متعاقب آن تمام افراد طايفۀ پهلوان قيام 

کردند. بعد از قتل عام محافظين، تمام ذخاير اسلحه در اختيار 

شورشيان قرار گرفت و به دنبال آن تمام عساکر و افراد مسلح افغان 

که در منطقه بود و باش داشتند، سر بريده شدند....پرقدرت ترين و 

انفوذ ترين اميری که در شورش شرکت داشت، مير دايزنگی ب

محمدعظيم بود. او از جمله اولين ميران هزاره بود که حکومت کابل 

را به رسميت شناخت و در مقابل لقب سرداری بدست آورد و معاش 

  ۱۹7«روپيه برايش مقرر شد.۱66۹مستمری ساالنه 
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اميرعبدالرحمن خان هم از دست  سردار محمد 

بيگ هزاره و قاضی اصغر رهبر روحانی  عظيم 

هزاره ها شکايت داشته آنها را محرکين قيام هزاره 

قمری ۱۳۰۹جات دانسته است:" در بهار 

(هزاره ها باکمال اشتداد بنای ياغی گری را ۱8۹۲)

گذاشتند. محمدعظيم خان هزاره که لقب سرداری به او 

ی داده بودم که رتبه اش با خانوادا سلطنتی من مساو

باشد و او را به حکمرانی مقرر کرده بودم، غدارانه با 

ياغيها ملحق گرديد. در حقيقت محرک اغتشاش دومی 

هزاره جات همين شخص بود. شخص خاين ديگری 

موسوم به قاضی اصغر که رئيس روحانی و پيشوای 

مذهبی هزاره شمرده ميشد، دراين اغتشاش حامی 

 ۱۹8 «محمدعظيم خان گرديده بود.

فيض محمدکاتب ، قيام مردم دايزنگی و دايکندی نيز  به قول

به سبب تجاوز يک عسکر سواره  بر آبروی خانواده مير يزدان 

.  امير فرمانی عنوانی مردم دايزنگی و ۱۹۹بخش، براه افتاده بود. 

 دايکندی بدين مضمون فرستاد: 

با مردم هزاره عداوت نداشته و ندارم و اگر » 

در افغانستان نميگذاشتم. چون ميداشتم يکنفر آنها را 

چنين نبود سعی در غمخواری آنها نموده و چون 

مسلمان و اهل قبله هستند خريد و فروش پسر و دختر 

شانرا ممنوع قرار دادم. وقتيکه مردم ارزگان و 

اجرستان و زاولی وغيره تمرد کردند و باز اطاعت 

نمودند همه ]مشمول عنايت دولت و[ مشغول امور 

ود گرديدند. اکنون ميرهای دايزنگی و دايکندی زندگی خ
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که تمرد نموده اند برای آنست که بزرگان هزاره هرچه 

ميخواستند از زيردستان خود گرفته و دختران و پسران 

ايشان را می فروختند، دولت دست آزار آنها را از 

ارتکاب قبايح افعال بازداشت، ايشان ترک عادت را 

نه و فسادکردند. باری اگر مرض مهلک دانسته آغاز فت

از راه انابت پيش آيند مشمول عواطف پادشاهی گردند و 

 اال کيفر 

 ۲۰۰«کردار خود را بقتل و تاراج خواهند ديد.

 نوشتند:دایزنگی بجواب امیر چنین سران دایکندی و           

فرمايش جناب اعلی سرا پا صحيح  و مطابق واقع » 

و افسران نظام، مال است، اما حکام  و قضات و ضباط 

و خون و زن و فرزند هزاره را حالل دانسته از سفک 

دما واسر نسا و تاراج متاع ايشان دريغ نمی نمايند. 

چنانچه در اوايل حال، برای مطيع ساختن طوايفی که 

مطيع نبودند سردار عبدالقدوس خان با سپاه قليلی مامور 

ان و شد. مردم دايزنگی و دايکندی و بهسود و مالست

جاغوری وغزنه و دايچوپان با سردار مذکور کمر 

خدمت بسته جهد ورزيدند تا مردم متمرد هزاره که از 

بزرگان خود جور و ستم کشيده بودند سر بر خط فرمان 

نهادند، قالع خود را خراب کرده و اسلحه خود را تسليم 

نمودند. مگر بعد از آنکه سپاه دولت در اندرون ملک 

ند، همان دخترانی را که حضرت واال از شان مقام گرفت

فروختن باز داشته بودند، ايشان به ظلم و ستم متصرف 

شدند و بدان هم اکتفا نکرده زنان شوهر دار را گرفتند. 

پس مردم اطاعت را گذاشته بغاوت کردند تا ديدند هرچه 
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ديدند. از جانب ديگر علمای ملت )مالها( در وقت 

نکرده همه را تکفير بغاوت تفريق مصلح و مفسد 

نمودند. از آن پس حکم شد که سادات و کربالئيان و 

زوار ها به کابل فرستاده شوند. اينها ديگر خود را کشته 

و مال وعيال خود را تاراج شده پنداشتند،  پس تن 

بمرگ نهادند و تمرد آغاز کردند و البته تا پای مرگ 

 ۲۰۱«سر برخط فرمان نخواهند نهاد.

جدی نيز هيچگونه ادعايی مبنی بر اجرای فقه دراين عريضۀ 

جعفری بجای فقه حنفی در محاکم هزاره جات ديده نمی شود، لهذا 

تذکر فرهنگ خالف واقعيت و گواهی سراج التواريخ و تاريخ غبار 

 است و دارای سه پيام ذيل بوده ميتواند:

فرهنگ آگاهانه اين جمله را به نمايندگی از مردم  اول اینکه،

ه در کتاب خود آورده است تا شورش هزاره جات را برضد هزار

امير رنگ مذهبی داده باشد.  ورنه او ميدانست که دولت امير 

عبدالرحمن خان يک دولت ديموکراتيک مطابق نمونه و مودل 

کشورهای غرب نبود تا از وی توقع رسيدگی به حقوق مردم شيعه 

فقه جعفری چنانکه  را مطابق فقه جعفری داشته باشد. ايکاش احکام

امروز در قانون اساسی کشور تسجيل شده و در محاکم  واليات 

هزاره نشين کشور رعايت و تطبيق ميگردد، در زمان امير 

عبدالرحمن خان نيز امکان تطبيق ميداشت تاجايی برای مين گذاری 

 نژادی مرحوم فرهنگ باقی نمی ماند. -های سياسی ومذهبی 

ته است اين ذهنيت را در مردم فرهنگ خواس دوم اینکه،

هزاره خلق کند که چون پيرو فقه جعفری هستند، نبايد احکام  فقه 

فيصد مردم افغانستان تطبيق ميشود( در مورد  8۰حنفی را ) که بر

خود قبول نمايند. ولی فرهنگ نگفته است که در عهد امير 
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م( آيا در محاکم ايران قضاوت در ۱۹۰۱ -۱88۰عبدالرحمن خان )

ق مردم سنی بلوچستان و کردستان و ترکمن های ايران مطابق فقه ح

ً مطابق فقه جعفری اجرا  حنفی اجرا ميشد يا فقه جعفری؟ طبعا

ميگرديد و اکنون هم اجرا ميگردد و هرکس ادعای خالف فقه 

 جعفری را بکند، مورد پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

قیام هزاره  فرهنگ درضمن ميخواهد بگويد که سوم اینکه،

جات به تحریکات روحانیون شیعه کشور ایران براه افتاده بود و 

گویا محرک مردم هزاره برضد امیرعبدالرحمن خان آخوندان مشهد 

. پس در اينصورت وانمود کردن علت  قيام هزاره ها به بوده اند

 سبب اجرای فقه حنفی بجای فقه جعفری بی مورد مينمايد.

نوشته ها، در برانگيختن هيجانات بدون ترديد اين گونه 

وعصبيت های قومی موثر بوده و سبب شگاف و جدائی و حتی در 

 برخی موارد باعث برخورد های خونين اتنيکی و مذهبی گرديده اند.

دونمونه از تاثيرات مخرب پيام اين کتاب را که از سوی گروه های 

مال منسوب به ستم ملی وقوماندانان ازبک در حق پشتون های ش

 کشور اعمال شده در سطور پيشين حکايت  شد.

اميرعبدالرحمن خان، قبل از حمله عمومی به هزاره جات ، 

فرمانی که در آن به قيام کنندگان هم توصيه شده است وهم تهديد وهم 

طايفه  45عذر و هم زاری، عنوانی تمام طوايف هزاره )که بيش از

 ميشدند( فرستاد. در اين فرمان ميخوانيم:

من که امیر عبدالرحمن هستم و خیرخواه جمله »... 

مومنان هستم و از طرف خداوند عالم  بر جمله مؤمنان 

و مسلمانان ]این کشور[ فرمان روائی دارم، باید که 

 خیرخواهی مؤمنان را بکنم.

اولین خیرخواهی اینست که باید از امر خدا و 

ی رسول او جملر مؤمنان سرتابی نکنند و اگر نافرمان

خدا و رسول او بکنند، برمن لزم است که نصحیت کنم 
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و اگر نصیحت مرا گوش نکنند، در آن وقت به امر 

خدای عالم که در کالم مجید امر کرده است، باید 

بازخواست واجبی کنم. چرا که من هم مواخذه میشوم 

 اگر از گناهان آن مردم چشم پوشی کنم.

را می بنابر آن از برای شما مینویسم و شما 

آگاهنم که حیف من می آید به خرابی شمایان و 

میخواهم که شمایان مثل میرهای دیگر هزاره جات، در 

دربار افغانستان باعزت باشید و نمیخواهم خوار و 

خراب و بی اعتبار باشید و در نزد خدا و رسول او 

شرمسار باشید.  از برای خیرخواهی شما گفته میشود 

که راهزن دین محمدی )ص( که از این حرکت شیطان 

است و در دل شمایان خلل اندازی میکند و شمایان را 

به جهل سوار و خسران دنیا و آخرت را از دست و 

زبان خود شما برای شما مهیا میکند. هوش کنید که 

خود را نزد خدا و رسول او شرمنده نکنید و دغدغر 

 شیطان را از دل دور کنید. فرمان خدا را قبول کنید و

از فرمان شیطان دور شوید که خسران دنیا و آخرت به 

 قبولی فرمان شیطان است.

و اگر پند مرا گوش ندهید، من حمد و ثنای 

پروردگار را بجا می آورم که همه اسباب دنیاداری که 

لزمر پادشاهان عالم است، بمن کرامت کرده است 

ولکها نفوس از مردم اسالم را فرمانبردار من بندۀ 

کرده، تا انتقام از کسانی که نافرمانی از ذات حقیر 

مقدس او  و رسول او بکنند، بگیرم  و بازخواست 

 کرده بتوانم.

من از بسیار غمخواری برای شمایان می نویسم   

و شمایان هم روی خدا و قرآن خدا را ببنید، از جهل 
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بگذرید!  و در نزد سردار عبدالقدوس خان سالم کنید و 

و جدال نرسانید.  وال اینکه پند من سخن را به جنگ 

به دل شمایان جاگیر نشود، پس نزد خدا و رسول او 

گردن من خالص باشد. بعد از ناشنودن این سخن خطر 

مردم افغانستان، بلکه کل مسلمانان برکفر  و عصیان 

بغی شما حکم خواهند کرد! چرا که در قرآن شریف 

بخواهید و  همین آیه کریمه است. مالیان قوم خود را

قرآن را باز کنید که در باب بغی چقدر حکم سخت کرده 

است. همر ما مردم به قرآن ایمان آورده ایم، خود را از 

جملر باغی حساب نکنید. و ال اگر حرف من گوشزد 

شمایان نشد، پس غضب خداوند عالم را خواهید دید که 

از چه قرار بازخواست دین محمدی را میکند؟ این چند 

ه را برای دلسوزی نوشتم، باقی خود اختیار بد و کلم

نیک کردن را دارید. از خداوند میخواهم که شما را 

 202«هدایت کند به راه نیک. انتها

از متن فرمان فوق برمی آيد که امير در آغاز ميخواهد مردم 

را از جنگ و خون ريزی برحذر دارد، لهذا مثل يک آدم عاجر که  

روی  ای عفو و ترحم کند، ميگويد : "از يک شخص زورمند تقاض

و دنيا و آخرت خود « خدا و رسول خدا را ببینید و از جهل در گذرید

را خراب نسازيد و با اين نوع نصايح عواقب بد روانسوز جنگ با 

دولت را برای مردم حالی ميکند. در اينحال موضع گيری امير يک 

م امير سياسی است که خود را در مقا –موضعگيری اسالمی 

المؤمنين  و مکلف به دفاع از کتاب هللا و شريعت قرار ميدهد و 

ميگويد که در صورت نافرمانی از من که امير افغانستان هستم 

ً خود را مکلف به دفاع از دين محمدی ميدانم و مردم را به  شرعا
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فراخواندن ماليان و بازکردن قرآن و دوباره خوانی آيۀ بغی دعوت 

له ميخواهد طرف را از عاقبت فتوای علمای سنی ميکند و بدينوسي

مذهب و مخاطرات آن بترساند تا دست از شورش و بغاوت بردارند، 

ولی متمسفانه که ميران و ماليان و سيدها و مبلغان  و خطيبان هزاره 

که موقف و حيات خود را بيش از همه در خطر ميديدند، پيام امير 

و گذاشتند تا مردم بدست قشون را بگوش مردم هزاره جات نرساندند 

 مسلح دولت مثل علف درو شوند.
 

فيض محمد کاتب مينويسد:" و حضرت واال پس از صدور 

اشتهارات کفر هزاره که به فتوای علما جاری گشت، از محاربات 

"ياغيه هزاره" و دستبرد ايشان به ذريعۀ عرايض افسران و صاحب 

رمان کرد که هرچند مرد و منصبان سپاه نظام آگاه گرديده همه را ف

زن و پسر و دختر و مال و منال آن "قوم کافر" را از راه غنيمت 

متصرف شوند، به قرار آئين دين مبين، پنج يک آنرا حق حضرت 

واال دانسته، ارسال حضور بدارند و باقی را حق و حصۀ خود 

دانسته، متصرف شوند. و از صدور اين حکم بود که هزاران هزار 

تر و پسر از مردم هزاره به اسيری رفت و در تمامت زن و دخ

 ۲۰۳افغانستان و ممالک خارجه به فروش رسيدند."

قشون دولت با گرفتن فرمان "جنگ باقوم کافر" بر ظلم  و 

اسبتداد خود پای افشردند و کرنيل فرهاد خان خشونت عليه شورشيان 

ر دو را بحد وحشت ناکی رسانيد چنانکه  از جمله " سرکردگان اسي

تن را به دهن توپ بست و دو تن را پاره پاره کرد و پيش سگ 

انداخت، و دو تن را چانماری و يک نفر را به بزغالۀ تازی قطعه 

قطعه کرد و يک نفر را با سرنيزه سوراخ سوراخ کرد و يک نفر را 

 ۲۰4مردم مالخيل تکه تکه کردند."
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ت آخر االمر شورشيان از دست سپاه مجهز امير که با قو 

های قومی واليات همجوار هزاره جات تقويت ميشد، بشدت سرکوب 

گرديدند وهمانگونه که امير در نامۀ خود به آنها هوشدار داده بود، 

بيش از همه مردم دهقان و مالدار و برخی از روحانيون در اين 

شورش سرکوب گرديدند و اکثريت فيوالها  دست از مبارزه گرفتند  

 د.وعفو تقصيرات خواستن

بگفتۀ غبار، امير دختر عظيم بيگ سه پای را که جزء اسراء 

بود به پسر خود حبيب هللا خان تزويج نمود و اعالناتی طبع  و نشر 

نمود که شورشيان فراری به مساکن خود باز کردند و هم امر نمود 

که برای کشت و کار مردم گندم تخمی بصورت تقاوی داده شود. در 

ذوقه بعمل آورد. امير در هزاره جات بين چرا نقاط قحط زده امداد آ

گاه های مردم هزاره و چراگاه های مردم کوچی حدودی مشخص و 

معين نمود. امير امر کرد که اراضی متنازع فيها بين دهقانان هزاره 

و فيودالها، قسماً از دست فيوالها کشيده شد و به دهقانان هزاره داده 

و کنيز مردم هزاره فروخته نشوند، شد.امير امر کرد که منبعد غالم 

اما آن هزاره ها که در داخل افغانستان فروخته شده بودند بحيث برده 

، تا اينکه در عهد شاه امان هللا آزادی آنان اعالن ۲۰5باقی ماندند

گرديد و مردم هزاره نيز به  شاه امان هللا وفادار ماندند و در وقت 

او از طرفداری شاه دست اغتشاش بچۀ سقاو تا آخرين لحظۀ سقوط 

 نگرفتند.

 

 

 بخش پنجم

 : درمورد شاه محمود هوتکیز تعصب فرهنگ تبار
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ترديدی نيست که هيچ تمليفی بی نقص نيست ولو مؤلف آن  

دارای تبحر علمی وشهرت جهانی باشد،واين يک روند معمولی 

وعادی در تمام جوامع انسانی است. بخصوص اگر اين کمی وکاستی 

اشد، و دليل آن  عدم دسترسی به اسناد ومدارک  تاريخی ها عمدی نب

و بازيافته های باستان شناسی در هنگام نگارش اثر باشد، قابل 

تشويش نيست ، ولی اگر مؤرخ با وجود دسترسی به مدارک تاريخی 

از ضبط و بيان نکات سودمند وآموزنده در بارا حادثه ای يا شخصی 

ده( خود داری کرده باشد، نمی آموشش يا قوم وفرقه ای ) که احياناً خ

و يا ضمن شرح مسايل تاريخی، در البالی کلمات وجمالت خود 

نکاتی را گنجانيده باشد که در آينده از آن خطری به بافت وساختار 

اليق تقبيح است، زيرا در  جامعه  متصور باشد، قابل گذشت نی بلکه

هی هم وزن  واقع درحق نسل های آينده و درحق تاريخ کشور گنا

  خيانت انجام داده است. 

 در سطور ذيل نمونه يی ازشيوه استفاده از منابع موجود در 

، فاتح اصفهان نقل یدسترس فرهنگ را به ارتباط شاه محمود هوتک

ميکنم تا ديده شود که آيا در حذف يا اضافه کردن جمالتی از سخنان 

اصفهان، يک شاهد عينی از وضعيت شاه محمود وعساکر افغانی 

 پای تعصبی درميان بوده است يا خير؟

 .Jکروسینسکى )« خاطرات  سياح مسيحی»بنابر گزارش کتاب

T. Krusinske،سال را در اصفهان  ۲۰که مدت  ( کشیش لهستانی

گذشتانده،و در ايام محاصره اصفهان شاهد اوضاع دلخراش مردم 

ميسر شهر بوده  و چندين بار فرصت ديدار با شاه محمود برايش 

گرديده بود، او تصوير  از وضعيت مردم اصفهان درهنگام 

 محاصره اينطور بدست ميدهد: 

بعد از سه ماه در شهر اصفهان گوشت خر و  »

شد و آنقدر نکشید که حمارى)خر( به  شتر فروخته مى

کردند، بعد آنهم پیدا نشد.  پنجاه تومان داد و ستد مى
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چهارماه  بناى خوردن سگ و گربه نهادند. در عرض

مردم بناى خوردن گوشت انسان نهادند، پنج قصاب به 

این امر مشغول بودند. مرده تازه را دیدم که رانهایش 

خوردند. چون اهالى شهر اصفهان را عادت  را بریده مى

هاى خود جمع نمایند و  نبود که آذوقه سالیانه در خانه

همه از بازار ملزومات خود را یوم به یوم خریدارى 

آوردند.  نمودند و ابدأ فکر محاصره به خاطر نمى مى

آخر کار بجاى رسید که پوست درختان را به وزن 

کوفتند و  فروختند و در هاون کرده مى دارچینى مى

جوشاندند و آب آن  پوست کفش کهنه را جمع کرده مى

ها و گذرها افتاده  خوردند و مردمان در کوچه را مى

زنان بى صاحب که  دادند. دختران باکره و جان مى

تافت، لعل و جواهر و زیور خود  آفتاب بر سرشان نمى

دادند و کسى  زدند و جان مى را بر سر نهاده فریاد مى

پرواى دفن مردگان را نداشت و شهر از لشه ایسشان 

  206«پرشد...

ها  غارتگرانه يا انتقام جويانه همواره  در هر حال لشکرکش 

توان کشيده و توانگران کمتراز  مدمار از روزگار مردم فقير وک

ها   اند. اصفهان در اواخر ماه اکتوبر آخرين نفس گرسنگ  رنج ديده

 کشيد. خود را م 

بگفته شاهدان عینى که لکهارت چشمدید آنها را ضبط کرده  

اکتوبر( به حفاظت  2۳سربازانى که درپایان ایام محاصره ) »

داشتند بجاى استقرار  تر زیبندگى حصارها گماشته شده بودند، بیش

 . ۲۰7«در این مواضع در بیمارستان به سر برند.
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سرانجام پس ازشش ماه محاصره پايتخت براثر قحط  و 

گرسنگ  ومرگ و مير از بيمارها  عفون ، شاه سلطانحسين مجبور 

شد از تخت سلطنت فرود آيد وخود شخصم به اردو  دشمن رفته و 

قدرت محمود افغان  سرنوشت حيات و سلطنت خود را در پا 

 2۳آذر/  ۱2پادشاه قوى شوکت ایران ساعت]روز[  » بگذارد.

اکتوبر بدون هیچگونه جالل و جبروت و شکوه سلطنتى از قصر 

خود سوار شد. او همچون فردى بینوا و پریشان لباس بتن داشت و 

بارید، چنین  از آنجا که آشفتگى خاطر از سر و روى مالزمانش مى

 .208 «گیرد. سم تشیع رسمى آن اعلحضرت انجام مىنمود که مرا مى

اکتوبر موکب شاه محمود با شکوه و جالل خاص از  ۲6در 

آباد حرکت کرد و به اصفهان وارد شد. سربازان افغان  پس  فرح

ازآنکه مراسم ورود رسم  به قصر سلطنت  پايان يافت با صدا  بس 

ز دروازه قصر کشيدند و محمود پس از عبور ا« اکبر»هللا بلند فرياد 

به تاالر بار يافت و براورنگ سلطنت جلوس نمود. بزرگان و 

وزيران مسئول شاه سلطان حسين مخلوع سوگند وفادار  و احترام 

به شاه محمود بجا آوردند. و بدينگونه دوره فرمانروائ  افغانها در 

 ايران آغاز شد.

کروسنيسکی ميگويد:شاه محمود )سلطنت  

آغاز شخص با نشاط و معتدل م(، در  ۱7۲5-۱7۲۲از

بود و يک  از کارها  نخستين او در مسند پادشاه  

ايران، عمل انسان  و  در حمل آذوقه برا  مردم 

ها  اول سلطنت خود   قطح  زده اصفهان بود. در ماه

با ميانه رو  که مايۀ اعجاب ايرانيان شده بود، 

شاه محمود آنانى را که نسبت به  کرد. فرمانروائ  م 

شاه و وطن خود خیانت ورزیده بودند و عمل جاسوسى 
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به نفع افغانها انجام داده بودند، یا اعدام نمود یا زندانى 

گفت  ساخت و درس درستى به خائنان داد. او علنأ مى

اند،  از کسانى که به شاه و دولت خود خیانت ورزیده

توان چشم نیکى داشت و در صورت اقتضاى  نمى

ز راه خیانت پیش خواهند فرصت در مورد وى نی

  20۹گرفت.

محمود شاه  کروسینسکى تصویری از سیمای

 دهد:  وبرنامه های روزانه اش را اینگونه بدست مى

او مردى بود میانه قد، چهارشانه، داراى چهره  »

عریض و بینى پست، چشمان تیز، نگاه تند ونافذ، 

گردن کوتاه و ریش سرخ کوسه. او هر روز صبح با 

گرفت و بقیه  ن افسران اردویش کشتى مىزورمندتری

هاى که بالخص بر جسم وى سختى  روز را به ورزش

پرداخت. روزانه پنج گوسفند با  بخشید مى و قوت مى

کردند تا او آنها را با  پاى بسته نزد وى حاضر مى

کرد. او در پرتاب کردن  شمشیر خود دو نیم مى

ى را که هاى کوتاه بسیار ماهر بود و هرگز هدف نیزه

کرد. او در موقع سوار شدن  گرفت خطا نمى نشانه مى

بر اسب، آنچنان جست و چالک بود که بدون رکاب، با 

گرفت و همینکه دست راست  دست چپ از یال اسب مى

گذاشت. در خانه زین سوار بود. او  را بر پشت اسب مى

خوابید و هنگام لشکرکشى هرگز بر بستر  بسیار کم مى

گرفت و  ها، شخصأ از پاسبانان خبر مى بآرمید. ش نمى

پرداخت. در عذا خوردن میانه  در اصفهان به گشت مى

یافت قناعت داشت، شراب  رو بود و به هر چه دست مى
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نوشید و بجز با زوجه خود، دختر شاه سلطان  نمى

حسین که از او یک پسر داشت با هیچ زنى همبستر 

[که تن نشد. شاه محمود بر خالف شاه حسین ]صفوی

آسا و عیاش و مهربان بود، فعال و پرطاقت بود و در 

قصاص و تعزیر احدى پیشش شفاعت کرده 

پذیرفت و حکم شرعى را  توانست و التماس را نمى نمى

نافذ میکرد و درحق دشمن خود بسیار قهار بود. در 

 ۲۱۰«ها، پیش روى سپاه خود قرار میگرفت. جنگ

 سینسکى در مورد روحیه جنگجویان افغانى کرو

جنگ و قتال عادت افغانهاست. درجنگ و  » گوید: مى

تواند از دشمن رو گرداند هرکه بر  کارزار کسى نمى

گردد بى امان به قتلش بپردازند. درمحاصره اصفهان 

کردم. یکى  آباد تماشاى جنگ مى من نزدیک پل عباس

از افاغنه را دیدم که دست راستش را افکنده بودند، به 

و محافظان به گمان اینکه از جنگ  عقب صف آمده

خواستند او را بکشند. دست افتاده  گریخته است، مى

خود را بنمود، باز راضى از برگشتن او نشدند وگفتند: 

اى نابکار اگر دست راست تو درکارزار افتاده، باید با 

دست چپ جنگ کنى و اگر دست چپ هم افتاد با دهن 

از تا از خداى اند  جنگ کن و آب دهن بر روى دشمن

خود به مزد بزرگ رسى... اگرشمشیر، کمان، تفنگ و 

غیره اسحله افغانان بزمین افتد براى گرفتن آن از اسپ 

سوارى چابک   آیند. از بسکه در اسب به زیر نمى

. هر دارند باشند از روى اسب خم شده از زمین برمى مى

گرفتند اگر از اهالـى آن شهر  شهر و بلدى را که مى
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رود،  دیدند که طبقى از جواهر و زر بر سرنهاده مى مى

گذاردند که  از لشکر و توابع یکنفر که آنجا بودند نمى 

به بیع و شراى اسیر رغبت  ذره یى به او اذیت رسانند.

کنند و بسیار  ندارند. و اسیر را بعد از مدتى آزاد مى

کسان را که در جنگ گرفتار کردند، بخود اولد کردند و 

فرزند نگریستند. در امور توکل دارند، تن پرور بچشم 

گذرانند. عادت به  نیستند، به گندم برشته اوقات مى

اند. روده گوسفند را پر آب کرده بر  الوان اطعمه نکرده

نمایند. در  کمرمى پیچند و در وقت حاجت استعمال مى

ها را بر  دارند. نان و سایر خورش طعام تکلیف نمى

خورند و به غیر از آب چیزى  ىروى زمین گذاشته م

هاى  خورند. از اعلـى و ادنا شال و کرباس نمى

رنگارنگ دارند که خود را از آفتاب و اسحله خود را 

دارند. لباس گشاد وبلند]دراز[ مى  از باران نگاه مى

خرامند  ها مى هاى ایشان بى نقاب در کوچه پوشندو زن

تاب بى و بسیار مقبول در میان آنهاهست که چون آف

هاى خود از بلور و مدنگ  روند، در گوش حجاب مى

  2۱۱ «گوشوار کنند.

 شود که افغانها مردمان   از گزارش کروسينسکی معلوم م 

جنگجو و دلير و با انضباط بودند و برا    ساده و کم توقع اما سخت

 رزميدند.  پيروز  خود تا سرحد مرگ م  

از عواملى که یکى  »:که  آمده استدرگزارش کروسینسکى 

در پیروزى افغانها سهم عمده داشت ، انضباط سپاهیان بود. شاید 
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در هیچ جاى دیگرى سرداران  از چنین اقتدارى برخوردار نیستند و 

 .2۱2 «از آنان فرمان برده نمى شود.

تا اينجا مطالبی که از چشم ديد يک شاهد عينی وغيرافغانی 

محمود مردی با برنامه (خوانديم، نشان ميدهد که شاه  کروسنسکی)

بوده، به ورزش واسپ سواری وکشتی گيری وشمشيربازی 

عالقمندی داشته است. از پرخوری وتن پروری وعياشی پرهيز 

ميکرده و در نيمه های شب از وضعيت پهره داران ومصروفيت 

نظاميان خود را با خبرميساخته و بدينسان شخص با انضباطی بوده 

ا مردمی که تا ديروز درمقابل شان می است. درسياست و برخورد ب

جنگيد،نيز بسيارخشن نبوده است.اينها همه جنبه مثبت اين جوان 

 نيرومند وفاتح دلير افغان است.

اما فرهنگ بنابرهر دلیلی که بوده بخش های مهمی ازصفات 

نیک شاه محمود  وسپاه افغانی را درگزارش خود حذف نموده 

کروسینسکی،با جمالت اضافی از است. او عبارت ذیل را از قول 

طرف خود عالوه نموده که من آن جمالت رابرنگ سرخ نشانی و 

 زیرآنها خط کشیده ام:

 او مردى بود میانه قد، چهارشانه، داراى چهره  »

عریض و بینى پست، چشمان تیز، نگاه تند ونافذ، 

گردن کوتاه و ریش سرخ کوسه،] تا وقتی که بمرض 

نشده بود شخصی با نشاط  عصبی یا دماغی مبتال

هر روز صبح با افسران اردویش کشتی   ومعتدل بود.[

ً از پاسابانان خبرگیری میکرد.  میگرفت وشبها شخصا

شراب نمی نوشید وبزنها بجز زن خودش عالقه داشت. 

در آغاز امر با ایرانیان رفتار خوب داشت  ودر پهلوی 

کار را هرافغان یک ایرانی را مقرر کرده بود تا اصول 

                                                 
212

 46تهران، ص چاپ وایت کروسینسکى ،ن برسقوط اصفها - 



 278 تاریخ چیست ومورخ کیست؟

باو بیاموزاند. در نتیجه درچند ماه اول حکومت او 

ادارۀ کشور نسبت به دورۀ اخیر صفوی بهتر بود، ] 

اما بعد ازمریضی احوال او بکلی دگرگون گردید 

وبطوریکه دیدیم با قساوت جنون آمیز نه تنها اتباع 

ایرانی بلکه دوستان افغانی را هم بطوری رنجه خاطر 

او راضی بودند، وشاید خودش ساخت که همه بمرگ 

هم دراین آرزوی دیگران عقب نبود، چنانچه روایت 

کنند که شبها ناله میکشید وگوشت بدنش را بدندان 

میکند، چله نشینی هم او راچنان ضعیف ساخته بود که 

 2۱۳ [« بکالبد متحرکی شباهت داشت.

سطوريکه من  آنها را برنگ سرخ نشانی  و زير آنها خط 

وهريک را در قالب گرفته ام، در ترجمه دری خاطرات کشيده ام، 

کروسينسک  از قلم فرهنگ ديده نميشود، بلکه از خود فرهنگ است، 

زيرا که ماخذ را در ختم گفتار کشيش نشان نداده و دانسته نميشود که 

چرا  مؤلف از ذکر صفات خوب شاه محمود وسپاهيانش خود داری 

مورد، روحيه جنگاور   کرده است. درحاليکه نکات مهم  در

افغانها و دسپلين و نظم عسکر  و سادگ  و کم توقع  افراد سپاه، 

خوراک، پوشاک، زيورات زنان افغان و صورت و سيرت آنان 

وکرکتر و روش حکومت شاه محمود هوتک و اخالق و سجايا  شاه 

اشرف هوتک و برخورد انسانی آنان با اسراء و مردم ايران و ديدگاه 

ها  اجتماع  و علل موفقيت آنان بر  بت به طبقات و گروهآنان نس

 ثبت شده است.  اثرنظام حکومت  صفو  در اين 

از قلم انداختن اين نکات از سوی مرحوم فرهنگ ، نشان 

ميدهد که عمداً نخواسته نکاتی را از قول يک شاهد عينی بياورد که 

و ادارا  داللت بر انضباط وهيبت و صالبت  شاه محمود در کنترول
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سربازانش  ميکرده است. ورنه نقل صفات نيکو از روحيۀ جنگی 

می افزود وحسن  شودسپلين پذيری سربازان افغانی براهميت کتاب

 نظر واعتماد پشتونها را نسبت نوشته های مؤلف بيشتر می ساخت.

نسان نکات بسیار مفید و آموزنده ای در خاطرات یبد

ای خوبی برای نسل های کروسینسکی بچشم میخورد که درس ه

جوان ما شده میتوانند، ولی متاسفانه که درکتاب فرهنگ)افغانستان 

حذف جمالت  در پنج قرن اخیر(، آن نکات مهم حذف شده اند.

وغیر مسلمان واضافه   غیرافغان  سودمند از قول یک شاهد عینی

کردن جمالت عکس آن صفات از قول دیگران نه تنها با معیارهای 

تعصب وسوء نیت  از منابع و مآخذ سازگار نیست، بلکه  استفاده

 نویسنده را نیز نمایان میکند.

 

 نتیجه:
از آنچه تا کنون گفته آمدیم، بدین نتیجه میرسیم که مولف 

افغانستان در پنج قرن اخیر،از روی  تعصب نسبت به پشتونها، سه 

 پیام عمده را به ساکنان غیر پشتون مخابره کرده است: 

اول، امیرعبدالرحمن خان اقوام پشتون را از جنوب به پیام 

شمال کشور انتقال داد و زمین ها وملکیت های اقوام ازبک 

وتاجیک ساکن در سرحدات با روسیه را از آنها گرفت و به 

 پشتونها بخشید. 

پیام دومش اینست که، نام افغانستان یک نام جدید است که 

سها در قرارداد اتحاد با از سوی انگلی  ۱۹0۱برای بار اول در

ایران برضد افغانستان دیده میشود و قبل از آن کشورما بنام 

"خراسان" و "آریانا" نامیده میشد. وبه همین دلیل درمتون تاریخی 

 شما اسم و رسمی از افغانستان دیده نمیتوانید. ۱۹قبل از قرن 

پیام سومش اینست که، مردم هزاره پیروان فقه جعفری اند 

ق احکام فقه حنفی را تعرض بر عقاید وفقه جعفری میدانند و وتطبی
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برای تطبیق فقه جعفری درمناطق هزاره نشین، دست به شورش 

 زدند و سرکوبی آنها از جانب دولت برای تطبیق فقه حنفی بود.

ونتایج این هرسه پیام به حال جامعه عقب مانده و اکثراً 

اک و زیانبار است و بیسواد وتاحدی از هم گسسته ما خیلی خطرن

تاثیرات سوء آن را پشتونهای شمال هندوکش در استانه سقوط 

دولت داکتر نجیب هللا ،وآغاز حاکمیت ربانی واقتدار دوباره ایتالف 

 شمال پس از سقوط طالبان ، بصورت فاجعه باری تجربه کردند. 

درفصل های مختلف کتاب فرهنگ میتوان پیامهای ناخوشایندی را 

به آدرس اقوام افغانستان فرستاده شده است که مردم ما، یافت که 

تاثیرات مخرب آنرا، با پوست وگوشت خود لمس کرده اند. دشمنان 

افغانستان بخاطر تاثیرات سوء همین پیامها است که پیوسته به نشر 

وتکثیر این کتاب پرداخته اند وممکن است آنرا بطور مجانی درمیان  

سیم وتوزیع کنند، درغیر آن نه مردم مردم صفحات شمال کشور تق

ما عادت به کتاب خواندن دارند و نه کسی به تاریخ چندان عالقمند 

است، ورنه کتب تاریخی بهتر وبالتر از تاریخ فرهنگ از سوی 

نویسندگان ودانشمندان افغان قبالً به نشر رسیده است که روی چاپ 

ازمرحوم احمدعلی  دوم را ندیده اند.ازجمله تاریخ قدیم افغانستان

کهزاد، کتابهای تاریخی عالمه حبیبی، تاریخ های پوهاند علی 

محمدزهما، تاریخ های پوهاند میرحسین شاه،تاریخ های عزیزالدین 

پوپلزائی،تاریخ های مرحوم غبار و عالمه فیض محمد کاتب وغیره 

را میتوان نام برد، اما این کتاب بیشتر از تمام آثار ادبی وتاریخی 

یاسی وهنری در صد سال اخیر درکشورتکثیر شده است.علت آن وس

جز پیام استخوان شکنی میان اقوام ، چه چیزدیگری بوده میتواند 

که دراین کتاب هست ودر کتب مرحوم غبار ومرحوم  حبیبی 

 ومرحوم کهزاد ومرحوم  فیض محمد کاتب نیست؟    
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 بخش ششم

 لرحمن خانتفاوت نظرفرهنگ با غباردر مورد امیرعبدا
 

فرهنگ، در سراسر فصلی که به دورا امير عبدالرحمن خان 

در کتاب خود اختصاص داده، تا توانسته امير را با نوک قلمش 

تخريش و تخريب کرده و حتی يک جمله يا يک پراگراف و يا 

سطری که در آن کارهای مثبت و ماندگار اميرعبدالرحمن خان تائيد 

ابرين قضاوتی که بنابر يک ذهنيت منفی شده باشد، رقم نزده است. بن

 در مورد کسی 

 صورت گيرد، سالم نخواهد بود.

فرهنگ نه از وحدت مجدد افغانستان توسط امير عبدالرحمن 

خان اظهار رضايت و حمايت کرده و نه از تممين امنيت عمومی در 

کشور. نه از سرکوبی مدعيان سلطنت و فيوداالن و سرکردگان 

که عامل جنگ های خونين داخلی شده بودند و نه  قومی مرکز گريز،

از اقدامات امير برای مدرنيزه کردن کشور با وارد کردن تکنالوژی 

نه از آوردن   جديد و تمسيس نخستين کارخانۀ توليدی صنايع عصری.

نظم اداری و توظيف مامورين دولتی و قضات در سراسر افغانستان 

، و نه از رونق يافتن دوبارا تا نقش روحانيت متنفد را تقليل دهد

وضع قوانين، نظامنامه ها و   نه از تجارت و صنايع و پيشه وری،  

دستورالعمل ها برای بهتر شدن امور کشور، از هيچکدام اظهار 

 حمايت نميکند. 

گوئی که به نظر وی تجزیر کشور و به تحلیل رفتن آن خیلی 

امیر عبدالرحمن  بهتر بود نسبت به ظهور دوبارۀ افغانستان توسط

 خان و صاحب هویت شدن افغانها با داشتن کشوری بنام افغانستان.  

" مستبد با کفایتفرهنگ، امير عبدالرحمن خان را به عنوان "

خوانده با لوی يازدهم  و پطر کبير و محمد شاه قاجار همطراز 

دانسته، از جهت خصلت او را با جدش امير دوست محمد خان 
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امیر عبدالرحمن خان برعکس ]جدش امیر ويد:" مقايسه کرده ميگ

دوست محمد خان[ خصلت خشن و سختگیر داشت. با اینکه در 

زیرکی و حیله وری از جدش عقب نمی ماند، اما استعمال زور و 

قوت را در کار ها ترجیح میداد و میخواست هر مانعی را خواه 

از واقعی می بود، خواه وهمی و تصوری، با خون و آتش و آهن 

 2۱4میان بردارد."

 فرهنگ در جای ديگری می نويسد: "از مطالعۀ سوانح امير و 

ساير خصوصيات او ميتوان باين نتيجه رسيد که در اين حرکات 

خوی  و خصلت او با محاسبه و سنجش بغرض توليد ترس و خوف 

در قلوب رعايا و تقويۀ حکومت مرکزی در برابر عناصر سرکش 

رکيب هر دو شخصيتی حسابگر و بيرحم هر دو دخيل بوده و از ت

بوجود آمده بود که نام او هنوز در افغانستان مرادف هوشياری و 

  ۲۱5جديت توأم با ستمگری و قساوت است."

فرهنگ خود جواب سوال روش مستبدانۀ امير را چنين 

در اين شکی نيست که دولت های مشرق زمين تا سدا » ميدهيد: 

ً ماهيت شخصی و ا ستبدادی داشتند و فقط در دهۀ اول بيستم عموما

قرن بيستم بود که در اثر نفوذ افکار جديد از اروپا و امريکا و 

مجادله و قيام مردم بعضی از دولت های خود کامۀ مشرق زمين به 

رژيم مشروطه و بعد تر به جمهوری مبدل گرديدند، بنابرين تحصيل 

یت استبدادی اگر بگوئیم که طرز ادارۀ امیر ماه حاصل خواهد بود

 ۲۱6" داشت.

تنها در يک مورد و آنهم لغو ازدواج بيوه با اقارب شوهر 

متوفی و لغو محروميت دختران از ميراث که از زمان احمد شاه ببعد 

از این "  معمول بوده است در کمتر از يک سطر چنين تائيد ميکند:
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حیث در راه تخفیف فشار اجتماعی بالی زنان خدمت شایسته 

  ۲۱7"کرد.

برعکس فرهنگ، با همه انتقادات خود از امير، از غبار 

  کارهای خوب او ياد ميکند و مينويسد:

امير عبدالرحمن خان توانست بار ديگر در شرايط فيودالی »

کشور را قايم نمايد.  امنيت سرتاسری   دولت را مرکزيت بخشد و

ادلۀ جنس لهذا با آنکه اقتصاد رژيم، اقتصاد فيودالی باقی مانده بود. تب

مقدمۀ پيدايش سرمايۀ تجارتی را در  و به انکشاف نهاد  به پول رو

يعنی هسته يی که با دورا امير شيرعلی  دايرا وسيعی فراهم نمود.

سرمايۀ تجارتی "بسويۀ  معدوم شده بود احياء گرديده و خان يکجا 

تجارتی  سال آينده طبقۀ بورژوازی  ۲۰در طی و ملی" به ميان آمده 

  در پهلوی آن فرهنگ جديد ظهور کرد. م گرديد ومتراک

تحریکات و دسایس دولت انگلیس » غبار اعتراف میکند که:

در حواشی شرقی مملکت موجب بروز اغتشاشات میگردید و 

گماشتگان انگلیس از قبیل سردار نور محمد خان، سردار پیر محمد 

 خان و سردار باز محمد خان و سردار محمد حسن خان و سعدوی

کروخیل و امثال آن، در پکتیا و شینوار و ُکنر و باجور و سرحدات 

شرقی، متناوباً آتش فتنه بر ضد امیر عبدالرحمن خان می افروختند. 

چنانکه دولت روس در شمال افغانستان این آتش را توسط سردار 

 ۲۱8«اسحاق خان روشن نمود.

 مرحوم غبار، فعال شدن اولين فابريکۀ اسلحه سازی امير را

دانسته مينگارد: " امير عبدالرحمن خان سعی بسيار  ۱886در سال 

ميکرد که ذخيرا مهمات جنگی دولت را برای يک ميليون عسکر 

آماده نمايد. لهذا از تمام معاش خوران دولت يک ماهه معاش در 
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توسط  ۱886سالی برای خريداری اسلحه گرفته ميشد. بزودی در

از اروپا « شورم کريشکر» يک مستخدم فرانسوی دولت بنام 

فابريکۀ حربی که توسط  قوا بخاربکار می افتاد خريداری و وارد 

 شد و بنام "ماشينخانه" درکابل تمسيس گرديد. 

 نفرکارگر مصروف کار بودند. توليدات 4۰۰۰دراين فايريکه 

تفنگ وغيره لوازم  5۲۰۰و ۲۱۹[توپ۳6۰تا [ ۱۰4ساالنۀ  آن 

دنباله پر صحرائی، توپ قاطری  نظامی قرار ذيل بود: توپ جلوی

کوه، توپ بزرگ استحکام  و قلعه، توپ غرابين )ماشيندار(، تفنگ 

بورد، تفنگ بغل پر، تفنگ  ۳۰۳نوع هنری مارتين، تفنگ های 

دوازده تکه، تفنگ پنج تکۀ جاغور دار، تفنگ دو ميله شکاری، 

کريچ، برچه، خنجر، شمشير، کارد، چاقو، باروت، کارتوس، گلۀ 

بنل فوالدی و چودنی، خول برنجی، پتاقی توپ و تفنگ، فيوز شر

برنجی و چوبی وغيره. اين فابريکه توسط کارهای دستی هم به 

توليدات می پرداخت و اشياء از قبيل: دريشی های عسکری، خيمه، 

بيرق، بوت و موزه، دستکش و کاله و کمپل توليد می کرد.  

بيل: نجاری، سراجی، فابريکه دارای شعبات مختلف صنعتی از ق

حلبی سازی،  مسگری، آهنگری، فلزکاری، زرگری، مسکوک 

سازی، گليت کاری، سيم دوزی، گل سازی، حکاکی و ارابه سازی، 

صندوق سازی، چاپخانه ليتو گرافی، جراب بافی، دندان سازی، 

سترنجی و گليم و قالين بافی، کاشی سازی، حجاری، نقشه کشی، 

  ۲۲۰سوهان سازی و غيره بود." چودن ريزی، اسپرت کشی،

بطورخاصی توجه  ،امیر به انکشاف زراعتغبار می افزايد 

تمام اوقاف مذهبی که از قديم در افغانستان موجود بود با ارقام  :کرد
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و تصديق نامه های روحانيون و مستمری خوران ضبط گرديد و فقط  

 برای بعضی که در خدمت دولت بودند مستمری کمتر و"رقم" جديد

داده شد. برای انکشاف زراعت هم بند آب قديم غزنه ترميم و 

، تخم پنبه از  نهرهای جديد غموری و اجميل در قطغن حفر گرديد

امريکا،  زرد چوبه و زنجبيل از هند، نيشکر از الهور، تاک از 

سمرقند، بقوالت و اشجار و گل از اروپا و افريقا، اسپ از سيالن و 

د کشور شد. همچنين در داخل مملکت، ايران، خر از بخارا وار

انتقاالتی به عمل آمد و شير توت بدخشان و قوی سيستان وغيره بين 

 ۲۲۱ واليات مبادله گرديد.

غبار عالوه ميکند که، امير عبدالرحمن خان در داخل سرحدات 

آزاد افغانستان شرقی روح جهاد و دشمنی با انگليس را می دميد و 

وع منتشر ميساخت و در سرحدات آزاد کتب و رساالتی در اين موض

توزيع مينمود. او علناً در دربارهای خود از بيوفائی و غداری دولت 

انگليس و دشمنی او با اسالم سخن ميگفت و مردم را تشجيع می 

پول و اسلحه کمک ميکرد   نمود. امير به رهبران مردم سرحدات آزاد

ً او به نشر رساالت  تا برضد حکومت انگليس بکار ببرند. عالوتا

موظف حدبخشی دستور  تبليغی جهاد پرداخت وهم به مامورين 

و تمکيد  العملی صادر و مواضع عمده را دقيقاً مشخص کرد و نام برد 

 ۲۲۲کرد که انگليس بيشتر از آن تجاوز نکند.

بدون ترديد فرهنگ کتاب غبار را خوانده و ذکر کارکردهای 

ا در اثرماندگارغبار خوانده نيک وماندگار امير عبدالرحمن خان ر

،ولی درکتاب خود از آنها ياد نکرده، تا نشان داده باشد که او بيشتر 

از غبار، واقعيت گرا و در ضديت باخاندان سلطنتی افغانستان قرار 

دارد، حاالنکه واقعيت چنين نيست. فرهنگ در سلطنت محمدزائی 

و از طريق  )ظاهرشاه( به  مقامات وزارت و وکالت وسفارت رسيده
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ازدواج پسرخود داکتر محمدامين فرهنگ با خواهرملکه حميرا، خود 

را با سلطنت پيوند داده بود، اما غبار هرگز حاضر به اشتی با 

خاندان سلطنت نشد و دست از مخالفت علنی با خاندان سلطنت 

 نگرفت.
 

 نقش امیرآهنین درساختن افغانستان غیر قابل تجزیه:

یرآهنین،امیرعبدالرحمن خان زمانی نقش وطن پرستانه ام

بخوبی برجسته میگردد که می بینیم پس از کودتای ثورتا امروز، 

نقشه ها وپالن هایی زیادی برای تجزیر افغانستان از سوی دشمنان 

اتنیکی اقوام  -آن طرح شده است، اما بخاطربافت اجتماعی

 افغانستان در شمال وغرب وجنوب کشور،که طراح آن امیر بوده

 است، همگی این پالنها نقش برآب شده است.

هر آخوند و مال، سرکردۀ هر طایفه و قلعه   امیر مینویسد:" 

خود را پادشاه بالستقالل میدانستند و از مدت دو صد سال آزادی و 

خود سری بیشتر از این آخوندها و مالها را حکمرانان سابق 

و میرهای هزاره افغانستان متعرض نشده بودند. میر های ترکستان 

و سرکرده های غلجائی بالنسبه از امرای افغانستان قوی تر بودند.  

و تا زمانیکه آنها حکمران بودند، پادشاه نمیتوانست در مملکت 

عدالت نماید. لهذا نخستین کار من این بود که قطاع الطریقان 

وسارقین  و ابنای کاذب و پادشاهان جعلی را تمام نمایم. اذعان 

یم که این کار آسانی نبود، بعضی از آنها را تبعید کردم یا عازم مینما

 ۲۲۳.«سفر آخرت شدند

امیر عبدالرحمن خان برای آوردن ثبات واستقرار حاکمیت 

ملی وامنیت عمومی  وتأمین وحدت دوبارۀ  کشور وحتی برای جلو 

« استبداد هدفمند»گیری از تجزیر آن در آینده ، از سیاست 

حالی که با مردم واقوام شورشی از درخشونت کارگرفت و درعین 
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وشدت عمل پیش می آمد، به تبعید اقوام شورشی از ولیات 

مرکزی، جنوب وشرق وغرب به شمال کشور می پرداخت تا هم 

جلو شورش ها و طغیانهای  بعدی را گرفته باشد وهم اقوام 

سلحشورجنوب را در مرزهای شمالی کشور، بخاطرایجادسدی در 

جاوز احتمالی روسها، جابجا کرده باشد. ازاینست که از برابر ت

برکت دور اندیشی آن امیر با کیاست، هیچکس نمیتواند افغانستان 

  .را به شمال وجنوب یا غرب وشرق تجزیه کند

امير عبدالرحمن خان بنابر شناخت وتجربۀ خود از افغانستان 

و متمرکزی  تکه تکه دراثر تجاوز دوم انگليس ،يک افغانستان  واحد

بوجود آورد تا از دست درازی دو ابر قدرت استعماری وقت )روسيه 

وانگليس( درامان باشد ودر جهان به حيث يک کشور مستقل شناخته 

شود. اوهنگامی که  قدرت های مرکز گريز را وادار به تمکين از 

دولت[  -دولت مرکزی می نمود، به منظور ساختن پروسۀ]ملت 

را سرکوب ميکرد، و خانواده های سران مخالفان وشورشيان 

شورشی را محکوم به تبعيد در شمال کشور ميکرد وآنان را  در 

نزديک به مرز روسيه طوری جابجا نمود تا در آينده هيچ قدرتی 

نتواند در فکر تجزيۀ افغانستان بيفتد. چنانکه يکصد سال بعد از 

که برای تجزيۀ تشکيل افغانستان برپايۀ نقشۀ امير، تمام نقشه های 

قرن بيستم ،در زمان  ۹۰و 8۰افغانستان به شمال وجنوب در دهه 

 -اشغال کشور از سوی اتحادشوروی ونيز درعهد حکومت ربانی

،چونکه امکان عملی شدنش  ۲۲4مسعود طرح گرديد، نقش برآب شدند

را نيافتند. در آغاز قرن بيست ويکم نيزپس از حملۀ امريکا با 

رافغانستان، درعهد حاکميت کرزی سه بار کشور جهان ب 44اتحاد

نقشه های تجزيۀ افغانستان از سوی متخصصان تجزيه طرح گرديد، 
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ولی بازهم در راه تطبيق آن درماندند وطراحان انگليسی وامريکائی  

 خجالت زده پشت گردن خود را خاريدند.

تنها همین پیشبینی خرمندانر امیرآهنین به اندازۀ کل عقل 

نی است که در صدد تجزیر کشور در اخیر قرن بیستم سیاست مدارا

بودند ولی شکل عملی آنرا یافته نمیتوانستند. زهی برچنین خرد 

بیشک بچر »سیاسی امیرآهنین! که باید مثل کاکه های کابل گفت:

 «افضل، کمت!
 

 عمرانات با شکوه:ر عبدالرحمن خان به توجه امی
فيودالی  امير عبدالرحمن خان درحين سرکوب شورشهای

وملوک الطوايفی،يک لحظه هم  از عمران ودوباره سازی کشور، از 

اعمار بناهای تاريخی وکشيدن جاده ها و تامين امنيت سرتاسری 

غافل نبود و مسافرت از يک شهر به شهر ديگر وتجارت بين 

افغانستان وهند وآسيای ميانه در کمال امنيت ادامه داشت . چنانکه  

ل در سرتاسر کشور پنج قضيۀ جنائی رخ درجريان مدت يک سا

نميداد واين نتيجۀ تدبير و تعقل ودوربينی آن امير آهنين در سرزمينی 

کوهستانی واز هم گسسته با مردمانی سرکش ودسپلين ناپذير بود که 

 ايجاب ميکند تا  در موردش تجديد نظرکنيم.

در دورۀ سلطنت امیر امنیت عمومی موجود بود. »بقول غبار،

بازارها قصه سرایان رزمی و در مساجد مبلغین جهاد دینی در 

مصروف فعالیت بودند.  از طرف  دیگر میله های اصناف اهالی و  

در پایتخت  پیشه وران با ساز و سرود و رقص و آواز دوام داشت. 

مرکز ساز و آواز و رقاصه ها شمرده میشد. در « خرابات»محلهُ 

لوانی و قچ جنگی و مرغ په میدان های مخصوص چوب بازی و 

بازی رواج داشت و اسپ دوانی و شمشیر و نیزه بازی معمول بود. 

استثنای سردار حبیب هللا خان در امور  خانوادۀ شخصی امیر )به 

نظامی و سردار نصرهللا خان در امور مالی( حق مداخله در امور 
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رویهمرفته هیچ کدام از پسران امیر تاجر و  کشور را نداشتند.  

 سرمایه دار در داخل و خارج کشور نبودند و فقط با معاش دولت و 

 ۲۲5. «اعزازی می زیستند رتبر 

شخصی حکام و مامورين را  امير، مصارف غبار می افزاید:

که از مردم ميگرفتند، منع کرد و اعالن نمود که مردم بدون ماليات 

به مامور پول و جنس ندهد. اگر کسی هديه يی  معين دولت به هيچ 

اينها می داد، آنها مجبور بودند که نقد  و جنس را تحويل خزاين 

در صورت تکثر دارايی  نمايند. مامورين مراقبت ميشدند و دولت 

از  ميگرديدند. راجع به مامور متجاوز  بنوعی از انواع مصادره

مردم رأی ميخواست و در صورت شکايت مردم ]مجرم را[مجازات 

 ً در منظر عام و چوک کابل عملی  مينمود. اين مجازات بعضا

ميگرديد. به عالوه ادارا عهد نامه تمسيس کرد که هر ماموری عهد  

اعدام شود.  عدم خيانت به مردم و دولت ببندد و در صورت تخلف 

امير بست خرقه قندهار را که پناهگاه مجرمين بود، درهم شکست و 

 «را کور کرد.عبدهللا خان(   پناهندا آن )محمد يوسف برادر سردار

  )همانجا(

بدینسان امیر کشوری ساخت که از نعمت امنیت سرتاسری 

 برخوردار بود و راه های کاروان رو امن وامان.غبار می نویسد:

امیرعبدالرحمن خان در حفظ امنیت بشدت کوشید تا جائیکه بقول »

شخص متهم به  میرزا یعقوب علی خان خافی نویسندۀ معاصر امیر، 

ر کشیده میشد و کاروانهای تجارتی اگر مورد سرقت دزدی به دا

 به تجار مسترد میگردید. پیدا و قرار میگرفت، اموال مسروقه کامالً 

او میگوید: روزی مقداری پول در دستمالی پیچیده در معبرعام 

و کسی جرئت برداشتن نداشت تا سپاهی  )شور بازار( افتاده بود، 
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در چوک شهر آویخت،  کوتوالی )پولیس( رسید و برداشت و

  ۲۲6« نشانی گفت و بگرفت. صاحبش آمد و 

در افغانستان هرچه ازعمرانات تاریخی ومدنی دیده میشود ، 

ماحصل دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان، وپسر ونواسه اش  

 امیر حبیب هللا و امیر امان هللا خان است.

غبار از عماراتی که توسط امیرآهنین در کابل و ولیات 

اخته شده اند، در تاریخ خود  یاد کرده مینویسد: ارگ کابل، س

گلستان سرای که مقابل مقبره موجودۀ امیر موقعیت داشت، قصر 

بوستان سرای، عمارت مهمانخانه امیر )که بعداً ولیت کابل در آن 

برج شهر آرا، سالم خانه، کوتی باغچه، مهتاب قلعه که  قرارگرفت(

عمارت باغ چرمگری، عمارت سرای  بنام قصر ملکه مسما بود.

علیا که بعد ها حریق گردید. گنبد کوتوالی )که بعداً بجای آن خیبر 

رستورانت اعمار گردید(، مسجد عیدگاه، مسجد شاهی، قصر باغ 

بال. سالمخانر پغمان، مهتاب قلعه، قصر قدیم چهلستون، همچنین 

ما در عمارت زرنگار در هرات، عمارت جهان آرا و باغ جهان ن

تاشقرغان )خلم(، قصرشاهی جالل آباد، عمارت منزلباغ قندهار و 

یک عده پل ها و قشله های نظامی درکابل و خوست و ده دادی 

    227]مزارشریف[ وهرات وغیره.
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  ارگ شاهی یا مقر ریاست جمهوری افغانستان

 

 حرم سرای ارگ شاهی
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 کوتی باغچه زیباترین قصر درارگ امیر عبدالرحمن خان

Fel!

 قصر ستور وزارت امورخارجه از ساخته های امیر آهنین
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      درآتش سقویها سوخت  ۱۹28شاهی جالل آباد که در درباغ 

 
 باد ل آقصر شاهی جال

ً قصر زرنگار در بوستان سرای در محل پارک  عالوتا

جان( خانم امیر عبدالرحمن خان، زرنگار) محل اقامت شاه بوبو
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وعمارت دافغانستان بانک، وقصرصدارت برای بود وباش سردار 

نصرهللا خان، قصرستوروزارت امور خارجه از ساخته عهد امیر 

  عبدالرحمن خان است.

امیر عبدالرحمن خان را می باید بنیانگذار افغانستان موجود، 

طن پرست و دور اندیش برای یک ومتمرکز وبا امنیت، شخصیت 

 افغانستان یک پارچه وغیر قابل تجزیه بشناسم. 

آیا کس گفته میتواند که ربانی وشرکای دیگرش، با همه   

ان این کشور، مثال: یک امکانات پولی خود، برای اعمار و عمر

پوهنتون، یا یک شفاخانه، یا یک ساختمان با شکوه دولتی یا اعمار 

یک بند آبگردان برای رفع مشکالت یک ولسوالی، حتی در زادگاه 

 خود، خشتی بر روی خشتی گذاشته باشد؟ نه خیر!
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 مهگفتارن

 

 کتاب داکترکاکړ

 وی کتنه()د پاچا امان هللا واکمنی ته یوه ن

 قابل اعتماد نیست! یماخذبخاطر ماهیت ضد امانی خود،

(۳ /۳ /20۱5) 
 

 

داکترکاکړ، يکی از استادان تحصيل يافته رشتۀ تاريخ در دهه  

است. از آنجا که وی يگانه شخص تحصيل کرده  ۲۰ قرن 7۰و 6۰

در مسلک تاريخ آنهم در انگلستان شمرده ميشد، اکثريت محصالن 

علوم بشری به او به چشم يک دانشمند و يک پوهنځی ادبيات و

متخصص تاريخ می نگريستند و به او احترام قايل بودند. من نيز 

نسبت به داکتر کاکړ خوشبين واميدوار بودم ولی هرگز از وی مقالۀ 

ای در رشتۀ تاريخ که شيوه وميتود تاريخی نگاری را تشريح کند 

 نخوانده ام. 

بارچشمم  به رسالۀ ای  ميالدی برای اولين ۲۰۰۰درسال

افغان، افغانستان وافغانها وتشکیل دولت در هندوستان، زيرعنوان )

( روشن شد وآنرا مرورکردم. اين رساله با عنوان فارس وافغانستان

طوالنی وغيرمعمول  خود، از لحاظ محتوا  يک اثر بسيار ضعيف و 

رد پراز خالء وکمبوديها است. توقع داشتم که داکترکاکړ، در مو

کلمات افغان وافغانستان با مراجعه به متون تاريخی کهن داخلی 
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وخارجی توضيحات مفصلی به خواننده ارائه کرده باشد که متاسفانه 

نکرده است. در مورد چگونگی تشکيل دولت از سوی افغانها در 

هندوستان وفارس نيز موضوع به حدی فشرده،سطحی وناقص است 

 ه هم کافی پنداشته نميشود.که حتی برای يک لکچر يک ساعت

اين اثرکه با توجه زياد ابتدا خطاطی شده وبعد بطور افسيت  

را درتاريخ نگاری در نظر من  ړګرديده، جايگاه داکتر کاک پچا

خيلی پائين آورد واينقدر دانستم که وی محقق حوصله مندی در تاريخ 

نگاری نيست، ودر توضيح وتشريح مسائل تاريخی کشور در حد 

گرد پوهاند حبيبی در انجمن تاريخ افغانستان منجمله  حبيب هللا شا

 رفيع نيست و فاقد جرئت بيان و استدالل کالم است.

با درنظرداشت همين خالها درکتاب کاکر بود که من مجبور 

شدم به جواب پيغور وطعنه های کسی که پشتونها را فاقد درايت 

سلطنت »، کتاب تشکيل دولت مستقل در تاريخ منطقه گفته بود

صفحه تاليف واز طريق موسسه 445را در« پشتونها در هند

انتشاراتی دانش در پشاور چاپ کنم. اين کتابم چنان مورد دلچسپی 

يک نويسنده پشتون در آلمان قرارگرفت که بالدرنگ به ترجمه آن 

به زبان ملی  پشتو پرداخت و از آلمان به کابل سفرکرد وآن را با 

ری از جيب شخصی خود با قطع وصحافت زيبا يو ۳۰۰۰رف امص

چاپ کرد وبرگشت. ونسخه ای از آن را بمن هديه داد. اين نويسنده 

با احساس ودراک آقای زلمی کرزی نام دارد وپسر مرحوم آغا 

 محمدکرزی قندهاری ميباشد.

د پاچا امان »دومين کتابی که از داکترکاکړبدست من رسيد،  

بود که فرصت نکردم آن را سرا پا « تنههللا واکمنی ته یوه نوی ک

بخوانم ولی قسمت های از آن را  که در مورد شورش شينوار برضد 

دولت امانی بود ودر آن محمدولی خان دروازی وغالم صديق خان 
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چرخی  وغيره  از قول علی احمدخان ]منشی؟[ در بار امان هللا خان 

ر يکی از مقاالت محرک غايله دانسته شده اند، خوانده ام .وحتی  د

آیا محمدولی خان در وازی در سقوط دولت امانی »خود زيرعنوان

به آن استناد جسته ام ونقل قول های برای « نقش داشت؟

استوارداشتن مقاله خودکرده ام. از همان زمانی که من اين بخش 

هنيت من نسبت به ذ(، ۲۰۰5ازکتاب داکترکاکړ را مطالعه کردم)

غالم صديق خان چرخی سخت خراب محمدولی خان دروازی و

گرديد وبراستی که من در درونم ازاشخاص فوق الذکر احساس 

انزجار ونفرت ميکردم. اما پس از خواندن نقد عالمانه وبسيار مستدل 

ومستند آقای داکتر زمانی برکتاب داکترکاکړ، معلوم گرديد که 

نويسنده اصلی کتاب، علی احمدخان غزنيچی نه، بلکه شيخ علب 

محبوب يکی از جواسيس انگليس درکابل بوده است.و داکترکاکړ 

ديده ودانسته نوشته های يک اجنت انگليس را مغرضانه بخورد 

خوانندگان اثر خود داده است. از روی نقد داکتر زمانی واضح 

ميگردد که محتويات کتاب )دپاچان امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه( 

رضد نهضت مشروطيت دوم ومحصل صد در صد به نفع انگليس وب

 استقالل کشورشاه امان هللا است.  

چيزيکه مرا خيلی متاثر ساخت اينست که چرا درحق تاريخ 

کشورما از جانب کسی که داکتر تاريخ است وسالهای زيادی در 

پوهنتون کابل برکرسی تاريخ تکيه زده بود، چنين خيانتی سرزده و 

ندان تاريخ کشور داده است که چيزهای به خورد شاگردان و عالقم

براساس  مقاله داکتر زمانی، تحريف تاريخ شمرده ميشود، نه حقيقت 

 تاريخ. 

البته اگر، داکتر کاکړ کتاب )سقوط امان هللا خان( را که به 

منشی علی احمدخان نسبت داده شده، به نقد می کشيد وماهيت آنرا 
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د وخواننده ميدانست برمال ميکرد، طبعاْ از اعتبار کتاب کاسته ميش

که دراين کتاب نيات استعماری نهفته است، طبيعی بود که خواننده به 

محتويات آن اعتبار نميکرد،مگرمتاسفانه آقای داکترکاکړ در واقع 

يک جعل تاريخی را بخورد خوانندگان داده است که نمی بايد اين 

آن من ميخواهم بدينوسيله آن سخنانم را به آدرس  کار را ميکرد.

دوشخصيت ضد استعماری پس بگيريم وشماتت وندامت اين کار را 

رخ آقای داکترکاکړ بکشم. زيرا اگر داکترکاکړ نوشته اين ه ب

جاسوس کارکشتۀ انگليس را،بنام منشی دربار شاه امان هللا درکتاب 

 خود انعکاس نميداد شايد انسانهای بسياری مثل من فريب نميخوردند. 

 نی،نه تنها نقش مخرب انگليس را درنقد داکتر صاحب زما

برانگيختن شورش های ضد حکومت امانی برمال ميسازد، بلکه 

نشان ميدهد که چگونه تبليغات تفتين آميز جواسيس انگليس در 

افغانستان بجای حقايق تاريخی بخورد مردم ونسل های جوان از 

سوی کسانی داده ميشود که متاسفانه در پيشوند نام خود القاب 

اکتری وپوهاندی دارند. منظورم جناب داکترکاکړ است که ايشان با د

وجود فهم ودانستن اين نکته که کتاب سقوط امان هللا خان بوسيله 

يکی از جواسيس انگليس درکابل نوشته شده است، واز سوی يک 

ترجمه شده و آنرا بنام علی احمد منشی آخرين  نفراجنت ديگر

ار ثبت کرده  تا نشان داده باشد که روزهای امان هللا خان درقنده

رواياتی که در مورد شورشهای شينوار وشمال کابل گزارش می 

يابد،از زبان نزديک ترين کارکنان شاه امان هللا گزارش داده ميشود 

تا باور خواننده را به روايت های درج شده جلب نمايد. دراين 

وار بوسيله روايات از زبان علی احمد خان گفته شده که شورش شين

غالم صديق خان چرخی )وزيرخارجۀ دولت امانی وباجۀ شاه امان 
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هللا خان( که مربوط به حزب جمهوريت برهبری محمدولی خان 

 بود،صورت گرفته است. 

نويسنده اصلی کتاب را  ړسوال اينست که چرا آقای داکترکاک

که يکی ازکارمندان انگليس در سفارت آنکشور در کابل بوده 

گان کتاب خود معرفی نکرده ونوشته های او را بصورت بخوانند

اطالعات موثق در کتاب خود انعکاس داده است؟ هدف شان از 

اينکار چی بوده است؟ آيا اين کارشان جعل وتحريف تاريخ نيست؟ 

 آيا او اين کار را در سايرکتب خود نيزمرعی نداشته است؟ 

انی نسبت به هنگامی که داکتر زم ،وباالخره چرا داکتر کاکړ

اين اثر شک پيدا کرد واصل متن را از وی تقاضا نمود تا آنرا ببيند، 

از نشان دادن اثر به يک هموطن محترم خويش دريغ ورزيد؟ اگر 

نداشت، چرا آنرا قبل از اينکه موضوع به سوء نيتی داکتر کاکړ 

 رسوائی بکشد، در اخيتار وی قرار نداد؟

 واکمنی ته یوه نوی کتنه( بعد کتاب داکتر کاکړ)دپاچا امان هللا

از نقد عالمانه ودقیق داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی، دیگر ارزش 

واعتبارخود را به حیث یک اثر تاریخی از دست داده است و وجود 

آن منحیث یک ماخذ، جزگمراهی نسل جوان وکمترآگاه ازتاریخ 

کشور، ثمره ای ندارد. من بعد از خواندن  بخش سوم نقد 

ترزمانی براین کتاب،آنرا ار رفک کتابهایم برداشتم ودر کثافات داک

دانی انداختم. خداوند برقلم وبرعمر داکترزمانی خیر وبرکت نهد که 

یکجا با پنهان کاری وتحریف تاریخ  ماهیت کتاب سقوط امان هللا را

از سوی داکترکاکر،برمال نمود و عالمی را از گمراهی وجعل خوانی 

 نجات داد.

ش سوم نقد وتحليل جناب داکترعبدالرحمن زمانی، چند دربخ

نکته توجهم را بخود جلب نمود که الزم است قدری برآنها مکث 
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نمايم. جای ديگری در نقد داکتر زمانی از قول داکتر کاکړگفته 

من تا اکنون به سندى برنخورده ام تا نشان بدهد که » ميشود که 

ان هللا خان دست داشته انگلیس ها در توطئر سقوط اعلیحضرت ام

 «باشند.

داکتر کاکر بارها در محافل خصوصی به دوستان خود گفته 

است که وی تمام آرشیف های هندبرتانوی را دیده است،تا اسنادی 

در مورد توطئه های انګلیس برضد دولت امانی کشف کند ولی او 

 ؟؟؟موفق به کشف چنین اسنادی  نشده است

اکړ دراين ادعای خود صادق نيست اما من ميگويم که داکتر ک

و راست نميگويد،برای اينکه من يک شاهد زنده وحقيقت گوئی را 

می شناسم که ادعای داکترکاکړ را غلط ثابت ميکند: داکترخالق رشيد 

سابق استاد پوهنتون کابل ودر سالهای حاکميت کرزی استاد پوهنتون 

بر عشق به جواهر لعل نهرو دردهلی جديد بوده است، او که بنا

تاريخ افغانستان بيش از يکصدهزار اسناد آرشيفی موزيم ملی هند 

و اوايل قرن بيستم را از نابودی  ۱۹متعلق به تاريخ افغانستان قرن 

نجات داده است، برای من درماه دسمبرگذشته در تليفون شرح داد که 

ورق سند را در آرشيف موزيم ملی هند  8صرف  ړآقای داکتر کاک

کرده ودرپای آن امضاء کرده است، واگرداکترمذکور سند مالحظه 

نهم را توانست به من نشان بدهد،که او در آرشيف موزيم ملی هند 

برتانوی ديده است،  من حاضرم نزد همه دانشمندان افغان سند 

دکترای خود را پاره کنم واز او معذرت بخواهم، در غير آن نبايد 

رتانوی را ديده ام ، سندی نيافته بگويد که من تمام آرشيف های هندب

ام که توطته انگليس برضد دولت امانی را نشان بدهد،اين يک ادعای 

 پوچ وعاری از حقيقت است. 
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خالق رشيد باور  داکترنگارندا اين سطوربه قول وگفتار استاد

کامل دارم . داکتر صاحب خالق رشيد انسان بسيار وطن پرست 

ن سخنان را در دسمبرگذشته  وحقيقتگو وحقيقتجو است. وی اي

بمناسبت ارسال مقالۀ محققانه خود در بارا " باباجان،  افغان زنی اه 

شاهنشاه روحانىيت عصرش بود" ، برای من بيان کرد وعالوه نمود 

هزار اسناد آرشيفی موزيم ملی هند را  که ۲۰يا  ۲که بيش از 

باخود حوادث سياسی افغانستان را شرح ميدهند،فوتوکاپی گرفته 

 ۲۰و ۱۹آورده ام ومصروف تنظيم وترجمۀ آنها برای تاريخ قرن 

افغانستان می باشم. ازاين سخنان داکتر رشيد به اين نتيجه ميرسيم که 

، به مسلک تاريخ وتحقيقات تاريخی  اصالً عالقه ای  ړداکتر کاک

ندارد. وبه تاريخ دورا امانی که در مقايسه با دوره های ديگرتاريخ 

ورۀ طالئی تاریخ ما محسوب میگردد نه تنها عالقه ای ، دکشور

بلکه بدبختانه با آن دشمنی هم میورزد.ونمونه های این ، ندارد

 دشمنی در بخش سوم نقد داکتر زمانی قابل مالحظه است.

)بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های کتاب داکتر زمانی 

امانی  دارای صدها سند توطئه آميز انگليس عليه حکومت انگلیس(

وشخص مرحوم اعليحضرت امان هللا غازی است.وخط بطالن 

مبنی عدم موجوديت اسناد توطئۀ انگليس عليه   ړبرادعای داکتر کاک

 دولت امانی را ثابت ميسازد .

ً داکتر صاحب کاظم   درتاريخ:  در  ۲۰۱5/ ۳/ ۱عالوتا

...يکی از وظايف بسيار مهم » دريچۀ نظريات پورتال  نوشته اند:

محقق تاريخ يا به عبارت ديگر يک مؤرخ همانا اتکا به مآخذ و يک 

منابع اصلی است و تشخيص منابع اصلی همانطوريکه فوقاً ذکر شد، 

محقق را مکلف به تشخيص اعتبار سند می سازد.در اين روزها 

جناب داکتر عبدالرحمن زمانی يک موضوع بسيار مهم را در ارتباط 
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اهی جديد به حاکميت شاه امان هللا" با يک ممخذ اصلی کتاب ..."نگ

مطرح بحث قرار داده اند که محتوای کتاب مذکور را زير سؤال می 

برد. خوشحال هستم که امروز هموطنان محقق ما با فراخ نظری 

دنبال اسناد و شواهدی در مسائل تاريخی می گردند که به استناد آن 

جمله اولين  واقعيت های تاريخی را متجلی سازند. اين کمينه از

حينی که کتاب "زنان افغان زير فشار  ۲۰۰5کسانی بودم که در سال 

عنعنه و تجدد" را نوشتم، براين نظر که گويا"هيچ سندی در دست 

نيست که انگليسها در سقوط دورا امانی دست داشته باشند" انتقاد 

کردم و آنرا ناموجه دانسته و دالئلی را ارائه کردم و از آنروز به 

مرهون زحمات جناب داکتر عبدالرحمن زمانی هستم که با  بعد

موشگافی ها و رجوع به اسناد معتبر تاريخی در کتاب پرمحتوای 

" و نيز در مقاله باز نگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیسخود" 

اخير خود "مروری برکتاب دورا امانی پوهاند کاکر" اسنادی را 

ماهيت تحليل و بررسی جناب داکتر ارائه کرده اند که اين کمينه به 

 «زمانی مباهات ميکنم.

از نوشته های داکترکاکړ برمی آيد که او، استرداد استقالل 

کشور را محصول قربانيها و برنامه ريزی های دقيق مشروطه 

 خواهان وشجاعت  شاه امان هللا نميداند. کاکړ نوشته است :

جنگ و صلح بعد افغان ها به رهبری شاه امان هللا از طریق »

سال مؤفق شدند تا استقالل کامل شان را از انگلیس ها  ۳۹از 

  ۲۲8«بدست آورند. 

سال جنگ وصلح افغانها چيست؟   ۳۹منظور داکترکاکړ از 

تامرگ  ۱88۰از تاريخ بقدرت رسيدن اميرعبدالرجمن خان در 

 ۳۹سال ميگذرد، در مدت  ۳۹درست  ۱۹۱۹اميرحبيب هللا خان در 
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 بخش سوم مقالۀ داکترزمانی- 
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ی اين دو امير، جنگی برای استراداد استقالل کشور با سال حکمراوئ

انگليسها صورت نگرفته  تا امان هللا خان قيادت جنگ را بدوش 

ساله مردم  ۳۹داشته باشد. پس چرا آقای داکتر کاکرازجنگ های 

افغانستان برهبری امان هللا نام می برد؟ بخاطراين که ميخواهد وجود 

ی های که متحمل شدند، بی اهميت نهضت مشروطيت را با همه قربان

و غير مؤثر جلوه دهد و به ديگران اين پيام را برساند که استرداد 

استقالل کشور، نه نتيجه جانبازی ها وبرنامه ريزی های نهضت 

مشروطيت  بوده است  ونه نتيجۀ پايمردی وشجاعت وشهامت شاه 

 امان هللا در برابراستعمار انگليس.

ً اقای داکترک نگی ، از نهضت مشروطيت وچگوړاکعالوتا

ازاين  شهزاده امان هللا يت وحمايتفعالظهورمجدد اين نهضت و

درکتاب خود هيچ گونه سخنی وبحثی بميان نياورده است.  نهضت

حاالنکه يادکردن از استقالل کشور، بدون نام بردن از شاه امان هللا 

جنبش  وبازهنگام نام بردن از شاه امان هللا، بدون يادکردن از

مشروطيت وبدون ذکر محمودطرزی، ونقش موثر ومدبرانۀ او در 

قوام وپيروزی  اين نهضت که باالخره منتج به روی کار آمدن امان 

 هللا خان گرديد ، کار بهيوده وناقصی خواهد بود.

فراموش کرده و يا اصالً نميخواهد بگويد که: شاه ړداکتر کاک

در روز تاج گذاری « واهانمشروطه خ»امان هللا مطابق طرح قبل  

پيش از آنکه  ش(۱۲۹7حوت  ۹)۱۹۱۹فبروری  ۲8خود در

حضرت شوربازار، تاج سلطنت را برسر شاه امان هللا بگذارد ، 

این تاج را بشرطی بسرمی گذارم که استقالل کامل کشور اظهارکرد: 

اول برهمه  »و سپس خطاب  به شهريان کابل گفت:  را حاصل  کنم!

ملت نجیبه خود این را اعالن و بشارت میدهم که من تاج رعایای صدیق 

سلطنت افغانیه را بنام استقالل وحاکمیت داخلی و خارجی افغانستان  بسر نهاده 

 (۱۰)داکتراسدهللا حبيب، دوره امانی، ص« ام. 
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مشروطه خواهان دوم است که پوهاند  تيبخاطر نقش پراهم

 ديانستان نوشت که بادرافغ تيدر مورد جنش  مشروط یکتاب یبيحب 

اثر  نيا فيزبان به توص یاز نظر داکتر کاکر بدور نمانده باشد ول 

استقالل کشور  ليدر تحص تيرجال مهم مشروط ريواز تاث ديگشاينم 

 ازړکتاب داکترکاک یمتن ومحتوا ليتحل.  خالصه  نقد وکندينم ادي 

 یباز نگرمثل کتاب "  ،یمحقق  دانشمند وطن داکتر زمان یسو 

 ی" نه تنها در نوع خود بسیانگل یو توطئه ها یامان ۀدور 

متخصص  یمقاله، دست وپا نيبلکه در بخش سوم ا راست،ينظ 

 را از پشت بسته است.  ړداکتر کاک خ،يتار 

کشور،  خيتار  ۀقرن مطالع ميمدت ن عالوه کنم که من در  ديبا

کابل پوهنتون  یبخش علوم اجتماع بشمول استادان  یکس چياز ه

متن   ليبرتحل یمبتن ینقد نيافغانستان، چن علوم  یودانشمندان اکادم

براسناد وشواهد مختلف ازمتن کتاب مورد  اثر واستوار  یومحتوا

 سراغړداکتر کاک ددر وجو رتيازغ یا نقد، نخوانده ام واگرذره 

به  نکهيا ايو  ديخود را پاره نما خيتار یداکتر  پلوميد اي ديبا یشود، م

 یخيتار فاتيو تحر اتيهمه جعل نيمورد ا سوء خود در  اتيام نتم

ازمردم افغانستان وخوانندگان کتاب خود  و  ديخود اعتراف نما

  معذرت بخواهد.

  :نظرڅړمحمدانور آ د

 کواالنويمحترمو ل ولوټصاحب او  یستانياستاد قدرمن س یلو

  :ېليه ښېته سالمونه او  

 یرډې( ست؟يچ خيکتاب)تارصاحب! ستاسو د  ستانبيس محترم

 ېبرخ ېنځيخو  ېال پخوا لوستلب و ېک کنويل لويالبيما په ب ېبرخ 

 ېپور خيپه تار ېدا چ ،ېولوستل ېکتاب ک ېاوس په همد ېم 

کار مو تر  ورګټ رډېشوي دي  ېولټرا هڼپه کتابب ب ېمقال ېوندړا 

دا لويه او ښه  .يړهم درک قيفنورتو ېد یتعال یخدا ید ړیسره ک 

خبره ده چې تاسو او ښاغلب ډاکتر عبدالرحمن زمانب، د مرحوم 
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حسن کاکړ جعليات په داسې وخت کې افشم کړل چې نوموړی 

ژوندی ؤ او ستاسو د نيوکو پر وړاندې يې کوم قانع کوونکی ځواب 

هم نه درلود، اوس چې کاکړ وفات شوی دی نو که وروسته د ده له 

اندې دا شان نيوکې شوي وای، مرګ څخه د ده پر تاريخب مالوماتو ب

په دومره لويه کچه به يې اغېزه نه درلودلی، ځکه چې زموږ خلک د 

مړو د عيبونو په ګوته کول ګناه بولب لکه چې وايب:)په ژونديو کې 

 ښه سړی نه شته او په مړو کې بد سړی نه شته.( 

لکه چې تاسو او ښاغلب عبدالرحمن زمانب، د کاکړ صاحب 

ي دي او ستاسو دا دليل چې ښاغلب کاکړ د ګيدړې جعليات رسوا کړ

په شان خپله لکۍ شاهده)ماخذ( نيولب ده هيڅ ډول نورو ډېرو خبرو 

ته اړتيا نشته، خو بيا هم په دې تړاؤ لکه تاسو چې ويلب دي زه د 

ډېرو لږو مالوماتو پر بنسټ دا ويلی شم چې د مرحوم کاکړ دا ادعا 

هيڅ سند نه شته چې د شاه امان »ب:بې بنسټه او باطله ده چې ده ويل

اصالً ښاغلب « هللا خان په سقوط کې د انګريزانو الس لرل وښيب

کاکړ په لندن کې د انګريزانو د هندي برخې هغه کتابتون نه دی 

ليدلی، چې د شاه امان هللا په اړه د انګريزي استخباراتو اسناد په کې 

اد پټ ساتلب دي چې خوندي دي، انګريزانو له نړيوالو څخه هغه اسن

د انګريزانو د بدناميو تاريخ بيانوي او چا ته اجازه نه ورکوي چې 

نوموړي اسناد وګوري، په دې اړه يوازې يوه بيلګه وړاندې کوم: 

امريکايۍ ليکواله او ژورنالسته ريه تالب سټيواَرت،چې )اور په 

افغانستان کې( کتاب يې ليکل  د ، د انګريزانو هغه اسناد چې د 

اميرامان هللا خان د له منځه وړلو، توطئې په کې ليکل شوي دي، د 

د امان هللا د قضيو په » پټولو او نه ښکاره کولو په اړه داسې وايب:

باب ټولو افغانانو يوه مفکوره درلودله، هغه دا چې برتانويانو په 

مشورې سره توطئه جوړه کړي وه، چې د هغه له شر څخه ځان 

کله چې زه »ليکواله وړاندې ځب وايب: نوموړي« خالص کړي.

لندن ته، د هندد دفتر کتابخانې ته ولړم، چې د هغو وختونو اسناد 
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مطالعه کړم، ما غوښتل چې هغه لیک ووینم چې انګریزانو په کې 

لیکله وو:)راځى چې د امان هللا له شر څخه ځان خالص کړو( خو 

وګورم ...  د آرشیف کارکونکو اجازه رانه کړه، چې هغه اسناد

)اور « انګریزانو د امان هللا د سقوط کنټرول په خپل لس کې درلود.

 ،مخ(7۳۲په افغانستان کې 

د لومړي ځل لپاره زه د مرحوم کاکړ پر کمزوري ادراک او 

ليکنو باندې هغه مهال شکمن شوم چې ده په افغان جرمن آنالين ويب 

مورد خط ديورند( پاڼه کې د ډيورنډ کرښې په اړه )مکثی کوتاهی در 

مقاله ليکلب وه چې په هغه کې د امير عبدالرحمن خان تاج التواريخ 

دوهم ټوک د انګريزانو لخوا جعل شوی کتاب بللی دی نوموړی 

بايد گفت که جلد دوم تاج التواريخ منسوب به اميرعبدالرحمن »وايب:

 خان که در باره اين موافقتنامه به تائيد موقف هند برتانوی مطالبی

در بر دارد جعلی بوده و در جعلی بودن ان هيچ شک وشبهه 

 «نيست.

اوس که په لنډه توګه د مرحوم کاکړ د نوموړي مقالې 

محتويات چې د انګريزانو پر خالف دي او )د پاچاه امان هللا واکنۍ 

ته يوه نوي کتنه( د کتاب محتويات چې د انګريزانو پر ګټه دي سره 

يږو چې نوموړی د ښه استعداد او ښه پرتله کړو، دې پايلې ته رس

 درک خاوند نه ؤ. 

په دې بنسټ ټولو ښاغلو ليکواالنو ته وړانديز کوم، که غواړی په 

خپلو ليکنو کې له ښوييدلو څخه وژغورل شی، نو د سيستانب 

صاحب)تاريخ چيست؟( کتاب ولولئ په ځانګړي توګه تاريخ ليکونکو 

کړه که يو چا ته شيطان په ته يې لوستل اړين بولم، ځکه خدای مه 

غوږ کې ووايب چې د خپلو شخصب، نژادې، مذهبب، عقيدوي او يا 

 ستانبينو د س کبيجعل ول ېک خيپه خاطر په تار وګټاقتصادي 
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ده.  لهيوس هښساتلو لپاره  انځد  خهڅ طانيکتاب د ش یصاحب پورتن 

  (۲۰۱7/ ۲/ ۲۳نيافغان جرمن آنال اتيدرناوي .)بخش نظر په 

 

را به  کتاب  نيا ړاز احتمال بدور دانست که داکترکاک دينبا حالبهر

      باشد!  کشورنوشته  خيتار فيبمنظورتحر سيانگل تيخواست وهدا

 انیپا
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 مگفتار ده

 
 

 استقالل وشاه امان هللا ړداکترکاکچرا 

 را تخریب میکند؟ 

 (20۱6/ 20/6)نوشته شده در 

 

 ه باشدتا شخص سخن نگفت

 عـیب و هنرش نهفته باشد

 

 مدخل:

دشمنی اقای پوهاند کاکړبا 

شاه امان هللا واستقالل کشوراز کجا 

 آب میخورد؟

آيا داليل وشواهدی وجود  

دارد که نشان بدهد داکتر کاکر در 

دوران استادی خود در پوهنتون کابل 

چيزی نوشته باشد که از لحاظ منافع 

ای ملی،خيانت به تاريخ وارزش ه

ملی شمرده شود؟ من چنين چيزی را 

درافغانستان از وی سراغ ندارم، اما 

 پوهاند حسن کاکړ    بعد ازترک کشورو اقامت در امريکا،
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را انتشار داد و در  (دپاچا امان هللا واکمنی ته یوه نوی کتنه)کتاب  

آن براساس يک اثر ساخته وپرداخته انگليس،دشمنی ونفرت عميق 

شاهی که با استرداد تقالل کشور و شاه امان هللا، خود را برضد اس

استقالل سياسی افغانستان از  کام استعمار انگليس، شهرت شکست نا 

 داد. پذيری انگليس را درجهان  بر خاک ماليده بود، تبارز

خوشبختانه اين استادزيرک تاريخ، مشتش باز شد، وطشت 

زيرافتاد. نقد همه رسوائيش از سوی داکتر عبدالرحمن زمانی از بام ب

جانبه ومستند داکتر زمانی برکتاب فوق الذکر کاکر، ماهيت ضد ملی 

وجعل و تحريف او درتاريخ نگاری را برمال ساخت ونقاب از چهرا 

اصلی اين عنصر بظاهر پشتون ولی در باطن دشمن پشتون،ودشمن 

استقالل وآزادی برداشت. ونشان داد که او نسبت به استقالل 

شاه امان هللا ومشروطه خواهان همان نظری را دارد که ومحصل آن 

 يک انگليس ويک همفکر پسرسقاو)خليلی( دارد.

از  پوهاند داکتر حسن کاکر، صرف نظر موضع گيری های

اينکه او از لحاظ قومی يک پشتون است، نميتواند ذهن خواننده  

فع کتاب و مقاالت اخيراو را ازاين گمان که منافع انگليس را برمنا

ملی ترجيح ميدهد، منحرف سازد. بدبختانه انگليسها همواره توانسته 

اند برای تخريب پشتونهای ازادی طلب، خبيث ترين جاسوسهای خود 

را از ميان  پشتونها انتخاب و آنها را برضد پشتونهای مليگرا بکار 

اندازند. موهن الل کشميری نام بسياری از ايجنتهای انگليس را در 

اول افغان وانگليس ثبت کرده که بيشترين شان از  دوران جنگ

پشتونهای معتبروحتی تاجر درقندهار وکابل ولغمان بوده اند. من 

سال  7ساله وسپس  ۳تحصيلی بورس  درمقاله دوم خود برموضوع

 ساله پوهاند کاکر در لندن مکث کرده ام. ۱4وبعد 

عقل سليم حکم ميکند که يک شخص تحصيل کرده نميتواند 

تقالل کشورخود ومحصل آن شاه امان هللا وجنبش استقالل طلبی اس

مشروطيت  رابه نظر حقارت ببيند و آنرا در انظار ديگران خوار و 
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بی مقدارجلوه دهد، وبرعکس شورشها وبغاوتهای ارتجاعی وضد 

مدنی وضد ترقی را که با  دسايس وتوطئه های آشکارانگليس در 

جنبش های مردمی قالب بزند،  کشور سازماندهی شده بود، به حيث

 مگر اينکه دربرابر تعهداتی انجام وظيفه کرده باشد.

موضع گيری داکتر کاکر به حيث مورخ ويک شخص تحصيل 

کرده درانگلستان، چه در کتاب فوق الذکرو چه درمقاالت ديگرش که 

در جواب انتقادات داکتر زمانی واينجانب در سايت انترنتی)آريانا 

ه نشر سپرده ، همه بيانگرتبرئۀ انگليس وانداختن بار افغانستان( ب

گناهان رويکار آمدن حبيب هللا کلکانی برگردن شاه امان هللا وياران  

 او که  روحيات شديد ضد انگليسی داشتند، می باشد.

 

 :است مردم وکشورف تاریخ خیانت به یتحر
محقق موشگاف وتوانای کشور داکتر زمانی که   در بخش 

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف  »الۀ خويش تحت عنوان پنجم مق

 تاریخ معاصر جعلکار و نگار یا بزرگترین تحریف بزرگ

پوهاند کاکر را به حيث وکيل  منافع  استعمارانگليس  ،«افغانستان؟

فراوانی از  مثالهای وافغانستان ثابت ساخته، ضد افتخارات ملیرب

                                         .نوشته ها  وکتابهای او را بدست ميدهد

شناختن این رخ چهرۀ داکتر کاکر برای همه وطن دوستان و  

           آزادی خواهان وعناصر ضد استعمار بسیار ضروری است.

  

دربخش پنجم مقاله اش  مشت اين   داکترعبدالرحمن زمانی

آقای داکتر  :» تحريف نگار تاريخ را در عبارت زير چنين بازميکند

حسن کاکرقبل از نقد این قلم بر کتابش با مهارت تمام و جعل کاری 

اسناد میکوشید در رابطه با ترور شخصیت غازی امان هللا خان و 

مشروطه خواهان و یاران ضد استعماری شان طوری وانمود نماید 

که آنچه او میگوید و مینویسد، به مامورین و ایجنت های انگلیسی 
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ه، بلکه گفتار آگاهان و صائب نظران مانند منشی علی ربطی نداشت

احمدخان شالیزی)مومند( و حامیان )بخوانید دشمنان( غازی امان 

هللا خان مانند شیخ محبوب علی و عزیز هندی میباشد. اما بعد از 

آنکه تشت رسوائی آقای کاکر از بام افتاد و دیده شد آنچه او 

تنه انگیز انگلیسی میباشد، او میگوید، تکرار و نشخوار تبلیغات ف

دیگر به یک وکیل مدافع ومستقیم استعمار و انگلیس ها تبدیل شده 

 [۱].«است 

ً تا زمانی که کتاب  د پاچا امان هللا واکمنی ته یوه »من واقعا

حقيقت و ، از سوی شخصيت آگاه،تاليف داکترکاکر «نوی کتنه

ر نگرفته بود پرست وطن داکتر زمانی، مورد  نقد و ارزيابی قرا

واز طريق رسانه های جمعی  در اختيار خوانندگان قرار نگرفته 

استاد تاريخ،  شخص تحصيل کرده وبود، به داکتر کاکر به حيث يک 

پس از خواندن نقد مستدل ومستند آقای  بسيار احترام قايل بودم، اما

، آنهمه « مروری بر کتاب دورا امانی پوهاند کاکر»  داکتر زمانی 

ثابت من   رایص و احترام من از وی زايل گرديد، زيرا باخال

که منبع ومبنای اصلی کتاب داکتر « سقوط امان هللا»گرديد که کتاب

يکی از  شیخ عله محبوب"کاکر قرارگرفته، نويسنده اصلی آن "

جواسيس انگليس درکابل بوده است، و داکتر کاکړ بجای معرفی 

خان شاليزی نوشته های يک نويسنده کتاب، ازنام منشی علی احمد

 اجنت انگليس را آگاهانه بخورد خوانندگان اثر خود داده است.

واضح ميگردد که  از روی نقد داکتر زمانی  برکتاب کاکر،

محتويات کتاب )دپاچان امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه( صد در 

صد برضد نهضت مشروطيت دوم ومحصل استقالل کشورشاه امان 

 شده  است.   هللا نوشته

چيزيکه مرا و هرانسان وطن دوست وهوا داراستقالل کشور 

را متاثر ميسازد، اينست که چرا درحق تاريخ وطن ما از جانب کسی 

که سالهای زيادی در پوهنتون کابل برکرسی تاريخ تکيه زده بود، 
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چنين خيانتی سر زده و چيزهای به خورد شاگردان و عالقمندان 

ست که براساس  نقد داکتر زمانی، جعل و تاريخ کشور کرده ا

 تحريف صريح تاريخ شمرده ميشود. 

به  توهین انسانیتجعل و تحریف تاریخ،خیانت به انسان و

وعقل بشریت است! کسانی که سعی در تحریف تاریخ مینمایند،  خرد

جلوه  دادن واقعیت  وهدف شان فریب دادن مردم از طریق وارونه 

 های خاین و بی  وجدان اند. های تاریخی باشد،انسان

مرحوم، سابق مدير مجلۀ آريانای  غزنویداکتر رضوی 

هیچ  »انجمن تاريخ، دراين خصوص گفته زيبائی دارد و ميگويد:

وسپس  «جنایتی درحق تاریخ بدتر از آلودن تاریخ به دروغ نیست.

از قول ابوالفضل بيهقی،مورخ دربار سلطان مسعودغزنوی نکته بس 

روانیست درتاریخ تبذیر » ا نقل ميکند که گفته است:ارزشمندی ر

 .  [۲] «وتحریف کردن.

پس از مطالعۀ نقد داکتر زمانی، و با اعتقاد به سخن بيهقی، 

 کاکر هموطنان عزيز، کتاب داکتر»من هم مقالتی تحت عنوان 

)دپاچان امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه( را از ليست مآخذ خود 

قبيح  تحريف نگاری داکتر کاکر نوشتم و درافغان در ت« حذف کنيد!

جرمن آنالين به نشر سپردم و کتاب مورد نقد داکتر زمانی را از 

 کتابخانه خود درسطل زباله انداختم.

من قبالً نقدهای زيادی بر نوشته های تنک مايۀ )سطحی( 

داکتر کاکر که برکتاب ميرمحمدصديق فرهنگ وتاريخ غبار نوشته 

ه ام و ازاينکه او را در زير لت و کوب پاسخ های استوار بود، خواند

 ،اده ميديدم، دلم به حالش  ميسوختهواداران آن دو مورخ کشور، افت

ولی حاال که می بينم او يک چنين عنصر ضد ملی و دشمن استقالل 

کشور ومحصل آن )غازی امان هللا خان( از آب بدر آمد، با خود 

بود و کاش قبل ازاين من به نيات  ميگويم که آن کوبيدن ها حقش

 به جوابش می پرداختم. ترخاينانه او پی می بردم تا سخت
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 ړاز ورای نوشتر اخیر اقای کاک» :آقای داکتر زمانی ميگويد

اندرباب نوشته های »که در یکی از ویب سایت ها تحت عنوان 

به نشر رسیده است، میتوان به وضاحت « شاغلو زمانی و سیستانی

بی اعتنای و بی توجهی او در انتخاب منابع و ماخذ آثارش،  دید که

نا آگاهانه و تصادفی نیست . او این بار نیز آگاهانه و ماهرانه سعی 

ورزیده است برای موجه نشان دادن اتهاماتش علیه غازی امان هللا 

خان و مشروطه خواهان و حامیان ضد انگلیسی نهضت امانی، به 

زوال »تحت عنوان « قوط امان هللاس» یک نوشتر دیگر شبیه 

توسل جوید. او باز هم با تحریف و جعلکاری « غازی امان هللا خان

بزرگ دیگری کوشیده است هویت اصلی نویسنده آن، عزیز هندی، 

موقعیت  و نقش او در رویداد های دورۀ امانی، و موقف و مقاصد 

  [۳]«سیاسی اش را پنهان نماید.

قيق استادانه ، در همين بخش از داکتر زمانی با دقت وتح

، مثل موهن الل کشميری عزیز هندینقدش ، ثابت ساخته است که 

يکی از جواسيس کارکشتۀ انگليسی بوده و بدستور انگليس در جملۀ 

مهاجرين هندی به کابل آمده و بعد در حلقۀ انقالبيون هندی شامل 

نا ساخته شده و از آن طريق خود را به شاه امان هللا نزديک و آش

است وسپس نيات ونظريات شاه و فعاليت های انقالبيون هندی را به 

زوال »انگليسها گزارش می داده است. و در پايان وظيفۀ خود کتاب 

را نيز برای خوشنودی باداران انگليسی خود نوشته « امان هللا خان

عزيز هندی،  »داکتر زمانی درمقاله محققانه ديگرخود مينويسد:.است

 بسيار جواسيس از تنها خان( نه هللا امان غازی دا کتاب )زوالنويسن

رويت اسناد محرمانۀ آرشيف هند  به بلکه بود، انگليس مؤفق

بريتانو ، از جاسوسان معاش خور سفارت روسيه در کابل هم بود. 

مؤفق نشدند، موافقت دولت امان  را بدست  بعد از آنکه روس ها

دهليز برا  ارسال اسلحه و عمال  آورند تا از افغانستان بحيث يک

هند بريتانوی استفاده کنند، خواستند اين کار را بصورت  شان به
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 مخفيانه و قاچاق  از راه بدخشان، کنر و چترال انجام دهند.

مسافرتها  متعدد عزيز هند  به چمرکند، پايگاه نظام  آزاديخواهان 

 [4]هند  در مجاورت کنرجز همين پالن بوده باست ."

سال بعد از آن  85اينک داکتر کاکر]اين عزيز هندی ثانی[،و

دورا طالئی تاريخ کشور،آن کتاب را ترجمه کرده و برای تخريب 

غازی امان هللا خان وبی مايه گی نهضت مشروطيت دوم و  رژيم 

 امانی به  رخ حاميان و مخالفان آن رژيم کشيده است.

اه پرسیدند از روب»ضرب المثل معروفی داريم که ميگويند:

حال هم  وقتی داکتر زمانی از آقای « شاهدت کیست؟ گفت: دمم!؟

کاکر پرسيده تا برای ترديد نقد برکتاب خود ،اسنادی ارائه کند که ثقه 

و با اعتبار باشد. مگر او بجای اثبات کتاب منسوب به منشی علی 

احمدخان غزنوی، کتاب عزيزهندی را شاهد می آورد. اما اين بار 

خت با وی ياری نکرد و تيرش بخطا رفت وعزيز هندی نيز نيز ب

جاسوس انگليس از آب بدر آمد، معهذا پوهاند با لجاجت بر صحت 

ادعای خود پای می فشارد و اين لجاجت نشان ميدهد که ريگی 

 درکفش خود آقای پوهاند موجود است.

بدون حیاء از ملت افغان ، از منافع انگلیس دفاع  ړداکتر کاک

وسعی نموده تا درخشان ترین دورۀ تاریخ افغانستان را که  کرده،

همانا دورۀ امانی است، تخریب کند و با دلیل و براهین ناپخته و 

جعلکاریهای ضد ملی، خواسته آن دورۀ تنور وتجدد وتعلیم وتعمیم 

معارف واستقالل طلبی را، یک دورۀ نا مطلوب و ضد مردمی ثابت 

امانی، مسخره کردن استقالل  کند. بی اهمیت شمردن  دورۀ

کشوراست؛ استقاللی که پدران ونیاکان با شهامت این ملت آنرا با 

خون خویش بدست آورده اند. بی اهمیت ساختن دورۀ امانی ، در 

حقیقت ریدن به روی تاریخ این ملت است. اگر ما این دوره از 

 تاریخ کشور را برای ملت خود یک دورۀ بیداری ملی وتجدد خواهی
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و رنسانس قابل افتخار ندانیم، اصالً ما تاریخی نداریم تا  فرزندان ما 

 آنرا بیاموزند. 

داکتر کاکر،در هيچ جايی از نوشته هايش از جنبش مشروطيت 

دوم برهبری محمودطرزی که مساعی آن جنبش منجر به تحصيل 

استقالل کشور گرديد، ياد نميکند و حتی از کتابی که دراين زمينه از 

عالمه حبيبی نوشته شده ودر آن قربانيان استبداد وخطرات و  سوی

نيز ذکری  ،خاطرات مشروطه خواهان در آن تشريح شده است

نميکند. گوئی که حبيبی وغبار وپوهنيارسيد مسعود وپوهاند سيد 

سعدالدين هاشمی و ديگران هرچيزی که در مورد مشروطه خواهان 

 د!نوغ باشافغانستان نوشته اند، افسانه و يا در

، از لحاظ علميت درتاريخ کشور و مبارزه ړدرحالی داکتر کاک

بر ضد استبداد  واستعمار ، به خاک پای غبار وعالمه حبيبی نمی 

رسد. عالمه حبيبی، در مورد مساعی مشروطه خواهان دوم و شاه 

باید به حیث یک مشاهد بى طرف بنویسم :» امان هللا چنين مينويسد

ر صف اول و دیگر صفوف پائین مشروطیت که : اعضاى مهم د

دوم ، تا وقتى که اقتدار سیاسى را بدست نگرفته بودند، مساعى 

آنها مخلصانه و درخور قدر دانى بوده و قربانى هاى ایشان مشکور 

است ، زیرا منجربه تبدیل رژیم کهن و فرسوده و بنیان گذار 

 داء حیات جدیدده مبافغانستان نوین بوده و در نتیجه مساعى ایشان 

شد که در تاریخ افغانستان فراموش  بدست آمد و یا آغاز [5]

ناشدنى است. و ده سال دوره امانى روى همرفته ایام میمون و 

نیک تاریخ این مملکت شمرده مى شود که مسئول سوء عاقبت 

  عوامل مغرض خارجى و داخلى است .

هللا  اما شخص شاه مرحوم آزادى بخشاى این مملکت ، امان 

خان غازى )علیه الرحمه( هم یک جوان مخلص نیکدل و خیرخواه 

افغانستان بود که عشقى به وطن و مردم خود داشت و در بدست 

آوردن و بنیان گذارى ده مبداء مذکور توجه و سعى و تالش او 
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دخیل بود و بنابرین تاریخ افغانستان او را به نیکى یاد خواهد کرد 

او را بدانند و همواره نامش را به نیکى و نسل جدید باید قدر عمل 

 [6]«یاد دارند،زیرا اعمال نیکش برسهوها مى چربید.

از  من نميدانم که داکتر کاکر در تاريخ معاصر افغانستان،

جنبش مشروطيت که نتايج کار وتالش شان ،استقالل افغانستان بود، 

داده باشد؟ واز تجاوزات انگليس چه تصويری به شاگردان خود 

رافغانستان و شکست شان به شاگردان چی برداشت وچی تعبيری ب

کرده باشد؟ زيرا از نوشته هايش برمی آيد که مقوالتی چون: وطن 

دوستی وآزادی خواهی واستقالل ملی برايش اهميت وارزشی ندارد،  

پس او از کدام زاويه و از چه ديدگاهی سه بار شکست انگليسها را 

 شاگردانش تشريح وتدريس ميکرده است؟  از سوی مردم افغانستان به

 از نوشته های داکتر کاکر درخارج از کشور معلوم ميگردد که 

او پرستيژ وحيثيت انگليس را برحيثيت وغرور وجانبازی  مردم 

وبه خاطر همین انگلیس مشربی است که افغانستان ترجيح ميدهد. 

تی زن او از وجود  دوشیزه ماللی، این سمبول شهامت و وطن پرس

انکار میکند و با انکار از وجود ماللی،  میوند افغان در جنگ

میخواهد اهمیت پیروزی افغانها را درجنگ میوند، به صفر ضرب 

کند تا  دل مربیان انگلیسی خود را خوشنود ساخته باشد. درحالی 

که ریش سفیدان محل ازماللی میوند واز موقعیت ده وقریه اش  که 

 بوده،هنوز خاطراتی دارند.منسوب بقوم خوگیانی 

سید جمال الدین افغان را، افغان نه، داکتر کاکر، همچنان 

تا مردم افغانستان را از افتخار داشتن يک  بلکه ایرانی میشمارد،

فرزند مبارز و آگاه و پرنبوغ که عمرش را  در راه بيداری ملل 

ه اسالمی واتحاد مردم تحت ستم استعمار بريتانيای کبير، وقف کرد

بود و از ترکيه تا مصر وهند وايران و شام و روسيه وانگلستان 

جوالنگه تبليغات او بود، وهمه جا مردم را برای طرد استعمار 
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ونابودی سالطين مستبد دست نشاندا انگليس از سرزمين های شان 

 به قيام دعوت ميکرد، محروم سازد.

ی از تاثيرات انديشه های سيد جمال الدين افغانی بود که يک

شاگردانش )محمودطرزی( را وادار ساخت از شام)سوريه( به کشور 

بزند و « سراج االخبار افغانيه»باز گردد و دست به انتشار جريدا 

در روشنايی اين چراغ بيداری ضد انگليسی، دسته ها و حلقه هايی 

از افراد واشخاص با فهم  ووطن دوست را متشکل کند و به نيات 

عمل بپوشد و پس ازميان بردن يگانه مانع  وآرزوهای سيد جامۀ

رسيدن به استقالل )امير حبيب هللا خان(، قيام )جهاد( برضد سلطۀ 

انگليس را براه اندازد و سر انجام استعمار انگليس را  وادار نمايد تا 

به استرداد استقالل افغانستان تن در دهد و دست از مداخله در امور 

 سياست خارجی کشور بردارد.

وهاند حبيبی در موردسيد جمالدين افغانی وشجره نسب او پ

کتابی نوشته وثابت ساخته است،که سيدجمالدين فرزند سيد صفدر 

برادر زادا سيد هاشم پاچای کنری است. حبيبی درتاريخ مختصر 

افغانستان، از جد خانواده سيد جمال الدين بنام پيربابا )سيد علی 

ايون پسر بابر به هند آورده شد و ترمذی( ياد ميکند که در زمان هم

. وبرخی از اوالده [7]بعد به سرزمين بين اتک وکابل جابجا گرديد.

اش درمنطقۀ پشد درواليت کنر از اعتبار ونفوذ بسياری برخوردار 

 بودند. 

مقبرا پرشکوه سيد جمال الدين افغان که از سوی کشور مصر  

ندا افغانی بودن سيد در قلب پوهنتون کابل اعمار شده است ، شاهد ز

است. بدون ترديد اگر سيدجمال الدين، افغان نمی بود وايرانی می 

بود، دولت ايران هرگز اجازه نميداد تا جسدش را از ترکيه به 

 افغانستان انتقال دهند و در کابل بخاک سپارند!

با مرحوم  ړنکتر قابل یاد آوری دیگر مخالفت شدید داکتر کاک

علت این مخالفت داکتر با آن مرحوم از آنجا آب پوهاند حبیبی است، 
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میخورد که آقای داکتر بخاطرکم کاری خود هرگز نتوانست جایگاه 

علمی پوهاند حبیبی را در مجامع علمی در سطح ملی وبین المللی 

هم در زمان حیات آن دانشمند وهم  بعد از مرگش بگیرد واین عقده 

 کاکړح و روان آقای داکترحقارت در برابر بزرگی پوهاند مرحوم رو

 رد.را می آز

با ذکر  نکات فوق، داکتر کاکر میخواهد با تخریب عناصرملی 

و مبارز تاریخ افغانستان ، در واقع تاریخ کشور را بی محتوا بسازد 

تا چیزی برای آموختن به فرزندان این کشور وجود نداشته باشد. 

ی یوغ بیگانه را ومعلوم دار ملتی که تاریخ نداشته باشد به اسان

برگردن می نهد و تن به غالمی ونوکری بیگانه میدهد، اینست پیام 

اصلی نوشته های داکتر کاکر که خواست انگلیس ودشمنان تاریخ 

 ما است.

خوشبختانه شخصيت ملی آگاه ، داکتر عبدالرحمن زمانی با  

 کاکر...، حسن پوهاند»نگارش مقالۀ انتقادی جديدش تحت عنوان:

بزودی « افغانستان تاریخ معاصر جعلکار و نگار تحریف ینبزرگتر

، اين نوکر وفادار انگليس را به  هموطنان ړچهرا ضد ملی داکتر کاک

حقيقت پسند و آزاديخواه  ما معرفی نمود. سلسله مقاالت داکتر زمانی 

در پورتال افغان  ړرا ميتوان در پاسخ به ياوه گوئی های داکتر کاک

 عه کرد و از آنها آموخت.جرمن آنالين مطال

 

 د!گیرانگلیس را از تاریخ افغانستان میانتقام  ړداکتر کاک

 
حسن کاکر » مينويسد که: ړداکتر رضوی غزنوی، در مورد کاک

دراصل لغمانی است. و از فاکولتۀ ادبيات پوهنتون کابل ليسانس 

گرفته است. پس از مدتی کار در پشتو تولنه، عازم انگلستان شده و 

ارده سال در آنجا مانده تا ماستری وداکتری دريافت وچه
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ادبيات وعلوم بشری بحيث پوهنخی ،و در  [8](۱۹74 -۱۹6۱داشته)

 استاد تاريخ به شاگردانش تاريخ معاصر افغانستان را تدريس مينمود.

 هدر انگلستان در عهد ظاهرشا ړسال حضور کاک ۱4اگر 

ح کرد که : آيا کس گفته حقيقت داشته باشد، ميتوان اين سوال را مطر

ميتواند که در عهد ظاهرشاه  چنين چانس طالئی)بورس تحصيل( 

نصيب کسی ديگری هم شده باشد؟ فکر ميکنم که چنين بورسی 

نشده است.ولی نتيجه اش برای  ړنصيب هيچ افغانی بغير از کاک

زيرا از زمان برگشت به افغانستان  !صفرمردم افغانستان چی بود؟ 

« افغانستان درمسيرتاريخ»يک کار علمی هم سنگ  او نتوانست

از مرحوم « افغانستان در پنج قرن اخير»ازمرحوم غبار، يا 

از عالمه « جنش مشروطيت در افغانستان»فرهنگ، يا هم طراز

حبيبی، به جامعه افغانی تقديم کند. حتی در مورد نام های افغان 

ده است.و رساله وافغانستان وپتان وپشتون نيز،کاردرخور توجه نکر

نام افغان » من ايکه او شهکارعلمی خود ميشمارد، به اندازا مقالۀ

محتوا و ارزش ندارد. درحالی « ن درمتون کهن تاريخی وافغانستا

استم،حتی وپرکارترکه من از او به مراتب با استعداد تر وبا ذکاوتر

 برای يک ماه هم جهت تحصيل بخارج از کشور فرستاده نشده ام،

 ه مثل او واسطه  ای نداشتم.چونک

ناگفته نبايد گذشت که در دورا ظاهرشاه محصالن افغانی 

معموالً بيشتر از دوسال چانس تحصيل درکشورهای اروپا وامريکا 

را نداشتند و مجبور بودند در مدت مذکور با سخت کوشی سند بدست 

آورند وبه کشور باز گردند، درغير آن مدد معاش و ديگرامتيازات 

د را  از دست ميدادند. ولی جناب کاکر در مدت معينه موفق خو

بدريافت سند ماستری نشد.از آنجای که به فحوای مقوله ) مربی 

داری مربا بخور( مدت تحصيلش تمديد گرديد، دوسالش به هفت سال 

تمديد گرديد، مگر بازهم موفق بدريافت ماستری نشد. خالصه کاکر 
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پلوم ماستری به يماند، تا باالخره با دسال در انگلستان باقی  ۱4مدت 

 افغانستان برگشت.

آقای کاکر مدت هفت سال در » به روايت داکتر زمانی:  

انگلستان مشغول آموزش و تنها دست آوردش ماستری در تاريخ بود. 

او درين مدت هفت سال نتوانست به گرفتن دکتورا مؤفق شود. گرفتن 

 ه فرمايش امريکايی ها داستان دکتورای افتخاری اش، چند سال بعد ب

 [۹]«ديگريست که بايد خودش تشريح کند.

من يقين دارم که اگر بجای اين انسان کم استعداد ، وزارت 

نفر  7ديگری ميکرد، ميتوانست  معارف چنين لطفی در حق کسانی

برای دو، دو سال تحصيل در کشورهای مثل: انگليس و امريکا 

ستفيد گرداند که هريک با ديپلوم وجرمنی وفرانسه وهند وغيره م

فوق ليسانس خود برگردند و در خدمت فرزندان وطن قرارگيرند. 

چنانکه کانديد اکادميسين صديق روهی با بورس دوساله از بيروت 

ديپلوم )ماستری( بدست آورد  و با صالحيت ترين نويسنده ودانشمند 

 فت. عرصۀ تعليم وتربيت دراکادمی علوم افغانستان بشمارمير

اما داکترکاکر چگونه توانست، موافقت مقام وزارت معارف را 

از يک طرف وموافقت پوهنتون آکسفورد انگليس را از سوی ديگر، 

سال بدست آورد ؟؟؟ راز و رمز  ۱4سال، بلکه برای  ۳يا ۲نه برای 

سال اقامت در انگلستان را در زمان  ۱4بدست آوردن ويزای 

فی انگليس، کسی ديگری نميداند. ظاهرشاهی ، جز سازمانهای مخ

 اما منطق حکم ميکند که بايد زيرکاسه نيم کاسه ای بوده باشد! 

از آنجای که انگلیس ها از دست افغانها دل پرخون دارند و 

درهر بار تجاوز خود برافغانستان تلفات زیادی داده اند و مهمتر از 

گلیس همه در جنگ استقالل افغانستان، شهرت شکست ناپذیری ان

در جهان سخت صدمه دیده بود، و بعداز آن مستعمرات انگلیس در 

آسیا وافریقا با الهام ازجنگ استقالل افغانستان ، یکی پی دیگر سر 

به طغیان برداشتند وخواهان استقالل خود شدند و به استقالل 
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بنام "جورج  س،يانگل استمدارانياز س یکي ليدل نيبه هم. دندیرس

را بر  یامان هللا خان آتش:»  نوشت ۱۹۱۹ن جو۴" درليپيروزک 

افروخت که مدتها را در برخواهد گرفت تا ما آنرا خاموش  

  [ . ۱0.«]میکن 

و  یخواه یبود که امان هللا خان آتش آزاد نيهم  تيواقع  

برافروخته بود که  تا  ايتانيبر یرا درقلمرو امپراطور  یاستقالل طلب 

  همچنان شعله ور بود.  سيانگل یپارچه شدن امپراطور پارچه 

از امان هللا خان، وهواداران   یانتقام کش یبرا سهايانگل نيبنابر

 ینيمرد توطئه چ یآن غاز یکيبرداشتن فز انيازم یاو، نه تنها برا 

شاه سوء  هي، عل۱۹۲۰سال رياز ده  بار تا اخ شينمودند، چنانکه ب 

 ليمطابق م سوء قصدها نيازا کيچيه یول د،يقصد اجرا گرد 

وابسته به خود  ونيتوسط  روحان نکهيها برآورده نشد، تا ا  سيانگل

شاه بکاهد و  تياغتشاش  منگل را براه انداخت تا از محبوب ابتدا 

 یاجتماع یها فورميصدمه وارد کند و مانع ر یمل يۀکم بن براقتصاد 

ا به اروپ یگردد. وپس از آن که شاه دست به سفر طوالن  یامان ميرژ

 ونيو روحان سيجواس ۀليبوس یته انياتهامات ناروا وم  ليزد،س

 ريسف زيهمفر  یها نيوتفت یاز رجال دولت یبعض یاريهم وابسته، با 

 .ديگرد یمردم جار انيدر م ايدرکابل، برضد شاه و ملکه ثر  سيانگل

 

در پاسخ به آنهای که میگویند،انگلیسها داکتر سیدعبدهللا کاظم 

بعضی »مینویسدامانی نداشتند،اصالحات ای ضد نقشی درشورش ه

ازمحققان به این نظراند که هیچ سندی مبنی بر دخالت انگلیسها در 

فراهم سازی زمینه ها و دست داشتن آنها درتحریکات مردم علیه 

 رژیم امانی دردست نیست .

دراین ارتباط باید خاطر نشان ساخت که انگلیسها مثل هر  

واقع جداً محتاط بودند که هیچ مدرک کشوراستعماری درهمچوم

وسندی را مبنی بردخالت خویش در زمینه بدست ندهند تا موجودیت 
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سند، موجب قیام مردم علیه آنها نگردد و نیز زمینه بی اعتماد شدن 

شخص یا اشخاص موردنظرشان را نزد مردم عوام بار نیا ورد ، لذا 

 .... فقدان سند معنی عدم مداخله را نمیدهد

رازقیام خوست ونقش انگلیسها در آن بگذریم و توجه را به اگ

ن وقتی شاه وملکه وحتی قبل از آ ( 1928) 1307رویدادهای سال

درسفراروپا بودند، معطوف داریم، نشانه های واضح نقش انگلیسها 

در تحریکات و زمینه سازیهای بعدی که منجر به سقوط رژیم امانی 

روشن شدن حقایق زیر پرده و بعضا گردید، به چشم میخورد که برای 

علنی به ذکر بعضی مطالب مهم در زمینه با استناد مآخذ ً متعدد و 

 .متعبر پرداخته میشود

ومطبوعات آن  سيانگل سيدر زمان سفرشاه به اروپا، جواس  

 یموضوع تازه را بشمول عکس ها کيهر روز وهرهفته  کشور 

وتوسط مالها   کردنديش مپخ یسرحد ليقبا انيملکه درم مونتاژ شده 

نگذشت  یريد ني. بنابرشدينماز بگوش مردم رسانده م درپنج وقت 

شاه امان هللا  هيعل دامنو بعد در کوه نواريمردم درش که اغتشاش 

که شاه از  ی. اما از آنجاديگرد یامان ميبه سقوط رژ براه افتاد و منتج 

 تيموفقمردم هنوز برخوردار بود، و انيدرم  یخاص تيمحبوب

بازگشت شاه امان هللا استقبال کرده  ديبه ام سقو را  ۀنادرخان بر بچ

 یوخود پادشاه داده بينادرخان  آنها را فر که  دنديد یبودند، و وقت

را  سیومشروطه خواهان ضد انگل خواهانیآزاد  را تصاحب کرده و 

در صدد انتقام از نادرشاه  کند،یم ستیسربه ن یگریبعد د  یکی

خان  قبل از ترورنادرخان ، نادرشاه دستور ترورامان هللا  دند، اما برآم 

نادرشاه  اجنتان  یاز کشورصادر کرده بود. تالش ها را در خارج 

 یتوطئه ها و  یامان ۀدور یبازنگر»صدراعظم درکتاب  وهاشم خان 

  است.  افتهیشرح  قیبطور دق «یحکومت امان  هیعل سیانگل

بلکه   امان هللا خان نبود،  یغاز یکیرورفزتنها  ت سهایانگل تالش

آنکه   مردم زدند وبعد از  انیامان هللا خان درم تیدست به ترورمحبوب
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 ریوتصاو  تا نام  دیورز ید،سعیسقو بقدرت رس ۀبچ ینادرخان بجا

  ونابود کند.  محو  زیافغانستان ن خیوتار یامان هللا خان را از کتب درس

از  لیخود بمناسبت تجل سبوکیرگه فدرب ،یدیعب داکترزرغونه

و گزارش  خیجعل تار  :» سدینویاسترداد استقالل افغانستان م  

 یها و کتاب خیبه شکل باژگونه در متون تار یخیتار یدادهایرو  

نادر شاه  ییدوران حکمروا مونیاز اتفاقات نام گرید یکی ،یدرس  

 دندیکوش نهیاز سر کخانواده خود مجدانه و  یاعضا ریاست. او با سا  

و   استقالل افغانستان  کننده لیتا نام شاه امان هللا خان را به عنوان تحص  

 ندینما   رونیب یخیو تار یدرس یها از کتاب ،یو مترق گرا یفرد آزاد

عنوان   کمرنگ بسازند. در عوض، نام نادر خان به  ییدر جاها ایو 

نادر شاه   محمد  حضرتیمعروف افغانستان اعل همصلح بزرگ و نابغ»

به   مربوط  یدادهایاو سازند. نادر خان رو نیرا جاگز «یغاز

 یها در متن د،ید یکه خود الزم م یآن سان زیخواهان را ن مشروطه

استقالل   و محصل  یترق یکرد و خود را به عنوان بان فیتحر یخیتار  

  نمود.  یافغانستان معرف

ادرشاه در خصومت با شاه ن»نگارد:  یغالم محمد غبار م ریم

 سهیل یرساندکه اسما ییرا تا جا یهللا خان، تعصب و تنگ نظر  امان 

نجات و استقالل  یو معموره داراالمان را به نامها هیو امان یامان   یها

دارالفنون تبديل نمود و حتی ريکاردهای ترانه امان هللا خان )الهنا    و 

های  ان امان هللا خان...( را با عکسيا ربنا انصرلنا اميرنا امير االفغ

سال رسانه و قانون. ص  ۹۳)«  او از تمام کشور جمع و نابود گردانيد.

7۶)  (Teebken-Zarghona Obaidi ) 
 

ميتوان گفت که کينۀ انگليس با گذشت يکصد سال تا هنوز  

نسبت به غازی امان هللا خان ازميان نرفته است و بنابرين اکنون 

بخاطر بی ارزش جلوه دادن استقالل افغانستان، يک عنصر ضعيف 

النفس را از ميان پشتونها جستجو کردند که در رشتۀ تاريخ تحصيل 

https://www.facebook.com/zarghona.obaiditeebken?fref=ufi
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کرده باشد و به نسل های جوان تاريخ را تدريس کند. چه کسی 

در بدل بورس دکترای تاريخ، تن به بهتراز حسن کاکر ميتوانست 

چنين ذلت وخيانتی بدهد و برای اثبات اخالص خود به منافع ومطامع 

انگليس، منورترين و وطن پرست ترين زعيم کشور را تخريب کند؟ 

معلومدار اگر هرکسی ديگر از ميان اقوام ديگر کشور می بود، 

دم نسبت به خيلی زودتر از اين رسوا ميگرديد و نفرين و انزجار مر

او ابراز ميشد، متاسفانه اکنون آگاه ميشويم که يک عنصر پشتون 

آنهم در سطح داکترتاريخ  کمر به تخريب تاريخ مبارزات مردم ما و 

از جمله تاريخ استقالل ومحصل آن شاه امان هللا غازی  بسته است  

سال ميشود که مرموزانه استقالل افغانستان و  شاه  4۰و بيش از 

هللا ،ونهضت مشروطيت  را که  فصول زرين تاريخ کشور را امان 

 ميسازند، تخريب ميکند !

باالخره اين مورخ جعلکار وتحريفگر تاريخ بوسيلۀ داکتر 

مروری بر کتاب دورۀ امانی »زمانی ونقد استوار واصولی اش : 

، افشاء گرديد و توجه ديگر هموطنان آزادی دوست «پوهاند کاکر

و رژيم مترقی امانی را  به نوشته های تخريب وحاميان استقالل 

کارانۀ داکتر کاکر جلب کرد . تعدادی از عاشقان استقالل و 

با   تارادتمندان نهضت مشروطيت دوم وامانيست های پاک طين

شهامت اخالقی وملی  از موضعگيری داکتر زمانی حمايت کردند و 

رچه سختر برطبل تحريف نگاری  وجعل کاری تاريخ  داکتر کاکر ه

 کوبيدند  و او  را رسوای عام وخاص نمودند.

خداوند داکتر زمانی را همواره موفق داشته باشد که شهامت 

بخرج دادند ومشت اين داکتر جعلکار ومنحرف را باز کردند و 

چهرا کاذب او را به افغانهای وطن پرست و آزادی دوست بر مال و 

 سياه نمودند. 
 

 چم چه تدریس میکرد؟داکترکاکر درعهد خلق وپر
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امين فرهنگ مقاله يی بنام تبصره بردومکتوب دارد که در 

اخيرکتاب پدرش به نشر رسيده است. او درمقاله خود اين حکم کاکر 

،  [۱۱]«فرهنگ یک چپی دموکراتیک مربوط به پرچم است»را که:

در زمان اقتدار تره کی مقاله مينوشته و  کرده ميگويد که کاکر رد 

کابل به نشر ميرسانده است. او ادرس يکی دو مقالۀ کاکر درجرايد 

 را چنين بدست ميدهد ومينويسد: 

 ۱۳57دکتورکاکر درانيس مورخه ماه سرطان سال »

« امیرعبدالرحمن وسردار داود»درعصرتره کی مقاله  تحت عنوان 

نشر و در آن ضمن مقايسه اين دو زمامدار افغانی هر دو را ظالم، 

منافع ملی قلمداد نموده ودر نتيجه گيری اخير بی کفايت و ضد 

( نظر به اينکه از بين ملت ۱۳57زمامداران آن وقت کشور را)سال 

بپا خاسته و مشکالت کشور را  بيشتر درک نموده اند با کفايت گفته  

آينده خوبی برای افغانستان پيش بينی فرموده اند.]مراجعه شود به 

عهد ببرک کارمل نيز مقاله ای سرطان. کاکر در  6روزنامه انيس،

نگاهی به حکومت وجامعه افغانستان دردورا امارت »تحت عنوان 

سرطان  -نوشت و در مجلۀ آريانا  شمارا دوم« اميرعبدالرحمن خان 

 [۱۲]«به نشر سپرد.۱۳5۹سنبلۀ س –

درتائيد کالم داکتر امين بايد افزود که داکتر کاکر به دو دليل با 

داشت، يکی بخاطراينکه حاکميت از دست  حاکميت خلقی  سمپتی

خاندان محمدزائی که به قبيلۀ بزرگ درانی منسوبند، بدست قبيلۀ 

غلزی افتاد. زيرا هنوز هم در قندهار غلزی ها ميگويند که درانی ها 

پادشاهی را از دست ماغصب کرده اند،چون تره کی وامين از 

اسفانه اين  رهبران خلقی هردو مربوط  به قوم غلزی بودند. مت

ذهنيت با عبارت مختلف تا هنوز از سوی اکثريت قبيله غلزی اعم از 

تحصيل کرده و تحصيل نکرده و از داکتر تاريخ تا کمونست و 

 دموکرات وليبرال وغيره تکرار ميشود.
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دوم از اين جهت که فرزندان داکتر کاکر)اعم از پسر و  

د. بنابرين دختر( همگی عضويت حزب دموکراتيک خلق را داشتن

بزرگان حزب يعنی تره کی وامين هردو او را خوب می شناختند که 

اگر خودش به حزب دموکراتيک سمپاتی نمی داشت، چگونه 

فرزندان خود را اجازه ميداد که به عضويت حزب درآيند. اينکه 

فرزندان کاکر قبل از کودتای ثور به حزب مذکور جذب شده بودند 

قيقاً برای من معلوم نيست، اما از آنجايی که يا بعد از کودتای ثور، د

خسربرا داکترکاکر، يکی از اعضای ارشد حزب بود و در وزارت 

اقوام وقبايل درعهد داکتر نجيب در مقام معين يا رئيس اداری کار 

ميکرد و به جناح پرچم منسوب بود، نقش او را نبايد در جلب و 

وهمو بود که در آخر جذب فرزندان داکترکاکر از نظر بدور داشت. 

 کاکر را از زندان نجيب نجات داد.

چيز ديگری که سمپتی وهمنوائی  داکترکاکر را با حاکميت 

در ۱۳66تا  ۱۳57خلق و پرچم نشان ميدهد اينست که وی از

افغانستان باقی ماند،آيا کاکر گفته ميتواند که در دورا کارمل، 

، که تمام وحضور پر رنگ مشاورين شوروی در پوهنتون کابل

نصاب تعليمی وتحصيلی وزارت معارف وتحصيالت عالی دچار 

لنينيزم عيارگرديد،  -دگرگونی گرديد ومطابق ايديالوژی مارکسيزم 

داکتر کاکر، به محصالن تاريخ، چی چيزی غير از ماترياليزم 

تاريخی وسوسياليزم علمی تدريس ميکرد؟ آيا کدام روزی بر اين 

ر داخل يا خارج  پوهنتون اعتراض کرده نصاب تعليمی و تحصيلی د

و به رسم احتجاج صنف را ترک گفته است؟هرگز نه! آيا سطری يا 

لنينيزم به شاگردان و فرزندان  -صفحه ای  برضد تدريس مارکسيزم

افغانستان نوشته است؟ اگر نوشته باشد، درکدام روزنامه وکدام 

است، نشان جريده با چه متن ومضمونی نوشته و به چاپ رسانده 

بدهد! درغير اين صورت نبايد خود را به عنوان يک شخصيت 

سياسی مطرح کند وبگويد که برضد رژيم تره کی وکارمل ونجيب 
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مبارزه ميکرده است؟ وی چنان آدم ترسو وبزدل است که حتی بعد 

از خروج خود از کشور،و رسيدن به امريکا هم،جرئت نکرد تا 

ا دولت تنظيم های چپاولگرتحت پرچم،ي -برضد رهبران رژيم خلق

رهبری برهان الدين ربانی و احمدشاه مسعود وغيره تنظيم های 

بنيادگرا ويا برضد بمبادرمانهای خانمانسوز امريکا وناتو در مناطق 

پشتون نشين در دوران حکومت کرزی يک صفحه در رسانه های 

برون مرزی بنويسد. پس کجای اين آدم به يک عنصر مبارز ضد 

 وز و ضد اشغال می ماند؟تجا
 

  تعبیرداکتر کاکراز استرداد استقالل:
با آنکه من جواب مستند ومستدل داکتر زمانی را برای هفت 

واعوان وانصارش  کافی ميدانم وقصد جواب  به  پشت داکتر کاکر 

نداشتم، مگرچيزی که  مرا  الطايالت داکتر کاکر را در مورد خود  

آور  نمود،تعبيرنادرست وغلط  وخنده وادار به نوشتن اين سطور 

داکتر کاکر ازاستقالل است. کاکر بی شرمانه  تحت  الحمايگی 

استقالل ترجيح ميدهد و ازاين موضع خود  انگليس را بر استرداد 

  دفاع هم ميکند. 

 

داکترکاکر در نقد خود برکتاب افغانستان در پنج قرن اخير،  

انستان دورۀ جدیدی را درتاریخ اسقالل افغ»ميگويد: آنجا که فرهنگ 

منطقی( نوشته است که از لحاظ  ،جملۀ پرت )بی «کشور آغاز نمود.

با محصل  محتوای خود مخالفت آشکار با استرداد استقالل وضديت 

استرداد »استقالل يعنی شاه امان هللا است. جمله کاکر چنين است:

ارجی موضوع رفع محدودیت بود که بالی روابط خ استقالل یک 

افغانستان درسایر ساحات  افغانستان وارد شده است غیر از آن 

را در  بکلی آزاد بود و درواقع امیرعبدالرحمن خان  این محدودیت 

  [۱۳]« پذیرفته بود. ۱880سال 
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خود را با نه خير اقای داکتر، افغانستان استقالل سياسی 

داده  از دست ۱8۳۹ين قراراداد انگليسها با شاه شجاع در دوما

بود،نه در زمان اميرعبدالرحمن خان. من اسناد  وشواهد از دست 

دادن استقالل خارجی  شاهان واميران افغانستان را از زمان شاه 

شجاع تا مرگ امير حبيب هللا، در مقاله ای مفصلی بجواب داکتر 

ستانيزی که در مورد استرداد استقالل کشورسخنانی شبيه شما 

آقای ستانیزی! برای » ه بود، زير عنوانابراز کرد ۲۰۱4درسال 

بی اعتبارساختن استقالل کشور، چقدر پول از انگلیس و پاکستان 

نوشتم و در پورتال افغان جرمن آنالين نشر کردم که  «گرفته اید؟

مورد استقبال وسيع عناصر ملی قرارگرفت. اکنون با خواندن اين 

هم ملهم از انديشه  نوشتۀ شما در ذهنم تداعی شد که داکتر ستانيزی

اش در آنزمان شما به دفاع از داکتر ک های مخرب شما بوده است.

ستانيزی برمی خاستيد تا نام شما را نيز در عنوان مقاله ام پهلوی نام 

وی عالوه ميکردم. شما برای درک از دست دادن استقالل خارجی 

« ) افغانستان در پنج قرن اخير»افغانستان يک بار به کتاب

( سری بزنيد . در آنجا متن تمام قرار دادهای رسمی  ۹۹5هصفح

 افغانستان با انگليس و روس  آمده است. 

 ۀجمل نيفرهنگ در رابطه به ا ر،يمولف افغانستان درپنج قرن اخ

کاکر  یمن از غرب زدگ نياز ا شيپ:» سدينويطور م نيداکترکاکر ا 

دولت  استيس باال که هدف آن واضحاً دفاع از ۀصحبت کردم ، جمل 

تحت  تيثيدر قبول ح یماض یدرافغانستان و روش زمامدار سيانگل 

 یکه و دهدياستقالل است، نشان م دادنوکوچک نشان  یگيالحما 

باشد.  یهم گرفتار م یگرائ سيبه انگل ،یعالوه بر غرب زدگ 

مورد آن است که استقالل بذات  نيبهرحال پاسخ من به سوال او درا 

 ارا از دور یبعد ابود که دور یعمده ا یدگر گونآمد و شيخود پ 

 یمملکت برو هکه با اعالن استقالل درواز رايجدا کرد، ز نيشيپ 

واقتصاد  افتيدرکشور گسترش  ديجد اتيجهان بازشد. افکار و نظر 
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وارد  یداد وستد پول ۀبه مرحل یمحدود جنس ۀتبادل ۀآن از مرحل 

. دينقاط مختلف  برقرار گرد با یو فرهنگ یو روابط  تجارت ديگرد 

را مرادف  هيدر برابر دولت برتان یگينظرکاکر که تحت الحما نيا 

شود.  ینم ديشمارد از جانب مردم افغانستان تائ یم یآزادبه  

 یکاکر به هرفکر ست؟يچ یهدف زندگ د،آخريپرس ديکه با نجاستيوا 

رزات که از مبا یطور یزندگ اوعصار فيکه باشد، نزد افغانها ک 

 یاست]*[، نه زندگ ستنيمستقل ز شود،يمعلوم م خيشان در طول تار 

  [ ۱4.«]ريکب یايتانيبر تيحما يۀدرسا 

 خيتار استاد  نيکه ا شوديتوجه به جواب مرحوم فرهنگ، استنباط م با

( یگيالحما آن )تحت  یاستعمار استيوس سيتا مغز استخوان به انگل

تحت  نيب متاسفانه فرق  ده،يشمورخ استعمارچ نيدل باخته است! ا

حسن  وخود را به کوچه  دانديم ايو  دانديواستقالل را نم یکيالحما

خود در   ليسال تحص ۱4! اگر کاکر درعوض زنديچپ )استعمار( م

 یآزاد از مردم  دياستحاله شده باشد، نبا سيانگل کيانگلستان، به 

 یگيالحما وتحت دوست افغانستان انتظارداشته باشد که آنها هم مثل ا

  بدهند. حيخود ترج یاسيو استقالل  س  یرا بر آزاد

دست  ، ۱۹۱۹بداند که استرداد استقالل کشور در  ديداکتر کاکر با 

آورد بزرگ جنبش مشروطيت دوم وماحصل جهاد مردم افغانستان 

سالۀ استعمارانگليس  ۱۱۰تحت رهبری شاه امان هللا، برضد سلطۀ 

بود که با امضای قرارداد صلح راولپندی ،  براستقالل خارجی کشور

افغانستان وارد مرحله تازه ای از زندگی سياسی  واجتماعی 

واقتصادی و فرهنگی خود شد. مرحله ای که با جنبش قانون سازی 

وتاسيس مراکز تعليمی وتحصيلی برای عموم مردم کشورهمراه بود. 

سيس سفارت ايجاد مناسبات سياسی مستقل با کشورهای خارجی و تا

های افغانی درکشورهای متحابه وپذيرفتن سفيران کشورهای متحابه 

در کابل، مبارزه با فساد اداری وقطع امتيازات مستمری به خاندان 
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محمدزائی، وسران قبايل و روحانيون متنفذ وتعميم ارزش های ديگر 

 اجتماعی درکشور. 

اولين بار دراين مرحله از تاريخ کشور بود که  افغانستان برای 

در صاحب يک قانون اساسی مدرن وعصری گرديد. قانونی که 

: اصول برابر  و آزاد  شخص  و لغو اسارت فصل حقوق عمومى

و بردگ  ، آزاد  مطبوعات و شغل و پيشه و حق ملکيت شخص  و 

مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائ  و لغو بيگار و شکنجه و 

سته و اساس  بازتاب يافته بود مجازات غيرقانون  و غيره نکات برج

اين قانون ، درحدود ۱۱(. بنابر حکم ماده ۲4، ۲۲، ۱۰و  ۹) مواد: 

تن غالم و کنيز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود 7۰۰

  برآمدند.

دراين قانون اساس  برا  مردم » بگفتۀ محقق دانمارکی استا اولسن:

د که در قوانين ليبرال افغانستان همان حقوق  پيش بين  گرديده بو

ازطريق حفظ حقوق « افغان»غرب  وجود داشت. هويت مل  بحيث 

برابر برا  همه رعايا  کشور تممين ميشد. اين قانون اساس  در 

جامعه افغانستان انقالب  بود، نه تنها بخاطر اينکه حقوق مدن  

شهروندان را اعتراف ، عمليه دستگاه دولت را تنظيم و اصل 

کابينه را معين ميکرد، بلکه همچنان به اين دليل که اقتدار مسئوليت  

( مقاطعه راديکال 7پادشاه را محدود و تابع قانون م  ساخت )ماده  

  [۱5«]از حاکميت شخص  و استبداد  مروج در افغانستان بود.  

 یومذهب  ینيد یها تيبود که اقل یقانون اساس نيدر پرتو مفاد هم

آورند. غبار  بجا  یخود را بطور مناسب یمذهب تا مناسک افتندياجازه 

عمل تطبيق  روح اين مواد قانون  ،آن بود که در :» نوشته است که 

مراسم  ميشد و از لوث کذب و ريا وفريبکار  مبرا بود. چنانکه 

در  ها  پيروان مذهب اماميه عمالً آزاد شد.  گاهمذهب  و تکيه 

معارف  جالل آباد و انجمن مجالس مشوره واليات قندهار و غزن  و 
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شامل و در  کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخاب  هندوها  افغانستان 

معجر هندوها  امور اداره سهيم گرديدند و قيد رنگ زرد از دستار و 

شاه امان  ۱۹۲۰=  ش ۱۲۹۹حمل  فرمانبا باقيات پول جزيه )طبق 

و نظام  ملک   خان( مرفوع گرديد. و اوالد هندو در مدارس  هللا

و ديگر تبعيض  )ليسه ها  حبيبه و حربيه ( و افسر  اردو قبول شد 

نداشت ، معاش  و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبيله وجود 

روحانيون  يازاتامت مستمر  و نسب  عشيره محمد زائ  و خوانين و 

  [ ۱6«]شد. لغو گرديد و ملت در حقوق با هم مساو  

وبه تکيه   گذاشتيم قيافغانستان احترام عم عيتشخان به اهل  هللا امان

مذهب  شان  خانه ها  شان ميرفت و در دهرمسال هندوها در مراسم 

  شرکت م  نمود. 

آنجاي  که تمسيس و انکشاف تعليم و تربيت يک  از وظايف اصل   از

تحوالت اجتماع  نقش مؤثر  دولت بشمار ميرفت و اين امر در تحقق  

ت امان  به تمسيس مکاتب در مرکز و واليات داشت ، لذا دول 

قانون اساس  تحصيل دوره ابتدائيه را   68پرداخت و بر طبق ماده  

  امان  یعالوه بر ليسه حبيبيه، ليسه ها ايتختاجبار  ساخت و در پ 

فرانسو    که در آنها استادان جرمن  و   و امان  تاسيس گرديد  

رشديه استقالل،   رشديه غاز ،   تدريس ميکردند. افزون بر آن مکاتب

دارالعلوم عرب ،   تلگراف، رسام ، نجار ، معمار ، زراعت، 

قندهار، رشديه هرات،   رشديه جالل آباد، رشديه  رشديه مستورات ، 

رشديه قطغن، مکتب   هرات، رشديه مزارشريف ،  ميندارالمعل

يه، مکتب طب  موزيک، قالين باف ، تدبير منزل زنانه،  پوليس، 

در تمام   باب مکاتب ابتدائيه  ۳۲۲مستورات ، خالصه بيشتر از 

شاگردان   واليات کشورتاسيس گرديد. و چندسال بعد سه صد نفر از  

اتحادشورو ،   ايتاليا،   جرمن ،افغان  به کشور ها  چون : فرانسه، 

تخنيک اعزام   و ترکيه غرض فراگير  رشته ها  مختلف علوم و 

  [  ۱7شدند.]
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عشق بيکران  به تعليم و تربيه و تعميم سواد در  هللاامان  شاه

من » داشت. چنانکه در يک  از بيانيه ها  خودگفت :   مملکت 

باب ترق  و بهبود  شما ملت تفکر نموده ام بدون علم   هرقدر در 

نيافته ام و پايه اول علم ، مکتب است ... چون چنين   ديگر راه  

شما بوده و شما را براه مستقيم مايل ساخته  رکه بخي بدانيد  است نيک 

سويه از عالم باخبر شويد و ترق  کنيد، تا ک  در   کمال  ميخواهم با 

  [۱8«]بوده ازعالم ب  خبر واز علم محروم باشيد. جهل  اين مغاک 

 

 ۳۰۰م( اعزام ۱۹۲۱ش)= ۱۳۰۰در اوايل سال  هللاامان  شاه

ظورکرد. از جمله صد نفر به به خارج من ليتحص یمتعلم  را برا تن  

اروپا و دوصد نفر به هندکه از آنجمله نيز صد نفر برا  تحصيالت   

عال  اروپا در هند آماده ميشدند. و برا  مراقبت متعلمين مفتشين    

که با شاگردان افغان  بخارج ميرفتند. در همان  ندنيز تعيين شده بود  
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پسر شاه تحت نظر  هللات نفر شاگرد برعالوه هداي ۳5سال بتعداد   

تن ديگر تحت راهنما  سيدقاسم  48سردار محمد عزيز به فرانسه و   

تعداد ديگر  از  ۱۳۰۱خان به آلمان فرستاده شدند. و باز درسال   

  [۱۹شاگردان بخارج فرستاده شدند.]  

در بيانيه ديگر  شاه با الفاظ ساده و عام فهم خطاب بمردم 

ه ما وشما علماء وفضالء را بنظر عزت و امروز ک»... اظهار نمود  

ً از برکت علم است، بايد بيش از پيش در   احترام م  نگريم تماما

تحصيل آن کوشيد. آيا نم  بينيد و خجالت نم  کشيد از آنهاي  که  

نسبت بما و شما صاحب کمال و عزت و اجالل هستند و برما فخر  

ديم و مکتب ها را ميکنند. حکومت شما ومن عاجز کوشش ها کر ها 

برا  تحصيل علم جهت اوالد شما ملت تشکيل داديم پس چرا  از 

م  نمائيد و در اخذ تعليم تنبل  ميورزيد؟ ... از برا  خدا در  کاهل  

اين همه زحمات ودلسوز  حکومت خويش چرا اوالدها  خود  مقابل 

بمکتب داخل نم  کنيد؟ چرا بر حيات و آينده اوالدها  خود  را 

اگر  هللانم  کنيد که ب  علم و جاهل و بيکمال ميمانند. و سوز  دل

  [۲۰«]نرفتيد خود را بدست خود خراب م  نمائيد. شما بمکتب 

ً از امور تدريس  و امتحانات شاگردان  هللاامان  شاه ً فوقتا وقتا

خبر ميگرفت. حکومت امان  در کار گسترش تعليم و تربيه، هيچ  

اسد مکتب  ۱6راموش نکرد. بتاريخ گوشه دور يا نزديک کشور را ف 

ش مکتب ۱۳۰۰حوت سال  ۲6راست  درجالل آباد تاسيس شد و در  

که مکتب دانش در چهلستون  همچنانذکاوت در باميان بازگرديد.  

گشوده شد، مکتب معرفت در تاشقرغان تاسيس گرديد. در سال  

ش در نيمروز و در ميمنه نيز مشعل معارف روشن گرديد.  ۱۳۰۰  

دولت امان  برا  تشويق اطفال به مکتب برا  هرطفل مدرسه رو  

معاش معين کرد تا بدين وسيله مردم از رفتن فرزندان شان در  

ممانعت بعمل نياورند.اما چون ديده شد که با وجود اين مردم  مدارس 
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بخوشى فرزندان خود را به مکتب نمى فرستند، بنابرین تعلیمات   

  [21]در قانون اساسى اجبارى نمود. ابتدائى را براى اطفال

خان طرز جدید سواد آموزى را ایجاد و در هللا شاه امان    

روز اگر  10معرض آزمایش قرار داد که شخص بى سواد در مدت 

ساعت( درس میخواند، باسواد میشد و 20در هرروز دوساعت )جمله 

ایجاد  1927شاه غازى این شیوه را در سال  .خواندن یاد میگرفت

رد و خودش در همان سال هر شب به مسجد شاه دوشمشیره ک

میرفت وشاگردان را سواد مى آموخت و در پایان از شاگردان 

امتحان گرفت و معلوم شد که بعد از بیست ساعت درس از روى 

شخص مى تواند کلمات را بخواند. سپس از « اصول صوتى امانى»

نتایج سودمندى این اصول براى سواد آموزى عساکر کار گرفتند و 

  [22]حاصل شد.

در پهلوى تأسیس مکاتب، ایجاد کتابخانه ها، تیاتر و سینما و 

رادیو، توجه بموسیقى و رشد استعداد هاى هنرى افراد و توسعه 

نشرات و آزادى مطبوعات نیز از توجه دولت امانى بدور نماند و در 

جریده جریده و مجله از قبیل :مجله اردو، مجله معارف،  23حدود 

امان افغان، جریده ارشادالنسوان )به سرپرستى و مدیریت اسما رئیسه 

مادر ملکه ثریا( جریده اتحاد مشرقى، جریده طلوع افغان قندهار، 

جریده بیدار مزار شریف، جریده اتفاق اسالم هرات، جریده انتقادى 

ستاره افغان به مدیریت غبار، و جریده ملى انیس و جریده نسیم 

ه در مرکز و والیات شروع به فعالیت نمودند که همه دم سحرو غیر

از استقالل و آزادى و تمامیت ارضى و صیانت از استقالل میزدند و 

با امانتدارى و دقت تمام کوشش هاى حکومت را بسود اصالحات » 

 منعکس میساختند و آراء وعقاید مردم را در پهلوى آن مي نهادند.

[23] 

مان هللا خان از آغازسلطنت خود با شاه ا»غبار مینویسد که:

روشنفکران افغانی از در صمیمیت وهمدردی داخل شد، او تمام 
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محبوسین سیاسی ومشروطه طلب را ار زندانهای پدر آزاد ساخت و 

با سایر روشنفکران در امور دولت شرکت بخشید....پس این  فضاى 

مان باز سیاسى در مملکت سبب شد که حلقه هاى سیاسى ]مخفى درز

خان[ بشکل علنى در آیند و آزادانه بفعالیت هاى سیاسى هللا امیرحبیب 

خود ادامه بدهند، گرچه هنوز تشکیل احزاب قانونى نبود، ولى این 

حلقه ها شکل حزب هاى غیر رسمى گرفتند که مشهور ترین آنها 

نام « جوانان افغان»دوحلقه در کابل بود: یکى حلقه یى که خودش را 

رام تندتر و جنبه دست چپى داشت . اعضاى عمده این  داده بود، و م

حلقه عبارت بودند از: عبدالرحمن خان لودین، تاج محمدخان پغمانى، 

فیض محمدخان باروت سازکابلى، غالم محى الدین خان آرتى، سعد 

الدین خان و میرزا عبدالرحمن خان و محمد انور بسمل و میرزا 

رزا محمد اسمعیل خان ، محمد نورمحمد خان و عبداللطیف خان، می 

جزو  زیسعید خان ،میرزا جیالنى خان و غیره. نگارنده)غبار( ن 

  بودم. یاسیس ۀحلق نیهم یاعضا 

سیاسى دوم که معتدلتر از حلقه اولى بودند و از طرف  حلقه

میر سید قاسم خان رهبرى میشد، اینها بودند: عبدالهادى،فقیراحمدخان  

چاى کنرى. غالم رضا خان. غالم احمد ، سیدغالم حیدر خان پا 

رحمانى ، فیض محمد خان ناصرى ،و میرسید قاسم خان رهبر حلقه  

و تاپاى دار برده شد، اما حکم اعدام به  ومکه یک بار به اعدام محک 

حبس دوامدار تبدیل و سالهاى دیگرى در زندان باقى ماند. سردار  

به سفارت ووزارت  و افتیمجازات نجات  زازیخان عز نیعبدالحس 

که  یاسیدو گروه فعال س ی.غبارپس از معرفگریعده د کی.و دیرس 

با وجود فعالیت هاى :» که  دیگویداشتند ، م تیفعال یبصورت علن 

سیاسى روشنفکران افغانى که روح دست چپى از آن آشکارا بود، در  

زمان دولت امانیه یک نفر از روشنفکران به اعدام و یا حبس  

  [         24.«]ى محکوم نگردیدسیاس 
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بود. او نه  یو از خودگذر یمرد انقالب یامان هللا براست شاه

افغانستان، حیثیت واعتبار انگلیس ها  یبا حصول استقالل سیاس تنها 

درانظار جهانیان خورد وخمیر نمود، بلکه با قطع نمودن معاش  را 

یل و روحانیون قبا ی،خوانین و رؤسا یسرداران محمدزائ یمستمر  

را نیز بجان خرید. مبارزه بافساد و عنعنات  اآنه یبزرگ، دشمن  

مردم به پوشیدن لباس  بیجامعه ، ترغ یناپسند قرون وسطای  

جمعه به  یپیراهن وتنبان ولنگوته ، تبدیل روزرخصت یبجا   یاروپائ

وپاکستان  هیکه درترک یبود،مثل کشنبهیپنجشنبه]البته هدفش   

انتخاب یک همسر  راست[، دستو یروز جمعه رخصت یبجا   کشنبهی

 یکه همسرخارج یانتصاب ماموران میتحر ،یدولت   ماموران  به 

در اردو، گرفتن  یوپیر یبه وزارت خارجه، لغو مرید   داشتند 

 یاز مالنماها، کشف حجاب زنان و دادن حق بسیار برا  یمالئ امتحان

صغیر با مردان مسن و... و...  مردان و لغو نکاح شان در برابر 

را با دولت او  یبود که هریک میتوانست آتش دشمن  یازجمله اقدامات

  از سریر قدرت پائین بکشد. دامن بزند و او را 

 یمتوسل شد که برا یشاه امان هللا درجبهه خارج نیز به اقدامات  

ثبات کشورش میتوانست بسیار خطرناک باشد: مثالً: تحریک قبایل  

و دعوت سران شان به کابل، برسمیت  یآزاد یسرحد برا یآنسو 

 یو پذیرفتن مهاجران هند یشناختن حکومت مؤقت انقالبیون هند 

انگلیس با او را  یبود که آتش دشمن یدرافغانستان، هریک روغن 

بخارا اسلحه وعسکر کمک  ریشعله ور میساخت. شاه امان هللا به ام 

از تسلط بلشویکها برزمد. شاه از کشورش  یآزاد یکرد تا برا 

 تیبخارا حما یرهبران جنبش آزاد ،یانورپاشا و ابراهیم لق 

 لیصوتح میدوست وعاشق تعل یآزاد میزع نیبا چن یکرد.دشمن 
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است ومن بحال  یانصاف یکامالً ب یتحول وترق یفرزندان وطن برا 

 تا دهدیکه چطور وجدانش به او اجازه م کنمیداکترکاکر تأسف م 

 یوسربلند   یکه جز سرفراز یپرست، شاه هنیشاه م نیچن کیبرضد    

 براند؟   نداشت،قلم  یگرید یمردم افغانستان، آرزو یوتعال یوترق 

مشرب وضد  سیحد داکتر کاکر را انسان انگل نیواقعاً تا ا  من 

. سالها قبل ملنگ جان کردمیهللا تصور نم اناستقالل و دشمن شاه ام  

 ۀدوست  واستقالل طلب افغان در بار یاما آزاد سوادیوب یشاعر ام  

  سروده بود: نیاستقالل چن  

 یاستقالل  نه و یدچا چ ینه د یژوند ید ړم

 ینه و الیآزاد خ یمغزو ک یی یپه هغه سر چ هڅ

  نباشد( یفکرازاد را که درآن  یسر میچکن   /ندارد  یکه استقالل ندارد،زندگ ی)کس

زبان پشتو،  یمثل ملنگ جان شاعرمل داکترکاکر، هم کاش

تا ازاستقالل ومبارزات   داشتیم یووطندوست یآزادگ احساس  

.کمترین خدمت شاه امان کردیم یشاه امان هللا قدر دان ۀطلبان  استقالل 

مردم افغانستان،  حصول استقالل سیاسى کشوراست.اما چرا   یبرا  هللا

 کی واسترداد استقالل را  گذاردیرا ارج نم یخدمت نیکاکر چن داکتر  

مشروطه  تالش   ۀجیونت   یحکومت امان یاسیآورد مهم  س دست 

 نیپائ یاسیس  تیمحدود کیو آنرا   تا سطح رفع  داندیدوم  نم خواهان 

دوست  یمردم آزاد  یکار او برخالف نظرعموم نیا لیآورد ؟ دل  یم

سر در  سال 14او  چون  د،گفته شو نکهیجز ا ست؟یافغانستان، چ 

گونه سخنان و موضع   نیبا ا خواهدیداشته است اکنون م سیآخورانگل 

را  سیخود انگل نعمتیول دل   ،یوضد مفاخر مل نانهیخا یهایریگ 

  خوشحال کند، نه دل مردم افغان را. 
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    خواست؟یبود وچه م یک هللامان  شاه

خان غازى،  هللاامان  شاه

هللا خان،  بیحب ریفرزند دوم ام

روشنفکر، صاحب نظر  مردى 

و متواضع و انسانى صمیمى و 

و به استقالل و  مردم دوست 

اعتالى کشور سخت دلبسته و 

پیش آمد او  عاشق بود. رفتار و 

با مردم و روشنفکران و تحول  

به  طلبان حتى قبل از رسیدن 

 و او را مپادشاهى، زبانزد مرد

محبوب القلوب همه ساخته بود. 

عالى  ىایهمین کرکتر و سجا 

کشورو بخصوص اشراف زادگان  اوست که عناصر آگاه و چیز فهم 

در دربار پدرش  «بچه گان غالم»  نخبه والیات کشور که به عنوان

و  حضور داشتند

منزجر و خواهان تحوالت سیاسى و فراهم آمدن  روش امیر از 

ا آنها عالیق که ب هللابودند ، بدور شاهزاده امان  فضاى باز سیاسى 

داشت ، حلقه زدند و او را به رهبرى جمعیتى که  دوستانه و رفیقانه 

یاد شدند، « خواهان دوم  شروطهم»یا « افغان  جوانان »بعدها بنام 

 یخود برا یبدون شک هرگاه او بعد از اعالن پادشاه  برداشتند. 

و مانند پدرش از  کردینم امیاستقالل برضد انگلیس، ق استرداد 
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انگلیس در امور مملکت دارى پیروى میکرد، شاید تا زنده  ستورات د

که سال فوت اوست( پادشاه افغانستان باقى  1960)یعنى تا   میبود 

وقتى که انگلیس نمى خواست ، هیچکس دیگرى براى   میماند و تا 

علم نمي کرد. اما او که عاشق میهن و آزادى   جانشینى او  قد 

این پادشاهى و تاج و تخت را در قدم آزادى و   وطنش بود،  یوسربلند

گذاشت و در اولین هفته تاجپوشى خود و در اولین   استقالل کشورش 

مامورین وشهریان شرافتمند کابل ، درمسجد بزرگ   نطقش خطاب به 

استقالل عام و تام افغانستان زد و سلطنت خود را    عیدگاه ، دم از 

اول » شور اعالن نمود  و گفت:استقالل کامل ک مشروط به کسب 

ملت نجیبه خود این را اعالن و بشارت میدهم  برهمه رعایاى صدیق 

داخلى و خارجى  تافغانیه را بنام استقالل وحاکمی که من تاج سلطنت 

  [ 25«]نهاده ام. افغانستان بسر 

از مردم آزاده افغان، طلب کرد تا او را درتحقق این  سپس

خان خطاب به  هللااعلیحضرت امان . رسانند آرمان بزرگ ملى یارى 

عساکر ومامورین و شهریان کابل در حالى که دریشى سفر برى بتن  

ملت عزیز من ! من این لباس سربازى را از تن » داشت ،گفت :   

را براى مادر وطن تهیه نسازم !  ستقاللبیرون نمى کنم تا که لباس ا 

م تا که غاصبان حقوق ملتم من این شمشیر را در غالف نمى کن« »   

اى ملت عزیز و اى سربازان فداکار من !«»  را به جاى خود ننشانم 

! بیاورید آخرین هستى خود را براى نجات وطن ، بیائید تا که   

[  26«]سازیم ! داسرهاى پر غیرت خود را براى خالصى وطن ف 

اى مردم مسلمان و استقالل طلب افغان نیز به این نداى جان بخش 

پادشاه جوان خویش ، لبیک گفتند و با دادن سر وجان خود در راه  

کسب آزادى، آماده پیکار با بزرگترین قدرت استعمارى آن زمان  
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که دید انگلیس ها پاسخ نامه او را  هللایعنى انگلیس گردیدند. شاه امان  

  مبتنى بر به رسمیت شناختن افغانستان به عنوان یک کشور آزاد و  

داراى حقوق مساوى باسایر کشورهاى مستقل نداده اند، طى  مستقل و

در حالى که سفیر  1919اپریل  13نطقى در دربار کابل به تاریخ 

 انگلیس در آن محفل حاضر بود گفت : 

من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً » 

دول و  آزاد و مستقل اعالن نمودم . بعد از این کشورما، مانند سایر

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 

و سپس رو بجانب سفیر انگلیس نموده پرسید: « شمشیر خواهم زد.

سفیر انگلیس با حترام و تعظیم جواب « همیدى ! آنچه گفتم ف» 

 [27]«بلى فهمیدم.» داد:

سپس شاه جوانبخت، جهاد با انگلیس را بخاطر بدست آوردن   

استقالل کامل سیاسی  روی دست گرفت. سرانجام در تحت رهبرى و 

غازى ، استقالل هللا زعامت وطن پرستانه اعلیحضرت شاه امان 

افغانستان دوباره حیثیت و آبروى از  سیاسى افغانستان حاصل شد و

دست رفته خود را باز یافت و در صف ملل آزاد جهان قرار گرفت 

م(. اینکه در این نبرد 1919اگست  18ش مطابق 1298اسد  28)

نابرابر، اما عادالنه و برحق چقدر افغانهاى غیورجانهاى شیرین خود 

سربازان افغانى  را قربانى کرده اند، رقم دقیق آن معلوم نیست، ولى

تلفات دادند و در سپین بولدک  [28]خیبرشش هزار نفردرجبهۀ 

قندهار تا رسیدن سردار عبدالقدوس خان دوکندک عساکر افغانی تا 

آخرین فرد و آخرین قطره خون خود مردانه رزمیدند تا همگى یاجام 
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شهادت نوشیدند ویا زخمی گردیدندوازحرکت افتادند.ودر جبهه پکتیا 

یان قبایل وزیری وغیره با دادن دوهزار نفر قربانی دشمن را جنگجو

 ادشانیاستقالل شاد و یوادار به متارکه جنگ کردند. روانهاى شهدا

 !باد یگرام شهیهم  

  :  هللاشاه امان  هیعل سیانگل یتوطئه ها  

مضاعف   خان،  هللاکه  تنفر انگلیس را از امان  یلیدل نیتر عمده

شکست   م افغان و انگلیس بود،که افسانه ساخت، همانا جنگ سو  یم 

برضد  خان جهاد  هللاامان  ناپذیرى انگلیس را درشرق باطل ساخت .   

 امیبه ق مسلمانان هند را علیه انگلیسها   و  لیرا اعالن کرد تا قبا سیانگل 

جنگ یک  قیام نمودند.  1919ماه مى   سرحدى در  لی. تمام قباداردوا 

میز مذاکره  مؤفق گردید تا انگلیس را به   خان  هللا ماه دوام کرد و امان 

با هملتن  را در راولپندى در ماه اگست   بکشاند و معاهده اى صلحى  

  گرانت به امضاء برساند. 

را از شاه امان هللا  سهایکه انگل گریمهم واساسى د لیدل   

ساخت، حضور نمایندگان آزادى خواه و انقالبى هند  یم  منزجر   

اوج گیرى شورش هاى مردم قحطى زده هند در شهر هاى   کابل و در  

امرتسرو دهلى وپشاور وغیره و تحریکات قبایل سرحدى بر   الهور و   

خان، بودند که استعمار انگلیس را  هللاامان  انبانگلیس از ج  ضد   

تظاهر   خان منزجر و متنفرمي ساخت. ازهمه مهمتر  هللاامان   نسبت به   

خان بابلشویکها، بیش از هرچیز دیگر انگلیس ها را  هللاان ام  نزدیکى 

  خان خشمگین میکرد . هللا امان نسبت 

خان و دیگر مشروطه خواهان  هللامحمودطرزى، شاه امان   

افغان از کسب استقالل کشور خوشنود بودند، زیرا با مهارت سیاسى   
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شت خان عقیده دا هللاو نظامى از زیر یوغ انگلیس نجات یافتند. امان   

که افغانستان آزاد حق دارد که باکشورهاى همسایه رابطه نزدیک   

مى تواند با مسلمانان هند که تحت سیطره  نداشته باشد، مزید برآ  

انگلیس بسر مى بردند و هم چنان قبایل سرحدى که از نگاه تاریخى،   

نژاد  و مذهب  با افغانها قرابت دارند و انگليس ها آنرا در معاهده   

 از افغانستان جداکرده بودند، نيز رابطه برقرارکند. ۱8۹۳

خان آزاد  خواهان هند مقيم کابل را نيز يار  هللا امان  

مينمود، زيرا سياست پيشرو  انگليس ها در ميان قبايل خطر  را 

بان  امان هللا خان انگليس ها از پشتى متوجه افغانستان ساخته بود. 

 هااراض  بودند، چه انگليسازقبايل و از آزاد  خواهان هند ن

مکاتبات بين وزيرخارجه )محمودطرز ( و غالم حيدر ،آمر پوسته 

خانه افغانستان در پشاور و مکاتبات بين طرز  و سردار 

عبدالرحمن، نماينده افغان  در هند را به دست آورده بودند و اين 

 مکاتبات همکار  افغانستان را با آزاد  خواهان هند  نشان ميداد. 

 سندی وزیرهللا خان و عبیدهللا مزید برآن مکاتبات بین امان 

ده بودند. دریکى حکومت موقتی جالى وطن هند را نیز به دست آور

آیبک( از تمام هندیها ظ:و همکار وى ظفرحسن)هللا ازاین اسنادعبید

تقاضا کرده بودند که در آینده با افغانها در حمله شان علیه برتانیه 

به قتل برسانند، خطوط آهن، تلگراف و  کمک نمایند، انگلیس ها را

غیره را مورد حمله قرار بدهند و یک رابطه نزدیک بین 

خان حکیم اسلم هللا ناسیونالیستهاى هندى در خارج هند و نماینده امان 

 [29]و مولوى منظور وجود داشت.

نادرچگونه به سلطنت »داکتر سید عبدهللا کاظم به استناد کتاب

بچاپ رسيده است تصريح « "سيدال يوسفزیکه بنام مستعار« رسید؟
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ميکندکه نويسنده اصلی آن سيدقاسم رشتيا،مورخ ومامورعالی رتبه 

دوران ظاهرشاه  می باشد. دراين کتاب نکات مهمی راجع پالن 

سقوط دادن رژيم امانی از طرف انگليس با همکاری عناصر 

ارتجاعی ، )بخصوص حضرات مجددی( وسوابق دزدی ورهزنی 

 کلکانی از طرف حکومت هندبرتانوی درج شده  وداکتر حبيب هللا

 کاظم قسمت های مهم آنرا چنين نقل ميکند:

هد معتبر که امروز در دست به شهادت اسناد موثق و شوا »

خان و ناکام ساختن نقشه های هللا ن برهم زدن سلطنت امان الاست، پ

اری او دوسال پیشتر از اجرای آن ازطرف قوای استعمار به همک

مرتجعین داخلی طرح ریزی شده بود . این مفکوره وقتی در دوایر 

ان جزئیات خهللا سیاسی حکومت هند برتانوی نضج گرفت که امان 

ن نمود. تشویش دوایر استعماری انگلیس السفر اروپایی خود را اع

خان درین مسافرت دیدار از روسیه هللا ازاین جهت بود که امان 

بآنهم متخصصین امور  شامل ساخته بود.شوروی و ترکیه را هم 

افغانستان در دهلی و لندن امیدوار بودند که درجریان سفر خصوصاً 

خان را از رفتن به هللا در موقع عبور از هند و سپس در لندن، امان 

گلیس و هر دو دارای رژیم آن دو کشور که هردو مخالف سیاست ان

ند و برای همین بی ضد استعماری بودند، منصرف سازالهای انق

مقصد بود که ترتیبات شانداری را برای پذیرایی او در انگلستان که تا 

آنوقت در مورد هیچیک از شاهان شرقی سابقه نداشت، درنظر 

تی الی را در قسمت کمک اقتصادی و مواصگرفتند و پیشنهادات جالب

بشمول تمدیدخط آهن بین پشاور و کابل و حتی تهیه لوازم حربی 

مودند. درعین زمان بقسمی که شیؤە کشورهای استعماری ترتیب ن

است، دریکزمان ترتیبات برهم زدن سلطنت او را هم بذریعٔه 
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یاست آنها به دام س اوخود روی دست گرفته بودند تا اگر گماشتگان 

را مثل گذشته تعقیب نماید، وقت  ل کشور خودالنیفتاده مرام های استق

برای شیخ محبوب علی که بنام  ا از دست ندهند . همانست کهر

کابل متصدی امور "سکرتر شرقی" در سفارت برتانیه در 

ارکلدار صرف برای جمع آوری ماهانه شش هز ،استخباراتی بود 

ناصر عات به اختیار او گذاشته شده بود، هدایت داده شد تا با عالاط

ی راخان درتماس شده همکاری آنها را ب هللاارتجاعی و مخالفان امان 

ل آباد النسول های انگلیس درجوعملیات آینده تأمین نماید. ق

ه ب علی برای همین مقصد اجرای وظیفوقندهارنیزتحت اثرشیخ محبو

ل آباد مهمتر و حساس الاما وظیفٔه جهانگیرخان قو نسل ج می نمودند،

تر بود، چنانچه در دوران اغتشاش رول های مهمی را ایفاء نمود که 

 ».فراز کابل" به شرح و تفصیل ذکر شده استبالها بر"درکتاب 

اف (برطبق مندر جات راپورهای رسمی دولت برتانیه سند شماره »

از افغانهای مستعد کسانیکه برای آماده  1928مربوط سال  (51

ساختن زمینه عملیات آینده در نظر گرفته شده بودند، یکی شاه محمود 

مدعثمان خان نائب خان حاکم اعلی سمت مشرقی، و دیگر سردار مح

الحکومه سابق قندهار وسومی غوث الدین ولد جانداد خان مشهور 

وچارمی سردارفیض محمدخان وزیرمعارف بود که همه با همان 

ت در دیره اسمعیل خان قوکه دراین  [نورالمشایخ]روحانی بزرگ 

 «بسر می برد، ارتباط داشتند

غاز ولی آنچه موجب تصمیم قطعی حکومت انگلیس برای آ»

خان از قبول پیشنهاد هللا خان گردید، انکار امان هللا عملیات علیه امان 

آن د ولت برای صرف نظر کردن از مسافرت به روسیه شوروی بود 

که انگلیسها برای قانع ساختن او خبرهای جعلی را مبنی برناآرامی و 
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بی امنی افغانستان توسط مطبوعات خود نشر و نیزهمفریز که دراین 

رت بحیث مهماندار شامل بود، سعی کرد تا اطرافیان شاه از قبیل مساف

سردارشیراحمدخان زکریا رئیس شورا را زیر تأثیر آورده به واسطٔه 

خان را تغییر بدهند، ولی باوجود مساعی این هللا آنها نقطٔه سفرامان 

خان ازعزم خود صرف نظر نکرد و پروگرام هللا اشخاص، امان 

ازاین وقت و  ترتیب شده بود، ادامه یافت.مسافرت به قسمیکه 

ً بعد از دیدار امان خان از ماسکو و پذیرایی بسیار  هللا  مخصوصا

و بالخاصه توافق   ازطرف زعما و مردم اتحاد شوروی صمیمانه او 

راجع به عقد معاهده ترانزیت و تأسیس خط هوایی بین تاشکند و کابل 

یم خود را برای عملی کردن س تصمبود که مأمورین امور دولت انگلی

خان درنظر هللا نی که سال قبل برای برچیدن بساط سلطنت امان الپ

ورین مربوطه حکومت هند برتانوی گرفته بودند، اتخاذ و به مام

  ».حیت تعقیب و تطبیق آنرا صادر نمودندالص

آرامی و امنیت کامل بقرار بود و  ظاهراً  درافغانستان»

امور سلطنت را بدست داشت، اما محمدولی خان بحیث وکیل 

عات استخباریه از جریانات خفیه در سرحدات شرقی و جنوبی الاط

عده ای از عات دربارٔە موجودیت المیکرد. یکی ازاین اطحکایت 

قه سرحد که هرکدام سوابق رهزنی و الدزدان مشهوری بود در ع

ره غارت را در دوایر پولیس و امنیت دارا بودند و بین پشاور و پا

اخل چنار رفت و آمد میکردند و به اعمال دزدی و داره ماری در د

وه یک سلسله تبلیغات مسموم کننده الافغانستان می پرداختند و برع

بگوش میرسید و حتی عکس هایی که شاه و ملکه را در محافل 

تشریفاتی پایتخت های اروپا به لباس اروپائی نشان میداد ، به تعداد 

ملکت توسط دست های مخفی توزیع میگردید ... کثیر درهرگوشٔه م
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که اکثراین عکس ها از روی جلد شماره فوق العاده مجله مصور لندن 

کاپی شده و توسط آنهائیکه  " News London Illustrate"بنام 

ه افغانستان ی موصوف حین بازگشت شان از هند بتحت تأثیر روحان

  ». وارد و توزیع میگردید

" بی جی 1928جنوری  21مدولی خان بتاریخدراین ارتباط مح

گولد" شارژدافیرسفارت برتانیه درکابل را به وزارتخارجه احضار 

یک تعداد اشخاص بدسابقه و »نمود و با او صحبت کرد و گفت: 

 تجنایت کار که در افغانستان مرتکب دزدی، رهزنی و قتل و غار

م داده گر بما تسلیشده و به خاک های تحت ادارٔە شما فرار کرده اند، ا

اگر در آنجا میباشند، باید تحت الحفظ قرار  الشوند، البته بهتر است و ا

همچنان او لستی را به شارژدافیر مذکور تسلیم نمود که در  .... گیرند

مشهور به بچه سقاو، سیدحسین چهاریکاری و اعظم هللا آن نام حبیب 

راپور میجرسکات  وتا درالع .»....میدانی و یک عده دیگر درج بود

مقصد ]روحانی مذکور»پولیتکل ایجنت بلوچستان ذکرشده است :  -

] از دیره 1928جون  28به تاریخ  [از ً حضرت نورالمشایخ است

هور انتقال داده میشود و بعد دراثر مراجعه ثانی البه  [اسمعیل خان

. در مورد دزدان «حکومت افغانستان به جنوب هند منتقل میگردد

و محمد اعظم از ماه هللا اپور رسمی مشعر است که حبیب مذکور ر

جنوری باین طرف در پشاور محبوس میباشند که مدت حبس شان سه 

هللا حبیب  1307سال تعیین شده بود. اما سه ماه بعد از این در ماه اسد 

کلکانی در پغمان دیده شده و به اعتراف خودش حینیکه در پغمان 

خان را دیده که با چند نفر مشغول هللا  گردش میکرد ، چندبار امان

توپ بازی بود، دلش به جوانی او سوخته و گرنه در همان وقت به 

نویسنده کتاب "نادرخان چگونه به  .یک دغ تفنگ او را می گشت
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هللا باین قرار می بینیم که نه تنها حبیب »سلطنت رسید؟" می نگارد: 

یه باید در این وقت به عیٔه رسمی دولت برتانالکلکانی که بقرار اط

سپری نمودن ایام حبس قانونی خود در محبس پشاور بسر می برد، 

خان از سفر  هللا  که مصادف به بازگشت امان 1307در تابستان 

اروپا بود، آزاد در افغانستان مشغول گشت و گذار بوده، بلکه درجوار 

کشی پایتخت به پیشه دیرینٔه خود که عبارت از دهشت افگنی و آدم 

باشد، اشتغال داشته است و ازین وقت به بعد تا موقع حمله به کابل او 

را بطور دایم در کوهدامن و کوهستان در راس یک دسته دزدان 

مشغول رهزنی و چور و چپاول قافله ها و قریه های می 

.)داکترکاظم، نگاهی مختصر به سقوط وعروج خانواده سردار بینیم

مقاالت نویسنده درافغان جرمن آرشیف  -یحیی خان،بخش چهلم

 آنالین(

نخستین توطئۀ انگلیس توسط روحانیون وابسته وجیره خوارش 

آغاز شد. به  درافغانستان برضد ریفورمهای اجتماعی رژیم امانی 

 تحریک و رهنمائى نورالمشایخ حضرت شوربازار یکی از

به رهبری مالی لنگ  شورشی  1924روحانیون پر نفوذ کابل،درسال 

یکى از ال عبدهللا( در خوست آغاز شد بود. دربلوای  خوست )م

بنام عبدالغنى قبایل سلیمانخیل را  مریدان حضرت صاحب شوربازار 

این دو مال در دستى  و مال عبدالرشید قرار داد.هللا در کنار مالعبدا

دیگر قانون جزا را گرفته درمیان قبایل که متأسفانه  قرآن و دردست 

دارید!  بهره بودند فریاد میزدند:کدامیک را قبول  از سواد و دانش بى

ً مردم میگفتند: قرآن را و سپس مردم را  قرآن یا قانون را ؟ و طبعا

خوست در غزنى و شیخ  بشورش دعوت میکردند. در ادامه اغتشاش 

آباد وردگ مال عبداالحد و مال عبدالسبحان وردکى و مال عبدالحلیم 
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قادیانى نقش هللا هنه فروش و مال نعمت نورعلى ک چهار آسیابى و مال 

مرکزى و موثر داشتند که پس از سرکوبى اغتشاشیون و دستگیرى 

تن دیگر از سران اغتشاش در  25رهبران اغتشاش همه این مال ها با  

جریان محاکمه همین مالها  در محکمـه نظامى محکوم به اعـدام شدند. 

فضل عمر مجددى( نور المشایخ )ازنقش خان هللا که شاه امان  بود

کرد او را بزندان بسپرد، اما  و قصد  در شورش خوست مطلع شد

)فضل محمد مجددى، شخص ضد  بوساطت برادرش شمس المشایخ

بود ومورد احترام عمیق شاه قرار هللا شاه امان  استعمار و طرفدار 

داشت( شاه از حبس او صرف نظر کرد اما شرط گذاشت که از کشور 

 خارج شود.  

شایخ نیز به بهانه حج از کشور خارج شد و در دیره نورالم

به تبلیغات هللا آنجا بر ضد شاه امان  گزید و از اسماعیل خان اقامت 

 :حضرت شوربازارفضل عمرلودویک ادمک بقول خود ادامه داد.

از سرهند  1870مجددی  رئیس این خانواده روحانی در سال 

بیشماری در هردو هندوستان وارد افغانستان شده بود.وی مریدان 

هم مشهور بود.درهند به  رآقاجانیش او به لقب  طرف سرحد داشت.

داده شده بود.او در اغتشاش خوست دست داشت  خیمشااو لقب نورال

درآنجا تحت نظر کامل حکومت  فرارکند. هند ومجبور بود تا به 

 [30].کردیم یهندزندگ

ل نیزهمین قشر روحانى بشمو 1929و 1928در اغتشاشهاى 

محمد صادق مجددى و  نورالمشایخ مجددى مقیم دیره اسماعیل خان و 

محمد معصوم مجددى و فضل رحیم خواهر زاده محمد صادق مجددى 

پغمانى قاضى القضات ، و مال عبدالقادر و  همراه با مال عبدالرحمن 

مالفضل الحق و مال عبدالحنان )که هرچهار نفر اخیردر محاکم 
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محمدعلم شنوارى و محمد افضل شنوارى بودند( و  شرعى قاضى 

از  جان )هردو  هللاوصاحب زاده عبدالغفور جان وصاحب زاده عبدا 

تگاو و حضرت عبدالحلیم جان  هللاخانوده مجددى( و آخندزاده مالحمید 

بزرگ جان مجددى وعده  کله کانى و حضرت  هللامجددى مرشد حبیب  

  [ 31داشتند.] ستیى دیگر از روحانیون در آن د 

خان در دوره  هللاعلیه شاه امان   سیو تبلیغات سوء انگل ئهتوط

سفرش به اروپا شدت گرفت . انگلیس ها بدینوسیله میخواستند انتقام  

  بگیرند.  شکست خود را درنبرد استرداد استقالل از شاه وملت افغان  

در مسیر تاریخ تشریح میکند که چگونه دسایس  غبار

 یغاز از پا در آوردن  یبرا یرتجاعبا عناصر ا یدر تبان یاستعمار 

مثالً در کابل یکنفر منجم انقراض » امان هللا خان بکار افتاده بود:  

در بین حلقه  یپیشگوئ کرد و بسرعت این  یسلطنت را پیشگوئ یحتم 

جعل  ی. درحوزه هلمند یکنفر آخوندخوابدمنتشرگردی یدر بار یها 

اده است. این تنها نبود در سرشاه افت کرد و افــواه شد که تاج از  

نیم برهنه  یافغانستان به هزارها تصاویر جعل یسرتاسر حدود شرق 

افغانستان در کویته  یافغانستان ) توسط نماینده تجارت بنام ملکه  

از  ی( و عزیمت طالبات افغانشدیو به کابل فرستاده م یخریدار 

در  یبیر معکوسبه قسطنطنیه )استانبول ترکیه( با تعا یسرحدات شرق  

نورالمشایخ  بین توده ها منتشر شد. یک شیخ هم در جنوب )منظور  

است( علناً  یاست( و یک مرشد در شمال) منظورمحمدصادق مجدد 

معروف  رنسکردند.و کلنل ال رفتار شاه را ضد شریعت اسالم اعالم  

در شرق افغانستان  ی)به پیرکرمشاه( گفته میشد که در جامه مالئ  

این موضوع در جراید  یاغتشاش را آتش زد. حت ل گردید و هیزم داخ 

  [ 32«]مطرح بحث قرار گرفت. یو انگلیس یشورو 
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  و ایجاد یخالفت عثمان یدرفروپاش یالرنس نقش بسیار موثر 

انگلیسها :» یانصار داشت وبقول بشیراحمد  یسعود کشورعربستان

   یان وشیوخ قبایل بدورهبر یباشناخت درست از رغبت استقالل ظلب 

بسیج نمودند ... این قبایل  یخالفت عثمان عربستان،آنها را دربرابر 

به نام  یجنگیدند از یک افسر انگلیس یم یندرحالیکه با خالفت عثما

اظاعت مینمودند. الرنس مذکوردوازده سال بعد ازآن  « الرنس»

استفاده  یافغانستان ظاهر شد تا سیناریو یدربین قبایل جنوب شرق

) بهتراست عامل مذهب گفته شود( در راه تحقق یازعامل قبیلو  

گذارد.  اهداف استعمارانگلیس را بار دیگردرکشور ما به اجرا  

را خوب بلد بود و قرآن را بامخارج درست  یمیگویند او زبان عرب 

هم میشد. الرنس  پیش نمازجمعه ها  یاهآن تالوت میکرد. گاهگ 

ن قبایل میرامشاه ظاهرشدخود را از سالله پیامبر که درمیا یهنگام 

  [ 33«]نمود.  یسیدکرمشاه معرف اسالم خوانده و اسم خود را  

 یمطلب « شه! یښراو تونهښپ»سبوکیمنگل در ف نیسعدالد یآقا  

  یکلکان هللا  بیوحب سیرا در مورد الرنس جاسوس معروف انگل

« !یندګ نه تکښخ چا د خیتار » رعنوانیز یسقوط دولت امان یبرا

 رانوګ:دیگویم نشرکرده   2016    / 6/ 12 خیترجمه نموده و در تار

وږخو فغانانوا تاسو یپد یږیپوه یچ مستعار یحاج دیس پیر کرم شاه 

او بیحب هللا یکلکان ګوڅ وول ؟؟؟  
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 شاه کرم پیر سیدانگلیس      الرنس درلباس  الرنس ایدوارد توماس

 

 دواردیا توماس» نوم یاصل شاه کرم پیر دیس یحاج مستعار

نسیالور  (  Tomas Edward Lawrence  او د )دویږیز 16 هیټن /

 یالوتک M 16  د او روالډګ رتبه په توماس یاغلښم و. 08/1888  

ینظام ټپیلو وو  او د لستانګان یباراتاستخ یشبک وی هړتک ړیغ وو.   

 په او یسویع مذهب په او زیرګان هټخ په توماس یاغلښ

یسیلګان ، یعرب ، توښپ ، یدر یژب یروان یخبر او کلیل کول   .  

 وو مال وی جومات یپلخشت د کابل د شاه کرم پیر دیس مستعار

یچ وڅ کاله یی افغانان د اسالم په نوم وغولول ، او بأیتقر  له"لس" کا 

ږزمون نادان او سوادهیب مسلمانو ته ید کافر ځلمنو ور کولو . او 

مستعار دیس پیر کرم شاه ، د یغاز شاه امان هللا خان په ضد په 

جومات یک یداس غیتبل کولو یچ یخدا ناخواسته یغاز شاه امان هللا  

 مستعار ؛ګرځي لوڅه کی خارج په ثریا ملکه او . دی شوی کافر خان

  . افغان هم نه او وو مسلمان نه شاه کرم پیر سید حاجی

 خان هللا امان شاه یدغاز یک افغانستان په دنده توماس یاغلښ د

دولت نسکوره ول او مسلمانانوته د طغل الماس ودلښ ول  .ید 

جاسوس د ملکه ایثر عکسونه هغه وخت یک فوتو شاپ potho shop 
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ړیک ول او خلکو ته یی شلیوو ، او خلکوته یی لیوو یچ یورګ 

ملکه ایثر په خارج یک یداس هڅلو يځرګ ، دا نه په تیغاناف او نه هم 

په تیاسالم یک شته   .یاغلښ توماس ورسته د اتویز کوششونه په 

شمال د افغانستان یک انتهځ وی جاسوس یچ بیحب هللا یکلکان یچ د 

بچه سقاو په نوم مشهور وو پیدا وړک ، بچه سقاو په یشمال یک وی 

مشهور غل وو ، توماس دا غل ځور په ځور یی د خلکو په ځمن یک 

مشهوره کولوو ، او یمال کومکونه به یی ورسره کوول . تر وڅ یچ 

بچه سقاو یی ید ته آماده وړک یچ د یغاز امان هللا خان په مقابل یک 

د اسالم په خطر یک ید ، امیق ړیوک . (فیسبوک له منگل الدین سعد

 (2016نه

 

را از قول الرنس نقل  ینامه ی ی، افغانستان شناس امریکایادمک

 یعنوان ش( 130۶)   یمیالد 1927جون  10میکند که در تاریخ 

ادواردمارش نوشته و اطالع داده بودکه : ...آیا میدانید که من هفته 

 یبریتانیا در کابل به یک کاتب در قوا گذشته درکابل بودم . آتشه 

خود ضرورت دارد و دیپوت ، نام مرا به دفتر شما پیشنهاد  یهوای

افزاید که  یدارم... ادمک م یدرماشین تایپ دسترس یاندک میکند، من 

گذشت،   یماه در هند بودو اکثر وقتش در کراچ 18الرنس تقریبا 

در میرانشاه و همچنان یک هفته در پیشاور بود.  یمگر مدت کوتاه

درکابل( الرنس مجبور  باالخره دراثر اصرار همفریز )سفیر امریکا 

شد تا به انگلستان برود. زیرا همفریز میترسید که وجود الرنس در 

شد.  روابط افغانستان بابریتانیا خواهد  یابسرحدات هند سبب خر

برد و مینویسد: یک اخبارلندن  یدر لندن نام م یادمک از اخبار دیگر

نوشت که: مقامات  1929 یدر پنجم جنور «یهیرولد  یدیل» بنام 

دو  کرنیل الرنس را صادر کرده است ،  یذیصالح افغان امر گرفتار 

منشره کابل بازتاب یافت. « غانامان اف»روز بعد عین خبر دراخبار  
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قرار گرفت ، مگر  این موضوع در پارلمان بریتانیا نیز مطرح بحث  

حکومت بریتانیا از جمیع مداخالت خود در این باره انکارکرد. ...  

اخبار ایتالیا نقل قول میکند که: در   یاز رو یهمین محقق امریکای 

 یه حیث یک جاسوس قومطبوعات ایتالیا به نشر رسید که الرنس ، ب 

دست زده و مردم ساده لوح قبایل رابر  یکار ها وعمل وعالیشان به  

  [  34«]افغانستان برانگیختانه بود. ندعلیه شاه منور و تجدد پس 

اعتقادات  و  یدشمن در کمین نشسته با استفاده از خوش باور بدینسان

ت سوء اصالحا مردم ، از هر حادثه کوچک در کشور بر ضد نهضت 

در  یقوم استفاده میکرد، چنانکه از یک زد و خورد کوچک 

جهت  شینوارننگرهار، حد اعظم سوء استفاده را نمود و آنرا در 

  رژیم سوق داد. یسرنگون

 

  ها:  گانهیها وب یشاه امان هللا از نظرخود

ستوارت، در مورد امان هللا خان  یتال هیر ،خانمیکائیامر ۀسندینو

خان یک حکمرانى بود که نه درشرق دیده شده  هللاامان ا» مینویسد:   

بود و نه درغرب . هیچ پادشاهى بدون بادى گارد و کش و فش )   

خان  هللاتشریفات خاص امنیتى( جایى نمى رفت. اما برعکس امان   

ملحق میگردید. فامیل وى بر او اعتراض  دمهرجا میرفت و بامر  

خان میگفت: ملت بادى  هللا میکردند که )مواظب خودش باشد( امان  

خان دیوانه وار به مردم افغانستان عشق  هللاگاردمن است. امان   

  [35«]داشت.  

  وطنم دوستت دارم ، استقاللت مبارك! - 

ما  كردند و  "شاه امان هللا و ملكه ثریا، بردگي فیزیكي را منع اعالم  -

اینست  ت ما مسئولی را از این پدیده شوم غیرانساني نجات دادند، حال  

"نه" گفته   بردگي فكري  كه امان هللا و ثریاي زمانه خویش شویم و به  
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داکتر  سبوکیاز ف دهی)برگز و خود و نسل هاي بعدي را آزاد بسازیم . 

  (یدیزرغونه عب

بیستم  خان رامثال عالى یک پادشاه شرق در قرن  هللاامان  مصریها

خود   خواستند کراهیت می خانهللامیدانستند. مصریها در تعریف امان  

لویه  جلسات  خان در  هللارا نسبت به استعمارانگلیس ابراز کنند. امان 

عمل  دموکرات  با نمایندگان ملت بصفت پادشاه بسیار  1924جرگه 

نمایندگان، نمونه  در فضاى بسیار صمیمانه با  وکرد ومباحثات ا

نهاى که برخالف آ سیاست آزاد و بیمانند او درشرق بحساب میآید.  

شخصیت ترسو و ضعیف   1928خان را در اغتشاشات  هللاامان ا 

اوبارکرده اند، گروهى از محققین و  وانمود و تمام مالمتیها را بردوش  

خان مرد شجاعى بود و هرگز  هللاامان  ناظرین سیاسى میگویند که  

خان از طرف شب و روز بدون  هللازیرا امان  ترس را نمى شناخت ،  

خیابانهاى شهرکابل گردش میکرد و از هرنوع تهدید  حاضرباشان در 

  [ 36نسبت به شخص خود خوف نداشت.] 

هللا  امان تتلر مورخ و سفیر انگلیس در کابل )که از بدخواهان  فرایزر

بشجاعت و  خان متصف  هللاامان »خان بود( در باره او مینویسد: 

میکرد.   دوستى وزعامت بود واز اجداد خود پاینده محمدخان تقلید 

خان شخص وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و هللا امان 

میخواست افغانستان در بین کشورهاى جهان صاحب مقام عالى باشد. 

خان خطیب ارجمند و در شئون بین المللى معلومات کافى هللا امان 

خان آن بودکه داراى غرور هللا داشت. نقطه ضعف در شخصیت امان 

«و خود خواهى بود.
 

[37]  

موریس فوشه، سفیرفرانسه درافغانستان درعهد امانی، در باره امان 

در امور سیاسی  این جوان درمقایسه با عمر خود:"هللا خان می نویسد

شعور عجیب وحیرت آوری دارد.با شجاعت اهداف مشخص خود را 

به پیش می برد. هنگامی که من او را مالقات کردم،لباس جنرالی بتن 

مان سیاه ودرشت دارد. درچشمان او اقتدار داشت .جلد سفید، چش
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وحزم واعتدال معلوم می درخشید. امان هللا خان از اثر ذکاوت 

سرشار، شهامت وبا فهم مسایل سیاسی هرکس را تحت تاثیرخود 

قرار میداد. امان هللا خان این کفایت را دارد که مسایل پیچیده  به 

ن کامل مطرح کند ارتباط همسایگان )روس وانگلیس( را با اطمینا

ونظر وفیصله خود را نسبت به آنها صادرنماید. او صاحب عزم 

وارادۀ قوی است. تاهنوز صیقل زمانه را ندیده وکامیابی های زیادی 

را نصیب شده است. بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام 

جهان معرفی کرده است.کلمات نمیتواند بزرگی وعظمت شخصیت او 

خان چه در افغانستان و چه هللا .. پرستیژ امان . [38]«کند. را بیان

جایى که جنبش پان اسالمیستى عجیبى در پیروى از  -درهند 

درسال  . [39]به اوج شگوفائى مى رسد. -به راه افتاده بود« خالفت»

هند، افغانستان قلب اسالم به حساب میآمد و براى مسلمانان  1920

  [ 40ي دانستند.]خود م خان را پادشاه  هللاامان 

درربع سوم قرن  یکائیمحقق وافغانستان شناس معروف امر آدمک

اول قرن  مهیسال قبل درکتاب خود)افغانستان در ن60 -50 یعنیستم،یب 

کرده نوشته است:  ادی ی(، از امان هللا خان به عنوان قهرمان ملستیب 

ه شد. افغانستان شناخت یقهرمان مل ثی( بح1929-1919امان هللا )»  

 یرا شکست داد. و آزاد ایتانیبر یموفقانه امپراطور کهیامخاصتاً هنگ 

شناخته  تیمطلق افغانستان را بدست آورد و به جهان برسم 

  [41«]شد. 

برده بود  یامان هللا خان پ یبه عظمت نام وکار غاز یآدمک در زمان 

د که خودثبت کر  خیافغانستان در تار یو او را به عنوان قهرمان مل 

 یوقت ړو داکتر کاک.داشت تیدر افغانستان مشروع یهنوز نظام شاه 

، در 201۴امان هللا خان شروع کرد که در ماه اگست سال  بیبه تخر 

اول  یبعد از ختم جنگ جهان ایمدار برجسته دن استیتن س صد ستیل 

 ینام امان هللا خان به عنوان کس یالدیم 201۴ ستګتاا( 1918)ایدن 
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 زیبدست آورده بود،ن سیلګتقالل کشور خود را از استعمار انکه اس 

  [42(« ]201۴جورنال، اول اگست  تیثبت شده بود.)والستر 

 

  :جهینت

و  هنیم وعشق به  یوانسان کین یهمه آرزوها نیدرنظرداشت ا با

وطنپرست  آن شاه  تواندیمورخ با وجدان م کیمردم آن، چگونه 

 گرید یآرزو ملتش  یوسرفراز یرا که جز سربلند هنیوعاشق م

   د؟ینما بینداشت، تخر

 نیسنگ ملت را از خواب  نیکشور وا نیا خواستیامان هللا واقعاً م شاه

 یشاه  نیچن باتی. تخردینما تیکند وبه جلو هدا داریب یقرون وسطائ

بخصوص  وطن  نیا خیمعلومدار به خواست دشمنان تار یمنور ومترق

روی   هم از  ایو  ردیگیورت گرفته وموسپس پاکستان ص سیانگل

دشمنی قبیلوی که در افراد تنگ نظر وسبک مغز سراغ شده میتواند 

 ،صورت می گیرد. 

داکترکاکر کسی است که تا کنون در زیرچترنام های پشتون و 

مرموزی این وظیفه را به پیش  داکترتاریخ واستاد پوهنتون ، بطور

شور خارج شده است، این نیات برده است و درسالهای اخیر که از ک

پلید وشوم خود را در البالی نوشته های مختلف خود بروز داده است 

که خوشبختانه توسط یک شخصیت با وجدان دیگرپشتون از خانوادۀ 

نامدار غازی میرزمان خان کنری، چهرۀ اصلی اش افشا شد و ما به 

 ماهیت اصلی این داکترجعلکار پی بردیم.

سلطنت  43بداند که نادرشاه و برادرانش درمدت  داکتر کاکر باید

خود، مطابق پالیسی انگیس تالش کردند تا نام ونشان شاه امان هللا 

غازی را از صفحات تاریخ محو و نابود کنند، ولی با وجود 

سوختاندن تمام کتب درسی عهد امانی  که در آنها نام و عکس آن 

ه در آن اعالمیه غازی مرد وجود داشت،یکجا با قصر زرنگار ک

برسمیت شناختن استقالل افغانستان قرائت شده بود در آتش سوختند، 
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اما نتوانستند که نام آن شاه میهن پرست را از ذهن وقلب مردم 

افغانستان پاک کنند. پس تو با مغز بیمارت توان محو کردن نام ونشان 

ل کشورعجین شاه امان هللا را نداری ، زیرا نام امان هللا  با نام استقال

شده است و تا استقالل پا برجا باشد، نام او نیز پابر جا خواهد بود. 

وهیچکسی نمیتواند ذره یی از محبوبیت آن شخصیت ملی را از قلب 

 و ذهن  مردم حق شناس افغان کم کند.

، عالمه  «افغانستان درمسیرتاریخ»میرغالم محمدغبار با نوشتن کتاب 

، فیض «ش مشروطیت درافغانستانجنب»حبیبی با نوشتن کتاب 

، داکتر زمانی با نوشتن «تذکراالنقالب»محمدکاتب با نوشتن کتاب 

حکومت بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس برضد »کتاب 

ظهور وسقوط »با نوشتن کتاب  ریپام کاریپ یو آقا «یامان

 جنبش از»،داکتر حشمت با نگاشتن کتاب« امان هللا خان حضرتیاعل 

مشروطه تا دولت با نوشتن  یریوز ارمحمدخانی، وجنرال «مشروطه

 نیسیاکادم دی،وکاند« خیاو نجات تار ۍد افغانستان د خپلواک» کتاب 

  :یبا نوشتن  کتابها یستانیاعظم س 

 -2  ، « متنفذ تیشاه امان هللا وروحان ،یعالمه محمود طرز» -1 

از  دفاع » -3، «ماست یمل ۀبیوج دفاع از شاه امان هللا و استقالل ،»

بود،  یهللا ک بیحب»-4، «است یعناصرمل ۀفی، وظ یمل یارزشها

زعمای بزرگ وکارهای -5،«از کلکان؟ یدزد ایاز خراسان  یاریع 

منارنجات یادگار جانبازی مردم  -6سترگ درتاریخ معاصرافغانستان،

سی  -8،تکمله ای برکتاب حبیب هللا کلکانی کی بود -7افغانستان،

مقاله دربارۀ شاه امان هللا واستقالل افغانستان،قابل دسترسی در 

 پورتال افغان جرمن آنالین،

  »-1مقاالت محققانه  منجمله: نگاشتن عبدهللا کاظم با  دیو داکتر س

 ستیافغانستان افسانه ن استرداد استقالل کامل!  »،2«  به علل و  ینگاه

از  لیبه مناسبت تجل»-3،« یندوره اما سقوط  یها زهیانگ

 یامان هللا شاه غاز حضرتیسالگرد تولد اعل  نیچهارم ستیکصدوبی
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 »،4- «   در کشور یعصر تجددگرائ بزرگ ادگاریـ  قصر داراالمان »

،5- «   در  یرسم یاسیحزب س نیاول لیو تشک یغاز شاه امان هللا

سترداد استقالل سالگرد ا نینود و ششم ـ به مناسبت  افغانستان 

 -یمل بهیوج کیاستقالل کشور  از سالگرد  لیتجل  »-6،«کشور

: یخیمهم تار هیانیب کی  »-7،«  -سالگرد استقالل  نیم 94بمناسبت 

منار علم و 8 -«    ،«یکراچ شاه امان هللا در   یپرمحتوا یسخنران

غان در زنان اف»کتاب   -9   «یادگرائیبن  هینماد مبارزه عل« جهل

شامان امان هللا وبرنامه های انکشاف -10« وتجدد رفشارعنعنهیز

مجموعه ارشادات وبیانات شاه امان هللا، در لویه جرگه -11معارف، 

نگاهی مختصر برسقوط وعروج خانواده  -12 ،شمسی 1303سال 

موجود در پورتال  شیارزشمند خو مقاالت   گریو دسردار یحیی خان،

را  خواهیآن شاه ترق یوکارنامه ها نام و نشان افغان جرمن آنالین،

و بالنده کشور سپرده  ندهیامروز و آ ینسل ها هکرده و ب اءیاح دوباره  

  آنها را ندارد. یقدرت نابود یچکسیه اند، که   

 یزمان  داکتر  تیعبارت موجز اما پر واقع نیحسن ختام مقاله،ا یبرا

 اوهی»    نوشته است: شیخو ۀششم مقال که در بخش  کنمیرا نقل م

حمالت  ،یخیتار یفاکت ها فیها، تحر یها، ناسزا گوئ یسرائ

 ینشان داد که آقا شان،یو خانواده ها نیو هتک حرمت ناقد یشخص  

 زیگر شیها یرابطه با جعلکار موضوعات مطرح شده در  کاکر از 

 شتریب یها یتالش مذبوحانه اش و جعلکار  گرباید کبارینموده و 

از  توانیکند. مگر م فیرا تحر زمانیعز کشور  یخیتار قیحقا دیشکو 

کار، و  هیس بکار،یجعلکار، فر  مکار،  ،یاجرت سینو خیتار کی

راه  دیخون هزاران شه ریتحق و  یحرمتیاهانت، ب یکه حت یادیش

روشن تهاجم  قتیو از حق داند،ینم و استقالل کشور را عار   یآزاد

افغانستان منکر است،  هند و  ۀقار ه و شبه به منطق سیاستعمار انگل

   «داشت؟ یگریانتظار د توانیم
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 یۀ! تو ماړننگت باد پوهاند کاک خیتار یگفت:دکترا دیبا خالصه

نوکرمنشانه  دیطرز د نیتو با ا ،یاست یوپشتونول تیننگ افغان 

پا  ریپشتون با ز خدانیتار کیننگ را به نام   نیواستعمار طلبانه، ا 

 یرو ! یساخت خیو خود را بد نام تار یدین وجدانت خرنمود 

 یتهمت و افتراء برو غیباد! تو ت اهیس هنیم خیجعلکاران تار 

را که تاج پرافتخار  یتیشخص  ،ویدینامدار شاه امان هللا کش مردیغاز 

که  باشهامت وغرور  یافغان هاست،کس یاستقالل خواه خیتار 

  بود، و دهیکش امیاز ن ریر شمشحصول استقالل کشو یبرا   یافغان 

دوست خود ارمغان داد، و ملت حق  یآزاد شاهد استقالل را به ملت  

،هرساله   گذردیسال از آن م 97تا امروز که  خیشناس ما از آن تار

مگر تو بعد از  کنند،یم یاز استرداد استقالل ومحصل آن  قدرشناس

که چرا  یردکیم هیدرخلوت خود، خون گر بازگشت از انگلستان 

وهر  کنندیم  یاز آن شاه  و استقالل کشور قدر دان د،ح نیمردم تا ا

 انیپا              !دارند؟ی م یدو را گرام

  24 /6 /2016  
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https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6eXO5rjNAhXEjiwKHfVyBuYQFghWMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.acsf.af%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D178%3A2011-06-27-05-48-04%26catid%3D21%26Itemid%3D8&usg=AFQjCNG-6evU6GwwpHhi4DJulWKhLBtSOw
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6eXO5rjNAhXEjiwKHfVyBuYQFghWMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.acsf.af%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D178%3A2011-06-27-05-48-04%26catid%3D21%26Itemid%3D8&usg=AFQjCNG-6evU6GwwpHhi4DJulWKhLBtSOw
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6eXO5rjNAhXEjiwKHfVyBuYQFghWMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.acsf.af%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D178%3A2011-06-27-05-48-04%26catid%3D21%26Itemid%3D8&usg=AFQjCNG-6evU6GwwpHhi4DJulWKhLBtSOw
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المیه اشتهار امیرامان هللا ، اع 669بخش سوم،ص 4سراج التواریخ،جلد -[25]

 خان

حاکمیت قانون ، 669بخش سوم،ص 4سراج التواریخ،جلد -[26]

 ،8درافغانستان،ص 

دبلیو ادمک، تاریخ روابط سیاسى افغانستان ،ترجه علىمحمد زهما ، چاپ -[27]

 135پشاور ، ص

 -1915درکشورخداداد افغانستان،)سفرنامۀ افسر اتریشی،ایمیل ریبیچکا،-[28]

 231آلمان،ص2014(ترجمه رتبیل آهنگ،چاپ 1920

 ۱۳6،۲۳۱ صريه تالی ستوارت، آتش درافغانستان،-[29]

 مهیافغانستان، درن یآدمک، روابط خارج ،  ٨0٩- ٨0٨، ص ١غبار، ج  -[30]

 ١٩٩،چاپ پشاور ،ص 20اول قرن 

  2٩0، 2٨3، 2٥٥  ، 2٥٤، 2٤٤، 23٩فضل غنى مجددى ، ص  -[31]

 زی، ن99ستوارت، آتش درافغانستان،ص یتال هی،ر 814، ص 1غبار ، ج  -[32]

    .کندیم دیسخنان غبار را تائ

 ،28خواجه بشیراحمدانصاری ، ذهنیت قبیلوی ، ص  -[33]

  220_ 219روابط خارجی افغانستان درنیمه اول قرن بیستم، ص آدمک، -[34]

 25،7ریه تالی ستوارت،آتش در افغانستان، صص  -[35]

خان ، چاپ هللامجددى ، افغانستان در عهد اعلیحضرت امان افضل غنى  -[36]

  328، امریکا، ص1997

  330فضل غنى مجددى، ص  -[37]

 تیمورشاه یوسفزی، ملی تاریخ، سایت بینوا -[38]

 100اولیویه روى،افغانستان اسالم و نوگرائى سیاسى ص  -[39]

 32ریه تالی استوارت،آتش در افغانستان ، ص -[40]

 پوهاند بیستم،ترجمه قرن اول نیمه در آدمک،افغانستان کلودوی-[41]

 196،ص1377پشاور، دوم، چاپ زاده، صاحب  محمدفاضل

داکتر بیستم،همانجا،  قرن اول نیمه در آدمک،افغانستان لودویک -[42]

 2015تراشرف غنی زیرکیار،له امیر عبدالرحمن
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 همگفتار یازد

 

 اکتر یوسفیتاریخ نویسی د« گویا»نقدی بر نحوۀ 
 

 دراین نقد،بر نکات ذیل مکث خواهد شد:

 * یوسفی،کیست؟

 * ناسودمندی مقالت داکتریوسفی دربارۀ تاریخ،

 *یوسفی تاریخ  را تحریف میکند،

 *فقدان زیبائی درادبیات داکتر یوسفی ،

 *کینه ورزی یوسفی  با مقالت داکتر زمانی 

 م پژواک*ایجاد شک و تردید در مورد یاد داشتهای مرحو

 بچه سقو "خادم دین رسول هللا" بود، نه "دزد"؟ یوسفی:*
 

 یوسفی کیست؟

سوگند ميخورم که آدم بدبين ومتعصبی نيستم، و از خواندن 

نوشته های خوب و با محتوا از قلم هرکه باشد، تمجيد وتوصيف 

ميکنم ، ولی از خواندن نوشته های بد و نا زيبا و بی  مفهوم  و بی 

م نمی آيد و از اينکه سبب ضياع وقت من و ديگران سر و پا خوش

ميگردد،نا راحت ميشوم واگر وقت داشته باشم به ترديد آنها می 

 پردازم.

از سوانح مختصر داکتريوسفی که درپورتال افغان جرمن 

آنالين به نشر سپرده، برمی آيد که وی در رشته رياضی وفزيک تا 
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بعد بطورغيابی از کشور  سطح ليسانس در افغانستان درس خوانده و

آلمان  در رشته اقتصاد سياسی دکتورا گرفته است، ولی اکنون برای 

افغانها، نه رياضی، نه فزيک ونه اقتصاد،بلکه تاريخ مينگارد. وی 

وازموقف و موقعيت از عضويت خود در حزب دموکراتيک خلق 

حزبی خود درکميتۀ مرکزی آن حزب در دوران تجاوز شوروی 

 ان هيچ سخن نگفته است ؟برافغانست

اما من ميخواهم به اين بخش از زندگی وی اشاره ای داشته 

باشم. شناخت من با اکبريوسفی از دوران مکتب ابن سينا که او در 

صنف هفتم ومن در صنف نهم بودم،آغاز ميشود. وی از واليت فراه 

 از ولسوالی گلستان واز پشتون های آنجااست. 

)محمدانورمعلم ليسۀ زراعت هلمند( برادرکوچک داکتريوسفی

موقتاً ۱۳5۱که جوان خيلی بشاش وسرحال بود، برای من که در

سرپرست آن ليسه بودم، تعريف ميکرد که ماسه برادريم)اکبر،انور 

،اختر( وهرسه تای ما خلقی)عضوحزب دموکراتيک خلق(استيم. او 

 ۱8 ميگفت که برادر بزرگم اکبر، با استفاده از يک بورس تحصيلی

 ماهه به آلمان رفته است. 

ماه، ده سال  در کشورآلمان باقی ماند  ۱8ولی اکبرخان بجای 

وهمين که شوروی برافغانستان تجاوز نمود و جناح پرچم حزب بر 

جناح خلقی تفوق حاصل نمود، وی با مهارتی شگفتی انگيز درلباس 

يک پرچمی تمام عيار،از آلمان  به شعبۀ روابط خارجی کميتۀ 

رکزی حزب دموکراتيک خلق که محمود بريالی در رأس آن قرار م

داشت، نازل گرديد و در حضر و سفر محشور ومحبوب محمود 

بريالی بود. چون محمودبريالی از خلقی ها و زبان پشتو نفرت 

داشت، داکتر يوسفی رابطۀ خود را با برادران خلقی خود و با زبان 

ن پشتو در دفتر خود با کسی پشتو قطع نمود وهرگز حاضر نبود بزبا

صحبت کند. وی درکميتۀ مرکزی حزب، به عنوان يک ايديولوگ، 

مدتی برای کارمندان وزارت خارجه  مارکسيزم لنينيزم درس ميداد، 
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و همين که کارمل از چشم شورويها برافتاد و داکتر نجيب بجايش 

 قرار گرفت، داکتر يوسفی از هواداران پروپا قرص داکتر نجيب شد

و به افشاگری خصوصيات کاری محمود بريالی در سفرهايش 

پرداخت و از اين طريق خود را به داکتر نجيب نزديک ساخت،تا 

آنجا که اين نزديکی حزبی به خويشاوندی ميان آندو کشيد و داکتر 

گرديد ولی بعد از سقوط   يوسفی عضوخاندان به اصطالح"سلطنتی "

اقی نماند. واو به بحيث يک نجيب هللا ، آن قدح بشکست و آن س

ايديولوگ شکست خورده وبگيل نميدانست چی کاری بکند تا آنکه از 

ترس مجاهدين از افغانستان فرار کرد وخود را به آلمان رساند 

واکنون در آلمان زندگی ميکند و ازهمينجا برای پورتال افغان جرمن 

اريخ  کشور آنالين مقاله مينويسد. اينکه  مقاالتش تا چه حد بدرد ت

ميخورد، کسانی بهتر قضاوت کرده ميتوانند که يکی دو مقاله اش را 

مطالعه کرده باشند،اما آنچه را من خوانده ام،بايد بگويم که  تحمل 

 مطالعۀ آن مقاالت، دل شير و طاقت فيل ميخواهد. 

 !ناسودمندی نوشته های داکتر یوسفی در بارۀ تاریخ

م، ميخواهم برچند مقالۀ شبه ا هدر پرتو آنچه تاکنون متذکرشد

تاريخی  داکتر يوسفی،که در رسانۀ معتبر افغان جرمن آنالين چيز 

هايی بنام تاريخ بخورد خوانندگان ميدهد،مکث کنم  وناسودمندی 

وکاستی ها و نقاط ضعف وحتی مضرت وتخريش کنندا نوشته های 

 او را بخصوص درتاريخ نگاری برمال سازم . 

ويس به کسی گفته ميشود که، در مسلک مؤرخ يا تاريخ ن

تاريخ تحصيل کرده و با اساسات واسلوب تاريخ نگاری آشنا باشد و 

يا اگر دراين رشته تحصيل نکرده باشد، می بايد درين عرصه 

مطالعات عميقی داشته و استعداد خود را در اين زمينه آزموده باشد 

بول مجامع علمی و آثاری رقم زده باشد که بحيث آثارتاريخی مورد ق

و اکادميک قرار گرفته باشد. چنانکه داکتر سياه سنگ و داکتر 

تاريخی خود ثابت کرده اند  -زمانی با نگارش مقاالت وکتب  تحقيقی
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که در عرصۀ تاريخ صاحب مطالعات وسيع بوده و از استعداد و 

 صالحيت نگارش آثار تاريخی برخوردار استند.

ز چنين خصوصياتی برخوردار حاالنکه آقای داکتر يوسفی ا 

نيست. نه رشته ومسلک او تاريخ است و نه استعداد و توانائی نوشتن 

 در مورد  مسائل  تاريخی کشور را دارد. 

تحقيقی، کاريست مشکل و مستلزم  -نوشتن مقاالت تاريخی

آگاهی برميتودولوژی تاريخ، تسلط بر زبان و ادبيات بلند و  

ن زبان، حوصله مندی برای رجوع به بکارگيری مناسب واژه های آ

اسناد تاريخی ، دقت در تشخيص اسناد ثقه از اسناد نا ثقه، حقيقت از 

دروغ، طبقه بندی اسناد و سپس برشتۀ  تحرير در آوردن اسناد مورد 

 استفاده ميباشد.

تحریف وجعل »سلسله مقاالتی که داکتريوسفی تحت عنوان 

در پورتال افغان جرمن آنالين « تاریخ جفا واهانت به انسانیت است

به نشر رسانده، من اکثر آنها را، برای دريافت يک سخن تازه ويک 

نکتۀ جديد مرور کرده ام ولی اعتراف ميکنم که از مطالعه آنها 

چيزی دستگيرم نشده است.  يعنی نفهميده ام که اوچه ميخواهد 

ريخ بگويد؟ نفهميدم که کجای آن تاريخ است؟ وکجای آن تحريف تا

است؟ وکجای آن جعل تاريخ است؟  وپيام وی به خواننده چيست؟ 

زيراعنوان مقاله يک چيز است و متن چيز ديگری ميگويد. نوشته 

يی که متن با عنوان همسوئی وهمخوانی نداشته باشد، گاهی از تاريخ 

غرب و زمانی ازتاريخ شرق، سخن بزند وهيچ پيوند منطقی ميان 

رما در آن سراغ نشود و  فکت ها رخدادها غرب وشرق وکشو

وحقايق بدرد بخور و قابل استفاده ای برای خواننده ارائه نکند، نه 

تنها که سودمند نيست، بلکه باعث سردرگمی و تلف کردن وقت  

خواننده شده و ثمری از آن متصورنيست. پس چنين نوشته هايی  به 

نيست و  قول معروف حکم آسمان وريسمان را دارد و قابل خواندن

 اليق نشر در رسانه های با اعتبار نيستند. 
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تحريف وجعل تاريخ »آقای داکتريوسفی، در سلسله  مقاالت 

خويش که در آنها ميتودلوژی تاريخ « جفا واهانت به انسانيت است

تعريف « جعل تاریخ»و نه از « تحریف تاریخ»مفقود است، نه از

تحريف يا جعل  مشخصی ارائه کرده ، و نيز هيچ نمونه ای از

تاريخی را در اثر يا آثار مورد انتقاد خود بطورمستند نشان داده 

نتوانسته است، و هم نگفته است که از ميان مؤرخين مرده و زندا 

افغانی ، کدام شان در کدام يک از آثار خويش ، تاريخ کشور را 

کرده اند؟ وقتی چنين سند وبرگه يی نشان داده « تحريف »

دانم چرا آقای داکتر با نوشتن ونشر چنين مقاالت طوالنی نميتواند،نمي

وخسته کننده ، تخم شک و ترديد می پاشد و ميخواهد ذهن جوانان را 

 مسموم کند؟

 

 یوسفی  تاریخ  را تحریب وتحریف میکند:

تا آنجا که از مقاالت داکتر يوسفی فهيمده ميشود، آگاهی 

ر و تاريخ منطقه موصوف از تاريخ و تاريخ شناسی و تاريخ کشو

بسيار ابتدايی است، وچون دسترسی کافی به اين رشته ها ندارد، 

 خودش تاريخ را "تحريف" کرده است.  

اين واقعيت ، يعنی تحريف تاريخ ، دريک مقاله ديگر اقای 

 " برمال شده است. اوميگويد:طلسم خونین"داکتر زيرعنوان  

دی پناه برد، شاه عباس بزرگ زمانی به نزد سرکردۀ دایکن» 

و بعد از آنکه بر تاج  و تخت ایران جلوس کرد، تمام همان سران 

هزاره را در دستگاه قدرت خویش مقرر داشت. این اقدام بعد از ذکر 

نام های افراد تقرر یافته  و ارتقای آنان باعث تحریک دشمنی و 

خصومت سران دایزنگی، که حریف آنها  شمرده می شدند، گردیده 

: ۱۹۱۱اقب آن تا امروز )اقالٌ تا سال ترتیب گزارشاست،  عو

 « مترجم ( دوام داشته است.
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ايجاد نفاق ميان  شهدفاين دروغ شاخدار را هرکه گفته باشد،

مؤرخ بيطرف نمی بايد آنرا بدون دقت و  هزاره است ومردم وسران 

بدون معلوم کردن صحت وسقم آن بحيث يک فکت تاريخی در مقاله 

ه نشر بسپارد،واگر به نشر هم بسپارد می بايد در يا کتاب خود ب

ترديد آن بالفاصله بعد از اقتباس، درپاورقی يا درمتن نظرخود را 

بنويسد وخواننده را آگاه کند، ولی  داکتر يوسفی چنين کاری نکرده 

است. اين جمله  کفر تاريخ به حساب می آيد واز خواندن آن هرکه 

اشد،ازخنده گرده کفک خواهد شد. شاه اطالع اندکی از تاريخ داشته ب

ميالدی بود و در سن  ۱7عباس کبيرشاه  صفوی ايران، فرزند قرن 

سال با  4۲شانزده سالگی به پادشاهی ايران برگزيده شد ومدت 

قدرت واستبدادکم نظيری برايران حکمراند وهيچگاهی مجبور به 

ويسنده قبل مهاجرت آنهم به هزاره جات نشده است، آيا بهترنبود که ن

از نشرآن  دريک رسانۀ با اعتبار، سری به کتابخانه ای ميزد و 

معلومات خود را در باره شاه عباس تکميل ميکرد تا مايۀ ريشخند 

ديگران نميشد. از آن روز ببعد فهميده شد که فهم آقای يوسفی از 

تاريخ خيلی اندک است واکنون هم نبايد تالش کند تا گفته های 

ارجی را نا درست ترجمه و بنام خود به عنوان تاريخ نويسندگان خ

بخورد خوانندگان بدهد که هرگز بدرد کس نميخورد و خواننده آگاه 

 .ددر دل بريشش می خند

در نوشته های آقای داکتر يوسفی که نه با دستور زبان بلديت 

دارد،ونه با ادبيات دری آشنائی، گاهی آدم با عباراتی روبرو ميشود 

د يوسفی هيچکسی ديگر قادر به درک منظور وی نيست. که جز خو

تحريف وجعل تاريخ »بطورمثال: در بخش پنجم از سلسله مقاالت 

جان مالکولم »داکتر يوسفی به اين جمله توجه کنيد: ....« 

مینویسد:به رضایت خداوند، او]شاه زمان[میخواهد برای چند سال 

 «ماند.آینده، همچنین دراین محل خیلی مصروف خواهد 
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باور دارم که هيچکس ازاين جمله چيزی نخواهد فهميد، اين 

جمله از لحاظ گرامر ودستور زبان ومبتدا و خبرخود، در ادبيات  

به رضايت خداوند)که اصل آن انشاء » دری کفر ادبی است. ببينيد 

هللا است(،او ميخواهد برای چندسال آينده ، همچنين در محل خود 

ين جمله ترجمه ايست از زبان انگليسی ا« مصروف خواهد ماند

افاده نميکند ، زيرا  را وخواننده ملتفت ميشود که هيچ معنی ای 

ازلحاظ گرامر و دستورزبان دری غلط است.  معلوم است که 

نويستده  مقاله نه تنها در دستور وادبيات دری مشکالت دارد، بلکه 

د است و مقصود در ترجمهء متون تاريخی از زبان انگليسی نيز نا بل

نويسنده را بدرستی انعکاس داده نميتواند و بشکل نا درست ترجمه 

 کرده به خواننده انتقال ميدهد. 

در زبان فارسی پيرامون کارهای خام وسست وغير 

اختصاصی مقوله هايی گفته اند، مثل : کار بوزينه نيست نجاری! 

 شيخ سعدی هفت صد سال پيش از امروز گفته بود: 

 اف گرچه بافنده است            بورياب

 نبرنــدش به کارگاه حــرير

بلی،گرچه  بوريا باف هم در جمله بافندگان قلمداد ميشود، ولی 

از عهدا بافتن ابريشم برنمی ايد ونبايد از او انتظار داشت تا پارچه 

ای نفيس ابريشمين ببافد. به سخن ديگر، هرکسی که روی چند 

و در انترنت بگذارد، نويسنده به حساب نمی صفحه کاغذ را سياه کند 

نويسندگی دانش وتقوا و رياضت وحوصله مندی ميخواهد. آيد. 

نميتوان اين  راه دشوار ودراز را يک شبه پيمود وبرقله شهرت 

صعود کرد.آنانی که به چنين قله های رسيده اند، سالها به اصطالح 

اند، وسالها از اين کنده به دوزخ برده اند، سالها دود چراغ خورده 

وآن دانشمند تلمذ جسته اند ودانش کمائی کرده اند. بدين سان بايد به 

مسلک وهنر نويسندگی به ديده قدر نگريست ونسبت به آن مسئوالنه 

برخورد کرد.آسمان را با ريسمان کزکردن نويسندگی نيست واز 
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شخصيت نويسنده ميکاهد. بايد منطقی فکرکرد واستوار وحقيقت 

ت تا از چشمها عبورکند وبه دلها چنگ بزند و به مغزها راه يابد نوش

و خواننده را به تفکر وادارد. نوشته ايکه خواننده را به تفکر وتعقل 

واندارد به نوشتن وسياه کردن کاغذ نمی ارزد. از چنين نوشته هايی 

جداً بايد پرهيزکرد که جز ضياع وقت خود وخواننده چيزی از آن 

 متصور نيست.

 

 فقدان زیبائی در کالم داکتر یوسفی:

هرنويسنده، بايد سعی کند تا انديشه وافکار و پيام خود را در 

قالب بهترين ومناسب ترين کلمات وجمالت بيان کند. داکتر حميدهللا 

آنچه که » مفيد، زبان شناس جوان افغان دراين مورد مينويسد:

نگارش زبان ،  نويسنده قبل از همه نياز دارد ،آشنايی با اصول

دستور زبان ، گنجينۀ بزرگ از لغات و واژه ها ، قوه تخيل بديع، 

ودقت در کاربرد درست واژه هاست که می تواند، اثر نويسنده را 

جاويدانه و پايدار و خواننده را دچار شگفتی سازد و به ستايش وا 

 «دارد.

درکتاب "مبانی زيبائی شناسی" )ازاستاد بشيرمومن( ميخوانيم 

ادبیات جلوه گاه اندیشه،آرمان، فرهنگ وتجارب و روحیات »که:

یک جامعه است.انسان ها درگذر زمان از زبان برای انتقال 

پیامها،عواطف، و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات 

که زبان برتر است به عنوان ابزار در انتقال بهتر، بایسته تر و 

ه اند. ادبیات در تلطیف احساسات، مؤثرتر اندیشر خود استفاده کرد

پرورش ذوق و ماندگار کردن ارزشها و اندیشه ها سهمی بزرگ 

وعمده بردوش داشته است. به همین دلیل هر اندیشه یی که درقالب 

مناسب خویش ریخته شود، پایا ومانا]ماندگار.س[ خواهد بود. 

ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات، مصالح وموادی 

ند که نویسنده وشاعربا بهره گیری از عواطف وتخیالت خویش هست
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ص «)آنها را به کار می گیرد و اثری ادبی وهنری پدید می آورد.

8۹) 

با در نظرداشت اين توضيحات، آقای يوسفی هيچيک از 

شرايط نويسندگی را ندارد،و بهتر است مدتی را صرف ياد گرفتن 

مايد. داکتر يوسفی می گرامرزبان وفراگيری لغات وادب فارسی ن

بايد خود را با معيار ها واصول ادبيات عيار ومجهزکند و يک مقدار 

کتابهای ادبيات را مطالعه نمايد و خود را با دستور زبان و فن 

نويسندگی و تنظيم و ترکيب جمله بندی آشنا بسازد، بعد نوشته های 

داشته  خود را از نظر يک نفر استاد رهنما که در نويسندگی مهارت

باشد،بگذراند، سپس برای نشر در رسانه های جمعی افغانها اشاعه 

بدهد،ولی در وضعيت فعلی با زبان وادبيات مورداستفاده  خود در 

 واقع تيشه بريشۀ خود و ريشۀ تاريخ کشور ميزند.

جمله ديگری را نقل  «  تحريف وجعل تاريخ...» ازهمان مقاله 

وقتی به کتب تاريخی چاپ » د:و بر آن  مکث ميکنيم. وی مينويس

شده کشورما،که عدا کثيری از نويسندگان ما، متونی را از آن منبع 

سراج »ميکنند، درعين حال متذکر ميگردند که همه از« رونويس»

کتاب »بحيث يک « سراج التواريخ»گرفته اند. حال اگر« التواريخ ؟

« جيلان»، «تورات»قبول شده باشد،بايد از آن مشابه با  «مقدس

« درخط»بدسترس همه اتباع گذاشته شود.همه آنچه  «فرقان»و

است، التغيير برهمه تحميل گردد.آيا واقعاً چنين يک طرزديد معقول 

 «است؟آيا وقايعی تاريخی کشورما را ديگران هم مشاهده ننموده اند؟

اين پراگراف هم که در آن نه فصاحت کالم ونه وضاحت بيان 

حال نشانگر عدم آگاهی وی از سراج بچشم ميخورد، و درعين 

التواريخ است، خيلی صوری و بی مفهوم نوشته شده و معلوم نيست 

که منظور و هدف نويسنده ازاين جمله های عاری از مبتدا و خبر 

چيست؟ آخر اين نويسنده لقب داکتری دارد ، آنچه به مردم عرضه 

 ميکند نبايد اينقدر ناقص باشد!
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قتی به کتب تاریخی چاپ شده و»قسمت اول پراگراف: 

کشورما،که عدۀ کثیری از نویسندگان ما، متونی را از آن منبع 

سراج »میکنند، درعین حال متذکرمیگردند که همه از« رونویس»

  «گرفته اند.«التواریخ؟

اين جمله ازنظرادبيات فارسی دری غلط محض است، زيرا تا 

مله شمرده ميشود نطقه ايکه ختم جمله را اعالم ميکند، مبتدای ج

وخبر جمله هنوز درک ندارد. پس جمله فاقد فصاحت کالم است. 

وقتی به »همين جمله  بايد چنين شروع شود وبا نقطه ختم گردد. 

کتب تاريخی چاپ شده کشورما،] نظربيندازيم، ديده ميشود که [عدا 

 «ميکنند.« رونويس»کثيری از نويسندگان ما، متونی را از آن منبع 

درعین حال متذکرمیگردند که همه از وم جمله:" قسمت د

 " "سراج التواریخ ؟" گرفته اند.

چيزيکه باعث تعجب خواننده ميگردد اينست که  اوالً، معنی 

گذاشتن عالمه سواليه بعد از نام  سراج التواريخ چيست ؟ آيا آقای 

داکتر به موجوديت کتابی بنام "سراج التواريخ" شک دارد؟ يا اينکه  

نون چشم شان باين کتاب نيفتاده و"سراج التواريخ " را يک نام بی تاک

 مسمی می پندارد ؟ 

 ثانياً ،هرکسی که از سراج التواريخ، مطلبی را اقتباس ميکند،

می بايد بگويد از سراج التواريخ گرفته است، ويا اگرکسی 

ديگربگويد فالن مؤرخ در نوشتن اين مطلب يا آن مطلب به سراج 

توجه داشته است، عيب آن درکجاست؟ زيرا که سراج التواريخ 

التواريخ، يکی از معتبرترين منابع کتبی افغانستان است که از روی 

منابع معتبر تاريخی در عهد امير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا 

نوشته شده و نزد مؤرخين  ۱۹سراج الملت والدين وساير منابع قرن 

جی بخاطر مطالب موثق خود از افغان وهمه محققين داخلی وخار

اعتبار باالئی برخورداراست. بنحويکه برای شناخت رويدادهای 

محمدزائی ، کدام اثرمعتبرديگری سراغ نداريم و  –دورهء بارکزايی 
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هيچ محققی جز مراجعه به آن  چاره واثر بهتری ندارد. هرکسيکه 

لب را از مطلبی را از آن اقتباس ميکند اصوالً بايد بگويد که آن مط

"سراج التواريخ" گرفته است ، که درآنصورت بر وزن اثرش می 

افزايد. البته تاريخ های ديگری هم وجوددارند که انگليس ها يا 

افغانستان  ۱۹محققين روسی و امريکايی راجع به واقعات قرن 

انگليس نوشته اند، ولی اکثر آن کتاب ها -ومنجمله جنگ اول افغان

غانستان ترجمه نشده وبدسترس همگان قرارندارند، تاکنون بزبانهای اف

حتی تاريخ موهن الل هندوستاتی که وقايع و رويدادهای جنگ اول 

سال بعداز  ۱6۰انگليس را نوشته ، از يکطرف پس از  -افغان 

تاليف آن، آنهم درامريکا توسط داکتر سيدخليل هللا هاشميان دردوجلد 

ن چاپ وتوزيع نشده وبدسترس ترجمه شده که تاکنون بداخل افغانستا

همگان قرارندارد، وازجانب ديگر تاريخ موهن الل درلندن 

زيرنظرملکه ويکتوريا تاليف شده که درآن بعوض رشادت وجانبازی 

افغانها ، از  تدبير وحق بجانبی انگليسها بيشترصحبت شده است. 

هيچکدام ازين تاريخها از لحاظ اطالعات دست اول بمقام وارزش 

التواريخ  وواقعه نگاری مرحوم فيض محمد کاتب نميرسد.  سراج

بهمين دليل است که سراج التواريخ تاکنون چند بار در ايران تجديد 

طبع شده، وجلد چهارم آن در چهارمجلد درسال جاری چاپ وبقيمت 

افغانی درکتاب فروشی های کابل  بفروش ميرسد.  بخاطر  ۱۳۰۰

کتاب است که پوهنتون واليت  اعتبار واهميت مطالب مندرج درين

باميان بنام مولف آن کتاب، مرحوم "عالمه فيض محمد کاتب هزاره"  

 مسمی شده است. 

به قسمت اول بخش اخيرعبارت فوق الذکر در مقالۀ آقای 

حال اگر "سراج » داکتريوسفی توجه کنيد که نوشته است : 

از آن مشابه التواريخ" بحيث يک "کتاب مقدس"  قبول شده باشد، بايد 

 « با "تورات" ، "انجيل" و "فرقان" بدسترس همه اتباع گذاشته شود.
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جملۀ فوق هم ازلحاظ محتوی نادرست است وهم از لحاظ 

انشاء نارسا .  زيرا اوآل نه تنها هيچيک از مورخين افغان ، بلکه 

هيچيک از اتباع باسواد افغان  سراج التواريخ را "کتاب مقدس" 

نيآ يک کتاب تاريخ را باقران مجيد وساير کتب نگفته است ، ثا

آسمانی "مشابه" دانستن، بی احترامی به کتب آسمانی و خالف  

تعليمات قرآن مسلمين است ، ثالثآ منظور از "اتباع" بايد اتباع 

افغانستان باشد که همه الحمدهلل مسلمانند، اين مردم به "تورات" و 

ادعای نويسنده که سراج  "انجيل" چه ضرورت دارند ؟ رابعآ اين

التواريخ بايد بدسترس همه اتباع افغانستان گذاشته شود!  آيا وظيفهء 

دولت افغانستان است که يک کتاب تاريخ را بدسترس همه اتباع خود 

فيصد با سواد دارد؟ يا اينکه وظيفه  ۲۰بگذارد، درحاليکه درحدود 

ه خودشان اشخاص باسواد، و از آنجمله عالقمندان تاريخ است ک

کتاب موردعالقۀ خود را از بازار دستياب نمايند؟ حتی دولت غنی 

 امريکا اينکار را نکرده تا چه رسد بدولت فقير افغانستان !؟

سراج التواريخ درکتابخانه عامه کابل، درکتابخانه پوهنتون و  

درکتابخانه های بعضی واليات موجود است و عالقمندان تاريخ از 

انند، اينکه  اقای داکتر درحاليکه اين تاريخ را درنزد آن استفاده ميتو

مردم "مقدس"  جلوه داده ، ولی خودش تاکنون آنرا نديده ،  پس چرا 

باالی آن تبصره ميکند؟  آيا آقای داکتر ملتفت شده که تبصرا او 

باالی متنی که نديده ونخوانده ، بلقب داکتری و ادعای تاريخ نويسی  

 اش صدمه ميرساند ؟ 

به قسمت دوم بخش اخير نوشتۀ آقای داکتر توجه فرمائيد. او 

 ميگويد :" همه آنچه "درخط" است ، التغيير برهمه تحميل گردد." 

اين کلمۀ "خط" درينجا چه معنی دارد؟ خط کی  يا خط کدام 

مرجع ؟ اگرمنظور آقای داکتر "خط " يا متن مندرج درسراج 

ميل گردد"، پس چرا در پهلوی التواريخ باشد که "التغيير برهمه تح

کلمه "خط" نام سراج التواريخ را اضافه نکرده  تا مقصداو و ذهن 
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خواننده روشن  ميشد؟ چه کسی چنين گفته که هرچه درسراج 

التواريخ درج شده، خواندن و باورکردن آن بر همه "اتباع " 

 افغانستان حتمی و قابل تحميل است ؟ 

خود را مؤرخ قلمداد ميکند ، يک بازهم از قلم اقای داکتر که 

آیا وقایع تاریخی نکته جالب ديکر تراوش کرده است، ازينقرار : " 

 "  کشور ما را دیگران هم مشاهده ننموده اند؟

جواب اين سواليه در ذهن اقای داکتر مثبت است، يعنی 

ديگران  وقايع تاريخی کشورما را مشاهده نموده اند! خواننده از کلمۀ 

، همه کشورهای دنيا و ازکلمۀ "مشاهده"  چشم ديد را  "ديگران"

تصور ميتواند. پس سواالتی  بميان می آيند که غير ازدو نفر 

منصبدار انگليس کدام خارجی ديگری قتل سفير انگليس  را بدست 

وزيرمحمداکبرخان درکابل ديده است؟  آيا کدام خارجی ديگر 

ر مسافۀ بين خورد هزار قشون مجهز انگليس را د۱6ماجرای قتل 

جالل آباد بچشم خود ديده است ؟ آيا کدام خارجی شهادت  -کابل 

 اميرحبيب هللا خان را بچشم خود در گله گوش لغمان ديده است ؟ 

ازنگاه تاريخ، مشاهده نمودن يک واقعه باضبط و ثبت کردن 

يک واقعه فرق دارد. شايد يکعده افغانها چگونگی حمالت مجاهدين 

رلشکر انگليس ديده و يکی به ديگر روايت کرده باشند ، افغان را ب

 اما تنها مرحوم فيض محمدکاتب به ضبط وثبت آن پرداخته است. 

در باال گفتيم که خارجيان نيز باالی  وقايع مهم تاريخی در 

افغالنستان چيزهايی نوشته اند، اما افغانها بايد ضبط وثبت سراج 

نه تر از نوشته های خارجيان بدانند. بينا التواريخ را اصيل تر و واقع

هکذا درشرح وتحليل رويدادهای تاريخی درقرن بيستم،  اثری بهتر 

و رساتر ازتاريخ )غبار( که قيام افغانها بمقابل انگليس درآن از 

 سراج التواريخ اقتباس شده، درافغانستان تاليف نشده است. 
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اه امان دهن کجی یوسفی با مقالت  داکتر زمانی درباره ش

 هللا: 

درگفتار اول اشاره شد که:  روشب  اه به اشف رمز پنهان 

پيام نويسنده بپردازد و به عمق ساختار متن و اسناد نفوذ نمايد، آنرا 

تحليل محتوا گويند. در تحليل محتوا، ناقد بايد سعی کند تا پيام 

نويسنده را اگر گنگ ومبهم باشد،از متن جمالت و پرگرافها کشف 

و آنچه در پشت ظاهر کلمات و جمالت متن نهفته است،آشکار کند 

 نمايد. 

از اکثر مقاالت داکتر يوسفی که در رابطه به مسائل تاريخی 

نوشته است، بوی حسادت وکينه توزی نسبت به  نوشته های داکتر 

عبدالرحمن زمانی به مشام می آيد. به نظرميرسد که هدف اصلی 

تحریف وجعل تاریخ جفا  »نباله دارداکتر يوسفی ازنوشتن مقالۀ د

انقالبات تاریخی افغانستان یا »ونيز مقالۀ« واهانت به انسانیت است

، حسادت وحتی تخريب مقاالت تحقيقی و «انقالبی ساختن تاریخ

توطئه های »زيرعنوان  تاريخی آقای داکتر عبدالرحمن زمانی

 است. «  انگلیس علیه حکومت امانی

ای شبه تاريخی داکتريوسفی، نشان دقت در مجموع نوشته ه

ميدهد که او در مسائل تاريخی نه تنها که شخص بيطرفی نيست، 

بلکه نسبت به بهتران از خود، کينه وحسادت ميورزد و سعی ميکند 

با پيش کشيدن سواالت سفسطه گونه، ذهنيت خواننده را نسبت به 

خريب کسانی که در تحقيقات تاريخی سر فراز تر از وی باشند ، ت

 کند.

انقالبات تاریخی افغانستان یا »زيرعنوان آقای داکتر يوسفی  

مقاله يی در پورتال افغان جرمن به نشر « انقالبی ساختن تاریخ

که او چه چيز را خواسته  رسانده است،اما ازمتن آن فهميده نميشود

انقالبات تاریخی به اثبات برساند ؟  او درعنوان مقاله خود از "

نام می برد، ولی درمتن مقاله يک نمونه کوچک از چنين  "افغانستان
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انقالباتی بخوانندگان عرضه نمی کند. سنت ومسلک نويسندگی حکم 

ميکند که آنچه را نويسنده درعنوان مقاله خود مطرح ميکند،لزوماً 

می بايد آن را در متن مقاله به اثبات  برساند ، ولی اين عنوان 

بدون تشريح باقی مانده است. يک هنوزهم از سوی داکتر يوسفی 

ميزد، نبايد   دیالکتیک" مارکسپرچمی بلند پايه که زمانی دم از"

يک متن را بدون پيوند با عنوان و ارائه نمونه ها و مثالها ملموس 

برای اثبات آن ، روی کاغذ ال جواب بگذارد! شايد که او از 

 ديالکتيک هم چيزی نميداند!؟

داکتر بپرسم که آيا درافغانستان اجازه ميخواهم از آقای 

انقالباتی نظير انقالب کبير فرانسه يا انقالب کبير اکتوبر در روسيه 

و يا نظير انقالبات کشورهای عربی چون : تونس، مصر، يمن ، 

ليبيا وسوريه ، بظهور پيوسته اند که افغانها تاکنون از آن  بيخبر 

ند تای آن انقالبات مانده باشند ؟  چه ميشد اگر آقای داکتر از چ

درافغانستان نام می برد تا خوانندگان ملتفت ميشدند که چه نوع 

واقعات را آقای داکتر انقالب تاريخی می پندارد ؟ مگر شخص اقای 

داکتر از جملهء همان بلند پايگان حزب کمونست افغانستان نميباشد 

که در زمان سلطنت ظاهر شاه ، شعار مرگ بر آن پاشاه و مرگ 

خاندان اهل يحيی ميدادند  وسپس "کودتای ثور" را  " انقالبر بر

گشت ناپذيرثور" می خواندند ؟ آيا هدف  اقای داکتر از عنوان کردن 

"انقالبات تاريخی افغانستان " همان " انقالب برگشت نا پذير ثور"  

 ميباشد يا چيز ديگری ؟

د تا آنجا که ما از تاريخ وطن خود ميدانيم، ما درکشور خو

برای تغيير رژيم يا نظام سياسی انقالب نکرده ايم، ولی کودتا داشته 

ايم و نتايج شوم وناميمون آن کودتا ها را مردم ما با گوشت و پوست 

واستخوان خود در چهاردهه اخير احساس کرده اند. درگذشته  

شورش ها و بغاوتهايی برای فرار از مرکز داشته ايم، شورش های 

مرکزی، اغلب برای کاهش ستم مالياتی وخراج محلی برضد دولت 
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زمين صورت ميگرفته است که با سرکوب دولت مرکزی بزودی 

خاموش ميشده اند ويا يک مدعی سلطنت بر ضد مدعی ديگرقدرت 

چنين شورش هايی را سازمان ميدادند و در اولين برخورد نظامی 

چه سرنوشت شورش وشورگران معلوم ميشده است. بنابرين ايشان آن

را در عنوان مقالۀ خود مطرح کرده اند، می بايد در متن به اثبات آن 

می پرداختند، نه اينکه خواننده را دچار سردرگمی کرده بجای دنبال 

کردن موضوع عنوان، از شاخی به شاخی ديگر بپرند و افسانه 

سرمگسک بگويند. يقين داشته باشند که جامعه، اوهام نگاری را به 

می پذيرد. شايد هم برای دلخوشی کسی  اين اوهام را عنوان تاريخ ن

مينويسند و اگر چنين باشد سوال برانگيز خواهد بود که يک 

 ايديولوگ پرچمی به چنين خفتی تن درداده است؟

انقالبی :»در مورد بخش دوم عنوان مقالۀ شان که گفته است 

و ، بازهم فهيمده نميشود که منظور شان ازکار برد «ساختن تاریخ

استعمال اين اصطالح چيست؟ اصالً تاريخ چگونه انقالبی ميشود؟ 

درکداميک از مقاالت داکتر زمانی که مخاطب داکتر يوسفی است، 

چنين اشاره ای را نشان داده ميتواند؟  دم زدن از انقالب  وانقالبی 

نمائی و کودتا را انقالب ناميدن ، کار حزبيان بقدرت رسيده بعد از 

ود، نه کار يک دانشمند که با زايل کردن نور چشم کودتای ثور ب

خود هزاران سند تاريخی را از آرشيف های بريتش موزيم و يا از 

آرشيف های هند بريتانوی مورد مطالعه و بررسی قرارداده واز آنها 

مقاالت مستند وسرانجام کتابی ميسازد که برای روشن شدن يک 

کم نظيراست. اگر هدف دورا مهم تاريخ معاصرکشور در نوع خود 

تاريخی  -از کار برد آن عنوان کنايه و کتره زدن به کار تحقيقی

داکتر زمانی باشد، بايد گفت که يوسفی واقعاً مرد کينه توز وحسودی 

است که چشم ديدن بهتر و برتر از خود را ندارد و با سفسطه گوئی 

يخ روی ميخواهد ذهنيت آنانی را مسموم نمايد که تازه به دانش تار

آورده اند و ميخواهند از تاريخ واقعی کشور خود بهتر وخوبتر با 
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خبرشوند و آگاهی يابند. داکتريوسفی بجای آنکه با ارائۀ يک کار 

بهتر نسبت به  داکتر زمانی ، برای خود جايی درصف تاريخ نگاران 

کشور پيدا نمايد، سعی می ورزد تا کار ديگران را با منفی بافی ها و 

گيری های نابخردانه کم اهميت جلوه بدهد  و بدينوسيله خود را  ُخرده

آدم صائب نظر و وارد درموضوع  جا بزند ، درحالی که تمام ايده 

ها ونظريات وی از ايديالوژی ای آب ميخورد که مدتهاست بازار آن 

 روبه کساد گذاشته ومتاع آن ديگر خريداری ندارد. 

 د مورد استفادا داکتر آقای يوسفی برای آنکه درصحت اسنا

زمانی درذهن خواننده شک و ترديد ايجاد کند، جای ديگری در مقاله 

اذهان را چنين مغشوش ميکند «  انقالبات تاریخی افغانستان یا...»

 ومينويسد:

که درهيچ مرجع، قبول کدام سند بدون « پيشرفته»درجوامع »

مراجع »تصديق شده از «فوتوکاپی»ويا« اصل»نشان دادن

ممکن نيست،دربخش تحقيقاتی هم، معمول است « اصالحيت قانونیب

اگرخود « خواننده»می کند،که « نقل»از آن مطلبی« نويسنده»که 

در امر قناعت خود،به آن دسترسی « ريفرنس»بخواهند، از روی

داشته وبه قناعت خود پرداخته بتواند....همچو مسايل حساس تاريخی 

در جوامع، حتی « درزنفاق»يک کشور، ميتواند، برای ايجاد 

ممکن بوده « دپلوماتيک»درهمان وقت هم،درمطبوعات ويا مراجع 

محلی دربدل پول، اطالعات ناقص « مخبران»ميتواند،که ازطريق

ساخته باشند. « دپلوماتيک»راهم شامل، مکتوب پوستۀ سياسی شعبه 

بناًء در استفاده ازهمچو موارد، بايد هريک ازما خوانندگان،دقت 

ائيم که تصاويرمشکوک ونادرست را دربارا وطن ومردم خود، نم

 «بسادگی نپذيريم.

خوانندا ارجمند،آيا مگر سر محقق  را مار گزيده که ازميان 

اسناد آرشيفی، اسناد مشکوکی را که بضرر مردم وکشورش باشد، 

برگزيند و اشاعه دهد؟ پراگراف فوق الذکر با وجود توصيه های 
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الی از خبث نيت نيست،زيرا هدف نويسنده، خود بزرگ بينانه، خ

عطف توجه خواننده به مقاالت مستند داکتر زمانی است که در 

جاهای مورد ضرورت، فوتوکاپی اسناد را نيز در مقاالت خود 

بازتاب داده است. از اين گذشته، هيچ مؤرخی در هيچ کشور 

پيشرفته و پسرفته جهان، مجبور نيست که هنگام تذکر شماره و 

مرجع »تاريخ هرسند آرشيفی، يک فوتوکاپی تصديق نامه از 

را هم برای قناعت خواننده درکتاب خود چاپ « باصالحيت قانونی

کند،واگرکتابی مثالً از هزار سند آرشيفی استفاده کرده باشد، 

وپژوهشگر، هزار تا تصديق )بگفتۀ يوسفی( برای قناعت خواننده 

ريخ نخواهد بود بلکه مجموعه بخواهد ضميمه کند، پس اين کتاب تا

ای ازتصديق نامه های خواهد بود که اسناد آرشيفی را مهر تائيد زده 

ً اگر در پهلوی هرسند نيم صفحه تحليل و نتيجه گيری  است. عالوتا

مؤلف را بدان اضافه کنيم، حجم کتاب به هزاران صفحه خواهد 

بی را باز رسيد، که شايدهيچ خواننده ای حاضر نباشد روی چنين کتا

نمايد. بدون ترديد چنين کتابی تا کنون از سوی هيچ کسی در دنيا به 

نشر نرسيده است واگر  داکتر يوسفی سراغ داشته باشد،آنرا به ما  

 نشان بدهد.

خود « انقالب های تاريخی...»يوسفی درجای ديگرازمقالۀ 

مکرراً معذرت می خواهم که امید است چنين پرازيت پاشی ميکند: "

« آرشیف های»ین نوشته ، آغازی را برای ساختن دروازۀ های ا

اسناد بیشتر موثق و رهنمود دهندۀ، در کار تحقیقاتی روی تاریخ 

درينجا بنابر اهميت اصول ،  واقعی کشورما، یاری رساند]؟[.

« فزيکی»حصول شناسانی با اسناد تاريخی که چه از جهت 

خط وچاپ معمول رسم ال« شناخت » وچه از روی « کيميايی»و

 همان مرحلۀ تاريخی ، مطرح شده ميتواند. "

عبارت باال ،صرف نظر ازگنگ بودن پيام و فقدان فصاحت 

بيان،از نوع نوشته های آسمان و ريسمان است. اين معذرت خواهی 
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مکرر از کی وبرای چی؟ در نوشته های که مخاطب آن يک کتله و 

عذرخواهی نابجا است يا طيف وسيعی از مردم مدنظر باشد، گفتن 

آغازی را برای )واظهار آن عذر بدتر از گناه . ودر ادامه آن جملۀ 

اسناد بیشتر موثق و رهنمود « آرشیف های»ساختن دروازۀ های 

 (دهندۀ، در کار تحقیقاتی روی تاریخ واقعی کشورما، یاری رساند.

به "هنجروت"  اين جمله از نظر ادبيات،نه تنها نارسا است که 

ً از خنده دل درد ميم اند و خواننده را اگردچار تهوع ننمايد،حتما

خواهد ساخت. جملۀ بعدی آن نيز بدتر وخنده آور تراز جملۀ اولی 

است. خالصه هردوجمله از نقطه نظر ادبيات وفصاحت زبان دری 

بی مفهوم وسر تا پا غلط، است. از اينگونه کاستی های ادبی وانشائی 

مقاالت آقای يوسفی ، بسيار است که فقط و دستوری ومحتوائی در 

گفته، بيان کردم و اگر بنا  «مشت نمونۀ خروار»را ن دو سه نمونه آ

باشد که هرمقالۀ شان را ارزيابی و از لحاظ دستور زبان وانشاء 

 ادبيات دری سبک وسنگين کنم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. 

ت خويش)فرق نقد داکتر عبدهللا کاظم، باری در يکی از مقاال

يکی از عمده ترين اصول نقد يک :»وحرف واهی( نوشته بود 

اثر،تمسک دقيق به عبارات ومحتوای اثر می باشد. هرگاه چنين 

نباشد،نقد بدون تمسک متن حرفهای واهی و بی اساس بوده وحتی 

 22۹«ميتوان آنرا افترا وتهمت خواند.

ليس عليه توطئه های انگ»مقاالت  داکتر زمانی تحت عنوان 

تحقيقی بسيار پر ارجی استند و  –مقاالت تاريخی « حکومت امانی

تا زمانی که داکتر يوسفی يا کسی ديگر اسناد خالف آنرا ارائه نکند 

و برويت اسناد موثق از آرشيف های هند برتانوی خالف گفته ها 

ونوشته های داکتر زمانی را به اثبات نرساند، هيچکس با منفی بافی 

 عالمانه و سفسطه گوئی خود خواهانه  ذره يی هم از  های غير

                                                 
229

 3/2/2010جرمن آنالین ، ظم، افغانداکتر کا - 
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 اهميت آن کاسته نميتواند.

کار آقای داکتر زمانی در تاريخ معاصر افغانستان وبخصوص 

آنچه به دورا امانی تعلق ميگيرد، روشمند ودرمطابقت با ميتدولوژی 

تاريخ است. چنين کاری را نه مرحوم پوهاند حبيبی، ونه مرحوم 

، هيچ يک نتوانستند ړمرحوم غبار و نه داکتر حسن کاککهزاد ونه 

انجام دهند. از اين نظرميتوان گفت کار داکتر زمانی درتاريخ دورا 

اگر ارزش علمی نمی داشت، مورد  امانی يک کار بی نظيراست و

تقدير و تائيد چندين شخصيت اکادميک کشوراز جمله:  داکترسيد 

سرمحقق حبيب هللا رفيع مشاور عبدهللا کاظم، دکتوراکرم عثمان، و 

علمی اکادمی علوم افغانستان  ومن وساير هموطنان چيز فهم و تاريخ 

دانهای کشور که هيچ قرابت سمتی يا سازمانی با وی ندارند، قرار 

نمی گرفت، درحالی که مقاالت ونوشته های آقای داکتر يوسفی تا 

 ر نگرفته است. کنون مورد تائيد واستفادا هيچکسی از اهالی قلم قرا

با اندک دقت درمقاالت داکتر يوسفی استنباط ميشود که 

اطالعات و نوشته های شان در مورد تاريخ، از تئوريهای عام 

مارکسيستی آب ميخورد که نيم قرن پيش در حوزه های حزبی حزب 

دموکراتيک خلق به ايشان ديکته ميشده است و اکنون تصورميکند که 

تئوريها نوشته نشده باشد و در آن اصطالحاتی تاريخی که برپايه آن 

« مناسبات توليدی»،« نيروهای مولده»،« مبارزات طبقاتی»نظير: 

« استثمارگر»وگروه های « طبقات ستمگر»، « طبقات ستمکش»،

وغيره مورد بحث و فحص قرارنگرفته باشد، « استثمار شونده»و

اب اين نوع است.  در جو« تحريف يا جعل تاريخ»تاريخ نيست بلکه 

برداشت شان بايد گفته شود که اين نوع تاريخ نگاری با بکارگيری 

ترمينولوژی ماترياليزم تاريخی، ديگراز مود افتاده است وکشورهای 

پيروشوروی سابق اکنون به غلط گيری های تاريخ خود مشغول اند 

 وميخواهند تاريخ های خود را دوباره از سر بنويسند.
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ای یوسفی پرسید که، آیا خود شان توانائی دراینجا باید از آق

نگاشتن تاریخ یک دوره کوتاه کشور، حتی با نظرداشت تئوری 

های مارکسیستی  را دارند و اگر داشته باشند، پس بفرمایند و 

سالر حزب دموکراتیک  ۱4تاریخ افغانستان را در دورۀ حاکمیت 

در دیدگاه خلق که خودشان افتخارعضویت آن را داشتند، بنگارند و 

قضاوت خوانندکان قرار بدهند تا بعد از نقد و ارزیابی خوانندگان ، 

مردم وصاحب نظران عرصر تاریخ کشور قضاوت کنند که آیا ایشان 

استعداد و صالحیت تاریخ نگاری را دارند؟ و آیا نظریاتی که در 

 بارۀ تاریخ ارائه میدهند قابل باور واعتبار استند یا خیر؟

ی به ارتباط نوشته های محققانۀ داکتر عبدالرحمن داکتر يوسف 

زمانی،در نوشته های شبه تاريخی خود خواسته شانه به شانۀ داکتر 

زمانی بزند  وبگويد که او تاريخ را بهتر ازديگران  ميداند و تالش 

کرده وانمود کند که يک نوشته تاريخی بايد دارای چنان و چنين 

ر زمانی ، مسائل تاريخی را خصوصياتی باشد؛ درحالی که داکت

بدون حب و بغض شخصی خيلی روان و زيبا می نويسد و بدرستی 

نوشته هايش با ادبيات عالی و با معيارهای تاريخ نگاری نيز منطبق 

است و تا کنون هيچکسی هم نگفته يا ننوشته که نوشته های وی نا 

از چنين مفهوم و نارسا و بی پيام است،  ولی متاسفانه داکتر يوسفی 

توانائی وصالحيتی برخوردار نيست. جمله بندی های او، از لحاظ 

دستور زبان واصول نگارش دری اغلب ناقص ونا مفهوم است. از 

همين سبب نوشته های داکتر يوسفی از لحاظ ادبيات نوشتاری 

وانتقال مفاهيم خيلی ضعيف ونارسا و در سطح بسيار پائينی قرار 

 دارد. 

ت که مقاالتی که داکتر يوسفی تاکنون خالصه ميتوان گف

انقالبات »يا تحت عنوان..« جعل و تحریف تاریخ..»زيرعنوان 

به نشر رسانده است، نه « تاریخی افغانستان یا انقالبی ساختن تاریخ

تنها که تاريخ نيستند، بلکه صورت مسخ شدا تاريخ اند وبجای 
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که وی بزعم  خواندن، سزوار انداختن در زباله دانی تاريخ استند

 خود تاريخ گفته به خورد ديگران ميدهد.

چيزديگری که از لحاظ شکل، در نوشته های داکتريوسفی 

يا قوس »  « جلب توجه ميکند ، بکار بردن بيمورد عالمت گيمه 

ناخنک است. گيمه يا قوس ناخنک آنگونه که داکتر يوسفی از آن 

وس ناخنک معموالً فراوان استفاده ميکند، بکار نميرود. گيمه يا ق

آنجا که کلمه يی يا جمله يی يا پرگرافی يا عنوان کتاب ومقاله يی از 

کسی ديگر نقل ميگردد، بکار گرفته ميشود ويا درهنگام نشان دادن 

نامهای خاص واعالم جغرافيائی يا اصطالحات خاص سياسی 

 واقتصادی و فلسفی بکارميرود، نه  برای کلمات عادی ومعمولی. 

که «پيشرفته»درجوامع » ن پرگراف او توجه کنيد:به  اي

« اصل»درهيچ مرجع، قبول کدام سند بدون نشان دادن

ممکن « مراجع باصالحيت قانونی»تصديق شده از «فوتوکاپی»ويا

از آن «نويسنده»نيست، در بخش تحقيقاتی هم، معمول است که

اگرخود بخواهند،از روی «خواننده»می کند، که « نقل»مطلبی

در امر قناعت خود، به آن دسترسی داشته و به قناعت « نسريفر»

خود پرداخته بتواند....همچو مسايل حساس تاريخی يک کشور، 

در جوامع،حتی درهمان وقت « درزنفاق»ميتواند، برای ايجاد 

ممکن بوده ميتواند،که « دپلوماتيک»هم،درمطبوعات ويا مراجع 

اقص راهم محلی دربدل پول، اطالعات ن« مخبران»ازطريق

 «ساخته باشند. «دپلوماتيک»شامل،مکتوب پوستۀ سياسی شعبه

، «فوتوکاپی»، «اصل»، « پيشرفته»گراف کلمات: ادراين پر

، «خواننده»، «نقل»، «نويسنده»،« مراجع با صالحيت قانونی»

همه « مخبران »، « دپلوماتيک» ،« درزنفاق»،  «ريفرنس»

با چنين روشی که هم وقت کلمات عادی ومروج روزمره اند، اما او 

خود وهم وقت خواننده را ضايع ميکند، سبک خود را از ساير 

نويسندگان  مشخص ميسازد وبا درنظر داشت همين روش نگارش 
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وی  ميتوان ساير نوشته های او را که بنام های مستعاراز قبيل:حکيم 

سامع، عبدالمنان کريم و عبدالرشيد قدوسی، در پورتال افغان جرمن 

 الين اشاعه داده است، تميز کرد و باز شناخت.آن

 

 :ایجاد شک درمورد یاد داشتهای مرحوم پژواک

آقای يوسفی درمورد نوشته های مرحوم پژواک بزرگ 

درمقاله ای تحت عنوان " خاک پشتونستان حق مسلم مردم افغانستان 

پخش نموده « پرازيت »و جزء الينفک خاک افغانستان است"،  نيز

يده نميشود که هدف يوسفی از اين پرازيت پاشی يا است، وفهم

 ست؟ا نشخوارکردن  تفاله های تاريخ، چی

به نظرميرسد که آقای داکتريوسفی تالش ميورزد با سفسطه 

گويی و طرح سواالت منفی بافانۀ خود، خواننده را درمورد ديدگاه 

ونظريات شخصيت های مطرح کشور متردد و دو دله سازد. مثال 

داشت های مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک،که توسط  ياددرمورد 

داکترپروين پژواک به پورتال افغان جرمن آنالين فرستاده شده  وبه 

 نشر رسيده، درجايی از آن يادداشت در مورد داؤودخان گفته شده:

در شناخت شخصيت وی)سردار( کشفی نو دست داد.نظريه »

ت قايل شوم، غلط يافتم اکثريت مردم را که من مايل بودم برآن صح

اما معلوم شد « سردار مردی احساساتی وعصبی است»که ميگفتند: 

که مردی بی سنجش نبود واگر اظهار عصبيت ميکرد، آن رانيز 

سنجيده به کار می بست واحساسات او)اقالً با خارجيان( در مذاکرات 

ً » پژواک ادامه ميدهد:« مهم در اختيار وزيرکنترول او بود.  انصافا

شخصی ملی ووطنخواه بود و بعد از وزيراکبرخان نميتوان 

)پورتال افغان « نظيرومثال او را  در تاريخ افغانها سراغ کرد.

 (۲۰۱۲نومبر  ۱7جرمن ،

يوسفی سعی کرده است تا سواالت بيهود ه ای رامطرح کند که 

واقعا خنده آور و زادا  يک ذهن آشفته و  عقده منداست . مثال 
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حت عنوان " خاک پشتونستان حق مسلم مردم افغانستان درمقاله ای ت

و جزء الينفک خاک افغانستان است"، سواالت ذيل را برای ايجاد 

شک وترديد درخواننده با اسلوب مخصوص خود، چنين مطرح 

ساخته است:  آيا پژواک اين ياد داشت ها را در زمان اقتدار 

نوشتن اين يادداشت  داودخان نوشته اند يا بعداز آن ؟ آيا درهنگام 

ها، او جسمآ صحتمند بوده يا مريض روانی بوده است؟ بهتر است 

 عين کلمات شامل در مقالهء خود يوسفی را دراينجا بازتاب دهيم :

" آنچه دررابطه  به "يادداشت" هائيکه گفته شده از مرحوم 

پژواک است ، صراحت نداشت،  بدين معنی که گفته نشده است که 

ن "يادداشتها" را در چه مقطع زمانی نوشته اند، وظيفهء مرحوم، همي

رسمی در همان زمان چه بوده است ؟ " و چند سطربعد تر باز می 

پرسد : " مهمتر از همه اين است که آيا بقلم پژواک سفير ممتاز 

درحالت صحت کامل "جسمی" و" روانی" تحرير يافته است يا  

پژواک معروف "مهاجر؟ خدای نخواسته درروزهای اخير زندگی ، 

" 

نميدانيم در روزهای اخير مهاجرت بر سراستاد پژواک چه 

آمده بود که نوشتن در آن روزها به نظرداکتر يوسفی عجيب، نا بجا 

يا نا معقول  جلوه ميکند؟ فقط اينقدر مانده بود که بپرسد: آيا در 

هنگام نوشتن فشارخون مرحوم پژواک نورمال بوده يا غير نورمال؟ 

آيا استاد پژواک اين ياداشتها را قبل از شاور گرفتن نوشته يا بعد 

 ازشاور گرفتن نوشته است؟ 

مرحوم پژواک در آن خاطره يا يادداشتی که بقلم خود اونوشته 

شده و نواسه اش ازمجموع خاطرات آن مرحوم به ارتباط صحبت 

آنروز درپورتال )افغان جرمن آنالين( ، آن خاطره را برای نشر 

ارسال کرده بود، اوآل چرا اين سوال ايجاد شود که آن نوشته از 

پژواک مرحوم نيست؟ زيرا متن و موضوع آن يادداشت بيانگر اين 

واقعيت است که بقلم پژواک نوشته شده است. ثانيآ آقای يوسفی سوال 
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ميکند که مرحوم پژواک در آن زمان "چه بوده است ؟" ، يعنی 

ت؟ آيا اين سوال، مضحک وخنده درچه مقامی کارميکرده اس

آورنيست ، زيرا پژواک نوشته که به معيت صدراعظم وقت مرحوم 

داودخان برای مذاکرات با رئيس جمهور پاکستان، جنرال محمدايوب 

خان، به پاکستان رفته بود و او در آن زمان مدير عمومی سياسی 

 وزارت امورخارجه بود که آقای يوسفی ازين موقف مرحوم پژواک

خبرنداشته و تکليف معلوم کردن آنرا ازکسانی که مرحوم پژواک را 

خوبتر می شناسند،  بخود روا نداشته است ، و يک شخصيت 

معروف و خدمتگار صادق افغانستان  را باسواالت  سبک سرانه 

 خود خواسته توهين نمايد . 

 مرحوم پژواک سالها بعد از مالقات با جنرال ايوب خان ، 

بير ونماينده افغانستان درملل متحد مقررگرديد و بيشتر بحيث سفيرک

ازده سال درآن مقام باقی ماند. سپس بحيث سفير افغانستان در دهلی 

و بعد از آن  بحيث سفيرکبير افغانستان در لندن کارکرده و درتمام 

اين ماموريت ها طبعاً از صحت جسمی و روانی برخوردار بوده که 

ناتوانی عهده  ه درحالت مريضی ودرغير آن اوشخصی نبود ک

سفارت را دوام ميداد. گفته ميشود که سفير پژواک به پذيرايی حفيظ 

هللا امين وزيرخارجه رژيم خلقی به ميدان هوايی لندن نرفت، او را 

بکابل احضار کردند و بدون ترس وبيم بکابل بازگشت و بخانه 

ار کرد، برادرخود مرحوم عتيق هللا پژواک رفت و اقامت اختي

چونکه تا آنزمان درکابل از خود خانۀ شخصی نداشت. درکابل 

مريض شد و برای تداوی بدهلی رفت و ازآنجا به نيويارک پناهنده 

شد. و درمدت پناهندگی مقاالت واشعار او در مخالفت جدی با اشغال 

شوروی در نشرات برون مرزی نشره شده و به همگان معلوم است. 

وسفی که درمورد صحت جسمی و روانی يک سواالت آقای داکتري

شخصيت برازندا کشور طرح کرده، مانند ساير موارد ديگر، از بی 
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خبری و بی مباالتی او نمانيدگی ميکند، ونمودار اين واقعيت است که 

 او نميداند ازقلمش چگونه استفاده کند .

نواسۀ مرحوم پژواک درپيشگفتاربرکتاب خالصۀ فصلی از 

ن مهاجر، که تازه درکابل از چاپ برآمده است، زندگی يک افغا

سالهای اخیر زندگی استادپژواک درایام پیری :»مينويسدکه 

ً همچنان استوار  ً ومعنا ومحرومیت ومهاجرت گذشت، لیکن روحا

بود ودست حوادث نتوانست از عظمت بینش ودانشش بکاهد. 

:» درنامه ای خطاب به من)فرهاد( از احوال خود چنین نوشته وبد

ً استوارم واز نعمت امید به  ً ومعنا ً ناتوان وبیمارم روحا اگر جسما

آزادی وطن ومردم آن برخوردار. از ناتوانی به اشاره نماز میکنم 

ولیعقاید وافکارم را به نیروی آزادی وایمان بدون تلبیس ولباس 

وترس وهراس بخیرمردم ومیهن ابراز وغلبر حق را بر باطل، ظفر 

سارت های معنوی، دانش را بربیدانشی تلقین وارزو مبارزۀ ملی برا

ونیاز می نمایم.چون از پیری یارای آختن سرافشاندن ندارم از نیام 

به قلمدان  رو آورده ام ووطن خود را مانند ضمیر خود آرام وآزاد 

 پيشگفتار( 8ص«)می خواهم.

دريادداشت مرحوم پژواک يک نکته بحيث نظرشخص خود او 

ان درج است که ميگويد :" برای آنکه مردم درمورد پشتونست

پشتونستان جلب شوند، صرف پول کشور فقيری مانند افغانستان 

درست نيست . بعقيدا من بايد قوانين و تطبيق قوانين درافغانستان 

بطورفوری وضع وموردعمل قرارگيرد که مردم پشتونستان 

، درپيوستن بيک کشورقانونی براساس مساوات وعدالت اجتماعی

مراعات آزاديهای اساسی  وحقوق بشری تاخير و تعلل نکنند. بدون 

اينگونه قوانين ، ديگر طوايف افغان )غيرپشتون( از پشتونستان به 

بيم وهراس بيشتری مواجه خواهند شد، زيرا نفوس پشتون 

درافغانستان دوچند خواهد شد و با اکثريتی که از قرنها باينسو داشته 

ديگر مملکت را بيشتر تحت نفوذ خود خواهند  است ، پشتونها اقوام
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آورد، و ازاينرو افغانستانی وجود نخواهد داشت، وافغانستان 

 عزيزپشتونستان غير قابل تحمل خواهد گرديد." 

کسانيکه مرحوم پژواک را می شناسند، او جرأت بيان همين 

مطالب را به صدراعظم و پادشاه وقت هم داشت ، بلکه عين نظر 

رمواقعش بيان کرده و از همين بابت بود که او را درکابينه خود را د

 راه نمی دادند، درحاليکه وزيرخارجه بهتری از او نداشتيم .

دراينجا بايد از داکتر يوسفی پرسيد که دليل تان برای عدم 

پذيرش نظراستاد پژواک ،جز ايجاد شک وترديد نسبت به يک 

ه چيز ديگری بوده شخصيت قابل اعتبار سياسی وفرهنگی کشور چ

ميتواند؟ آيا کدام جمله آن  از مرحوم پژواک نيست يا به نظرتان 

دروغ و جعلی می آيد؟ وآيا آنرا برخالف منافع ملی تصور ميکنيد؟ 

داکتر يوسفی  اين سواالت را در مورد مرحوم پژواک وياد داشت 

های او درحالی بيان می کند که مدعی است سخت به آن مرحومی 

واخالص  دارد. واين ادعا کمتر از يک دروغ خنده دار احترام 

ميتوان نتيجه گرفت که فهم آقای يوسفی از  ای فوقنيست. از  مثاله

های تاريخی خيلی سطحی وناچيز است و نبايد  بررسیتاريخ و 

را مالک تاريخ شناسی  قرار داده اطالعات ناقص خود تالش کند تا 

نان افغان بدهد که هرگز بدرد به عنوان مقاالت تاريخی بخورد جوا

، واگربتواند دکس نميخورد وخواننده آگاه در دل بريشش می خند

 (۲۰۱4/ ۲۳/8بخدمتش نيز ميرسد.  )

 زنبور درشت بی مـــــروت را گــو

 باری چو عسل نمی دهی نیش مزن!
 

 داکتر یوسفی:«  ؟پان اسالمیزم امان هللا خان»مکثی بر 

 
« ؟پان اسالميزم امان هللا خان»عنوان مقاله داکتر يوسفی 

برگرفته از مقاله من است که با گذاشتن يک سواليه)؟( در آخر 
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عنوان،سبب نگارش مقالۀ پنج صفحه يی شده است. تبصره های 

داکتر يوسفی نه برای توضيح ابهام درمقاله من است ونه انتقاد 

ن برکدام پراگراف آن، بلکه ضمن پيوند کردن نوشته های که به زما

قبل از به قدرت رسيدن امان هللا خان و بعد از امان هللا خان ارتباط 

با اين مضمون « بچۀ سقو»ميگيرد، ارسال پيامی است به هواداران 

 خادم دين رسوهللا بوده است ؟نبوده، بلکه « دزد» که او

گفتم که مقالۀ داکتر يوسفی برای توضيح ابهامات درمقالۀ من 

ول نظريات مورخان واسالم شناسان نيست، زيرا من با نقل ق

غربی،در مورد پان اسالميزم امان خان،آنرا درتضاد با منافع انگليس 

و بلشويکها، ارزيابی نموده برداشت خود از پان اسالميزم امان هللا 

باید گفت که محتوای پان اسالمیزم  » خان را چنين خالصه کرده ام:

ل استرداد  استقالل سیاسی شاه امان هللا را دوچیز تشکیل میداد، او

افغانستان از چنگ استعمارانگلیس، ودوم  مدرنیزه کردن جامعه 

مخالفت  افغانی. اما وقتی شاه دست به مدرنیزه کردن جامعه زد،با 

روحانیت متنفذ وابسته به استعمار روبرو شد  و رژیم تجدد طلب 

تان با تا هنوزهم افغانس امانی را با سقوط مواجه ساخت. متاسفانه 

توطئه ها ودسایس روحانیت متنفذ روبروست و ملت مظلوم و اکثراً 

برای ایجاد یک حکومت مبتنی بر  محروم از سواد افغنستان 

دموکراسی و آزادی های مدنی با نیروهای محافظه کار و بنیادگرا 

سوی افراطیون بنیادگرا خورد وخمیر شده میرود.  درجدال است واز 

» 

گويا و روشن وخالی از ابهام  است که  عبارت فوق به حدی

جايی برای تبصره بمنظور توضيح معنای"پان اسالميزم امان هللا" 

نميگذارد، مگر اينکه کسی خواسته باشد به اين بهانه، پيام خاصی  

خود برساند. اکنون توجه خواننده را به پيام  مورد نظرشخص را به 

 يکنم.اصلی داکتر يوسفی به شخص مورد نظرش جلب م
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آقای يوسفی در پايان صفحه چهارم تبصره اش در بارا 

صاحبنظرانی هم حیات اند، که از » مرحوم عبدالهادی داوی مينويسد:

عضویت نامبرده، بطور شفاهی، در "سازمان بین المللی اخوانی 

وسپس اين پراگراف را عالوه « ها"، نیز تذکر داده اند.

] نه  «"حکومت ده ماهرمطالعه و تحلیل شیوۀ برخورد »ميکند:

امیر حبیب هللا خادم دین  » سيستانی[،.ماهه درست است،نه ده ماهه

بعضا از او بنام "دزد" نیز مسمی به "بچر سقاء" که  ،«رسول هللا

، بعد از سقوط "دورۀ "امانی"، در برابر "عبدالهادی یاد کرده اند

م چنان سالهای "زندان" و در سالهای بعد از زندان، ه داوی" و هم

بدست  در مقام "ریاست مشرانو جرگه"، ممکن است، حقایقی را

دهد، که احتمالً بر طبق چنان اسناد یک مقام سیاسی آن رژیم، از 

 -آیدیالوژی "پان  جانب ناظران، اشارات نسبت دادن، به

 ؟؟؟«اسالمیستی"، به سیاست "شاه امان هللا"، صورت گرفته باشد.

يلی مبهم است وخواننده عادی از اين پراگراف پنج سطره،  خ

 آن چيزی فهميده نميتواند، اما دو پيام عمده  را در بر دارد.

اول، اخوانی شمردن مرحوم عبدالهای خان داوی است که از  

طرف شاه امان هللا درهيئت محمدوليخان دروازی به دربار بخارا 

رفته بود واشارتی هم به برخورد بچۀ سقو با او وسپس زندانی 

دنش در عهدهاشم خان و بعد تقررش به حيث رئيس مشرانوجرگه ش

 افغانستان در دورا ظاهرشاه  شده است.

پيام دومی ،خوشنود ساختن طرفداران حبيب هللا مشهور  

وبخصوص گرداننده سايت)آريانا افغانستان( است. « بچۀ سقو»به

شک « حبيب هللا کلکانی»بودن « دزد»يوسفی در پيام دومش به 

حبیب هللا و مثل استاد خليلی وديگر هواخواهان سقاو، او را "دارد 

" می نامد و با نوعی ترديد و شک ميگويد: خادم دین رسول هللا

 «.بعضاً از او بنام"دزد" یاد کرده اند،»
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درحالی که فيض محمدکاتب وغبار وپوهاند حبيبی آنجا که 

و را درباره شهامت مولوی عبدالواسع قندهاری ميگويد: ]وقتی ا

زنجير و زوالنه به کابل نزد بچۀ سقو بردند، بچۀ سقو پرسيد: چرا 

حکومت مرا نامشروع وعليه من فتوای قيام دادی؟جواب داد اکنون 

هم ترا غاصب تاج وتخت افغانستان ميدانم وبجرم دزدی و قطاع 

الطريقی ، حکم به قطع دستت ميدهم. وپسرسقوگفت ببريدش بتوپ 

 "دزد"و را با توپ پراندند.[حبيب هللا رابپرانيد! وميرغضبان ا

 خطاب ميکنند.

يک آدم دزد و « بچۀ سقو»داکتر يوسفی بخوبی ميداند که  

بيسواد بود و با بستن دروازه های معارف هيچگونه خدمتی به دين 

نکرده است، اما دراينجا برای خوش ساختن هواداران بچۀ سقو 

که مقاالت طوالنی « انآريانا افغانست»وبخصوص گردانندگان سايت 

می « خادم دين رسول هللا»وبی مفهومش را به نشر ميرسانند، او را

 شمارد، نه دزد و قطاع طريق يا راهزن مشهور عهد امانی ؟؟؟

 نميدانم به چنين اشخاصی که ]هيچ خطری حيات خودش  

وخانواده اش را تهديد نميکند[ صرف بخاطر منافع شخصی خود از 

آفتاب اباء ميورزند، چی خطاب کنم: متملق، بيان حقايق چون 

 دروغگو، بزدل، وجدان خفته و ...و؟

دکتورعلی احمد کريمی دانشمند افغانی در مقالتی در مورد 

را به   وجدان ندای درونی است که زنگ خطر» وجدان مينويسد:

آورد تا انسان ازمسیر راست وانسانیت منحرف نگردد.   صدا درمی

به مردم فرانسه  وسو بیدارگران دوران نوگرایی ولتر و  ژان ژاک ر

هوشدار دادند اگر باوجدان آگاه، مسئولیت خود را انجام ندهند 

تباهکاران بی وجدان عمر بدبختی وفقرآنها را طولنی تر میگرداند 

و فرانسه روی خوشبختی و رفاه را نه خواهد دید. روسو مردم 

جودیت خود را درجامعه فرانسه را قانع گردانید که مسئولیت و مو
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ای وجدان، توعامل بزرگ وجودانسان » به ندای وجدان ادا نمایند:

 واخالقی بودن کارهای اوهستی وبدون توچیزی دروجود خود 

 ۲۳۰«احساس نمی کنم که مرادرجهانی بدترازحیوان قراربدهد.

آخر داکتراکبر يوسفی يک پشتون مدعی روشنفکری از فراه  

ه مرکزی حزب دموکراتيک خلق بوده، است. در سابق عضوکميت

مدتها کدرهای سياسی حزب مذکور را رهنمائی وآموزش داده است. 

آيا مگر ميشود يک مارکسيست،يک کمونست و يک ماتريالست 

ويک تحصيل کرده تا سطح دکترا،ويک مدعی روشنفکری ، تا اين 

مشهور « دزد»درجه درگنداب بالهت وسفاهت سقوط کند که يک 

خطاب نمايد،وبا کار « خادم دین رسول هللا»ن و دانش راودشمن دي

برد اين جملۀ عوام فريبانه )حبيب هللا خادم دين رسول هللا( طوری 

وانمود کند که گويا شاه امان هللا با بازکردن دروازه های علم ودانش 

بروی زنان ودختران وپسران کشور، به دين رسول هللا خدمت نمی 

نوع استدالل گنگ ومبهم رژيم سقاوی را بر کرده است ؟؟؟ وبا اين 

 رژيم مترقی 

 امانی بر تر بشمارد،تا دل دشمنان امان هللا خان خوشحال گردد.

اکبر يوسفی يک داکتر است! آيا مگروجدانش خفته يا مرده 

است که حقيقت را پنهان ميکند و از دزدی وبيسوادی و دشمنی 

که بی علم انش وعلم )با مکتب ود« بچۀ سقو»حبيب هللا مشهور به 

( به صراحت ياد نميکند وخود را به کوچه نتوان خدا را شناخت

 حسن چپ ميزند؟

آيا مورخان ونويسندگان معاصر بچۀ سقو که وی را دزد و 

راهزن وقطاع الطريق گفته اند وبرخی چون مولوی واسعی سرخود 

را در راه حقيقت گوئی باخته اند،همه دروغگو وبی ايمان وبی 

ان بوده اند؟ هرگز نی! پس چرا جناب داکتر يوسفی با اين نوع وجد
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" و جمالت شک حبیب هللا خادم دین رسول هللانوشته های کنايه دار"

ً از او بنام"دزد" یاد کرده اند،»برانگيز ، ميخواهد خود را «بعضا

 برتر و راستگوتر از مورخين هم عصر بچۀ سقو جلوه دهد؟

کی ازمقاالت آقای احسان فيض محمدکاتب هزاره، در ي  

ناميده شده و « بیهقی ثانی»لمربخاطر راستگوئی ودرست نويسی، 

از مورخان صادق القول و با اعتبارهم عصر بچۀ سقو بشمار ميرود 

که بطور روزمره فجايع  وحشيانه بچۀ سقو وياران دزد او را ثبت 

 تاريخ نموده است.  به نظر من هيچ کسی بشمول داکتر يوسفی قادر

نخواهد بود تا لکه های سياه دزدی، تجاوز و چپاول و بی ناموسی را 

از پيشانی اين آدم جانی و بيسواد و دشمن علم ومعارف وترقی 

 وتعالی کشور بزدايد.

(، ۱۹۲۹جنوری ۱8فيض محمد کاتب به ارتباط روز اشغال ارگ)

تبعر پسر سقاء وحمیدهللا برادر وسید حسین وزیرجنگ » مينويسد:

سپهسالر او وغیره دزدان که هرکدام نام منصب بزرگی را وپردل 

برخود نهاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، به بهانر اینکه 

آواز تفنگ ازاین خانه شنیده شده یا تفنگ درآن]موجود[ است، 

دسته دسته وجوق جوق شده از دست بد ناموسی به زنان 

ازیدن، وپسران و زنان ودوشیزگان و پسران و تاراج مال و منال ی

ودختران را در اطاق های خلوت برای مخالطت کشیدن وهر ده و 

بیست نفر یکی دونفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق بیتوتر 

خویش بردن دریغ نکرده، تا امروز که یک شنبه بیست وهشتم 

 ۱۹2۹وسنر میالدی  ۱۳47مارچ، سنر هجری ۱۱رمضان مطابق 

۲۳۱«ل جاری]است[.هست، این فعل وعم
 

فيض محمد کاتب جای ديگری برحبيب هللا کلکانی چنين 

سالر دزدان و پیشوای بی دینان که به دسیسه لقب » شهادت ميدهد:
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 خادم دین رسول هللا نهاده ودر حقیقت ونفس المر هادم آن بود.

»۲۳۲  

جنوری  ۱8بدينسان کاتب، در مدت نه ماه حکومت سقاوی)از 

(، هيچ روز وهيچ لحظه ای از اظهار ۱۹۲۹اکتوبر  ۱5- ۱۹۲۹

نفرت وانزجار شديد از حبيب هللا وهمکاران دزد وجاهل وجنايتکار 

او غفلت نورزيد ودعای بدش هميشه بدرقۀ راه سقاويان بوده است. 

حتی نگارندۀ این فجایع که از اهل اسالمی است :»اودريکجا ميگويد

لعن ونفرین  برادعای دین داری واظهار مسلمانی ایشان هزار

گفته،از خداوند جای همه ]سقاویان[ را در اسفل السافلین خواسته 

ومیخواهد وهرلحظه که از مشاهدات کردار این گروه ضاللت 

.«سمات،بیاد آرد جز لعن دیگر کلمر بر زبان نخواهد راند
 ۲۳۳

 

بمناسبت مرادزی در ذهنم خطورکرد که سرلوڅ دراينجا  مقالۀ آقای 

سقاویان »تحت عنوان حبيب هللا کلکانی ری پاموضوع بخاک س

نموده با محتوايی برآن تبصره  نوشته بود و« یوازی تاجیکان ندی!

که از نچنا .رفته بودگنام يک تعداد ازسقاوی مشربان پشتون را  و

در نيز بايد  را بر می آيد، ايشاندکتور اکبريوسفی موضع گيری 

/ 8/ ۲7جرمن،)افغان ند.کن های سقاو مشرب داخل شتونپليست 

 پایان  ( ۲۰۱6
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 ازدهمگفتاردو
 

 چند توضیح ضروری برچند نکته 

 از متن تاریخ سیستان

 (خراسانی )چاپ ملک الشعراء بهار

 

 

 ملک الشعراء بهارخراسانی

هق( را ميتوان 7۲۵ -۴۴۵)تاليف درحدودتاریخ سیستان

،تاریخ تاریخ بلعمی همسنگ يکی از سه  قديمترين متن های فارسی:

به حساب آورد.بخش اول کتاب که از ظهور  گردیزی وتاریخ بیهقی

هجری يعنی سال غلبه طغرل سلجوقی وآغاز ۴۴۵اسالم تا سال 

 ۴۱۵صفحه ازجمله  ۳7۲خطبه بنام او را درسيستان شامل ميگردد، 

صفحه متن را احتوا ميکند.بقول مصحيح آن ملک الشعرا بهار،اين 
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ت وترکيبات واصطالحات کهن ادبی بخش  از نگاه کاربرد لغا

وتاريخی، حتی از تاريخ گرديزی کهن ترمعلوم ميشود. از نظرانشاء 

ودستور،اين بخش کتاب با قديم ترين کتب فارسی که به نظر رسيده 

هق( و ۳۶۰ -۳۵۰چون:تاريخ بلعمی در ترجمه تاريخ طبری)

ان، هق( شباهت تمام ميرساند.) مقدمه تاريخ سيست ۳7۲حدودالعالم) 

 لد، ازقلم پژوهشگردانشمند فقيد  بهارخراسانی( -صفحات: ح،ط،ی،ال

از لحاظ  -که مؤلف يا مؤلفان آن معلوم نيست -اين کتاب 

محتوا ومضمون، در توضيح اوضاع اجتماعی واقتصادی وسياسی 

وجغرافيائی سيستان و وادی هلمند)هيرمند( وفراه وهرات وقندهار 

رح جنگ ها وپيروزيهای دودمان وزابل وکابل وغزنی وهمچنان ش

صفاری سيستان وهم از لحاظ فتوحات اوليه مسلمين وجنبش های 

مردم سيستان در برابر استبداد حکمروايان عربی وخلفای عباسی 

 سخت مفيد وممتع است.

خورشيدی به تصحيح وتحيشيه  ۱۳۱۴درسال  تاریخ سیستان

سته شده  وتا ملک الشعراء بهارخراسانی درتهران به زيور طبع آرا

 انتشارات معینکنون چندين مرتبه  چاپ وتکثيرشده است ،مگراخيراً 

درتهران به دوباره نويسی متن کتاب بوسيله کامپيوتر،پرداخته و با 

افزودن فهرست مطالب درآغازوتوضيح واژگان وترکيبات در آخر 

کتاب برصفحات آن افزوده شده ونسبت به چاپ های ديگرمتن اصلی 

ده است. اما شوربختانه  اشتباهات واغالط مهمی که در تغييرخور

اسامی جغرافيائی کتاب وجود داشته وحل ناشده باقی مانده بود، 

همچنان برسرجايش باقی مانده وهيچگونه تصحيح واصالحی در آنها 

 صورت نگرفته است.

من بحيث يک فرد سيستانی وزاده وپروده هيرمند و به عنوان 

ن کتاب ، حين مطالعه آن  به نکاتی برخورده ام يکی از عالقمندان اي

که مصحح عالی مقام آن مرحوم بهارخراسانی به علت عدم آشنائی 
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به جغرافيای محلی،از ضبط دقيق وصحيح آن عاجز بوده ودر برخی 

موارد خود نيزبدان اعتراف کرده وصورت درست نامهای 

ت.بنابرين جغرافيائی را به اشخاص آگاه ازخود محل حواله داده اس

توضيح چنين مواردی را برای عالقمندان وپژوهشگران افغانی 

انتشارات وايرانی مفيد وسودمند ميدانم. شايان يادآوری ميدانم تا به 

در تهران خاطرنشان کنم تا درتصحيح اين نکات در اصل متن  معین

ويا بصورت پيوست در آغاز کتاب درچاپ های بعدی آنرا مدنظر 

 بگيرند.

 آن موارد:اینست 

 متن تاريخ سيستان، درسطراول از مؤلف کتاب ۲در ص  -۱

نام برده شده ومرحوم بهار  هالل یوسف اوقیبنام « فضايل سيستان»

همان صفحه نوشته است:" اين  ۱در توضيح پاورقی شماره 

، 4۹شخص)هالل يوسف اوقی( معلوم نشد کيست. ]چاپ معين ص 

بار(ياد ۲7ستان چاپ بهار)[ از اين محل درتاريخ سي۲پاورق شمار

، اوق (مينويسد که ۵)پاورقی  ۳8۵شده است. بهاردرصفحه 

درسيستان بلوکی وروديست. ودرصفحات بعدی درهمين معنی 

" در حوادث اوقذکرشده است. در صفحات مختلف تاريخ سيستان "

هجری   ۴8۰و ۴7۹دلخراش ترکان سلجوقی که درسالهای 

قلعه جوين وقلعه الش وقلعه  برمحالت شمال هامون سيستان در 

درق]درگ[ وقلعه برونج وقوقه]کوهگه[ وغيره قالع آن ناحيه رخداده 

تاريخ سيستان در جمله  ۴۰۴، نام برده ميشود. يکجا درصفحه 

ملک نيمروز بعد از  ملک نصیرالدین کارهای عمرانی ايکه بدستور

معمور » تهاجم مغول در سيستان صورت گرفته، ميخوانيم که: 

ردانیدن قلعه سفیددژ، کی معروف است بالش دراوق ، بدست گ

" نام "ولیت اوقاز  ۴۰8" وباز درصفحه گرفتن  وعمارت فرمودن
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است که قلعه الش وقلعه  اوقبرده شده، که اين خود نشانگر  اهميت 

 جوين  متعلق به آن بوده اند. 

)اوق( بوده هوکاتدارلحکومه  جوین:  جی.پی.تیتبقول "

منطقه پشت در ياچه هامون يعنی الش وجوين اطالق ميشده به اوق و

)اوقاتی( مينامند هوکاتیاست. وامروز طايفه يی درسيستان خود را 

استند.)ديده شود: سيستان،  اوقکه بدون ترديد منسوب به همين 

، سيستان، سرزمين ماسه ها وحماسه ۶7اثرجی .پی. تيت،ص 

" ناحيه اوقپس " (۲7۲، ۲۵7، ۲۵۶، ۳8، صفحات ۳ها،ازمن، ج

يی بوده در سمت شمال زرنج  ونه درسمت غرب بين راه بست 

 وغزنه. وبا "اوقل" متذکره اصطخری هيچ ربطی ندارد.

 ُکـــَورمتن تاريخ سيستان،ضمن يادآوری از  ۲۶درصفحه  -2

درجمله واليات سيستان تذکر رفته  خجستان]واليات[ سيستان، از

ن به اين اسم جايی يا ناحيه يی است. درمحدوده جغرافيائی سيستا

،روستايی «بادغیس»نيست  و در گذشته هم نبوده است ، مگر در 

از آنجا بود. و او  عبدهللا خجستانی" بوده است که خجستانبنام "

هجری برعمرو ليث صفاری  ۲۶۳همان کسی است که درسال 

را در خراسان برای خودقبضه نمود. بنابرين  «نیشابور»بشوريد و 

. واما در سیستان، نه دربادغیسناحيه يی بوده در  «ستانخج»

است ،  «گلستان»ناحيه معروفی بنام فراه شمال شرق واليت 

" دچار اشتباه شده گلستانوظاهراً مرحوم بهار، درخواندن کلمه " 

]که  خجستانخوانده است. بجا خواهد اگرکلمه  «خجستان»وآنرا

تاريخ سيستان به است[، درمتن  بادغیسروستايی در واليت 

 " تصحيح شود.گلستان"

متن تاريخ سيستان، جمله يی ناقص ديده  ۱۹8درصفحه  -۳

یعقوب لیث ميشود که بايست درچاپ های بعدی تصحيح شود.آنجا که 

باهم شور وصالح  صالح بن نصر بستیبرضد  وعیاران سیستان
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ما  حرب ما همی کنیم وشهر آنجاست و ميکنند وسرانجام ميگويند:"

" چنانکه مالحظه ميشود اين عبارت ناقص را تقویت میکنیم. ینا

 است ومعنی روشنی ندارد. 

« دين»را به « اين»ضمير  ۶بهار در توضيح پاورقی شماره 

را تقويت ميکنيم". چه  مادین تصحيح نموده  مينگارد که "ظاهراً،

" راهرگاه  ضميرآن به صالح بازگردد، درست نيست، چه این"

به ذوی العقول باز نگردد. مگرنادر وبه جای خاص  ضميراين وآن

ومرجع ديگرهم برای  ضمير"اين" پيدا نيست واز قراين بايستی 

 " باشد و يا عبارت ناتمام است.دین"

به عقيده اينجانب، نه تنها قسمت دوم جمله ناقص است، بلکه 

" نيز حرب ما همی کنیم وشهر آنجاستقسمت اول جمله يعنی "

" معنی حرب ما همی کنیم وشهر آنجاستنيد جمله :"ناقص است.ببي

درستی به جمله نميدهد، مگر آنکه منطق کالم را از جمالت بعدی 

"حرب ما همی کنیم متن دريابيم وجمله رابدين گونه تصحيح کنيم :

که دراين عبارت جمله کامل ومعنی آن روشن  وشهریاری اوراست"

ن عياران می جنگيم، ولی ميگردد. چه مقصود اينست که: ما با دشمنا

او) صالح بستی ( برشهر و ديار ما پادشاهی ميکند. تقويت او از 

ماست و اگرنه او وبست چندان اهميتی ندارد که ما از وی احساس 

او که باشد که تا کنون دوبار » خطر کنيم.وعالوه ميکنند:

هزارهزاردرم] دومیلیون درهم[ از غارت بزرگان سیستان بدو 

نون باز غارت خواهد کرد. بُست را و  او را خود چه رسیده واک

 «خطرباشد!

"(، به عقيده ما دین را تقویت می کنیمواما قسمت دوم جمله)"

"، دین" بپنداريم، اگربجای "دین" را "اینمن به جای آنکه ضمير"

" خوانده شود، به صواب نزديک تراست. زيراکه خبر وی"يا "این"

"که البته وما وی را تقویت میکنیم.جمله اينطورتکميل ميگردد:" 
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" اشاره به صالح بستی است.چه  صالح به قوت عياران ویضمير"

سيستان برزرنج مستولی گشته بود وسرانجام هم به زور وقوت 

عياران سيستان ودر رأس يعقوب ليث از سيستان اخراج گرديد.) ص 

 متن تاريخ سيستان( ۱۹۹

محمدابن شعر  متن تاريخ سيستان، در۲۱۰در صفحه  -4

وفتوحات او گفته شده، اين  یعقوب لیثکه در مدح وصیف سکزی 

 بيت هم ديده ميشود:

 بلنگ خورآمد زنبيل و لتی بلـتـام 

 لتره شدلشکر زنبيل وهبا گشت کنام

بهاردر توضيح پاورقی شماره پنجم همان صفحه ابراز عقيده 

" خورديد "" هم شاخور" شايد اسم محلی بوده است و"لتام کرده که "

 " به معنی ضرب ياگرز است.لتباشد."

"، " لتامبه نظر نگارنده اين سطور، صورت درست ضبط " 

قلعه »کيلومتری شمال  8 -7در دشت لکان " است. زيرا لکان

 ودرجوارشرقی شهرموجوده  «زمینداور»، برسر راه «بُست

قراردارد.وبه گواهی کتب تاريخی، يعقوب ليث در « لشکرگاه»

شت لکان با زنبيل شاه کابل، جنگيده  و او را کشته است همين د

بازگشته است. اينکه مرحوم  بُست وسپاه او را تارومارنموده و به

دانسته، درست حدس  بسترا محلی در نزديکی «  لتام» "بهار" 

 زده است.

، شاعر دربار سلطان محمود وسلطان مسعود، فرخی سیستانی

کاخ وديدار بُست به  سیستاناز  درقصيده ايکه به مناسبت سفرخود

دشت  درکرانه های هيرمند گفته است، از" سلطان مسعودغزنوی

 " يادکرده، گفته است:لکان

 اندرين انديشه بودم کزکنارشهر بست

 بانگ آب هيرمند آمد بگوشم ناگـهان
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 منظرعالی شــه بـــنــمود از باالی دژ

 دشت لکانکاخ سلطانی پديدار آمد از

که رودخانه  دشت لکانغزنوی درحاشيه سعودکاخ سلطان م

هيرمند آنرا قطع کرده، واقع بوده است.وامروز خرابه های حيرت 

 آورآن گواه عظمت پارينه آن است.

" دشت لکانمتن تاريخ سيستان، " ۳۰8همچنان درصفحه 

" ضبط شده است، که صورت درست ودقيق دشت بکانبصورت " 

 " ميباشد.دشت لکانآن "

شعر ابن وصيف سگزی که درآغاز نقل شد،  درمصرع اول

"است ودر صورتی  معنی مصرع تکميل خورد" همانا"خورکلمۀ "

" بخوانيم، يعنی وقتی زنبيل در لتی خورد بلنگ ميگردد که آنرا"

دشت لکان با يعقوب ليث روبروشد، يعقوب چنان ضربتی به او زد 

ت. پس از که خودش نابود و لشکرش پراکنده وخانمانش به تاراج رف

اين توضح مختصر بايد بيت مذکور درمتن تاريخ سيستان بدينوگونه 

 تصحيح شود:

 بلنگ خوردآمد زنبيل ولتی بلکان 

 لتره شد لشکر زنبيل وهبا گشت کنام

 کوهتیز"" يا "کوهژوغيره قلعه " ۲۰8و ۲۰7درصفحات  -۵

ضبط شده وموقعيت آن درحدود قندهارسراغ داده شد که پناه گاه مهم 

ای ياغيان مخالف  سلطه  صفاريان بوده است. درتاريخ بيهقی" بر

"  به حيث حاکم نشين زنبيل شاه ذکرشده واز سياق عبارات کوهتیز

تاريخ بيهقی معلوم ميشود که اين محل در نزديک قندهار بوده است. 

در حدود العالم نيز نام اين محل آمده ونزديک قندهار سراغ داده شده 

" در کوهکر اين نام به هردوشکل همانا قلعه "است. مقصود از ذک

است که خيلی معمورو قندهارولسوالی پنجوائی ارغنداب، نزديک 

ً محل زندگی قبايل بارکزی ومحمدزائی می باشد. بنابرين  عمدتا
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" کوهکتاريخ بيهقی بايد به " «کوهتیز»تاريخ  سيستان و«کوهژ»

 تصحيح گردد.

به گرفتاری  در سطراول در رابطه ۲8۱در صفحه -۶

را اسيرکردند وبه سيستان آوردند  طغانآمده است:" آخر «طغان»

به پشت شتردر زير وی نهاده" در مورد کلمه  کرسیبراشترو

" باشد که  معنی کوسی"کرسی" گمان من اينست که اصل آن بايد" 

آن در زبان پشتو "نمد" است .نمد پارچه پشمينی است که ازماليدن  

درست  ميشود، واز آن بگونه فرش زيرپای وهم  پشم گوسفند يا شتر

بگونه  پوشش پشمی استفاده ميکنند. چنانکه چوپانان در زمستان آنرا 

می پوشند تا خود را  ازسردی هوا محفوظ کنند. منطقاً لزومی ندارد 

که دشمن را برکرسی )ياکجاوه( بر شترسوارکرده  حمل نمايند ،  

برپشت شترگذاشته وبعد او را سوار ولی اگر بپذيريم که نمد پاره يی 

برچنين شتری حمله کرده باشند تعجبی ندارد واز واقعيت امر بدور 

 نخواهد بود.

هجری درعهد امارت  ۴۲۹در وقايع سال  ۳۶۴درصفحه  -7

سيستانی، از شورشی تحت رهبری احمدبن طاهر  امیرابوالفضل

ان چنين واسحاق کاژ در محله لشکر يادشده است.عبارت تاريخ سيست

وبشهر اندر آمدروز آدینه،]پس[ احمد بن طاهر واسحاق  »است: 

کاژین وشنکلیان  بسکر دوهزارمرد جمع بد وببریان آمدند بحرب 

امیرابوالفضل ]وامیر ابوالفضل[ از داشن برفت وعیاران وسرهنگان 

وشحنگان، وآنجا حرب کردند، وایشان راغلبه کردند و بسیاری از 

بگرفت. احمدطاهر واسحاق کاژین بگریختند که سالران ایشان را 

 ". دراين عبارت روی دو سه کلمه بحث ميکنم.کس ایشان را ندید.

به عقيده من دونفر  اسحاق کاژین وشنکلیاناسامی  -ول۱

به  کاژ یا کاجنيست بلکه نام يکنفر است.زيرا درلهجه سيستانی، 

حول معنی چشم کج واحول است. وهرکسی که دارای چشم کج وا
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می نامند.به نظرمن اين شخص) اسحاق( بخاطر  کاژباشد، او را 

" ینشهرت يافته بود." اسحاق کاژداشتن چشم احول وکج خود بنام 

" لشکر" دراصل "بسکر" است يعنی پسر وشنکليان. و"بناصالً "

است و آن جايی در بيرون شهر زرنج بوده برای بودوباش 

 لشکريان.

ع شده بُد وببریان آمدند بحرب دوهزارمرد جمعبارت " -دوم

" بايد صورت درست آن اينطور باشد: امیرابوالفضل

، «دوهزارمردجمع شده بود وبه پریان آمدند بحرب امیرابوالفضل»

است که تا کنون به  هیرمند" نام  شعبه يی از رود پریانزيرا که "

جدا هیرمند همين نام ياد ميشود و  در جنوب زرنج از رودخانه 

وبسمت غرب در بخش سيستان ايرانی جريان می يابد. ميشود 

ً ممکن است نام محلی هم به اسم  بوده باشد که اين  پریانعالوتا

رودخانه از ميان آن ميگذشته است و باری ميدان نبرد شورشيان با 

 -۳87بوده است. ونيز درصفحات بعدتر )صفحاتامیر ابوالفضل 

مرحوم بهار به علت " ضبط شده وآب بزیان" و"آب بریان( "۳7۹

عدم آگاهی ازاسامی جغرافيائی محل نتوانسته  صورت درست اين 

" يعنی آب پریانرودخانه  راضبط کند. بايد درچاپ های بعدی آنرا "

 رودخانه پريان خواند ونوشت.

بايد توجه داشت که بسکر، بسکو،سرلشکر= لشکر، -8

يک  درشهرهای بزرگ اوايل عهد اسالمی مانند شهرهای کنونی

حصه جداگانه دور از شهر برای سکونت لشکريان واهل اداره 

" و بزبان لشکرگاه" يا"لشکرمعين ميشد واين مقر عسکری را"

چنانکه عسکرمصر، وعسکرمکرم،  " ميگفتند،العسکرعربی"

نزد جغرافيادانان عرب مشهوراند. وعسکر رمله وعسکر نیشاپور

نج نيزيک چنين )رک: معجم البلدان ياقوت(  در بيرون شهر زر

 مکانی بنام "لشکر" موجود بود. 
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شوربختانه نام اين محل درتاريخ سيستان  به استثنای يک 

و"بسکو"ضبط شده  است. در وقايع  "بسکر"باراغلب بصورت 

هجری که سيستان توسط سپاه سامانی فتح گرديد  ۲۹۹سال 

واميرسامانی ، سيستان را به پسرعم خود منصور بن اسحاق 

داد و او وارد زرنج شد، لشکريان خود را هم به داخل شهر سامانی 

درمنازل وسراهای مردم جابجا کرد وسپس به حصول  ماليات 

گزاف از مردم پرداخت. يکی از رجال آگاه وزبان آورسيستان بنام 

)معروف به مولی سندلی( به نمايندگی از مردم شهر محمد بن هرمز

به سيستان :»واظهارداشت به دادخواهی نزد حکمران سامانی رفت 

باشد که لشکری به لشکرجای رسم نيست که مال بزيادت خواهند و

مردمان را زنان ودختران باشد. مردم بيگانه به منزل وسرای 

 «آزادمردان واجب نکند.

چون حکمران سامانی اين سخن نماينده مردم را نشنيد، وی  

بعدمردم با سرهنگان عياران شهر به مشورت پرداخت وپنج روز 

برضد حاکم سامانی بشورش برخاستند و دست  به قتل سپاه سامانی 

زدند واکثر را يا از دم تيغ کشيدند ويا مجبور به فرارنمودند وخود 

حکمران به خانه گبری )زرتشتی( پنهان شد مگردستگير وزندانی 

گرديد و يکی از بقايای خاندان صفاری  راکه کودکی ده ساله بود 

 -۲۹۶عمرو، برخود پادشاه کردند. )تاريخ سيستان،بنام ابوحفص 

"بسکر" یا (مثال فوق کافی است تا هرجائيکه دراين کتاب ۲۹8

 " اصالح گردد.لشکر"ضبط شده باشد، به ""سرلشکر

، آنجا که حسين سرلشکر سامانی از ۳۳۹درصفحه  -۹

کمک ميخواهد امیرخلف برضد  زرنجسبکتگين برای فتح شهر 

، بسوی سيستان می آيد راه بستسپاه سامانی، از به مدد  سبکتگینو

" می رسد، ولی در اثرفرستادن مبلغی ديناراز خان، در محلی بنام "

جانب اميرخلف واپس برميگردد، مرحوم بهار درتوضيح کلمه 
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همان صفحه مينويسد:" درحدود سيستان  ۳"درپاورقی شماره خان"

آن حدود اسم خاش به اين نام جايی نيست، ليکن در  بست وغزنهتا 

يا خابسار وخاست وخاسان بوده ومحل ديگری بنام کرامخان در راه 

کرمان ضبط شده است ونيز بين راه ها رباط زيادی بود. ورباط 

" هم ميگفته اند وممکن است اين "خان" يکی از آنها باشد. خانرا"

" هم ميگفته اند . در خاناين حدس بهاردرست است که رباط را "

خان لی ، بين رودبار وگرمسير محل معروفی است بنام "هلمند سف

" از خان نشین" که امروز به عنوان حکومت محلی "نشین

مربوطات واليت هلمند شناخته ميشود و خرابه های  يک قلعه 

 تاريخی هم در آنجا موجود است.

رسولن پیش امیراجل ابوالفضل عبارت " ۳7۹درصفحه  -۱0

" درعبارت ندرخنب کرکین نشسته بود.رفتند اندرباغ میمون واو ا

") يعنی پهلوی پنجره نشسته بود( جنب کلکین" بايد"خنب کرکینفوق "

)جوار خندق( جنب پارگین" را ميتوان خنب کرکینباشد، درغيرآن "

 نيز خواند.

" را درقمتن تاريخ، بهاراعراب کلمه "۳8۶درصفحه  -۱۱

شته ودرحاشيه " نگذابازخریدن درق بصد هزار درمدراين عبارت:"

ناحیتی است در » همان صفحه، درحالی که گفته است:۱شماره 

بايد گفت که اين نام امروز هم در «سیستان، اعراب آن معلوم نشد.

") به فتح اول وسکون دوم وسوم( درگمحل زنده است و بشکل "

 است. جوبنتلفظ ميشود وروستای معروفی در مربوطات ولسوالی 

اميرمعن دربست يا دشده ازدفن   ۱۴7درصفحه -۱۲

است.درحالی که مقبره امير معن در واليت نيمروز دردشت معروف 

 واقع  ومحل ارادت زوارآنجا است.« اميران صاحب»به 

هجری  حاکم مستبد سيستان   ۱۵۲-۱۵۱اميرمعن در سالهای 

بود که تعدادی از مردم    درنامه ای  از او به خليفه شکايت کردند 
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ی خليفه  بدست او رسيد وامرکرد تا همه شاکيان را ولی آن نامه بجا

گردن زنند. برخی از محکومين با دادن رشوت  خويشتن را باز 

مالی عظيم از ايشان بستد و چهل مرد را گرفت از » خريدند ومعن

«  فرستاد که کارشان فرمايند.... بستآن خوارج و بند بر نهاد و به 

مير معن اطالع دادند که کاخ باالخره به ا(۱۴۴) تاريخ سيستان، ص

وسرای ومسجد امير معن اتمام يافته است. اميرمعن   برای ديدن 

ساختمان ها رفت . بيگاريان که منتظر چنين روزی بودند، برسم 

عادت هر يک پشتاره نی بر پشت گرفتند و بسوی کاخ روان شدند. 

ن کاخ ما آ» محافظان معن مانع شدند. بيگاريان فرياد برآوردند که: 

« خویش تمام کردیم ]اما تو[ عطاء امیر از ماهمی دورکنی!

اميرمعن که از ايوان کاخ جريان را مشاهده ميکرد، گفت بگذاريد 

بيايند. بيگاريان همينکه در چند قدمی امير معن رسيدند، ناگهان هر 

يک حربه اکه درميان پشتاره پنهان کرده بودند، بدر آوردند و بطور 

 ۲۲اوحمله بردند. واورا شکم دريدند. اين واقعه در دسته جمعی بر 

معن »هجری روی داد و بقول مولف تاريخ سيستان  ۱۵۲الحجه  ذی

 [۱۴7تاريخ سيستان ،ص « ] را در بست]؟[ بخاک سپردند.

 

 توضیحی درباره  کلمات بست و دشت :

اين نکته ضروری است تا بگوئيم: مؤلف تاريخ سيستان که 

ن بوده فکرنکنم در بارا موقعيت قصر ومحل خودش از اهل سيستا

دفن امير معن دچار اشتباه شده و محل آن را در "بست" سراغ داده 

باشد. ظن قوی آنست که کلمه "دشت" در رسم الخط کاتب طوری 

نوشته شده که شبيه کلمه "بست" بوده است و مصحح تاريخ سيستان 

ديگر ازتاريخ آنرا اشتباه خوانده است. مرحوم بهار درچند جای 

سيستان درخواندن برخی نامها دچار اشتباه شده و خود اشاره نموده 

است که دربارا درستی نامهای جغرافيائی بايد به اشخاص محلی 
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رجوع شود .ازجمله کلمه "گلستان"را بصورت"خجستان" و کلمه 

"لکان" را بشکل "لتام" وکلمه " پريان" را بصورت " بزيان"  وغيره 

که يک « بست»ند.دراينجا نيز کلمه "دشت" را بگونه ضبط کرده ا

نام معروف تاريخی است، ثبت کرده اند.درحالی که امروز در گرد و 

نواح بست هيچ محل واثر تاريخی به امير معن شيبانی منسوب نيست 

و نه هم از مقبرا او در بست سراغی هست. ولی در نيمروز، 

دشت اميران »آنرا درميان دشت صاف وهمواري که عوام الناس 

است، « دشت امير معن» می گويند و صورت درست آن « صاحب

های کاخ و باغ ومسجد امير معن معلوم و مشهور است و در  خرابه

امير » يک کيلومتری شرق اين کاخ مقبره و مسجدی منسوب به 

موجود است که محل ارادت و اخالص مردم نيمروز و نقاط « معن

 ۱۴۶متذکره صفحات « بست»بايد کلمه  مجاور ميباشد. بنابرين

 تاريخ سيستان را به " دشت " تصحيح کرد. ۲۴7و

 مرحوم بهار،  ۲۰۲و ۱۹7و ۱۹6و ۱۹4در صفحات  -۱۳

 «سربايک» را به اشکال مختلفی چون:  حامد بن عمرولقب 

ضبط کرده، ولی نسبت « سرناوک»و«  سرباتک»و« سربابک»و

اريزی در کتاب يعقوب ليث ان مشکوک بوده است. دکتر پ̃به صحت

خود "سرناوک" را بمعنی سری که شبيه ناودان بوده باشد، حدس 

زده است. بوسورت نيز در تاريخ سيستان خود برين کلمه مکث 

نموده مگر صورت دقيق انرا نتوانسته دريابد. اين قلم به اين باور ̃

است که شکل درست اين لقب "سربادک" است ، زيرا در لهجه مردم 

يعنی کسب که سر خود را در راه دوست وعهد « سربادک»ستان سي

خواند و « سربادک»اين کلمه را بايد خود به باد بدهد، ميباشد. 

نوشت، نه سرناوک وحتی سرباتک در لهجۀ سيستانی به معنی 

 سربادک است نه ياچيزديگری.
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سردرۀ  ( از محلی بنام"۳۶۹و۲۰7، ۲8درصفحات) -۱4

وهرات واقع بوده،يادشده است. امروزبنام  " که بين فراههندقانان

" جايی در سيستان يا نيمروز وفراه وجود ندارد، هندقانان سردره"

"  يک ولسوالی در واليت فراه موجود است که اناردرهمگر بنام"

مهمترين محصولش همان ميوه خوش مزا انار است وبه همين 

موقعيت   " مينامند ودرشمال غرب فراهاناردرهمناسبت هم آنرا "

" بدانيم ، زيراکه با اناردره" را ميتوان " سردرهدارد. بنابرين "

اختالف در رسم الخط عربی وفارسی ميتوان آنرا به اشکال مختلف 

نوشت وخواند.و نيز ازاين عبارت تاريخ سيستان برمی آيد که 

" موجوده بوده است. چنانکه انادره" در محل "سردرهموقعيت "

ميگويد:"واميربانصر بخراسان]آمد[ وخاتون را  مؤلف تاريخ سيستان

بزنی کرد ويکچند ببود. زانجا بازگشت، طغرل حاجب 

مودودجاسوس بروی بداشت از بست با دوهزارسوار جريده تاختن 

( واما در ۳۶۹بگرفت.")ص "دره هندقانان"  آورد واو را به

" نيز بايد گفت که صورت درست  اين کلمه نيزمثل هندقانانمورد"

" وغيره غلط خوانده وضبط پریان" و"اناردره" و"گلستانلمات "ک

 شده است .

" شکل تصحيف شده  هند قانانبه ظن نزديک به يقين من "

" سردره" بشکل "اناردره "است وهمان گونه که کلمه"افغانانکلمه"

")ص خجستان" بشکل"گلستاندر تاريخ سيستان ضبط شده ،وکلمه "

" نيزدراينجا افغانانکه کلمه " ( ضبط شده، ميتوانم بگويم۲۶

( ضبط شده است که هيچ معنا ومفهومی هندقانانبصورت نادرست ) 

ندارد.هرگاه اين گمانم را قرين به يقين بسازم، ازترکيب هردو  

" بدست می آيد که هم درست است  وهم بامفهوم اناردره افغانانکلمه"

" گفته انده افغانميشود. چنانکه درشهرکابل ، به محلی خاص " 
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انادرۀ " جاهای بوده است.پس "ده عربهاميشود،ودربلخ بنام "

 " نيز از همين مقوله است.افغانان

قبيله يوسفزائی  ی ازمردم اناردره خود را از افغانان

ميشمارند،وتا هنوزهم  بزرگان آنان به زبان پشتوسخن ميگويند مگر 

مردم اکثريت شان به لهجه شبيه لهجه هراتيان صحبت ميکنند.

چون در درا کوهستانی وسرد تراز ساير نواحی فراه زندگی اناردره 

ميکنند، از لحاظ رنگ پوست وچهره و لهجه گفتارخود از 

سايرباشندگان فراه ونيمروزوسيستان فرق دارند. اينها دارای جلد 

روشن ولطيف وچهره جذاب و بينی های بلند وچشمان سياه ونافذ 

وت خود خيلی هوشيار و زرنگ استند. ميباشند واز لحاظ هوش وذکا

ايشان از کودکی عالقه مفرطی به کاروشغل تجارت دارند . درانار 

دره کسی فقيروگدانيست وزن ومرد آنجا باسواد اند. ميتوان گفت 

نبض تجارت در واليات فراه و نيمروز و هرات  در دست مردم 

 اناردره  است.

وتفکر اقتصادی اين مردم  دارای تحرک خستگی ناپذير کار 

وخود را درچارچوب  چنان نظم ودسپلينی قرارداده اند که گدا  استند

 وفقير وبيسواد درميان آنها وجود ندارد. 

 2008/ ۶/ 20    پایان
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 ۱۹۳8کاندید اکادمیسین محمداعظم سیستانی: 

علمی اکادمی علوم افغانستان ،در زمینه تاریخ وجامعه  سابق عضو

است. برخی  زمینداری در افغانستان ، صاحب تالیفات بسیارشناسی ونظام 

 ازاین تالیفات عبارت اند   از: 

مالکیت ارضى و جنبشهاى  -* 

دهقانى درخراسان قرون وسطى، 

چاپ اکادمى علوم افغانستان، 

 م. ۱۹8۳= ۱۳62کابل

 سیستان ، سرزمین ماسه هاو  -* 

جلد( طبع اکادمى  4حماسه ها )

نستان ،کابل افغا        علوم

           ۱۹88-م ۱۹85

مسالر اصالحات ارضی در  -*

قرن  70افغانستان دهر 

 ش کابل              ۱۳۹0،چاپ20

 سالگی 70سیستانی در سن                                                

 ، سوئد ۱۹۹6مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان ،چاپ  -*

 ، سوئد ۱۹۹۹م ، چاپ۱۹نظامى افغانستان در نیمه قرن  -نابغه سیاسى  دو -* 

 پیشاور 2005وفروپاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ  رستاخیزقندهار -*

 پشاور 200۴عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ،  -*

 2007ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 ش کابل۱۳6۹(چاپ ۱۹7۳تا ۱747گذشت سیستان و رود هیرمند)ازسر -*

 پشاور 20۱۳نقش تاریخی وزیر فتح خان در دولت سدوزائی افغانستان،چاپ-*

 ، پشاور20۱4سلطنت پشتونها در هند،چاپ دانش،  -*

 ش۱۳۹۱م/ 20۱2سیمای امیر آهنین در تاج التواریخ،دانش، -*

 ش۱۳۹4م/20۱5اپ دانش،سیمای زن افغان در حماسه وتاریخ ،چ -*

 م ۱۹8۹=۱۳68علوم افغانستان،  مردم شناسى سیستان ، طبع اکادمى -*

 20۱7ش/۱۳۹6تاریخ چیست و مورخ کیست؟ انتشارات دانش، کابل  -*


