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  مقدمۀ مولف

  
دانش خپرندوى "از طرف موسسه نشراتى  ازاين اين مجموعه مقاالت قبل

 .دياب گرديدرداخل كشورنا آن  و بزودى نسخه هاى  چاپ شدهدر پشاور"تولنه
جابجائى چند تعويض ونويسنده با اطالع از اين موضوع با تجديد نظر درمتن  و

  .كردماده چاپ مجدد از طرق انترنت  در آن آنرا آممقاله ديگر 

 فقط بمنظوردفاع از منافع ملى وتماميت 2006 -2003اين مقاالت كه طى سالهاى 
ارضى كشوربه نگارش آمده اند، صداى شكست سكوت صبورانۀ يك قوم بزرگ 

دراين مقاالت به ديدگاه هاى تعصب . ومؤثر درسرنوشت افغانستان است 
ه بخاطر خوشنودى بيگانگان طماع تيشه بريشه آميزافرادى جواب گفته شده ك

دراين . وحدت ملى ميزنند تا زمينه را براى تجزيه ونابودى كشور فراهم كنند
مجموعه ما با نام ونشان وسر تمبگى هاى هموطنانى آشنا ميشويم كه مدعى 
روشنفكرى اند مگردانسته يا ندانسته آب به آسياب دشمن مى ريزند و با نوشته 

  . ك مايۀ خود نمك برزخم مادر وطن مى پاشندهاى تُنُ

همچنان دراين مجموعه ما باچهره ها وسيما هاى تابناك دانشمندان وطن پرستى 
آشنا خواهيم شد كه شجاعانه به افشاى توطئه ها ودسايس دشمنان افغانستان 
پرداخته اند و تمام تالشهاى خاينانه و ضد ملى را با نوشتن مقاالت تحليلى 

ود نقش برآب كرده اند ودر اين مبارزۀ ملى سربلند ونيك نام برمواضع مستدل خ
  .خود استوار قرار دارند

حتما متوجه خواهند بود كه افغانها باالخره  " افغانستان ستيزها"    به هرحال
م موفق به تاسيس دولت مستقلى در قندهار، 1747پيش گام شدند و در سال 

گرديدند و بعد با توسعۀ حاكميت شان اين نام جايى كه افغانستان ناميده ميشد، 
تالش . بر تمام قلمروى اطالق شد كه از حكومت مركزى فرمان بردارى ميكردند
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بخاطر تعويض نام كشور، تالش بيهوده و ناكامى خواهد بود، چونكه اين نام بر 
افغانها براى بقا و دوام آن .اين كشور مفت و رايگان بدست نيامده است

 سه جنگ معروف افغان .ار داده اند و بازهم خواهند داد بيشمقربانيهاى
وانگليس صرف براى بقا وسربلندى افغانستان در قرن نزدهم وبيستم صورت 

خ از گرفت وچهارمين نبرد برضد تجاوز ابرقدرت شوروى تا اخراج قشون سر
  .كشور، گواه اين ادعاى ماست

را بپذيرند كه يك قوم زنده و  دشمنان وحدت ملى افغانستان بايد اين واقعيت 
موثر در سرنوشت و شكل گيرى اين كشور حضور فعال دارند كه بزعم 

اين قوم تا زنده باشد از هويت . ياد ميشوند» پشتون« خواهان، بنام » افغانستانى«
ند جان بدهند ولى وطن هستدفاع ميكنند و حاضر» افغان«ملى خويش به عنوان 

ى هم نميتواند كه تا اين قوم در اين كشور زنده باشد، هيچ قدرت. را از دست ندهند
نام افغانستان را تغيير بدهد، مگر اينكه افغانستان را از نقشۀ جهان محو كند 

  .واين از توان انتى پشتونها وافغان وافغانستان ستيزان بدور است
  ٢٠١٠/ ٥/ ١١گوتنبرگ سويدن،اعظم سيستانى ، 
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  مقالۀ اول

  

  يك نام جعلى است ؟ن آيا افغانستا

  
همواره درگوش جانم طنين انداز يم كه ميخواهم اين مقاله را با سرودى آغازنما

  :است  
  ان ودان ويــو چې داجهـ        څ   ان وېــه آسمـځكــڅوچي دام

  غان ويـه يو افــ      څوچې پات    په دې جهان وي  څوچې ژوند

  تل به دا افغانستان وي

  :ترجمه

   باشد آباد اين جهـــان      تا كــه   ين زمين وآسمـان باشد  تا كـه ا

     تا كــه زنــده يك افـغان باشد    تا كه زندگى دراين جهان باشد  

  پاينده افغانستان باشد
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ابيات باال،بندى از سرود ملى افغانستان درعهد رياست جمهورى سردار 
خوانده   ومجلس رسمى،درهرمحفل مكتب و است كه در هرمدرسه و محمدداود

اين سرود كه طنينش تا . ميشد وحاضرين به احترام آن به پا مى ايستادند
سفانه برخى ها بخاطراينكه چرا أهنوزگوش جان هرافغان را نوازش ميكند ،مت

درحالى كه [؟واسم سايراقوام بازتاب نيافته است بكار رفته" افغان"درآن كلمۀ 
ى همه باشندگان افغانستان در قوانين اساسى به حيث هويت ملى برا" افغان"لفظ

برآن سرود اعتراض كردند وبا داليل غير  ] ببعد مسجل شده است1922كشور از 
رسميت دادند كه بيشتر  موجه، سرانجام بجاى آن سرود  ديگرى را پذيرا شدند و

 .ملى مذهبى است تايك سرود سرود

ستان وتغيير هويت ملى در دهه بدينسوجنجال برسر تغيير نام افغانسه از دو 
برخى از حلقات روشنفكرى غير پشتون براه افتاده وباالخره درنشرات برونمرزى 
از سوى قوى كوشان مديرمسئول هفته نامۀ اميد، وازجانب لطيف پدرام مدعى 

و .  يعنى وطن پشتونهاافغانستانرياست جمهورى افغانستان ، مطرح شد كه 
هاى  ايراتنيكها سلب هويت كرده است، پس اتنيك ازس"افغانستان"بنابراين نام 

بگويند و براى تبيين هويت خود بايد كلمۀ " افغان"غير پشتون نبايد خود را 
نيستند، " افغان"را بكار ببرند تا بدينوسيله  نشان داده باشند كه " افغانستانى"

يك نام همچنان آنها مدعى شدند كه نام افغانستان، . بلكه باشندۀ افغانستان اند
ياد ميشده كه " آريانا"و" خراسان"جديد است و پيش از آن اين سرزمين بنام 

پس بايد نام . سابقۀ آن نامها به دوران قبل از اسالم وقبل از ميالد ميرسد
يكى ازجرايديكه پيوسته .  تعويض گردد"آريانا"يا "  خراسان"افغانستان، به 

دهفته نامه اميد به مديريت آقاى  قوى وبالوقفه اين شيپور را از امريكا پُف ميكن
  . كوشان است

 به وهويت ملى افغانهاتعويض نام افغانستان،طرح كننده  ،(*) پدرام لطيف
   جعلي  نام  يك افغانستان... « :پيشباز انتخابات رياست جمهورى خودميگفت

  ندرميان حلقات غيرپشتو" آريانا"و" خراسان" به   افغانستان نامتغيير...  است
     در ضمير خود آن  داشتند و نه  را دوست  اسم  اين  نه  غير پشتون اقوام...   است مطرح
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  )14ص2004 جون -افغان رساله، شمارۀ مى (»... بودند را پذيرفته

كه در امريكا نشسته وبه هركه دلش خواست، القاب كهگداى پوهنيارآقاى   
 ،»مردساالر«،» مت ساالرمقاو«، »دانش ساالر«،»فرهنگ ساالر"باالى بلند

نفرت شديد ازقوم وفرهنگ  با بارى  وغيره وغيره اعطا ميكند،» جنگ ساالر«
ها و  بدبختى« :نوشته بود ماهنامۀ كاروان خود 101  شماره درسرمقالۀ پشتون
   نصيب  و ربع  قرن  يك  در اين  كه  بيشمارى هاى ها و بدشگونى  روزى  سياه

 ما را   سرزمين  و ربع  قرن يك«،»   نبوده  چنين  دورانى  در هيچ  ما شده مردمان
   يك  نام  و فعلي  سابق  اساسي در قانون«، »... ناميدند  ما افغانستان  براي ديگران
 ها پشتون»  طايفه«اين از  منظوركهگداي (» جبراً گذاشتند  را بر ديگران طايفه
 ديگر   هر نام  آريانا و يا به  به  را افغانستان  زودتر نام  هر چه وسپس تعويض) است

سايت ( ». شود  آريانا تعديل  كشور به نام«: پيشنهاد ميكند)  جز افغانستانب(
  ) راوا

دكه نبه نظر ميرسد كه دستان پنهانى ونابكارى درپشت سر اين عناصرقرار دار
ميخواهند وحدت ملى راكه بيش از هروقت ديگر آسيب پذيرشده است صدمه 

  .وكشور را بسوى يك جنگ داخلى وتجزيه ونابودى بكشانندبزنند 

نويسنده وطن خواه افغان، جناب داكترميرعبدالرحيم عزيزاخيراً درمقالتى 
 سيرسياسى وتاريخى توطئه هاى استعمارى در محو هويت «ممتع زيرعنوان

به طور دقيق نامها و دستان دخيل در اين حركت » ملى و تغيير نام افغانستان
 وهمچنان. جرمن قابل دريافت است–ى را افشا نموده كه در سايت افغانضد مل

 درنگى "جواب كوبنده اى تحت عنوان ، روشنائىوفرؤ افغانتوانمند نويسنده 
در افغان به آقاى كهگداى داده است كه " اى از نوشتارآقاى كهگداىه برپار

عه شناسانه ده كه باتحليل جاميبه نشر رس" راوا" در سايتهمچنان رساله و 
   )2005 مى -رساله،اپريلافغان (. همراه است

   بدبختانه نشرياتى چون هفته نامۀ اميد، پيام مجاهد،جريده فروغ، ماهنامه 
سايت "و" سايت آريائى"،"سايت خاوران"كاروان، ودر جمله سايتهاى انترنتى 
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ى، ازنجيب مايل هرو"تاريخ وزبان درافغانستان:" ودر كتابهاى چون" سرنوشت
ازچنگيزپهلوان ايرانى، » افغانستان،عصرمجاهدين وبرآمدن طالبان«وكتاب 

قبيله "وازاستادان پوهنتون كابل پوهاندجالل الدين صديقى با نشر كتاب
و استادان " افغانستان دردايرة المعارف تاجيك"وحواشى بركتاب " ساالرى

 ومير 1999رد" اوستا"ديگرى چون مرحوم اكادميسين داكترجاويد بانشركتاب 
به درجات » افغانستان درپنج قرن اخير«محمدصديق فرهنگ باچاپ كتاب

  . متفاوت به تفرقۀ ملى درافغانستان دامن زده اند

 ايرانى كه مدتها در درۀ پنجشير با احمدشاه مسعودهم كاسه بوده چنگيز پهلوان
ت جهان بينى پشتونيزم نوعى جهان بينى عشيره اى اس«:در كتاب خودمينگارد

كه با اتكا به شيوه هاى پدر ساالرانه عمل ميكند وبا جهان بينى مودرن وحقوق 
از نظرمتفكران پشتونيزم تمامى مردم افغانستان حيات . شهروندى بيگانه است

و حيثيت خود را بايد مديون پشتونان بدانند و بايد بپذيرند كه كسى جز 
  )139ص(».دپشتونان نمى تواند و نبايد برافغانستان حكومت كنن

 اين برداشت وتحليل چنگيزپهلوان ديد نفرت بار او را نسبت به پشتونها آشكار 
ميكند، درحالى كه او از صحبت خود با هيچ شخصيت فرهنگى پشتون نام نبرده 
است، پس او از كجا دانست كه پشتونها در مورد مردم و كشور خويش چگونه 

 صحبت بالطيف پدرام دشمن مى انديشند؟ ممكن است اين برداشت را او از
چرا از احمدشاه . شماره يك قوم پشتون و يا از احمدشاه مسعود گرفته باشد

  مسعودگرفته باشد؟

   : به استناد كتاببروس ريچاردسن 

-I is for Infidel-From Holy War to Holy Terrror-   

 سال 18كه مدت " Kathy Gannonكاتى گانون"خانمنوشتۀ )ببعد10صفحه (
ورد افغانستان مطلب نوشته، در مورد سياست پشتون زدائى مسعود درم

مسعود يك شخص پراگماتيك بود وقراردادهاى زيادى با « :مينويسد كه
اتحادشوروى امضاء كرد ودرسالهاى اول تجاوز واشغال شوروى گروه هاى قوم 
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پشتون را از دره هاى متصل به كوه هاى هندوكش كه وطن آبائى  اوبود، نابود 
ساخت تا قدرت وتسلط مستقل خود را درشمال مستقر سازد ونشان بدهد كه 

 )49، ص101آئينۀ افغانستان، شماره ( ».تاجكها درشمال كشور بى رقيب ميباشند
 نورى دوست فرهيخته ام جناب.  موجود استروايت ديگرى هم دراين راستا

  : صاحب مقيم پاريس ضمن تلفنى بمن گفتند

در مراسم فاتحه اى، شركت جستم كه  نامدارافغانستان با يكى از فرهنگيان 
 يكى از اعضاى -همايون تندردرآنجا شارژدافرسفارت افغانستان درفرانسه 

فعالً سفير (دوست من دركنار همايون تندر.   نشسته بود-برجستۀ شوراى نظار
درگوش " همايون تندر"درجريان فاتحه دارى آقاى . نشست) لندنافغانستان در 

وقتى ازمسجد بيرون آمديم از وى پرسيدم . ت من چيزى گفتدوس
سخنانى  صاحب درگوش شما چه گفت ؟ جواب داد ازآقاى شارژدافر شارژدافر

پرسيدم بگوببينم چه در سفتند؟ . شنيدم كه اگربشنوى گريه ات خواهد گرفت
: او پرسيدم فعالً وضع شما در مقابل مخالفان چگونه است؟ تندر گفت گفت از
 ما اكنون با شيعه هاى حزب وحدت دوام دارد، وقتى از جنگ با آنها فارغ جنگ

ازشنيدن اين حرف شارژدافر  .د شروع خواهيم كربا پشتونها را بزرگ شديم جنگ 
  .) يادداشت از حافظه نگارندۀ اين سطور است. (به عمق فاجعه نفاق ملى  پى بردم

ت آيا نميتوان حدس زد كه اوبه يك دپلوما   با شنيدن سخنانى اين چنين از زبان
  تأسى  ازافكار وايديالهاى رهبرشوراى نظار چنين سخنى را بيان كرده باشد؟

كه وقتى مسعود با قوايش به كابل وارد اين را نيز بمن گفتنداقاى نورى 
تفنگ بدستان او  برخى از: "روايت ميشد كهگفته از زبان اوين  اميگرديد،

من :  بكابل را تبريك ميدادند، او گفته بودودرهنگامى كه برايش موفقيت و
 كه، آنوقت خود را خوشبخت احساس ميكنم و آرزوى قلبى ام بر آورده خواهد شد 

 ": بردروازۀ خانه هاى كابل  تك تك كنيم صدائى نشويم كه جواب بدهدوقتى 
مگراين ارمان را شما !بى شك بزمقدس، بجا گفتى ودرسفتى(" !ئىوك څ

  .)ور خواهندبردوامثال تان بگ
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واقعاً !" ئىوك  څ"جنگ با پشتونها تا زمان نا بود كردن صداى شان يعنى 
 شوراى نظار را در مقابل رهبرانبسيار بسيار نفرت انگيزاست و كينه ورزى شديد

  پشتونها بر مال ميكند؟

 من هرگز تصور نميكردم كه تاجيكان پنجشير تا اين اندازه از پشتونها نفرت 
 اين تنفر را اگرهزاره ها ويا ازبكها ازپشتونها در دل ميداشتند،!دداشته باشن

بدين جهت كه در دورۀ شاهى از ايشان كمتر رجالى در مقامات بلند دولتى تقرر 
داشته اند، قابل فهم وتوجه بود، اما از تاجيكهاى پنجشير وساير فارسى زبانان 

حب اوت صاكمى تفكه در ادارۀ دولتى افغانستان دوشادوش رجال پشتون با
آنها مگر فراموش  .صالحيت ومقامهاى موثر بوده اند،چنين انتظارى نداشتم

بچه،بيشترين بورس هاى هرشاه از بركت وجود رحيم غالم كرده اند كه در دورۀ ظا
به همين جهت تعداد تحصيل يافته  تحصيلى نصيب فرزندان پنجشيرى ميشد، و

 تمام تحصيل يافتگان ده واليت از گان وخارج رفته گان ولسوالى پنجشير
 پكتيكا و پكتيا و  و فراه قندهار وزابل وارزگان وهلمند و: پشتوزبان ازقبيل

  .  درخارج كشور بيشتر است كنر و ننگرهارميدان و

بى تنگدستى و  فقر ودچار درصد پشتونها 90تخمينمگر نه اينست كه اكثريت 
كه در راه طرد متجاوزين به وطن ؟ مگر نه اينست  اندمانىنبيخا مرض و سوادى و

به علت نداشتن هنگام گرفتن امتياز و بيشترين قربانيها را اينها داده وميدهند
ار تاسف است كه يك ياى بسج پس  در صف آخر قرار دارند؟رجال تحصيل كرده

تفكر كامالً فاشيستى از سوى كدرها و حتى رهبران شوراى نظار چنين طرز
  .دوشميشنيده 

اى نظاربا ائتالف قوت هاى ديگرشمال، توان نابودى پشتونها را هرچند شور
 پشتون داده اند و د را دربرابر صرف هشت هزار طالبندارند و آنها امتحان خو

سپتامبر تا چند هفته ديگررخ نميداد، شايد آنهاى كه دركنار 11اگر حادثۀ ناگوار 
البان همگى خود را به آمودريا، درخواجه بهاءالدين سنگر گرفته بودند از ترس ط

آورى سخنان شارژدافر سابق شوراى نظاركه اكنون ياد . درياى آمو مى انداختند
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 بيانگر يك سياست  تكيه زده است ،قام سفير افغانستان در كشور انگليسدر م
 نسل كشى است كه از يك  طرز تفكركامالً يا" جنوسايد"خشن ومردود

  نظاردى از سوى تاجيكان شوراى؟ واگر چنين طرزديفاشيستى نشأت ميكند
مردود باشد،مى بايستى قبل از همه روشنفكران وآگاهان تاجيك تبار به دهن 

 بزنند كه بابا تو چكاره وچنديكۀ اين ملك هستى كه تندرهاسفيرهايى امثال 
م پشتون چنين سخنان آتش برافروز و نفاق برانگيز را از دهن مى پراكنى؟ مگر قو

  بتواند آنها را از هستى  وآب فروش بى عرضه اى  دزدگسنمرده است كه هر 
درافغانستان ساقط كند؟ همين حاال اين قوم سركش وپرغرور درمقابل يگانه 

رجهان بشمول پيمان انتالنتيك ابرقدرت دنيا با ايتالفى مركب  از چهل كشو
ه  ميرزمد تا ابتدا سايۀ  بيگانه را از سر خود بدور كند وبعد ب)ناتو(شمالى 

خدمت آنانى برسد كه با هميارى نيروهاى بين المللى خانه وكاشانه ودار وندار 
س يبراى اين قوم  چه امريكا باشد وچه روس وچه انگل. وعزت شان را تباه كرده اند

ويا كشورديگرى، اكنون كه دركشورشان دهات وقصبات آنها را بمباران 
انه ميرزمند، ولى متاسفانه ميكنند، بيگانه ومتجاوز پنداشته شده و برضد بيگ

 شوراى نظار بخاطرخوش خدمتى به بيگانه با س مافياى ايتالف شمال و در رأكه
خفت و خوارى مصروف اطالع رسانى غلط  به نيروهاى بين المللى براى بمباران 

  .خانه وكاشانه وزنان وكودكان اقوام پشتون به بهانۀ نابودى  طالبان استند

 كه بارى با صراحت گفته بادآيت اهللا شيخ آصف محسنى براحسنت وصد آفرين ما
 !)م وبعد شيعه استيعنى من اول افغان("!هزه اول افغان يم ، بيا شيع":بود

، درسال )از پيروان آيت اهللا شيخ آصف محسنى"( سازمان فدائيان افغانستان"
دربارۀ «  به جواب نشرات تفرقه افگنانۀ اميد مقالت مفصلى تحت عنوان1375

  :نوشت كه درآغاز آن، اين سه نكته جلب توجه ميكند» احشه نامۀ اميدف

  . افغانستان ناموس ملى غير قابل قسمت همۀ ماست، همگى پك براريم-1

  )آيت اهللا شيخ آصف محسنى! ( زه اول افغان يم، بيا شيعه-2

  . ضد افغانستان، بى ناموس است-3
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ارد در مورد چگونگى ، نويسنده بحث تاريخى وجامعى دنكات پس از اين 
وسپس از ستم ملى چنين تعريفى . درافغانستان" ستم ملى"پيدايش حركت 
كه در مرحلۀ اول جنبۀ احساساتى داشت واز طرف " ستم ملى: "بدست ميدهد

ها براى پشتون دشمنى خلق شده بود، طى يك قرن و  شوروىروسها و 
ك استرتيژى تبديل مخصوصاً هشتاد سال اخيرتكامل كرد و دراين اواخر به ي

امروز كدام حركت فقط ضد پشتونى نيست، بلكه اينها " ستم ملى. "شده است
ضد هرآنچه كه به حاكميت ملى و تماميت ارضى و لواحق آن يعنى قوم 

، )افغانيت، پشتون بودن، هزاره وازبك  وبلوچ وتاجك بودن وغيره(گرائى
ملى ما را تثبيت كه تماميت وسالمت خاك وهويت (مذهب، فرهنگ وتاريخ 

قابل توجه اينست كه هركه طرفدار . تعلق داردعمل ميكنند) ومستند ميكند
تجزيۀ افغانستان است و آگاهانه و نا آگاهانه براى اهداف استراتيژيك 

 كار ميكند و تاريخ را مسخ ميكند و خراسان بازى )چه  شرق وچه غرب(بيگانه
زند، طرفدار فدراليزم و تجزيه ميكند، نفاق ملى را به خاطر تجزيه دامن مي

افغانستان است، اتحاد و برادرى اقوام را برهم ميزند و دولت ملى را 
تاجك وغيره وچه شامل حزب چه پشتون باشد، چه . ستمى است... نميخواهد و

  .ودباشد چه نباشدسازا واص

چارگروپ عمدۀ ستميها، : پس از آن نويسندۀ مقاله زيرعناوين فرعى چون
كيستند؟ خصوصيات و اهداف اميد و اميديها، اميديها را اميديها 

 ، دربارۀ خراسان،)انجمن صلح ودموكراسى(بشناسيم، ساير ستميها، اصود
ومى افزايد كه نگاه مختصر به لست ا.مطالب قابل توجهى نوشته ميكند 

ستميها كافى است تا بدانيم كه ستميها،همانا تفرقه اندازان، رشوه خواران، 
ود  در دورۀ شاهى وجمهوريت سردار داوقاچاق بران ديروزى اند كهجاسوسان 

يتى  كردند، وملت را به ستوه و نارضاآن نظامها را چون موريانه خوردند وفاسد
كشاندند و اكنون در امريكا وغرب، غرق درعيش ونوش اندودرمذمت آن 

 مارهشآئينه افغانستان، .(نظامها و اقوام شريف افغانستان مقاله مينويسند

  ) 22-18، ص102
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، طرح فدرالى ساختن افغانستان 2003همزمان با تسويد قانون اساسى جديد در
نيز بشدت از سوى گروه مشهور به ستمى ها به پيش كشيده شد ودر وصف نظام 
فدرالى تا توانستند داد سخن دادند،در اين كارزارتبليغاتى داكترعنايت اهللا 

 دولت موقت ،  معاون رئيس جمهوركرزى درشهرانى وبرادرش نعمت اهللا شهرانى
 رياست جمهورى افغانستان، بصيركامجو، بشير لطيف پدرام كانديد

بغالنى،دستگير پنجشيرى ، قوى كوشان وچند همكار قلمى ديگر جريده اميد 
اما تمام اين تالشها، اعم از طرح فدرالى كردن نظام . نقش محورى داشتند

ير هويت ملى ، از سوى شخصيتهاى آگاه سياسى تا تغيير نام كشور وتغي
ودانشمندوطن كه به نيات شوم اين گروه پى برده اند، با نوشتن مقاالت تحليلى 

بدين معنى كه  اوالً نظام سياسى كشور . ومحققانه وعلمى خود نقش بر آب گرديد
در قانون اساسى جديد، يك نظام جمهورى رياستى از سوى لويه جرگه پذيرفته 

 تير دشمنان وطن كه عبارت از تثبيت نظام فدرالى بود،به خطا رفت شد واولين
باشد، " آريانا"يا "خراسان"وسپس دومين تير شان كه همانا تعويض نام كشوربه 

نيز به هدف نخورد وحتى كسى جرئت پيشنهاد آن را در طرح قانون اساسى كرده 
اشد، نيزبه نتوانست وبنابرين سومين تيرشان كه همانا تغيير هويت ملى ب

يك بار ديگر به حيث هويت ملى باشندگان " افغان"تاريكى نشست و كلمۀ 
  .افغانستان در قانون اساسى تسجيل شد

برخى از تندروان همين گروه،حتى عقب ماندگى وفقرو بدبختى كشور را 
محصول نام افغانستان دانسته وآن را حامل وعامل اصلى تيره روزى مردم در 

چهره "چنانكه كسى بنام .ورى بنام افغانستان ميشمارندطول مدت ايجاد كش
 ماه اكتوبر37شماره (درنشريه فروغ چاپ تورنتو ) نام مستعاراست"( نما

  :باكمال بالهت نوشته ميكند) ميالدى2004

كه بدبختى كشورما نه برخالف آنچه ديگران مى انديشند، من بدين باورم « 
بلكه اين روزهاى سياه .  ثور8 و7هاى دخان شروع شده ونه از روزازكودتاى داؤ

به پنداشت  .محصول ريشه هاى ستبرى است كه درعمق افغانستان نهفته ميباشد
   ميالدى رابايد يك روز شوم وسرآغاز تمام بدبختى هاى بيش از 1747من سال 
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  ».دونيم قرن وطن شناخت

 است كه يكى از هموطنان آگاه ماجواب محكمى به اين چهره نماى بى چهره داده
چاپ امريكا ونيز در افغان " مردم افغانستان"  ماهنامۀ86 و85درشماره هاى 

 درتورنتوى كانادا به چاپ 2005 واگست ىشماره  هاى اپريل وجون وجوال(رساله 
نگاهى به دوران خوشبختى؟ «رسيده است، مگر من جواب اين آقا راتحت نام 

-افغان" گرفتم و در سايت هاى در مقاله اى به بررسى» 1747افغانستان قبل از
وغيره  به " ژواك" و " تول افغان"و " مهر" و"دعوت نت"و" جرمن آن الين
 چگونه دوران خوش وخرمى  1747تا ديده شود كه دوران قبل از . نشرسپرده ام

 .بوده است كه آقاى چهره نما در حسرت آن مى سوزد ومى سازد

اين داكتركه .  از همين گروه استمضحكتر از اين طرز ديد، طرز ديديك داكتر
مى نامد، اساساً منكرتاريخ وجغرافياى افغانستان قبل از "  لعل زاد"خودرا

هيچ  كه ميكنددرسايت آريائى خوابهاى را تعبير وى  .اميرعبدالرحمن خان است
داكتر لعلزاد  .باور نميكندآن  به هم داشته باشد سوادآدم خواب برده يى اگراندك

شگفت آوراست كه يك تعداد تاريخ نگاران  «:دسوينمينده صاف وپوست ك
م 1747 ايجاد افغانستان كنونى را سالءدربارى و تاريخسازان سركارى مبدا

يعنى بقدرت رسيدن احمدخان رئيس قبيله ابدالى دركندهار ميدانند، درحاليكه 
ه  ن)افغانستان(تا زمان عبدالرحمن، دولتى ويا كشورى باين نامدرواقعيت امر

سايت آريائى، آرشيف (».ندارد تنها درتاريخ بلكه حتى درجغرافيه نيزوجود
   )مسايل سياسى

واز  ،را درآورد" گندش" ديگر به اصطالح ايرانى ها هايى از اين دستنوشته
حوصله اش سر ميرود واز خودمى باشد، هم آدم هرقدربا حوصله ديدن آنها 

واند يك چنين كالم پوچ پرسد كه چگونه كسى كه سند دكتورا دارد،ميت
 كه جناب،اگر از بايدخاطر نشان كرداين داكتر واليعنى را به نگارش آورد؟ به 

تاريخ  تاريخ هاى استادكهزاد وتاريخ هاى پوهاند حبيبى، و، بالفرضنظر شما
 وتاريخ مال فيض محمد هزاره،تاريخ هاى هاى پوهاند داكتر حسن كاكر و
وغير وتاريخ سازى شده  هاى سركارى تاريخميرمحمدصديق فرهنگ، همگى 
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 كه مولف) افغانستان درمسيرتاريخ(تاريخ مرحوم غبارآيا ند، شابقابل اعتماد 
وباربار درخارج از ،گذرانده است  هاى استبداددر زندان نيم عمر خود را  آن

كه جناب است تاريخ بى اعتبار سركارى يك  هم كشور تجديد چاپ شده، باز
 هم مثل ده تا يك بار آنرا بخواند وبداند كه افغانستانشان بخود زحمت ندا

  آن نيز جغرافياىو،داشتهدرخشان وتمدنى از خود تاريخ كشورهاى منطقه 
 جعلى ونام آن يك نام .ه استبسيار پهناورتر از جغرافياى كنونى بوددرخشان و

تاريخنامه هرات تاليف . وساخته گى وبه اصطالح ايرانيها من دراوردى نيست
 هجرى بيش از سى مرتبه اين نام راذكر كرده  وحمداهللا مستوفى درتاريخ 618در

 در بسى از صفحات خود ازمحاربات افغانان با )هجرى730تاليف (گزيده 
هجرى وهمچنان عبدالرزاق بن اسحاق 650شاهان آل مظفر در حدود سال 

سمرقندى مورخ عهد تيمورى در مطلع السعدين ومجمع البحرين خوداز 
  .فغانستان به عنوان جزئى از قلمرو تيمورى يادكرده استا

  توضيحى تا مقاالت فوق الذكر، سبب شداشخاص ۀ نوشته هاى ه ومطالعمالحظ
ريات گمراه كننده ارائه دهم وسپس آنها را دريك  در رد اينگونه نظىو جوابيه هاي

كثريت  ا. قرار بدهم ارجمندقضاوت خوانندگانمجموعه گرد آورم ودرفرا ديد 
، وبرخى مقاالت اين مجموعه برمبناى اسناد ومدارك معتبركتبى استوار است

بطور مشخص درجواب كسانى نگاشته شده كه سعى كرده اند پشتونها را از 
اين پاسخها . باشندگان بومى كشور به حساب نياورند و به قوم يهود نسبت بدهند

والًيك نظريۀ بى پايه است  نظريۀ يهودى بودن افغانها، اكه رساندبه اثبات مي
مهاجرت  قرنها قبل از متعلق به گروه نژادى آريائى اند كهافغانهاوبرعكس 

يهوديها به سرزمين غور، از شمال آمو دريا ابتدا به بلخ يا باخترآمده وبعد به 
جنوب هندوكش، در واديهاى رودخانۀ كابل وكرم وگومل وارغنداب وهيرمند 

) سياه كوه(وتورغر) سفيدكوه(پايه هاى سپين غروترنك وغيره دره ها وكوه 
ودامنه هاى كوه هاى سليمان متمكن شده اند و از اصيل ترين باشندگان اين 

 است كه) پشتونها(وثانيا همين قوم قديمى آريائى . سرزمين بشمار ميروند
 هم درهند شالودۀ سلطنت هاى مستقل را عبدالرحمن خانمدتها قبل ازعهد امير
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با شجاعت ودليرى كم بستند ووحدت  كمر شتند وهم درافغانستانبنياد گذا
طبل واز گردن بدور انداختند   را وغارتگرستبد بيگانگان منظيرى ، يوغ سلطۀ

وسرانجام برويرانه هاى خراسان . حاكم برسرنوشت خود شدندآزادى كوفتند و
ك ميالدى ديگرنامش مترو1217تاريخى كه از زمان يورش مغوالن چنگيزى در

كه از آمودريا تا بحيرۀ ) 1747(شده بود، كشورى به اسم افغانستان بنياد نهادند
عمان وازدهلى تا درياى خزر در غرب خراسان را دربر ميگرفت وافغانستان 

   .موجوده بخش كوچكى از آن امپراتورى بزرگ است

  2006سپتمبر -گوتنبرگ سويدن

" ،در روزنامه ١٣٦٠لهاى در نيمه اول سا لطيف پدرامبگفتۀ داكتر خاكستر،
با ] نشريه كميته مركزى حزب دموكراتيك خلق افغانستان" [ حقيقت انقالب ثور

تر و بعد " شعبه ماركسيسم و لينينسم " مديريت محمود بريالى ،مسووليت 
كى بعد تر ، در سال شصت و هشت  از  و اند.معاونيت ان نشريه را به عهده داشت 

را پى " پيام مجاهد " فته نامه  و در آنجا هر پيوست دولت بريد و با شوراى نظا
با دولت داكتر " يان و سفزاييان سازاي"  آنهم درست پس از پيوستن .فگندا

 كه پدرام بنيادگزاربريگادهاى نظم  اين ادعاداكتر خاكستردر برابر.نجيب
آيا در حضور ملموس و : مى پرسد (*د، ٦٠اجتماعى جوانان افغانستان در سال 

بريگاد هاى نظم اجتماعى و محفل جوانان " ، ميسر بود " خاد "  چون و چراى بى
تكحزبى اى بسا نظارتگر و در /  كرد و آنهم در درون دولت نظامى  را پيريزى" 

و آيا بريگاد هاى نظم اجتماعى را ،سازمان  درون نشريه مركزى حزب در كابل؟
ل شصت ايجاد نكرد ؟ مگر در سا" مزدك "  و " غياثى " جوانان تحت رهبرى 

به عهده نداشت؟ " تميم "  كابل  ودر" نظر برهان "   آن را در دفتر مركزى  مديريت
  )سايت اريائى زيرنام داكترخاكستر ديده شود(
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  مقالۀ دوم

  
   

   ،  نظام فدرالى دراوضاع كنونى قبل از وقت 

  ! كشوراست  و تحقق آن مقدمه براى تجزيۀ 

سويد قانون اساسى جديد افغانستان ، شيپور فدرالزم نيزاز همزمان با طرح ت
طريق مطبوعات برون مرزى افغانها به نوا درآمد و قبل از همه گروه شهرانى ها به 
نواختن اين شيپور از امريكا پرداختند وبزودى صداى آن تا اروپا و آسيا بگوش 

شخصى يا گروهى از افغانها، اعم از موافق و مخالف رسيد و برخى بنابرطرز ديد 
آن حمايت كردند وبعضى بنابر مصلحت هاى ملى و تحليل هاى علمى به صف 
مخالفين آن قرار گرفتند وتحقق آن را در اوضاع و احوال كنونى براى افغانستان 

اينجانب با . نا درست و دور از صواب تشخيص دادند و عكس العمل نشان دادند
 و درصف مخالفين قرارگرفتم واينك متن نگارش مقالۀ زير، دست به واكنش زدم

 :مقاله

پالن تقسيم افغانستان به هفت « مجله درد دل افغان ، زير عنوان45 در شماره 
غوغاى فدرالى « مجله آئينه افغانستان زيرعنوان 90و در در شماره » ايالت

مضامينى توجهم را جلب كرد كه بالدرنگ هردوى آنرا » ساختن افغانستان
تم واز دسايس پشت پرده گروه تجزيه طلب خود خواه با فريب دادن بخوانش گرف

از فعاليت هاى تحريك آميزو تالش . برخى از مقامات امريكائى شگفت زده شدم
ونيز وابسته به » ستم ملى«هاى قوم پرستانه برخى عناصرمشكوك منسوب به 

   و خوانده قبالً در نشرات برون مرزى افغانها، چيزهايى شنيده» پان تركيستها«
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 .بودم 

 پس از تجاوز شوروى بر افغانستان و بعد از آنكه جنبش مقاومت برضد تجاوز 
افغانستان ( شوروى به اوج خود رسيد، زمزمه هاى تقسيم افغانستان به دو بخش 

ازطرف برخى از حلقات حزب دموكراتيك خلق كه ) شمالى وافغانستان جنوبى
 نيز شنيده ميشد وبراى اين 80 در نيمه دهه بقاى خود را دركابل در خطر ميديدند

منظور بخشى از اپارات دستگاه صدارت به شهر مزارشريف انتقال گرديد و يكى 
از معاونين صدارت بنام نجيب اهللا مسيرغرض تنظيم و سازماندهى يك چنين 
منظورى به بلخ گسيل شد، اما تغيير رهبرى در اتحاد شوروى كه تغيير رهبرى در 

ن را نيز بدنبال داشت و دكتور نجيب اهللا را روى كار آورد ، مانع تحقق افغانستا
پس از سقوط دكتور نجيب اهللا و تبارز جنرال . چنين طرز ديد وبرآوردى گرديد

دوستم در رأس جنبش ملى شمال، يك بار ديگراين انديشه تقويت يافت و نسيم 
به خراسان «: لنگ كه سااين انديشه با افراشتن شعارى در دروازه جنوبى تونل 

 هنگامى كه سروكله طالبان در پشت 1994در .وزيدن گرفت » !خوش آمديد
دروازه هاى كابل ديده شد، جنرال دوستم اخطار داد كه در صورت پيشروى 
. طالبان بسوى شمال هندوكش ، او جدائى شمال را از جنوب اعالن خواهد نمود

يد دوستم دولتكى در درون دولت اين مصادف به زمانى بود كه جنرال عبدالرش
دوستم . ودربانى ايجاد كرده بود و پول چاپ ميكرد و آن پولها در چلند افتاده ب

ه بودكه قصد ، مقامات امريكائى را درجريان گذاشتضمن سفرهايى به امريكا
ش را از پيكر افغانستان جدا اعالن كند، ولى جواب رد كدارد بخش شمالى هندو

اين مطلب . يكا از تماميت ارضى افغانستان حمايت ميكندشنيده بود كه امر
 .حتى در روزنامه هاى معتبر استراليا در همان وقت نيز بچاپ رسيد 

در مسكو از قول اداره » ايزويستيا« در روزنامه پر تيراژ 1994 درسپتامبر سال 
استخبارات خارجى روسيه مطلبى پيرامون تجزيه افغانستان و الحاق بخش 

آن به تاجكستان ازجانب ربانى به نشر رسيد كه سر وصداى بسيارى را شمالى 
درمطبوعات روسى بلند كرد، عالوتاً موضوع درسرويس جام جهان نماى راديو 
بى بى سى نيز انعكاس يافت، و سرانجام ربانى مجبور شد از اظهار چنين نظرى 
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واقعيت بروس ريچاردسن نشان ميدهد كه اين خبر مگر تحقيقات.انكار كند
تراژيدى وشهامت " ى مولف كتابجنرال لياخوفسكو نامبرده ازقول  داشته است

 تصويراز جنگ 340 صفحه و800 شامل  وكه به زبان انگليسى ترجمه شده("افغان
آن كتاب تمام نامه هاى 674 تا630درصفحات  و)شوروى درافغانستان است

 مور شوروى درجود  با اولياى اخصوصى وقراردادهاى رسمى احمدشاه مسع
 از ابتدا روى احمدشاه مسعود پالن تجزيه افغانستان را" :سد كهويمين... .است

." ( راتحت زعامت خود تاسيس كند" تاجكستان بزرگ"تا كشور. دست داشت
  )16، ص100آئينه افغانستان،شماره 

 بفكر تجزيه افغانستان 1991 بى نظير بوتو صدراعظم پاكستان نيز بارى در 
 راه حل معضله اين كشور را با تقسيم آن ميان پاكستان و ازبكستان و افتاد و

ايران مطرح نمود، مگرچون امريكا از تماميت ارضى افغانستان حمايت كرد، 
مقدمه يى بركودتاى ثوروپيامدهاى آن در : رك.(طرح بى نظيربوتوناكام شد

 ) 361ده ، صافغانستان، ازنگارن

كا، و برسرقدرت آمدن ايتالف شمال، اينك پس از سقوط طالبان با قوت امري
بار ديگردشمنان وحدت ملى و تماميت ارضى افغانستان ميخواهند نيات خود را 

 18كشوريكه با گذشت . به بهانه پياده كردن نظام فدرالى در كشور، تحقق بخشند
ماه پس از سقوط طالبان، با وجود نيروهاى امريكا وقواى بين المللى صلح 

هنوز فاقد امنيت سراسرى و يك دولت مقتدرمركزى است و در تا) ايساف(
هرگوشه آن جنگ ساالران محلى چون سلطانى مطلق العنان حكومت ميكنند و با 
مليشه هاى تحت فرمان خويش مانع تحقق امنيت براى بازسازى كشور و حتى 
خطربراى جان و مال و زندگى مردم و موسسات كمك رسانى بين المللى 

ادعاى فدراليسم به معنى فرار ازمركز و ايجاد حكومت هاى ملوك ميگردند، 
.  الطوايفى درتحت سلطه همان جنگ ساالران مسلط بر سرنوشت مردم محل است 
بدون شبهه نظام فدرالى براى جوامعى كه به بلوغ سياسى رسيده اند و از سطح 

، مانند بلند شعور اجتماعى برخورداراند، نظامى دموكراتيك و دلخواه است 
  جوامع امريكا ، آلمان و سويس ، اما افغانستان ، نه امريكاست و نه آلمان و نه 
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در كدام يك از اين كشورها، رئيس جمهور آن هفت معاون داردكه . سويس 
هريك ازآنها بجاى شايستگى مسلكى و كارى، از روى انتساب خود به يكى 

ر كداميك از اين كشورها ازاقوام كشور به چنين مقامى قرار گرفته باشد؟ د
رئيس جمهور حق ندارد، معاون يا وزير نامطلوب و بى كفايت خود را از كرسى 
كنار بزند و بجاى آن شخص باكفايت ديگرى را نصب نمايد؟ در كداميگ از اين 
كشورها ،يك فرمانده جنگجوى هم والى وهم جنرال نظامى است واز خود اردوى 

ضر نيست از عوايد گمركى و نقض حقوق اقليت شخصى داردكه به اتكاى آن، حا
هاى قومى زير سلطه خود به دولت مركزى جواب بدهد؟ در كداميك از اين 
كشورها ، اردوى ملى متشكل از مليشه هاى قومى است ؟ اين نابسامانيهاو بى 
نظمى ها فقط دركشورجنگ زده ما افغانستان و در ميان مردم بى سواد ونا آگاه 

و شهروندان خود كه فقر و مرض و تفنگساالرى در آن بيداد ميكند از حقوق خود 
 . ، سراغ ميشود و بس

  پس دركشور و جامعه اى كه بجز خود باهيچ كشور و جامعه ديگر شباهت ندارد، 
پياده كردن نسخه نظام هاى بسيار تكامل يافته و پيشرفته يك كار ناشيانه و 

 اين قدح بشكند و افغانستان عزيز ماجراجويانه است وبسيار امكان دارد كه
ادعاى فدراليسم به اين شعاررهبران .دچار تجزيه و جنگ هاى دوباره گردد

» انقالب ثور«: كودتاى ثور ميماند كه در نخستين روزهاى پيروزى خود ميگفتند 
جامعه فالحتى افغانستان را يك مرحله تاريحى به پيش حركت داد و به 

لى كه ديديم كه جامعه برخالف ادعاى رهبران كودتاى در حا. سوسياليزم رسانيد
ثور، توان چنين خيز بلندى را نداشت و اين خيز بى جاى هم كمررهبران كودتاى 

اكنون هم پافشارى براى . ثور و هم كمر جامعه وكشور عقب افتاده ما را شكستاند
 پياده برقرارى نظام فدرالى در افغانستان خيلى پيش از وقت به نظر مى آيد و

وان ازموقعيت سياسى و اكردن آن در افغانستان كه اقوام بسيارى با ادعاهاى فر
اجتماعى و نظامى گرفته تا اقليت و اكثريت ، بر مشكالت عديده اين كشور 
جنگ زده و تا هنوز درحال جنگ مى افزايد و بجاى رفاهيت ، مصيبت ببار 

  لل، آن را دچار تجزيه وبه خواهد آورد، و حتى در شرايط پادرميانى سازمان م
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 .سرنوشت يوگوسالوى گرفتارخواهد كرد

 با توجه به ساخت و بافت قومى و زيست بومى جامعه ما، فدراليزم به معنى 
. تقسيم رسمى كشوراز روى قوم و لسان وكشيدن هويت هاى كاذب ملى است 

انى و فدراليزم به معنى رسميت دادن و تعميم بخشيدن به تبعيضات نژادى ، لس
 فدراليزم به معنى رهبر. فرهنگى ميان مردم بر حسب پيوند هاى قومى است

تراشيدن از ميان مرتجع ترين احزاب وخون ريزترين افراد براى مردم مناطق 
فدراليزم بمعنى به عقب راندن نيروهاى روشنفكرترقى پسند . مختلف كشوراست

 غير قومى، مبتنى بر است كه براى استقرار يك نظام سكوالر و غير مذهبى و
هرنوع تالش بر اى تعريف حاكميت . برابرى و برادرى مردم كشور، تالش ميكند

ملى بر حسب قوميت ، به بهانه حل مسئله ملى ، تالش خاينانه است كه به يك 
ابعاد فاجعه . فاجعه ملى منجر مى شود و بنا گزير كل مردم را به كام خود ميشكد

ى قوم پرستانه ميتواند در كشور ما ايجاد كند، چنان ايكه تحقق اين افق ارتجاع
و در . عظيم خواهد بود كه رويدادهاى يوگوسالويا در قياس با آن رنگ مى بازد 

يك كالم طرح فدراليزم، زمينه ساز يك كشمكش خونبار و طوالنى در سطح كل 
كشور است ، كه طراحان اصلى پشت پرده از آن سود خواهند برد، نه مردم 

 .انستانافغ

 وحتى از 1510 تركيب اجتماعى اهالى واليات در كشور ازاستيالى صفويه در 
 ميالدى به اينسو چنانست كه هيچ واليتى مركب از 1506حمله ازبكان شيبانى در 

يك يا دو قوم نيست و در هرواليتى اقوام مختلفى زندگى ميكنند كه يكى از 
آيا در صورت فدراليزم . ت قرار دارنداقوام در اكثريت است و اقوام ديگر در اقلي

در كشوريكه مناسبات عشيره ئى و قوم گرائى هنوز درصدر مسايل ديگرقرار 
دارد،احتمال اين خطر وجود ندارد كه اقليت هاى قومى مورد بى عدالتى قوم 
مسلط بر ايالت قرار بگيرد و نقاضت هاى قومى نه تنها در يك ايالت ، بلكه در 

 شيوع يابد؟ هيچ تضمينى وجود ندارد كه با پياده كردن نظام ساير اياالت نيز
فدرالى ، آتش مناقشات قومى و جنگ هاى قدرت طلبى و لسانى و مذهبى ، يك 
بار ديگر در ميان مردم افغانستان شعله ور نميشود و اوضاع را بدتر از وضع 
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موجود نمى كند؟ هيچيك از اقوام مسكون در افغانستان در صورت تحقق 
دراليزم برنده نخواهد بود، و در بهترين حالت آن اقوام ترك زبان كه در شمال ف

كشور در مجاورت هم قرار دارند و از لحاظ منابع طبيعى غنى تراند، اگر 
ازمداخله ازبكستان درامان بمانندباز هم احتمال نقض حقوق اقليت هاى قومى 

و اجحاف قرار تاجيك، پشتون و هزاره مسكون در آن ايالت مورد تخطى 
 . خواهدگرفت

 سوال اين است كه چرا شعار فدراليسم در كشورهاى همسايه ما از جمله در ايران  
يا كشورهاى آسياى ميانه و تركيه كه داراى ثبات سياسى قوى و مردم آنها از 
سطح بلندترشعور اجتماعى برخورداراند، مطرح نمى شود، ولى در افغانستان نا 

از تحكيم پايه هاى دولت مركزى ، در ميان مردم نآگاه وبى امن وبى ثبات قبل 
سواد تا دندان مسلح، مطرح ميگردد؟ علت اين است كه روسها از مدتها قبل 

به بهانه (برخى ازگروه هاى هوادار خود را تشويق به طرح فدراليزم در افغانستان 
از آن پس نمودند و ) حل مسئله ملى ، كه در خود آن كشور ناكام گرديده بود

افرادى منسوب به جريانهاى سياسى ، نغمه فدراليسم را سردادند و درعين حال 
تا آنجا كه پس . پشتونها را به عنوان قوم ستمگردرحق ساير اقوام نشانه رفتنند

، متاسفانه در واليات فارياب و جوزجان وبلخ 1992ازسقوط دولت نجيب اهللا در 
ط در شمال، بر محالت مسكونى وكندز و بغالن گروه هاى افراطى مسل

پشتونها، حمالت مسلحانه كردند و خانه و كاشانه شان را غارت نمودند و به 
 . آتش كشيدند

 بدبختانه پس از سقوط طالبان، مجدداً اقوام پشتون درمناطق تحت سلطه  
ايتالف شمال بيشتر ازگذشته مورد تبعيض وآزار نيروهاى مسلح قرار گرفته 

 كه ده هاهزار خانواده پشتون از مسكن و ماواى خود در واليات اند، تا آنجايى
شمال و شمال غرب با از دست دادن مايملك خود بزور مجبور به كوچيدن به 
. مناطق جنوب هندوكش در واليات قندهار و هلمند وجالل آباد وپيشاور شده اند

باد در شرايط وتا هنوز در كمپ هاى آوارگان افغان واقع در سپين بولدك و جالل آ
با آنكه سازمان هاى نظارت برحقوق بشر بارها . بسيار بدى زندگى ميكنند
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تبعيض عليه اقليت هاى قومى را در مناطق شمال وشمال غرب كشور محكوم 
در تداوم تصفيه هاى قومى . كرده اند، اما وضع در آن مناطق بهبودى نيافته است

رچند روستاى پشتون در  نيروهاى اسماعيلخان ب2003 ماه اپريل28در 
 زن و دو كودك را كشتند و دارائى 3 نفر بشمول 38باالمرغاب حمله كردند و 

در اوايل ماه مى، در برخوردهاى جناحى در واليت بادغيس . مردم را غارت كردند
 زن و كودك از ترس ، خود را در رودخانه 15وفارياب پنجاه تن كشته و 

و خانه ها و فروشگاه هاى قريه جات .ند كردند و غرق شدتابباالمرغاب پر
 )اپريل28مى، سايت آريائى bbc    5.(پشتون غارت شدند

 چنان به نظر ميرسد كه برخوردهاى جناحى عمداً بمنظور تصفيه هاى قومى به راه 
انداخته ميشود و درپايان هرجنگ ، بر محالت و روستاهاى پشتون نشين يورش 

دست درازى برناموس مردم محل ، آنان را وادار برده ميشود وبا غارت دارائى و 
چنانكه لخضر ابراهيمى نماينده ويژه .به فرار از محالت مسكونى شان ميكنند

سازمان ملل در امورافغانستان، روز ششم مى در شوراى امنيت با نگرانى 
هشدار داد كه در گيريهاى قومى ازيكطرف و حمالت بقاياى طالبان ونيروهاى 

يار بر مواضع نيروهاى ايتالف بين المللى و قواى دولتى و گلبدين حكمت
همچنين اهداف غير نظامى از طرف ديگر، بر وخامت اوضاع امنيتى افغانستان 

وى اعمال خشونت و . افزوده و بخش بزرگى از كشور را بى ثبات ساخته است 
ى تبعيض عليه اقليت هاى قومى درشمال غرب را محكوم نمود و ازتشديد نا امن

و اعدام هاى بدون محاكمه، تجاوز برحقوق اقليتهاى قومى، تجاوز جنسى و 
تداوم ارعاب روزنامه نگاران در افغانستان، ابراز نگرانى كرد و از شوراى 
امنيت خواست تا براى تطبيق برنامه هاى بازسازى و اصالحات در مسايل امنيتى 

 ) مى7راديو بى بى سى، . (توجه بيشتر نمايد 

 هشتاد موسسه امداد رسانى بين المللى در پاى نامه يى هشدار دهنده از  اخيراً
وخامت اوضاع امنيتى افغانستان، امضا گذاشتند و آنرا براى كوفى عنان 
سرمنشى سازمان ملل متحد فرستادندتا از شوراى امنيت سازمان ملل بخواهد 

حه فعاليت كه به حال اين كشور جنگ زده و از هم گسيخته توجه نموده ، سا
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زيرا به نظر .نيروهاى صلح بين المللى را به خارج از كابل گسترش دهد، 
سازمانهاى امدادرسانى بين المللى ،رهبران قومى و فرماندهان محلى در واليات 
دور از كابل با خود سريها و ايجاد رعب و وحشت و تجاوز به حقوق شهرواندان 

به دنبال اين هشدار )  جون18ى سى،بى ب.(خود عامل عمده بى ثباتى در كشورند
كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان نيز از اوضاع امنيتى در 

از جمله : واليت افغانستان 9افغانستان اظهار نگرانى نموده گفت كه اوضاع در 
در هلمند، قندهار، زابل ، ارزگان ، غزنى ، پكتيا ، پكتيكا، باميان ، مزارشريف 

 هاى قومى ، حزبى و گروهى ، سرقتهاى مسلحانه همراه با قتل و بر اثر جنگ
 .حمله به مدارس  و مامورين منع كشت خشخاش وخيم است

 با توجه به تشديدنا امنى و تهديد آزادى مطبوعات كه ركن اساسى دموكراسى  
است ، و نشانه هاى تمرد برخى از واليان در برابر دولت مركزى كه بدون شك 

ره انتقالى و تدوير لويه جرگ قانون اساسى آينده رفع نخواهد شد، آيا تاپايان دو
بهتر نيست بجاى شعار فدراليزم ، در جهت تحكيم و استقرار يك دولت باثبات 
مركزى كه در آن افراد و اشخاص تحصيل كرده و معتقد به دموكراسى بر سر كار 

 ملى و برادرى بيايند، تالش نمود؟ فقط در اينصورت است كه ميتوان وحدت
 . همه خلق هاى كشور را با سپردن كار به اهل آن ، تأمين كرد

 موضوع را از زاويه ديگرى نيزميتوان مورد توجه قرار داد، و به طرح تقسيماتى 
 :در مجله درد دل افغان به نشر رسيده استازقول داكترشهرانى نظر انداخت كه 

بنابر [»پشتونستان«تيكا بنام ايالت  واليات ننگرهار، لغمان،كنر،پكتيا، و پكـ1 
 ]نقشه ارسالى داكترهاشميان، پكتيكا جزوايالت هزارستان است

 واليات هزاره جات، شبرغان، سرپل، فارياب، سمنگان،كندز، بنام ايالت ـ2 
 ] بنابرنقشه،بجاى كندز، بلخ جزوايالت تركستان است[»تركستان«

  الذكر،بنابرنقشه فوق [»هزارستان « واليات باميان، غزنى، وردگ بنام ايالتـ3 

 ]اروزگان وپكتيكا نيزجزوايالت هزارستان است
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  بنابر نقشه (»لويه كندهار«  واليات قندهار، زابل ، ارزگان ، هلمند، بنام ايالت ـ4 

 ]ارسالى هاشميان ، اروزگان جزو لوى كندهار نيست

بنابرنقشه [»آريانا«واليات هرات،غور،بادغيس، فراه و نيمروز، بنام ايالت ـ 5 
 ]ارسالى داكترهاشميان، واليات فوق شامل آريانا است

بنابرنقشه چاپى [»خراسان«واليات بدخشان، تخار، بغالن، بنام ايالت ـ 6 
 ]،كندزنيزجزو ايالت خراسان قرارگرفته است 

بنابر نقشه، ميدان ، لوگر، [ »پامير«  واليات كابل ، كاپيسا ، لوگر، بنام ايالت ـ7 
 ]ابل وپروان وكاپيسا شامل ايالت پامير استك

فتوح البلدان :  نگاهى گذرا به كتب تاريخى و جغرافيائى عهد اسالمى مانند 
بالذرى، مسالك و ممالك اصطخرى ، و صورت االرض ابن حوقل ، واحسن 
التقاسيم مقدسى و االعالق النفيسه ابن رسته ، والبلدان يعقوبى و مسالك و 

به، حدودالعالم ، تاريخ گرديزى ، تاريخ بيهقى ، تاريخ سيستان مملك ابن خرداد
، تاريخ بخارا، جغرافياى تاريخى سرزمين هاى خالفت شرقى از لسترانج ، 
جغرافياى تاريخى ايران از بارتولد، جغرافياى حافظ ابرو هروى، معجم البلدان 

بى ،و از ياقوت حموى بغدادى ، افغانستان بعد از اسالم از پوهاند حبي
افغانستان در مسيرتاريخ از مير غالم محمدغبار و ساير منابع تاريخى و 
جغرافيايى و سفرنامه ها و متون ادبى به صراحت اين نام گذارى را ترديد 
ميكنند، زيرا در منابع فوق الذكر ، نام هاى تاريخى تمام واليات و شهرها 

 و ثغور آنها مشهود وشهرك هاى موجود در قلمرو كنونى افغانستان با حدود
بنابر . است و در هيچيك از اين مآخذ، چنين نامگذارى را سراغ كرده نمى توانيم

، ) از آغاز اسالم تا ظهور صفاريان( همين منابع در دوره حكومت اسالمى
 : افغانستان به دو بخش تقسيم شده بود

  غزنى و كابل و  شامل نيمروز، فراه ، هلمند و قندهار ، زابل ،:سيستان بزرگ ـ  1 

 .)مركز اداره و سوقيات نظامى اين نقاط سيستان بود. (نواحى آن 
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( ، بلخ)بشمول بادغيس و غور( شامل نيشاپور، مرو، هرات : خراسان بزرگ ـ 2 
 ،)وباميان اندخوى و فارياب و سمنگان" ان وبشمول شبرغان،جوزج

بشمول (تخارستان . مركزفرماندهى نواحى متذكره نيشاپور و زمانى هم بلخ بود
اگرچه جزو خراسان نبود، مگر ازسوى ) بدخشان و بغالن وكندز و مربوطات آن

 .حكمران بلخ اداره ميشد

در دوره صفاريان ، نيز افغانستان بدو بخش بزرگ تقسيم شده بود، يكى  
سيستان بزرگ شامل فراه و نيمروز، . سيستان بزرگ و ديگرى خراسان بزرگ 

:  وخراسان بزرگ شامل .  زابل و غزنى و كابل و لواحق آن ميشدهلمند و قندهار و
 .نيشاپور، مرو، هرات و بلخ و ملحقات آن بود

 در عهد غزنويان ، در متون ادبى و تاريخى اين عهد، افغانستان امروزه شامل  
 ). ابرشهر(زابلستان ، كابلستان، بلخ و نيشاپور. اين چهار بخش بود

هلمند ( غزنى بود، در غرب واليات زابل ، قندهار وسيستان  كه مركز آنزابلستان  
واليات كابل، لوگر، پروان :  شامل و كابلستان. را در برميگرفت ) و نيمروز و فراه

صرف نظراز اينكه خراسان تا تهران و پاكستان امروزه . تا لغمان و ملحقات آن بود
 .نيز جزو قلمرو غزنوى بشمار ميرفت 

ويان ساحه افغانستان گاهى كوچك شده و زمانى وسعت يافته  پس از دوره عزن 
، نام )در نيمه قرن هفتم هجرى( مثالً در دوره مغول و ملوك كرت هرات . است 

افغانستان به مناطق جنوبى هرات يعنى حوزه رود فراه ، حوزه رود هيلمند و حوزه 
شاور اطالق رود ترنك و مناطق اطراف كوه هاى سليمان تا رود اتك در شرق پي

 بار نام افغانستان برده 30ميشد ودر تاريخ نامه هرات از سيفى هروى بيش از 
و اما در زمان حكمروائى احمدشاه . شده كه شامل نواحى فوق الذكر بوده است 

درانى قلمرو افغانستان از نواحى درياى حزردرغرب خراسان تا دهلى در شرق و 
 جنوب وسعت پيدا كرد ونام افغانستان از آمودريا درشمال تا درياى عمان در

 بتدريج برتمام قلمروى اطالق ميشد كه يااز روى صلح ويا بزورشمشيردرتابيعت 

  دولت احمدشاه درانى درآمده بود، كما اينكه اين قلمرو بنام خراسان نيزاز ازمنه 
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 .باستان زبانزد مردم بود

ياد شده » پامير« بنام  با شرح نكات فوق در هيچ روزگارى ديده نشده كه كابل 
و يا غزنى و باميان و وردك بنام » خراسان«باشد ويا تخار و بدخشان بنام 

ويا پشتونستان كه . كاربرد تاريخى داشته باشد» لويه كندهار«و يا» هزارستان«
محصول تنش هاى سياسى منطقه پس از تقسيم نيم قاره هند بدو بخش بزرگ هند 

 نام تركستان نيزهيچ سابقه تاريخى ندارد و فقط . مى باشد1947و پاكستان در 
در تشكيالت ادارى عهد سطنت امير شيرعلى خان بچشم ميخورد كه محض 
غرض جمع آورى ماليات توسط يكى از برادران باركزائى صورت ميگرفت، حتى 

 .ناميده ميشد نه مزارشريف يابلخ » تخته پل«مركزمزارشريف بنام 

  

 : تماهيت و هدف اين تقسيما

 بنابر آنچه در مجله درد دل افغان و مجله آئينه افغانستان، چاپ امريكا ،گزارش 
پس از سيمنار يكروزه داكتر نعمت اهللا شهرانى معاون رئيس جمهور كرزى (شده،

و رئيس كميسيون تدوين قانون اساسى كه چندى قبل در شهر مزارشريف در 
دركنفرانسى كه ) ر يافته بودمورد فدرالى ساختن نظام آينده افغانستان تدوي

تحت رياست داكتر عنايت اهللا شهرانى برادر داكتر نعمت اهللا شهرانى در شهر 
تالقان ،دراوايل ماه مارچ برگزار شده بود، فقط نمايندگان ايتالف شمال درآن 
شركت داشتند و از اقوام پشتون دعوت نشده بود تا در اين جلسه اشتراك نمايند 

 و بحث و فحص هاى سخنرانان و گردانندگان كنفرانس را و جريان كنفرانس
اما پر واضح است كه رجال ارشد و موثر ايتالف شمال قبلً ازتدوير اين . بشنوند

كنفرانس در مورد نحوه و چگونگى اين تقسيمات باهم به تفاهم و توافق رسيده 
: ركرده بوداز قول داكتر عنايت اهللا شهرانى گفته شده كه در كنفرانس اظها. اند
برادران پشتون ما طرفدار انقسام اياالت افغانستان نيستند و كمى وقت الزم ...«

 )10،ص 45درددل افغان، ش ( ».دارد تاايشان را قناعت دهيم

   خوانندگان ارجمند حتماًتوجه دارند كه تقسيمات فوق ، درست بگونه ايست كه 
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ال و ساير فرماندهان محلى همين اكنون اين اياالت تحت سيطره سران ايتالف شم
شامل مزارشريف ، شبرغان، سرپل، (»تركستان«به عبارت ديگر،ايالت. قرار دارد

به اشتراك جنرال عطا و (تحت رياست جنرال دوستُم )فارياب، سمنگان،كندز
تحت ) ارزگان ، باميان ، غزنى ، وردك(»هزارستان«، ايالت )حاجى محمدمحقق
هرات ، غور (»آريانا«، ايالت ) سران احزاب شيعهبه اشتراك( رياست كريم خليلى

تحت رياست يا امارت اسماعيل خان ، ايالت ) ، بادغيس ، فراه و نيمروز
يا (تحت رياست جنرال داودً) بدخشان ،كندز ، تخار، بغالن (» خراسان«

تحت ) كابل ،ميدان ، لوگر، كاپيسا و پروان(» پامير«وايالت ) استادربانى
تحت رياست ) ننگرهار، لغمان، كنر (»پشتونستان«ايالت . هيم رياست مارشال ف
كه درصورت يكجاساختن واليات پكتيا و پكتيكا با واليات (حاجى دين محمد

شرقى ،جنگ ميان پاچاخان جدران و حاجى دين محمد، اجتناب 
تحت رياست ) قندهار، زابل ، هلمند( »لويه كندهار«و ايالت ) ناپذيرخواهدبود

اينست دليل تقسيمات افغانستان به هفت ايالت و اميران يا . زوىگل آقا شير
سالطين بال منازع اين اياالت درآينده كه نقش دولت مركزى را به صفر تقرب 

 .ميدهد

جمعيت اسالمى :  بدينسان ديده ميشود كه افغانستان در ميان تنظيم هايى چون  
وى خالص و ، شوراى نظار و حزب وحدت اهل تشيع و حزب اسالمى مول

محاذملى و جنبش ملى شمال تقسيم گرديده وبار ديگر قوماندانان و فرماندهان 
چنانكه دو ايالت شمال شرقى و .جهادى بر سرنوشت كشورمسلط شده وميشوند 

شمال غربى ، براى جمعيت اسالمى ، و يك ايالت در شمال ، براى جنبش ملى 
 ايالت براى حزب مولوى جنرال دوستم ، يك ايالت براى احزاب شيعه و يك

خالص در جنوب شرق و يك ايالت هم براى محاذ ملى پيرگيالنى در جنوب غرب 
و ايالت مركزى هم براى شوراى نظار، در نظر گرفته شده و ديگر نيروهاى 
دموكرات و سكوالر، كه هوادار دموكراسى و حكومت باثبات مركزى اند و 

مت كردن و تعميم دموكراسى در رهبران و فرماندهان تنظيمى را براى حكو
كشورشايسته نميدانند ، در اين تقسيمات ازنظر انداخته شده اند، درحالى كه 
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 خوب 1996_1992مردم افغانستان خاطرات تلخ حكومت تنظيمها را در سالهاى 
 .بخاطر دارندكه منجر به ظهور طالبان و اسامه بن الدن در كشور شد

حبت و از آنها در كنفرانس تقسيم كشور درتالقان   علت اينكه بابرادران پشتون ص
دعوت نشده ، اينست كه وقتى ديده ميشود پاچاخان جدران و گلبدين 
حكمتياردر هم آهنگى با طالبان ، نيرو وتوانائى رزمى خود را درجهت تضعيف 
دولت كرزى و بى ثبات ساختن اوضاع سياسى كشور بكار مى برند و به توطئه 

 كشور درحال تكوين و تحقق است بى توجه اند، و با سر تنبه ايكه براى تجزيه
زور آزمائى ميكنند، ) امريكا(گى، بيهوده و لجوجانه بايگانه ابرقدرت جهان 

اين بهترين بهانه بدست مخالفان شان ميدهد كه ضرورت براى مذاكره با آنها را 
قت و پشتى منتفى ميكند و وقتى پشتونها در برابر يك عمل انجام شده بامواف

بانى امريكا قرارگرفتند، خواهى نخواهى سرانجام يا به همان گوشه ايكه از 
ويا اينكه دست به . خيرات سر ايتالف شمال به آنها رسيده قناعت خواهند نمود

مخالفت و جنگ خواهند زدكه باحضور امريكا ودر صورت حمايتش از ايتالف 
 ! ت عمق فاجعهاينس. شمال دست شان به هيچ جايى نخواهدرسيد

سياسى، فكر ميكنم هيج افغان آگاه و وطن خواهى كه _ با اين يادكرد تاريخى  
طرفدار تماميت ارضى كشورباشدحاضر نخواهدشد اين تقسيم بندى را كه 
پيامدى جز تجزيه و جنگ هاى قومى ثمره اى در برنخواهد داشت، بپذيرد وآنرا 

 گروهى در آن نهفته داشته باشد،كه تائيد كند، مگر آنكه منافع كامالً شخصى و
من باور دارم كه ملت فداركار و وطنخواه ! از نظرمامردود پنداشته مى شود 

افغانستان در لويه جرگه ايكه در پيش روى است هرگز اجازه نخواهد داد كه به 
بهانه فدراليسم يا به بهانه حل مسئله ملى و تامين دموكراسى، و ديگر بهانه ها، 

  . (*)   دچار تجزيه و جنگ داخلى گرددكشور شان

 2003پايان اپريل

_____________________________________________ 
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 و سپس در 2003 اپريل 13اين مقاله ابتدا در سايت انترنتى آريائى ازتاريخ (*)  
 و بعد در مجله صلح وافغانستان 2003 مى 46مجله درد دل افغان درشماره 

 .م چاپ المان به نشر رسيده است امروزدر شماره هشت
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  سوم مقاله

 

  نقش جرگه ها و لويه جرگه هاى تاريخى
  در حيات سياسى افغانستان 

  
بررسى جامعه شناسى تاريخى درافغانستان نشاندهنده اين امراست كه رشد 

درميان اقوام مختلف كشور بصورت متفاوت ) فيوداليزم(مناسبات زميندارى 
مخصوصاً در ميان اقوام مسكون در مناطق . امتوازن و بطى شكل گرفته استون

كوهستانى تخت سليمان تا مدت طوالنى، مناسبات ما قبل فيودالى و سنت 
اداره » ها جرگه«برقرار بوده و بطور كلى نظام زندگى دريد قدرت » جرگه«عنعنوى 

  . ميشد

جرگه «:د جرگه مينويسددر مور  bbcكتر اكرم عثمان ضمن مقالتى بحوالۀدا
كهن ترين نهادسياسى سنتى درمديريت اجتماعى است وريشه درتاريخ وفرهنگ 

وبه . جرگه به كدام قوم، قبيله، ملت، محل وفرهنگ خاصى تعلق ندارد. قبيله دارد
اما در جوامعى كه از .گونه هايى در ميان همه جوامع بشرى ديده شده است

 پيشرفته برخورداراند، نقش آن كمرنگ سازمان وساختار سياسى واجتماعى
هنوزهم جرگه رهگشاى درافغانستان . ترشده، كاربرد آن كم كم از ميان رفته است

در مورد بهره  . اجتماعى شمرده ميشود واز كارائى خوبى برخورداراست-سياسى 
بردارى سياسى از جرگه ها جاى بحث است و در بيشتر موارد وسيله اى بوده است 

    .وعيت بخشيدن به خواست هاى از پيش تعيين شده دولت هاى افغانىبراى مشر
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«)bbc 8-5-2002(  

 ۀيك موسس«يا » سازمان عنعنوى قبيله ئى«اساساً يك »  جرگه«ازلحاظ تاريخى 
 پدر ساالرى است كه براى حل و فصل امور قبيله ۀمتعلق به دور» حقوقى عرفى
ى در عصر ويدى و اوستا رواج سنت جرگه در ميان قبايل آريائ. تشكيل ميشد

ها از حالت ساده ابتدائى كه  ، جرگهاجتماعىداشته متناسب با رشد مناسبات 
قبيله را داشت، بيك شوراى اشرافى و » ريش سفيدان«شكل خالص مشورتى 

  . فيودالى قبيله يا قبايل تبديل شده رفت

 چراگاه يا جنگل و يا هر وقتيكه در بين افراد قبيله بر سر استفاده ازدر افغانستان 
 آن در ميان پلوان شريكان و يا ۀراضى قابل كشت و استفاده از حقاببرسرا

شديد،   قتل،جراحتبرسرتقسيم ميراث ميان ورثه در يك خانواده نزاعى از قبيل
رخ ميداد، جرگه ريش سفيدان براى مشكلى دواج پرداخت شيربها درازطالق يا

گيرداير ميشد و برموضوع مورد نزاع رفع غايله و صلح ميان طرف هاى در
 براى طرفين قابل ،حكميت صورت ميگرفت وهرفيصله اى كه جرگه مينمود

و در صورت تخلف از تصايم جرگه ، براى . احترام و مرعى االجرا پنداشته ميشد
 آتش زدن خانه و  و قبيله تبعيد از سرزمين: متخلف جزاهاى سنگينى مانند

بر داشت و ظاهراً اين نورمها  خلف به مرگ را دردارائى و حتى محكوميت مت
   .بقوت خود باقى است» خط ديورند«تاهنوز هم درميان قبايل مسكون دردو طرف 

 باز تاب مى ،پشتونولىازرشهاى اجتماعى قبايل بصورت كلى در قانون خاص 
انتقام يا بدل، ننواتى يا پناه بردن بكسى  مهمان نوازى، :يابد كه عبارت انداز

شجاعت وآزادمنشى  وميهن دوستى،قوم پالنه يا راى شفاعت ونجات از انتقام،ب
به توضيح  .گردن نهادن به تصاميم جرگه قوم دوستى، افتخار به اصل ونسب و

پرداخته  با اتكا به تحقيقات مهم الفنستون در دو قرن قبل مختصر اين ارزشها
  .ميشود

  : شوراى قضائىجرگه به مثابۀ يك
  به هركس حق مى دهد تا صدمه اى كه به او رسيده، جبران كند و » پشتون ولى«
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قبايل در نظر . انتقام يا بدل خود را از كسى كه اين صدمه را به او واردكرده بگيرد 
تثبيت حق به عزت وشرف وننگ هركس پيوستگى دارد، ونهانكارى  درآن جاى 

  .اه باشدوندارد، مگر آنكه جرگه به نادرستى وخطاى او گ

حتى اشخاص با .  بزرگان وماليان قبايل است متشكل از خانان، ملكان وگهجر
تمام محاكمات . تجربه از طبقات پائين تر نيز درجرگه شركت كرده ميتوانند

) يا كلى جرگه(قضاياى جزئى در جرگۀ قريه. انجام ميگيرد» جرگه«جزائى در برابر 
اى مهمتر در اولسهاى اما فيصله رخداد ه. يا در محل حادثه حل وفصل ميشود

منظم، برحسب اهميت به جرگۀ خانها وبزرگان قوم ارجاع ميشود، اما بخشهاى 
  .غير تابع مستقالً عمل ميكنند

جرگه را معموالً يك رئيس محلى تشكيل ميدهد، اما در بيشتر قبايل هركس كه 
كسانى كه درجرگه حاضر . عضوجرگه باشد، ميتواند جرگه را تشكيل بدهد

پس از گردهمائى اعضا، رئيس جرگه . مكلف به پرداخت جريمه ميگردندنگردند 
پس از دعاى مختصرى توسط مال ويا در صورت عدم حضور مال،خود بيتى را به 

همه امور از جانب خداست، ولى « :زبان پشتو ميخواند كه مفهوم آن چنين است
  ».براى بنده هم اجازه فكر ومشورت داده است

نيده ميشود واگر دفاع متهم مغايرآن باشد، شاهدان فرا  سپس ماجراى مدعى ش
چنانكه بيشتر معمول . خوانده ميشوند ومى پرسند تا حقايق كامالً آشكار شود

 داليلى براى حقانيت خويش داشت، جرگه  نپذيرفت و اگرمتهم حقايق را،است
رم براى هر جُ. ردبررسى ميكند و فيصله مناسب در مورد به عمل مى آو موضوع را

 اين ن كه جرگه مجازات را تعيين ميكند، بجز در ميان بردرانيا.جزائى معين است
مراسم تسليم متهم به مدعى . ماجرا پيوسته با تسليم و پوزش خواهى همراه است

همه ميدانند كه اين كار بايد . برگزار ميشودجرگه در برابر » بدل«وانتخاب 
 را كه جرگه تعيين ميكند بايد مدعى آنچه. براساس توافق جرگه صورت گيرد

ودست دادن وبوسيدن » سالم عليكم«سپس طرفين با درود وسالم  وگفتن. بپذيرد
  دست مدعى به مهمانى همديگرمى روند و در بسيارى از قبايل به اين صورت 
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  . آشتى وصلحى بادوام حكمفرما ميشود

يصله يكطرفه در اگر متهم حاضر به شركت دراين جرگه نشود، در برخى از قبايل ف
در برخى ديگر از قبايل يا مجرم را به جرگه ميكشانند، يا . غياب او صادر ميشود

) قبيله(از اولس  تاراج وخودش را ماليان به سرزنش او مى پردازند ودارائيش را
همين رفتار در برابر هركس كه از فيصله جرگه سرپيچى كند، . تبعيد ميكنند
 - صورت امتناع متهم از پرداخت تاوان معينجرگه معموال در. عملى ميشود

جرگه پس از تعيين غرامت در سطح باال، . مدعى را به تحصيل آن مختار ميسازد
 .غالباً مدعى را تشويق ميكند تا مقدارى از آن را تخفيف دهد و ببخشد

كه جرگه ها بيشتر از بررسى جُرم متهم به الفنستون با شگفتى دريافته است 
ند كه متهم درآن ى و قضاوت وضعيت وشرايطى مى پرداختتحقيق و داور

 ديده مرتكب جرم شده است، ونيز در مورد تاوانى كه بايد متهم به جانب ستم
  .ندبپردازد، به قضاوت مى پرداخت

در بيشتر موارد اين جرگه ها . در كُل،جرگه هاى قضائى سازمان هاى مفيد اند
توانند از تاثير دوستى ها ودشمنى بيطرفى نسبى رارعايت ميكنند، هرچند نمي

طبيعتاً . ها دور بمانند وحتى ممكن است گاهى واسطه ورشوه هم درآن ها راه يابد
شايد كسانى مباحثات اين جرگه ها را پرآشوب و نامنظم پندارند، اما من دريافته 
ام كه هميشه چنين نيست و در برخى از قبايل اين جرگه ها بسيار منظم و موقرند و 

  .ورد پذيرش مردم خويش اندم

گاهى اين جرگه ها، با قدرت فوق العادۀ خان، غير ضرورى وگاهى هم باعدم 
با وجود اين نيرومندترين خان هم . رعايت قانون توسط مردم بى اثر ميگردند

وقتى موضوع مهمى را روى دست دارد، از مطرح شدن آن در جرگه خوشحال 
 قبيله به صالحيت تفويض شده از جانب شاه ميگردد و در ميان درانيان كه رئيس

وبا حمايت او عمل ميكند، بازهم ترجيح ميدهد كه كارش با مصلحت ومشورت 
جرگه باشد، اين مالحظه در تمام موضوعات ونيز در بحث  وبررسى مجازات 

  .جرايم رعايت ميشود
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.  به جرگه محول نميشود- درجايى كه جرگه رواج كامل هم دارند-همه دعوا ها
. نۀ ضعف وگرفتن حق به زور دليل عزت وحميت استشكايت بردن به جرگه نشا

، پيوسته ترجيح ميدهند كه )كه خويشاوندان بيشترى دارند( بزرگان وتوانمندان
در صورت برابرى خسارت طرفين، باهم آشتى كنند وبا مراجعه به جرگه، خود را 

 كه به جرگه -ب مظلوماين روش تا وقتى اعمال ميگردد كه جان. سبك نسازند
  . حاضر به آشتى نشود-شكايت برده

برخى وقتى . در برخى از قبايل جرگه ها تاشكايتى دريافت نكنند مداخله نميكنند
در بعضى . مداخله ميكنند كه هردو طرف حاضر به پذيرش فيصله جرگه باشند

 به قبايل هنگامى كه رئيس قبيله از يك خالف كارى مهم آگاه ميشود، جرگه را
-172،ترجمه آصف فكرت ، صافغانانالفنستون ، : رك.(د همآئى فراميخواندگر

173(  

  پشتونولى چيست؟
 عشق به آزادى، وفادارى :افغانى چون مجموعه اى از آداب ورسوم  به پشتونوَلى

به دوستان، قوم پالنه يا قوم دوستى، مهمان نوازى، شجاعت، ميهن پرستى 
انتقام يا : همچنان خصايلى از قبيلو )بيگانهضديت با سلطۀ (وبيگانه ستيزى

به توضيح فشردۀ . ، اطالق ميشودبدل، غرور وتسليم ناپذيرى و خودبرتر بينى
 مهمان نوازى، انتقام يا بدل، مهمترين ازرشهاى اجتماعى قبايل پشتون يعنى

ننواتى يا پناه بردن بكسى براى شفاعت وحمايت ،عشق  به آزادى، شجاعت واز 
با توجه به تحقيقات قيمت دارمردم شناسى محقق ودپلومات نامدار  خودگذرى

  .انگليس الفنستون كه دوقرن قبل در باره مردم افغانستان نموده ، پرداخته ميشود
  :مهمان نوازى

يكى از بارزترين مشخصات افغانها، مهمان نوازى است واين صفت يكى 
زنباشد، گويند كه افغانيت هركه مهمان نوا. ازافتخارات ملى آنان بشمار ميرود

. هركس ميتواند بدون تفاوت از اين حق استفاده كند. ندارد»پشتونولى«يعنى 
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اگر مسافرى با دست خالى در سراسر كشورسفر كند، گرسنه نخواهدماند، گرچه 
براى يك افغان تحقيرآميزتر كارى از اين .شايد در شهرها چنين نباشد

در چنين صورتى . را  از خانۀ اش بيرون ببردنخواهدبود كه كسى بزور مهمان او 
  .خشم ميزبان بركسى است كه مهمان را وادار به رفتن كرده است

رسم پناه بردن وحمايت خواستن،از رجال وشخصيت هاى با اعتبار محل يك 
اگر كسى از شخصى توقع وخواهش مهمى داشته . رسم بخصوص افغانى است

اب وع ميكند وتا بخواهش وتوقع او جوباشد، به خانۀ فردصاحب رسوخ محل رج
 خوردن طعام صاحب خانه خود دارى  نشستن برفرش يا از ازمثبت نگويد، 

اين رسم . رَد تقاضاى مهمان صدمه اى برشأن ومقام صاحب خانه است. ميكند
چنان قوى است كه فردى كه بيم دارد بزودى گرفتاردشمن ميشود، به خانه شخص 

او پناه وحمايت ميخواهد وصاحب خانه هم براى آنكه ديگرى داخل ميگردد واز 
 مهمان برفرش او بنشيند ويا دست به طعامش ببرد ناگزير تقاضاى شخص

صاحب خانه  تنها هنگامى از . را مى پذيرد) حمايت خواه يا ميارآورده"( دخيل"
، خود دارى ميكند كه يا از هرگونه )حمايت خواه(پذيرش تقاضاى ميارآورده 

چنين . اى ناتوان باشد و يا وجود شرايطى، مداخله او را ناموجّه سازدمداخله 
حمايت خواه اگرچه . عملى، حمايتخواه را درحمايت صاحب خانه درمى آورد

اين اصل . دشمن سرسخت ميزبان باشد، تا درحمايت او است درامان است
  به ميان مى- هرجرمى كه داشته باشد-ضرورت تأمين امنيت شخص فرارى را

با همين خاطرجمعى اتفاقات بسيارى مانند فراردادن يك زن يا قتل وفرار . آورد
حفاظت از ننواتگرمحدود به حوزۀ روستا . ودخيل شدن در اولس ديگر رخ ميدهد

بيان سلطنت افغانان يا.( يا منطقه است وبيرون از آن محدوده رعايت نمى شود
  ) 173_170كابل، ص 

كه زنى است واين رسمى .  استچادر انداختن دشوار ترازپناه خواستن، رسم
چادرش را در جلوپاى مردى هموار كند ويا به منزل يك افغان چادرش را بفرستد 

درچنين صورتى برمرد . واز او براى خود ويا خانواده اش يارى وكمك بخواهد
اين رسم گرچه به قوانين . واجب ميگردد تا خواستۀ زن را هرچه باشد برآورده سازد
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مان نوازى ارتباطى ندارد،مگربه قانون برترى ارتباط ميگيرد كه در ميان مه
مادر زمانشاه ملكۀ تيمورشاه با همين . معروف است» پشتون والى«افغانان به 

تدبير حمايت سردار پاينده خان را براى به سلطنت رساندن پسرش جلب كرد وبا 
مه اهميتى كه پشتونها به با اين ه.[ حمايت او زمانشاه برسرير سلطنت قرارگرفت

زن قايل اند،متاسفانه براثرتسلط ذهنيت مردساالرى درجامعه، پشتونها تاهنوز 
به دختران خودحق نمى دهندهمسر زندگى را خود انتخاب كنند، بلكه دختر 

بيسوادى . كه پدربراى او انتخاب كرده است بدهدشوهرىرضائيت بمجبوراست  
 واين علت عمده ايست كه مانع رشد بشدت درجامعه پشتون رواج دارد،

  .]وشكوفائى فرهنگ وارتقاى سطح شعور اجتماعى درقبايل گرديده است

اين عشق در تمام  افكار . يكى ديگر از صفات بارز افغانان است،عشق به آزادى
توصيف آنان از يك كشور آزاد وداراى ادارۀ خوب چنين . واعمالشان نمايان است

ميهن » .كسى به كسى غرض ندارد«، يا » ميخورندخود ميكارند وخود«:است
 يكى ديگر از خواص افغانهاست، گرچه خصلت قبايلى از روحيه ميهن دوستى

مگر افغانها به زادگاه وميهن خويش چنان عشق ميورزند كه [پرستى ميكاهد، 
كوهسار خشك وبيابان هاى لم يزرع خود را با بهشت سرزمين هاى ديگر برابر 

  : اين ادعا غزلى از احمدشاه درانى است كه ميگويد شاهد.نميكنند

        زما دشكلى پشتونــخـوا د غرو سرونه  م ړد دهلى تخت هيــرومه چى راياد ك

         زما خوش دى ستــا خالى تش دګـرونه  كه تمامه دنيا يــوخوا ، ته بــل خوايى 

  ــسى د تمــام جــهـان ملكــونه       كــه وين  احمدشاه به دغـه ستا قــدر هيـرنه كا 

   :ترجمه

تاج وتخت دهلى فراموشم مى شود، وقتى قله هاى زيباى كوهسار افغان رابياد (
  .مى آورم

 و، من ميدان هاى خشك وخالى ترامىســر تمام دنيا يكسو شود وتو يكــــاگ
  .پسندم
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 را فتح شاه هرگزاين قدرترا فراموش نميكند، ولو تمام كشورهاى جهان دـــاحم
  .)كند

خود است كه دراين خصلت افغانان شجاعت ودليرى،نيزيكى ديگر ازخصلتهاى 
وبرخورد قوم دوستى  .نيز كم نظيراند وگاهى زنى يك تنه با لشكرى مى جنگند

محبت آميزبا آنان وافراد خون شريك نيز از خصوصيات ديگر حيات اجتماعى 
ناسب باتعداد طايفه اين ذهنيت كه قدرت هرشخص مت.قبايل پشتون است

وخويشاوندان او است، باعث افزايش عالقه ميان افراد طايفۀ خويشاوند 
. ميگردد، وافغانى نيست كه در برابرمسايل قوم وطايفۀخويش بى تفاوت باشد
افغانان با وابستگان بالفصل خويش بسيار مهربانند و ابراز خودمانى ويك 

  ).عزيز منست("زما عزيزدى ":جهتى ميكنند وبراى  ابرازيگانگى ميگويند

نيز يكى از خصوصيات افغانهااست اصالت خانوادگى ونسب قومىتكيه بر
در ميان درانيان فهميدن . وبنابرين افغانان بيش از ديگران به نسب شان مى نازند

دشوار است .  است) پشتونولى( نام هفت پشت نياكان ازشرايط ضرورى افغانيت
به همين .  پشت نام نياكانش را ياد كند افغان بشمارندكسى  را كه نتواند تا هفت 

دليل آنان حتى در گفت وگوهاى معمولى كه از كسى نام مى برند به ذكر نام هاى 
به ياد دارم كه با يك تن از قبيله : الفنستون ميگويد.[پدر ونياكانش مى پردازند

ه دولت خيل دولت خيل درباره تُك ودامان صحبت ميكرد كه بزرگترين شهر منطق
تك شهر سرورپسر كتل خان، پسر سليم خان، : او درجواب سوالى گفت. است

پسرسلطان خان، پسرشاه عالمخان، پسر ظفرخان، پسر زمانخان است كه در 
  )173-170، ص افغانان.] ( مى زيست- از دودمان تيمورلنگ -روزگار جهانگير

  : انتقام يا بدل
 كه خود مجرى عدالت باشد وانتقام ظيفه وحق هرانسان استواين باور كه 

 هايى را كه بروى شده خود بگيرد، در ميان افغانان چنان ريشه دار بيدادگرى
اين رسم بايست هنگامى . ازميان نميرود وپايدار است كه هرگز به اين زوديها

كسى كه ظلمى . رايج شده باشد كه حكومت توان حمايت افراد را نداشته است
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در چنين احوالى اين رواج . ياًحق دارد از ظالم انتقام بگيرددرحقش شده باشد،قو
گرچه در بسيارى نقاط كشور عدالت از طريق ديگر . نه تنها مفيد، بلكه الزم است

تأمين ميگردد وهرچند ماليان مردم را از انتقام جوئى برحذر ميدارند وحكومت 
تى افتخارمحسوب هم آن را منع كرده است، بازهم اين كار، حق قانونى، روا وح

چشم بجاى چشم ودندان بجاى . ميشود كه هركس خود شيوه انتقام رابرگزيند
  . دندان

اگرمتجاوز از دسترس مظلوم دور باشد، ممكن است انتقام از خويشاوندان ظالم 
در مواردى ممكن است از هرفردى از اقوام ظالم كه به چنگ او افتد . گرفته شود

ابد، شايد سالها انتقام را به تاخيراندازد، ولى مايه انتقام بگيرد واگر فرصت ني
بر خويشاوندان . شرمسارى است كه آن را از ياد ببرد يا ازانتقام منصرف شود

 البته چنين انتقامى . وگاهى براقوام اوفرض است كه او را در گرفتن يارى كنند
ر ميسازد ها را دايمى ت ها وجنگ هاى تازه مى آفريند ودشمنى در گيرىدشمنى و

اين .و گاه كشمكش هايى پيدا ميشود كه از نسل پدران به پسران منتقل مى گردد
است كه در هر قبيله، كوشش هايى براى مهاركردن اين خشونتها از طريق تدوير 

  .به عمل مى ايد» جرگه«

 در برخى از قبايل، رئيس وبزرگان قوم جانب مطلوم را به گذشت ومصالحه 
اگر ظلم يا جراحت چنان كارى وعميق باشد كه مظلوم حاضر اما . تشويق ميكنند

در بيشتر .به مصالحه نشود، او را به خود او ميگذارند تا انتقامش را بگيرد
 جرگه در چنين موارد دخالت ميكند و طرف را مجبور ميسازد تا به فيصله -قبايل

حل وفصل هدف عمدۀ از اين . مردم گردن نهد،در غير آن از قبيله خارج ميگردد
در . ها، آشتى طرفين واز ميان رفتن كدورت وپيش گيرى ازدشمنى قومى است

 نه تنها متجاوز را مجبور ميكند - اگر نيرومندباشد-بعضى احوال، جرگه يا خان
در  .تا رضائيت مظلوم را حاصل كند، بلكه جريمه اى هم براى دولت از او ميگيرد

 بَدَلغرب، پشتونهاى در ميان [،1808عهد حضورالفنستون در پشاوريعنى در 
بدل قطع يك دست، گوش، . بود) بدون جهيز6 با جهيز و6( زن جوان12يك قتل، 

يا بينى، شش زن، بدل شكستن دندان سه زن، بدل جراحت باالى پيشانى يك زن 
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وجرايم كوچك با ) دكه بهبود آن يك سال را در برگير( جراحت زير پيشانى. بود
، تعداداين زنان بَدَلشرقى در قبايل در ميان . له ميشودتسليم وعذرخواهى فيص

تاوان گيرنده . جوان كمتر ومبلغ پول بيشتر وبصورت عموم مجازات سبكتر است
الفنستون علت . مبلغ معينى پول بگيردبَدَلميتواند در صورت تمايل به بجاى 

ص .ندهاى مالى پدر عروس مى دا اين رسم را در پرخرچ بودن ازدواج وسختگيرى
به طرف شخص مظلوم ) بدل"(بد"ولى امروز معموالً يك دختربه عنوان ] ح172

داده ميشود كه البته زندگى براى چنين  دخترى بسيارتحقيرآميز وهمراه 
  .بود باخشونت همراه خواهد

  ننواتى
در موضوعات جدى، مانند قتل، مجرم غالباً ميگريزد، اما اگر نخواهد يا نتواند 

 ترك گويد، برآن ميشود  كه تسليم مظلوم گردد واز او بخشايش كه قبيله اش را
پس به خانه يكى ازبزرگان پناه مى برد وبه او متوسل ميشود تا به . جويد

برطبق سنت افغانان، پناه جو وشفاعت خواه به ندرت رانده . شفاعتش برخيزد
با ميشود وميزبان، خود را موظف به قبول توسل وشفاعت خواهى او ميداند و

تنى چند از نام آوران قوم وسادات وماليان به اتفاق آن شخص به خانه مظلوم ستم 
اگر ستم . اكنون اينان همه پناه جو وشفاعت خواه شمرده ميشوند. رسيده مى روند

رسيده نخواهد توسل وشفاعت را بپذيرد، پيش از رسيدن آنان خانه خود را ترك 
بند شخص گناهكار كفن مى پوشد اگر اورا بيا. ميگويد ويا پنهان ميشود

وشمشيرى برهنه به گردن خود مى آويزد ، يعنى اينك گردن من وشمشير تو، 
ن حال بزرگان وماليان در آ! واالزندگى را برمن ببخشاىميخواهى گردنم را بزن، 

با التماس از جانب مظلوم بخشايش ميطلبند و در نتيجه ستم رسيده متهم را مى 
اين نمونهً اقوامى است كه آميخته از عناصر قومى .  پذيردتاوان را مى بخشد و

 اما اگرچه اين معمولى ترين شكل جامعه است، بازهم از استثنا. مختلف نباشد
. ممكن است بخشهاى دوگانه قبيله در يك روستا زندگى كنند. آت خالى نيست

  انند  شان مشترك ورفتار شان واقعاً من با آنكه هريك رئيسى دارند، جرگۀآنا
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  .يك بخش است

 نيستند وهمسايه خوانده پشتوندر ميان قبايل مردمانى هم زندگى ميكنند كه 
آن زندگى ميكنندحافظ  آنان در جرگه جايى ندارند،اما بخشى كه با. ميشوند

منافع شان است، نيزافرادى كه با آنان ارتباط دارند، از حقوق ومنافعشان دفاع 
» همسايه«فتخار آميزى است و در نتيجه مقامعمل ا» همسايه«حمايت . ميكنند

بصورت عموم شمار همسايه گان كمتر از افراد . فروتر ازفرد اصلى قبيله است
  )174،ص  اثرهمان. (قبيله است كه عموماً زمين ندارند

  :H�K0�ۀ ��P5 ه�& ��� 
تاجائى كه تاريخ : پى برديم، بايد گفت" پشتولى"اكنون كه تا حدودى به قانون 

درنيمه اول » كنيشكا«هى ميدهد، اولين لويه جرگه مذهبى در عهد سلطنت گوا
درپاى تخت زمستانى او يعنى پيشاور به اشتراك ) م160-120(قرن دوم ميالدى 

 تن از روحانيون بودائى تدوير يافت كه درآن لويه جرگه برفلسفه ديانت 500
گرفت و در بودائى و طرق گسترش آن درداخل افغانستان بحث وفحص صورت 

نتيجه مبلغين بودائى با حمايت كنيشكا اجازه يافتند تابراى تبليغ دين بودائى 
بداخل افغانستان بروند و چنانكه ميدانيم اين دين تا قلب كوه پايه هاى هندوكش 

كه درمارچ ( متره باميان 36 متره و 53يعنى تاباميان نفوذكرد و بت هاى بزرگ 
ميراث هاى گرانبهاى عصركوشانى ها ) گرديدند توسط رژيم طالبان نابود2001
   .ندبود

، سنت جرگه همچنان ادامه يافت نبدون ترديد پس از عصركوشانيها در افغانستا
ها را روى  هاى افغانستان تشكيل اين جرگه و ازآغاز قرن هژدهم ببعد دولت
ميالدى ميرويس خان هوتكى براى 1707درسال . مسايل مهم ملى، از سرگرفتند

ات مردم از زير ستم صفويان ايران، جرگه يى را در محل كوكران قندهار داير نج
رچه لويه  اين جرگه، گ.ساخت و درآن راه دفع مظالم حكام صفوى را مطرح كرد

ميم گرفته شد تا شكايت نامه يى از دست والى خودكامه جرگه نبود، اما درآن تص
 اين .ه دربار اصفهان بفرستندمضاء و ب نوشته شود و رؤساى اقوام آنرا اقندهار
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به زندانى شدن  ، بدست كسان والى افتاد ونامه بجاى رسيدن به دربار اصفهان
حت الحفظ ميرويس خان و چند تن ديگرانجاميد كه به عنوان محركين شورش، ت

 اما ميرويسخان با درايت و هوشيارى اتهام هاى والى .به اصفهان فرستاده شدند
 كرد و دوباره به قندهار برگشت، درحالى كه فرمان شهردارى قندهار را از خود رد

 را بطور جرگه مانجه 1709ميرويس خان در متعاقباً. قندهار را نيز با خود داشت
سرى داير و وظايف عملى قيام را به رؤساى اقوام قندهار و حومه روشن كرد و 

پاه آن از دم تيغ را با سى هزاز س) والى قندهار(بدنبال آن قيام كنندگان گرگين 
 خصوصيت عمده اين .)م1709(گذشتاندند و استقالل قندهار را اعالم نمودند

جرگه آن بود كه تا هنگام آغاز قيام و نابودى كامل دشمن، فيصله هاى اين جرگه 
  .محرم نگهداشته شد و هيچكسى از جواسيس صفوى از آن مطلع نگرديد

ترين جرگه سرنوشت ساز براى  پس از جرگه مانجه در قندهار، ماشاهد مهم
در قندهار است كه سران اقوام و » شيرسرخ«افغانستان هستيم و آن جرگه معروف 

قبايل مختلف براى انتخاب يك رهبر و يك قايد از ميان خود افغانها تدوير 
گرديد و پس از نه روز گفت و شنيد، سرانجام احمدخان ابدالى را به حيث پادشاه 

 از .ردند و بدينوسيله طبل استقالل ملى را به نوا در آوردندافغانستان انتخاب ك
 جديدحيات سياسى خود گرديد و ۀ تاريخ ببعد افغانستان وارد مرحلاين

قلمروسياسى افغانستان در تحت زعامت احمدشاه در ظرف پنج سال از غرب 
خراسان تادروازه هاى دهلى درشرق و از آمودريا درشمال تابحرهند در جنوب 

   .ش يافتگستر

 183٦ۀ اميردوست محمدخان درز جرگه هاى مهم تاريخى ديگر، جرگا
درباالحصار كابل براى اعالن جهاد بخاطر استرداد پشاوراز چنگ رنجيت سنگ 

درهمين جرگه است كه سرداردوست محمدخان حكمران كابل خود رابه . بود
يث عنوان امير افغانستان مطرح كرد واز سوى اعضاى جرگۀ كابل به ح

اميرشناخته شد و روحانى بزرگ شهر ميرحاجى در مسجد سياه سنگ دعاى 
 است كه امير دوست 1839كابل در جوالى » باغ علم گنج «از.  امارت او راخواند

محمدخان آن را دايرساخت و در آن از تجاوز قشون انگليس برافغانستان سخن زد 
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براى دفاع از كشور بكار و از مردم خواست تا نيروى افغانى و اسالمى خود را 
گيرند، مردم كابل آمادگى نشان دادند و در ارغنده براى مقابله با متجاوزين 
موضع گرفتند ولى متأسفانه كه پول و تبليغ دشمن ، اراده سران و خوانين كابل را 
متزلزل ساخت وبرخى از خوانين بشمول خان شيرين خان كه سپاهساالر لشكر 

نده تا وردك و ميدان به پيشواز دشمن شتافتند و كابل را امير بود، از سنگر ارغ
 اگست9( تسليم كردند) شاه شجاع(بدون دفاع به انگليسها و شاه پوشالى 

1839( .   

 در 1841يكى ديگر از جرگه هاى تاريخى، جرگه سران كابل در تاريخ اول نوامبر 
قيام ملى مردم  اين جرگه به .ان اچكزائى در كوچه باغ نواب استخهللا منزل عبدا

كابل و حومه انجاميد كه سرانجام قشون متجاوز انگليس را واداشت تا به سلطه 
خويش در افغانستان خاتمه دهند و افغانستان را هرچه زود ترك كنند كه درنتيجه 

 جنورى 13-6 جالل آباد در روزهاى - نفر قشون انگليسى در بين راه كابل 16500از
بنام داكتر برايدن خود راتا جالل آبادرسانيد و خبر  فقط يك نفر نيم جان 1842

  .شكست و نابودى قشون انگليس را به جنرال سيل در جالل آباد رساند

 نيز دركابل جرگه اى تدوير يافت تا 1869در عهد امارت اميرشيرعليخان درسال 
برموضوع سركشى وتمرد سردار محمدامين خان والى قندهار وبرادر اميركه از 

جرگه به امير مشورت داد تا . سرپيچى ميكرد،تصميم بگيرد ت مركزدستورا
براى تنبيه والى قندهار لشكركشى صورت بگيرد كه در نتيجه گرچه قندهار تابع 
كابل شد مگربه قيمت جان دوتن از وابستگان امير يعنى پسر امير سردار 

يت ديگر،  از جرگه هاى پر اهم. محمدعلى وسردار محمدامين برادرامير تمام شد
از جرگه هاى پر اهميت ديگر، جرگه برزگان هرات و سران اقوام فراه وغور و هزاره 

 ميالدى است كه بر اثرفراخوانى سردار محمد ايوب 1880و هلمند وقندهار در 
خان صورت پذيرفت و در آن، قيام بر ضد دومين تجاوز انگليسهامطرح گرديد و 

ن باهمراهى چند پلتن ازسپاه كابلى مردم وطن پرست و شجاع غرب افغانستا
مقيم هرات صداى اعتراض خود را يك بار ديگر براى طرد انگليسها از كشور 
ابراز داشتند و با ازجان گذشتگى دشمن را كه با توپخانه قوى مجهز بود در تحت 
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رهبرى مدبرانه سردار محمداوب خان ، دردشت سوزان ميوند در روز آفتابى 
 شكست دادند و افتخار بزرگ تاريخى را براى فرزندان 1880ماه جوالى ٢٧وداغ 

   .خودكمائى كردندكه در تاريخ كشور با خطوط درشت ثبت است

خان لويه جرگه ملى هللا  كه جنگ جهانى اول درگرفته بود، اميرحبيب ا1914درسال 
را دركابل دايركرد و درآن مسئله بيطرفى افغانستان را در جنگ جهانى مطرح 

يه جرگه بر بى طرفى افغانستان تأكيد ورزيد وبدين وسيله مردم ساخت ، لو
بگذريم از جرگه هاى كوچك . افغانستان از تباهى جنگ نگهداشته شدند

 كه پس از استرداد استقالل كشور) ش(1301 (1922تابرسيم به لويه جرگه تاريخى 
 .غازى تدوير يافتهللا در جالل آباد تحت رياست شخص اعليحضرت شاه امان ا

دراين لويه جرگه مسوده نخستين قانون اساسى افغانستان مطرح و تصويب 
و براى نخستين بارافغانستان درتاريخ چندهزارساله اش صاحب يك . گرديد

اين قانون . قانون اساسى مبنى برمبادى عالى حقوقى وانسانى خود گرديد
و آزادى  ماده تننظيم و تصويب شده بود، درآن اصول برابرى 73اساسى كه در 

شخصى و لغواسارت و بردگى، آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق 
ملكيت شخصى و مصئونيت مسكن و منع مصادره دارائى، و لغو بگيارو 
شكنجه و مجازات هاى غير قانونى و غيره نكات برجسته و اساسى بازتاب يافته 

مام اتباع افغانستان بر طبق ت« :  درج شده بود كه 16 افزون برين مزايا در ماده .بود
افزون براين نام » .شريعت و قوانين دولت از حقوق و وجايب مساوى برخورداراند

، در قانون اساسى افغانستان هللالويه جرگه، براى نخستين بار درعهد شاه امان ا
و قبل ازآن شايد بنام ملى جرگه ياجرگه مشران و بزرگان . ثبت و مسجل گشت

  . ناميده شده باشد

 براى خاموش كردن اعتشاش خوست 1924دومين لويه جرگه عهد امانى در 
معروف به مالى لنگ تدويرشد كه در پشت سر اين غايله هللا برهبرى مالعبدا

 معهذا تصاميم اين لويه جرگه سرانجام .دست برخى از روحانيون متنفذ دخيل بود
ن لويه  سومي.به خاموشى شورش مالى لنگ و پيروزى صلح دركشور انجاميد

 براى تطبيق مرحله دوم اصالحات اجتماعى در كشور 1928جرگه عهد امانى در 
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تدوير يافت كه با مخالفت جدى برخى از روحانيون متنفذ روبروشد و سرانجام به 
  . سقوط دولت امانى انجاميد

در اينجا بايد به اين نكته مهم اشاره كنم كه در افغانستان دو مرجع به حاكميت 
به . يكى توافق قبايل و ديگرى تائيد روحانيت سنى: وعيت مى دهددولتى مشر

همين دليل دولتهاى افغانستان همواره سعى در راضى نگاه داشتن سران اين 
شاه . دومرجع از طريق دادن تيول و اقطاع و معاش مستمرى،مبذول داشته اند

صل پس از تصويب نخستين قانون اساسى كشور وبه پيروى از اين اهللا امان ا
تمام اتباع افغانستان بر طبق شريعت و قوانين دولت از حقوق و « : قانونى كه

هنگام تطبيق رفورمهاى اجتماعى خود، امتيازات » .وجايب مساوى برخورداراند
رايگان رؤساى قبايل و روحانيون و نيز منسوبين خانواده محمدزائى را قطع 

سمت جنوبى برهبرى مالى كرد، ولى ديرى نگذشت كه با شورش و بلواى قبايل 
لنگ و مال عبدالرشيدكه از مريدان حضرات مجددى بودند روبروگرديد و تقريباً 
مدت يكسال وقت دولت را با مصارف هنگفت پولى دربرگرفت تا شورش قبايل 

  . خاموش گشت،آنهم به بركت لويه جرگه ايكه به همين منظور تدوير يافت

قدرت اين دو مرجع را ناديده گرفت و به رژيم حزب دموكراتيك خلق نيز درآغاز
نفى آن دو پرداخت، ولى ديرى نگذشت كه روحانيت متنفذبر پشت رژيم انقالبى 
تاپه كفر والحاد زد و دومى سالح بردوش دهقان گذاشت وخود در رأس شورش 

پس . قرارگرفت و تا رژيم را سرنگون ننمود، سالح از دوش برزمين نگذاشت
 داليلى كه روحانيت متنفذ را تا هنوز به قوت خودش يكى از: ميتوان گفت

نگهداشته، نفوذ آن درقبايل وتحت تاثير قراردادن اشرفيت قبيلوى و عشاير بى 
  . سواد اما مسلمان ارثى است 

 از مطالعه پروگرام اصالحى دوره امانى مبرهن ميگرددكه از لويه جرگه« 
توقع ميرفت به حيث ) صابىباخصوصيت تركيبى اش از لحاظ انتخابى ويا انت(

عنصر رابط بين سلطنت و مردم زمينه افهام وتفهيم را درمسايل مهم كشور 
به همين منظور چنين پيش بينى شده بودكه حد اقل در هرسه سال . مساعد سازد

با وجودى كه .يك بار و حد اكثر درهردو سال يك بار لويه جرگه دايرشود 
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بنابر عوامل داخلى و خارجى با هللا ن اپروگرام هاى اصالحى اعليحضرت اما
ناكامى روبروشد و خودش نيز سقوط نمود، اما نقش لويه جرگه درحيات سياسى 
كشور از ميان نرفت و همچنان پا برجاى ماند و درقانون اساسى عهد نادرشاه 

اين موسسه در دوره نادرشاهى و . از لحاظ شكل اصالح شد)  ش1309=1930(
تصاميم باالتراز مشوره دادن ) 1964= ش1343(ساسى ظاهرشاهى الى قانون ا

محض اتخاذ مينمود، ولى باوجودآن نه در نظامنامه اساسى و نه در كدام 
نظامنامه بخصوصى ديگردوره امانى و اصولنامه اساسى دوره نادرشاهى و 
ظاهرشاهى ، موسسه لويه جرگه تنظيم نيافته بود، بلكه بصورت ضمنى اشاره 

صلح و : رك.( مذكور توسط لويه جرگه تصويب شده استميشدكه قوانين 
پس از سقوط دولت امانى ما : رك( »)16،17، صص 4افغانستان امروز، شماره

شاهد لويه جرگه ديگرى هستيم كه جنرال نادرخان بعد از پيروزى بررژيم سقاوى، 
  دركابل دايرساخت1930يارژيم ترور و غارت و تجاوز بر مال و ناموس مردم ، در

در نتيجه ازطرف لويه جرگه مزبور، . و در آن انتخاب پادشاه كشور را مطرح نمود
شخص نادرخان بحيث پادشاه افغانستان انتخاب گرديد و پس ازآن در عهد 
سلطنت محمدظاهرشاه چندين لويه جرگه روى مسايل مهم ملى تدوير يافت كه 

  : سه تا از آن لويه جرگه ها قابل يادكرد استند

پيرامون حفظ بيطرفى ) ش1320(=1941آن ميان لويه جرگه تاريخى يكى از 
م 1955افغانستان از جنگ جهانى دوم است و ديگر لويه جرگه اضطرارى 

در كابل است كه در آن مسئله پشتونستان و تجاوزات مكرر پاكستان ) ش1334(
جرگه مطرح گرديد و در نتيجه لويه » ديورند« بر قبايل دو طرف خط مرزى نام نهاد

و عدم برسميت شناختن آن اجازه احضارات » خط ديورند«مذكور با بطالن 
. عمومى را براى مقابله با تجاوزات پاكستان به حكومت سردار محمدداود داد
عالوتاً دراين لويه جرگه به حكومت صالحيت داده شد تا براى تقويت نيروى 

ورى بپردازد كه با دفاعى كشوربه خريدارى سالح و جنگ افزارهاى مدرن ازكش
وبنابرين حكومت سردار . شرايط سهل ترى در اختيار دولت افغانستان قرار بدهد

محمد داود بعد از گرفتن جواب رد از حكومت امريكا، به حكومت اتحاد 
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از آن ) باقيمانده از جنگ جهانى دوم(شوروى مراجعه كرد و مقدارى جنگ افزار 
ود و سپس تعدادى از محصالن كشور و كشور چكوسلواكيا خريدارى نم

پوهنتون حربى را به اتحاد شوروى فرستاد تا استعمال و كاربرد سالح هاى 
اين جوانان در مدت تحصيل خود در اتحاد شوروى، .ساخت شوروى را فرا گيرند

 لنينيزم نيز مجهز شده -ضمن فراگيرى تخنيك نظامى، با ايديولوژى ماركسيزم 
حصيل يافتگان شوروى سرانجام باعث سقوط بكشور باز ميگشتندو همين ت

سومين لويه جرگه تاريخى در . رژيم داود و نابودى او وخانواده اش شدند
 است كه در آن قانون اساسى جديد كشور 1964عهدظاهرشاه تدويرلويه جرگه 

در اين قانون اساسى كه بعد بنام قانون اساسى . مطرح و به تصويب رسيد
م شاهى مشروطه درافغانستان به رسميت شناخته دموكراسى معروف شد، نظا

دست خاندان شاهى از حكومت كوتاه و شخص شاه به عنوان مظهر وحدت . شد
بنابر اين قانون اساسى قواى ثالثه دولت از هم . ملى افغانستان پذيرفته شد

تفكيك گرديد وانتخابات پارلمانى افغانستان بصورت سرى و مستقيم عملى 
. ز حقوق مساوى با مردان در عرصه قانون برخوردارگرديدندو زنان ا. گرديد

همچنان آزادى مطبوعات و آزادى تشكيل احزاب و آزادى برپا كردن تظاهرات 
در همين دوره احزاب . خيابانى و ديگرآزاديهاى مدنى نصيب ملت افغان گرديد

و احزاب ميانه رو ملى ) ماركسيستى و اسالمى سياسى( افراطى چپ و راست 
ربلند كردند و چون دست غرض برخى از كشورها در سازماندهى و بكارگيرى س

اين احزاب دخيل بود، پس هريك از احزاب تندرو متكى به يك منبع خارجى بود 
  . و از آن منبع تغذيه ميكرد تا اينكه كشورگرفتارطاعون كودتا هاگرديد

رى تغيير ، گرچه نظام شاهى مشروطه را به نظام جمهو1352كودتاى سرطان 
شكل داد، اما از آنجا كه دررهبرى اين كودتا يك شخصيت شناخته شده ملى 
قرارداشت، سبب بى ثباتى و هرج و مرج داخلى نگرديد، اماكودتاى ثور 

كه به رهبرى حزب دموكراتيك خلق براه انداخته شده ) 1978اپريل (=ش1357
ابر رژيم جديدگرديد و بود، بزودى سبب ايجاد نا آرامى و عكس العمل مردم در بر

 شوراى انقالبى، با سرعت جامعه را بسوى 8 و7و6صدورفرمانهاى ناشيانه 
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شيوه حكومت سركوبگرانه تره . تباهى و يك جنگ فرساينده داخلى سوق نمود
امين از يكسو و شعله ورشدن آتش شورش هاى مردم از سوى ديگر، منجر به -كى 

ستان گرديدكه آخرين نشانه هاى  به افغان1979تهاجم شوروى در دسامبر 
  . مشروعيت رژيم را در نظراكثريت مردم ذايل ساخت

رژيم حزب دموكراتيك خلق، براى تداوم حاكميت خويش در دستى شمشير و در 
دست ديگرپول گرفته بود و نه تنها با تمام امكانات نظامى بر فرق اپوزيسيون 

ن به برخى از قوماندانان ميكوفت ، بلكه از راه پيشكش نمودن رشوه هاى كال
 همچنان .ت در برابر متجاوزين شوروى بكاهدتنظيم ها، تالش ميكرد تا از مقاوم

. سعى مينمود آتش نفاق را در ميان گروه هاى مقاومت ملى نيز روشن نگهدارد
افزون بر اين با ايجاد كندكها و غند هاى قومى و دفاع خودى ، اين غند هاى 

به . يگر به جنگ واميداشت كه طبعاً بسيار فاجعه بار بودقومى را برضد اقوام د
حزب دموكراتيك خلق وقت كافى : حوادث اثبات كردكه «باورناظرين سياسى 

خود راجمع آورى كند، اما »تفرقه بيندازو حكومت كن«نيافت تا ثمرات سياست
تاثيرات اين سياست پس ازخلع حزب مذكورعامل اساسى در تداوم حوادث 

اوستا اولسن، اسالم و سياست درافغانستان،ص ( »0غانستان بوده استكنونى اف
153 (  

پس از سقوط حاكميت رژيم چپى دركشور و روى كار آمدن تنظيم هاى جهادى بر 
اثرجنگ هاى قدرت طلبى،كابل پايتخت كشوربه ويرانه موحشى تبديل شد، 

رفت كه انتقام كشى در ميان گروه هاى اتنيكى وقومى ومذهبى چنان اوج گ
ازكوبيدن ميخ هاى آهنين برفرق سرقوم ديگر وبريدن پستان زنان وگوش وبينى و 
لب ودريدن شكم و مثله زدنها و سربريدن ها و به نمايش گذاشتن صحنه هاى 

اين . رقص مرده ، داستانهاى جانكاه و تكاندهنده ئى در كابل حكايت ميشد
.  آنرا تاريخ ما بياد نداردجنايات چنان عظيم وچنان وحشتناك بودند كه نظير

 مذهبى - دست به تدوير يك جرگه ملى1994جنرال اسماعيل خان بارى در جوالى 
در هرات زد كه براى اولين مرتبه حدود يكصدتن » شوراى عالى اسالمى«زير نام 

از روشنفكران افغان مقيم اروپا و امريكا درآن شركت ورزيده بودند، شوراى 
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لويه «بست جنگ ، تدوير يك  براى نجات كشور از بنعالى اسالمى در هرات 
را كليد حل بحران افغانستان تشخيص و سفارش نمودند كه با » جرگه عنعنوى

اين درحالى بود كه هرروز . مخالفت برهان الدين ربانى روبرو گرديد وداير نشد
صدها تن از باشندگان كابل و شهرهاى ديگر افغانستان براثر ادامه جنگ جان 

دادند و تمام جلسه هاى جستجوى خروج از بن بست جنگ در جالل آباد و مي
پيشاور و كويته پاكستان به نا كامى منجر شده بود، بر اثر اين لجاجت قدرت 
طلبى استادربانى و هرج ومرج سرتاسرى ، باالخره كشور درچنگ گروه مذهبى 

رهبران اين گروه .  افتاد1996بعد از فتح كابل درسپتامبر » طالبان«قرون وسطائى
تصور ميكردند علت تمام بدبختى هاى جامعه ما بخاطر رفتن به مكتب و رواج 
. پوشيدن لباس پاكيزه و شنيدن موسيقى و ديدن تلويزيون و كمبود ريش است 
اين گروه متعصب و عقبگرا كه از مظاهر مدنيت جديد بيخبر و از نعمت سواد 

كه براثر ادامه جنگ برادركشى و مداخله الزم بى بهره بودند، بدبختى هاى را 
اجانب دامنگير جامعه ما شده بود، همه را تقدير مردم بى دفاع و بى دوا و بى 
نواى افغان ميدانستند و حاضر نبودند زمينه صلح و ثبات و امنيت را فراهم كنند 

  . درحاليكه توانائى حكومت كردن بر مردم را تا دراز مدت نداشتند

 سال اخير شگرد حاكميت رژيم سلطنتى و 25 افغانستان در طول بدينسان مردم
، حاكميت )موردحمايت شوروى(رژيم جمهورى وحاكميت روشنفكران مترقى

اسالمى و طالبى را تجربه كردندو ديدندكه حاكميت توأم با امنيت در عهد 
ظاهرشاه چگونه بود و در عهد جمهورى محمد داود چطور و در عهد رژيم حزب 

اتيك خلق چسان بود؟ ازديدگاه حزب دموكراتيك خلق، حاكميت دموكر
دموكراتيك يعنى انقياد و اطاعت مطلق به دستورات رهبر يا رهبرى حزب ، و از 
نگاه روشنفكران اسالمى يا اخوانى حكومت اسالمى يعنى تعدد مراكزقدرت 

ز و حتى در پايتخت ، بى بند وبارى و هرج و مرج و غارت اموال دولتى و تجاو
دست اندازى به دارائى و ناموس مردم وكشتن و بستن و زورگوئى و محروم كردن 
مردم از حقوق طبيعى و عدم مصئونيت جانى و مالى و غيره وغيره و حاكميت 
اسالمى رژيم طالبان، بى توجهى به حقوق طبيعى وانسانى مردم، دست و پا 
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يش و تراشيدن سر و بريدن انسانها بخاطر ربودن يك قرص نان، دراز كردن ر
  . اختناق و ضديت با تمام مظاهر تمدن و فرهنگ در كشور

 جهان را تكانه زد و يگانه آقاى جهان را از خواب 2001 سپتامبر 11حوادث ناهنجار
 سپتامبر، 11 حادثه ناگوار .بى تفاوتى نسبت به سرنوشت افغانستان بيدار ساخت

 طالبان را ايجاد وبر افغانستان مسبب زمينه ئى شد تا غرب وآن هائى كه گروه
مسلط ساخته بودند، آستين برزنند وبا ريختن بمب هاى هفت هزار كيلوئى 
برمواضع شان، آنها را از سرراه تاريخ جاروب كنند و شرايط را براى استقرار 

 . صلح و دوباره سازى كشور فراهم كنند

تان در طول مدت هم مردم افغانستان و هم كشورهاى ذيدخل در قضاياى افغانس
جنگ هاى داخلى بارها به شاه سابق افغانستان رجوع كردند و از وى خواستند تا 
بااستفاده از تجارب سياسى و وزنه شخصيت خود نقشى براى استقرار صلح در 

محمد ظاهرشاه با شناخت دقيق از روحيات جامعه افغانستان . كشور بازى نمايد 
ئى پخش و در آن جنگ بخاطر قدرت را محكوم  در ده سال قبل از امروز اعالميه

كرد و پيشنهاد نمود تا يك لويه جرگه اضطرارى از سران و مشران افغان داير 
سپس قانون . گردد و اين لويه جرگه رهبرى موقت دولت افغانستان را تعيين نمايد

اساسى و قانون انتخابات تدوين شود و بر طبق آن انتخابات تحت نظارت 
اما متاسفانه كه .  براى حكومت آينده افغانستان صورت گيردسازمان ملل

افراطيون قدرت طلب و انحصار گرا به اين پيشنهاد شاه توجهى نكردند و بيش از 
  .پيش بررسوائى خود و بر مصيبت و آالم مردم افغانستان افزودند

ما كنفرانس بن نسيم صلح و دوباره سازى افغانستان وزيدن گرفت، مردم   باتدوير
بهتر از هركسى ديگر ميدانندكه قبل از هرچيز، صلح نيازمبرم و حياتى جامعه 

نه به بازسازى كشور، نه به . بدون صلح نمى توان به هيچ چيزى دست يافت. ماست
. وحدت ملى، و نه به حاكميت ملى و نه به تأمين عدالت اجتماعى و غيره و غيره

بايد به صلح سرتاسرى . نى ماست صلح پيش شرط تمام خواسته هاى انسانى و مد
و وطنى دست يافت تا راه براى تأمين وحدت ملى و تأمين حقوق افراد جامعه 

و اين مهم وقتى برآورده ميشود كه تدابيرى براى خلع سالح عمومى . هموار گردد
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تجويزگردد و اين خلع سالح عمومى هنگامى ممكن شده ميتواند كه رهبرى 
المللى باشد و   اجتماعى كه داراى وجاهت ملى و بينهاى كشور از ميان شخصيت

به هيچيك از احزاب حاليه و سابقه افغانستان منسوب نباشد، از طرف لويه 
اين رهبرى وظيفه .  برگزيده ميشد1381جرگه اضطرارى و تاريخى ماه جوزاى 

داشت تابا تشكيل يك اردوى ملى به خلع سالح عام و تام مردم به هرنحو ممكن 
 در كابل برگزار 1381متاسفانه در لويه جرگه ايكه در ماه جوزاى . رت ورزدمباد

شد، چنانكه ديديم عناصرنابابى بدون خواست مردم با زورگوئى وقلدرى وارد 
 لويه جرگه شدند و مسير تصميمات لويه جرگه را به نفع خود يا گروه خود تغيير

كه امتحان درستى در دولت دادند و دوباره كسانى در رهبرى دولت قرار گرفتند 
پس نا امنى و تجاوز به حقوق شهروندان همچنان به قوت خود . مؤقت نداده بودند

باقى ماند وبا وجود تالش هاى حامد كرزى ، برخى از واليان از مركزدستور 
پذيرى ندارند وعوايد گمركى واليات خود را به مركز نمى فرستند وبه تقويت 

بر اتباع تحت سلطه خويش از تبعيض و خشونت كار مواضع خود مى افزايند و 
اين خود سرى ها سبب گرديد تا گروه طالبان وبقاياى القاعده دوباره خود . يگيرند

را جمع و جور كنند و برمواضع نيروهاى ايتالف بين المللى برهبرى امريكا از 
ه يكسو وبر اهداف نظامى و غير نظامى دولت عبورى ، از سوى ديگر پيهم حمل

  . كنند وبخش بزرگى از كشور را بى ثبات سازند

در تاريخ كشورما ، هر زمانى كه اوضاع سياسى و اجتماعى بحرانى شده و از 
خواسته خارج شود و يا خطر خارجى ويا درونى حاكميت ميكنترول دولت مركزى 

ملى را تهديد ميكرده است ، دولت اقدام به تدوير لويه جرگه ملى مينمود و 
 حاالت خطير و سرنوشت ساز ، لويه جرگه تصميم ميگيرفت كه دولت درچنين

 براى رفع بحران ياخطر چه بكند و چه نكند ؟ 

 سال زندگى شرارت بار گذشته بما آموخت كه صلح و امنيت چه 23تجربه تلخ 
موهبت عظيم و گرانبهائى است كه بايستى قدر آن را دانست و آنانى را كه 

منيت و وحدت ملى در كشور را دارند، بايستى قدر كرد و توانائى تأمين صلح و ا
امروز همه مردم افغانستان بدرستى ميدانند كه يگانه شخصيتى كه . پاس داشت
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، همانا شاه شتا بدور محور وحدت ملى دركشور داتوانائى جمع كردن مردم ر
او كسى . بود شرجنگ داخلى او يگانه ناجى ميهن از.  بودسابق محمدظاهرشاه

كه امتحان رهبرى خودرا به عنوان يك شخصيت دموكرات وآگاه از شرايط ود ب
او همان كسى است كه وقتى داود ازو خواست . بودملى و بين المللى به ملت داده 

هركه بتواند براى مردم : تا از مقام سلطنت استعفا بدهد، درجوابش نوشت
ا اين روحيه استعفايش افغانستان بهتر خدمت نمايد، من او را تائيد ميكنم و ب

. بودو نه تشنه انتقام جوئى از كسى  بوداو تشنه قدرت طلبى ن. د فرستادرابه داو
او تشنه . بودحدت ملى وصلح سرتاسرى در كشور بدون ترديد او تشنه تأمين و

با تأمين صلح سراسرى و اتحاد همه . بودين حاكميت ملى و استقالل كشور تأم
سه باز سازى و احياء مجددكشور شركت جست مردمان وطن ميتوان درپرو

  . وتوفيق يافت

 اين تدويرشود2003جونۀ اضطرارى كه قراراست درماه ما اميدواريم كه لويه جرگ
فرصت را به مردم افغانستان ميسركند تا بار ديگر دست اتحاد و برادرى بهم داده 

 هاى غيرمعقول و با تفاهم و تبادل نظربرادرانه از خود خواهى ها و بلندپروازى
را كه دستش به خون ملت بپرهيزند وبا استفاده از عقل و خرد سليم خود كسى 

، برهبرى كشور مصيبت باشداز وجهه ملى و بين المللى برخوردار   وباشدآلوده ن
  . ديده برگزينند و نگذارند كه اين شانس طالئى مفت و رايگان از دست برود

ران دو دهه اخير دركشور به نظر ميرسد كه با بخاطر آوردن گفتار و رفتار رهب
د تا نهيچيك از آنها در مقايسه با شاه سابق، آن وزن واعتبار و محبوبيت راندار

بديلى براى رهبرى كشور باشند، پس چه بهتر كه دست اتحاد بهم داده او را براى 
يك دوره مؤقت به رهبرى خود برگزينند و فريب اين يا آن رهبرتفنگ ساالر را 
نخورند كه آزموده را باز آزمودن خطاست و جزپشيمانى، سودى بدنبال 

 دوباره 2002 اپريل 18 سال زندگى در ايتاليا بتاريخ 29شاه سابق پس از .(ندارد
 اين .بكورش بازگشت و اكنون با لقب باباى ملت در افغانستان زندگى ميكند

  ) .مطلب  وقتى كه شاه حيات داشت نوشته  است

  كرده و آگاه جامعه مى بايستى از هرگونه اقدامى كه بسود استقرار قشر تحصيل 
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صورت ميگيرد، حمايت كنند تا زمينه براى  صلح و امنيت سرتاسرى دركشور
اشتراك تمام نيروهاى فعال و آگاه جامعه در بازسازى وطن ويرانه فراهم گردد و 

مالك ....استالبته نبايد فراموش كرد كه در حقيقت امروز مالك هرشئى غرب 
من انتظار . ثروت، تخنيك، علم، سياست وامكانات اقتصادى وغيره و غيره

دارم همانگونه كه زنان در دهه دموكراسى در سرنوشت جامعه سهيم بودند، بار 
ديگر در باز سازى كشور خويش سهم داشته باشند و آزادى مطبوعات نقش مثبت 

      . شگوفائى فرهنگ ملى ايفا نمايدخود را در احياء وارتقاى سطح آگاهى مردم و 
  ٢٠٠٦   فبرورى  پايان
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  ممقالۀ چهار
    

    "درياى خون وآتش" پاسخى به هواخواه  

  ! جناب صبور رحيل  
    

 از  با تحقق نظام فدرالى دراوضاع كنونى،منمخالفت اولين حساسيت در برابر [
اكنون خود را ( صبور رحيلطرف يكى از وابسته گان جمعيت اسالمى ، موسوم به

آقاى ربانى داماد برادر و دومين عكس العمل از طرف )عصر دولت شاهى مينامد
، و سومين عكس العمل از جانب دستگير پنجشيرى ، »رحمت اهللا بيژنپور«جناب 

از پيروان شوراى موكراتيك خلق، فعالً سابق عضو بيروى سياسى رژيم حزب د
 و )اُزبك(كنش از جانب داكتر اكبر همت فاريابى، چهارمين وامقيم امريكانظار

 عضوجريان سياسى پنجمين واكنش از جانب انجنير عبدالمجيد اسكندرى
از ميان اين واكنشها سه نوشته را قابل .  در سايت آريائى پخش گرديد"سازا"

اينك پاسخ فشرده من دربرابرآقاى . پاسخ ميدانم وبقيه را خموشى بهترتا جواب
 سپس آقاى پنجشيرى قضاوت را به هموطنان و عالقمندان اين صبوررحيل و

ازآقاى مچيداسكندرى هم تشكر ميكنم كه مرا در . گونه مسايل واميگذارم
  ].ى تازه ئى قراردادندروشنايى حقايق

 اظهارنظر بيطرفانه و قضاوت سالم در مسايل مهم ملى، همواره از حوصله  
ارج است ، زيرا چنين اشخاص ، افرادى كه تعلقات ايديولژيك دارند، خ

هرموضوعى را كه با تعلقات ذهنى آنها، رابطه مستقيم نداشته باشد ويا به نحوى 
خالف منافع و سيستم تفكرانها مطرح شده باشد، نمى پذيرند و دست به عكس 
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العمل ميزنند و آنرا از ديدگاه منافع شخصى يا گروهى خود مورد قضاوت 
 .قرارميدهد

نظام « ، نوشته مرا تحت عنوان ) عضو جمعيت اسالمى ( حيل  آقاى صبور ر
» فدرالى دراوضاع كنونى ، قبل از وقت و تحقق آن توطئه براى تجزه كشوراست

 اپريل به نشر رسيده ،در همان سايت 13كه درسايت انترنتى آريائى سر از تاريخ 
 نظرات مورد اعتراض قرار داده و ضمن يك پيش درآمد احترام كارانه، تنوع

وديدگاه ها را دريك جامعه دموكراتيك، يك امر طبيعى و بجا ميداند، ولى 
وقتى به اصل موضوع ميرسد، صبورى و خونسردى آغازين خود را از دست 

بدفهمى آقاى . ميدهد وبه مسايل مطروحه در نوشته من با هيجان برخوردميكند 
ميخواند كه اصالً » فدرالىنظام «رحيل از اينجا آغاز ميشود كه عنوان نوشته مرا 

نظام (عنوان بابحث اصلى : متعلق به نوشته من نيست وبعد مينويسد 
و وابسته » عناصرمشكوك«هيچ ربطى ندارد و سپس ازكاربرد كلمات )فدرالى

دچار هيجان شده ، مرا محكوم به تناقض گوئى » پان تركيستها«يا » ستم ملى«به 
 .كرده است 

راپاسخ داده باشم وهم اين پاسخ ها براى » تناقض گوئى« ـ براى آنكه اتهام 1 
خواننده مالل آور نگردد، از جواب به اعتراضات جزئى صرف نظر ميكنم ولى به 
نكات مهم نوشته جناب رحيل اشاره خواهدشد، و اما در شروع توجه خواننده را 

ه جلب ميكنم ك) 45شماره ،  چاپ امريكا،درد دل افغان( به اين گزارش مجله
پالنى  خبرى را منتشر ساخته كه گويا امريكاSbaoon Online«: نوشته است 

به اساس پالن . ت، تكميل كرده اسهت تقسيم افغانستان به هفت ايالتراج
مذكور، امريكا مصمم است به منظور تقليل نفوذ طالبان وقايم ساختن كنترول 

ه به عنايت اهللا شهرانى اين وظيف. بيشتر، افغانستان را به هفت ايالت منقسم سازد
به اساس اطالع ازيك .سپرده شده است) معاون كرزى(، برادر نعمت اهللا شهرانى 

 مليون دالر اختصاص 75منبع معتبر ، امريكائيها براى اين كار در قدم اول مبلغ 
در آغاز عمليات خود » سيا« ميليون دالرى است كه 75ظاهراً اين همان [...داده اند

  بوش در جنگ «اب  طالبان به سران ايتالف شمال داده است و در كتعليه نيروهاى
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  ]25-17، صص 90مجله آئينه افغانستان ، شماره : ودشديده .ذكر شده است» 

عنايت اهللا شهرانى به واشنگتن احضار « :  يك ديپلومات از كابل اظهار كرد
عنايت اهللا .گرديد، بعداً دريك جلسه سرى جنراالن امريكادر تالقان شركت نمود

به » .شهرانى سپس تحت حفاظت كوماندوهاى امريكائى به كندزانتقال داده شد
اساس راپور، در كنفرانس مربوط به تقسيم افغانستان به هفت ايالت ، پشتونها 

د شمال در كنفرانس اشتراك ولى نمايندگان تمام گروه هاى اتحا.سهم نداشتند
 اظهار داشت كه نزد وى همه مردم عنايت اهللا شهرانى در كنفرانس .داشتند

اما عدم حضور . افغانستان داراى اهميت استند و درباره شان سعه صدر دارد
) پشتونها(چون آنان «: پشتونها در اين كنفرانس را وى با اين كلمات تائيد كرد

طرفدار انقسام اياالت نيستند، بنابران كمى وقت الزم است تا ايشان را قناعت 
ساس گزارش ، جنرال قونسل امريكا در مزارشريف نيز در كنفرانس به ا» .دهيم 

در وقتى آغاز شدكه عمليات »فدراليزم«اين پروژه زيرنام . تالقان شركت نموده بود
همان مجله ، ص ( » .رهبرى ميشد) براى سقوط طالبان(نظامى باالى افغانستان 

10( 

ين سوال خطور ميكندكه،  با توجه به متن گزارش فوق ، در ذهن هرخواننده يى ا
چطور شد كه امريكا از ميان اين همه تحصيل يافته گان و دانشمندان افغانى 
مقيم امريكا ،به عنايت اهللا شهرانى، يكى از استادان گمنام پوهنتون كابل رجوع 
ميكند؟ آيا برادرش نعمت اهللا شهرانى كه به نمايندگى از قوم ازبك در دولت 

كرزى حكم ميراند، كافى نبود كه رئيس تسويد قانون انتقالى به صفت معاون 
اساسى بشود و درعين حال بدون توجه به عواقب كارش وبدون استيذان كابينه 
دولت در مورد نظام فدرالى در افغانستان جنگ زده و درگيرجنگ ، سيمنار داير 
 كند و كمپاين نمايد، كه بار ديگر ازيك خانه و يك قوم يكنفرديگر برگزيده و
محبوب القلوب امريكائيها ميشود تا آنجايى كه سرنوشت آينده كشور را رقم 

و هيچك نپرسد كه اين آقايان چكاره و چنديكه ملك استند كه امريكا !! بزنند
از ميان همه دولتمردان افغانستان ، و از ميان همه شخصيت هاى وطن پرست با 

و در مورد تقسيم افغانستان ، نام و نشان افغانى ، به اين دو برادر رجوع ميكند 
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بدون توجه به اوضاع بحرانى و خشونت بار كشور و بدون اعتنا به موافقت و 
 پيشكار اين موضوع مهم ملى ساخته است ؟وقعيت رئيس دولت انتقالى آنها رام

 آيا مردم افغانستان و ازجمله ما حق نداريم در مورد اشخاصى كه براى تقسيم 
تان، تصميم ميگيرند و از واشنگتن تا تالقان و كندز، كشور آبائى ما افغانس

تحت محافظت كماندوهاى امريكائى انتقال داده ميشوند و زمينه سخن رانى ها 
و كمپاين شان فراهم ميگردد، شك و ترديد بخود راه بدهيم و بگوييم كه اينها چه 

 استند؟ » عناصر مشكوك«كاره اند ؟ چه ميخواهند ؟ چه ميكنند؟ و 

چنان از آنجايى كه دركذشته چندين بار موضوع تقسيم افغانستان از سوى  هم
در جرايد و نشرات برون مرزى » ستم ملى«عناصر وابسته به گروه معروف شده به 

افغانها انتشار يافته است ، و تالش هاى جارى در راستاى همان طرح ها صورت 
خواهندبود؟ شما » ستم ملى«ميگيرد، بگوئيم كه اين برادران نيز وابسته به گروه 

نيز با آنكه مدعى شناخت نزديك اين دو برادر استيد در نوشته خود بدرستى 
روشن نساخته ايد كه اين بردران مربوط به تنظيم جمعيت اسالمى استند يا 

وابسته به محافل علماى « مربوط به جنبش ملى ؟ وصرف متذكر شده ايد 
ن منسوب به قوم اُزبك استند و در سالهاى از اينكه اين برادرا» .اسالمى هستند

حضور شوروى در افغاسنتان و حاكميت تنظيمى بازار قوم گرائى در افغانستان 
از هروقت ديگر بيشتر داغ بوده است ، پذيرفتنى تربه نظر مى آيد كه بگوئيم اينان 

زيرا تاكنون از .هوادارى ميكنند» پان تركيسم«از جنرال دوستم و انديشه هاى 
انب جنرال دوستم نيز چندين بار موضوع فدراليسم در افغانستان مطرح شده ج

واما از اينكه اين برادران از لحاظ زادگاه خود مربوط به بدخشان و تحت . است
تاثير فرهنگ تاجيكى قراردارند، از امكان بدور نيست كه به جمعيت اسالمى 

بود پوست كنده ميگفتيد نيزوابسته و سر جنبانده باشند كه در اين صورت بهتر 
 . از برادران مجاهد مربوط به جمعيت اسالمى اند

  حزب ـ جناب رحيل ، به بهانه اعتراض برنظريات من ، از نيش زدن به2 
جناب سيستانى ميخواهند نشان «: دموكراتيك خلق نيز دريغ ندارد و مينويسد

راتيك خلق بوده دهند كه فكر نظام فدرالى از ابتكارات و نقشئه هاى حزب دموك
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است و بنابرين نظريست مردود و غير قابل قبول ، يعنى با منسوب ساختن طرح 
نظام فدرالى به ستميها و كمونيستان منفور خلق وپرچم، ميخواهند از اعتبار 

 ».اين طرح بكاهند و به زعم خودشان آنرا بدنام كنند

ت از جانب حزب من هرگز ننوشته ام كه نظام فدرالى طرحى اس! يا للعجب   
دموكراتيك خلق و آن حزب نيز تا اخير حيات اقتدار خود در افغانستان چنين 

پس بستن چنين تهمتى به حزب مذكور از زبان من كه . چيزى را مطرح نكرده است 
. زنده ام و نوشته من در سايت آريائى تا هنوز درج است ، افتراى محض است

الى و جنوبى ، به معنى نظام فدرالى اشاره من به تقسيم كشور به دوبخش شم
نيست ، بلكه به معنى تقسيم آن، از گونه ويتنام شمالى و جنوبى و كورياى شمالى 

 .و جنوبى و يمن شمالى و جنوبى است 

 به نظرمن اگر رژيم حزب دموكراتيك خلق ، در آغاز مرتكب خشونت و تند روى 
 به كشور نميگرديد و در نميشد و سپس مرتكب اشتباه فراخواندن قشون شوروى

 سال 14ولو بجاى (اداره كشور ، تالش و ابتكارات خود را بكار مى بست 
شايد در مقايسه با اعمال )  سال دوام مى آورد4حاكميت توأم باجنگ تحميلى ، 

حكوماتى كه پس از آن رژيم در افغانستان رويكار آمدند، درتاريخ به مراتب 
رژيم هرگز پستان زنان افغان را نبريد، آن رژيم هرگز زيرا آن . نيك نام ترثبت ميشد

آن رژيم هرگز دشمنان يا . مييخ هاى شش انچه بر فرق مردم افغانستان نكوبيد
مخالفان خود را مثله نكرد و آدم ها را به جرم انتساب شان به اين تنظيم يا آن 

ننشست تنظيم اسالمى ، مثل گوسفندگردن نبريد و رقص مرده ها را به تماشا 
، آن رژيمكما اينكه مرتكب خشونت بسيار درحق .وهرگز كسى را صليب نكشيد

هموطنان خود شد، از داشته هاى فرهنگى كه بزرگترين سرمايه ملى كشور بود، 
بدرستى نگهدارى كرد، موزيم ملى را بدست غارت نسپرد، پر بها ترين آثار 

را چون )  طالطپه هزار تكه طالى ناب مكشوفه از21يعنى (تاريخى كشور 
مردمك چشم در د افغانستان بانك همراه با شش تن طالى پشتوانه پولى 

از دكترحسن شرق كه » كرباس پوشان برهنه پا«در اين مورد كتاب . محافظت نمود
 . در مخالفت با آن رژيم نوشته شده، گواه زنده ايست 
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ته غرب ، گفته  افزون براين، من ضمن توصيف از نظام فدرالى در جوامع پيشرف
ام طرح فدراليزم در كشورماكه هيچ شباهتى با دنياى پيشرفته غرب ندارد، و 
اكثريت مردم ما از نعمت سواد بى بهره اند و شعور اجتماعى در سطح نازلى 
قراردارد و نا امنى ، فقر و تفنگ ساالرى در كشور بيداد ميكند، يك طرح 

سيارممكن است كشور را دوباره جنگجال برانگيز و ماجرا جويانه است كه ب
 . بسوى جنگ داخلى سوق بدهد و آنرا به سرنوشت يوگوسالويا دچار نمايد

 جنرال عطا ، قوماندان قول اردوى مزارشريف و يكى از رقيبان مقتدر جنرال  
بحث در مورد داشتن « :  اپريل گفت19دوستم در مصاحبه با راديو بى بى سى روز 

 كنونى به معنى تجزيه افغانستان و باعث جنگ هاى سيستم فدرالى در شرايط
در مورد سرمايه ) روراباكر(بيشترخواهد شد، مذاكرات من با سناتور امريكا

گذارى خارجى، تجارت و امنيت و دموكراسى مى چرخيد واگر با من موضوع 
فدرالى را مطرح ميكرد، برايش ميگفتم از نگاه پرنسيپ من خواهــان يـك 

اين نظر جنرال عطا در ادامه مصاحبه اى پخش » .ى مركزى مى باشم حــكومــت قو
سناتور امريكائى پس از مالقات با جنرال دوستم و جنرال عطا » روراباكر« شد كه 

دوستم و عطا از سيستم اداره «:ضمن مصاحبه خود با بى بى سى اظهار داشت كه
آرمانى ، آنان خود مختارى محلى پشتى بانى ميكنند و در صورت تحقق چنين 

اين نيروها با قواى ديگرمحلى . آماده هستندتا قطعات خود رامنحل نمايند
اين سناتور نيز براى ..تهديد عمده اى را در برابر حكومت كرزى تشكيل مى دهند

جلوگيرى از خون ريزى در افغانستان از سيستم خودمختارى محلى حمايت 
 اهى كه اين سناتور و ديگرمتاسفانه ر) 2003ر4ر19سايت آريائى، (».كرد

 ؟!سناتوران براى كشورما نشان ميدهند، به تركستان خواهد انجاميد

كه او :ـ از اشاره ها و كنايه هاى توهين آميز اقاى رحيل چنين استنباط مى شود 3
مرا عضو حزب دموكراتيك خلق ميداند ، در حالى كه يك اخوانى ديگر بنام 

من در حالى . قلمداد كرده است» افغان ملت« نمرا عضو سازما» رحمت بيژن پور«
كه به هيچيك از احزاب سياسى افغانستان در گذشته تعلق نداشته ام ، و در 

 ميدانم، از انتساب به ملت احزاب آينده كشور حق انتخاب را براى خود محفوظ
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عالوتاً آقاى رحيل ازآنانى كه به دريافت . كه هويت ملى منست خوشحالم ،افغان
علمى اكادميسين ويا كانديداكادميسن در رژيم حزب دموكراتيك خلق لقب 

ميكنند،با  آميز بيان كرده يا نايل شده اند، و بعداً در باره آن رژيم نظريات انتقاد
 . استخفاف يادآور ميشود

همين اكنون بسيارى .  من چنين نظرى رامنطقى و پذيرفتنى نمى بينم
دموكراتيك خلق را داشته اند و در ازانديشمندان افغان كه عضويت حزب 

مقامات بلند حزبى ودولتى منصوب بودند، به بررسى عملكرد حزب دموكراتيك 
خلق و دولت وقت پرداخته ومى پردازند و رهبران و ايديولوگ هاى حزب 
دموكراتيك خلق را كه بدون در نظرداشت خصوصيات جامعه افغانى، با تقليد 

اتحادشوروى سابق ، مرتكب اشتباهات تاريخى از ايديولوژى و سياستمداران 
 انتقاد ميكنند، و با در حق وطن و نهضت روشنفكرى در افغانستان شده اند

ثردرآن حزب ، ميخواهند بر ؤ ها وتندرويهاى رهبران و عناصر مروىبرشمارى كج
اساسات تيوريك مبارزات سياسى خود تجديد نظر نموده دوباره متشكل 

اگر اطالع نداريد، بارى به نشريه .  سياسى كشور شوندومجهز تر وارد صحنه
زير نظر دكتور سالم سپارتك و دكتور عبداهللا نايبى، چاپ آلمان » نهضت آينده«

از » پيام وحدت«به مديريت صديق رهپو،چاپ آلمان ،رساله » روشنى« و نشريه
 نجيب اهللا ودكتوررنجبر، سابق دستيار دكتور علوم كانديداكادميسين كبير
ب دموكراتيك خلق نظرى به تاريخچه حز«رئيس اكادمى افغانستان ، كتاب 

 قدوس غوربندى سابق وزير تجارت وعضوبيروى سياسى ۀنوشت» افغانستان
حزب دموكراتيك خلق و غيره طرحها و بررسى هاى گروه هاى منسوب به همان 

 .يندازيدحزب در سايت هاى انترنتى و از جمله در سايت انترنتى آريائى، نظر ب

 منكه هيچ پيوند ايديولوژيك و سازمانى با آن حزب نداشته ام، چرا بخاطر نيل 
به لقب علمى در آن رژيم از حق بيان محروم شناخته شوم و از عملكرد آن رژيم در 

؟ من اگربه دريافت لقب علمى كانديداى چشمديدهاى خودم انتقاد نكنم حد
چرا موجب ناراحتى  م،اايل شده اكادميسين در اكادمى علوم افغانستان ن

وحساسيت شما شده است؟ درعين حاليكه هيچ ادعاى فضل فروشى ندارم واگر 
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به اين لقب علمى نايل هم نميشدم از هيچ كسى شكايت نداشتم، مگر نه اينست 
تاريخى چاپ شده استم كه در طول چهل سال كار . كه من صاحب ده ها اثر تحقيقى

باور كن برادر كه بخاطر اين .  را تهيه وبه نشر سپرده امپژوهشى و نويسندگى آنها
لقب، گردنم به هيچ درگاهى خم نشده و هرگز دستم بخون كسى رنگين نشده 
است، بلكه سالها دود چراغ خورده ام و با آب كردن مغز و دماغ خود، از اين و آن 

ياد . دانشمند وطن تلمذ جسته ام و فقط از نوك قلم خود نان پاك خورده ام
اعضاى كميسيون علمى رژيم كه نتيجه اين زحمت كشى ها را به ديده قدر 

 ! نگريسته اند و تا امروز من نام آنها را نميدانم، گرامى باد

ايجاد طالبان و اسامه بن ) من(ايشان ..«: ـ آقاى رحيل درجاى ديگرى مينويسند4
ر اينجا شيوه د. الدن را نتيجه عملكردهاى حكومت مجاهدين قلمداد ميكنند

علمى سيستانى صاحب چنان است كه نه معلول بلكه علت راميخواهند محاكمه 
يعنى طالبان هرچه بودند، به وجودآمدن آنها در اثراعمال حكومت مجاهدين .كنند

نظام طالبان كه كشور ميرفت به صوبه پنجم پاكستان مبدل .. » «0.بوده است
 » ...گردد

ل و تشخيص همين است كه براى از ميان بردن  آرى برادر ، درست ترين تحلي
معلول مثالً دزدى بايد علت يعنى فقر را ريشه كن كرد تا دزدى از ميان برود،يا 
براى ازبين بردن پشه مالريا ، مى بايستى گندابها و باطالقها را ازبين برد تا 

اگر مجاهدين توانايى استقراريك حكومت باثبات را . مالريا نابود گردد
اشتند، و امنيت را دركشور تأمين ميكردند و به تصفيه حسابهاى شخصى ميد

وگروهى و قومى و زبانى خود نمى پرداختند و بخاطر منافع علياى كشور سيستم 
دولتى را در هم نمى شكستند و ازادعاى سهم بزرگتر درقدرت ميكذشتند ،و به 

ن فراهم نمى گرديد وحدت ملى مى انديشيدند، اصوالً زمينه اى براى ظهور طالبا
و دليلى براى پاكستان باقى نمى ماندتا طالبان را به عنوان الترناتيفى براى 
تامين صلح و امنيت بجاى مجاهدين وارد صحنه سياسى افغانستان نمايد و 
سپس مسئله كشيدن لوله هاى گاز و نفت را از تركمنستان به پاكستان توسط 

وقتى بربخش عمده ) ΙSΙ(ساخته و بافته اما همين طالبان . يونوكال مطرح كند
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كشور تسلط يافتند،آيا رهبران ايتالف شمال حاضر نشدند با طالبان همكارى 
كنند در صورتى كه آنها را در قدرت باخود شريك سازند؟ آيا كميسيون معروف 

 1999 و تالش آن كميسيون براى جلسه تاشكند در جوالى 1997 در 2+ 6به گروه 
تدوير نيافت تا سهمى از قدرت به ايتالف داده شود، اماطالبان به همين منظور

 در صد از خاك كشوربودند، مشروعيت اشتراك ايتالف 90كه مدعى تسلط بر 
 . شمال را در جلسه تاشكند رد كردند وجلسه تاشكند ناكام گرديد

 آيا اگر طالبان به دادن سهمى ولو اندك به ايتالف شمال راضى مى شدند، آنگاه  
افغانستان به صوبه پنجم پاكستان مبدل نمى گرديد؟ اين حرفها فقط تبليغاتى 
بيش نيست كه مخالفين خود را تسلى ميدهند، ورنه مادامى كه ابر قدرت 
شوروى موفق به ادغام اين كشور در امپراطورى شوروى نگرديد، پاكستان 

اين سازمانده (چگونه توان بلعيدن چنين لقمه گلوگير را داشت؟ واما بن الدن، 
جلب كمك هاى عربستان سعودى و شيخ هاى خليج به مجاهدين افغان بخصوص 

زمانى از سودان اخراج ومجدداً وارد افغانستان ) به سياف و حكمتيار و ربانى
اوكه مرد ثروت . شدكه در كابل ديگر ربانى و سياف و حكمتيارى وجود نداشت

در وجود طالبان بنيادگرا وبى خبر مند و بنيادگراى سياست مدارى بود، بزودى 
از كارسياست و دولتمدارى رخنه كرد و آنان را براى پيروزى بر مخالفان شان 

 سپتمبر 11حمايت نمود، تا آنجا كه به ترور رهبرمقاومت پرداخت و سپس حادثه 
را به ميان آورد كه جهان را تكان داد و درنتيجه امريكا براى انتقامكشى از 

ن و طالبان به بمباردمان افغاسنتان پرداخت كه منجر به نجات اسامه بن الد
 .ايتالف شمال از خطر نابودى قطعى گرديد

بنا به چنين استداللى ، « :  رحيل صاحب در ادامه اشاره به علت و معلول مينويسد
آيا جناب سيستانى اين را هم قبول ميكنندكه به وجود آمدن مجاهدين هم از اثر 

شتار، وطنفروشى و بربريت حزب دموكراتيك خلق افغانستان خيانت ، ظلم ،ك
بود كه منجر به تجاوز شوروى در كشور شد؟آيا اين راهم قبول ميكنندكه به وجود 
آمدن افكارى مانند ستم ملى وسازمان هاى مشابه ديگرنيز دراثر بى عدالتى 

 ، و در سركوب اقوام ديگر، امتيازات قبيلوى )؟(اجتماعى، استعمال يك قوم
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 » خود كامه گى خانواده هاى حاكم در كشوربوده است ؟

استعمال يك قوم « :  در اين پراگراف قسماً با شماموافقم ، اما آنجاكه ميگوئيد
با شما موافق نيستم، زيرا در » در سركوب اقوام ديگر، امتيازات قبيلوى 

 بوى دشمنى در نوشته شماتبارز كرده و از آن» ستمى مآبانه«اينجاست كه ذهنيت 
اگر مقصد شما از استعمال يك قوم در . قومى و تفرقه ملى به مشام ميرسد

سركوب اقوام ديگربا امتيازات قبيلوى ، قوم پشتون باشد، فكر نادرستى است 
آخر اين چگونه امتيازى است كه با وجود قدرت دولتى، بيشترين افراد اين قوم .

ان اين قوم در كشورهاى غربى برابر بى سواد مانده اندو تعداد تحصيل يافته گ
نيمى از تحصيل يافته گان فارسى زبان ما نيستند و حتى تحصيل يافته گان لوى 

در عهد سلطنت ظاهرشاهى نمى تواند ) زابل ، روزگان ، هلمند وكندهار( كندهار
پس در كجاى .با تعداد تحصيل يافته گان ولسوالى پنجشير در غرب برابرى كند

راى قوم پشتون امتيازات فوق العاده اى ميسر شده كه به ديگر اين حاكميت ب
اقوام و از جمله براى فارسى زبانان ميسر نبوده است ؟ براى معلومات شما به 

عنايت اهللا شهرانى و (عرض ميرسد كه تنها از يك خانواده بدخشانى، سه برادر
وم براى در عهد حاكميت همين ق) نعمت اهللا شهرانى و نظيف اهللا شهرانى 

تحصيل به امريكا فرستاده شده اند و به درجه دكترى نايل شده آند، ولى منكه 
منسوب به همين قوم استم ، هرگز چنين شانسى را نداشته ام تا از تحصيالت 

از اين گذشته آيا ميدانيدكه در اين قوم . عالى تر در غرب مستفيد ميشدم
 فرادست بخش فرودست قوم نيزطبقات فرودست وفرادستى وجود داشت كه طبقه

چنانكه در ميان ساير اقوام نيز چنين راه و رسمى وجود . خود را استثمار ميكردند
داشت و شايد فقر درطبقه فرودست قوم پشتون بيش از اقوام ديگر دراين كشور 

 .باشد

 اگراز اقدامات حكومت امين بگذريم كه بخشى از خانواده هاى پشتون را براى 
ن خود در باميان بسيج كرد، هيچوقتى قوم پشتون درمجموع سركوبى مخالفا

كما اينكه برخى از پادشاهان اين قوم براى . برفرق اقوام ديگر نكوبيده است 
تعميم اقتدار خود در سرتاسر كشور نه تنها بر فرق ديگر اقوام سركش كوبيده 
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ده، است ،بلكه ازسرِ سركشان قوم پشتون يعنى قومى كه خود بدان منسوب بو
از آنجمله است امير عبدالرحمن خان كه براى تحكيم . نيزكله منارها ساخته است

قدرت مركزى و درهم كوفتن سيستم ملوك الطوايفى دست به خشونت هاى 
جنائى زد، اماتوانست وحدت خاك هاى كشور را تأمين كند وبه همين خاطر در 

 را نبايد به حساب كل يك اين. ميشناسند» امير آهنين«منابع خارجى او را به لقب 
مثال اينگونه افراد را كه .قوم محاسبه كرد، بلكه بايد به حساب افراد بشمارگرفت

بخاطر ارضاى جنون قدرت طلبى از اعمال هيچ گونه ستمى در حق اقوام ديگر 
دريغ نه داشته اند، ميتوان در ميان حاكمان غير از قوم پشتون، حتى درميان 

 . ت ازطرف پشتونها استثمار شده ،نيز مشاهده كردهمين قومى كه مدعى اس

كه يك روز هم دوره ( مردم فرامومش نكرده اندكه، در دوره حكومت ربانى 
در ناحيه افشار چنان كشتارى به راه ) اوبدون جنگ و خون ريزى سپرى نشد

بدستور او به . انداخت كه مردم هرگز تصور آن را، از يك رهبر دينى نميكردند
 ش در ناحيه افشار گابل 1371 دلو سال 22 = 1993م فبرورى تارخ ده

،چهارهزارنفر از مردم هزاره دريك روز با آتش توپ و مسلسل سربه نيست 
گرديدند، تا آنجا كه زنان محله دست به مظاهره در برابر اداره سازمان ملل متحد 

ر رسانه زدند و از كشتار مردان و كودكان خود وتجاوز برناموس دختران محل د
 در يك شب مردم چنداول كه 1994در اوايل سال . هاى گروهى شكايت نمودند 

اهل آن بيشتر شيعه قزل باش و هزاره بودند از بلنديهاى كوه شيردروازه ونيز از 
هوا بوسيله طيارات دولتى بمباردمان شدند تا آنجاكه چنداول بكلى با خاك يك 

 چندين هزار 1994 مطابق اول جنورى  جدى11در روز . سان و از سكنه خالى شد
نفر ازمليشه هاى ازبك در ساحه ارگ تا پل محمود خان توسط نيروهاى ربانى 

 .قتل عام شدند 

 اگر امير عبدالرحمن خان با سركوب شورشهاى مردم توانست در ظرف كمتر از 
چهار سال قدرت خود را درتمام كشور گسترش دهد وثبات و امنيت را در سرتاسر 

غانستان تأمين نمايد، امااستاد ربانى با اين همه كشتار ها و ديگر خون ريزى اف
هايش در ظرف چهارسال حكومت اسالمى نتوانست قدرت خود را حتى دركابل 
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نه تنها مردم كابل شاهد اين ظلم و ناروائى هاى اين رهبرمذهبى . تحكيم ببخشد
خش فارسى راديو درحق خود اند، بلكه چندى قبل درميزگردى كه ازطرف ب

تدوير يافته بود، ) 1381 دلو 21 مطابق 2003فبرورى 10بتاريخ (صداى امريكا 
يكى از باشندگان افشار ازاين حادثه ناگوار با تأسف فراوان به عنوان دهمين 

اين سركوبى ها را بايد به حساب . سالگرد كشتار عام مردم افشار متذكرشد
اجيك كه در اين تصميم هيچ نقشى استادربانى گذاشت نه به حساب قوم ت

اگر چنين ظلم وبى عدالتى در حق اقوام هزاره و ازبكان صورت نمى . نداشتند
گرفت ، به يقين كه حزب وحدت اهل تشيع و جنبش ملى دوستم هرگزبا گلبدين كه 
يك پشتون است ، نمى پيوستند وبر ضدحكومت ربانى نمى رزميدند؟ حال خود 

ازرهبران اقوام درمدت رهبرى خود در اين كشور بيشتر تان بگوئيد كه كداميك 
برفرق اقوام ديگركوبيده است ؟ من فكر ميكنم كه اقوام هزاره و تاجيك و ازبك 

 سال اخير اندوخته اند ، 24و تركمن وبلوچ و نورستانى غيره با تجربه ايكه در اين 
كشورشايسته تر قوم پشتون را با تمام كمى ها و نارسائى هايشان ، براى رهبرى 

 تا نظر جناب شما چه باشد؟. مى بينند

بر پايه همچو استداللى، « ـ آقاى رحيل در ادامه همان پراگراف عالوه ميكند 5 
اين نه طالبان و نه مجاهدين و نه احزاب خلق وپرچم ، بلكه نظام سلطنتى بايد به 

 محاكمه خاطر ويرانى ها و مصايب وارده برمردم و سرزمين افغانستان مورد
 » !قرارگيرد

 با اين صغرا وكبراى شما از پايه مخالفم ، زيرا كه در مدت چهل سال سلطنت 
ظاهر شاه ما هيچ وقت شاهد ويرانى و جنگ هاى قومى و لسانى و مذهبى 

پس از ( دوره چهل ساله ظاهر شاهى را ميتوان دوره امنيت و. دركشورنبوده ايم 
و ميتوان . ار بسوى دموكراسى ناميددوره توسعه و گذ) حكومت هاشم خان

اذعان كرد كه يكروزه ويرانى و كشتار و مصايب وارده برمردم افغانستان در 
 بيشتر از چهل سال حكومت با امن و 1996_92حكومت مجاهدين بين سالهاى 

من نمى گويم كه دوره سلطنت محمدظاهرشاه، يك . ثبات دوره سلطنت بوده است
درآن وقت با وجود كاستيها، دين در كارحكومت دخالتى دوره آرمانى بود، اما 
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امر به معروف ونهى «نداشت، اداره تفتيش عقايد از نوع اداره احتساب جهادى 
آزادى بيان و مطبوعات وآزادى تشكل هاى سياسى . وجود نداشت» از منكر

مال و جان وناموس مردم از تعرض و دست درازى مصئون بود و افراد . ميسر بود 
 ميليونها پول ميتوانست يكه و تنها در شب تار به هركجا كه ميخواست سفر با

شهركابل به عنوان . كند، بدون آنكه از بيم نا امنى راه ها احساس ترس و خوف كند
 .پايتخت كشورچهره عوض كرده بود وبه يك شهر مدرن تبديل شده بود

 با روى برهنه از منزل  درآن وقت زنان به درجه اى از آزادى خود رسيده بودند كه
بيرون رفته ميتوانستند و دختران با يونيفورم مناسب به تحصيل مى پرداختند و 
در دانشگاه ها دركنار پسران تحصيل ميكردند و براى تحصيالت عالى به خارج 

و در انتخابات . در دفاتر دولتى با مصئونيت كامل به كار مى پرداختند. . ميرفتند
يدند، در كابينه و پارلمان نمايندگان زنان عضويت شوراها شركت ميورز

و از مدرك توريزم ساالنه . و امنيت در سرتاسر كشور حكمفرما بود. داشتند
 . ميلونها دالر عايد دولت و مردم افغانستان ميشد

 ولى امروز وضع چگونه است ؟ مردم كه چه، حتى فرياد سازمان ملل متحد از 
لمللى بلند است كه بى امنيتى در افغانستان بيداد طريق رسانه هاى گروهى بين ا

ميكند وروند كمك رسانى بشر دوستانه يعنى توزيع خيرات ها را به مردم 
مستحق مختل ساخته است ، بى امنيتى چنان رواج پيداكرده كه حتى ماموران 

مردم حسرت . صليب سرخ بين المللى وكارمندان مين پاكى نيز ترور ميشوند
وضع به دوران حكومت مجاهدين يابگفت .  را ميخورند دوره طالبان

) 1996_1992بين سالهاى (» سياست بازان بيرون آمده از درياى آتش و خون«شما
برگشت كرده است، دورانى كه هيچ كسى بشمول ربانى شب درخانه خود خواب 

و اكنون نيز درشهرها مردم از دست تفنگ ساالران خواب خوش .خوشى نداشت 
 در حالى كه از شهر كابل جز ويرانه وحشتناكى چيزى به يادگار نمانده ندارند،

توصل به خشونت در ميان جنگ ساالران ايتالف شمال كشور در طول مدت . است
 ماه پس از سقوط طالبان مثال ديگرى از نوع حكومت دوره ربانى به حساب 18

بين » ف شمالميان گروه هاى ايتال«برخورد هاى تباهكن جناحى در . مى آيد 
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جمعيت اسالمى و جنبش ملى و بين جمعيت و حزب وحدت و بين جاح خليلى و 
جناح اكبرى در حزب وحدت و برخوردهاى اين جناح ها با حزب حركت اسالمى 
شيخ آصف محسنى، بيانگرعقده قدرت طلبى و انتقام كشى گروه هاى موتلفه 

فغانستان برجاى مانده شمال است كه از زمان رياست برهان الدين ربانى در ا
و واى برآن روزى كه برهان الدين ربانى بار ديگر بخواهد بر سر قدرت .است

بيايد، بدون ترديد مردم ما يك بار ديگر شاهد فاجعه برخوردهاى خشونت بار 
قومى ، گروهى ، جناحى ، مذهبى و سمتى خواهد شد واگر زنده بوديم اين خط و 

 آنچه گفتيم نخواهيم ديد، زيرا سرمه آزموده را اين نشان كه چيز ديگرى غير از
 . باز آزمودن خطاست 

 خانم مارگريت لدنر، مسئول سازمان عفو بين الملل در افغانستان در يك 
:  اظهار داشت 2003 جون 25گفتگوى اختصاصى با خبرگزارى ايرنا ، روز

ايجاد .متأسفانه هنوز در افغانستان نقض حقوق بشر بشدت ادامه دارد
محدوديتها براى مطبوعات و نويسندگان مستقل ، نبود قانون احزاب و فعاليت 
هاى سياسى ، بازداشتها و زندانهاى شخصى ، ربودن دختران و زنان جوان ، 
عصب زمين ها توسط زورمندان ، اخذ ماليات هاى غير قانونى و اعزام اجبارى 

له موارد اين نقض جوانان به مناطق جنگى توسط تفنگ ساالران محلى ، از جم
هنوز هم نسبت به زنان تبعيض وجود دارد و خشونت . حقوق بشر در افغانستان اند

هايى هم در اجتماع و هم در خانواده ها عليه زنان اعمال ميشود كه نگران كننده 
خانم لدنر عالوه كردكه ، در بسيارى نقاط افغانستان دعاوى توسط بزرگان . است

 در اين عمل گروه هاى مسلح نقش اصلى را ايفا محلى حل و فصل ميشود و
در بسيارى موارد كه قتلى انجام ميگيرد، يكى از دختران : بطور مثال . ميكنند

قاتل ويا وابستگان وى به عنوان خون بها به عقد نكاح يكى از پسران مقتول يا 
نواده و اين دختر بايد تا اخر عمر رنج ببرد و اعضاى خا. وابستگان آن در مى آيد

. مقتول نيز به عنوان برده به اين دختر نگاه ميكنندو اين نقض حقوق زنان است 
لدنر افزود كه افغانستان در اوايل سال جارى كنوانسيون منع تبعيض و خشونت 
عليه زنان را امضاء كرد كه اين اقدام قدم مهمى در راه بهبود ، تأمين و تضمين 
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اميد ميرود . اير حقوق اجتماعى آنان است حقوق زنان و از جمله حق ازدواج و س
.( كه در قانون اساسى در حال تدوين ، حقوق زنان اعاده واز آنان حمايت شود

 )جون25سايت آريائى ، 

نميدانم منظور جناب سيستانى از سواد « :  ـ جناب رحيل صاحب مينويسد6 
ال  س24وسياست چيست ؟ مگر تاجائى كه در عمل ديده شده كسانى كه در 

اخيردر كشورباقيمانده اند، توانائى آنرا داشته اندكه از ميان درياهاى خون و 
آتش زنده برايند و با افتخار زندگى كنند، آنها بهترين سياستمداران زمان و 

اگر سياست راعلم استعمال و كنترول قدرت بدانيم ، آنهايى ... جامعه خود استند
ند و يا بى سواد، به مراتب سياستمدار كه در داخل مانده اند، ولو باسواد بود

درحالى كه اكثر روشنفكران ما ... تراز كسانى اند كه وطن را ترك كرده و رفته اند
 » .توانائى يگروز زندگى در مشكالت را نداشتند

 جناب رحيل دراين پراگراف به ستاييش از سياستمدارانى مى پردازد كه كشور  
اخته وخود از اين درياى خون و آتش، زنده و مبدل س» درياى آتش و خون«را به 

سالم بيرون آمده اند و آنانى راكه وطن را بخاطر نا امنى وخطرجانى ترك داده اند، 
ميخواهم از جناب رحيل بپرسم .مورد شماتت قرار ميدهد) بشمول من و خودش(

 وقتى خطر را حس كردند، ميدان را به» درياى خون و آتش«كه چرا اين قهرمانان 
طالبان رها كردند و نه تنها كابل مركز قدرت وفرمانروائى را ترك دادند،بلكه 
حتى از خيرمزارشريف وفيض آباد هم گذشتند وبدر رفتند؟ معلومدار خطر جانى 

بيرون .آنها را تهديد ميكرد و بنابرآن مجبور به ترك قصرهاى مجلل وطن شدند
يت و مصئونيت جان و مال و رفتن روشنفكران از وطن نيز از مقوله فقدان امن

 ناموس شان بوده است ورنه شما امروز اينجا در عشرت آبادامريكا چه ميكرديد؟ 

 من متاسفانه تا قبل از پيروزى مجاهدين بر رژيم دست چپى كابل ، نسبت به  
مجاهدين خوشبين بودم و فكر ميكردم كه با آمدن آنها ، زور گوئى و حكومت 

ر مى بندد و امنيت و ثبات به كشور برميگردد و ديگر تك حزبى از كشور رخت ب
كودكان، يتيم و زنان جوان بيوه نخواهند شد وچادر سياه برسر نخواهند كرد 

ديگر صداى راكت و توپ و غرش تانك ها ،خواب خوش كودكان را برهم نمى .
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و زند ولبخند از لب آنان نمى ربايد و اشك درچشمان يتيمان و بيوه زنان ومادران 
پدران داغديده مى خشكد، اما بادريغ و درد فراوان كه اين آرزوها ، با ورود 

در . مجاهدين به يأس و نا اميدى و درد بيكران من و شهروندان كابل مبدل گشت 
مدت هشت ماه زندكى در كابل در حكومت مجاهدين ، شهركابل يك روز هم 

 حكمتيار و ربانى و در جنگ هاى تنظيمى ميان گلبدين. روى آرامش را نديد
 روزهايى را 27 −18 از 1371جنبش ملى و ساير تنظيم هاى هوادارآنها ، درماه اسد

 راكت وتوپ و خمپاره بر شهر 200 تا 150شاهد بوديم كه در هرساعتى از 
وصليب . فروميريخت و دود از نهاد ساختمانها و مراكز مسكونى بلند ميكرد

در . را از ساحه جنگ جمع آورى كند سرخ فرصت نمى يافت كه زخميها ها 
 ح شفاخانه هاى چهار صد بستراردو و ميوند ، وزير اكبرخان ،جمهوريت مجرو

ى كه از عدم معالجه مرده بودند، روى هم انباشته شده و كرم زده بودند و كرم ياه
سيل آوراره گانى كه ازيك منطقه شهر به منطقه ديگر در حال . ها راه كشيده بودند

بودند از كشتار و غارت و تجاوز افراد مسلح بر مال وجان ودارائى هاى فرار 
شخصى داستانهاى تكاندهنده اى تعريف ميكردندكه مو براندام انسان راست 

غارت موزيم ملى كابل در همين وقت . ميكرد و ذره اى هم دروغ يا مبالغه نبود
ده بشمول تفاسير آغازشد و مطبعه دولتى سه بار با كتب و آثار فراوان چاپ ش

قرآن كريم در آتش راكت بازى مجاهدين سوخت و بارى حضرت صبغت اهللا 
مجاهدين كارهاى : مجددى ، اعمال مجاهدين را به شدت محكوم كرد و گفت 

در چنين . كردند كه واهللا روس ها و كمونيستان در حق اين مردم نه كرده بودند 
ور به ترك خانه و كاشانه خود اوضاع و احوالى بود كه من و روشنفكران مجب

شديم و راه غربت در پيش گرفتيم و هنوز به غربت آباد سوئد نرسيده بودم كه 
مطلع شدم خانه وتمام اثاثيه و وسايل منزل ما توسط مجاهدين عزيزغارت شده 

 .است 

يعنى اين همه » درياى خون وآتش«من نميدانم كه اين !  جناب رحيل صاحب
ن ريزى و ويرانگرى ، كه وطن را به ويرانه و كشور را به كشتار و اين همه خو

كشور گداها و معلولين بى دست و پا و بيوه زنان بيكس و كوى مبدل ساخته ،چه 



                               آياافغانستان يك نام جعلى است؟                                                                                                  72

افتخارى به همراه دارد كه يك جوان تعليم ديده و تحصيل كرده اينقدر مثل 
ماچه شمابه آن مى نازيد؟ اين درياى آتش و خون را دركشور فقير و صلحدوست 

كسى به راه انداخت؟ تنظيم هاى مدعى اسالميت يا روشنكفران مدعى 
دموكراسى يا هردوى آنها؟ آرى هردوى آنها به يارى حاميان خارجى خود، 
بخاطرحفظ قدرت و انحصار قدرت ، دريايى از خون كودكان و زنان و پيرمردان و 

ى ساختند تا جوانان وطن ما را با آتش بمب و راكت و توپ و تانك خود جار
چنان سياستى كه امثال من وآقاى رحيل را به شاگردى خود «سياست بياموزند، 

چنان سياستى كه بدستور آخندهاى ايران يا ديكته روسها و » هم نمى پذيرند
پاكستانيها تا هنوز نميگذارند كه اقوام ساكن در اين كشور دركنار يك ديگر 

اق ملى جاى نفاق ملى را بگيرد و پشتون مانند گذشته برادر وار زندگى كنند و وف
و تاجك و هزاره و ازبك و بلوچ و نورستانى حرف يكديگررا بشنوند و بحقوق 

با توجه به مداخله كشورهاى همسايه و تشديد نا امنى و . يكديگر تن در دهند 
تهديد آزادى مطبوعات كه ركن اساسى دموكراسى است، آيا بهتر نيست بجاى 

، در جهت تحكيم و استقرار يك دولت باثبات مركزى كه در آن شعار فدراليزم 
افراد مسلكى و اشخاص تحصيل كرده و معتقد به دموكراسى بر سر كار بيايند، 
تالش نمود؟ فقط در اينصورت است كه ميتوان وحدت ملى و برادرى همه خلق 

 . هاى كشور را با سپردن كار به اهل آن ، تأمين كرد

ميگويند،يعنى اينكه » ديسى«يست كه به اجناس پاكستانى  دروطن ما مقوله ا
اين مثال در مورد تنظيم . اين اجناس از كيفيت باال و دوام الزم برخوردار نيستند 

هاى جهادى ساخت پاكستان و سپس حكومت جهادى ساخت پاكستان و امارت 
متاسفانه تمام تنظيم هايى كه در . طالبى ساخت پاكستان نيزصدق ميكند

كستان ساخته شدند و سپس به افغانستان سرازير گريدند از كفايت الزم رهبرى پا
 1996 _1992در كشور بى بهره بودند و ما نمونه اين نوع حكومت را طى سالهاى 

. ديديم و سپس امارت طالبى را نيز مشاهده كرديم كه سخت خجالت آور بود
م هاى اسالمى ساخت بنابرين باليدن به درايت و كفايت سياسى رهبران تنظي

حتى سياست بازانى كه در داخل كشور .پاكستان هيچ افتخارى به همراه ندارد
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باقى مانده بودند، نيز در ظرف چهار سال قدرت خود در كابل عدم توانائى شانرا 
براى تأمين امنيت درپايتخت بروز دادند و به همين دليل كودكان كابل ترانه هاى 

اى رهبران تنظيم هاى اسالمى در كوى وبرزن سر دادند كه طنز آميز و خنده آورى بر
 .حتماً شما شنيده ايد وبه تكرار آن در اينجا ضرورت احساس نمى شود

جناب سيستانى نظام فدرالى رابه دليل عقب « :  ـ جناب رحيل باز مينويسد7  
به نظر من شناخت . ماندگى جامعه و مردم افغانستان غير قابل تطبيق ميدانند

مردم . ناب سيستانى از جامعه افغانستان ، شناختييست تاريخ گذشته ج
 24افغانستان حتى اگرسواد هم نداشته باشند، در كوره حوادث سياسى و نظامى 

سال اخيرآنقدرسياست دانسته اند و آنقدر سياست بازى كرده اندكه شايد من و 
 ».سيستانى صاحب رابه شاگردى هم نگيرند

 به اصطالح درد تان را به قرارى بخوريد، آنچه من از جامعه ! جناب رحيل صاحب 
وبار . افغانى ميشناسم، شناختيست علمى و استوار بردانش جامعه شناسى 

ديگرتاكيد ميكنم كه شكل بندى جامعه ما تحت تاثير شرايط طبيعى و 
وجود اقوام مختلف و زبانها و فرهنگ هاى . جغرافيائى قرارداشته است

نتيجه وضع طبيعى و _اجتماعى _ه رشد متفاوت اقتصادى متفاوت، درج
وجود كوه هاى سربه فلك كشيده ، دشت هاى فراخ دامن . جغرافيائى كشور است

. و دره و كوه هاى و كوتل هاى دشوار گذار مانع بزرگ در آميزى جامعه شده است
عدم امكانات اقتصادى دولتها در گذشته ازيكسو وموقعيت جيوپوليتيك و 

 بدينسو از جانب ديگر، مانع پديدآمدن يك 19خله استعمار غرب ازآغاز قرن مدا
بازار مشترك اقتصادى و فرهنگى گرديده و به همين علت اكثريت جامعه ما 
اينك تا آغاز قرن بيست ويكم ، در فقروبى سوادى و جهل مطلق بسرمى برند و در 

و سرنوشت ازلى حواله چنين جامعه بى سواد و فنتيك كه همه چيز را به تقدير 
ميدهند ، دولت ها براى تطبيق برنامه هاى سياسى و فرهنگى دچار مشكالت 

و از اين جمله است تحقق دموكراسى و تامين حقوق نيمى از .بسيار زياد ميگردند
 .پيكر جامعه ما يعنى زنان 

  شما را بخدا قسم به عنوان يك تحيصيل كرده و خارج ديده و متلذذ ازنعمت 
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كراسى در غرب ، وقتى مى شنويد كه رئيس راديوتلويزون اجازه نميدهد دمو
صداى زنان هنرمند از راديو پخش شود، خجالت نمى كشيد؟ آيا با همين سياست 

ميخواهيد در » درياى كثيف خون وآتش«دانان يا سياست بازان بيرون آمده از
ن اين جامعه را به افغانستان نظام فدرالى را تطبيق كنيد؟ شما به چه دليلى زنا

عنوان معلم ، محصل ، آموزگار، آوازخوان و غيره وغيره از حق كار و تبارز 
شخصيت و استعداد شان محروم ميكنيد و به آنها اجازه كار و اشتراك در امر 
بازسازى كشور را نمى دهيد؟ چرا زنان كشور تا كنون جرئت ندارند با روى برهنه 

موش كرده ايد كه در عهد سلطنت ظاهرشاه، در اجتماع ظاهر شوند، مگرفرا
ورژيم حزب دموكراتيك خلق زنان ازچه حيثيت و آبروى بلند اجتماعى برخوردار 
بودند ودر دوره حكومت اسالمى استادربانى ،چگونه عصمت زنان بر باد داده 
شد، و از پستان هاى بريده زنان بيلرها در ميرويس ميدان و تشناب هاى پوهنتون 

باشته شده بود، مگر فراموش كرده ايد كه دختران بخاطر حفظ ناموس كابل ان
 مكروريان به زير پرت 6خويش از ترس تجاوز قوماندانان جهادى، خود را از منزل 

كردند و در دم جان دادند و هيچ مقامى از اعمال غير انسانى تفنگ ساالران 
ى اعتقاد داريد، اگرشما آدمى هستيد كه به دموكراس! جهادى بازخواستى نكرد

بايد به اين امر نيزتن بدهيد كه زنان در هرجامعه اى نيمى از پيكر آن جامعه را 
تشكيل مى دهند و مثل مردان حق دارند تاتحصيل كنند، كار نمايند ،آواز 

 . بخوانند، شوهر آينده خود را خود انتخاب و به ميل خود و نه بازور ازدواج كنند

ه سال بدينسو باورود مجاهدين به شهرها، فرهنگ  واقعيت اين است كه از د
روستا و ده برفرهنگ شهر و تجدد گرائى مسلط شده و بوسيله تفنگ بر مردم 

روستائيان بطور طبيعى نسبت به شهريان كه از مزاياى بى .شهرى تطبيق مى شود
شمار تمدن و تجدد برخوردارند،بد بين و عقده حقارت بدل دارند وبدون هيچ 

ا طرز پوشيدن لباس هاى تميز و شيك و سرو صورتهاى تراشيده و آرايش دليلى ب
ديده و در يك كالم با زندگى مدرن در تضاد اند وحسرت زندگى درخانه هاى 

پس . مجلل شهرى ،جاده هاى پاك و فروشگاه ها و پاركها و سينما ها را ميخورند
هر مسلط ميگردد، وقتى يك فرمانده با گروه مسلح از روستائيان بر بخشى از ش
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هنگامى كه در شهر، جاده هاى اسفالت شده و ساختمان هاى مجلل و رنگ و 
روغن شده را با آدم هاى ملبس با دريشى و لباس اروپائى و سر وبر پاك و نظيف 
مى بيند كه در كنار خانم هاى شيك و زيباى كه يا در جاده ها در حركت اند و يا در 

 آزادانه ميتوانند با مردان به صحبت بپردازند و دفاتر و مكاتب و دانشگاه ها
و يا دركنار مردان اجراى وظيفه . بپرسند وخنده كنند و در تاكسى سوار شوند

نمايند، برايشان چيزهاى بسيار عجيب به نظر مى آيد و چون در عمرش در 
روستائى كه او زندگى كرده ، هرگز چنين امكاناتى ميسر نبوده، بنابرين با ديدن 

نين چيزهاى است كه وسوسه ميشود تا از تفنگ و سالح خود كار بگيرد و ابتدا چ
يكى يا چند تا خانه يا ساختمانهاى مردم را،به عنوان غنيمت تصاحب كند و 
سپس تصميم ميگيرد تا موتر و تيزرفتار كس ديگرى را نيز به زور تفنگ خود 

رادى ميزند كه از غصب كند و بدنبال آن دست به زتدانى ساختن اشخاص و اف
نظرش متمول قلمداد شده اند و بدينگونه افراد زندانى را تهديد به مرگ نموده 
پول هنگفتى مطالبه ميكند و زندانى روزبرگشته مجبوراست براى نجات خود 
مطالبات فرمانده را برآورده سازد و خود را از شكنجه چماق داران فرمانده رها 

به قدرت رسيده عقده هاى جنسى خود را با به همين سلسله روستائى  . كند
اختطاف دختران و زنان جوان و زيبا نيز اطفا ميكند و در بهترين وضعيت با پولى 
كه بطور غيرمشروع بدست آورده ميخواهد صاحب چند خانم شهرى وتحصيل 
. كرده نيز بشود و اين كار را نيز با زور وبدون موافقت طرف مقابل عملى ميكند

ختر مورد نظر خود را بزور احضار ميكند و بعد بوجى پول را در برابرش خانواده د
قرار ميدهد كه آن را بردارد و دخترش را به وى بدهد و يا اگر ندهد با زور دختر را 

در چنين حالتى والدين بين مرگ و زندگى ، يكى را بايد . تصاحب خواهد كرد
ت دخترخود را در دست انتخاب كنند ، يعنى اگر زندگى ميخواهند بايد دس

قوماندان صاحب جهادى بگذارد و اگر چنين نكند، هم زندگى را از دست داده و 
مثال هاى بسيارى از اين ناروائى ها را مردم كابل وساير شهر . هم دختر را

 _هللا مجددى و دولت خونبار اسالمىافغانستان در دوره حكومت دوماهه صبغت ا
  مين اكنون نيز پس از سقوط طالبان نيز شاهد تنظيمى ربانى بخاطر دارند و ه
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 .مواردى از اينگونه زورگوئى هااستند

 انصافاً بايد گفت كه در دوره حكومت طالبان اينگونه زورگوئى هاجاى نداشت، 
زيرا در عهد طالبان قوانين اسالمى چنان سختگيرانه اجرا ميگرديد كه هيچكس 

مردم امروز وقتى . ئى هايى نبوداز قواندانان را جرئيت انجام چنين ناروا
زورگوئى فرماندهان دهاتى را مى بينند كه در شهر كابل برخانه ها و زمين هاى 
شخص افراد دست انداخته اند و مالكان اصلى را كه خواهان تخليه آن استند، 

اگر واقعاً زمينه . تهديد به مرگ ميكنند ، دوباره حسرت دوره طالبان راميخورند
 براى مردمان شهرى افغانستان فراهم گردد، مردم بايك آواز يك همه پرسى

با .مخالفت شان را باهرچه تفنگ و پكول و تفنگ ساالر است ابراز خواهند نمود
پكول و پيراهن و تنبان يا با چپن و دستار ميتوان جنگ كرد، ولى نمى توان از 

زجمله به دموكراسى پاسدارى نمود، چونكه چنين اشخاسى معتقد به تحول و ا
قبل از تطبيق فدراليزم ، به جاى تغييردادن كاله ها ، كله ها . دموكراسى نيستند

را مى بايستى تغيير داد تا آماده پذيرش دموكراسى و نظام مبتنى بر مردم 
 . ساالرى شوند

 از بحث جامعه شناسى افغانى كه بگذريم ، ميرسيم به اين گفته شما كه اين 
ه از درياى خون و آتش، من و شما را به شاگردى نمى سياست بازان بيرون آمد

گيرند، به عرض جناب ميرسانم كه، من حتى از استادى اين سياست بازان خون 
زيرا از نظر من اين سياست بازان . ريز، عار ونفرت دارم تا چه رسد به شاگردى آنان

گرى نمى كه جز به قدرت دولتى و اندوختن ثروت به قيمت ويرانى كشوربه چيز دي
اندييشند، نه تنها ذره اى از وطن پرستى و مردم دوستى در نهاد آن ها سراغ نمى 

مگر فراموش كرده ايدكه . شود، بلكه به ارزشهاى اسالمى هم پاى بند نيستند 
اين سياست بازان چندين بار به تعهدات و سوگندخود به قرآن در خانه كعبه پشت 

 .پاى زدند 

انه مبدل ساختند ، و از كوبيدن ميخ هاى آهنين برفرق  اينان كشور را به وير
شهروندان كابل و بريدن پستان زنان و گوش وبينى مردان و شكم دريدن 

اينان شهر تاريخى كابل پايتخت را به . مسلمانان هم وطن خود دريغ نورزيدند
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ويرانه موحشى تبديل كردند و بيش از پنجاه هزار انسان را كشتند وچندين برابر 
آن را معيوب ساختند و بيش از يك مليون انسان ديگر را مجبور به ترك خانه و 

اينان زنان را شكم دريدند و برهنه بر سر چارسوها . كاشانه شان ساختند
انداختند، اينان لب و گوش وبينى و آلت تناسلى مردان را بريدند و ازگوش هاى 

در كوره هاى خشت پزى ايينان مردان را زنده . بريده مردان حمايل ساختند
اينان تمام . انداختند و آدم هارا زنده شكم دريدند واز چنگك قصابى آويختنند

دست آورد هاى مدنى وفرهنگى و اقتصادى و خدماتى و عمرانى كشور را كه در 
طول صدها سال توسط صدها هزار انسان در اين كشور ايجاد شده بود، 

 . نابودكردند

ا به غارت بردند و دومين گنجينه فرهنگى كشور يعنى  اينان موزيم هاى ملى ر
هزار تكه طالى ناب مكشوفه از طال تپه 21اينان . آرشيف ملى رانيز غارت كردند

راكه عالوه برارزش معنوى ، ميلياردها دالر ارزش مادى داشت و در د افغانستان 
بانك نگهدارى ميشد، هنگام هجوم طالبان بكابل يكجا باشش تن طالى 

اينان تمام مظاهر فرهنگ بشريت . توانه پولى دافغانستان بانك غارت كردندپش
رابه آتش كشيدند و دود آنرابه آسمانها بلندكردند تا آدم ساده لوحى مثل جناب 

 .! رحيل ، به اين وحشت و بربريت ببالد و افتخار كند

 بى در صورتى كه نظام فدرالى به خاطر«: ـ آقاى صبور رحيل ازمن ميپرسند8 
در موردتطبيق ) من(سوادى و عقب مانده گى جامعه محل تطبيق نداردنظر ايشان

 » دموكراسى در كشور چيست ؟

 من متخصص چگونگى تحقق دموكراسى نيستم ، ولى به ديدگاه صاحب نظران و 
دانشمندان عرصه علوم سياسى احترام وارزش فراوان قايلم و از جمله ، نظريات 

روستار تره كى ، سابق استاد حقوق و علوم سياسى دانشمندافغانى دكتور 
پوهنتون كابل ، بسيار منطقى وپذيرفتنى است كه به عنوان حسن ختام آنرا در 

 .اينجا باز تاب ميدهم ، شايد مورد پسند آقاى رحيل قرارنگيرد

   دكتور روستارتره كى ،در خصوص تحقق دموكراسى ، طرح يك استراتيژى 
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به مشكل ميتوان تصور كردكه موازين دموكراسى «: سندالزم دانسته مينوي را
بدون در نظرگرفتن محيط اجتماعى ايكه براى نشو و نماى آن مساعد باشد، تنها 

» ايساف«با اتكاى تدوين يك قانون اساسى جديد كه از آن قدرتهاى خارجى 
كار تدوين قانون اساسى جديد بى وقت و پيش .پاسبانى كند، در عمل پياده شود

اين نقيصه را بايدبه معاهده بُن پيوند دادكه باشتاب . ز وقت آغاز شده است ا
زدگى انعقاد يافت و موعد كوتاهى را براى گذار از حالت جنگ به حالت صلح و 

تسويد قانون اساسى، برگزارى لويه جرگه موسسان . دموكراسى پيش بينى كرد
ن تفنگ داران مسلط وباالخره زمينه سازى دموكراسى ، كار حكومتى كه درآ

بايد جامعه بين المللى كه ابتكار تشكيل حكومت شامل . اند، نيست 
جنگساالران رابدست گرفته است ، در برابر انكشاف اوضاع سياسى آينده 

اين مسئوليت از طريق حكومتى كه جنگ ساالران در آن . احساس مسئوليت كند
ى فارغ از نفوذ جنايت سهم و يا نفوذ نداشته باشندو مركب از اشخاص مسلك

زيرا مراحل مختلف تصويب قانون اساسى . كاران جنگ باشد، ايفاشده ميتواند
از نظرخواهى مردم الى تدوير جرگه آينده بايد بدوش يك حكومت مركب از 

قانون اساسى ايكه . اشخاص مسلكى و معتقد به ارزش هاى دموكراسى باشد
 داران از حاكميت فعلى تا حدى تسويدآن روى دست است ، صرفاً باحذف تفنگ

به تعبير ديگر تعويض حاكميت تفنگ به حاكميت .ضمانت اجرائى خواهد داشت 
 » .قانون و دموكراسى مستلزم طرد نفوذ ستيزه جويان از حكومت فعلى است 

 اين دانشمندبا پيش بينى به مشكالت زياد در راه تدوير لويه جرگه آينده به 
بايد «انون و تحقق دموكراسى، پيشنهاد ميكند كه استقامت تأمين حاكميت ق

بدون تعلل بكمك جامعه بين المللى حكومت فعلى به يك حكومت مسلكى 
معتقد به صلح و دموكراسى با حذف جنگجويان فعلى بازسازى و ترميم 

 ماه تا دوسال وظايف ذيل را انجام 18حكومت انتقالى مورد نظر طى .گردد
 :خواهد داد

ر گرفتن اين واقعيت كه مردم افغانستان اول به امنيت و نان و سپس به  ــ با در نظ
  دموكراسى ضرورت دارند، بنابران تقويت اتوريته حكومت مركزى از طريق 
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ــ اعالم منع فعاليت . تشكيل اردو، پوليس و خلع سالح گروه ها و احزاب مسلح
  .ى با فساد ادارىــ مبارزه جد. احزاب سياسى تا زمان تصويب قانون مربوطه آن

  .ــ تدارك سريع زمينه هاى رشداقتصادى و اجتماعى به كمك خارجى 

 ــ با مالحظه اينكه روشنفكران و عامه مردم مهاجركه با موازين دموكراسى در 
ممالك ميزبان آشنائى يافته اند، پاسبانان ارزش هاى دموكراتيك به حساب مى 

  . آيند، تشويق بازگشت آنها به كشور

اعالم آزادى مطبوعات ، بيان، عقيده، مذهب ، مظاهره و متنگ ،مسافرت و ــ 
غيره از طريق فرامين تقنينى و تسويدقوانين مربوط براى ارجاع آن به پارلمان 

  ـ.آينده

  ـ شامل ساختن اصول كلى حقوق بشرو دموكراسى در نصاب درسى مكاتب 

  .دموكراسى و حقوق بشرــ تبليغ وسيع مطبوعاتى براى تفهيم و القاح مفاهيم 

 »ــ احضار لويه جرگه موسسان. ــ تسويد قانون اساسى

 ماه وقت 18 انجام وظايف فوق ، اقالً« :و درپايان مطلب را چنين خالصه ميكند 
انتظار طى اين مدت براى تحقق ايديال دموكراسى براى . را ايجاب ميكند

ستيزه گر بسر برده است ، كشوريكه ده ها سال زير سيطره نظام هاى استبدادى و 
است كه عرايض مردم بينواى » مردى«پروبلم فقط دريافت . وقت زيادى نيست

دموكراسى » نسخه«افغانستان را به سمع طبيبان آنسوى اوقيانوسها برساندكه با 
مجله صلح و افغانستان امروز، :ديده شود( » .دست اندركار مداواى ماشده اند

از پاسخ به اعتراضات كم اهميت جناب رحيل ) 31 ص  ،2003شماره دوم ،فبرورى 
صرف نظر شد، زيرابراى هرپاسخ بايدچند سطرى نوشت كه حوصله خواننده را سر 

» رحمت بيژن پور«و نيز از پاسخ به الطايالت آقاى .مى برد و فايده اى هم ندارد
  در آن منشى دفتر آقاى ربانى نيز صرف نظر كرده ام ، زيرا بجز ياوه گوئى چيزى 

  2003 اپريل 27) پايان. (ديده نميشود
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  مقالۀ پنجم
    

  به آقاى پنجشيرىجوابى 
  وتشكرى ازآقاى سكندرى

    

در ) خط مسكو( جناب دستگيرپنجشيرى ، يكى از پيش كسوتان جنبش چپ 
نظام فدرالى در اوضاع كنونى قبل از وقت و « افغانستان ، در ارتباط به مقاله من 

 صفحه يى در 20، مقالتى مفصل تخمين » راى تجزيه كشور استتحقق آن توطئه ب
دوبخش نوشته اند كه در بخش نخست آن ، از تحقق فدراليزم دركشور حمايت 
كرده اند و شرايط موجود در افغانستان را با شرايطى كه امريكا نظام فدرالى را 

 از و دربخش دوم مقالت خويش به دفاع. تحقق بخشيد ، يكسان پنداشته اند
برخاسته، ) نعمت اهللا شهرانى و عنايت اهللا شهرانى(طراحان نظام فدرالى 

جنبش «ميگويند كه نبايد در مورد آنها شك داشت كه آنها از وابسته گان 
باشد، زيرا كلمه » جمعيت اسالمى«شايد منظور از جنبش اسالمى. اند» اسالمى

عالوه . يزمتوجه ميكندجنبش ذهن انسان را به جنبش ملى اسالمى جنرال دوستم ن
نيز داد سخن داده اند و نوشته اند كه » ستم ملى« براين محترم پنجشيرى در مورد

و . در قرن بيستم در افغانستان به اين نام و نشان سازمانى وجود نداشته است 
سپس كاربرد اين نام را در كتب و منابع متعدد داخلى و خارجى سراغ داده و 

داود دكى جى « الف هارون در كتاب » شبح« از اين سازمان و چرا «: نوشته اند كه 
، مورخان و دولتمردانى نظير رشتيا ، مير محمدصديق فرهنگ » بى په لومو كى
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،صباح الدين كشككى ، بسف ، دكتور كارگون و ديگر افغانستان شناسان 
شوروى و امريكا ، هواداران افغان ملت ، تنظيم هاى ساخت پاكستان ، خالصه 

شايد منظور پنجشيرى از نژادپرستان (، نژاد پرستان) چپى ها و راستى ها(
و دريكى دوسال اخير محترم ودان مبلغ نجيب اهللا ، ) ،گروه پان تركيستها باشد؟

و اخيراً جناب » از موج تا توفان«توخى ، پوهنمل جمعه نوپرور، مولف كتاب 
 ». كرده اندسيستانى با احساس نفرت، خصومت ، كينه وبا ترس ياد

 در پاسخ اين چرا، جناب پنجشيرى پيرامون شخصيت طاهر بدخشى از قول 
داكتر قاسم شاه سكندروف ، مطبوعات شوروى راورق ميزند و در آنجا رد پاى 

راپيدا ميكند ) اعم از جناح هاى خلق وپرچم( حزب دموكراتيك خلق افغانستان
 طريق مطبوعات شوروى در كه برضدطاهر بدخشى شايعه پراكنى كرده اند و از

« و» دكتوركارگون«كتب و آثار افغانستان شناسان شوروى، از جمله درآثار 
و » تجزيه طلب« ، » همچون مليتگرا«راه يافته است و طاهر بدخشى را » بسف

درحالى كه به قول . معرفى كرده اند» ستم ملى«بنيان گذار سازمان » سكتريست«
، محفل » خلق«عد از جدا شدن از فراكسيون پنجشيرى صاحب ، طاهر بدخشى ب

) سازا(را تشكيل كرد و سپس سازمان انقالبى زحمتكشان افغانستان » انتظار«
 . را تاسيس نمود

سازمانى بطور رسمى » ستم ملى«پنجشيرى صاحب درست ميفرمايند كه به نام 
دركشور ثبت نشده است ، اما در طول مدت سالهاى انشعاب در حزب 

بيش از هرچيز و هركس ديگر از طرف اعضاى » ستم ملى«ك خلق ، نام دموكراتي
حزب دموكراتيك خلق كه پنجشيرى صاحب افتخار عضويت آنرا داشتند، در 
تظاهرات و ميتنگ ها گرفته ميشد و برخى اتهامات راست و دروغ به اين آدرس 

در زمانى كه حزب دموكراتيك خلق ويا احزاب اسالمى و . وارد مى آمد
گرگروه هاى سياسى و قلم بدستان مادر دهه دموكراسى گروه منسوب به دي

ياد ميكردند، چرا جناب پنجشيرى ازجا نجنبيد و » ستم ملى«بدخشى را بنام 
دست به قلم نبرد و انتساب چنين اسمى را به سازمان زير رهبرى بدخشى ، ترديد 

، ادعاى امروزين وى نكرد تا موضع گيرى دادخواهانه و بى طرفانه او در آن زمان
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را صحه ميكذاشت ؟ شايد اين بيت شاعر خالى از مصداق بيرونى نباشد كه گفته 
 :است 

  پوش        بهر رنگى كه خواهى جامه مي

    من از طــرز خـرامــت مى شنـاسـم

همه ميدانيم كه حزب دموكراتيك خلق هم در هيچ سند رسمى آن حزب به عنوان  
است، مگر بعد از راه اندازى تظاهرات سه قيد نشده » حزب كمونيست«

 ش، در اكثريت رسانه هاى گروهى و كتب و آثار مطبوع خارجى و 1344عقرب
ياد ميشد و ياد ميشود؟ فقط » حزب كمونيست افغانستان« داخلى از آن به اسم 

خط فكرى وعملكرد رهبران و پيروانش ، بيانگر مرام و اهدافى است كه جامعه 
نيزنامى » ستم ملى «. هد وبه همان نام يا صفت شناخته ميشودآنرا تشخيص ميد

به سازمانى اطالق » چپى ها تا راستى ها« است كه روشنفكران افغانستان، اعم از
سازمان «ميكردند كه توسط فقيد طاهر بدخشى بنيان گذارى شده بود و هرگز نام 

ستم «ين اسم نتوانست در اذهان مردم ماجانش» انقالبى زحمتكشان افغانستان
حال اگر بناباشد كه جناب پنجشيرى بر باور تمام روشنفكران و . گردد» ملى

نويسندگان داخلى و خارجى معاصر طاهر بدخشى ، خط بطالن بكشد ونسبت 
خطا بشمارد اختيار دارد ، همچنانكه ما هم » سازا«را به سازمان» ستم ملى«دادن 

تا نباشد چيزكى :  و عالوه نمائيم كهحق داريم نظر جناب پنجشيرى را قبول نكنيم
 ، مردم نكويند چيزها؟

نبى عظيمى بار ها و ازجمله در صفحات » اردو وسياست« نام ستم ملى در كتاب 
به كار رفته است ، ولى هيچك از هواداران مرحوم » سازا« بجاى اسم 178 و 95

ه اند، بدخشى بشمول آقاى پنجشيرى در برابركار بردآن ،حساسيت نشان نداد
بكارگرفته ميشود، برخى با ريا كارى براى » ستم ملى«ولى وقتى از جانب من نام 

جلب توجه هواخواهان آن مرحومى به دفاع برميخيزند و خود را دايه مهربان تر از 
قصدم اين بود تا اصالً جوابى به آقاى اكا دميسين پنجشيرى . مادر نشان ميدهند 

 او به نشر رسيد و ديدم او به مخالفين فدرالزم ندهم، ولى وقتى بخش دوم نوشته
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نسبت هاى فاشيست و شئونست و پاسدار نظام شاهى و قبيله ساالرى و حتى 
ترسو داده است،ناچار شدم خدمت شان به عرض برسانم كه نه تنها مسايل بسيار 

را بر دوش نوشته خود بار نموده اند، بلكه ) فدرالزم(غير مرتبط به اصل موضوع 
راسر نوشته جناب پنجشيرى ، بوى خودستائى و خود برتر بينى متساعد ازس
دراينجا الزم است يادآورشوم كه اگرپاى شهرت طلبى در ميان نبود، چه . است

ضرورتى به بيان نقل مقاله دكتور اسكندروف و از جمله نقل قول هاى او از كتاب 
ود؟ مگر تذكر در مورد بدخشى ب» ظهور وزوال حزب دموكراتيك افغانستان«

خود جناب پنجشيرى در باره بدخشى كافى نبود؟ و باز چه نيازى بود به اقتباس 
مقاله ايكه پنجشيرى صاحب به مناسبت بيستمين سال مرگ مرحوم طاهر بدخشى 

» ستم ملى«و يا سازمان نام نهاد » فدراليزم«آنرانوشته و هيچ ربطى هم به موضوع 
 صفحه نوشته بخش دوم جناب 9رده است ؟ از ندارد و چندين صفحه جايى را پرك

پنجشيرى، صرف نيم صفحه آن اشاره به نوشته من و گويا دفاع از برادران شهرانى 
آيا مگربا نقل اين . است و بقيه هيچ ربطى به موضوع مطروحه در مقاله من ندارد

مقاله ها، هواداران آن مرحوم آقاى پنجشيرى را خواهند بخشيد كه در وقت و 
انش نتوانسته بود ازحيات يك شخصيت آگاه و وطنخواه كه در زير دست شان زم

كار ميكرد و او را از نزديك مى شناخت، به دفاع برخيزد و با پايدارى و شهامت 
اخالقى از جان او ضمانت ميكرد، و وى را از زير ساطور حفيظ اللهامين نجات 

 ميداد؟

ردى حرف ناشنو بود و پافشارى  اگر پاسخ اين باشد كه حفيظ اهللا امين م  
پنجشيرى به ضررخودش تمام ميشد، پس اين همه دم زدن از رفاقت حزبى چه 
بكار مى آيد كه ديده و دانسته رفيق هم عقيده اش را يك رفيق ديگرش نابود 
ميكند، ولى جناب پنجشيرى جرئت ندارد تارفيقش را از مرگ نجات بدهد، ولى 

ست برايش اشك ميريزد و خود را نزديكترين وقتى كه او ديگر در ميان ني
دوستش مى تراشد؟ از اينحا معلوم ميشود كه جناب پنجشيرى آنطور كه مدعى 
است رفيق صادق وشجاعى نبوده و از امين سخت ترس داشته است كه حتى براى 

 .يك مرتبه هم نزد او يا تره كى نرفته وشفاعت بدخشى را نخواسته است
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 ميكويد بدخشى را به مالقات تره كى برده و تره كى وعده  اينكه جناب پنجشيرى
تقرر او را به حيث وزير مشارو داده بود ، در واقع ميشود گفت كه اينكار تنها 
زمينه دستگيرى و قتل او را فراهم كرده است و اال اگر آن مرحوم در گوشه رياست 

، شايد به يا د تاليف و ترجمه مى نشست وبا پنجشيرى به ديدار تره كى نميرفت
آنطور كه من شنيده ام كريم . امين نمى آمد وبه آن زودى از ميان برده نمى شد

ميثاق وزير ماليه دولت تره كى ، در رفاقت و شجاعت خود نسبت به پنجشيرى 
اين رفيق دوستى و شجاعت او از اينجا برمال ميگردد . خيلى پيشقدم بوده است 

 روشنفكران مخالف ، داكتر اكرم عثمان نز از كه در همان گرماگرم بگير و ببند
طرف هواداران امين دستگير و به وزارت داخله يا اكسا برده ميشود، ولى 
همينكه آقاى ميثاق از موضوع مطلع ميگردد، فوراً نزد حفيظ اهللا امين رفته ، 
تقاضاى رهائى داكتر اكرم عثمان را ميكند، امين وقتى پافشارى ميثاق را در 

رفيق شخصى اش مى بيند ، دستور آزادى داكتر را ميدهد و دو ساعت رهائى 
. بعد داكتر اكرم به خانه اش برميگردد و از مرگ حتمى نجات مى يابد
معلومدارخطربراى كريم ميثاق بخاطر رهائى داكتر اكرم ،كمتر ازخطر شفاعت 
پنجشيرى براى نجات طاهر بدخشى نزد امين نبود، ولى حيف كه جناب 

 .رى جرئت رفتن نزد امين را نداشت و گذاشت كه آن مردآگاه از ميان برودپنجشي

 به نظر ميرسد كه وقتى آقاى پنجشيرى رياست تاليف و ترجمه را به بدخشى 
تكليف كرد و او پديرفت ، بدخشى ازجانب امين در خوف بود، و اميدواربود كه 

يرى بدرد او بخورد اگر روزى مورد غضب و پيگرد امين قرار بكيرد، آقاى پنجش
و به نجات او بشتابد، ولى متاسفانه كه جناب پنجشيرى جرئت شفاعت او را نه 
در نزد امين داشت و نه در نزدتره كى ، ولى خوشحال بود كه عضو بيروى سياسى 
است و نان چاشت را درحضور تره كى و امين با رفقاى وزيرخود صرف ميكند، به 

 .»پهلوان زنده خوش است«:  ميگويندچنين موقعيتى بى اثر مردم ما

به نظر من هوادارى امروزه آقاى پنجشيرى ازطاهر بدخشى، و نقل سخنان آقاى 
كوشانى در باره بدخشى ، دل هيچيك از پيروان مرحوم بدخشى را خوشحال 
. نميكند، زيرا كارى را كه ميتوانست براى نجات بدخشى بكند، از ترس نكرد
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 را از امين نشان ميدهد كه بدون هيچگونه مخالفتى اينهم ترس آقاى پنجشيرى
امين را به عنوان منشى عمومى حزب دموكراتيك خلق بجاى تره كى تائيد كرد و 
در فرداى به قدرت رساندن امين به مسكو شتافت و در هوتل لوكس و رويائى 

حتى و لنيــن و » انـقــالب كبيراكـــتوبر«حزب كمونيست شوروى لم داده ، به ياد 
كه چگونه انسانها را در كمتر از يك دقيقه سر به (كالشينكوف ساخت روس 

ولى معلوم نيست آقاى پنجشيرى كه يك . شعر مى سرود) نيست ميكند
كمونيست پرشور و معلوم الحال بود، چگونه بعد از رهائى از زندان نجيب اهللا ، 

بعدى خود مُـبــلِّغ دفعتاً يكصد وهشتاد درجه تغييرعقيده داد و در نوشته هاى 
اكنون با استحاله در خط شوراى ! شده است ) خط شوراى نظار(راه اخوانيت 

نظار ، هركه مخالف طرح فدراليزم در اوضاع كنونى كشور باشد، از جانب ايشان 
، شؤونست ، عظمت طلب ، قبيله گرا ، پاسدار نظام سلطنت ، افغان ملتى و نژاد 

 ولى اگر از طرح قوم پرستانه فدراليزم كه زمينه پرست و غيره ناميده ميشوند،
ساز كشمكش هاى خونبارقومى ، لسانى ، مذهبى و گروهى در سطح كل كشور 
است و قصد آن رهبر تراشيدن از ميان مرتجع ترين وخون ريزترين احزاب و گروه 
هاى مسلح است وجامعه را يك بار ديگر بسوى يك فاجعه همگانى سوق 

كند، از نظر آقاى پنجشيرى ، فرزندان هندوكش سربلند و ميدهد، طرفدارى 
» مقاومت«پرغرور ياد ميگردند و بايد براى تحقق فدراليزم تاسرحد تجزيه كشور 

 .بكنند 

را نسخه شفا بخشى براى حل مسئله ملى » فدرالزم « جناب پنجشيرى كه 
 يكبار هم ميدانند، چرا در مدتى كه در قدرت دولتى و حزبى سهيم بودند، ايشان

چنين شعارى را مطرح نكردند؟ و چرا آقايانيكه روزى از شخصيت هاى مترقى و 
پرشور حزب دموكراتيك خلق به حساب مى آمدند، امروز به دهل جنگ ساالرانى 
ميرقصند كه نه تنها مردم محكوم تحت سلطه ايشان، بلكه نهاد هاى مستقل 

شر ملل متحد نيز از دست آنان حقوق بشر بين المللى و سازمان نظارت برحقوق ب
به فغان آمده اند ؟ به نظر من بهتراست كه جناب پنجشيرى صاحب ، از الك 
قومگرائى و هندوكش ستائى وفاشيزم برترى جوئى طايفه ئى بدرآيند و قدرى 
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آخرچرا دلشان به حال اين ملت آغشته . آفاقى تر ويا الاقل وطن شمولتر فكر كنند
سال است در آتش بيداد قدرت طلبى چپ و راست سوخته  23بخون نمى سوزد كه 

با » حل مسئله ملى«و خاكستر شده ميرود و اكنون ميخواهند به بهانه 
دوباره اين ملت بيچاره و نا آگاه را به جان هم بيندازند و از اين » فدراليزم«تحقق

طريق خاطرمشتى جنگ ساالر آدمكش را خوش بسازند تا اگربراى خودش نشده 
چنين تالش . ارى براى پسران جهادى ديده اش جايى دست وپا كرده باشند، ب

 !هايى از ايشان بدور وزشت مينمايد

 در هنگامى كه جناب پنجشيرى در اوج قدرت رژيم حزب دموكراتيك خلق به  
حيث رئيس انجمن نويسندگان افغانستان قرارداشتند، و در نطق هاى انقالبى و 

 رژيم را وطن ستيزان خود فروخته در خدمت بيگانه و پرشور خويش ، مخالفين آن
دشمنان افغانستان به باد انتقاد ميگرفتند ، دوپسر ايشان در عين زمان در 
شوراى نظار برضد رژيم دموكراتيك خلق مبارزه ميكردند و از اين موضوع گويا 
 اكثريت اعضاى حزب در پايتخت آگاه بودند و منهم شنيده بودم، و پس از سقوط
آن رژيم معلوم گرديد كه حتى پسرانش در برخوردهاى ميان گروهى بدست 

سوال اين است كه . نيروهاى جنرال دوستم زندانى شده بودند و دوباره رها شدند
كداميك از اينها راه درست و وطن پرستانه را انتخاب كرده بودند و ما به كدام 

 ــن فــروش خطــاب كنيم؟  يا وطـشان وطن پرست و به كدام يك شان وطن ستــيز
  2003 مى 20 گوتنبرگ سويدن،، ،پايان

    تشكر از آقاى مجيد اسكندرى

با يك سيلى چند روى را « نوشته محترم انجنير مجيد اسكندرى زير عنوان 
شفافيت . را يك نوشته روشنگرانه، عامالنه و صادقانه يافتم» !افگار نكنيد

 مورد افكار و انديشه هاى مرحوم بيان كه صداقت كفتار محترم سكندرى در
طاهر بدخشى را به همراه دارد به باورم افزود و از ايشان بخاطراينكه كه مرا در 

 آن مردحق طلب آشنا ساختند، » تفكر ملى«روشنى انديشه هاو بينش سياسى و 

 .متشكرم 
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براستى من با طاهر بدخشى از نزديك شناختى نداشته ام و تمام معلومات من در 
ره وى، ازاظهار نظرهاى روشنفكران چپى يا دست راستى و يا قلم بدستان با

فارسى نويس آب ميخورد، و تامطالعه نوشته جناب اسكندرى ، من درهيچ جاى 
ديگرى مطلب يا توضيحى پيرامون نظريات و انديشه هاى مرحوم بدخشى 

وشته اند و اگر نخوانده ام و نديده ام و شايد ارادتمندان و هوادران آن بزرگمرد نن
چون از نوشته جناب .نوشته اند، در توزيع و تبليغ آن به حد كافى سعى نكرده اند

اسكندرى ، بوى راستى و درستى به مشام ميرسد، به همين جهت من به آن باور 
پيدا كردم و آن را براى دوستى و شناخت بهتر همديگر به فال نيك ميگيرم و 

مام اظهار نظرهايى كه من در مورد بدخشى ميخواهم صادقانه بگويم كه در ت
 : شنيده ام ، اين نكات برجسته ميشد 

 وى قوم پشتون را در مجموع به عنوان يك قوم ستمگرمى شناسد و به نظر وى -1
بايد اقوام ديگر در برابر اين قوم به پا خيزند وحاكميت پشتونها از كشور به هر 

 .شكلى كه ميسر باشدبرچيده شود

سرنگونى قوم پشتون از حاكميت ، وى خواستار طرد پشتونها از  پس از -2
 .صفحات شمال كشور است

 . هر قوم بايد حاكم بر سرنوشت خود باشد-3 

اين نوع اظهار نظر ها، نه تنها در وقت حيات مرحوم بدخشى بيان ميگرديد، بلكه 
مبتكر اسم برده ميشد، طاهر بدخشى » ستم ملى«در هر وقت و زمان ديگرى كه از 

ياد وبه » ستم ملى«اين طرز تفكرو سازمان يا گروهى كه به او منسوب بود، بنام 
به همين دليل بسيارى از آنانى كه به وحدت ملى و . باد انتقاد گرفته ميشد

تماميت ارضى و استقالل كشور معتقد اند، نسبت به اين انديشه هاو اين 
 و طبعاًمن هم يكى از آنهايى تبليغات از خود حساسيت نشان ميدادند و ميدهند

اكنون با اين نوشته ..هستم كه طرفدار وحدت ملى و مخالف نفاق ملى استتند
آقاى اسكندرى دانستم كه آن مرد آزاده، پشتون ستيز نبوده و طرفدار تساوى 
حقوق همه مردم و رفع ستم از روى شانه همه اقوام ساكن در كشوربوده است و 



                               آياافغانستان يك نام جعلى است؟                                                                                                  88

پس درود بى پايان من به چنين . سخت متنفر بوده استازوابسته گى به بيگانه 
 !مرد آزاده يى 

 صادقانه ميگويم كه تاكنون من نميدانستم كه او داراى چنين انديشه هاى وااليى  
بار ها وبار ها ) راهيان راه مرحوم بدخشى(» سازا«ولى در باره گروه .بوده است،

بگونه » سازا« بودم كه اين را از زبان اعضاى حزب دموكراتيك خلق شنيده
مخفيانه با شورويها ارتباط داشته و ازآن طريق ارتزاق ميكرده اند، وبارى در 

فريد ) غالباً به مناسبت گرفتن رأى اعتماد خالقيار(شوراى ملى دوره نجيب اهللا
مزدك عضو بيروى سياسى و معاون حزب وطن، با صراحت چيزهايى را به آدرس 

ته گى مادى و معنوى آن سازمان را به شورويها ثابت بيان كرد كه وابس» سازا«
ميساخت ويكى ديگر از اعضاى حزب دموكراتيك خلق بنام آقاى مظلوميار 

بزبان پشتو حرف هاى در راستاى ) وكيل ولسوالى موسى قلعه واليت هلمند(
مگر ميشود كه درسطح شوراى ملى و درجلسات . سخنان فريد مزدك بيان كرد

شورا، از جانب يك مقام حزبى اتهامهاتى را به كسى يا گروهى رسمى وعلنى آن 
وارد كرد كه بر مبناى هيچ سندى استوار نباشد؟ بنابرين اگر من و امثال من به 

« هم مانند حزب دموكراتيك خلق از» سازا«چنين باورى رسيده باشيم كه گروه 
ابل اين گونه برخورداربودند، نبايد تعجب كنيد، زيرا كه در مق» حمايت روسها

بيانات، هوادران مرحوم طاهر بدخشى يا خاموشى اختياركرده اند و يااگر بدفاع 
برخاسته اند، صداى شان چندان رسا نبوده است تا بگوش مردم بى طرف هم 

 .ميرسيد

 و اما در مورد اينكه منظورم از افراد مشكوك، كدام اشخاص يا گروه اند؟ بايد 
) 45شماره (اين بخش ازنوشته مجله درد دل افغانبخدمت عرض كنم كه بارى به 

 :توجه كنيدكه نوشته است

» Sabaoon Online خبرى را منتشر ساخته كه گويا امريكا پالنى راجهت 
به اساس اين خبر، اين . تقسيم افغانستان به هفت ايالت ، تكميل كرده است
سپرده شده ) ن كرزىمعاو(وظيفه به عنايت اهللا شهرانى ، برادر نعمت اهللا شهرانى 

عنايت اهللا شهرانى به واشنگتن احضار « : يك ديپلومات ازكابل اظهار كرد. است
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عنايت اهللا .گرديد، بعداً دريك جلسه سرى جنراالن امريكادر تالقان شركت نمود
به » .شهرانى سپس تحت حفاظت كوماندوهاى امريكائى به كندزانتقال داده شد

وط به تقسيم افغانستان به هفت ايالت، پشتونها اساس راپور، در كنفرانس مرب
ولى نمايندگان تمام گروه هاى اتحاد شمال در كنفرانس اشتراك .سهم نداشتند

عنايت اهللا شهرانى عدم حضور پشتونها در اين كنفرانس را با اين كلمات .داشتند
ى طرفدار انقسام اياالت نيستند، بنابران كم) پشتونها(چون آنان «: تائيد كرد

 )10ص (» ...وقت الزم است تا ايشان را قناعت دهيم 

 با توجه به گزارش فوق، آيا مردم افغانستان و ازجمله ما حق نداريم در مورد 
اشخاصى كه براى تقسيم كشور آبائى ما افغانستان، تصميم ميگيرند و از 
واشنگتن تا تالقان و كندز، تحت محافظت كماندوهاى امريكائى انتقال داده 

يشوند و زمينه سخن رانى ها و كمپاين شان فراهم ميگردد، شك و ترديد بخود م
عناصر «راه بدهيم و بگوييم كه اينها چه كاره اند ؟ چه ميخواهند ؟ چه ميكنند؟ و 

استند؟ با خواندن اين خبر، در ذهن هرخواننده حساس، اين سوال » مشكوك
ه تحصيل يافته گان و خطور ميكندكه، چطور شد كه امريكا از ميان اين هم

دانشمندان افغانى مقيم امريكا،به عنايت اهللا شهرانى، يكى از استادان گمنام 
پوهنتون كابل رجوع ميكند؟ و چرا براى يك چنين امر مهم ملى به استادانى چون 

پوهاند ميرحسين شاه ، پوهاند دكتور طاهر هاشمى ، استاد غالم على آئين ، : 
 استاد موسى معروفى و ساير دانشمندان افغانى استاد عبدالستارسيرت ،

رجوع نشده است؟ نكند كه جناب عنايت اهللا شهرانى با دستگاه هاى اطالعاتى 
امريكا پيوند زده باشد كه اينك اينقدر مورد اعتماد مقامات امريكائى قرار 
گرفته است ؟ همچنان از آنجايى كه دركذشته چندين بار موضوع تقسيممات 

نستان و تغييردادن نام كشور از سوى عناصر وابسته بگروهى كه به جديد افغا
معروف شده، درجرايد و نشرات برون مرزى افغانها انتشار يافته » ستم ملى«

است و تالش هاى جارى در راستاى همان طرح ها صورت ميگيرد، ميتوان گفت 
 . ند بودخواه» ستم ملى«كه اين برادران نيز وابسته به همان گروه معروف به 

 حال اگر اين برادران از پيروان مرحوم طاهر بدخشى باشند، طبعاًانتساب ايشان 
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براساس همان غلط مشهورصورت گرفته است و اگربه جمعيت » ستم ملى«به 
اسالمى ربانى يا جنبش ملى اسالمى مرتبط باشند، جاى داردكه انتساب ايشان 

معيت اسالمى يا جنبش ملى از نام مرحوم بدخشى باظهار معذرت حذف و به ج
ولى من تاهنوز بدرستى نمى دانم كه ايشان از چه قماشى . اسالمى وصل شود

زيرا نه نوشته جناب پنجشيرى در باره شان صراحت دارد و نه نوشته آقاى .اند،
 .صبوررحيل در اين مورد روشن و صريح است

ميخواهم به عرض آن  افزون براين، با حفظ احترام به نظريات و عقايد مخالفان ، 
برادر دانشمند برسانم كه، دوستى نوآغاز ما بر سرجايش، امابا طرح فدراليزم در 
اوضاع كنونى كشور مخالفم، ولو كه صدبارمتهم به شؤنيست ، فاشيست ، قبيله 
گرا، افغان ملتى ، پاسدار نظام سلطنتى و غيره از جانب هوادران نظام فدرالى هم 

الفتم منطق خود را دارم و نكاتى از آنرا درمقاله اولى ام و من براى اين مخ. بشوم
 .و السالم. درمقاله پاسخ به آقاى صبور رحيل داده ام

 از سوى مجيد اسكندرى جوابى صميمانه دريافتم كه يك بار ديگر صداقت   
 :گفتار اورا روشن ميكند

 ! اكادميسين سيستانى صاحب را درود ميفرستم  استاد محترم كانديد

خوش بختم از اينكه نوشته بى سر وته من باعث رنجش شما نشده و برعكس به 
آدرس من كلمات صميمانه يى نوشته ايد، كه من صادقانه خود را اليق آنقدر لطف 

اعتراف به اشتباه ولو كوچك باشد، نمايانگرعمق دانش . و نوازش شما نمى دانم 
با نوشته جوابيه خود همه وشما . ، انسانيت و جوانمردى و شخصيت شخص است 

 .اين صفات را يك بار ديگراز آن خود ساختيد

  و اما در مورد طرح فدرال ويا هر طرح ديگرى ، اگر اختالفى هم داشته باشيم ، 
چون باهمه كم دانشى خود اقالً به اين نتيجه رسيده . مانع دوستى ما نخواهد شد

من داشتن نظر . ن را دارداست و حق مستقل فكر كرد» خودش«ام كه هر انسانى
 متفاوت و حتى موضعگيرهاى سياسى متفاوت را نه دشمنى ميدانم ونه مانعى 

 اكثراً در زندگى ، بهترين دوستان شخصى من با من . در راه دوستى انسانها
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 .اختالف فكرى و حتى سياسى داشته اند، ولى دوستى ما محفوظ مانده است

رادر جواب شما نوشتم ، » !ى را افگار نكنيدبايك سيلى چند رو«  اينكه مقاله 
ناشى از حرمت من نسبت به شخصيت و علميت شما و توقعى كه از شما چون 

 .. دانشمرد نامى كشور داشتم، بود، نه چيز ديگرى

در نوشته يى تحت عنوان ) با همه نواقص آن( من نظريات و ديگاه هاى خود را 
ستم ملى ، استبداد و ( ه به مسئله ملى در رابط» افغانستان به سوى وحدت ملى«

و فدراليزم ، دموكراسى و آينده سياسى كشور، پوست كنده ) تاالن هاى قومى
وبدون هيچ نوع مالحظه يى نوشته ام كه اميدوارم درسايت آريائى به زودى نشر 

متأسفانه ديده ) جون به نشر رسيده وبسيار جالب هم است15سر ازتاريخ .(شوند
و آسمان را به اندازه » از چاه بيرون نيامده اند«وشنفكران ما هنوزهم ميشود كه ر

خانواده «و حتى » قوم خود«دهان چاه مى بينند و مسايل ملى را در سطح منافع 
ساخته اند كه براى بعضيها » تابويى«و از همين فدراليزم نيز. مطرح ميكنند» خود

ست كه در حقيقت نه چنين شده ا» فرشته نجات«وبراى برخى هم » نفرت«سمبول 
  ! است و نه چنان 

 و اما در مورد تشويشى كه شما داريد، من هم خود را در اين تشويش با شما 
به نظر من هيچ فردى، . افغانستان وطن آبايى همه ماست . "شريك ميدانم 

سازمانى، تشكيالت سياسى و نيروئى و هيچ قدرت خارجى اى حق ندارد، در 
خدمت آن . تان در مورد سرنوشت كشورشان تصميم بگيردغياب مردم افغانس

استاد بزرگوار و مهربان عرض ميكنم كه من انسان را بدون در نظرداشت رنگ و 
براى من ازبك وبلوچ ، . پوستش، عقيده و دينش، زبان و قوميتش دوست دارم

آنچه به .پشتون وتاجك ، تركمن ونورستانى و هزاره ، همچون هموطن عزيزاند
انسان، انسان ! بداد و ستمگرى برميگردد، از جانب هركه باشد، نفرين برآن است

است وقابل حرمت وستايش وبخصوص آنانى كه به جوهر انسانيت و فرهنگ 
من هم به نوبه خود . من به شما از اين ديدگاه مى بينم . عالى انسانى آراسته اند

  ارادتمند شما،.د نمى برم و از يا. دست دوستى را به شما صميمانه دراز مى كنم 
  2003مجيد اسكندرى هالند، شهر ناى ميخين ، ششم جون 
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  مقاله ششم
    

    خراسان،ايران ، افغانستان 

    

        هوايـت خـوش ومنظرت دلستان          وطن اى نكونامــت افــغانـستان    

    ـاك درتــــ وخـ  ســـرالـفــــت مــا               ـاست بوم وبرت    ــروان بخش دله

  )قارى عبداهللا(

  :خراسان 
 ه يى ازستان يادميگردد، بخش قابل مالحظسرزمينى كه امروز بنام افغان

نگاهى گذرا به كتب تاريخى و جغرافيائى عهد . هستخراسان قرون وسطى 
مسالك وممالك اصطخرى ، مسالك وممالك ابن خردادبه ، : اسالمى چون

لتقاسيم مقدسى، االعالق النفيسه ابن صورت االرض ابن حوقل، احسن ا
رسته، البلدان يعقوبى، تقويم البلدان ابوالفدا، حدودالعالم من المشرق الى 
 المغرب ،تاريخ گرديزى، تاريخ بيهقى، تاريخ سيستان، تاريخ بخارا،
جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خالفت شرقى ازلسترانج، معجم البلدان ياقوت 

حافظ ابرو،تاريخ افغانستان بعداز اسالم ازپوهاند حموى بغدادى،جغرافياى 
حبيبى، افغانستان درمسيرتارخ ازميرغالم محمدغبار و سائر منابع تاريخى 
وجغرافيائى وسفرنامه هاومتون ادبى، اين حقيقت را بدرستى به اثبات 

 .ميرسانند

 ىمسعودابن خردا دبه و: عربى زبان مانندبنابرنگارشات جغرافيانگاران متقدم 
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و اصطخرى و ابن حوقل ومقدسى و يعقوبى وغيره ، طول خراسان ازدامغان 
ابن رسته نواحى خراسان . تامجارى جيحون وعرض آن از سيستان تاگرگان بود

را از طبسين وقهستان تابلخ وتخارستان وشماالً تابخارا و سمرقند و فرغانه 
فوت ( طاهريان احمد ابن واضح يعقوبى مؤرخ عهد. ميشمارد) تاشكند(تاچاچ 
واليت خراسان را ازگرگان تا نيشاپور و بلخ و بخارا حساب )  هجرى292

حدود ) هجرى372تاليف در(ومؤلف كتاب پرارزش حدود العالم ) 1.(ميكند
خراسان را ازجانب شرق هندوستان و مغرب آنرا نواحى گرگان وشمال آنرا 

واكثر بالدشمال رودجيحون تعيين كرده و تخارستان و باميان و جاريابه 
 ).2.(افغانستان كنونى را خراسان يانواحى آن ميشمارد

نواحى متعلق به خراسان قبل ازعهد ) هجرى445تأليف در( در تاريخ سيستان
 طبسين، قهستان، هرات،: كورتهاى خراسان«: طاهريان، بدينگونه نام برده شده

قبل ازعهد نواحى متعلق به خراسان ) هجرى445تأليف در(در تاريخ سيستان
طبسين، قهستان، هرات،  : كورتهاى خراسان«: طاهريان، بدينگونه نام برده شده

طالقان، گوزگانان، غرجستان، بادغيس، پوشنج، طخارستان، فارياب، بلخ، 
را، ، بخا)نيشاپور( خلم، مرو رود، چغانيان، اشجرد، ختالن، بدخشان، ابرشهر

 آمويه، خوارزم، اسبيجاب، ، فرغانه، اسروشنه، سغد، خجند،چاچسمرقند، 
فارياب، ترمذ، سرخس، مروشاهجان، طوس، برسخان، نسف، بلسم، احرون، 

مقصودش خروج حمزه سيستانى در (اندر روزگار اسالم تابدان وقت كه خوارج 
بيرون آمدند و دخل وخرج خراسان وسيستان ازبغداد بريده )  هجرى است181

 )3(» .گشت

بى، ياقوت حموى كه اكثر بالد ونواحى خراسان  سياح وجغرافيه نويس بصيرعر
خراسان داراى چهار «:را يكى دو سال قبل ازهجوم مغول به چشم سرديده ميگويد

ربع اول، ابرشهر مشتمل است بر نيشاپور و قهستان و طبسين و هرات : ربع است
ربع دوم، مروشاهجان، وسرخس و نساء و . و فوشنج و بادغيس و طوس طابران

ربع سوم، فارياب . مرورود و طالقان و خوارزم وامل باالى جيحونابيورد و
 وجوزجان وطخارستان علياو خست و اندراب، و باميان و بغالن و ولوالج و 
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و ) تاشكند-چاچ(ربع چهارم، ماوراءالنهر از بخارا تاشاش . رستاق و بدخشان
 ) 4(» .سغد و فرغانه وسمرقند

از حدود رى : ا چنين تحديد ميكندهرتسفلد حدود خراسان دوره اسالمى ر
درسلسله جبال البرز بگوشه جنوب شرقى بحيره خزر،خطى كشيده و آنرا به 
لطف آبادبرسانيدو از آنجا از تجند ومرو گذرانيده به كركى و جيحون وصل 
كنيدوبعداز آن همين خط رااز كوه حصار به پامير و از آنجا به بدخشان پيوست 

سله كوه هندوكش به هرات وقهستان وترشيزجنوب كنيدكه از بدخشان با سل
  )5.(خواف برسد وواپس به حدود رى وصل گردد

جغرافياى تاريخى : دفتراول(  اكادميسين داكترجاويد در رساله اوستا
، نقشه هاى متعدد وبسيار با اهميتى 1999چاپ )آريانا،خراسان وافغانستان

 و خوارزمشاهيان را نشان را كه حدودامپراطورى عباسيان وغزنويان وغوريان
دريكى از اين نقشه ها كه . ميدهد، ازمنابع معتبرديگرى كاپى وگنجانيده است

حدودامپراطورى عباسيان رانشان ميدهد،چهار ربع خراسان بروشنى مشخص 
شده وطوريكه ديده ميشود، تمام افغانستان كنونى شامل خراسان قرون 

هاى شمال هندوكش را كه در آن وسطى يا عهد اسالمى نيست و فقط سرزمين 
نواحى طخارستان، باميان وبلخ و هرات نشان داده شده در ساحه خراسان 

 )6.(قرارگرفته است

همچنان در نقشه ايكه محقق معروف انگليسى ، لسترانج از قلمرو خالفت  
جغرافياى تاريخى «اسالمى در شرق بغداد در دوران قرون وسطى در كتاب 

خود ترتيب داده بازهم حدود خراسان را درشمال » شرقىسرزمين هاى خالفت 
غرب يعنى درنواحى خراسان موجوده ايران ومناطق شمال هندوكش 
محدودكرده وسرزمين هاى سيستان، زابلستان و كابلستان جزو خراسان نشان 
داده نشده است وطبعاً مناطقى كه درسمت جنوب وشرق كشور بعدها درعهد 

قلمروافغانستان گرديده، وتا امروز متعلق به احمدشاه ابدالى ضميمه 
معلوم ميشودكه . افغانستان است، شامل حدود جغرافيائى خراسان نميگردد

  وبا جاحدود جغرافيائى خراسان درطول قرون دستخوش تغيير وتحول بوده 
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 . گزينى اقوام مهاجم حدود آن نيز تغيير ميخورده است

در دوره عباسيان » ى خالفت شرقىجغرافياى تاريخى سرزمينها«بنابركتاب 
تاعهدغزنويان وغوريان، خراسان، شامل مروشاهجان، ومروالرود ونسا 
وسرخس و ابيورد، نيشاپور ومشهد و سبزوار،خسروگرد، فريومد، جوين ، 

واقع (جاجرم، طخارستان، بلخ ، شبرغان، فارياب، انبار، ميمنه گرزوان،طالقان 
، غورستان ، باميان، بادغيس و هرات ) ج دهبين ميمنه وقصر احنف درنزديك پن

) هجرى12متوفا درقرن (جغرافيانگارهروى حافظ ابرو)  7.(وفوشنج تا اسفزاربود
: خراسان را بزرگتر ازآنچه لسترانج توضيح داده، ميداند و در شرح آن ميگويد 

حد شرقى آن منبع آب . خراسان نام مملكت است و اين مملكت عرصه وسيع دارد«
بالد غزنى )حدود(ه و جبال بدخشان و كوه هاى تخارستان و باميان و اعمال آموي

حد غربى آن ، بيابانى كه فاصله .و كابل وماوراى جبال غوركه منبع هيرمند است 
تا بحر خزر و ) گرگان(است ميان خوارزم و خراسان و حدود دهستان و جرجان

و رى افتاده ) ود قومس وبيابانى كه ميان خراسان و حد( بعضى از حدود قومس 
حد شمالى خراسان منتهى مى شود به جيحون كه آموى بركنار آبست ، و به . است

جهت آنكه گذر مشهور در زمان سلطنت سامانيان كه تختگاه بخارا بود، آن بوده 
جنوب . است كه اين آب را آمويه خوانند و ازآنطرف آب را بالد ماوراءالنهر خوانند

بيابانى كه فاصله (ست، كابل و غزنى و اعمال سجستان وخراسان حدود سند ا
 ) 8(».فارس) ميان كرمان و خراسان و بيابان

با چنين برداشتى است كه دانشمندنامداركشورمرحوم پوهاند حبيبى نوشته 
خراسان در قرون وسطى نام سرزمين پهناورى بود، واقع در ميان : ميكند كه

 آسياى صغير و ممالك عربى در غرب كشور هاى چين وهند در شرق و پارس و
در شمال آن سرزمين آبادان خوارزم و سغد كه رودخانه عظيم جيحون آنرا قطع .

و در سمت جنوب وادى هاى حاصلخيزو سرسبز بلوچستان آنرا . ميكرد، واقع بود
خراسان با چنين موقعيتى، در قديم نه تنها گذرگاه راه ابريشم . احاطه مينمود
اى تجارتى چين و هند را بكشور هاى پارس و عراق و آسياى صغير بودكه قافله ه

و روم ميرسانيد، بلكه با داشتن وادى هاى شاداب و حاصلخيزو رودخانه هاى 
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خروشان و پر فيض و منابع سرشار طبيعى وهواى مساعد و نيروى انسانى كافى، 
اين تعريف ) 9.(همواره نظرگاه فاتحان و كشورگشايان غرب و شرق نيز بوده است

براى خراسان درتمام دوران قرون وسطى تطبيق نميكندوصرف در دوران 
 .خوارزمشاهيان درست است

  : سيستان
 در دوره ساسانيان وقرون نخستين اسالمى، سيستان بزرگتر از خراسان بود و 

سيستان، بزرگتراز خراسان «: بقول طبرى. مردمش بيشتر ومرزهايش وسيع تر
تر بود، وناحيه مابين سندتا نهربلخ مقابل آن بود پيوسته بود ومرزهاى آن بيش

اين اشاره ) 10(» .از خراسان بزرگترومرزهاى آن سخت تر بودو مردم آن بيشتر
ميرساندكه وادى سند در جنوب سيستان ونهربلخ در انتهاى شمالشرقى 

 هشتم هجرى -تاليف در قرن پنجم (تاريخ سيستان . سيستان قرار داشت
واين جمله رابچهار قسمت كرده اندخراسان « :تذكرميدهد) 26 تا24درصفحات

وايران ونيمروزوباختر، هرچه حدشمال است باختر گويندوهرچه حد جنوبست 
نيمروز گويند، وميانه اندر بدوقسمت شود،هرچه حدمشرق است خراسان 

سپس مولف از شهرها ونواحى مربوط » .گويند وهرچه حد مغربست ايران شهر
، وكابل، ) قندهار-رخج(بُست ورُخد « : ن اينطور نام ميبردبه سيستا

گلستان درست است نه (وزابلستان، ونوزاد و زمينداور و اسفزار وخجستان
خجستان، زيراكه بنام گلستان يك ولسوالى در واليت فراه موجود است،اما 
.) خجستان از توابع بادغيس بوده وعبداهللا خجستانى از آن محل بوده است

ان در تاريخ سيستان، آنجا كه غزنى وگرديز وغور وكشمير نيز از اياالت همچن
وحدشرق، : در ادامه ميخوانيم) 24ص(تابعهً سيستان به حساب گرفته شده اند

وازسوى غرب زان سوى ) . بحرهند(اقصاء كشمير است تا لب درياى محيط 
 به نظر بدينسان) 25ص(» .سپه بده فرسنگ بميانه كوهها حد پيدا كرده است

ميرسد كه سيستان در دوره هاى معينى از تاريخ پيش وپس از اسالم از خراسان 
 نيزبزرگتر بوده وشامل زابلستان وكابلستان، غور وگرديز وسند وكشمير 

 .شده است مي
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  :واما زابلستان
گاهى بجاى سيستان بكارميرفت وزمانى )دوره حماسى ( درگذشته هاى دور

تا سيستان رادربرميگرفت ومركزآن غزنه ياغزنين سرزمين واقع ميان غزنه 
فردوسى در اين بيت سلطان محمودرا شاهنشاه ايران و زابلستان .بود

 :     وكابلستان ميخواند

 شــهنـشاه ايــران و زابلــستان            ز قـــنـوج تــا مــرز كابلـستان

 :     ناصرخسرو گويد

 د        جـالل دولـــت محمـود زابـلــستان رابه ملـك تـُرك چرا غره ايد ياد كني

 پـرير، قـــبلـه احـرار زابلــستان بود         چنانكه كعبه است امروزاهل ايمان را       

)11( 

سلطان محمود غزنوى رابدان سبب كه مادرش زابلى بود، محمودزابلى هم 
 :اين دوبيت منسوب به فردوسى است. خوانده اند

 مود زابلى درياست       چگــونه دريا كان را كناره پيـدانيستخجسته درگه مح

 شدم بدريا، غــوطـه  زدم ، نـديدم دُر        گناه بخت منست اين، گناه دريانيست

  : كابلستان
نيزدر قرون وسطى مناطق وسيعى را درجنوب هندوكش از باميان كابلستان 

سيدعلى كاتبى داكترجاويد از قول . تاوادى پيشاور در برميگرفت
) مرآت الممالك(رادركتاب خود» كابل«درياساالرترك روايت ميكند كه او 

باهزاران بال از ميان ) لغمان(سپس به لمغان«: پايتخت زابلستان خوانده است
قوم هزاره گذشتيم وبباختر زمين يعنى واليت زابلستان رسيديم وبه پايتخت 

 )12( »...زابلستان يعنى شهركابل آمديم 

زمانيكه محمودغزنوى ترك نژاد :  محمدآصف آهنگ مينويسدانديشمند افغان  
درغزنى،در يكى از شهرهاى سيستان قديم براريكه سلطنت نشست، اورا شاه 
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زابلستان، : زابلستان، خطاب ميكردند، سيستان بزرگ سه واليت بزرگ داشت
بلخ، : اشت كابلستان، و نيمروزان، خراسان بزرگ نيزچار واليت يا شهرمشهور د

  ) 13( .هرات، نيشاپور و مرو
 :ناميده است" خدايگان خراسان"عنصرى بلخى سلطان محمودغزنوى را 

       بحمـله يى بــپراكند جمع آن لشـكر    خدايگان خـراسان بـدشـت پيشاور

     بيا زخسرو مشرق عيان ببين توهنر       ده خبرهاى خسروان بخبر آيا شني 

 :شهرعمده خراسان بدينگونه بازتاب يافته استدر شعرذيل چهار

 به حكمت حكمـا   ز وضع هيئت عالم               ت   س اانراســا خـــه اقليم هـــــــ        ميانه هم

  بــدان دليـل كه خـير االمور او سطـها               پس اخــتيارخــراسان بود زهفت اقليم            

  كه چارسويش بدان يافتست زيب وبها            ردر آن بين تو برچهار طرف     ـــچهارشه       

      ١٤(تا همهريكىست  ا  كــه بابهــشت برين           هرى و بلخ و نشاپورو مرو شهجانست           

پوهاند حبيبى در مجله آريانا، چاپ انجمن تاريخ افغانستان، ضمن مقالتى 
 از كتب تاريخى قرن نزدهم افغانستان را به نام خراسان متذكر شده كه، برخى

تأليف (از ميرزاعطامحمد شكارپورى » نواى معارك«يادكرده اند،مانند كتاب 
» وقوعات خراسان«وتارخ احمد خانى كه حوادث داخلى افغانستان را )  ق1272در

ن واز رجال لشكرى وكشورى دوره فرمانروائى باركزائيان يعنى پسرا. مينامد
وهجوم انگليس ها را به . سردارپاينده خان را بنام سرداران خراسان ياد مى كند

وبه همين گونه افغانستان كنونى . افغانستان، ذيل هجوم آنان به خراسان مى آورد
گلشن «نورمحمدخان قندهارى، مؤلف كتاب ). 15. (را همه جا خراسان ميگويد

نشان اميربى نظير عليين مكان، درآن زمان خاقان مغفرت «: مى نويسد» امارت
اميردوست محمد خان در واليت خراسان در دارالسلطنت كابل ارم تقابل 

امرناته، نويسنده كتاب ظفرنامه ). 16(»...براورنگ امارت وجهانبانى نشست
در جنگ شاه شجاع واميردوست محمد خان )  ق1251سال تأليف (رنجيت سينگ 

 :  وبا شاه شجاع هنديان آمده بودند گويد ق رخداده1250كه درقندهار درسال 

     بكشتند هندى بيابانيان      بشمشير هندى خراسانيان    
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 ق 1145 درمجله آريانا زير عنوان خراسان،بقلم غبار مى خوانيم كه، درحدودسنه 
وى . شاعر پشتو زبان عبدالرحيم هوتك از قندهار برآمد وبه بخارا و ورامين رفت

وشاعر ديگر پشتو، گل . راخراسان گويد)  وقندهاركالت(مسكن خود 
 ق، سرزمين 1200محمدساكن مالگيردر كنار هيرمند، نزديك گرشك ، درحدود 

  .                  مسكن خود را خراسان ميگويد
  گل محمدعاشق طوطى شكرى غوارى       بارى نشته نيشكر په خراسان كى

 خواهد، اما درخراسان نيشكرگل محمدعاشق طوطى شكر مي: ترجمه( ).17(
 )نيست

م خراسان عشق و باالخره اكادميسين دكترجاويد، كه بيش از هركس ديگربا نا
دن مقالت مفصلى درباره خراسان و اى حياتش درلنهلميورزيد، درپسين سا

از آنجايى كه سرزمين ما، «: دود وثغور آن نوشته وآنراچنين خالصه ميكندح
را تشكيل ميداد و هم شهر هاى آبادان و پرنعمت قسمت معظم خراسان باستان 

هرات و بلخ ازجمله چهارشهربزرگ و تاريخى خراسان، در افغانستان واقع است و 
همچنين ازلحاظ اينكه اين مرز و بوم و فرمانروايان اين بالد نيزخود را اميران و 
از سرداران خراسان خوانده اند ، ميتوان گفت كه در طول دوره اسالمى پيش 

اينكه نام افغانستان مرسوم و معمول شود، ميهن ماخراسان ناميده ميشد و از 
اين رهگذر سهم و نقش ما درنهضت هاى آزادى خواهى، حضارت و تهذيب و 

  )18. (ادب و فرهنگ اين عهد و اين سامان كامال ثابت است
ى اين پژوهش آشنائى با حدود و ثغورجغرافيائى خراسان تاريخدر هر حال،هدف 

است، كه نشان ميدهد كشورما بخشى از خراسان بزرگ را تشكيل ميداده است، 
نه آنكه بگوئيم برتمام كشورموجوده ماكلمه خراسان اطالق ميشده است، زيرا 
هيچ سند تاريخيى در دست نيست كه نشان بدهد كه حكومت هاى نيمه مستقل و 

 ازطرف نويسندگان آن به استثناى امراى سامانى كه(مستقل طاهريان و صفاريان 
و غزنويان وغوريان و سلجوقيان و ) عهد بنام اميرخراسان ناميده شده اند

مغوالن و تيموريان هرات قلمرو حاكميت خود را به عنوان سلطنت خراسان ناميده 
  . زده باشندباشند و بنام پادشاه يا سلطان خراسان سكه
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   :،آرياناايران
 ماســت كــه  عــالوه برتــذكر آن در متــون قــديمى  اريانــا،  نــام قــديم وتــاريخى كــشور

ــ  ــى  مردمـ ــى ودينـ ــد ان ادبـ ــدى« هنـ ــستان،و) سانـــسكريت(»ويـ ونيز ،اوستاافغانـ
. اچ. درمتون تاريخى وجغرافيائى  مـورخين وجغرافيـه نگـاران يونـانى آمـده اسـت               

« بنــام  ، درايــن زمينــه كتــابى ١٨٤١چــارلز  ويلــسن، محقــق انگليــسى در ســال  .اچ
اين كتاب تاريخ افغانـستان را از      .  كرده است  تاليف  ) آرياناى قديم (» انتكوا آريانا

سـى گرفتـه اسـت، ايـن كتـاب       رروى مسكوكات باقيمانـده از زمـان اسـكندر  بـه بر            
در كانادا بزبـان پـشتو   ) رحمت آريا(اكنون از سوى يكى از مترجمان تواناى افغان     

  .در دست ترجمه است

 قديم افغانستان،  فصل سـوم كتـابش را   مرحوم احمدعلى كهزاد درجلد اول تاريخ 
ودرمورد ساحه وسـرزمين هـاى      . به مدنتيت اوستائى وآريانا اختصاص داده است      
ــده اســت     ــا بطورقناعــت بخــشى بحــث ران ــاب نامهــاى  ٢٥٤در صــفحه .آريان  آن كت

شانزده قطعه  خاك آريانا را ذكركرده وبعد به معرفى هرقطعه خاك آريانا پرداخته            
  در كــهى اسـت  باســتاننـام "آريانـا "بنــابرين . ا در برگرفتـه اسـت  ر٢٧٦ كـه تـا صــفحه  

 ،"ويجــه ايريــا "،)ويــژه آريانــا( "ويجــه آريانــا "اشــكال بــه تــاريخى مختلــف منــابع
ــا" ــه ايراوانـ ــانم "،"ويجـ ــو ايريـ ــويچ "،"ويجـ ــران -ايرانـ ــج ايـ ــه "،"ويـ  ،"آرياورتـ
 آريـا  "بـشكل ) سانـسكريت (درسـرودهاى ويـدى      مـثالً .اسـت  آمـده ... و"آرياورشه"

ــه ور ــا  وAryvartta"تـــ ــه«يـــ ــتا بـــــصورت در اوو» آرياورشـــ ــه  "ســـ ــا ويجـــ ايريانـــ
Erienaveejo"تذكر رفته ومنظـور از آن جايگـاه ومـسكن اقـوام          ) هرات" (آريا"و
و باوهمـــين نـــام درنگارشـــات جغرافيانگـــاران يونـــانى مثـــل اســـتر . آريـــائى اســـت

Strabo ان واقع  وگويا     برقلمروى اطالق ميشده كه بين فارس وهندوست       ،وآريان
  . ساحه آن بسيار وسيع تر ازقلمرو امروزى افغانستان بوده است

وقتى كه اسكندرمقدونى در سيصدوسى سال قبل از ميالدى دولت هخامنشى را 
سرنگون كردوبسوى شرق به پيشروى اش ادامه داد،جغرافيانگان يونانى كلمه 
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پاميزاد درمركز آن جاى را به سرزمينى اطالق كردند كه كوه هاى پارو» آريانا«
كوه هاى پاروپاميزاد همين كوه هندوكش است كه ستون فقرات .داشت

 واين نام تازمانى كه كشورماتحت اداره و )١٩(.افغانستان  را تشكيل ميدهد
روى كار آمدن سلسله هاى ديگرى  تاثير هنر يونانى هابود ،دوام آورد وبعدبر اثر

 وسكاها ويفتليان وغيره جاى خود را به چون اشكانيان وساسانيان وكوشانيان
   .داد كه تا قرنهاى زيادى براين خطه اطالق ميشد»خراسان «نام ديگرى يعنى 

  :ايران شكل مفرس آريانا
قرن پنجم ( دردوره غزنويان : قرون وسطى ، بخصوص از تاريخىدر مقاطع معين

ى  غزنورازسوى شعراى دربا)آريانا(كشورما  نام تاريخى )يازدهم م =هجرى
 و سلطان محمودغزنوى در قالب شعر گنجانيده شده » ايران«بصورت 

فردوسى درمقام ستايش سلطان  .مدح شده است» شاهنشاه ايران« و» خسروايران«
 : را بحيث قلمرو سلطنتش بكارمى برد»  ايران «محمودبراى نخستين بارنام

 ــرز كابــلــستانـــتا م    ز قـــنوج                 شهـــنشاه ايـــران و زابــلستان      

       كجاهست مردم همه ياد اوست        به ايران همه خوبى ازداد اوست  
 :ودر جاى ديگرى در وصف سلطان غزنه گويد

 ده اندـان او زنـــفــرم      به رأى و بـ    وران ورا بنده اند ـت به ايــران و

   به آبشخورآرد همى ميش وگرگ     جهانــدار محمــود، شاه بزرگ    

      بــرو شهـــريـاران كنــنـد آفـــرين     زكشمــيرتا پــيش درياى چـين  
 : مى گويد »خسروايران«سلطان محمود رافرخى سيستانى 

     ن دارم كه آن شهـرمنـستسيستا من قياس از 
 وز پى خويــشان زشهرخـويشـتن دارم خـبر   

      از آنجا بــرگـرفت" ايرانخسرو " تا خلـف را 
 در ستــم بــودنـد از بـــى داد هــر بــيداد گـر    
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 :و درجاى ديگرى فرخى سيستانى گويد

 يمــيـــن دولـت عالى، اميــن ملــت باقى

 نظام دين ابوالقاسم، ستوده خسرو ايران

م آن  فرخى سيستانى درجاى ديگرى قلمروسلطنت سلطان محمود را ايران و مرد 
 : راملت ايران خوانده گويد

  چه روز افزون و عالى دولتست اين دولت سلطان 

 كه روز افزون بدو گشته است ملك و ملت ايران 

گويا "ايران زمين  رياران رشـهـس "در مصرعسلطان محمود را سيستانى فرخى 
 : استشاهنشاه ايران گفته 

 نامى به وى گشت زاولستان   كه           خــداوند مــا شاه كشورستان   

    كـه ايران بـاو گشت تازه جوان               ايران زمين     رشـهــرياران ــس
واقعيت اين است كه فردوسى وفرخى سيستانى وعنصرى بلخى ومسعود سعد 
وسنائى وديگران هرجاكه سالطين غزنوى را شاه ايران  وشاهنشاه ايران  

ان گفته اند، منظور قلمروسلطنت غزنوى وخسرو ايران ويا خدايگان خراس
ست و وسعتش در عهد سالطين  قلمروااست كه افغانستان ميراث گرانبهاى آن
 هت عهد احمدشاه وتيمورشاه وزمانشانخستين غزنوى درست برابرقلمروسلطن

 . ابدالى بوده است

 مناطق ياسرزمين هاى زير جزو جغرافياى ايران شمرده شده ،درشاهنامه فردوسى
، بلخ، با ميان، تالقان، پنجشير، )غرچستان(بست، غور ياغرچگان : ستا

گوزگانان،فارياب، اندراب، بدخشان، باختر، قندهار، كشمير، نيمروز، زابل يا 
زابلستان،هرى و شغنان وغيره كه مثالهاى شعرى اين نامها درشاهنامه 

 :فردوسى گويد.وسايرمنابع ادبى سده هاى ميانه ديده ميشود

 و بوم بُست در غــرچگان از بر              ران به كـوه اندر آيد نخستزايــ
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 همـى دون در بلــخ تـا انـــدراب              دگـر تالـقــان شــهــر تا فـارياب

 ر مـرز ايــران وجــــاى كيانــــس             يـاندگـر پنجهير است تــا بـامـ

 دخداىجــهانكنهادست نامـش                اىـدگر گوزگانان فــرخــنــده ج

 همينست ازاين پادشاهى نــشان            دگر مـــولـيان تا در بــدخـشــان

 رمــ بـرآيـد ب تــالنــكه با دشت خ                   ـت آمــو و زمــروتر دگــر دشـــف

 تش به گردبخارا وشهرى كه هس               چه شگنان ور ترمذ و ويسه گرد

 نجـويد كـس آن پادشاهى به نيز                 ا در سغـد نيزــبــرو ت هـمى دون 

 شور نيــمروزـــدو كـــــسپــارم بـ               وزــد رستم گـرد ســوزآنسوكه ش

 شـايم راهـوى بـاخــــتر بــرگــــــس                 وانم سپاهـــزكـوه  وزهامـون بخ

  پـس روان اريك ازينــندارم ت                    دوانــازم ايـن تــا در هــــنبـپرد

 ـنـــان مــا  شـادكـــدل زيــردسـتـ                 نــراســـان تـرا دادم آبــــادكــــخــ

 زرگان رسيدــشاه و بـــب  زو خـبر                رسيد هرسمنگان ـچونزديك ش

 ود آنهــمه زيـن شـمارـــشمـا را ب                 ابــل و قــنـدهارــزك زكشمـــير و

 ۀ ناى ورودـــــد از نالــجهان پـرش                 ان آمـد و مـرو رودــسوى طالـق

 سوى زابـلـستان فـغان بـركشيد                چـو از ديده گه ديـده بانش بديد

 ز چندــدرش نيــسواران بگـرد انـ                كه آمـد سوارى سـوى هــيرمند

 و سغد و ترمذ و دشت آمو) بخارا( دراين ابيات شاهنامه، بجزموليان
لمروافغانستان ، كه شامل خراسان تاريخى اند، بقيه همه در ق)كستانتاج(

 ،ونيزهاشميان ،از داكتررساله اى درسخن شناسى : رك( .امروزى قرار دارند
افياى تاريخى سرزمينهاى خالفت شرقى، از لسترانج، ترجمه فهرست اعالم جغر

  )   محمودعرفان،چاپ دوم تهران

در نزد فردوسى و فرخى " ايران" از كار برد كلمه ،هدف به نظر ميرسد كه همه جا
سلطۀ سالطين سيستانى و ديگر شعراى دربار غزنه ، منظور سرزمين هاى زير 
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.  مى پرداخته اند وخراج  باج داشته و غزنه شاهانمتابعت از غزنوى بوده است كه 
پس بيجا نيست كه سلسله هاى غزنوى، غورى، آل كرت، تيمورى، هوتكى و 

در بسى موارد خود را پادشاهان ايران خوانده اند كه از لحاظ  ... درانى وغيره 
 نه باتطبيق ميكند ) افغانستان(اربعۀ اطالق جغرافيائى بيشتر با حدود 

  بنام فارس شناخته ��Sد&١٩٣٥ قبل ازتا سى ايران امروزه  كه جغرافياى سيا
  .ميشد

افغانستان در «مرحوم كهزاد نيزدر آخرعمرخودكتابى در همين مورد بنام  
تاليف كردندودرآن براين  نكته تأكيد نموده اندكه منظور از ايران » شاهنامه

  .نام  قديم كشورما است » اريانا« درشاهنامه  همانا
 توجه  ر چند نمونه از شعر و نثر عهد غزنوى ، آل كُرت و تيمورى و بعد تربه ذك

  :كنيم،  فرخى سيستانى گويد
 شيــرنر در كـــشور ايـــران زمـيـــن      از نهيــبش كـــــرد نــتواند زيان

   هيچ شه را درجهان آن  زهره نيست        كــو سـخن راند زايـران برزبان 
 : گويدمسعود سعد سلمان

  به هرشهرى كه بگذشتى  به آن شهراين خبرده 

   كه آمد بــــــر اثر اينك ركاب خســرو ايـــــران 
 :حكيم سنائى گويد 

  آنكه تاچون دست موسى طبع را پرنوركرد 

 ملك ايــران را چــو هنگـام تجلى طـور كرد 

كه «: ت  مؤلف تاريخ وصاف در حق شمس الدين كرت حكمرانان هرات آورده اس
حر شمس الحق ال هاست شهريارايران، خسرو بر وبمصداق اين دعوى آنست كه س

وجيه نسفى ، محمد كرت ) 20(» ... والدين كه روزگارامر و نهى او را رام  باد 
  :راساالرايران خوانده گويد
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  بسال ششصد وهفتاد و شش مۀ شعبان      
  قضا زمصحف دوران چوبنگريست بفال

  دكُــرت        ـــفــدر ايــرانيان محــمبنام صـــــ 
 الـورت درحـــبــــرآمـد آيــــت الشمس كــ

را ) حصاراختيارالدين(هجرى چون بناى قلعه دارالسلطنه هرات818 درسال  
گذاشتند، بركتيبۀ كاشى آن قصيده اى نوشتند د رمدح شاهرخ كه اين سه بيت از 

 : آن است 

 و خوشترــ  كــالمى نيامــد ز مـدح ت   روى دفــتـر    ايا پــادشاهى كــه بــــر 

  كــه هستـند شايــسته تخت  و افسر   شهـنشه الغ بيگ و سلطان براهـيم        

    دگــر كــرده از بهرش ايران مسخر   يكى را نشانده است بر تخت توران     

 :سجع مهر محمودهوتكى بدينقراربوده است    

  وقرص آفتاب      ان چق ايرسكه زداز مشر 
  شاه محمود جهانگير سيادت انتساب

  دين حق راسكه بر زر كرد از حكـم اله         
 عاقبت محمود باشد پادشـاه  دين پناه

 يا 

 دولت سلطان حسين نابود شد

 )21(شاه ايران عاقبت محمود شد 

از قول دكترسيد  داكتر جاويد درارتباط به تغيير نام كشور پارس به ايران  مرحوم
بنابر اسناد موجود، درماه دسامبرسال «: شهرام ايرانبومى، مينويسد

ميالدى برابر با ديماه شمسى وزارت امورخارجۀ ايران به موجب بخشنامه 1934
كه براى نمايندگى هاى سياسى خود دركشورهاى خارجه ارسال )متحدالمال(اى 

 مارس22ى برابر باشمس1314داشت دستور داد كه از اول فروردين سال
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منبع باز . كلمه ايران بكاربرده شود» پرشيا«و » رساپ«ميالدى بجاى كلمه 1935
به بيش از دوهزارو »پرشيا«به لحاظ تاريخى قدمت شكل گيرى واژۀ : مينويسد

در عمل قادر نيست » ايران«درحالى كه كاربرد لفظ . پانصد سال پيش برميگردد
انۀ فرهنگى تمدن ايران را در زبانهاى خارجى در بار تاريخى محتوائى را كه پشتو

خالصه لفظ ايران و ايرانى بمعناى اعم كلمه مترادف است با . برميگيرد، اداكند
ژاد، زبان و فرهنگ و تمدن و آريائى كه اطالق ميشده است برن نالفظ آريا
  ) 22(».آريائيها

همخوانى دارد و » ناآريا«بيشتر با كلمه » ايران« بدينسان ديده ميشود كه كلمۀ 
از لحاظ تاريخى بيشتر درمورد كشورما كار برد داشته تا سرزمين ايران كه در 

  .نام رسمى كشور ايران گرديد)١٩٣٥(عهد سلطنت پهلوى 
  

  :افغانستان
درقرن سوم مى آيد كه " افغان"از كلمۀ ،افغانستان به معنى كشور افغانان

 در كتيبۀ كعبۀ زرتشت    ساسانىميالدى در دوره شاهپور دوم، وشاهپور سوم
در مورد قبايل افغانى ذكر شده و» Apgan اپگان«و» Abganابگان« بصورت

  )23. (بكاررفته است

اقتدارحسين صديقى دانشمند هندى در مقالتى محققانه در مورد ريشه وسابقۀ 
درنوشته هاى هندى ويونانى باستان ازافغانها به نام « : كلمه افغان مينويسد

هرودت مورخ . يادشده است)افغان فعلى(»اواغنا«و) پشتون فعلى(»توسپاك«
 ناميده وجملۀ قبايل هندى به شمار» پاكتوس«آنها را ) م.ق486_426(يونانى 

 و) پيشاور(هنديانى كه دركنار شهر كاسپاتوروس« :او مينويسد. آورده است
ن در شمال هستند، درمقايسه با بقيه هنديا) پكتيكاى كنونى(»پاكتويكا«كشور

آنها . وهمسوبا بادشمال زندگى مى كنند و روش زندگى آنها شبيه باختريهاست
  ) 24(» .درميان هنديان جنگجوترين اند

  هنرى بيلو، لوونتال، االف : پوهاند دكتور حبيب اهللا تـژى دانشمند افغان ميگويد
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كر كارو، و مولف مطالعات زبانشناسى هند جورج گيريرسن در عبارات فوق الذ
را معادل الفاظ پشتونخوا وپشتون تلقى » پختويس«و» پكتيكا«هرودت كلمات 

ريگويدا، كتاب » پكتاس«همچنان جورج گريرسن كلمه پشتون را با كلمه . ميكند
» اپريدى«هرودت را مردم » اپاروتى«كهن آريانا قابل مقايسه دانسته وكلمۀ 

  )25.(ميداند

: مينويسد كه »  افغانستان معاصرظهور«گرگوريان در حواشى فصل دوم كتاب
 را دركلمه» پتان«ريشهً اصطالح ) 318-316افغانستان،ص(Bellewبـيليو

 مگر. هرودت مى بيندكه سيزدهمين بخش امپراتورى داريوش بود» پكت«
" پكت"را از كلمه ) شتونپ(= مارگنسترن برمبناى علم زبان شناسى ريشهً پتان

را مشتق از كلمه پشتانه " پتان"ى كلمه وبرطبق دانش  زبان شناس نمى داند
  )26( )223افغانستان، ص (.ميداند

درباره توجيه اين . نام نسبتاً جديد است" پتان"داكتر حسن كاكر، مينويسد كه 
بقول فرشته وقتى افغانها از جبال .كلمه روايات متعددى موجود است

توطن ساخته ده شدند در معمورۀ پتنۀ واليت بيهار سرزمين هندميغوركوچان
زبان شناسان . خواندند" پتان"هنديها آنها را به اسم مكان جديد شان . شدند

منجمله مورگن سترن، برطبق استدالل زبان شناسى كلمه پتان را مشتق از كلمه 
كلمه به سببى ضعيف است كه اين مگراين تعبير فاللوجيكى اين . پشتانه ميداند

نابع تاريخى به نظرنميخورد واين ظاهراً اول نام قبل از قرن دوازدهم ميالدى در م
به آن افغانهايى داده شد كه در قسمت شرق درياى سند در هند متوطن بودند 

بعد ها نويسندگان .وپسانهابه قسمتى از افغانهاى جبال سليمان هم اطالق گرديد
هاى اطالق كنند كه درداخل  انگليسى كوشيدند اين نام را صرف به آن پشتون

  )٢٧( ."ت امپراطورى هندشان مى زيستندومجاور
 در قرن ششم ميالدى افغانانگوريان، نخستين اشاره در مورد يبنابر تحقيقات گر

دراثرش » VarahaMihiraوراهامهيرا «ازسوى يك منجم هندى بنام 
 به آن   »  Avagana اواگانا«بصورت » Brhat_Samhitaسمهيتا_برهات«

احى شرقى افغانستان كنونى زندگى داشتند دسته مردمى اطالق شده كه در نو
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و در قرن هفتم ميالدى زاير . وبه احتمال قوى همين افغانها گمان شده ميتوانند
 ذكرميكند كه "اپوكين"،ازمردمى بنامHusanTsangچينى، هيوسان تسانگ 
نامبرده محل سكونت شان را در اطراف كوه هاى سليمان . منظورش افغانها است

آنها  بطورطبيعى مردمان سخت سرو پر خشونت : "يگويدنشان ميدهد وم
استند، اطواروكردار آنان ناهنجاراست،ولى بسيار باايمان ودرستكار واز 

  )2٨."(همسايگان خودبسيار بلند همت تراند
مينويسد كه پرسى سايكس شايد نخستين نويسنده يى مگرداكتر حسن كاكر،

اپوكين :  قول كرده مينويسد كه نقل) هيوان تسانگ(باشد كه از قول شون چونگ
درسلوك درشت اند ولى در موضوع .طبعاً مردمان  سرسخت  وخوفناك اند"ها

ميكند كه ،يك تعداد كاكرعالوه ." عقيده وايمان برهمسايگان برترى دارند
رنظريات مشابه  اظهار نموده اند،ولى من نه نام اپوكين  ونه نويسندگان ديگ

 يافتم  كه ]-اسناد بودائى جهان وغرب - ن چونگشو[نوشته فوق را در كتاب 
 ١٨٨٨ آنرا ترجمه كرده است و در) Samuel Beal(پروفسور ساموئيل بيل
آنها . گفتار شون چونگ درباره مردمان باميان ميباشد. درلندن نشر شده است

عالوه برآنچه شون چونگ در باره مردمان باميان .شايداپوكينها بودند ويا نبودند
نوشته آن درباره مردم [بلكه ،ست آن نيست كه سايكس نقل نموده است نوشته ا
پوشاك شان عموماً . اطوار مردم آنجا سخت ودرشت است:... چنين است] باميان

ادبيات ،مقرراتى، رسوم وپول مروج شان درتجارت عيناًً ... از پشم وپوست بوده 
اوت است ولى لسان شان كمى متف... همان است كه دركشورتخار معمول است

  .باهم شباهت دارند شكل وقواره خيلى بلحاظ
 كه نام اپوكين در آن مذكور كاكرمى افزايد كه پروفيسور بيل آن قسمت كتاب را

است ترجمه ننموده، ولى اين قسمت در آن متن كامل شون چونگ ديده ميشود كه 
ست به انگليسى ترجمه شده ا) Stanilas Julien(از طرف ستا نيالاس جولين

وموصوف براى اين مقصد بيست سال را براى فراگرفتن لسانهاى چينى 
پسانها همين متن ، اساس كتاب .وسانسكريت صرف نموده است

كننگهم . تشكيل ميدهد" جغرافيه قديمى هندوستان"الكزاندركننگهم را بنام 
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شون چونگ صرف يك مرتبه درهمين يك فقره مختصر اپوكين را :"مينويسد
وى شمال غرب اولى وغزنى  بس) بنو(Falanaآن را بين فالنه ذكر ميكند و

درنظر شون چونگ " اپوكين"به اينصورت . وجنوب شرقى دومى قرارميدهد
اصالً نام يك منطقه بوده كه كننگهم درضمن بحث مفصل آن را با افغانستان 

 ئن ام كهمن تقريباً مطم" ومى افزايد كه وساكنان آن يعنى افغانها يكى ميداند
  )٢٩."(مقصد شون چونگ از ذكر كلمه اپوكين افغان بوده است

حدودالعالم،رشته كوه هاى سليمان رابه مثابهً پرنفوس ترين سكونتگاه قبايل 
 دهى است بركوه سول« :عبارت مؤلف حدود العالم چنين است.افغانان ميشمارد

 اندر ميان با نعمت واندرو افغانان اند وچون از اينجا بروى تا به حسينيان راه
« :از افغانان نام برده ميگويد" بينهار"وباز در بيان شهرى بنام » .دوكوه است

بينهار،جائيست پادشاه او مسلمانى نمايد وزن بسيار دارد از مسلمانان واز 
  )٣٠(»  .افغانان وازهندوان، بيش از سى كس، وديگرمردم بت پرستند

 ذكر افغانان را براى اولين بار درمنابع اسالمى«ميكند كه يادآورى گريگوريان 
از مولف نامعلوم، و نيز در ) م983=هق372" (حدودالعام"دركتاب فارسى
عتبى . واقعه نگارعربى ميتوان مالحظه كرد) ق630 -555(الكامل ابن اثير

پنجم (  كه درقرن يازدهم)تاريخ يمينى( دربار سلطان محمود، در اثرخويش منشى
، افغانان غزنوىشود كه در لشكر سلطان محموديادآورمي نوشته شده،) هجرى

منجم دربار سلطان محمود  )يحانابور( البيرونى. سپاه خاص خود را داشتند
قبايل مختلف افغانانى يادآور  ازخود"ماللهندتحقيق "وسلطان مسعوددر كتاب 

مورخ جوزجانى . د كه درسرحدات شمال غربى هند سكونت داشتندميكن
 ميالدى 1360ناصرى متذكر ميشود كه افغانان درحدوددرطبقات دربارغوريان 

.  برهند اشتراك داشتندعساكراجير درلشكركشى هاى الغبيگبه عنوان 
 618در [كه توسط سيفى هروى" تاريخنامه هرات"درآثاراوايل قرن چهاردهم مثل 

افغانستان از غرب تا سيستان، واز شمال تا :  نوشته شده گفته ميشود كه]هجرى
ودرشرق تا رودخانه ) بلوچستان(مينداور و زابلستان، ازجنوب تا مكرانغور و ز

بدين ترتيب ناحيه مستونگ كويته مركز آن را . سند هندوستان گسترده است
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در ) هجرى730تاليف در(حمداهللا مستوفى درتاريخ گزيده. تشكيل ميداده است
 سال بسى از صفحات خود ازمحاربات افغانان با شاهان آل مظفر در حدود

هجرى ذكر كرده است وهمچنان عبدالرزاق بن اسحاق سمرقندى در مطلع 650
السعدين ومجمع البحرين خود افغانستان را جزئى از قلمرو تيمورى دانسته كه 

  )٣١.(بعد از سيستان ذكر شده است
همه روايتها دراين نكته موافقند كه در « : همونت استوارت الفنستون مينويسد ك

پيش ازاين افغانان دركوه هاى غور مى زيسته اند وظاهراً آنان در روزگارى دراز 
كوه هاى سليمان تمام .  گزيده بودندپيشين دركوه هاى سليمان نيز ماواروزگار 

براساس روايت تاريخ فرشته آنان . كوه هاى جنوبى افغانستان را در بر ميگيرد
هراً افغانان بخش ظا. شرقى جايگزين بوده اند -درسدۀ نهم دركوه هاى شمال 

مهمى از سپاه محمود و ديگر شاهان غزنوى را تشكيل مى داده اند، اما كوه 
وشايد شاهانى داشته اند كه نسب . نشينان غورآزادى خويش را حفظ كرده بودند

اين شجره را ميرخواند . ميرسيده است] ساك پشتون= سهاك[= شان به ضحاك
معلوم است كه شاهزادگان . دكرده استآورده وصاحب تاريخ فرشته هم آنرا تائي

غورى از قبيله افغانان سورى حتى تا قرن دهم پيشينه تاريخى داشته اند وظاهراً 
  . غور، فيروزكوه وباميان از شهرهاى بزرگ آنان بوده است

 در روزگار محمود غزنوى مردم غور تابع شهزاده اى بنام محمدبودند كه بدست 
 دودمان همين خانواده تا اواسط سده دوازدهم .سلطان محمودمغلوب واسيرشد

ميالدى ناگواريهاى بسيارى را از غزنويان متحمل شدند، تا سرانجام دست به 
اسلحه بردند و شاه غزنى را از تخت بزير كشيدند وآن پاى تخت زيبا را آتش زدند 
وبا خاك يكسان كردند و با گسترش دادن قلمرو خويش، سرزمينهاى سلطنت 

ندوستان، بلخ، بدخشان وبخش بزرگى از خراسان را به زيرفرمان خويش كابل، ه
از آن روزگار تا هجوم بابر، مدت سه قرن دود مانهاى مختلفى از افغانان . آوردند

برهندوستان حكومت كردند، اما بخش ديگر قلمروشاهان غور به دست 
( نوناز دودمان سورى اك. خوارزمشاه افتاد وسپس توسط چنگيزخان فتح شد

افغانان در مدت . خانوادهاى انگشت شمارى در دامان مانده اند)  1814در
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حكومت دودمان چنگيز وتيمورلنگ ودودمانش ظاهراً ازادى خويش رادر كوه 
  )٣٢(».پايه ها حفظ كرده بودند

 ملـت افغـان    اصـل ونـسب   مـورد درسيد جمال الدين افغان  درتاريخ افغانانستان،      
 ىكـ ي.  اسـت ى اوراديـ  مهـم و قابـل   اريم افغـان دو نكتـه بـس   در بـارهء نـا    " :مينويسد

 مثـل  ىخي اسـت كـه در منـابع مهـم و معتبـر تـار              ىمي قـد  اري نام افغـان نـام بـس       نكهيا
 و حدود العالم آمده و بخـصوص در       ىنيمي خي ؛ تار  ىهقي ب خي ؛ تار  ريالكامل ابن اث  

 بـر  شترين گرچند ب نام افغانكهينكته دوم ا. سفر نامه ابن بطوطه به كرات ذكر شده       
  .ده است اما مختص انها نبوده استپشتونها اطالق ش

 مختلـف  اتيـ از روا)  ومردم افغانستان نيسرزم(  در كتاب فوردي كل سي لو ىري م 
 افغـان  اي ) بيسواركار نج(= اوه گانه : "  كرده است كه ىري گجهي عرب نت نيمورخ

 گـر ي دىدر جـا " كهـا يبـر تاج  شده است هـم  ىدر نزد اعراب هم بر پشتونها اطالق م  
 باشـندگان  ۀيـ نـام افغـان بـر كل   :  كرده اسـت كـه   ى جمع بند  ني در مجموع چن   فورديكل

  )ى اسعدى ترجمه مرتض141صفحه . (  شده است ى هندوكش اطالق مى هاهيكوپا

 سفر نامه ابن بطوطه است كندي را ثابت مفوردي كلىري گجهي نتني كه اى مهمليدل
 از ه يـى فـ ي طانجاي در امي به كابل سفركردسپس :سدي نوىل م  در سفرش به كاب    ىو. 

 پادشـاهان  تخـت ي پامي كابـل از قـد  . شـوند ى مدهي كه افغان نام   كندي م ىعجم زندگ 
 قـرار  ى افغـان لي اسـماع دي بنـام سـ  ى شهر مزار عـارف بزرگـ  نيافغان بوده است در ا 

 ) سفربه كابل406 صفحه ىمتن عرب... ( دارد 

 بـا شـندكان كابـل و    هيـ  كلل است كه او در هر حـا   نياكته مهم   ن  ابن بطوطه   كتاب در  
 ىرونـ ي بحـان ي دراثـار ابور گـر يازطـرف د .  اطراف انرا افغانان خوانـده اسـت     ىنواح

كـوه  ) تـون ي ز اهيـ  گ انيـ درب (دنهيو دركتـاب الـص    )  سوم   مي اقل انيدرب (ميمثل التفه 
 افغانـان خوانـده   ى تا به زابل و بست به نام كـوه هـا  نيوكش از حد فاصل چ د هن ىها

ــروياز ا. شــده اســت   ــ گجــهي نتن ــوردي كلىري ــف ــر اى مبن ــان  نكــهي ب ــام افغ عــالوه [ ن
 ى اطـالق مـ   زيـ  هنـدوكش ن   ى هـا  هي باشندگان كوه پا   ري و سا  كهايبر تاج ]برپشتونها
  )٣٣( ".  مهم و قابل توجه باشداري بستوانديشده است م
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ــن حــال    ــا اي رهنــگ در كتــاب  افغــان، يكــى ميــر محمــد صــديق ف   صــاحب نظردو  ب
در ارتبـاط  » اوسـتا «رسالۀ و ديگرى داكتر جاويد در  » رن اخير افغانستان درپنج ق  «

واشــاراتى كــرده نكــاتى نوشــته اند درمعاهــدات رســمى نــام افغانــستان كــابرد بــه
فرهنـگ درجلـداول تـاريخ خـود در ارتبـاط بـه       . اندكه سوء نيت شان رانشان ميدهد   

افغانـستان متـذكر ميگرددكـه در جنـورى         نخستين معاهده انگليس وايـران عليـه        
 معاهده اتحاد انگليس وايران عليـه فرانـسه و افغانـستان امـضا گرديـد و در        1801

 »پادشـاه «مـواد دوم وسـوم وچهـارم آن معاهـده، كلمـه افغانـستان در پهلـوى كلمـه         
فرهنــگ توجــه خواننــده را بــه ايــن نكتــه جلــب ميكنــد كــه، در معاهــده   . آمــده اســت

باراول كلمه افغانستان به عنوان نام رسمى كشوركه در گذشته بنـام         براى  «مذكور  
امـا دكتورجاويـد بـراين پـا فـشارى         )3٤(» .بكـار رفتـه اسـت      هاى ديگريـاد ميـشد    

ــه، بلكــه       ــستان بكــار نرفت ــه افغان ــرارداد كلم ــه در آن ق ــا" خــاك افغــان "دارد ك " ي
ــان  ــه شــده اســت  " ســرزمين افغ ــاط    ) 3٥.(گفت ــار در ارتب ــوم غب ــا مرح نخــستين ام

معاهده بين ايران وانگليس ميگويد كه معاهده مذكور داراى پنج ماده بود  كه در  
  :آن راجع به افغانستان چنين گفته شده بود

هرگاه پادشاه افغانستان تصميم حمله به هندوستان بگيرد،پادشاه ايران :ماده دوم
ــستان ســوق خواهــدنمودتا ايــن كــشور را خــراب    "كــوه پيكــر "يــك ســپاه   درافغان

ايران  درصورت تمايل افغانستان به صلح،:ميگويدودر ماده سوم ... وويران نمايد
خيال )زمانشاه(اين شرط راجزء شرايط صلح خواهد ساخت  كه پادشاه افغانستان        

  )٥٠٣/غبار.(حمله برهندوستان را براى هميش از كلۀ خود بيرون نمايد

هده مهم سياسى، چرا سوال اينست كه نمايندگان ايران وانگليس ، دراين معا
بجاى پادشاه  افغانستان، پادشاه خراسان نگفتند وننوشتند، زيراهنوز ايالت 

اين تذكرنشان ميدهد كه نام افغانستان به عنوان . خراسان جزء افغانستان بود
يك كشور از مدتها قبل در ميان دول همسايه يك نام قبول شده ومشهور بوده 

  .است
بطور رسمى بعد از تجاوز نخستين  افغانستانكه نام مدعى است  داكترجاويداما

 بين شاه شجاع ومكناتن 1839مى 7انگليس بر افغانستان ودرمعاهدۀ مورخ 
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نماينده گورجنرال هند درقندهار ذكرشده و گويا ازآن ببعد افغانستان نام رسمى 
 داكتر جاويد ولى ، )٣٦.(كشورماشده و قبل ازآن اين نام رسميت نداشته است

درچه زمانى و دركدام مقاوله  ومعاهده اى بين المللى " خراسان" كه نام وشتهنن
  نام رسمى سرزمين افغانستان بوده است؟

 كه انگليس ها براى حفظ سرحدات هندوستان  ازترس پيشروى 19 تا آغاز قرن 
 با ايرانروسها بسوى ابهاى گرم، به امضاى معاهدات دوجانبه سياسى ابتدا 

وبعد با شاه شجاع ) 1809در( بارنجيت سنگ زعيم پنجابسو سپ) 1801در(
 درتمام اين معاهدات از زمامداران .زيدندمبادرت ور) 1909در(سدوزائى

سرزمين مابه عنوان پادشاه افغانستان نام برده شده ، نه پادشاه خراسان و  قبل از 
داران  نيزدر هيچ زمانى وهيچ رويدادى، پيمانى به نظر نميرسد كه زمام19قرن 

كشورما با كشورهاى همسايه به امضا رسانده باشد و درآن نام رسمى براى 
  .تذكرداده شده باشد" خراسان" كشورما 

، 1747قرنها پيش از تاسيس دولت معاصر افغانستان در» افغانستان«نام 
) ياكُرد(اين نام بطور مشخص در زمان حكمروائى ملوك كُرت .معروف بوده است 

رن هفتم هجرى بر سرزمينى اطالق ميشد كه از وادى فراه آغاز هرات در نيمۀ ق
ميگرديد و به استقامت جنوب و جنوب شرق تا كوه هاى سليمان در وزيرستان و 

سيفى هروى در ارتباط به احياء ) ٣٧.(كناره هاى رود اتك امتداد مى يافت
ا ميالدى خان بزرگ، اوكتاى ق1236=هق 634درسنه : مجدد هرات مينويسد كه

آن، فرمود تاهرات را احياء كنند و عده ئى از اسيران را كه بعد از نخستين بار 
ميالدى از آن شه ركوچانده بودند باز گردانند، 1221= هجرى618تسخيرهرات در 

ديدند كه در پيرامون ويرانه هاى شهر تقريباً نه روستائى بود و نه حيوان كارى 
و بدين سبب نخستين ساكنان هرات » .جويها انباشته شده است«براى زراعت و 

قرار براين شده بود كه هر مرد . ناچار خود بجاى گاو، گاو آهن و خيش ميكشيدند
بكارد و از » كوتك خاك«در پنجاه ) گرام700كيلوو3(ساكن هرات سه من گندم 

هنگام زرع از «و به امر قستاى شحنۀ جديد مغول ) ٣٨.(بركه و حوض آبش دهد
ميكشيدند و ديگرى معياد راست ميداشت و ) يوغ( ــ دو جوغوضيع و شريف دو 
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بدين نوع زمين را شديار ميكردند و تخم ميپاشيدند و پنبه ميكاشتند و چون 
ارتفاع انتفاع گرفتند و پنبه برداشتند، بيست مرد تناور را كه در سرعت سيران بر 

 » افغانستان«ه طيران طيور مبادرت گرفتندى، هر يك با پشتواره بيست من پنبه ب

  )٣٩(» .و ادوات دهقنت آوردند) گاو(فرستادند تا از آنجا دراز دنبال
اين روايت به وضوح موقعيت افغانستان را در جنوب نزديك هرات نشان ميدهد  

و اگر اين افراد توانائى انتقال بيست من پنبه را تا دو صد كيلومتر داشته بوده 
پس معلوم ميشود كه درعهد سيفى، . باشند، اين فاصله تامرز فراه ميرسد

. افغانستان و افغان به قبايل مسكون در فراه و هلمند تا قندهار را ميگفته اند
ولى از مطالب ديگر تاريخنامۀ سيفى بر مى آيد كه قلمرو افغانستان آن روزگار 

  )٤٠. (درجنوب شرق تا كوه هاى سليمان و رود اتك ميرسيده است
رانى بناى دولت مستقل افغانستان را ميگذاشت، برايش هنگامى كه احمد شاه د 

اين بسيارمهم بود كه او بنياد دولت مستقلى را اساس گذارد كه ديگر مردم 
افغانستان حاكم بر سرنوشت خويش باشند و به هيچ قدرت يا دولت ديگرى منبعد 

ناميده نه اينكه قلمرو پادشاهى او بايد حتماً افغانستان . باج و خراجى نپردازند
و اما چگونه ممكن است كه سران اقوام جرگه كنند و مدت . شود يا حتماً خراسان

نه روز براى انتخاب يك زعيم از ميان اقوام متنفذ به گفتگو وكنكاش بنشينند، 
  ولى آخر ندانند كه اين زعيم بر كدام قلمرو و يا چه سرزمينى فرمان براند؟

به پادشاهى، ازسوى اعضاى جرگه به پرواضح است كه هنگام انتخاب احمدشاه 
ودرنمازهاى روزجمعه  عنوان پادشاه افغانستان به اوتبريك و تهنيت گفته شده

به عنوان پادشاه افغانستان برايش خطبه خوانده شده است، نه بنام پادشاه 
عدم موجوديت سند تحريرى از سوى جرگه در مورد نام كشور، . خراسان يا آريانا

پرواضح .  تواند كه نام افغانستان فاقد اعتبار پنداشته شوددليل آن شده نمى
است كه مركز اقتصادى و تجارتى افغانستان آنوقت، شهرقندهار بر سر شاهراه 
تجارتى خراسان و هندوستان قرار گرفته بود و احمد شاه درانى نيز در شهر 

شاهى قندهار كه مركز اقتصادى و ادارى افغانستان آن روز بود، بر تخت پاد
و چون نام افغانستان در نزد مردم و سران اقوام و رجال آن زمان يك . جلوس نمود
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نام قبول شده و معروف بود، لهذا با توسعۀ قلمرو و سلطنت درانى، اين نام 
از اين است .بر تمام قلمرو حكومت احمدشاه درانى اطالق شده رفت) افغانستان(

چگونه حكمى صادر ننمود كه مردم كه احمدشاه درانى در دوران حيات خود هي
بايد صرف از كشور و قلمرو حاكميت او بنام افغانستان ياد كنند، زيرا كه درآن 

  .روزگار افغانستان نزد مردم قندهاريك نام معروف وپذيرفته شده بود
... اين مملكت«:فيض محمد كاتب هزاره در مورد وجه تسميۀ افغانستان مى نگارد

( احمدشاه كه بعد از انقراض اعالحضرت) عليضرت ا( درزمان اعالحضرت 
هجرى براريكۀ سلطنت 1160 ميالدى مطابق1747نادرشاه درسال ) اعليضرت 

شد و اظهر اينكه به اعتبار كثرت » افغانستان«جلوس نمود زياد تر موسوم به 
كه دراين مملكت ساكن و متوطنند، به زيادت لفظ " افغان"وانبوهى مردم

  ) ٤١(».نامزد گرديده است» افغانستان« افغان به در اخير" ستان"
  به نظر ميرسد كه احمد شاه درانى پس از آنكه مشهد و نيشاپور و تون و طبس و  

م فتح و ضميمه قلمرو افغانى نمود، از بكار بردن نام 1751 و 1750قاين را در 
خراسان به عنوان قلمرو حاكميت او بدش نمى آمده و بيجا نيست كه 

الحسينى منشى دربار او در تاريخ احمدشاهى او را پادشاه خراسان محمود
خراسان غربى كه مركز آن نيشاپور بوده است از روزگاران قديم تا . خوانده است

فقط در عهد . كنون جزئى از قلمرو ايران بوده و امروز هم به همين نام مسمى است
 ميالدى براى مدت 1800 ببعد تا عهد زمانشاه يعنى1750احمدشاه درانى از 

پنجاه سال جزو امپراتورى درانى قرار گرفت، ولى از آغاز قرن نزدهم دوباره 
با شرح مطالب باال معلوم شد كه افغانستان بخش . بكشور ايران ملحق گشت

عمدۀ خراسان تاريخى بوده است كه امروز فقط د وبخش آن درافغانستان و يك 
ستان، ازبكستان و تاجيكستان بخش آن درايران و يك بخش آن در تركمن

  .قراردارد
) قرن قبل ببعد90بخصوص ازدهۀ (برخى از بيماران سياسى در طى سالهاى اخير

به ميان كشيدند و بارى در نشرات » خراسان«طرح تغيير نام كشور را به عنوان 
برونمرزى نيز آنرا با آب و تابى عنوان نمودند كه خوشبختانه مورد استقبال مردم 
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م و هوادار وحدت ملى افغانستان قرار نگرفت، زيرا ميدانستند كه هدف چيزفه
چنين طرح هايى اساساً تجزيۀ كشور است و به سود دشمنان افغانستان، كه 

  !هرگزچنين مباد
افغان، :" آقاى انجنيرمعروفى در مقالتى ممتع زيرنامملى گراى افغان نويسندۀ 

يك حلقۀ خاص از افغانان .. «:  كه مينگارد) بخش چهارم" (افغانى، افغانستانى
خارج از افغانستان، كه تعليم يافته و باصطالح روشنفكر هم هستند، دانسته يا 
ندانسته زير تاثير بيگانگان كينه توز و فتنه انگيز رفته و چنين مسايل را دامن 

اينان غمين اند و ماتم ميكنند كه از قرن هژدهم به بعد، افرادى از قوم . ميزنند
ــ بر افغانستان حكمروائى كرده اند، » قوم پشتون«شتون ــ و بزعم غلط ايشان پ

اما باكى ندارند و چرت شان خراب نميشود، كه تنها از ظهور اسالم بدينسو، 
، مغوالن، تيمور و احفادش و )غزنوى و سلجوقى(اعراب، خاندانهاى ترك نژاد

اينان اصالً دل . چالنده اندتيموريان هند، بيشتر ازهشت قرن براين سرزمين حكم 
 سر بلند »افغانستان«خوش ندارند كه بر ويرانه هاى خراسان، كشورى بنام

اينان شايد آرزو ميكردند، كه كاش اين ! كرد، كه خدايش هميشه سربلند داراد
 درحال تجزيه و زير سيطرۀ فارس ــ خاك بدهن بدخواهان افغانستان ــوطن 

هر وهند بابرى مى بود، هرگز مستقل نميگشت و صفوى و شيبانيان ماوراء الن
اينان ديده ندارند و تحمل كرده نميتوانند، كه فردى از . تماميت ارضى نمى يافت

قوم پشتون، كه مانند اقوام ديگر كشور، يك قوم شريف و اصيل اين سرزمين 
اگر اينطور نيست پس چرا بخود نباليم، كه فردى از . است، كشورى را بنياد نهاد

باشندگان اصيل اين خطۀ پاك، قد علم كرد و دولت مستقلى را تشكيل داد؟ چرا 
لقب » احمدشاه باباى كبير«افتخار نكنيم كه احمدشاه درانى ــ كه كامال برحق 

گرفته ــ از قلزم خرابه هاى خراسان و از اجزاى مجزاى آن، كشورى ساخت، كه 
 افتخار كنيم كه دراين سرزمين بلى، بايد.  ياد ميگردد»افغانستان«امروز بنام 

افتخارآفرين، پس از دوصد و پنجاه سال اضمحالل و تجزيه و تسلط غير، 
باالخره مردى پيداشد، بلى مردى پيداشد و كشور مستقلى را تاسيس كرد و 

  . حدود و ثغور طبيعى برايش داد
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ا از در جايى خوانده بودم كه يك مؤرخ نامدار غرب زمين، برخاستن افغانستان ر
بپا خاستن يك كشور مستقل .  خوانده بود»معجزۀ تاريخ« خرابه زار خراسان

و مقتدر از عظام رميم خراسان، واقعاً معجزه و درخور هرگونه شكر گزارى و 
اگر احمدشاه باباى ابدالى از يكى از اقوام ديگر اين وطن مقدس . سپاس است

ان و يا تاجيكستان مى بود، برميخاست و نام كشور ما مثالً تركستان يا هزارست
گمان «و قيل و قال و واويال وجود ميداشت؟ ) قال مقال(آيا بازهم اين غال مغال 

تمام هياهو و داد و فرياد و عالالئى كه پس از فروپاشى . جواب منست» نكنم
سلطنت خاندان محمدزائى در وطن ما موج ميزند و مود روز گشته، فقط از همان 

  ) ٤٢(». برخاسته» زخم ناسور تاريخى« نگاه بد بين ايشان يك عقدۀ عميق و از
گذاشته 1747ازم كه نام افغانستان چه از واما درهمينجا ميخواهم خاطر نشان س

به بعد رسميت يافته باشد، نكتۀ بسيار 1839، و چه از1801شده باشد و چه از 
ين المللى يك مهم اينست كه اين نام امروزه در جهان و نقشۀ دنيا و نزد مجامع ب

نام پذيرفته شده و مسجل شده است و به آدرس اين نام و مردمان آن صدها و 
جاگزينى نام ديگرى . هزاران مقاله و كتاب و نشريه نوشته و چاپ شده است

براى اين كشور، نه تنها دردى را دوا نميكند، بلكه بر مشكالت دولت و ملت 
  . تفاهم ملى را خدشه دار ميسازدمى افزايد، افتراق قومى را دامن ميزند و 

درد كشور ما وجود نام آن نيست كه با تغييردادن آن عالجش ممكن گردد و فقر و 
  زبانىتنگدستى و مرض و بيمارى و جهل و بيسوادى، خرافه پسندى و تعصبات 

سطح شعور اجتماعى و فرهنگى مردم ما بيكباره باال برود . و قومى نابود گردد
الت اجتماعى، جانشين بى عدالتى ها و استبداد و خود و دموكراسى و عد

درد كشور ما را بايستى در سنتها و باورهاى خرافى و آداب و . سرى ها شود
رسوم قومى و محلى وتعصبات مذهبى و فقدان سواد يا بى سوادى و عدم 

تازمانى كه سطح آگاهى و شعور . دسترس به دانش و تخنيك معاصر دانست
ا نسبت به آنچه هست باال نرود و از دانش و تخنيك معاصر بى اجتماعى مردم م

 بهره باشد، با تغيير نام كشور جامعۀ ما از فقر و بدبختى تاريخى كه گريبانگير
  .ماست، نجات پيدا نخواهد كرد
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مردم ساكن در افغانستان كنونى از چند هزار «: بارى داكتر اكرم عثمان نوشته بود
 ها، ايرانى ها،   جغرافيايى باهندى-ى مختلف سياسىسال باين طرف در واحد ها

و باشندگان ماوراء النهر و ديگران همزيستى داشته است و قلمروى كه اين ملل و 
نحل در آن زيسته اند همواره تحت تاثير حركات تاريخى، دستخوش تحول بوده و 

از يى به عشيره يى و  قدرت سياسى يكى پى ديگر از دستى بدستى، از عشيره 
 جا، نه يگانه، بلكه مهمترين عامل تاسيس از همين. قومى به قومى رسيده است

  )٤٣(» .... و تشكيل اين كشورها عنصر تهاجم و غلبه بر يكديگر بوده است
بدينسان روشن ميگردد كه تاريخ و جغرافياى كشورما مانند اكثر كشور هاى 

خشونت، در چار چوبۀ مرزهاى جهان با قهر و غلبه شكل گرفته و با سر پنجۀ جبر و 
  . موجود قرار داده شده است

اينكه قدرت  ودرمورد سخنان جالبى بيان كرده" نبردمن" ر كتابهيتلرد
هيچ ملتى در روى زمين خاكى را بر وى آن زندگى ... «:  مى گويدايجادحق ميكند

  مرزهاى كه حدود كشورها را .ميكند بدون اعمال قدرت بدست نياورده است
ل ميدهند ومبناى حاكميت ملى هستندبدست انسان ترسيم شده وبدست تشكي

اگر ملتى در يك شرايط زمانى مناسب توانسته است  .انسان هم قابل تغييراست
زمينى مسلطه شود دليل  حق حاكميت ملى جاويد آن ملت برآن سرزمين  برسر

 اين تلقى كرد، بلكه"حق حاكميت ملى"تسلط بريك سرزمين را نميتوان .نيست
دليل قدرت آن ملت وضعف ملل ديگرى است كه اين سرزمين را از دست داده 

بعبارت ديگرحق با كسى است كه .پس تنها قدرت است كه ايجاد حق ميكند.اند
  )٤٤(».قدرت دارد

در مشرق زمين و بخصوص در كشورهاى منطقه هيچگاهى مجال دموكراتيك 
. داده نشده است) امع غربمانند جو(بخاطر ايجاد حكومت دلخواه اين ملل 

اكنون هم در كشور ما تا رسيدن به دموكراسى واقعى راه درازى درپيش است و تا 
زمانى كه اين راه پر از سنگالخ كوبيده ميشود، افغانها در پهلوى ساير كسانى 
كه خود را در سرنوشت اين كشور شريك ميدانند، از كشور خود، و از نام و 

نمود و هر وقتى كه قوم و تبار ديگرى براين كشورغلبه تاريخ آن دفاع خواهند 
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يافت و آنرا با قهر و تهاجم قبضه كرد و ديگران را مطيع و فرمانبردار خود ساخت، 
تا آن . ميتواند هر نامى كه دلشان بخواهد بر قلمرو تحت سلطه خويش بگذارند

د و مثل كوه بر روزگار البته افغانها به اين دهن كجيهاى بچگانه از جا نمى جنبن
جايگاه خويش استوار و پايدار ميمانند و پرازيت پراكنى اين گروه نيز جايى را 

  .نخواهد گرفت
همان گونه كه حق نداريم، به كم سابقه دارترين اقوام ساكن در اين كشور، حتى به  

آنهايى كه بعد از اشغال بخارا از سوى بلشويكها به افغانستان پناه آورده اند، 
م كه چون ريشۀ تاريخى شما در اين كشور زياد نيست، پس نبايد به عنوان بگوئي

رئيس جمهور و يا صدراعظم و يا نمايندۀ مجلس خود را كانديد كنيد، به همين 
سان هيچكسى هم حق ندارد به پشتونها كه يكى از اقوام تاريخى و بزرگ اين 

 يا از غرب به شرق از شمال بر خيزيد و به جنوب بنشينيد و: كشور است بگويد
چون پشتونها داراى خاستگاه قبيلوى و يا ذهنيت قبيلوى : يا بگويد! برويد

آيا تشكيل . هستند، پس شايستگى ندارند تادر رهبرى اين كشور قرار بگيرند
دولت از ديدگاه سير تكامل اجتماعى، گامى جلوتر از مرحلۀ قبيله نيست؟ پس 

ل پيش از امروز توانست اتحاد قبايل را آفرين واحسنت بر ذهنيتى كه سيصد سا
تأمين  كند تا خود را از زير سلطۀ بيگانه رها سازند و به تشكيل دولتى مستقل 

 چرا اقوام ديگرى كه اين مرحلۀ تكامل را گويا پشت سر گذاشته بودند، . بپردازند

  تند دست به چنين ابتكارى نزدند تا نام قوم و تبار خود را بر اين سرزمين ميگذاش
  و كشور را گل و گلزار ميساختند؟

ميخواهم اين مقاله را با سرودى به پايان ببرم كه بارى آن را درمقدمۀ اين مجموعه 
  :آزين بسته ام و همواره درگوش جانم طنين انداز است كه 

  ان ودان ويــو چې داجهـان وې        څــه آسمـځكــڅوچي دام

  غان ويـه يو افــچې پات      څو په دې جهان وي  څوچې ژوند

  تل به دا افغانستان وي
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  مهفت مقالۀ
  

  ازافغان تا افغانستانى
�   ����Wنو�5ازه��� از �*ش
� ه�&F=ر&،ول� ا*�  

Xا Y��= و ��5و�� Xرا*Z\ص��س ]Kس  
  

فين فارسى زبان بعد از قرن يازدهم تا امروزنام افغان وافغانستان در آثار مول
بدانها اشاره »درمقاله ششم(فراوان ذكرشده است كه ما درزير نام افغانستان 

با اين حال دشمنان وحدت ملى وقتى ديدند كه ازتالش براى تغيير نام . كرديم
يگرى را پيش كشور، كاله دلخواه شان درست نميشود، طرح تفرقه افگنانۀ د

و " افغان"مردم افغانستان را به " افغانستانى"كشيدند و با كار برد كلمهً 
تقسيم كرده و برآتش نفاق ملى روغن ريختند كه اينهم جز " غيرافغان"

  . شكست و افتضاح چيزى ديگر، دستگير آنان نخواهد كرد
مى براى من، نوشته هاى خوب مانند مرواريدهاى گرانبها ارزشمند اند و

اين مواظبت جز ار راه  نقل . بايستى قدرآنها را دانست و از آنها موظبت كرد
با اين منطق من از نوشته هاى با . وضبط ونشر مجددآنها امكان پذير نيست

اه سنگ يسصبوراهللا ومعروفى خليل اهللا  نورى و ولى احمدان محتواى آقاي
 دوستى به حال مردم نكاتى نقل كرده ام كه براستى از سروطن پرستى  ومردم

   .ما نوشته شده اند
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  ور كه به دفاع از هويت ملى ما بهدراين خصوص نخستين دانشور دلسوز كش  

اعتراض نمود، » افغانستانى«پرداخت، و بشدت بر كاربرد كلمۀ » افغان« عنوان
آقاى .آقاى ولى احمد نورى نويسنده و صاحب نظر كشور ما مقيم فرانسه استند

همان آغاز هدف كاربرد اين كلمه رادرك كرده بودند، بكارگيرى نورى كه از 
تلقى نمودند وآنرا بشدت " جرم"به مثابه يك» افغان«رابجاى » افغانستانى«

جرم » افغانستانى«استعمال كلمه «:محكوم كردند وضمن مقالتى ممتع نوشتند
 نشده نوشته اى را كه ميخوانيد ازقلم يك پشتوزبان رقم: وادامه دادند. است

چه من با وصف . است، ونه از احساس تعصب وتفرقه افگنى تراوش كرده است
آنكه از طرف والدين به هردو قوم شريف افغانستان يعنى پشتون وتاجيك 
منسوب هستم، درى زبانم ونه تنها به اين دوقوم وطنم، بلكه به همه اقوام اين 

ه وحدت ملى را ازهرطرفى تفرقه افگنى وصدمه ب. سرزمين آبائى ام افتخار ميكنم
  . كه باشد با تمام قوت محكوم كرده مردود ميشمارم

با ايجاد افغانستان از طرف آبا واجدادما، وبا ايثار وفداكارى وقربانى 
هزارهاتن، اين سرزمين پرافتخار آبائى به همت فرزندان واحفاد اين مرزوبوم از 

حدودى، نظر به ولى اينك عده م. اشغال وتعرض بيگانگان حفظ گرديد
كلمه »افغان«ملحوظات مشخص وخدمت گزارى بدشمنان وطن عوض نام

از نگاه ... را به اتباع وباشندگان شريف اين كشوربكار ميبرند» افغانستانى«
حقوق عمومى بين الدول، اصولنامه ها وقوانين اساسى افغانستان منحيث 

براى » افغان«بل ناممنعقدۀ كا)2003(وثايق ملى واخيراًتصويب لويه جرگه سال
در ميثاقها ومعاهدات بين المللى كه .اتباع افغانستان تائيد وتاكيدشده است

افغانستان درپاى آن امضاء وتعهدكرده است، اتباع افغانستان بنام تبعه 
، آيابايداين همه ميثاقها، معاهدات ومقاوالت »افغانستانى«يادشده نه »افغان«

به زعم چندفتنه انگيز وبيگانه پرست مورد تعديل گردند؟ وآيا تعديل آنها 
پذيرش جامعه افغانى وبين المللى قرارگرفته ميتواند؟ آثار، كتب، نوشته 
هاومقاالت، تحقيقهاوتيزسهاى ليسانس ودكتوراها كه بيشتر ازيك قرن در 
سراسر جهان در باره افغانستان نوشته وچاپ شده اند و در همه آنها به تبعه 
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اطالق شده است، بايد تعديل گردند؟ آيا ميشودنام مستوره » افغان«افغانستان
، زن ادب پرور، آزادمنش ومبارز راه آزادى زنان افغانستان رابعد از »افغان«

مستوره «تغيير داد ومنبعد )  هجرى شمسى1287متولد(يكصد سال 
  )١(» اش خواند؟ » افغانستانى

خاص ديگرى چون آقاى به تاسى ازاين اعتراض وطن پرستانه آقاى نورى، اش
 بارز، روستار تره كى، ميرمن ماللى موسى نظام، داكترخليل اهللا هاشميان،
داكترميرعبدالرحيم عزيز، امان الملك جالله، عبدالعلى افضل، نجيب 
قندهارى و انجنير خليل اهللا معروفى، روى نشرات برون مرزى و سايت هاى 

ه درخشيدن و غيرتول افغان، بينوا  جرمن آنالين، -افغان: معتبر انترنتى مانند
 محققانه و مستند و پذيرفتنى به رد ادعاهاى گرفت كه با نگارش  مقالهات

  . پرداختند" افغانستانى"هواخواهان كلمه 
 دريك مقالۀ محققانه تحت "افغان"آقاى معروفى درارتباط به پيشينۀ كلمۀ 

سخن سراى بى « : ارد مينگ) بخش چهارم" ( افغان، افغانى، افغانستانى":عنوان
رستم زال با كك كهزاد افغان، شانزده بار تنها در داستان رزم ) مشهد(مثال توس

را بكار برده و ابياتى از " افغانى"و سه بار " اوغان"، سه بار"افغان"كلمهً 
   :ملحقات شاهنامه را چنين بازتاب ميدهد

  استان را زپيشين گروهاين د  مر             چنين گفت دهــقان دانــش پــژوه 

   بمـــاهسركشيدهبود  يكى كوه                    روزه راهبسهكه نـزديك زابـل 

   راه بود هنـدواندگـر دشت زى                       خـرگاه بـود بيك سوى او دشت

   و بـلوچوكُــرد والچيـن افغانز                    بسيار كــوچ نشسته درآن دشت

  بـوه بودــردم انـــم كه آن حصن از                   ـوه بـــودـــ كــآنعـه باالى يكى قل

   پــا داشتاژدهــاا ــ رزم ب  ه درـــك                 جاى داشتكنشبـدژ دريكى بد 

   و ژوبين گذارانــدازهمه ناوك                   سپاهـش هزار ،افغاننـژادش ز
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  برــبه پـيكار ب و ر ــبحمله چو شي                  رـــر ستــبـ پـيكبـهبه باال بلــند و 

  يادـــودش بــــ برزمبه گـيـتى بسى                هـزادــــك كُـــــ كبــودىورا نــام 

  ! كه اى بد نژادىد خروشــــكه آم                وهزادــگــو بود با ك درين گفت و

   به ننگاوغــان  نامهمهكه آمد                  درنگ بدينسانگزيـدىچه دردژ 

  را چنان بسته دست بديدند كــك

   كــرده پستافغانيـان زگروهى 

ال اقل همزمان با رستم " انافغ"از اين داستان بوضاحت فهميده ميشود، كه قوم  
بلى، قرنها پيش از .  موجود بودهستان تاريخى ـ قهرمان اسطوره ئى افغان-زال 
نكه فردوسى به سرائيدن شهنامۀ خود بپردازد، داستانهاى رستم دستان، سر اي

زبانها و ورد زبان باشندگان اين سامان بوده، كه فردوسى همين داستانها را به 
  )٢. (در شاهنامه جاودانه ساخته استنظم كشيده و 

، نوشته هاى انجنير هم وطنمن ضمن تائيد و ارجگزارى به نظرات صاحب قلمان 
مانه و منصفانه ارزيابى ميكنم، زيرا كه مصم  دراين عرصه پيگرتروعروفى را م

آنچه را وى مينويسد، بر مبناى اسناد و شواهد كتبى استواراست، وهدفش 
 ىراهنمايى نسل هاى جوان و فرزندان غربت ديدۀ افغان در بيرون از مرزها

 اروپا زندگى انجنير معروفى از بيشتر از ربع يك قرن بدينسو در.استكشور
ميكند و در كشور آلمان تحصيل كرده و درهمانجا اكنون بسر مى برد، و با هيچ 
گروه سياسى بر سر قدرت و بيرون از قدرت، دست چپى و يا دست راستى 

او از موضع گيريهاى غلط اشخاص هم . وابستگى سياسى و ايديولوژيك ندارد
ه برايش در درجۀ اول حقيقت حمايت نميكند، بلك) تاجيكها(نژاد و همتبار خود

 كه هسته و اساس وحدت هويت ملىعنوان  بودن به اصل افغانموضوع و 
انتساب به قوم و طايفه و نژاد و مسايل ، مهم است نه ملى ما شمرده ميشود

  .سمتى و مذهبى
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انجنير معروفى مينويسد، واقعاً از روى وطنخواهى و دلسوزى به حال ما را آنچه 
سه دهه به اينطرف در آتش نفاق و شقاق ميسوزيم و علت آن را هم افغانها كه از 

او مينويسد تا ما را روشن كند و از آتش نفاق ملى كه توسط . نميدانيم، مينويسد
هدف آقاى معروفى از . بيگانگان در كشور ما برافروخته شده است نجات بدهد

 اندركاران تفرقه اين نوشته ها آگاهى دادن به كسانى است كه از نيات شوم دست
هاى ملى بى خبراند و نا آگاهانه آلۀ دست اين يا آن سوداگر نام قوم و زبان و نژاد و 
سمت قرار نگيرند و مردم سادۀ متعارف خود را بدون موجب نيست و نابود 

  . نكنند

علت كابرد )قسمت اول(»افغان، افغانى، افغانستانى«:قاى معروفى در مقاله آ
  »  افغانستانى«استعمال كلمۀ « : را بدست ميدهدو مينويسد»افغانستانى«كلمه 
زبان نيست، به ، برخالف حدس دوستان، موضوع خاص و منوط  » افغان«بجاى 

از نظر منِ ابجد نويس، اين موضوع از دو حساسيت آب ميخورد و بر روى 
اين دو حساسيت، كه در حقيقت يك واحد را . اغراضِ غير زبانى استوارميباشد

 :  د، عبارتست ازنكيل ميدهتش

اينكه در دو و نيم سدۀ اخير، گويا قوم پشتون بر افغانستان حكم چالنده و ـ ـ 1
  .سركوب كرده را  دگر اقوام 

  . »افغانستان«  و تك قومى بودن نام  »افغان« در مقابلِ كلمۀ     حساسيتــ 2

و از زمانى كه بر درين اواخر بسيار شنيده ميشود كه در دو نيم صد سال اخير 
  قد برافراخته، گويا قوم پشتون بر  »افغانستان« ويرانه هاى خراسان كشورى بنام 

 اگر بيطرفانه و خالى از غرض به  .و اقوام ديگر را سركوب كرده، آن حكم رانده
  . مى بينيم كه اين ادعاء با واقعيت هاى تاريخى وفق نميكند موضوع بپردازيم،

   درين مدت  فقط ست از دوصد قبيلۀ مختلف، كه از جملهقوم پشتون متشكل ا
و . قدرت را در دست داشته اند ، "محمد زائى " و "ابدالى "  سُاللۀ سدوزائى دو

زائى، دزائى و محمواگر دقيق تر گفته شود، افراد و اشخاصى از  دو خاندان  سد
 حتى در موردِ دو  وقتى كه مدعا . بر كشور حكم رانده اند و نه كل اين دو خاندان
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خاندان و دو عشيره  و دو قبيله صادق نباشد، به تحقيق و هرآينه كه در مورد 
قباى حكام را بر . دوصد قبيله، يعنى قوم پشتون هم، هرگز صدق نخواهد كرد

اندامِ اقوام پوشاندن، جزء را كل پنداشتن، صغرى را بجاى كبرى گذاشتن و 
ا دوا نميكند و جنجال برانگيز است، بلكه  نه تنها دردى ر سپس نتيجه گرفتن،

 .جفائيست  بر واقعيت ها و بهتانيست بر دامان تأريخ

 افغانستان ـ طالبان و سياستهاى جهانى «برنت گالتزر ضمن مقالۀ خود در كتاب 
 سال بر كشور حكومت 250 گفته ميشود كه پشتونها «:   مينويسد)233 صفحۀ (»

 پشتونها نبوده، بلكه حكومت حاكمان پشتون در واقع اين حكومت. كرده اند
حكّام پشتون بر مردم مختلفى حكومت كردند، اما هرگز تمام .  بوده است
 ونه حتى اكثريت آنها، حاكم نبودند؛ و ادارۀ واقعى و روزمرۀ كشور  پشتونها،

  » .عمدتاً به غير پشتونها، يعنى نخبگان فارسى زبان شهرى واگذار ميگرديد

 بر تاجيك،  بر پشتون، هم مدت جفائى بر مردم رفته، بر همه رفته، هم اگر درين 
 راستگو، مردم دوست و  مؤرخ.   بر ديگران  بر هزاره  و هم هم بر اوزبيك، هم

«  ) 80صفحه ( دوم  مير غالم محمد غبار در جلد مرحوم افغانستان انديش، 
ر قرن بيستم اينطور شرح  وضع مردم افغانستان را د ، »ريخاافغانستان در مسير ت

وجهل   مردم افغانستان مُساويانه زير بار دولت مستبد از فقر و مرض«: ميدهـــد 
توده هاى مردم پشتوزبان در واليات پكتيا و ننگرهار و قندهار از  .خميدند مى

مردم  ....كشيدند توده هاى مردم درى زبان و تركى زبان كشور، كمتر رنج نمى
 مردم ننگرهار،  . تا صرفه اى بعمل آيد را تلخ كرده ميخوردند،پكتيا آرد جوارى 

در  .پيمايند تا لقمۀ نانى بدست آرند حتى زنان آنها، پاى برهنه كوه و دشت را مى
دهكده هاى فراه نه اينكه زن و مرد و طفل پيزار نداشتند، چراغ و قند را هم نمى 

 كُوسَى، مالك هيچ چيزى در دهات قندهار مردم جز از كلبۀ گلين و. شناختند
اين چهرۀ واقعى زندگانى مليونها نفوس كشور . نبودند و روى خاك مى نشستند

كه در زير پاى خدمه و زور طبقات حاكمۀ افغانستان، كوفته  افغانستان است، 
 » .ميشوند

 كه منسوب به يك  تمسكِ دوم بسا كسانِ چنين انديش، بر نام افغانستان است، 
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آنچه را درينجا بصراحت ميتوانم بگويم، اينست كه نام .. .دقوم خاص ميباش
و اگرچنين . نميكند كنونى وطن ما از هيچ  شهروند و باشندۀ آن سلب هويت

ميبود، نصف مردم دنيا بى هويت ميشدند، چون نام بسا كشور هاى جهان، 
 سرزمين -ستانتاجيك: اگرمثال بزنيم....يك قوم گذاشته شده است بحساب
 - ديارتركمنها، قزاقستان-كشور اوزبكها، تركمنستان-ا، اوزبكستانتاجيكه

 -سرزمين تركها، فرانسه  -زها، تركيهسرزمين قرغ_  قرغزستانمملكت قزاقها،
قومى از نژاد جرمن كه در زبان عام ما فرنگ يافرنگى گفته (كشورفرانكها

 ديار - كشور روسها، بنگله ديش-)ن روسيهفدراسيو(، روسيه)ميشود
چرب . كشورچك ها وغيره - مملكت تى ها، جمهورى چك-نگاليها، تايلندب

است، كه تمام كشور بنام يك خاندان » عربستان سعودى«وشيرينتر از اينها
درتاجيكستان، نصف مردم قوميت تاجيك ندارند، در . خوانده ميشود

هندوستان بيشتر از دوصدميليون مسلمان زندگى دارند، در قزاقستان چند 
بيست ميليون تركيه راكردها تشكيل . ون روس وآلماتى وغيرهم ميزيندميلي

وچند ميليون ) سامى(چند ميليون عرب ) سرزمين آريائيان( در ايران. ميدهند
در فدراسيون روسيه . ووابستگان تورانى وجود دارند] بلوچ[ترك وتركمن و

وانگوش دهها ميليون تاتار وقزاق وچيچن ) يه وناح جمهوريت88متشكل از (
در سرزمين چك بيشتراز سه ميليون . وغيره، جزء باشندگان آن سرزمين فراخند

 درصد مردم مستقل 99اعشاريه99آلمانى زندگى دارند، در عربستان سعودى، 
بيائيدكه كمى فراخ تر بينديشيم، تنگ نظرى را از سربدر كنيم، . ازآل سعوداند

اهيم حقوقى جهانى اندكى آگاه كمى از تعقل وتدبيركار بگيريم، خود را از مف
  )3(» .سازيم

بخش (»افغان، افغانى، افغانستانى«اين انسان بادرد و بادرك در پايان مقالۀ 
هموطنان گرامى، وطنداران «: بر همه افغانان فرياد ميزند و مينويسد) چهارم

ن از هر قوم و تبارى كه هستيد، به هر زبانى كه سخن ميزنيد، به هر دي! بجان برابر
و آئينى كه پاى بنديد و در هر نقطۀً افغانستان عزيز و جهان پهناور كه بسر 

 هستيم و سرزمين بال كش اما "افغان"فراموش نكنيد كه ما همه ! ميبريد
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افغانستان خانهً مشترك همهً ماست، همه . پرافتخار ما، افغانستان عزيزاست
شمال و . ديگر رجحانى نيستهيچ قومى را بر قومى . باهم برادريم و كامالً برابر

. جنوب و شرق و غرب و قلب كشور، همه عزيز اند وعين ارزش را دارند
گول اغواء و تفتين همسايگان طماع، بى آزرم و دشمنان ! هموطنان، وطنداران

مام ميهن چشم اميد . بى مروت را نخوريد، بخود آئيد و دست بدست هم دهيد
يد، بر زخمهايش مرهم نهيد و در دامان اشكهايش را بزدائ.  بسوى شما دوخته

مركب . جهان جهان سرعت و بلكه تعجيل است! مهرگسترش برادر وار بسربريد
هنوز هم ديرنشده، عزم جزم كنيد و به كاروان . تيز تگ زمان منتظر كسى نميماند

  »!جهانيان بپيونديد
مانند " افغانستانى"موضع گيرى آقاى معروفى در رابطه به فساد كاربرد كلمه 

موضع گيرى آقاى نورى و داكتر هاشميان ومير عبدالرحيم عزيز وعبدالعلى 
 وديگران، يك موضع گيرى صد درصد وطن پرستانه است  افضل وآقاى بارز

ايشان در . واهداف كسانى را كه اين كلمه را رواج ميدهند بيدريغ افشا ميكند
» افغانستانى«وركه كلمۀ مقالت ديگرى در ارتباط به نوشتهً آقاى ساالرعزيز پ
ساخت و استعمال كلمه « : را خواسته از نگاه زبانشناسى بررسى كند، مينويسد

با ديد تعصب آميز سياسى ارتباط ميگيرد و " افغان"بجاى " افغانستانى"
برعكس، ساختن كلمه . هرگز و اصالً و ابداً منشأ و اساس زبانشناسانه ندارد

از " افغانستان"، در حالى كه "افغان"و بجاى " افغانستان"از " افغانستانى"
وقتى كلمۀ . ساخته شده، دور از منطق است" ستان"و پسوند " افغان"واحد 

را ساختيم، ديگر نميتوانيم " گلستان"پيوند داده و تركيب " ستان"را با " گل"
اگر اينطور ميبود، . است" گل"بديل و جانشين " گلستانى"بگوئيم، كه 

يك دسته گل «يعنى كه » يك دسته گلستانى خريدم« : وئيمميتوانستيم بگ
  ».خريدم

اشكال ــ :اشكاالت فراوانى دارد" ستانىافغان"كلمه « :آقاى معروفى مى افزايد    
ــ اشكال سياسى، بلى اشكال سياسى و تبعيض طلبانه، چون . ساختارى و منطقى

 . ه استدر متن و بطن خود با ستيز قومى آگند" افغانستانى"كلمه 
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  .»پشتون ستيز« است هم » افغان ستيز« هم " افغانستانى"كلمۀ 
» افغانستانى« ــ اشكال قانونى و مشروعيت، زيرا ساخت و استعمال كلمهً 

عالوه از اينكه وحدت و يكپارچگى ملى ما را مغشوش و مخدوش ميسازد، 
سى قوانين مختلف اسا. ميثاق هاى ملى و بين المللى راهم زيرپا ميكند

افغانستان كه با تائيد لويه جرگه ها، مهر مردمى خورده اند، باشندگان 
مينامند و ميدانند، از هر قوم و قبيله و از هر دين و آئينى كه » افغان«افغانستان را

عالوه براينكه ما ــ همۀ ما، بتاكيد ميگوئيم ــ همۀ ما ــ خود را در خارج . باشند
» افغان«ما را " تابعيت" ر پاسپورت هاى ماميخوانيم و د" افغان"افغانستان

بلى . مى شناسند» افغان«نوشته اند، تمام ممالك جهان اتباع افغانستان را بنام
استيم، ولى به هويت قومى، پشتون، و تاجيك و هزاره » افغان«ما به هويت ملى 

به و ... و به هويت دينى مسلمانيم وهندو و يهود و نصارا... و اوزبيك و تركمن و
هويت مذهبى سنى و شيعه و به هويت زبانى، درى زبان و پشتوزبان و تركى زبان 

همه هويت هاى جزئى در هويت كلى، كه هويت ملى ماست، ذوب ميشوند . و غيره
  ».و اندماج مى يابند

  

  :ضديت با زبان پشتو
 خرده گيرى بركلمات پشتو كه در درى وارد شده و يا وارد ساخته شده اند، همه...«

اگر اينطور نيست و صرف بيگانگى لغات مطرح است، پس . بهانه است
چراهزاران كلمۀ عربى، تركى و مغولى وهندى را و اينك هزاران لغت فرنگى را 
در فارسى درى خود تحمل ميكنيم و خمى برابرو نمى آريم؟ بلى ما هزاران لغت 

دات قلمرو زبان باصطالح بيگانه را كه از ماوراء سرحدات ما و از ماوراء سرح
فارسى، وارد درى گرديده اند، تحمل ميكنيم، مگر همينكه در جائى يك كلمۀ 

مملكت ماست و براى مردم ما هرگز بيگانه نيست ــ » رسمى«پشتو را ــ كه زبان 
اگر كسى كلمات پشتو را در . كشف كرديم، بلى كشف كرديم، جند ما ميگيرد

ط به ديد تنگ نظرانه و تعصب آلود خود فارسى درى ما بيگانه مى پندارد، مربو
  ) 4(» .اوست و بر واقعيت هاى عينى و موجود زبان درى هيچ اثرى ندارد
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توجه كنيد هموطنان گرامى كه آقاى معروفى با چه منطق و استدالل وطنخواهانه 
ميخواهد از پراكندگى ملى و تفرقه هاى قومى و زبانى جلوگيرى كند و با چه زبان 

تمام نوشته هاى آقاى معروفى .  بجواب هم تباران خود پرداخته استو قلم فصيح
بازهم  ميخواهم به اين . پيام آور صلح و آشتى و برادرى و برابرى و وفاق ملى است

انسان وطن خواه و مردم دوست  اقتدا كنم وفرازهاى از نوشته هاى اورانقل نمايم 
  . كه سخت بدل چنگ ميزند

    :   مينويسد)رد سخنان سست بنياد يك داكتر(ى زير عنوان      او در مقاله ديگر
قوانين اساسى افغانستان، باشندگان اين مرز و بوم را و هر فرد ملت افغانستان « 
وقتى قانونهاى اساسى ما، كه از طريق لويه . ميخوانند و ميدانند» افغان«را 

ن و هر باشندۀ اين جرگه ها بتائيد مردم و ملت ما رسيده اند، هر فرد افغانستا
تعريف ميكنند، ديگر هيچ جاى گپ زدن باقى » افغان«وطن را و هر فرد ملت ما را

باشندۀ «و» باشندۀ افغانستان«يعنى» افغان«تعريف باال نظر به . نميماند
 و سر تنبگى را از سر بدر  اگر تعصب و تنگنظرى. »افغان«يعنى » افغانستان

. ان پيروى نمائيم، ديگر مشكلى نمى ماند افغانستكنيم و از قوانين اساسى
حاال اين . يك زمانى، اسم خاص و نام يك قوم بوده» افغان«بگذريم از اينكه 

اين اسم مربوط به يك ملت است، . اسم، خاص نيست و خاصهً يك قوم نيست
  . مربوط ملت افغانستان، مربوط ملت افغان

در زمينه بحثى كرده » ىافغان، افغانى، افغانستان«من در بخش اول مقالۀ 
اين بحث هنوز ادامه دارد و بزودى بخش هاى چهارم و . مثالهاى فراوانى داده ام

عجالتا بعرض ايشان ميرسانم كه . پنجم آن از نظر خوانندگان عزيز خواهد گذشت
 Amerigo Vespucciقارۀ امريكا بنام يك سياح و محقق فلورانسى 

م و بعد از كريستف كولمبوس ــ كاشف اين كه در قرن پانزده» امريكو وسپوچى«
ببينيد داكتر . قاره ــ بدانجا پانهاده بود، نامگذارى شده، حتى بنام كوچكش

صاحب كه فردى كه نامش بر يك بر اعظم و بر قاره اى گذاشته شده، خود ازاين 
امريكاى شمالى و وسطى و جنوبى، كه مشتمل بر ده ها مملكت . قاره نبوده

همه . انسان را در خود جا داده اند) هزار ميليون(دوداً يك ميلياردميباشند و ح
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امروز . بنام همان سياح ايتاليائى: ياد ميگردند) Amerigo Vespucci(بنام 
» هويت امريكائى«توانيم كه از  هيچ كس از باشندگان اين قاره را پيدا كرده نمى

تازونى و يا اضالع متحدۀ حتى باشندگان ا. خود انكار ورزد و به آن افتخار نكند
ميخوانند و به افتخار » امريكائى « يعنى  Americanامريكا خود را مشخصاً 

سلب هويت نميكند، " امريكائى "اگر كلمۀ امريكا از يك ميليارد . هم ميخوانند
هم هويت باشندگان اين آب و خاك را از » افغان«به تحقيق و به هر آئينه كه كلمۀ 

اگر از در منطق وارد بحث گرديم، واقعيت ! بينيد داكتر صاحبب. ايشان نميگيرد
ها را رد كرده نميتوانيم، ولى اگر لجاجت و سرتنبگى و تعصب و نفرت و كدورت 
و خصومت و دشمنى را پيشه كنيم، ديگراز وجود روز و شب و سپيد و سياه و 

  )5(».و زمان نيز انكار خواهيم ورزيد زمين 
 تا آنجا يهن پرستانه همه نويسندگان وطن ارج ميگذارم ومن به نوشته هاى م    

 من قدميدهد،آن  بخش از نوشته ها و مقاالت شان راكه به دل چنگ كه عقل
ميزند، نمونه بردارى ميكنم و درنوشته هايم به نام وادرس نويسنده اش از آنها 

ست كمك ميگيرم تا ديگران نيز از آن نوشته ها بياموزند وخود را سرمشق در
به اين دليل است كه من فراز هايى از يك . نويسى وحقيقت گوئى بسازند

نويسنده وطن پرست ديگررا اينجا ميخواهم بازتاب دهم ، توجه كنيد به طرز ديد 
وتلقى نويسنده ودانشمند پركارديگروطن ما،جناب داكتر سياه سنگ كه در 

پژوهشى «اب راستاى احساس شريف وحدت ملى وحقيقت گوئى، در نقدى بركت
تاليف ساالر "  زبان و نقدى بر عوامل نا به سامانى آن در افغانستانءدر گستره

عزيز پور، درحالى كه عزيز پور وهمفكران او را به خواندن مقاله با اهميت آقاى 
در سايت فردا رهنمائى ميكند، " افغان، افغانى و افغانستانى"معروفى زير نام 

با هوشيارى خاصى يك » !دانشگاه ون و بيگناهى گناه پوهنت«تحت عنوان فرعى 
  :نكته جالب را چنين مطرح ميكند

 پشتو زبان پس از ديد زدن ءعزيز پور چه خواهد گفت اگر كدام خواننده «
 زبان و نقدى بر عوامل نا به سامانى آن ءپژوهشى در گستره" كتاب 24 و23برگهاى

   : ، بپرسد"در افغانستان
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، من و مانند من صدها و )1991 تا1931(يان هفتاد سال در جر! آقاى عزيزپور"
حتا هزاران شاگرد پس از پايان دوازده سال مكتب در قندهار، ننگرهار، زابل، 
لوگر، پكتيا و هلمند و چند واليت ديگر و پيروز شدن در امتحان كانكور ناگزير 

چك بودنش، بوديم به پوهنتون كابل بياييم، زيرا پوهنتون ننگرهار گذشته از كو
  .  عمر پوهنتون كابل را نداردءنيمه

آيا گاهى انديشيده ايد كه ما صدها و چنانى كه گفتم هزارها شاگرد چگونه وادار  
ميشديم، پس از هژده بيست سال پشتو گفتن در خانه و شهر و از آن ميان دوازده 

ل، سال آموزش در مكتب به زبان پشتو، براى آموزشهاى برتر در پوهنتون كاب
زبان زيباى فارسى را نه تنها آشنا شويم بلكه مانند شما بياموزيم، براى آنكه 
استادان ما همه برنامه هاى طب، انجنيرى، فارمسى، حقوق، پوليتخنيك، 

را به فارسى پيش ميبردند و دلچسپ تر اينكه در ... ادبيات، زراعت، ساينس و 
  امتحانها نيز بايد فارسى مينوشتيم؟ 

اين است ستم فارسى بر "چرا يك پشتو زبان برنخاست و نگفت آيا اينكه 
، براى شما پرسش انگيز نيست؟ آيا اين هم براى تان پرسش انگيز نيست "پشتو

در پوهنتون كابل در " زبان و ادبيات"كه در هفتاد سال زندگى پوهنتون كابل، 
  زبان و ادبيات فارسى؟: حاالت هميشه يك معنا داشت% 99بيشتر از

هزاران هزار دانش ! وند همه مردگان فارسى زبان و پشتو زبان را بيامرزادخدا
آموز پوهنتون كابل، هفتاد سال آزگار، آموزش هرچه زودتر فارسى را با جان و دل 

گناهش چيست؟ روشن ! پذيريد را نمي" پوهنتون"پذيرفته اند، و شما حتا نام 
  ! بودن" پشتو: "است

و نه " پشتوبودن: "روشنتر از آفتاب است" پوهنتون" ءدر چشم عزيزپور گناه واژه
اگر چنين نيست، چرا نميخواهد يا نميتواند با واژه هاى ". بيگانه بودن"

راديو، تلفون، تلويزيون، ايميل، : غيرفارسى زيرين نيز آشتى ناپذير باشد
 .؟ شايد بگويند اينها واژه هاى پرهيزناپذير اند...انترنت، فكس، بانك، موتر و 

 آشتى  از آنها ميگذريم؛ آيا نامبرده با اين واژه هاى بيگانه نيز! خيلى خوب
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عشق، شعر، غزل، مصراع، خطر، حرف، جامعه؟ آنهم هيچ، دور نه : ناپذير است
نزديك، چرا ساالر عزيزپور اين واژه هاى آشناتر از فارسى ولى غيرفارسى را 

 ادبيات فارسى برون نمى زبان وء از گستره" بم دستيهاى زبان پشتو"مانند 
  )6(» ديگر؟ چرا؟ءاندازد؟ خانم، جنگل، هندوانه، ميز، اتاق، خان و چند هزار واژه

  بجواب حساسيت آقاى مطالب باال را داكترسياه سنگ چون مشت دندان شكن
وغيره كلمات پشتو  پوهنځى عزيز پوردر مقابل كلمات پوهنتون وسلطان ساالر

ت كه بخاطر اين استدالل منطقى اش در برابر تعصبات در زبان درى بيان كرده اس
  .به آقاى سياه سنگ احسنت وشادباش بگوئيم زبانى عزيز پور جا دارد

بارى  ،)از پيروان آيت اهللا شيخ آصف محسنى"( سازمان فدائيان افغانستان"
«  به جواب نشرات تفرقه افگنانۀ اميد مقالت مفصلى تحت عنوان1375درسال 

  :نوشت كه درآغاز آن، اين سه نكته جلب توجه ميكند» ه نامۀ اميددربارۀ فاحش

  . افغانستان ناموس ملى غير قابل قسمت همۀ ماست، همگى پك براريم-1

  )آيت اهللا شيخ آصف محسنى! ( زه اول افغان يم، بيا شيعه-2

  )7.( ضد افغانستان، بى ناموس است-3

 بپذيرند كه يك قوم زنده و دشمنان وحدت ملى افغانستان بايد اين واقعيت را
موثر در سرنوشت و شكل گيرى اين كشور حضور فعال دارند كه بزعم 

اين قوم تا زنده باشد از هويت . ياد ميشوند» پشتون« خواهان، بنام » افغانستانى«
دفاع ميكنند و حاضرند جان بدهند ولى وطن را از » افغان«ملى خويش به عنوان 

نميتواند كه تا اين قوم در اين كشور زنده باشد، نام هيچ قدرتى هم . دست ندهند
افغانستان را تغيير بدهد، مگر اينكه افغانستان را از نقشۀ جهان محو كند واين 

      . بدور است وافغان وافغانستان ستيزاناز توان انتى پشتونها
در پايان به عنوان حسن ختام چند بند از غزل مرحوم شيون كابلى راكه به  

   :بت استقالل افغانستان سروده اينجا بازتاب ميدهممناس
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  م هشتمقاله
  

  ن معاصرمقدمه يى برچگونگى ظهور افغانستا
  

، تصور كنند كه كشور ما،  يا ازسر نا آگاهىاز سرسهل انگارى و شايد بعضيها
گذريهاى فراوان  ازخود بدون جانفشانى و بخود و افغانستان عزيز، خود

اما دقت . فرزندانش شكل گرفته، و در چار چوبۀ مرزهاى موجود قرارگرفته است
ت ميكند كه مردمان ساكن ثاب هاى همجوار تاريخ كشوردرتاريخ اين كشور و

سبب هاى گوناگون دست  صدها بار به علل و دراين محدودۀ جغرافيائى ، ده ها و
از جان شسته و برضدستم واستبداد بيگانه گان به پا خاسته اند ، قربانى داده 
وقربانى گرفته اند تا سرانجام به اين پيروزى بزرگ نايل شده اند كه حاكم 

تا ديگر هيچ بيگانه اى د از خود كشورى داشته باشن برسرنوشت خويش باشند و
ديگر  برات و محصول دسترنج شان را به نام حواله و ندارد و برآنها ستم روا

ناموس وهستى شان بى  عوارض مالياتى از جيب شان خالى نكنند وبرعرض و
  .حرمتى وتوهين صورت نگيرد

اريخ منطقه وحوادث خونبار  براى درك بهتر اين مسئله نگاهى  مى افگنيم به ت   
  .  ميالدى ازنظر مى گذرانيم 18  تا13را در قرون  كشور

هق 610پس ازسقوط دولت غورى افغانستان توسط دولت خوارزمشاهيان در
 دست داد و سياسى خود را ازمركزيت ادارى وميالدى،افغانستان ديگر1214=

اد ـربـب  و ندارش  دار ه  مغول هم چنگيزخان طوفان هستى برانداز  سال بعد با پنج
  .فنا رفت
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والن در سر زمين خشم هستى سوز و ويرانگر چنگيز خان و كشتار بى رحمانه مغ 
و ) ديار بكر و عراق عرب( ، بين النهرين هاى آسياى ميانه، افغانستان و ايران

، آذربائيجان شمالى و جنوبى و ارمنستان و )روم(بخش شرقى آسياى صغير 
اهى يونانى و گرجى طرابزون و ارمنستان و متصرفات گرجستان و پادش

صليبيون در سوريه و جزيره قبرس و باالخره سلطنت سلجوقيان روم در آسياى 
بدبختى و مصايب فراوان براى توده هاى مردم كشور هاى فوق ) تركيه(صغير 

جوينى هجوم چنگيزيان را درچهار كلمه خالصه ) 1(.الذكر دربرداشت
� و":ميكند������ و(5د�K
� وس*خ��K� )1،ج72ص جهانگشاى جوينى،( ".

  . ندگذراندميبدون استثنا از دم تيغ  سرداران چنگيزى همه ساكنان شهرهارا

ن در پطروشفسكى ، محقق شوروى در مورد قتل هاى دسته جمعى مغوال
، ساكنان را كه قبالً خلع سالح كرده و مغوالن« :سرزمين هاى مفتوحه مى نويسد

، ميان سپاهيان تقسيم دند و مرعوب و روحيه باخته بودندرانده بوبه صحرا 
 هر سپاهى افرادى را كه سهم وى شده بود، بزانو مى نشاند و سپس با .ميكردند

سرهاى ايشان را از تن جدا ميكرد ، بعد منشيان اسير ) ساطور( شمشير و قداره 
بگفته جوينى ، پس از  .تعداد سر هاى بريده را شمار كنندرا وا دارميكردند تا 

توسط منشيان ( شمارش كشته گان )  م1221= ق618( كشتار عمومى مرو در سال 
 ) 2 (. روز به طول انجاميد 13)اسير

گاهى كه عده محكومين كشتار دسته جمعى بسيار زياد بود، سرداران چنيگزى 
 ، بردگان اسير خويش را مجبور ميكردند به اتفاق سپاهيان در قتل محكومين

 كس بر   فاتحان ضمناً على الرسم اقداماتى بعمل مى آوردند كه هيچ.شركت كنند
 مثالً پس از اطفاى نايره عصيان مردم هرات به .حسب تصادف ، جان بدر نبرد

رهبرى ملك مبارزالدين اسفزارى و اشغال مجدد آن شهر توسط مغوالن در پايان 
ى آن كشتار گويا يك مليون  م قتل عامى صورت گرفت و در ط1222=  ق 619سال 

و ششصد هزار نفر از ساكنان شهر و دهكده هاى پيرامون آن به قتل رسيدند و 
ايلچكداى نويان ، سردار مغول هنگام خروج از شهر ، گروهى از سپاهيان را در 

 آنگاه مؤذنى اسير را مجبور كرد .مسجد جامع شهر باقى گذاشت كه كمين كنند
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 عده كمى از ساكنان كه در مخفيگاه ها .و آذان بگويدكه بر مناره مسجد رفته 
وسردابها و كاريز ها پنهان شده و زنده مانده بودند به محض شنيدن بانگ مؤذن 
پنداشتند كه مغوالن رفته اند و به طرف مسجد جامع شهر شتافتند و در آنجا 

ف  نفر مرد از صنوف مختل40پس از آن كشتار فقط . مرگ چشم براه ايشان بود
  )3. (اجتماع در هرات جان بدر برده و زنده ماندند

 تا بابه كار بستن اين شيوه هاى كشتار، نه تنها فاتحان مغولى ميكوشيدند
 مقاومت و ايستادگى مردم را از پيش پاى خود بردارند،بلكه  امكانات

 مقاومت در مردم بكلى ۀدر عموم مردم ايجاد كنند تا ارادميخواستند وحشتى 
 لذا نتيجه هجوم لشكريان مغول بر سرزمين هاى افغانستان ، معدوم گردنابود و

، ايران و ماوراء النهر و غيره جاها ، تقليل شديد نفوس و مردم زحمتكش بوده كه 
خود بر اثر قتل عام اهالى و يا به اسارت بردن ايشان و فرار باقى مانده مردم ، و 

ر هاى مفتوحه ، بخصوص خالى از سكنه شدن نواحى پر جمعيت سابق كشو
خراسان كه در دره ها و نواحى حاصلخيز آن كوچكترين قطعه زمين غير مسكون 

اهالى كه به » قتل عام«منابع اين عهد از. پديد آمده بودولم يزرع وجود نداشت ، 
امر سرداران چنگيز در بسيارى از شهر ها و حومه بالد صورت گرفته ، ارقامى از 

 مثالً طبق روايت سيفى به هنگام . كه شگفتى انگيز استكشته گان ذكر ميكنند
نفر مرد را سر ) 747ر 000( گويا ) م1220=  ق 617(تصرف نيشاپور توسط مغوالن

جز چند نفر اهل حرفت باقى همه را بكشتند ، حتى » وصاف «  و بقول  )4( .بريدند
به )  م1221=  ق 618(  و پس از تسخير مرو در سال .حيوانات را هم نابود كردند

و بقول جوينى و ) 5 (.گفته ابن االثير در حدود هفتصد هزار نفر به قتل رسيدند
تعداد ) 6 (.وصاف ، حتى اين رقم به يك مليون وسيصد هزار نفر بالغ ميگرديده

 657(مقتوالن بغداد را به هنگام تسخيرآن شهراز طرف نواسه چنگيز هالكو خان 
 ) 7. (شتصد هزار نفرتخمين ميزندمستوفى به ههللا حمدا) م1258= ق 

  در .  ميالدى ، در شهربلخ دوصد هزار نفر زندگى ميكردند 13بنابر روايتى در قرن 

 . آنان را به امر چنگيز خان تا نفر آخر از دم تيغ گذراندندۀهم)  م1220 = 617(سال 
در ) موتوچين(بنابر تاريخ وصاف ، چنگيز بجرم قتل يكى از پسران چغتاى ) 8(



                               آياافغانستان يك نام جعلى است؟                                                                                                  141

انجا باقى نگذارند ، حتى جنين در شكم ٓباميان ، فرمان داد هيچ زنده سرى را در 
و سپس نوبت به غزنه ) 9(.مادران زنده نگذاشتند و چار پايان را هم بكشتند

 همين . ارقام مذكور در منابع موجود مربوط به شهر هاى بزرگ مى باشد.رسيد
شتگان را به نسبت كمتر ذكر منابع در مورد مقتولين شهر هاى متوسط تعداد ك

در ) شهر عمده آن سبزواراست (  مثالً پس از كشتار ناحيه بيهق خراسان .ميكنند
سياح »  چون -جان« بگفته) 10 (.هفتاد هزار كشته بر شمردند) م1220= ق 617سال 

عهد چنگيز خان ، شهر سمر قند قبل از حمله مغوالن يكصد هزار نفرنفوس داشت 
 ) 11 (.تيغ مغوالن گذشتانده شدندكه همگى از دم 

گرچه ما نميتوانيم همه اين ارقام را كامالً قابل اعتماد بدانيم ، معهذا نبايد 
 عده نفوس شايد .پنداشت كه صرفا ً مولود تخيل بوده و بايد مردود شان پنداشت 

كمتراز ارقامى بوده باشد كه در منابع آمده است ولى حقايق مربوط به نفس 
نى جمعيت و ويرانى جمعى و يا تقريباً همه نفوس شهر هاى پر جمعيت موضوع يع

و ويرانى نواحى به طور در بست ، كه در منابع گوناگون ذكر شده مورد ترديد نمى 
 زيرا اين حقيقت كه بعد از وقايع مذكور برخى از شهر هاى بزرگ ، .تواند باشد

رنها ويران و غير مسكون باقى مثالً بلخ و باميان و رى تا مدت ها احيا نشدند و ق
 ) 12 (.ماندند ، قابل انكار نمى باشد

يكى ديگر از نتايج سوء تسخير سرزمين هاى مفتوحه از جمله افغانستان و ايران 
، همانا انحطاط و سقوط شبكه مجاور آن توسط لشكريان چنگيز خانو نقاط 

راى زراعت  خراسان قرون وسطى ، سرزمين وسيعى بود دا.آبيارى بوده است
انكشاف يافته و آبيارى مصنوعى و شبكه پهناور آبيارى روى زمين و جوى ها و 

چاه ، كاريز يا ( نهر ها و جويبار هاى منشعب از رود خانه هاى بزرگ و تحت زمين 
حاصل بخشى مزارع و باغ ها ى كشور ، مربوط به نگهدارى و تنقيه و .)قنات

 در برخى ازنواحى افغانستان تقريباً . است اليروبى كاريز ها و شبكه مزبور بوده
سه ماه از وقت روستائيان در سال صرف كارپر زحمت تنقيه و احياء و كشيدن 

 بدين سبب تنها تخريب مستقيم سدها و .جوى ها و قنوات و كاريز ها ميگشته
ابيارى و وضع عمومى كشاورزى كشور تاثير ٓديگر تاسيسات آبيارى در امر 
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ه ، بلكه ويرانى كشور و خالى شدن سكنه برخى از نواحى آن و مرگبارى نداشت
تقليل جمعيت و عدم تكافوى كارگر عمران زمين نيز از اين رهگذر موثر بوده 

 . است 

اين دو عامل يعنى تقليل شديد جمعيت و بالنتيجه عدم كفايت عده كشاورزان و 
آبيارى به خودى خود كار كنان در روستا ها و همچنين خرابى و ويرانى تا سيسات 

 به اين دو عامل بايد عدم تكافوى .موجب سقوط شديد زراعت ميگشته است 
پس از احياى هرات معلوم .و بذر را اضافه كنيم ) براى امور زراعت ( حيوان كارى 

شد كه در آن واليت حيوان كارى به هيچ وجهه يافت نمى شود و اهالى بالضرور 
و ناچار عده يى را براى بدست آوردن گاوان قلبه به خود را به گاو آهن مى بستند 

 . نقاط دور دست گسيل ميداشتند

يك عامل مهم ديگر كه موجب وقفه و انحطاط كشاورزى گشت ، همانا سياست 
مالياتى اى بود كه نخست بوسيله اولين جا نشينان خان بزرگ و بعد از ايشان 

 از بيرحمانه ترين روش هاى و يكى. توسط ايلخانان اولس هالكوئى اعمال ميشد
 . بهره كشى فيودالى بود كه روستائيان را فقير و احياى كشاورزى را لطمه ميزد 

 :  مغول ۀانحطاط اقتصادى و اجتماعى پس از غلب

 و جانشينانش و روش  لشكريان چنگيز خانۀعواقب وخيم و مصيبت بار غلب
 مفتوحه و منجمله ، آنچنان سبب سقوط اقتصادى سرزمين هاىحكومت فاتحان

نتوانست رونق پارينه را خراسان به معنى وسيع كلمه گشت كه تا قرنهاى بعد هم 
قبالً تذكر رفت كه ويرانى ها، حتى در طى نخستين هجوم لشكريان . باز يابد

 و در اثر آن شبكه هاى آبيارى كامالً .چنگيزى تا چه حد پردامنه و عظيم بوده است
ت تقليل يافت و حيوانات كارى از ميان رفتند و  عده نفوس سخ.خراب شدند

قحطى و امراض همه جاگير، بروز كرد و اين عوامل در وضع كشاورزى منعكس 
  گرديد و خراسان چنانكه منابع نشان ميدهند، بيشتر و زودتر ازديگر نواحى زيان 

بگفته جوينى، تولوى خان در ظرف دوسه ماه نواحى و اطراف و اكناف . ديد
 ) 13. ( را ويران و از سكنه خالى و مانند كف دست صاف كردخراسان
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خاطرات سالخوردگان را در ) تاريخنامه هرات ( سيفى هروى در كتاب خويش 
باره ويرانى وحشت انگيزى كه در سراسر خراسان پس از هجوم مغول در سال 

دگان به  سالخور. به بار آمده بود ، نقل ميكند)  م1222- 1220=  ق 619 - 617( هاى
عنوان شهود عينى به مؤلف اظهار داشته بودند كه در ناحيه هرات نه مردم باقى 

مؤلف باز همانجا چنين  )14. (و نه گندم و نه آذوقه و نه پوشاكمانده بود 
از موالنا مرحوم خواجه ناصرالملته والدين چشتى چنين شنودم كه او « :ميگويد

سته خلق گوشت آدمى و سگ و گربه مى گفت از حدود بلخ تا دامغان يك سال پيو
 ) 15(» .خوردند ، چه چنگيزخانيان جمله انبار ها را سوخته بودند 

 هجرى فقط مشتى از 619سيفى باز خبر ميدهد كه پس از كشتار عمومى سال 
مردم كه اتفاقاً جان بسالمت برده بودند ، چهل مرد از طبقات مختلف بودند كه در 

و در روستاهاى حومه هرات هم عده ) 16 (.ده بودندويرانه مسجدى سكنى گزي
كه يكى از امراى » حايطى« مگر در ) 17.(نجات يافته گان بيش از صد نفرنبودند

مغول قريب هزار نفر از اسيران را مورد عفو قرار داده گرد آورده شرط نهاده بود 
  ) 18 (.كه رعاياى او باشند

  : ارى هاى مغول گفته ربيعى پوشنگى ، در مورد همينگونه خرابك

  و گر رود و كاريز و هم بيخ وشاخ         اخــد و گر باغ و كــاگر كشت ديدن

  يزـبود هيچ چــ ن دهــانــداد مــيــز ب         يزــند نــند و همى كــتــوخــهمه س

(  ميالدى ، خان بزرگ 1236=  هجرى 634و چون بعد از چهار ده سال ، در سنه 
هزار نفر پيشه (  فرمود تا هرات را احياء كنند و عده يى از اسيران )ن اوكتاى قا آ
از آن شهر )  م1221=  ق 618(را كه بعد از نخستين بار تسخير هرات در ) ور و نساج 

كوچانده بودند باز گردانند ، ديدند كه در پيرامون ويرانه هاى شهر تقريباً نه 
جوى ها انباشته شده « ى زراعت و روستائى باقى مانده و نه حيوان كارى برا

، ت احياء شده نا چار خود بجاى گاوو بدين سبب نخستين ساكنان هرا) 19.(»است
قرار براين شده بود كه هر مرد ساكن هرات ، سه من . گاو آهن و خيش ميكشيدند 

بكارد » كوتك خاك«در پنجاه )  كيلو گرام 3 ر 700هر من هرات مساوى به ( گندم 
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هنگام زرع « : و به امر قستاى شحنه جديد مغول ) 20. ( و حوض آبش دهدو از بركه
 دو جوغ ميكشيدند و ديگرى ميعاد راست ميداشت و -از وضيع و شريف ، دو 

بدين نوع زمين را شديار ميكردند و تخم مى پاشيدند و پنبه ميكاشتند و چون 
كه در سرعت سيران بر ارتفاع انتفاع گرفتند وپنبه برداشتند، بيست مرد تناور را 

پنبه به افغانستان ن طيران طيور مبادرت گرفتندى هريك را با پشتواره بيست م
  ) 22(» .و ادوات دهقنت آوردند ) گاو(فرستادند تا از آنجا دراز دنبال) 21(

خود در " جغرافاى تاريخى سرزمين هاى خالفت شرقى"لسترانج دركتاب معتبر
قبل ازحمله مغول از شهرهاى پر رونق  وبعد  اتشهرهر« :مورد شهرهرات ميگويد 

حمداهللا مستوفى كه يك قرن بعد از حمله . از نيشاپور بزرگترين شهر بوده است
در [درحين حكومت ملكان غور « :مغول از هرات ديدن كرده ميگويد كه

 359حمام و كاروان سرا وطاحونه و6000 دكان آبادان بوده و 12000] شهرهرات
خانۀ مردم )چهارصد وچهل وچهارهزار (444000ه وآتشخانه ومدرسه وخانقا
گام است وهوائى درغايت نيكويى ) نه هزار(9000دورحصارش ... نشين بوده است

آبش از نهر هريرود است واز ميوه ... و درستى دارد وپيوسته درتابستان باد ميوزد
ار پيشه هايش انگور فخرى وخربوزه نيكوست ومردم آنجا سالح ورز وجنگى وعي

 )435ص (».... باشند وسنى مذهب اند

وادى هريرود و جلگه هرات كه يكى از نواحى پر جمعيت و حاصلخيز افغانستان 
بود ، تخريب سراسرى آن واليت يك عمل استثنائى نبوده ، بلكه واحه مرو نيز با 

بنابگفته جوينى، در شهر طوس حتى . چنين مصيبتى از دست مغوالن روبرو بود 
ه خانه مسكون باقى نمانده و ساكنان آن خانه ها هم به بيغوله ها پنا هنده شده پنجا
 ) 23 (.بودند

مغولها نه تنها به كشتن مردم بى دفاع اكتفا نميكردند، بلكه شبكه هاى آبيارى را 
 سيستان نيز كه از زمان هاى قديم داراى .نيز هر جا كه ميديدند ، خراب ميكردند

 انهار بود ، و رودخانه بزرگ هيرمند عامل مهم سرسبزى آن شبكه هاى منظم بند و
بحساب ميرود ، توسط مغوالن اكثريت بند ها و انهار آن خراب گرديد و در نتيجه 

 300قريب «  م 1243= ق 641سرازير شدن سيالب مدهش بهارى هيرمند در سال 
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را آب برد ، آدمى از مرد و زن و بسيار چار پاى هالك گشتند و اغلب غله سيستان 
بطوريكه از نوشته هاى ) 24(» ق 641در روز آدينه نوزدهم ماه شوال در سال 
 م ديگر تا مدتها بعد جان 1220=  ق 617سياحان بر مى آيد ، بلخ پس از كشتار سال 

نيز ) نيمه اول قرن چهاردهم ميالدى ( و در نيمه اول قرن هشتم هجرى . نگرفت
 . ويران بوده است 

از راه ترمذ به بلخ سواره عبور كرد و )  م1325=  ق 726( چند دهه بعد تر ابن بطوطه 
رود خانه « : وى در اين مورد ميگويد . آنجا را همچنان ويران و غير مسكون يافت 

جيحون را گذشته بسوى بالد خراسان حركت كرديم ، يك روز و نيم در بيابان شن 
 ويران شده بود ، ليكن منظره شهر بلخ بكلى. زارى راه رفتيم تا به بلخ رسيديم

چه بناهاى اصلى كامالً مستحكم بوده . چنان مى نمود كه گوئى هنوز آبادان است 
 و اين شهر بسيار وسيع و پر جمعيت بوده و آثار مساجد و مدارس آن تا كنون .اند

 ميگويند . نقوش پايه هاى عمارات غالباً الجورد ميباشد.هم پا بر جا ى است 
بدست مى آيد و ياقوت ) بدخشان (  مال خراسان است از كوهستان بدخش الجورد

تلفظ ) بدخشى (» بلخش«بدخشى هم از همان جا بدست مى آيد و عوام آنرا 
چنگيز تقريباً يك سوم مسجد شهر را به . بلخ را چنگيزخان خراب كرد . ميكنند

ه بود ، ويران طمع گنجينه يى كه ميگويند زير يكى از ستونهاى اين مسجد نهفت
كرد و مسجد از بهترين و وسيع ترين مساجد دنيا بوده و اگر چه با مسجد رباط 
الفتح المغرب از حيث بزرگى ستونها شباهت دارد، ولى مسجد بلخ زيباتر از آن 

 ) 25(» .است

. ار هرات ميگرددابن بطوطه پس از مشاهده خرابى هاى مغول در بلخ رهسپار دي
به شهر هرات » غرجستان« فت روز راه پيمائى در جبال پس از ه: او ميگويد

شهر هرات يكى « . ى سرسبز و آب هاى جارى وجود داشتدر بين راه قرا. رسيديم 
 شهر هاى خراسان چهار است ، دوتا .زرگترين شهر هاى آباد خراسان استاز ب

اى تدوتاى آبادان عبارت است از هرات و نيشاپور و دو . ويران ، دوتا آبادان 
. رى بزرگ و داراى ابنيه بسيار استهرات شه. ويران عبارت است از بلخ و مرو

  رات از مردم اين شهر متقى و متدين و پاك دامن و حنفى مذهب ميباشند و شهر ه
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 ) 26(» .هرگونه فسق و فساد مبراست

ست مالياتى براثرسقوط عمومى زراعت كه در پايان قرن سيزدهم به سبب سيا
كه حومه و پيرامون شهر را ( ، شهرها از بازار طبيعى يافته بودمغوالن شدت 
 مقامات مغولى ماليات عمده اى كه از شهرها .محروم شدند) تشكيل ميداد

 .بود» تمغا« ماخوذ ميشد و يكى از عوايد اصلى خزانه دولت را تشكيل ميداد، 
ده فروش و تمغا از كارگاه صنعتى و بازرگانى ، اعم از تجار عمده فروش يا خر

حتى خريدو فروش آذوقه و هيزم كه روستائيان اطراف به بازار هاى شهر مى 
  .آوردند ، همچنين از انواع مصنوعات شهرى اخذ ميشد 

براى انتقال كاال از نقطه يى به نقطه ديگر حقوق گمركى يا باج گرفته ميشد، تمام 
« ده فروش يا  تجار بزرگ عم.نى بار مالياتها بر دوش صنعتكاران بوديسنگ

كه در سايه حمايت ايلخانان قرار داشتند، از تسهيالت بزرگ مالياتى » اورتاقان 
گذشته از اين صنعت گران بخشى از مصنوعات خويش را به . برخوردار بودند

خزانه و يا فيودال ها مى پرداختند و كار اجبارى گوناگون را نيز انجام ميدادند و 
زئين شهر در موقع ورود ايلخانان و شاهزادگان و در ساختمان ابنيه عمومى و ت

 )27(. غيره شركت مى جستند

با اصالحات )  م14براى ربع اول قرن ( ظاهراً سيستم مالياتى مغول كه مؤقتاً 
غازان خان اندكى دست تعدى وجورحكام و مامورين ماليات را از گريبان 

 چهاردهم دوباره بزمان كشاورزان و رعايا سست كرده بود و بعد از ربع اول قرن
 . قبل از اصالحات بر گشت ، در دوره تيمورنيز ادامه يافت 

امير تيمور حكومت خود را دنباله حكومت چنگيزى ميدانست و ميكوشيدكه راه 
و رسم او را در اداره ممالك تابعه بكار بندد و به همين مناسبت قسمتى از ياساى 

» تزوك تيمورى « يق كرد و قواعدى كه چنگيزى را با اصول تعليمات اسالمى تلف
 . نام دارد ، ترتيب داد وبر طبق آن عمل ميكرد

در اين دوره بار ماليات هاى گوناگون مستقيم و غير مستقيم باز هم پشت 
  و ماليات هاى جديد عالوه بر ماليات .  كش را خم ميكردن و مردم زحمتنادهقا
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 عوارض ميراب و محتسب و منشى هاى عهد مغول از قبيل ماليات فوق العاده و
 عالوه بر آن كشاورزان مكلف به انجام خدمات اجبارى بيگار .و غيره اخذ ميشد

 با آنكه تيمور و پسرش شاهرخ در اخذ ماليات رعايت حال رعايا را 0نيز بودند
مورد توجه قرار ميدادند ، ولى در عمل محصلين ماليات آزادى كامل در كار 

 ) 28. ( و هرچه ميخواستند ، ميكردندوصول ماليات داشتند

تيمور خود پس از فتح هر شهرى ، خراج سنگينى بر اهالى وضع مى نمود ، 
چنانكه در تبريز و سيستان و اصفهان چون مامورين ماليات وحشيانه به جمع 

از مامورين وصول آورى آن پرداختند ، مردم شهر بشورش دست زدند و عده يى 
نتيجه تيمور خشمگين شد و دستور قتل عام مردم شهر را  در .ماليات را كشتند

 ) 29 (.صادر كرد

طبعاً ميزان خراجى كه تيمور بر اهالى هر شهرى پس از فتح آن تعيين ميكرد ، 
 زيرا مقاومت سر ،بستگى به ميزان مقاومت مردم در برابر هجوم تيمور داشت 
و براى آنكه مردم را سختانه مردم دليل اقتصاد نيرومند مردم يك ناحيه بود 

 ساخته باشد ، خراج كمرشكنى بر اهالى ميگذاشت و در ذليل ومنقادخود
 واضح است كه .صورتى كه از پرداخت آن سر باز ميزدند ، امر قتل شان را ميداد

در سبزوار هرات و زرنج مركز سيستان و حصار طاق ، تيمور با چنين مقاومت 
ومت مردم سبب غضب بيشتر تيمور هاى سر سختانه روبرو شد و همين مقا

ميگرديد ، چنانكه در سيستان امر كرد تا بند هاى آب و منجمله بند معروف رستم 
بر رودخانه هيرمند را كه سبب آن همه آبادى و عمران و سر سزى سيستان بود ، 

 لشكريان تيمور سه . عام شوندسپس دستور داد تا مردم زرنج قتل. خراب كنند
تيمور در زرنج از جمجه هزاران انسان ) 30.(شهررا قتل عام كردندروز تمام مردم 

  ) 31. (كله منارى ساخت و دو هزار انسان ديگر را زنده در ديوارى جاى داد

، مقدمتاً سبب ويرانى  افغانستانگرچه حمالت تيمور بخصوص دربقول غبار
نگ و برج و حصار هندوان بلخ ، شهر پوش: شهرهاى تازه جان گرفته كشور از قبيل 

و هم معمورترين قسمت غربى كشور يعنى ) اسفزار ( باره هرات و طوس و سبزوار 
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گرديد ، و همچنان مردان بسيارى در پوشنگ و ) سيستان(حوزه هيرمند 
 و كله منار هاى بر پا گرديد ، معهذا تسلط تيمور ندسيستان و طوس كشته شد

 كرد ولو كه مركز اين نظام در در افغانستان ، به تشكل فيوداليزم متمركز كمك
 . سمر قند قرار داشت 

 هيرمند و سيستان كه در زمان تيمور شبكه آبيارى منظم آن بشدت صدمه ۀحوز
ديده و بند معروف رستم بر هيرمند تخريب شده بود ، در عهد شاهرخ نيز تخريب 
ى شبكه آبيارى آن سرزمين تجديد شد و ديگر احياء نگرديد و رونق پارينه حت

و در هرج و ) 32 (.رونق عهد مغول را نيزباز نيافت و خراب و خراب تر شده رفت
شى تبديل حمرج دوران اخير صفويه كامالً ويران و از عمران افتاد و به ويرانه مو

 . شد

با توجه به آنچه گفته آمديم ميتوان دريافت كه هجوم هاى ادوارى اقوام و قبايل 
 جامعه ما چقدر تاثير مرگبارى داشته و براى عقبمانده بر سير تكامل تاريخى

مدتهاى طوالنى رونق كشاورزى و شهر نشينى را با انحطاط و گسست روبرو 
شكى نيست كه اگر چنين هجومهاى ويرانگرانه بر خراسان زمين به . ساخته است 

وقوع نمى پيوست ، تجارت مانند شهر هاى اروپا در هرات و نيشاپور و بلخ و 
رقند و غيره نقاط كشور هاى منطقه قوام ميگرفت و بورژوازى تجارى بخارا و سم

  . به بورژوازى صنعتى تكامل ميكرد

فقدان ثبات سياسى پايدار، دست بدست گشتن حكومت «فطروس ميربقول على 
ها و ويرانى شبكه هاى آبيارى و توليدى توسط مهاجمان ، باعث نوعى دلسردى 

ران جهت سرمايه گذارى و ترميم شبكه هاى و بى تفاوتى روستائيان و پيشه و
در جاده هاى تجارتى براى حركت آزادكاال » امنيت«همچنان فقدان . توليدى گشت 

ها و سرمايه ها و عدم مصونيت بازرگانان و استبداد خشن حكام و سالطين وقت 
 اين .... در دست پادشاهان و سران نظامى باشد-غالباّ-» مالكيت«، باعث شد تا 

 سياسى پايدار، باعث گرديد -ت و ويرانى ها و فقدان يك ثبات اجتماعى حمال
تكامل » سرمايه دارى صنعتى«در ايران هيچگاه به » سرمايه دارى تجارى«تا 

-بخاطر هجوم ها و حمالت مختلف و گسست هاى متعدد فرهنگى . نيابد
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هى از گذشته ، آغاز كنيم ، بدون آگا» صفر«اجتماعى ، ما مجبور شديم ، هر بار از 
 اين خصوصيت بارز هجوم هاى ويرانگرانه )33(» ...بدون چشم اندازى از آينده 

  .قبايل صحرانورددر حق كشورما نيز صدق ميكند

پس از مرگ تيمور افغانستان وبخش عمده ايران در قلمروحاكميت شاهرخ فرزند 
تالش پيگير تيمور قرارگرفت واو جداً كمر به مرمت خرابيهاى وارده  بست وبا 

روى همرفته افغانستان در .موفق شده تاحدزيادى خرابى هاى پدر را جبران كند
مند، مركزعمده ير هۀ با وجود خرابى بند رستم و باير ماندن حوز،قرن پانزدهم

 وبجز سيستان درساير حصص  بودميانهتمدن و فرهنگ و اقتصاد در آسياى 
   .مگير داشت چش زراعت و آبيارى و پيشه ورى انكشافكشور

شهرهرات در قرن پانزدهم ،در عهد فرمانروائى نيم قرنه شاهرخ و سپس در مدت 
 در كمال رونق و شگوفائى فرهنگ و تمدن ، سال سلطنت سلطان حسين بايقرا37

به يك مركز بزرگ تجارتى و پيشه ورى و فرهنگى مبدل گشت و گويا « و .زيست
 ) 34(» .ا و هنر مندان گرديدمرواريد شهر هاى آسياى ميانه و مرجع علم

ملكه گوهر شاد ، خانم شاهرخ و ميرزا بايسنقر پسرش هردو در پرورش و تعميم 
دانش و هنر و فرهنگ با شاهرخ با جديت همكارى مى نمودند و درمرمت خرابى 

 20، براى مدت 1447 پس از مرگ شاهرخ در.هاى وارده بر كشور سعى ميورزيدند
ه تعداد شان كم نبود ، كشور را دچار هرج و مرج نمودند سال شهزادگان تيمورى ك

 ، دوباره امنيت و 1468 قدرت در ۀولى با قرار گرفتن سلطان حسين بايقرا بر اريك
  .ثبات سياسى و رونق هنر و فرهنگ و ثروت به اين شهر روى نمود

 سال سلطنت خود را در افغانستان و ماوراءالنهر 37سلطان حسين توانست مدت 
 قسمتى از ايران حفظ كند و در راه شگوفائى هنر و فرهنگ و احداث بناهاى عام و

المنفعه خدمات ارزنده و فراموش نشدنى انجام دهد ، سر انجام او در هرات در 
وقايع و همزمان بامرگ سلطان حسين بايقرا،  . ميالدى در گذشت 1506سال 

 همه بضرر كشور متاسفانه افغانستان اتفاق افتاد،وخارج حوادثى كه در داخل 
  .ه است همجوار تمام شدۀ كشورهاىما و به نفع قدرت هاى نو خاست
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  كشور)هق912=م1506(ىبعد از مرگ سلطان حسين بايقرا      به كالم ديگر
بديع ( مركزيت و قدرت ادارى خود را از دست داد ، زيرا جانشينان سلطان حسين 

از مادران جدا گانه و با هم در رقابت كه ) الزمان ميرزا و مظفر حسين ميرزا 
 اين .بودند، نتوانستند حاكميت خود را درقلمرو تيموريان هرات حفظ كنند

كه، سكه بنام هردو برادر زده ميشد وماليات ه بود رقابتها تا بدانجا باال گرفت
بالمناصفه به هردو برادر تعلق ميگرفت و خطبه بنام هردو برادر خوانده ميشد و 

ساب در يك اقليم دو پادشاه و دو صدارت و دو وزارت تشكيل شد و بدين ح
هردو برادر در تالش بودند تا از طريق بخشش و كشش سران نظامى و جلب 

در چنين وقتى دشمن . فيوداالن محلى براى خود اعتبار و پشتى بان كمائى كنند
هاد و دوبار از آنسوى آمو دريا بناى تهاجم ن) دولت شيبانى ازبك( خارجى 

  . شهرهاى بلخ و مروچاق را در نورديد

 دولت شيبانى در ماوراءالنهر و در هق906=م1500در بُعد خارجى در سال 
 هق932=  م1525صفوى در ايران ظهور كرده بودند و در   دولتهق908=1502

اين دولت هاى جديد الظهور از . در هندوستان تاسيس شد) مغول( رىدولت بابُ
 افغانستان دست تجاوز دراز كردند و باالخره كشور را به سه شمال و غرب و شرق

بدين معنى كه دولت صفوى ايران . دندنموقسمت شمالى و غربى و شرقى تقسيم 
 و 1544 و 1520  بر واليت هرات و سيستان و درسال هاى1510=هق916در سال 

   .بر قندهار دست يافت   ميالدى 1648 =هق8105 و بطورقطع در1642 و 1621

 ننگرهار 1508 بر غزنى و در سال 1505 بركابل و در1503 دولت بابرى هند در سال 
 قندهار را ازمحاصره سام 1520 سال درو.و سپس بدخشان را از زبير راعى گرفت

  .ميرزاى صفوى والى هرات نجات داده متصرف شد

 را  آخرين بقاياى تيموريالدى م1500 دولت شيبانى ازبك هم پس از آنكه درسال 
در سمرقند از پاى در آورد و دولت خود را بجاى دولت كورگانى ماوراءالنهر 

 از آمو گذشت و بلخ را متصرف شد و هرات را 1506اساس گذاشت ، در سال 
با اردوى ) يا شيبك خان(محمدخان شيبانى ) 1507(يك سال بعد . تهديد كرد
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غاب در هم كوفته مجهزى از آمو گذشت و مقاومت شهزادگان تيمورى را در مر
 )35 .(هرات را متصرف شد

 سيستانرب1722برهرات وتا  1716 تا 1510از سال صفويان بدينسان تسلط 
 واليات شرقى و برقندهار وهمچنان تسلط مغولهاى هندبر 1709تا1648ازو

  .   تقريباّ دونيم قرن بطول كشيد1747تا 1503ازشمالى كشور 

به استثناى برخى  (جانب برافغانستانبقول غبار،در طول دونيم قرن سلطۀ ا
هيچ شهر و قصبه و يا نهر و بند آبى براى عمران كشور ) هندمغولى ازپادشاهان 

اعمار نگرديد و آنچه هم از گذشته باقى مانده بود، بتدريج روى به تنزل و 
دهلى و : معمور و مشهورى چون انحطاط نهاد، زيرا حكام و عمال خارجى ، مراكز

خارا در خارج افغانستان داشتند و احتياجى براى انكشاف اقتصادى اصفهان و ب
مين أوظيفه آنها در اينجا فقط ت. و فرهنگى اين مملكت احساس نمى كردند

فرمانبردارى مردم از اشغالگران و جمع آورى مالياتها و سركوب كردن هرگونه 
 . شورش و قيام آزادى خواهى بود

ر افغانستان ، اداره دولت ازبكى نسبتاّ ساده تر از جمله قواى سه گانه اشغالگر د
فرمانفرماى كل باسپاهى در بلخ مقيم بود و حكام او در عالقه . و كم خرج تر بود

هاى شمال كشوراز مردم، ماليات ميگرفتند و هم در اداى باج و اطاعت بدولت 
مور تشكيالت نظامى و قضائى و ا. ماوراءالنهر غالباّ به نامى اكتفا ميكردند

اجراآت امور و احكام . مالى شان ساده و كاغذ بازى و دفتردارى كم و ابتدائى بود
مامورين . دولب شاه و عمال بزرگ بوده حقوقى و غيره بيشتر شفاهى و وابسته ب

 ماليات هم طور .حكومتى معاشى نداشتند و به حساب مردم زندگى ميكردند
 . دلخواه حكام از مردم گرفته ميشد

زبك با استيالى دولت هاى هند و ايران در  بين استيالى دولت اُفرق فاحش
زبك ها دل به افغانستان بستند و بتدريج از حالت افغانستان اين بود كه اُ

لهذا با . استيالئى بشكل مهاجرت و اقامت دائمى در افغانستان در آمدند
شده و جزء مردمان محلى آميزش و اختالط نمودند وباالخره ازماوراءالنهر منفك 
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ملت افغانستان قرار گرفتند، در حالى كه دولت هاى ايران و هند حصص متصرفه 
 . خود را درافغانستان با قوت نظامى از فاصله دور اداره ميكردند

و اما دولت ايران كه تا دوگوش در بيروكراسى ادارى و تعصب مذهبى غرق بود، 
اين . داشت قزلباش خود اتكاءبراى تأمين واليات متصرفه در افغانستان بر قشون

 هزار سپاه در شهر قندهارمتمركزساخته 20 هزارسپاه درهرات و20دولت تخميناً
حكام و . مصارف اين همه قشونها بر دوش مردم تحت تسلط صفويه بود. بود

باتعصب و استبداد همراه افسران دولت صفوى بواسطه رفتار خشونت بار 
ن زود تر و بيشتراز دولت ماوراءالنهر طرف مذهبى خود نسبت به مردم افغانستا

  )36( .كينه و تنفرمردم قرارگرفتند

به حيث مذهب رسمى دولت با شديد » تشيع«در دوره حاكميت صفوى، مذهب 
گروه هاى . ترين استبداد سياسى و مذهبى وقتل عام هاى گسترده همراه بود
دسته جمعى قومى و مذهبى غير شيعى مورد توهين و آزار و حتى كشتار 

قرارميگرفتند و با اعمال قتل و شكنجه و خشونت و مصادره دارائى وادار 
  . ساخته ميشدند تا ازمذهب خود برگردند و به مذهب شيعه بگرايند

شاه اسماعيل براثر « :، نام آورترين مورخ انگليسى ميگويدارنولد توينبى
زرگان متصوف، سياست افراطى دشمنى با تسنن وازبين بردن مشايخ وب اتخاذ
منطقه بزرگ نفوذ تمدن ايرانى افتراق انداخت وبراى مدت چهارقرن از  بين دو

زمان سلطان سليم تا دوره اتاتورك نه تنها رابطه شرق وغرب راقطع كردو پخش 
تمدن وفرهنگ ايرانى درجانب غربى اين سرزمين پهناورمنقطع شد، بلكه ايران 

ز بمناسبت افراط دراختالف شيعه درمنطقه شرقى نفوذتمدن وفرهنگ خودني
بعالوه بمناسب اين سياست ،حكمت و . وسنى ازگسترش اين نفوذمحروم ماند

فلسفه فداى شريعت وفحص وبحث برآن شد و بدين ترتيب بودكه فرهنگ وتمدن 
  )37(» .ايرانى بيكباره از رونق افتاد و ديگرآنرا بازنيافت

ترويج مذهب شيعه اثنى عشرى به « : داكترشفا دانشمند نامدار ايرانى مينگارد
مثابه مذهب دولتى و بويژه لعن سه خليفه نخستين ، مناسبات ايران را در زمان 
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 سخت تيره و  وخان نشين هاى آسياى ميانه)افغانستان(كشورهاىصفويان با
ازقرن دهم هجرى ببعد تضييقات تعصب آميز شيعيان در ايران . خراب ساخت 

نه در جهان تسنن نسبت بدانها گرديد و اين خود باعث سبب افزايش نفرت و كي
شد كه روابط فرهنگى ايران با آسياى ميانه و ديگر سرزمينهاى سنى نشين قطع 

دكتر . شود و انعكاس نامساعدى در زندگى فكرى و فرهنگى كشور داشته باشد
« :يكى از ماليان دربار شاه اسماعيل دركتاب خود نوشت : شفا عالوه ميكندكه

نكاح با سنى مجاز . ثواب قتل يك سنى مقابل ثواب قتل پنج كافرحربى است 
خون شان هدر و مال شان حالل است، و واجب است كه شكم زنان حامله . نيست

خريدو فروش سنيان .آنهارا شگافته بچه هاى ذكور شان را نيز به نيزه زنند
سنى نيزبراى نخستين فقيهان . نيزحالل است ، زيراكه خارج از حريت اسالميه اند

بار در تاريخ اسالم برده ساختن و فروختن شيعيان و حتى سادات را در بازارهاى 
  )38(» .برده فروشان جايز شمردند

دوران صفوى نه تنها درمدت كوتاهى «بقول يكى از دگرانديشان ايرانى، 
با كشتاردهشتناك به اقليتى ناچيز بدل ساخت، بلكه ايران  ،اكثريت سنى را

  )39(» .يگر شوره زارى بودكه درآن هيچ بذردگرانديشى روييدن نميتوانستد

 تعصبات مذهبى روحانيت شيعه چنان اوج گرفت كه  سلطان حسيندرعهد شاه   
 دراكثريت اياالت تابع ايران اقليتهاى مذهبى دست به شورش ببعد18از آغاز قرن 

تدريج انباشته ميگرديد و به مردم معموالً نارضايتى و عصيان در . وطغيان بزنند
ايكه  هنگاميكه كاسه صبر آنان را كامال لبريز ميكرد، به بهانه يك عمل بيرحمانه

از سوى ماموران حكومتى سر ميزد، منفجر ميشد و سبب شورش خودبخودى و 
هاى سال  بلوچان بركرمان حمله نمودند، در1699چنانكه درسال. خشن ميگرديد

 و زگيان داغستان ل1712درسال و. كردند ارقيام مردم قنده1709و 1703و1701
. كُردان سنى دست به قيام بزرگى زدند 1715درسال .ارمنيان قفقازبغاوت كردند

در همان سال مردم گرجستان شرقى نيزدست  و ابداليان هرات، 1716درسال
عربهاى مسقط سر به بغاوت م 1722ر د و لُرها1721 درسال. بشورش زدند

 سال درشيروان حميت مذهبى اهل تسنن به غليان آمد و برهبرى دراين. برداشتند
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حاجى داؤد مدرس برشماخى كرسى شيروان حمله كردند و درآن حادثه چهارتا پنج 
هزار اهل تشيع را از دم تيغ گذشتاندند و به هوادارى تركيه عثمانى شعار 

اشت، و دركرمان سيد احمد خان نوه ميرزا داود عصيان ددر همين سالها.دادند
  )40(.دربلوچستان و بنادر سلطان محمد مشهور به خرسوار يكه تاز ميدان بود

خالصه بى نظمى و از هم گسيختگى امور ادارى، اختالفات و تو طئه چينى در     
باريان يكى عليه ديگرى، رشوه خوارى و ستمباره گى حكام خود كام صفوى و 

هبى و محلى نسبت به گروه هاى عدم رعايت قوانين جارى در كشور، تعصبات مذ
كه مذهب شيعى نداشتند، عدم دادرسى به شكايات مردم، فشار مالياتهاى توان 
فرسا و اعمال فشار و شكنجه براى وصول ماليات هاى عقب افتاده، در عهد شاه 
سلطان حسين صفوى ، در پهلوى ده ها كاستى ديگر، سبب، ميشد تا افراد و 

 فكر چاره كار خود بر آيند و به انديشه استقالل ملى شخصيت هاى مؤثر جامعه در
  .و محلى خود بيفتند و از شرايط مساعد، بهره بردارى الزم را بنمايند

، مردم افغانستان چه درشرق وچه درغرب وچه در طول اين دوره دونيم قرنه
درشمال وچه درجنوب كشور بارها برضد سلطۀ بيگانه دست به شورش زده اند وبا 

ى سركوبگردولتى كه به مراتب مجهز تراز مردم غيرنظامى بودند، قوتها
ورى ئها خود بخودى بود و هيچ برنامه عمل و ت  چون اين شورش.درآويخته اند

هاى گوناگون مذهبى   بدين جهت در زير لواى مذاهب و فرقه،راهنماى نداشت
هبرى ازآنجمله ميتوان از جنبش مردم درشرق افغانستان به ر .قرار ميگرفت

در دنبالۀ   سال به درازا كشيد و80 تقريبا1637ً تا 1557پيرروشان نام برد كه از 
اين جنبش ميتوان از شورش خوشحال خان ختك و ايمل خان مومند ودريا خان 

نام گرفت تاآنجا كه 1672تا 1667اپريدى برضد دولت مغولى هند درسالهاى 
حالخان ختك اشتراك خود شخصاً در جنگ برضد خوش اورنگزيب مجبور شد

كندوبا وزنه شخصيت خود روحيه جنگى نيروهاى دولتى را درمقابله باشورشيان 
پس از خاموشى شورش قبايل پشتون وبعد از قتل حدود يكصد هزار . باال ببرد

ازنيروهاى شورشى ودولتى ، دولت مغولى هند وادار گرديد براى كنترل اوضاع 
  پيشاور وننگرهار وكابل براى سركوب نيروى هاى نظامى خود را درشهرهاى 
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  . عاجل شورش هاى احتمالى طور آماده باش نگهدارد

در طول همين دوره دونيم قرنه ودر عهد آخرين شاه صفوى يعنى شاه سلطان 
حسين صفوى بود كه مردم قندهار برهبرى ميرويس خان هوتكى قيام كردند 

رد از دم تيغ گشتاندند  هزار نفرى صفوى را درقندهار تا آخرين ف30وقشون 
  .وآزادى خود را از دولت صفوى ايران اعالم نمودند

درطول هيمن دوره دونيم قرنه ودرعهد همين شاه سلطان حسين صفوى بود كه 
مردم هرات به برهبرى ابداليان قيام كردند واستقالل محلى خود را از دولت 

  ).1731-1716(صفوى ايران گرفتند

 و درعهد همين شاه سلطان حسين صفوى بود كه ملك درهمين دوره دونيم قرنه
محمود سيستانى درتون خراسان برضد دولت صفوى ايران قيام كردونه تنها 
قشون سركوبگردولتى را در همه نبردها مغلوب نمود، بلكه مشهد را تسخير 

 قرن قبل تاج 25وپايتخت بعدى حاكميت خود تعيين كرد وبرسم كيانيان 
  ). 1727-1722(شاه خراسان ناميدبرسرنهاد وخود را 

در درطول همين دوره دونيم قرنه ودرعهد همين شاه سلطان حسين صفوى بود كه 
مردم قندهار بسركردگى شاه محمودهوتكى تاقلب اصفهان پيش تاختند وتا آن 

  )1729 -1722.(دولت را سرنگون نكردند از پاننشستند

افشاربود كه مردم بلخ واندخوى درطول همين دوره دونيم قرنه ودرعهد نادرشاه 
وميمنه وغور وبادغيس وسيستان وقبايل پشتون درمصب رودكابل برضد 
حاكميت استبدادى نادرافشار دست بشورش زدند واز قشونهاى سركوبگر 

  )1746 -1740.(دولتى قربانى گرفتند وخود نيز قربانى دادند

كه بازهم ازميان  مردم قندهار  و سرانجام درپايان همين دورۀ دونيم قرنه بود        
   سربرآورد، وبرخرابه احمدخان ابدالىزعيمى جوان، دراك وهوشيارى بنام 

زار خراسان كه از شش قرن قبل ديگرنام وحدود وثغورخود را ازدست داده بود، 
بنياد گذاشت كه مردم ما حاكم برسرنوشت خودشدند افغانستان كشورى بنام 
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وصاحب نام ونشان وعزت از دست داده خود واز بى هويتى نجات يافتند 
 سال است كه در صف ملل آزادجهان قراردارد وجايش در 260واينك . گرديدند

  .نقشۀ جهان چون مشت آهنينى مشخص است

ازنيمه ( ازآنجائى كه تمام قيامها ومبارزات مردم افغانستان در طول دوصدسال 
تيزى وضداستبدادى داشته ماهيت بيگانه س) قرن شانزدهم تا نيمه قرن هژدهم

وعمدتاً بخاطر رهائى ازستم حاكميت مغولى هند وفاشيزم مذهبى دولت صفوى 
ايران وسپس نجات از حاكميت استبدادى نادرافشار براه افتاده بودند، الزم 
است دراينجا از شورش ها ومقاومتهاى مردم افغانستان در برابر دولت مغولى 

حاكميت استبدادى نادرشاه افشار در هند وصفويان ايران وسپس برضد 
افغانستان سخن بگوئيم تا سيرصعودى ونزولى اين قيامها رادر مراحل مختلف 

  . تاريخ استيالى دونيم قرنۀ كشور خوبترنظاره كنيم 

الزم به تذكر است كه يكى از قيامهاى رهائى بخش ، كه سرمشق ساير قيامهاى 
مردم تحقير شده و . يس هوتكى استمردم ماشده است،قيام قندهاربرهبرى ميرو

  فاشيزم مذهبى از اوايل قرن هژدهم در فكر نجات خود ازدستزجر ديدۀ قندهار
دولت ستمكارصفوى افتادند و هدفمندانه بر ضد آنهمه اجحاف و زورگوئى و 
 ،بيكفايتى دولت صفوى به پا برخاستند و تا حصول آزادى كامل و رهائى خويش

  .رى نگرفتنددست از پيكار وجان گذ

نه تنها براى ديگران سرمشق و آموزنده بود، بلكه ارجناكتر واقع در قيام قندهار 
قيام قندهار از جنبشها و شورشهاى ساير نواحى ايران و افغانستان بود، زيرا 

روشن و قيام  رهايى مردم از سلطه بيگانه بود و چون هدف شهدف.هدفمندانه بود
در حالى كه . ى و موفقيت قيام كنندگان انجاميدمعين بود، سر انجام به پيروز

ش هاى غير هدفمندكه اكثراً براى كاهش ميزان مالياتها و يا تعويض حكام و شور
واليان مستبد صورت گرفته اند، تمام ويا قريب بتمام آنها از طرف قدرتهاى 

مانند قيامهاى بلخ و اندخوى و . حاكمه وقت سركوب و غرق در خون شده اند
يس و غور و بدخشان و سيستان و قيامهاى قبايل پشتون در مصب رود بادغ
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دهه پنجم در   وبرضد نادرافشار17 و16قروندركورگانى هند كابل بر ضد دولت 
  .نده اكيفرى غرق درخون شدهاى قرن هژدهم ميالدى كه همگى از جانب قشون 

اى بعدى شرح هريك ازاين رخدادها و مبارزات دوامدار مردم خود را دربحث ه
  .ازنظر ميگذرانيم

  

  : مآخذ و ياد داشتها 
 ، ص 1پطروشفسكى ، كشاورزى و مناسبات ارضى در ايران عهد مغول ، ج _ 1

  57 ، ص86

   58 ، ص1 ج همان، پطروشفسكى ،-2

تاريخنامه هرات ، چاپ ،)الهروىسيف بن محمديعقوب (سيفى هروى _3
 سيفى عالوه 081 ، ص  قمرى ، كلكته1962پروفسور محمد زبير صديقى ، 

  ميكند كه اضافه بركشتار عام مردم ، يكصد هزار دختر ازهرات اسير بردند 

  63 ص سيفى، تاريخنامه هرات،_ 4

   257، ص 12 ابن اثير ، الكامل ، ج -5

  218 ، ص 1، تاريخ جهانگشاى جوينى، ج 324 تحرير تاريخ وصاف ، ص -6
دربرگفت و اگر در هر روز پنجاه هزار  روز را 13ان گشمار كشته : جوينى ميگويد

  . نفر ميرسد 650ر 000كشته حساب شده باشد ، رقم مقتولين به 

   ، 580مستوفى، ص هللا  تاريخ گزيده از حمدا-7

   319 تحرير تاريخ وصاف ، ص -8

   138 ، ص 1 جوينى ، ج -9

   217، ص 1 بارتولد ، تركستاننامه ، ج 0 و0 و-10

   57 - 55 اثر ، ص  پطروشفسكى ، همان- 11-12
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   119، ص 1ج جهانگشا، جوينى ،-13

در اين واليت نه مردم است و نه گندم ، نه خورش و نه  : ( 83 سيفى هروى ، ص -14
   152ص ) .پوشش

   87 سيفى ، ص -15

   83سيفى ، ص_16

   183 سيفى ، ص-17

  182 سيفى ، ص -18

   110 سيفى ، ص -19

افغانستان و افغان ، قبايل مسكون در ) رى نيمه قرن هفتم هج(  در عهد سيفى -20
سواحل رود هلمند تا كوه هاى سليمان و بطرف جنوب شرق تا رود سند و اتك را 
. ( ميگفتند و منظور از افغانستان در اينجا ، اراضى هلمند و قندهار بوده است 

سيفى )  الخ 110،111 ،186 و 169 ،146،148ريخنامه هرات صفحاتات: ديده شود 
  .  بار نام افغانسان را بكار برده است 35 تاريخنامه خود بيش از در

  146 سيفى ، ص -21

  111_110 سيفى، ص– 22

   132 - 125، ص 1 جوينى ، ج _23

   77 ، احياء الملوك ، ص 397تاريخ سيستان ، ص -24

   ، بنگاه 1348 ابن بطوطه ، سفرنامه ، ترجمه دكتر محمدعلى موحد طبع -25

   431 ، ص 1كتاب ، تهران ، ج ترجمه و نشر 

   433 ابن بطوطه ، سفرنامه ، ص -26

  58-57، ص 1پطروشيفسكى، همان، ج _27
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 ، بيست و 199 ، ص 195 ، ص2مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ج -_28
   86پنج سده ماليات ، ص 

   شرف الدين على يزدى ، ظفرنامه ،زير عنوان سيستان ديده شود -29

   195 ، ص 2 ، ج  راوندى-30

   435تاريخ ايران ، ترجمه كشاورز، ص -31

   267، ص 1 غبار ، ج -32

  73ديدگاه ها ، ص .  على ميرفطروس ،-33

 تاريخ ايران ، نوشته گروهى از مورخين شوروى ، ترجمه كريم كشاورز، ص -34
433  

، غبار، افغانستان در 199- 195حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان ، ص -35
  282يرتاريخ، ص مس

  306 - 204 كابل، ص 1346 غبار ،افغانستان در مسير تاريخ، چاپ -36

  112 شفا، توضيح المسايل ، ص دكترشجاع الدين_37

  726، ص 2003 پس از هزار و چهارصدسال، چاپ دكتر شفا،_ 38 

   55دالرام مشهورى،رگ تاك،ص_ 39

جى ، پى، تيت، ،146 ص ،1364تهران لكهارت، انقراض سلسله صفويه ،_40
   152 ص 1سيستان ، ج
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  منهمقاله 
  

  پاسخى به يك افغانستان ستيز مجهول
  "على ياور" بنام 

  
 هفته نامۀ اميد، توهين نامه ئى  به نشر رسيده كه 724 و723در شماره هاى

درد در كجا و باد و « آقاى انجنير خليل اهللا معروفى درجواب آن زيرعنوان 
 قرينه و دليل ثابت ساخته كه على ياور، كسى 14ارائۀ با » بخارش در كجا؟

نيست بجز گردانندۀ هفته نامه اميد، و بنابرين به جواب توهين نامه گرداننده 
  .اميد بطور مشروح پرداخته اند

آنجا ديده ميشود، قسمت اول اين توهين نامه متوجه من و نام  اما تا
است و بطور كلى شامل افتخارات تاريخى شان  پشتونها و افغانستان و

  :مسايل ذيل اند

موجود (» افغانستان، افغان و افغانستانى« يكى طوالنى بودن مقالۀ  -1
  )درسايت كابل ناتهه

  ديگر،!) به گفته او بى مضمون(نشر آن در چند نشريه  -2

فرازهايى از نوشته هاى ( نقل قول هاى بى محتوا وخسته كننده درآن مقاله،-3
  )آقاى معروفى

   سابقه 1807برمحدوده كنونى كشور قبل از » افغانستان«اطالق كلمه  « -4
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، 5، ص 723اميد(» .نداشته است، ولى كسى به اصل سوال پاسخى نميدهد
  )ستون اول و دوم

 افغانستان متذكره درتاريخنامه هرات، جزئى از هرات و در گوشۀ شرقى  -5
ن پشتونستان كنونى نزديك به شط هند و حدود سند واقع بوده، شايد همي

  .بوده باشد

 از آقاى سيستانى سوال ميشود كه بر روى كدام سند مينويسد كه براى  -6
احمد شاه بنام پادشاه افغانستان دعا خوانده شد؟ و يا بهنگام انتخاب و 
جلوسش به نام پادشاه افغانستان خوانده شده است؟ و يا احمدشاه در برابر 

  )همانجا، ستون سوم(»ده ؟ كدام مردم؟ مردم سوگند و فادارى ياد كر

 على ياور، پيشگامى اقوام پشتون را، درتاسيس كشور مستقل -7
افغانستان تائيد نميكند، بلكه مدعى است كه اقوام پشتون در خيانت، 
وطنفروشى و سازش با انگليس و روس و امريكا پيش گام اند، نه در وطن 

  .پرستى

ا هيچگاه براى نام و بقاى افغانستان  نويسنده مدعى است كه افغانه -8
  .قربانى نداده اند و اگر قربانى داده باشند، نشان داده شود

به هر يك از اين پرسشها پاسخ  ارائه ميشود تا جناب على ياور اگر تا كنون 
 را خيلى مختصرپاسخ ميدهم تا 3 و2 و1و اما سواالت . ندانسته اند بدانند

  :برسيم به مسايل اساسى تر

**   *     

مقاله يا مضمون آقاى سيستانى نسبت طول و تفصيل « : على ياور مينويسد_1
و آميختگى با نقل قولها از مضامين و مقاالت ديكران كه همه سر و تۀ يك 
كرباس و از يك جنس و قماش اند، از سطح مضمون يا مقاله فراتر ميرود، 

جنس ولى بى محتوا و گون وهمرساله را بخود گرفته كه مطالب همبلكه حالت 
  ».بيهوده و بى ارزش را در خود گرد آورده و جمع كرده است
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گفت كه مقاالت تاريخى كه در صدد اثبات » على ياور«بايد به پاسخ جناب 
يك موضوع خاص است، نميتواند دريك و يا دو صفحه ارائه شود، چنين 

 بدون اسناد امرى ايجاب اسناد و شواهد كتبى و مدارك تاريخى را مينمايد،
و مدارك تاريخى نمى توان مسئله اى را بركرسى حقانيت نشاند، از اينست كه 
هر قدر يك نوشته با مدارك متعدد و شواهد مختلف تائيد و تقويت گردد، به 
همان اندازه امكان خطا و جعل كارى دران كمتر است و نيز دقت نويسنده را 

شته هاى تحقيقى با نوشته هاى نو. درطرح و داليل اثبات موضع نشان ميدهد
ژورناليستيك و تبصره هاى سياسى كه معموال ً فاقد اسناد و شواهد تاريخى 

عهدۀ آدم هاى كم ابرين انجام نوشته هاى تحقيقى ازاند، فرق ميكند، و بن
حوصله و وارخطا بيرون است و حتى خواندن آن نيز براى چنين اشخاص 

  . حوصله فرسا مينمايد

ياور به من و آقاى معروفى از جمله نوشته هاى ژورنالستيك و پاسخ على 
است كه سر و پايش معلوم نيست و از لحاظ طول وعرض نيز از تمام مقاالت 

 723ديده شود اميد شماره هاى (. و مقاالت جناب معروفى طوالنى تراستمن
  ) 724و

والنى اند، جواب ط» بى محتوا و بيهوده و بى ارزش« : مگر آنجا كه ميگويند
شان خود دليل ارزش آنست، ورنه اگر ارزش نمى داشت، و فاقد محتوا مى 

و . بود، لزومى نداشت كه شش صفحۀ كامل اميد را به آن اختصاص ميدادند
اما، ما  نوشته هاى خود را هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ ارزش هاى ملى و 

يدن آن مقاالت را تاريخى  با محتوا و با ارزش ميدانيم، و شما كه چشم د
نداريد، آنها را نخوانيد و اگر خوانديد، درد خود را به قرارى بخوريد و سر و 

بيش از ) اگر داشته باشيد(صدا نكشيد كه مردم خبر ميشوند و آبروى خودتان 
  .هركس ديگرى از ميان ميرود

نشرمقاالت من و آقاى معروفى در چند نشريه معتبر ديگر نوشتارى و يا  _2
نتى، خود دليل داشتن محتوا و ارزش باالى مقاالت  را ميرساند، و اال اگر انتر

ارزش نشر مجدد را نميداشتند، هيچكس صاحبان آن نشريه ها را مجبور كرده 
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چنانكه بارهاى مقاالت . نميتواند كه حتماً نوشته هاى ما را به نشر برسانند
ه است و اكنون هم شايد مسئول هفته نامه اميد به نشر نرساند آقاى معروفى را

جواب ما در آن نشريه به چاپ نرسد، پس بايد ما دست زير االشه بنشينيم و 
  نوشته هاى خود را به خوانندگان چيز فهم نرسانيم؟

، اين ديگر بمن مربوط است كه چه »خسته كننده نقل قول هاى بى محتوا و«_ 3
 موضوع تحت تحقيق تائيد يا كتابى براى اثبات و نكاتى را از يك نوشته و

نه شما صالحيت  مربوط است و تاب ميدهم، نه به شماباز خود برميگزينم و
 آقاى ولى احمد"و " معروفى"ازآنچه من از مقاالت آقاى  .فهم اين كار را داريد

و ديگران درمقاله ام، " جاويدداكتر"و مرحوم " فرهنگ" و مرحوم "نورى
ه چون روده تان درازاست، يك پراگراف  در مقاله خود كانعكاس داده ام، لطفاً

و حتى يك جمله را نمونه وار منعكس ميكرديد تا خواننده ميدانست و باور 
ميكرد كه شما درست ميگوئيد، اما چون آن همه نكات و پراگرافها بدرستى  
چون گرز رستم بركله شما وارد آمده است ، درد ناشى از اين ضربتها شما را به 

هيد وبدين ا داشته است تا به زمان و زمين فحش و ناسزا بدفغان و واويال و
  . قدرى خود را تسلى و تسكين  داده باشيدوسيله

*   *   *  

 اطالق كس نگفته كه لفظ افغان قديمى نيست، بلكه«:على ياورمينويسد_ 4
 سابقه 1807است، كه قبل از  كنونى كشورمرادبرمحدودۀ» افغانستان«كلمه 

وهمه  توجه نميكند، سى به اصل سوال پاسخى نميدهد ونداشته است، ولى ك
، ستون 5 ص 723اميد،(».قدامت دارد» افغان«يك حرف ميزنند كه كلمه 

  )دوم

  درپايان ستون اول وميانه  ( 1807آقاى على ياور مطلع از تاريخ كشور؟  به سنه 

بحواله افغانستان درپنج قرن اخير، محكم چسپيده ) 723ستون دوم اميد
از بس اعصابش كوفته  ره به معاهدۀ بين ايران وانگليس مينمايد، اماواشا

 ، )194، ص1ج(  قيد نموده1801است، تاريخ معاهده راكه مرحوم فرهنگ سال 
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 نقل كرده وپيوسته سوال ميكند كه قبل 1807مكرردر نوشته خويش سال  بطور
   نشان بدهيد كه نام افغانستان دركجا آمده است؟1807از سال 

 1807 اگر كسى پيدا شود وبگويد كه قدامت نام افغانستان قبل ازسال حال
يا  و  آمده است ، آيا على ياورقناعت خواهى كرد1801تذكر قرارداد  وقبل از
  .حرف مفت ديگر تحويل خوانندگان خواهى داد  ديگرى و باز بهانه

 به مسافرت 1783جورج فوستر،يكى از ماموران كمپنى هندشرقى  درسال_ 
 .ى پردازد واز بنگال حركت ميكند واز راه افغانستان به انگلستان مى رودم

  :جورج فوستر نام سياحت نامۀ خود را چنين ميگذارد

)Travel over land from Bangal to England,Via 

Afghanistan.1783(  

:" مينويسد" پاتينجر الدرد " كتاب دوم فصل ترجمه در فرياركهزاد داكتر آقاى
 كمپنى مامور اصالُ كه)  George Forester  (فورستر جورج1783   درسال

. ( كرد تهيه را روسيه و ايران افغانستان، به خود سفر  گزارش بود،هندشرقى 
 جان وى از قبل بلكه نبود بود، رفته افغانستان  به كه ئى انگليسى اولين فورستر
 امپراطورى در و بود توپخانه قواى افسر  نفر يك كه)  John Hicks  (هكس
 1666 سال در و بود كرده رخنه آنجا  به ميكرد، كار زيب اورنگ زمان در مغول
   .) بود مرده

 وى. بود يافته سواد بى و ادب بى را اش مردم و فقير شهر را كابل فورستر
 خطر صورت بدين و نظم بى را عسكرش دست، تهى را كابل حكمران  تيمورشاه

 بخود را كمتر توجه گزارشش. بود كرده رد را شرقى هند كمپنى به  وى طرف از
. نمودند بيشتر توجه ديگر زواياى از ديدى با بعدى گزارشگران  اما نمود، جلب
 با را خودش مشكالت گرفت، بدست را قدرت تيمورشاه  از بعد كه شاه زمان

 اولين احتمال كه بود شخص اين ولى داشت فيودالى  مسايل سر بر اش برادران
   )اريائى سايت."(ميگرفت  شكل افغانها با بريتانيا خوردبر
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سفرنامه جورج فوستر قديم ترين كتاب يك اروپائى است كه درآن نام كشورما 
 نميدانم اين تذكر قناعت على ياوررا .ذكر شده است» افغانستان« بصورت

  كرد ياخير؟  حاصل خواهد

م هندوستانى قرن نزدهم، از مولف گمنا اثر» تاريخ درانيان« 84صفحه  ثانياً در
شجاع  و... «:شاه درانى نام افغانستان بدينگونه ذكرشده است  زبان احمد
  وطنيه وعالقۀ يه باايلّ يه واز رابطه ملّ نيست و  شما هاطايفۀ كه از الدوله را

مان به  مالزمت خود بى بهره است، از در مملكت هند منقطع و ملكيه ملت و
پارۀ از نوشتار  مقاله درنگى بر ،2005اپريل  افغان رساله،( »...افغانستان برده

  )، بقلم رؤوف روشنائى4قسمت  هاى آقاى كهگداى،

دسته اش از اين سواالت  و دار بايد خاطر نشان شود كه منظور على ياور و
امضاى معاهده بين ايران و انگليس  اينست كه تا وانمود كنند كه اين نام پس از

. بوده است» خراسان«ا گذاشته شده و قبل از آن نام اين كشور  بر كشورم1801در 
براى نخستين بار كلمه «: مقصود مرحوم فرهنگ نيز همين بوده است كه ميگويد

افغانستان به عنوان نام رسمى كشوركه در گذشته به نام هاى ديگرى ياد 
بكار رفته است، اما مرحوم ] 1801در معاهدۀ انگليس با ايران در[ميشد

كادميسين داكتر جاويد حتى از اينهم گامى به جلو تر گذاشته نوشته اند كه نام ا
معاهده مكناتن نماينده گورنر جنرال هند با شاه شجاع «افغانستان بعد از امضاى 

، رسماً در مورد خراسان اطالق و تا امروز نام 1839 مى 7در قندهار در تاريخ 
، فرهنگ، افغانستان 128تا، صداكتر جاويد، اوس. (كشورما محسوب ميشود

در حاليكه در معاهدۀ سه جانبۀ انگليس، رنجيت ) 194، ص1درپنج قرن اخير، ج 
 آن معاهده 7 نام افغانستان در ماده 1838 جون 26سنگ و شاه شجاع مورخه 

زندگى اميردوست محمدخان،از موهن الل كشميرى، . (ذكرشده، نه نام خراسان
همچنان در التوماتومى كه كرنيل ) 323، ص1ترجمه دكتورهاشميان، ج

 ميالدى به پادشاه فارس 1838ستوددارت نماينده دولت انگليس در سپتامبر
دولت بريتانياى عظمى دوام تسخير هرات يا ... «:تسليم كرده ، آمده است كه 

  هرقسمت ديگر افغانستان را توسط اعليحضرت شما يك عمل خصومت آميز به 
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  )348موهن الل ،همان ، ص( »...ردمقابل انگلستان ميشما

 �Kاه*/�� \�P�ا5P(� د���P\ ه� و �*P hi��L�5& �*ق د�W ش*د، ه5 س� د�
 �) �L���eات ا��� از ���ه�) j�� ���� ��م ا�����
�ن، �� ��م ت�ز\ اس�  �K�*e)

� ��Ya ش�\ اس�١٩ا�5ان و �� (� ش�ه�ن ا�����
�ن از ��kز 5Wن �Z) .  

 عرض هموطنان خود برسانم كه جامعۀ افغانستان تا اما اجازه ميخواهم به
همين اكنون يك جامعۀ بشدت كم سواد است، و حتى اگر از قشر با سواد 

 نام افغانستان تذكر رفته 1801ماهم پرسيده شود كه در كدام مواد معاهدۀ 
 از افغانستان اسم برده شده و يا در معاهدۀ 1809است و يا چند بار در معاهدۀ 

 در كدام مواد آن از افغانستان نام برده 1839 و بعد درمعاهدۀ 1838بۀ سه جان
شده، گمان ميكنم هيچكسى حتى بشمول آنهايى كه مشغول حفظ كردن مواد 
اين قراردادها براى تازه جلوه دادن نام افغانستان اند، پاسخ دقيقى ارائه كرده 

راً از درك و فهم اين پس وقتى قشر با سواد و صاحب قلم جامعۀ ما اكث. نتوانند
مسايل عاجز باشند، چگونه ميتوان قبول كرد كه عوام الناس ما از مواد و 
محتواى قراردادهاى سرى و سياسى ميان دولتين در شرايط فقدان وسايل 

راديو و تلويزيون و جرايد و ديگر : اطالعات جمعى سمعى و بصرى چون
بلى از اين ببعد نام نشرات يكباره مطلع شده، با يك صدا بگويند كه 

  .كشورما، بجاى خراسان، افغانستان است و بايد همه آن را افغانستان بناميم

پس وقتى چنين چيزى در آن زمانه ها ممكن نبوده است، به نظر من اين يك 
استدالل نهايت ضعيف وعارى از منطق است كه گفته شود نام افغانستان بعد 

ه شده و قبل از آن بنام خراسان در  بر اين كشورگذاشت1839 و يا 1801از
چنين سخنى . مكاتبات رسمى و يا صحبت هاى گروهى ياد ميشده است

نميتواند پايۀ محكمى براى بكرسى نشاندن ادعاى تعويض نام خراسان به 
بلى ماهم ميگوئيم كه درمقطعى از تاريخ، كشور ما جزئى از . افغانستان باشد

اين نام آشنائى داشته اند و خود را خراسانى خراسان بوده است و مردم ماهم با 
ميگفته اند، و قرنها بعد از آنكه كشورما از ميان ويرانه هاى خراسان سربلند 
نمود و به عنوان كشورى مستقل افغانستان در اين بخش از آسيا ابراز وجود 
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كرد، مردم ما بازهم در پهلوى نام افغانستان، از آن بنام خراسان ياد آورشده 
اما بايد پذيرفت كه نام افغانستان قبل از امضاى قرارداد هاى فوق الذكر . دان

معروف بوده و انگليس ها و يا ايرانيها نميتوانستند غير از افغانستان نام 
 هيچ نام ديگرى نميتوانست معرف ديگرى را بر اين خطه بكار ببرند و اصوالً

  . ئى داشتندسرزمينى باشد كه پادشاهان افغانستان برآن حكمروا

اين باشد كه نام افغانستان در خارج " افغانستان ستيزان"اگر مقصود 
معاهدات بين المللى معتبر نيست، پس بايد گفت ايشان لطف كنند و نشان 

به عنوان نام رسمى » خراسان«بدهند كه در كدام معاهدۀ بين المللى نام 
 در ميان  سندىرفته است؟ معلومدار كه چنين سرزمين افغانستان به كار
ان مبتنى بر تذكرات جغرافيا نگاران  و وقايع  نيست و تمام ادعاهاى ايش

استوار است كه آنهم با ساحۀ موجودۀ كشورما وشاعران نويسان و سياحان 
، خ بعد از اسالمبطوركامل قابل تطبيق نيست، زيرا خراسان درطول تاري

سيستان وغزنى را  دستخوش تحول وتغيير بوده گاهى ازماوراء النهر تا
شهر نيشاپور مرو وهرات وبلخ  دربرميگرفته است ، وزمانى منحصر به چهار

ميشده ووقتى محدود به مشهد ونيشاپور شده است، كه در هرحال با ساحۀ 
  .موجودۀ كشور ما قابل تطبيق نيست

 كه انگليس ها براى حفظ سرحدات هندوستان از ترس پيشروى 19تا آغاز قرن 
  آبهاى گرم، به امضاى معاهدات دو جانبه سياسى ابتدا با ايرانروسها بسوى

و بعد با شاه شجاع ) 1809در(وسپس با رنجيت سنگ زعيم پنجاب) 1801در(
مبادرت ورزيدند، در تمام اين معاهدات از زمامداران ) 1809در(سدوزائى

 پيش سرزمين ما به عنوان پادشاه افغانستان نام برده شده، نه پادشاه خراسان و
 نيز در هيچ زمانى وهيچ رويدادى، پيمانى وجود نداردكه زمامداران 19از قرن 

كشورما با كشورهاى همسايه به امضا رسانده باشند و درآن نام رسمى  كشورما 
كاربرد امير خراسان و پادشاه خراسان در كالم شعرا . ذكر شده باشد" خراسان" 

ت، بلكه  صرف ذكرى است در متون به معنى نام رسمى و ممهور افغانستان نيس
  .متون تاريخى نمى باشدارزش آن هرگز بيشتر از تذكرآن در ادبى كشورما و 
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پس اگر تذكرات سياحان و جغرافيه نويسان و شاعران در مورد خراسان مدار 
اعتبار باشد، پس چرا تذكرات مورخان و جغرافيه نگاران در مورد نام 

 سر پيچى از اين منطق معلوم دار تالش براى افغانستان مدار اعتبار نباشد؟
  .ايجاد تشنج و تفرقۀ ملى وبالنتيجه  تجزيۀ كشور است، نه چيز ديگرى

مثل بسيارى از پديده هاى اجتماعى از سوى درهرحال نامهاى تاريخى 
انسانها وضع ميشود، بتدريج كشورشمول و يا جهان شمول ميگردد و يا 

روك ميگردد، بدون آنكه نقشى در باال بردن برعكس روبه زوال ميگذارد و مت
. سطح شعور اجتماعى و يا رشد اقتصادى و فرهنگى انسانها داشته باشد
مگر نامهايى كه از يك كتله بشرى نمايندگى ميكنند،  يا هويت قومى گروهى 
از جوامع بشرى را با خودحمل مينمايند، معوالً تا زمانى دوام مى آورد كه آن 

يعنى  سطح تكامل اجتماعى شان تا آن حد  باال . ه و پويا باشدكتله بشرى زند
رفته باشد كه براى موجوديت خود به ايجاد حاكميت ملى يا دولتى نايل شده 

  . باشند

 سال قبل نام افغانستان در تاريخنامۀ سيفى مورخ عهد ملوك كرت هرات، 700
پس ميتوان گفت . است بار ذكرشده 35نه يك بار و نه دو بار و نه ده بار، بلكه 

قرن (= قبل از آنكه سيفى هروى در قرن هفتم هجرى افغانستاننامكه 
 هرات ثبت و ضبط نمايد، نام معروفى آن را در تاريخ نامۀ) ردهم ميالدىچها

بوده واقع در جنوب هرات و شمال هند كه از كابل تا سيستان و مستونگ 
  .بلوچستان پهنائى داشته است

قۀ نام افغانستان به قرن دوم  فرشته مدار اعتبار باشد، ساباگر روايات تاريخ
  رجاويد از تاريخ فرشته نقل ميكند هجرى ميرسد، آنجا كه اكادميسين داكت

نيز منظوراز اين نقل قول » افغان«گرچه تلويحاً نوعى ريشخند به معنى لفظ (
غول القصه مسلمانان افغان به زراعت و تحصيل مايۀ معاش مش« ): بوده است

گشتند و خداوند اسپ و گاو و گوسفند بسيار شده با مسلمانانى كه همراه 
محمد قاسم از راه ملتان آمده ساكن آنجا شده بودند رابطۀ اشنائى و آمد و شد به 
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چون اوالد ايشان بسيارشد از كوهستان برآمده ]هق [143هم رسانيدند و در سنه 
متصرف " شنوران"و" اورپش"و" كرناج"مواضع معموره هندوستان رامثل 

گرديدند و راجۀ الهور كه با راجۀ اجمير خويشى داشت قصد دفع فتنه ايشان 
نموده يكى از امراى خود را با دو هزار سوار و پنج هزار پياده درنهايت استعداد 

دراين دفعه خلج و غور و مردم كابل كه به حليۀ . برسرافغانان سركش گسيل نمود
اد ايشان برذمۀ همت خود فرض شمرده چهارهزاركس به اسالم مزين بودند امد

مدد آمدند و ايشان مستظهر شده علم مقاومت افراشتند و درمدت پنج ماه 
دراين اثنا چون سرما . كفاركرده و در اكثر محاربات غالب شدند هفتاد جنگ با

يد، همه دست از جنگ باز داشته برسركفار تاخته ايشان راعاجز وزبون گردان
مردم كابل وخلج به جا ومقام خود رفته هركه از ايشان مى ... ت كردندمراجع

به كجا رسيد و چه صورت پيدا كرد؟ ) روه(پرسيد كه احوال مسلمانان كوهستان
ايشان جواب مى دادند كه كوهستان مگوئيد، افغانستان بگوئيد كه به جز 

دقاسم بن تاريخ فرشته، از محم( ».آنجا چيزى ديگرى نيست افغان وغوغا در
« :بعداز اين روايت مرحوم داكترجاويد عالوه ميكند كه ) 19-18غالم على، ص 

ظاهراً بدين سبب مردم به زبان خودامكنه ايشان را افغانستان ووجود ايشان را 
 )118اوستا، ص (». افغان ميخوانند

*   *    *  

  با  هرات ، دچار توهم شدهدر مورداستناد من به تاريخنامۀعلى ياور، _5
دسترسى برآن كتاب جمالت ديگرى را بجاى متنى كه من روى آن مكث كرده ام، 

كتاب يك چيز ميگويد ومن چيز  ميكند كه گويا اقتباس كرده طورى وانمود
  )723،اميد5ص .(ديگرى ازآن برداشت كرده ام

  م1236=هق 634درسنه : كه م  من بارى از آن كتاب به اين مطلب اشاره كرده بود
  رگ، اوكتاى قا آن، فرمود تاهرات را احياء كنند و عده ئى از اسيران را كه خان بز

ميالدى از آن شهركوچانده  1221= هجرى618بعد از نخستين بار تسخيرهرات در 
هنگام زرع از وضيع و «و به امر قستاى شحنۀ جديد مغول ... بودند باز گردانند، 
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عياد راست ميداشت و بدين ميكشيدند و ديگرى م) يوغ( شريف دو ــ دو جوغ
نوع زمين را شديار ميكردند و تخم ميپاشيدند و پنبه ميكاشتند و چون ارتفاع 
انتفاع گرفتند و پنبه برداشتند، بيست مرد تناور را كه در سرعت سيران بر طيران 

)   كيلوگرام70معادل(طيور مبادرت گرفتندى، هر يك با پشتوارۀ بيست من پنبه 
» .و ادوات دهقنت آوردند) گاو(فرستادند تا از آنجا دراز دنبال» افغانستان«به 
  ) چاپ طباطبائى146سيفى ، تاريخنامه هرات، ص(

كتاب سيفى اكنون دراختيار من نيست ، ولى از آنجا كه من بارها از اين كتاب در 
موارد ديگرى استفاده كرده ام وصفحات آن رانشان داده ام، ممكن است هنگام 

پيش شده باشد، اماپس وپيش شدن ماخذ به اين  ماخذ پس و ولها ،تجديد نقل ق
مطلبى را از خود به حساب يك منبع  معنى نيست كه من آن كتاب را نديده ام و

آقاى على ياور بايد همين پراگرافى را كه من بدان اشاره . تاريخى جا زده باشم
 مقابله ومقايسه كرده ام ، از آن كتاب برميداشت و با مطلب مورد استفاده من

ميكرد، نه اينكه من چيزى گفته ام و او جمالت ديگرى را برگزيند و بجاى مطلب 
بال  .بعد بگويد كه درآن پراگراف چنين چيزى نيست مورد بحث من قراربدهد و
 تاريخنامۀ هرات تا كنون در ايران چندبار تجديد چاپ فاصله بايد عالوه كنم كه

وت صفحات مورد استفادۀ من كه مطابق چاپ شده  است وبا تجديد چاپ تفا
بهرحال بنابرضبط . يرصديقى بوده است، با چاپ هاى ديگرفرق ميكندبمحمدز

 على ياور بايد بخود . بكار رفته است نام افغانستان بيش از سى باراين كتاب
دا زحمت ميداد و مطلب مورد استفاده مرا كه درآن ذكر افغانستان رفته است، پي

 تازه من همين پراگراف سيفى را تعبير وتفسير .د برآن تبصره مينمودميكرد وبع
اين روايت به وضوح موقعيت افغانستان را در جنوب «: كرده ام وچنين نوشته ام

معادل (نزديك هرات نشان ميدهد و اگر اين افراد توانائى انتقال بيست من پنبه
  را تا دو -رف هرنفر بدون درنظرداشت مقدار نان خشك براى مص-) كيلوگرام70

پس معلوم ميشود . صد كيلومتر داشته بوده باشند، اين فاصله تامرز فراه ميرسد 
كه درعهد سيفى، افغانستان و افغان به قبايل مسكون در فراه و هلمند تا قندهار 

ولى از مطالب ديگر تاريخنامۀ سيفى بر مى آيد كه قلمرو . را ميگفته اند
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جنوب شرق تا كوه هاى سليمان و رود اتك ميرسيده افغانستان آن روزگار در
  )، وغيره صفحات186، 169 ،146،168صفحات: رك.(است

، بتدريج اين نام 18نيمه قرن طبعاً بعد از تاسيس دولت معاصر افغانستان در 
برقلمروى اطالق شده رفت كه درتحت حاكميت احمدشاه درانى درآمده بود واز آن 

  .ولو درمقاوالت بين المللى ثبت هم نشده باشد. دولت دستور پذيرى داشت

 يعنى تازمانى كه ناپلئون بناپارت دست در دست روسيه 19 اصوالً تا اوايل قرن 
 مشترك فرانسه وروسيه از طريق ايران يس را از ناحيه  حملۀنگذاشته بود و انگل

وافغانستان برهندوستان دچار تشويش ونگرانى نساخته بود، وتا هنگامى 
قشون اوتا الهورنرسيده بود،  نشاه ابدالى بقصد هند لشكرنياراسته بود وزما

انگليسها براى ايجاد كمربند دفاعى به برقرارى روابط سياسى با ايران وكشور 
  .ما وقلمرو رنجيت سنگ احتياجى نداشتند

*   *   *  

تاريخ را بايد برمبناى اسناد « :اقاى على ياور درجاى ديگرى مى نويسد_6
دراينجا از آقاى . رك ارائه نمود ونمى توان آنرا بروى حدس وگمان بناكردومدا

سيستانى سوال ميشود كه برروى كدام سند مينويسد كه براى احمدشاه بنام 
پادشاه افغانستان دعا خوانده شد؟ ويا بهنگام انتخاب وجلوسش به نام پادشاه 

 سوگند وفادارى افغانستان خوانده شده است؟ ويا احمدشاه در برابر مردم
يادكرده ؟ كدام مردم؟ بهتر بودآقاى سيستانى متن سوگندنامه اش رانقل 

  )همانجا، ستون سوم(».ميكرد

براى كسى كه خود را نويسنده واز آگاهان جامعه مابداند، طرح چنين سوالى از 
على ياور بايد بداند كه من بيش از چهل سالست با پژوهش هاى . بنياد غلط است

روكار دارم وميدانم درجايى كه الزم باشد چگونه از اسناد ومدارك تاريخى س
در افغانستان اماكيست كه نداند . كتبى با رعايت اصل امانتدارى استفاده كنم

يكى اتحاد قبايل از طريق : حاكميت همواره مشروعيت خود را ازدو منبع ميگيرد
درقندهار پس از جرگۀ شيرسرخ  .جرگه، وديگرى تائيد روحانيت متنفذ مسلمان
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افغانستان فحص نه روزه باالخره احمدخان ابدالى را به عنوان پادشاه  بحث و
  .برگزيدند

آيا ممكن است كه در يك  جرگه اسالمى پس ازنه روز بحث وفحص، به  _ 
انتخاب يك رهبراز ميان خود به توافق رسيده باشند، ولى در پايان جرگه براى 

خود آياتى از قرآن تالوت نكرده  و دعا نخوانده  پيروزى و توفيق شاه  منتخبۀ 
  باشند؟

آيا ممكن است كه سران جرگه شير سرخ، به ميمنت انتخاب يك پادشاه  دعا _ 
  كرده باشند، ولى به خود شاه  افغانستان تبريك نگفته باشند؟

 وآيا ممكن است كه بعد از اين همه تشريفات وجر وبحث ها وفيصله ها_ 
سران اقوامى كه او را  به  از مشران و سخن نكشوده باشد واحمدشاه لب به 

  به خاطر اين اعتماد بزرگ تشكر نكرده باشد؟ پادشاهى برگزيده بودند،

وآيا ممكن است كه احمدشاه ضمن تشكر از بزرگان قبايل در برابر آنها تعهد _ 
 تازنده است از منافع علياى كشورش در برابردشمنان دين:  نسپرده باشد كه

  نخواهد ورزيد؟ دريغ  وطن  ومردم  ،خاك ،

اطمينان دادن به طرف مقابل  معناى ديگرى  و سپردن وآيا سوگند بجز تعهد_ 
  دارد؟

اگر كسى اندك ترين آگاهى از سنت جرگه ها ونقش آن درسرنوشت سياسى _ 
افغانستان داشته باشد، مى داند كه جرگه ها با تالوت قرآن ودعاى خير بمنظور 

دعاى  آغاز ميشود وبا تالوت قرآن و  درنيتى كه در پيش روى است،توفيق
فيصله هاى جرگه در كتابى ثبت نميگردد، ولى تمام قبايل . خيرمردم ختم ميگردد

به متخلفى كه . اطاعت كنند رعايت و شامل جرگه مكلف اند تا تصاميم جرگه را
ان وكاشانه،  و تصاميم جرگه را نقض نمايد، جزاى سختى از قبيل سوختاندن خ

اين جزا از اين لحاظ بسيار شديد است كه .بد وحتى اخراح از قبيله داده ميشود
چنين مجرمى را در قبيله خود جاى نميدهند  هيچ يكى از قبايل شامل جرگه ،

  .مكلف مى دانند از فيصله هاى جرگه ملزم و وبنابرين تمام مردم خود را به رعايت 
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 ى از قلم شاعرمعاصروطن جناب بارى جهانى درمورد مقالت اتفاقاًدراين اواخر
درسايت پيام وطن  نظرم را جلب كرد كه » هم شاعر وهم پاچا«: احمدشاه زيرعنوان

خوشه هاى (»د غنمووژى«  ديدم كه به استناد كتاب آنرا با اشتياق خواندم و
ه اثر مرحوم عبدالروف بينوا، جريان جرگه شيرسرخ قندهاردرآن تشريح شد) گندم

او را به  وبعد از اينكه صابرشاه خوشه هاى گندم را بردستار احمدشاه خالنيد و
  :پادشاهى افغانستان تبريك گفت، اظهارنمود كه 

 ) تاج وتخت بتو مباركباد(   تخت و تاج دى مبارك شـه

 !)اى جوان رشيد قوم پشتون(   د پښــتـون ټــبــر زلــمـــيه

 )ين ملت با نام تو بلندى يافتا(   دا ملت دى پر تا لــوړ سي

 )بردشمن خود غلبه يافتيد(    پر غلـيم ســوى بــريالــيه

 )تورهبر توانمند اين وطن شدى(   سترواكمن شوې د دى خاورې

 )خداوند بزرگت دارد، اى شيرمرد(   رب دى ســتـر لـــره  زمـــريه

 )درغم اولس خود باش(   د ولس په غــــم شــريك ســه

 !)وملتت را بيدار كن(    ويــښ كــړه نـنګــيالــيهملـت

 )لحظه يى غافل مباش(  يو ګــړۍ غفــلت و نه كــړې

 )كه ازاين پس قدرت در دستان تست(   واك ســـتا سـو، لـه دى پسه

 )به درد ورنج ملت خود راآگاه كن(   پـه دردو يې  ځـان خبر كــړه

 !)ز هرگونه هوس بدارودست ا(    الس دى مينځـه لــه هـوسه

 )از هيچ لحاظ كم وكسرى نيست(   نور د هـيڅ شي كمي نــسته

 )اگراندكى تربيت شوند(    خــو تــنها چې تــــربـيه سي

 )با روحيه ملى اراسته گردند(   په ملى روح يې ژوندون وي
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 )واز تقليد بپرهيزند(   له تقــلــيــده بيګـــانــه سي

 )درغم يكديگر شريك شوند(  يك وييو د بـل په غـم شـر

 )ودست از نفاق بگيرند(   له نفــاق څـخه ګــوښـه سي

 )خود را بشناسند(   خپل ځــان وپــيـــژني هسې

 )ومتكى بربازوى خود گردند(   چې پرځان باندې تكـيه سي

 )اكنون بدستان تومينگرند(   اوس نو ستا و الس ته ګوري

 !) كمر ببند، اى احمد(   !ـــدهمــال دى وتــــړه احــــمـ

 )به خدمت قوم به پاخيز(    د خــپل قــام په خـدمت پـاڅه

 !)كمك از خدا بخواه (   مــرسته غـــواړه لــه احــــده

بعد از گفتار صابرشاه، نوبت به يكى از بزرگان جرگه شيرسرخ ، حاجى جمال خان، 
به احمدشاه اظهار بيعت كرد  تداحاجى جمال خان اب. سردار قبيله باركزائى رسيد

 ازاين ببعد: بسخنانش چنين ادامه داد تبريك گفت و پادشاهى را به او بعد و
ما برتو باور داريم و اكر خدا بخواهد تو دراين امر مهم . چشم ملت بسوى توست

 انشاء اهللا اين وطن و .سربلند خواهى شد نزد قوم سرخ روى و موفق خواهى بود و
دلهاى ما به ما مژده شادمانى  ،خواهدشد ياكان ما بدستان تو آباداين ماواى ن

مرحوم بينوا بقيه صحبت حاجى جمال خان را درقالب شعر چنين بيان ... ميدهد
 :ميكند

 )بُست باز آبادخواهدشد(  بُست به شي آباد له سره 

 )خرابه هادوباره ساخته خواهندشد(   بيا به جوړې كنډوالى شي

 )به هر سو در حركت خواهندآمد(  ه به روانىهــــرې خــوات

 )كاروانهاى شترهاى زرد(   د ســرو اوښو قافلى شي

 )هيرمند به طغيان خواهدآمد( په څــپو به هــلمـنــد راسي



                               آياافغانستان يك نام جعلى است؟                                                                                                  175

 )به هرسو شيله هاپرآب خواهدشد(    هر طـرف ډكې شيــلې سي

 )هلمند با امواج خود(  چې هلــمند به خپل څپو كې

 )براى شان قصه هاى گذشته را خواهدگفت(   زاړه نكلونهدوى تـه كړى

 )آهسته آهسته ابرازخواهدنمود(   په ورو ورو به يې څرګند كړي

 )ارزوهاى پنهانى قلب خود را(  خپل د زړه پــټ ارمـــانــونه

 )تراسپاسگزارم اى خدا(  شكر شكر خــدايـه  تــا تــه

 )برى چنين به ما ارزانى داشتىكه ره(    چې دى مشــر راته پـــيــداكه

 )اكنون يار اين جوان باش(   اوس د دى زلــمي مـل شي

 )ازكمك به وى دريغ مكن(  خپله مـــرسته  ور عطا كه

 )تا اين ولس پراكنده را جمع كند(   چې دا تيت ولس راټول كړي

 )از جدائى برهانش(   له بيلــتونــه يې جـــال كـــه

 )با يك آواز بلندشويد(       اپــــاڅــيپــه يــــو آواز  ر

 )كمر همديگر را ببنديد(  يــو له بـلــه ســره مـال كـا 

 )از فراه تا به هرات(  له فـــراه نــه تـــر هـــريه

 )تا به زابل از زرنج (   لــهله زرنجـــه  تـــر  زابــُ

 )تمام ملت يكدل شويد(         ټـول ملت په يوه زړه شي

 )از تخار تا به كابل(           تخـــاره تــــر كـــابــلهله

سخنان  نور محمد خان على زى  ،ا بعد از سخنرانى  حاجى جمال خانمرحوم بينو
را نقل ميكند ومينويسد كه وى بعد از گفتن مباركى به احمدشاه عالوه ميكند 

برق  و ه شود تاريخى افغانها دوباره زندكه اميدوارم از بركت تو، افتخارات
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 ۀنور محمد خان بعد از صحبت پر جذب.  لرزه در دل دشمنان افگند بران تو شمشير
 :خود درآخر به احمدشاه چنين گفت

 )اگرظاهراً از توبزرگترم( كه ظاهر يـــم تــر تـا مــشــــر

 ) ويا  اولس من بيشتراست(    يا له تا مې ډيـــر ولــــس دى

 )اگر درجنگها زير دست من بودى(  ېكه جګړى مې تــر الس الند

 )واگر ملت در اختيار من است(   يــا ملــت زمـــا پـــه وس دى

 )با آنكه قوت دردستان منست(  خو ډير زورمې دى په الس كې

 )همين قدرت براى من كافى است(  دا قــــدرت رالــــره بــــس دى

 )زيرامهترى نميخواهم،(   مشر تــوب  نـه غــواړم ځــكه

 .)كه هوس كهترى دارم(   كشرتـوب تـه مې هــــوس دى

 )مبادا از نزدم خرابى سربزند(   نه چې پـيښ رانـه ورانـى سي

 )چه دوگانگى كنم در روزحشر(  څه غبرګـون به كړم په حــشر

 )بچشمان خود قبول كرده ام(  يې منــلى مې  پــه ستــرګـــــو

 )كه من كوچك وتو بزرگ باشى( ـر زه يــم كـــشر تــه يې مــــش

،عبدالرووف بينواازصحبت هاى گرم وپر پس از سخنرانى نورمحمدخان
، موسى خان  نمحبت خان، نصراهللا خا: احساسات ديگر سران وبزرگان اقوام مانند

ودر پايان سخنان شخص احمدشاه را نقل  وغيره را يكى بعد ديگرى نقل ميكند
 سال از ديگرسران اقوام در جرگه كوچكتر بود ن واحمدشاه كه از نظر س. ميكند

سخنرانى هاى پر از محبت بزرگان قوم را درحق خود ميشنود،  وقتى صحبتهاى و
  به  سخن گشود و لب  وجد آمد و محبت سران قوم به او هم از آن همه قدردانى و

 :گفت

 )ارادۀ خداوند بزرگ چنين بود(   د لـــــوى خـــداى  دا اراده  وه
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 )كه مرا به بزرگى شما برگزيد(    چې زه مشر كــړمــه ســتا سـو

 )پس از او كمك ميخواهم(   له همــدغه مــرســته غــواړم 

 )با هردودست (   غوښت مې دى په دواړو السو

 )كه پشتون را زنده كنم(  چې پښتون بيا را ژوندې كـړم

 )نان بشودچنانيكه بود، همچ(   لكه و چـې هسې بـــــيا ســـو

 )تمام يك دست ويك ولس شويم(   ټوله يو الس يو ولــس ســـو

 )بيگانه را ازملك خود برانيم(   بيګـــانه لــه ملــــكه باســـو

 )بزبان يكديگر بفهميم(  يــو د بـل پــه  ژبه  پـوه شـو

 )كه چه هستيم وچه بايد بشويم(    چې موږ څه يو څه به شونه

 )راه هاى زندگى كدام اند؟(   ي كـومېد ژونــدون الرې د

 )وما بكدام سو روان هستيم(  موږ به كـومې خـواته ځونه 

 )اگر ما يكديگر خود را بفهميم(   كه مـوږ يــو له بـله پـــوه سو

 )ديگر تمام كارها آسان اند(    نـور كارونه ټــــول آسـان دى

 )ضرورى استاز هرچه اولتر بما(  ضـرورى تر هـر څــه موږ ته

 )تا خود را بشناسيم(  پـيـزنـدل لـومـړى د ځــان دى 

 )خود را بيداركنيم در هركجا(  ځان به ويښ كـړوهرى خواته

 )درهرسوى ما دشمنان اند(  هرى خـــواتــه غليــــمـان دي

 )ما را توسط خود ما ميكشند (  يو پــر بــل مــو ســــره وژني

 )گويند دوستانيم، مگر دشمنانند(   وايي دوسـتان يو دښمنان دي

 )غلتند جوانان ما درخون مى(  زموږ زلميان ويـنو كې لغــړي
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 )چك ميكنند آنهابا خنده چك(  دوى چكچكى كړى خندا كړي

 )منتظر فرصتى اند( منـتـظر دي هــغـه وخـــت تـه 

 )كه چه وقت ما را تباه كنند(  چې به كله مــوږ تـبـاه كــړي 

 )من ازشمايم وشما ازمن استيد(  اسى تاسي زماياستزه يم ست

 )به وحدت خداوند خوش ميشود(   په وحدت خداى خوشحالـيږي

 )قومى كه يك دست باشد(  آولــس چې الس يې يـــو وي 

 )بزودى به مقصد ميرسد(    ژر مقــصـــد وته، رســيــږي

 )ستاگر علم است ،اگر عظمت ا(   كه پوهــنه كــه عــظمـت دى

 )اگر مردانگى ، واگر شأن وشوكت است(   كه ميړانه، شأن شوكـت دى

 )اگرآبادانى يا اگر عزت است(  ودانى يــــا كــه عـــزت دى

 )هريك ثمرۀ وحدت است (   ثمر هــر يــو د وحــدت دى

نمى دانم اكنون على ياور با ديدن اين سلسله بيانات مشران وبزرگان شامل جرگه 
 ان احمدشاه بابا از احمدشاه در پايان آن جرگه چه خواهد گفت؟شيرسرخ وسخن

اگر على ياورآرزو دارد بداند كه درجرگۀ شير سرخ كدام اقوام وكدام مردم  دراخير
 داشتند، به كتاب تيمورشاه درانى تاليف عزيز الدين پوپلزائى رجوع  اشتراك

 .كند

*   *    *  

   براى نام وبقاى افغانستان قربانى نويسنده مدعى است كه افغانها هيچگاه_ 7

  )11ص723اميد. (نداده اند يعنى اگر قربانى داده باشند، نشان داده شود

بجواب اين ادعا بايد مختصراً گفت كه احمدشاه پس از انتخابش به عنوان 
پادشاه افغانستان، براى تجديد عظمت افغانستان دوران قبل از سلطۀ مغول 
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سالطين غورى، دست به لشكركشى زد وابتدا   هدوترك ، يعنى افغانستان ع
تاسند  بسوى هند رخ نمود وطبيعى است كه فتوحات او تا دهلى درشرق  و

درجنوب رسيد وبعد متوجه خراسان واقع درشمال غرب افغانستان شد و 
طبس در غرب دست  تون و و برشهرهاى عمده خراسان چون مشهد ونيشاپور

بقول مونت  .دون دادن قربانى ميسر نشده استبى ترديد اين فتوحات ب. يافت
احمدشاه خرد مندانه ، اساس يك امپراتورى بزرگ را « استوارت الفنستون

 هنگام در گذشت او متصرفاتش از غرب خراسان تا سر هند و از آمو تا 0نهاد
يا  درياى هند گسترش داشت و اين همه را يا با انعقاد پيمان بدست آورده بود و

  ) 496افغانان، ص  ( ».  بودتصرف كرده) ور شمشيربز"( عمال

  الفنستون احمدشاه بابا را با تمام شاهان قاره آسيا مقايسه كرده و درجاى ديگرى
برا ستى اگر شاهى درآسيا سزاوار احترام ملت خويش باشد، جز «  :مينويسد 

   )381افغانان ،ص  ( ».احمدشاه كس ديگرى نيست

ورخ انگليس است كه با احمدشاه بابا هيچگونه اين سخنان يك محقق ويك م
 احمدشاه ۀنسبت قومى وزبانى ودينى ندارد، وبنابرين چنين قضاوتى در بار

مباهات وسربلندى است،   افتخار و افغان ميداند، مايۀبابا، براى هركه خود را
هرگز . زيرا كه او هرگز بادشمن نساخت وبه ده نتاخت. نه مايه سرافگندگى

  از فنگ ملت برفرق ملت خود نكوفت، وهرگز شهرى يا محله اىباتوپ وت
افغانستان را با توپ و خمپاره ويران نكرد ومردم آن را بى عفت وبى عزت 

 . نساخت

از آن گذشته  سه جنگ معروف افغان وانگليس براى چه صورت گرفت؟ آيا هدفى 
 صورت بجز بقاى استقالل وسربلندى افغانستان داشت يامحض از روى تفنن

  آيا مقاومت ونبرد برضد تجاوز ابرقدرت شوروى تا اخراج قشون سرخ از  گرفت؟ و

كسى كه منكر اين  گرفته است ؟ ندوام افغانستان صورت كشور، نيز بخاطر بقا و
ميخواهد آفتاب را بادوانگشت پنهان كند كه اين محال است  قربانيها باشد،

  . وخيالست وجنون
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تاسيس كشور مستقل افغانستان  وام پشتون را، درعلى ياور، پيشگامى اق_ 8
 بلكه مدعى است كه سران واميران اقوام پشتون در خيانت، تائيد نميكند،

وطنفروشى وسازش بابيگانگان پيش گام بوده اند، نه در وطن پرستى ومى 
 رؤساى جمهور و اين حكم شامل حال شاهان و( تمام اميران پشتون تبار« : نويسد

بد افغانستان از احمدشاه درانى تا اعليحضرت امان اهللا   واميران خوب
چه خيانتى نبود كه نكردند، ).... سيستانى .وداودخان رئيس جمهور شده است

 به افغانستان كشيدند و پاى شوروى را وحتى انقالب ثور را براه انداختند و
لت اينكه پشتونها درتاسيس دو.... آفريدند مصيبت قرن بيستم را فاجعه و

مستقل درقندهار پيشگامتربودند، شكى نيست، البته باذكر يك شرط كه اگر 
ابداليان پشتون نباشند، پس  اگر( .كه قوم ابدالى ازعشاير پشتون اند ثابت شود

 گامى آنها را بپذيريم امر پيشاگر) تاجيك هم نخواهندبود، سيستانى
مسايل ديگر نيز ، دربسا )پيشگامى كى را، ابداليان را يا پشتونهارا؟ س(

قبول تحت الحمايه گى  برادركشى و نفاق و شقاق و آيا درامر. پيشگام بوده اند
زيرا كه  دراينجا نويسنده ابداليان را پشتون ميداند،(انگليس پيشگام نبودند؟

آيا در ) سيستانى. از اين طعنه زدنها  قوم پشتون است نه قوم ديگرى هدف او
ويرانى  زرگ كشور پيشگام نبودند؟ آيا درمعامله نشستن بر پيكرقطعات ب

ودربدرى مردم خود پيشگام نبودند؟ آيا در پناه بردن به پادشاهان ايرانى پيشگام 
نبودند؟ آيا در به ثمر رساندن كودتاى هفت ثور و آوردن ارتش سرخ به افغانستان 

شگام پيشگام نبودند؟ آيا در آوردن طالبان و فروختن افغانستان به پنجابى ها پي
» آيا همين اكنون در تحت الحمايگى امريكا پيشگام نيستند؟ نبودند؟ و

  )11ص 723اميد،(

على " پندانه يكيست  من كشمش وپيش جانانۀ:" ميشود كه بقول معروف معلوم 
پشتونها با همه عقب =افغانها ياور اصالً درك نكرده است كه وقتى من گفته ام،

 اين درجه از تكامل قدم گذاشتند كه به باآلخره به] بزعم شما[افتادگى خود
تاسيس يك دولت مستقل دست زدند وبا اين كار خود ازسايراقوام ساكن در اين 

پيشگام شدند، يعنى به  سطحى ازمراحل تكامل گام نهادند كه به تشكيل  كشور
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حكومت متمركز فيودالى نايل گرديدند، اين يك بحث جامعه شناسانه وعلمى 
  .عنه زدن به ديگران است نه لجاجت وط

اما جناب على ياور، بجاى رد علمى اين مسئله ، موضوع را از مسير درست آن 
رهبران پشتون  با رديف كردن نارسائى ها و كمبودهاى برخى از خارج ساخته و
افتخارآفرين ترين عناصر تاريخ  با توهين ودشنام دادن به بهترين و تبارميخواهد

اه بابا مؤسس افغانستان معاصر، وزيرفتح خان احمدش: افغانستان از قبيل
وزير اكبرخان قهرمان ملى  مدافع سرسخت عظمت افغانستان، سمبول شهامت و

جنگ اول افغان وانگليس، سردار ايوب خان فاتح جنگ ميوند درنبرد دوم افغان 
كه موجوديت افغانستان  وانگليس، شاه امان اهللا محصل استقالل كشور،

ديگرهمفكران شان است، قوم پشتون را  ر وفداكارى آنها ومحصول تالش وتفك
 دزدى وبيگانه پرست وانمودكند و در عوض از ين ، وطن فروش،درانظار، خا

  .  بسازد"قهرمان ملى؟"جبارواز جنگساالرى "خادم دين رسول اهللا ؟"بيسواد

كه تحت الحمايگى اميران پشتون به مراتب » !على ياورخان؟«باور داشته باش
از ويران كردن شهر دوميليون جمعيتى كابل توسط فرماندهان تاجيك تبار  تربه

 باوركن كه فرار كردن سرداران قندهار به ايران، صد .تحت الحمايه روس است
بى عفت ساختن يك كشور است،  مرتبه بهتر از پايمال كردن عزت وشرف و

  .تآبروى  يك ملت اس شرف و ناموس و هزارباربهتر از غارت مال و

 تصور "شـير" ، آنهائيكه روزگارى خود را»زورقالب نداره«:از قديم گفته اند
پس  .ازكابل فرار كردند" روباه"ميكردند، وقتى زورطالبان را ديدند مثل 

كه بدون كم ترين مقاومت وقتى خطر را حس كرد، دوپا » شير«كجاشد شجاعت آن
  شير رسانيد؟داشتند ودو پاى ديگر قرض كرده خود را تا سوراخ پنج

ناسزا به شاهان وسرداران  ميخواهم اصل واقعيت را بگويم كه اين همه فحش و
تاريخ كشور « : پشتون تبارافغانستان از اين نكته منشاء گرفته كه نوشته بودم

   ».گواه اين حقيت است كه تاهنوز بديل رهبرى پشتونها دركشور زاده نشده است
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  :  مى آورمبراى اثبات اين ادعا دومثال اكنون

قرارگرفتن بچه سقاو با دسايس استعمارخارجى وپشتيبانى ارتجاع داخلى _اول
 با وجود زورگوئى ها وبستنها وكشتن ها 1928به جاى شاه امان اهللا در دسامبر 

بنابرين مردم كه از . وغارت وچپاولها نه توانست امنيت را به كشور بازگرداند
 ماه 9دان سرگردنه به ستوه آمده بودند،دست حكومت بگير وببند وبزن وبكش دز

گرفتن  بعد با حمايت از جنرال نادرخان حكومت سقاوى راسقوط دادند وبا قرار
يك رجل نظامى پشتون در رأس قدرت بزودى نظم وامنيت دركشور حكمفرما 

  .شد
سال پس از تجربۀ نخستين، با فراهم شدن شرايط سياسى وبازهم با 62_ دوم 

خلى و قوت استعمارخارجى نوبت حكومت به يك رهبر دسايس ارتجاع دا
مذهبى عرب تبار يعنى صبغت اهللا مجددى رسيد كه مدت حكومتش دوماه بود ، 
امادر تمام اين دوماه ، كابل پيوسته آماج حمالت راكت پرانى وجنگ هاى ميان 
گروهى بود و يكروز هم آب خوش از گلوى مردم پائين نرفت وپس ازدوماه 

ام يك شخصيت مذهبى، نوبت به يك رهبر تاجيك تبار تنظميمى حكومت ناك
درچهارسال حكومت خون وآتش  وغارت آقاى . يعنى برهان الدين ربانى رسيد

ربانى و شركايش، نه تنها تمام كشور پيوسته درآتش جنگ هاى قومى وزبانى 
ومذهبى سوخت، بلكه كابل شهر دوميليون جمعيتى وپايتخت كشور حتى 

قتل وخون . بدون جنگ نفسى براحت نكشيد وبه خاكدان مبدل گرديديكروز هم 
ريزى وغارت وچپاول دارائى هاى عامه ودارائى خصوصى وتجاوز برناموس 
ومال وهستى مردم وغارت ميراثهاى فرهنگى منجمله آثارموزيم ملى وآرشيف 
ملى از خصوصيات بارز حكومت اسالمى ربانى بود وتا سقوط دولتش توسط 

 هيچكس ندانست كه مقررئيس جمهور ومحل دربار ودستوراو دركجاى طالبان
  شهريا بيرون شهر واقع است، بدون آنكه امنيت حتى دريك ناحيه كابل تامين 

  .شده باشد
شهرت جهانى » سفر قندهار«محسن مخملباف، فيلمساز ايرانى كه با ساختن فلم 

درافغانستان تخريب نشد، بودا " حاصل كرد، در بارۀ طالبان در مقاله اى زيرنام
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ملتها از حكومتهاى خود قبل از «:مينويسد» بلكه از شرم فروغلتيد
هرچيزمتقاضى امنيتند، سپس متقاضى رفاهند وتنها درآخر، متقاضى  توسعه 

طالبان معمم ، با پرچمهاى سپيد وشعارصلح، از اين رو به سرعت .... وآزادى اند
د وطالبان صرفاً با پرچم سپيدعرضه كه ملت متقاضى امنيت بو] ند[موفق شد
وگروه هاى ديگراز آن جهت ناموفق بودند كه ملت خواستار امنيت بود . كنندۀ آن

  .وآنها عرضه كننده جنگ ونا امنى
 در هرات كه بودم با آنكه مردم هرات فارسى زبانند وطالبان پشتوزبان، وقتى 

م، پاسخ ميشنيدم كه تا قبل ازمغازه داران درباره طالبان سِرّى وآشكار مى پرسيد
ازطالبان روزى يك بار مغازۀ آنها به غارت مى رفته وهر ساعتى گرسنه اى 

حتى آنها كه . با اسلحه وارد مغازه ميشده ودخل آنها رامى ربوده است)مجاهدى(
اين . مخالف طالبان بودند، از امنيتى كه طالبان برقراركرده بودند، خرسند بودند

به دليل : به دليل خلع سالح عمومى ودوم: اول.  ايجاد شده استامنيت به دو دليل
اين مجازاتها چنان شديد، غير .مجازاتهاى شديدى چون قطع كردن دست سارق

 هزارنفر گرسنه اى كه درحاشيه 20قابل اغماض وسريع است كه اگركنارآن 
خيابانهاى شهرهرات، درحال مرگ بودند، كسى نانى را ميگذاشت، دستى به 

كاميون دارانى راديدم كه ميگفتند دوسال است . ع دزدى بسويش دراز نميشدطم
درافغانستان رفت وآمد ميكنند وهميشه ماشين خود را بى چفت وبست رها كرده 

نه تنها درمواردمالى كه در موردجان . اند، اما چيزى ازآن سرقت نشده است
. ز به امنيت بوده استوناموس افغان نيز، اولين سبد نيازملى افغانستان سبدنيا

از هركس قصه اى مى شنيدم مبنى براينكه تاقبل از طالبان هر آوراره اى از هر 
منطقه اى ميگذشته، جان وناموسش در معرض تجاوز قوم وفرقه ديگر بوده 

هرچه هست با آن خلع سالح عمومى واين اجراى حدود واين نوع تبليغات ، .است
ى در افغانستان حاكم شده است كه با احساس نا امنى احساسى امنيت اجتماع

 ،1380بودا درافغانستان تخريب نشد، چاپ ( ».قبل از طالبان متفاوت است
  )70_68تهران،ص 

  اين شهادت يك نفرايرانى است كه هيچ پيوند زبانى وقومى با طالبان پشتون 
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شمال وبخش قبل از آن ازبخش تحت فرمان ايتالف  ندارد و در دوره طالبان و
تحت حاكميت طالبان درافغانستان ديدار كرده و وضعيت امنيتى را از نزديك 

  .ديده وقضاوت كرده است
اكنون  كه ناخواسته ازطالبان پشتون تبار ذكرى به ميان آمد، درذهن  ما اين سوال 

طالبان با تمام خصلت قبيلوى خود درباميان ميجنگيدند ؟  خطور ميكند كه چرا
شان و تالقان و مزار شريف وشبرغان مى جنگيدند وقربانى ميدادند، چرا در بدخ

ولى نيروهاى احمدشاه مسعود وربانى، به عنوان دولتمداران افغانستان، هنگام 
پيشروى بسوى هرات و قندهار وغزنى وگرديز  سرازير شدن طالبان از پاكستان و

بان نجنگيدند؟ جواب وجالل آباد هرگز به دفاع ازاين شهرها برنخاستند و با طال
طالبان با تمام خصوصيات قبيلوى : جز اينكه بگوئيم اين سوال چى خواهد بود

خود طرفدار دولت متمركز وافغانستان واحد بودند و بنابرين براى از ميان بردن 
ملوك الطوايفى مى جنگيدند، وقربانى  قدرتهاى محلى و حكومت هاى قومى و

تأمين ميكردند، امنيت را  دهاى تنظيمى پاك وميدادند وشهرها را از وجود بان
مسعود، پرواى بخش هاى پشتون نشين كشور را نداشتند  -ولى حكومت ربانى 

آنها خود را ملزم  افغانستان حمله ميكرد، ولو كه بجاى طالبان ارتش پاكستان بر
وبنابرين قوتهاى ربانى ومسعود و . به دفاع از تماميت ارضى كشور نمى ديدند

قرارگاه هاى خود دركابل بيرون نشدند، زيرا كه براى شان  ى شان هرگز ازشركا
اگر پاكستان آن  ننگرهار هيچ قيمتى نداشت و پكتيا و تسخير قندهار وغزنى و

وفقط كابل براى غارت . شهرها را ميگرفت، شايد كه ايشان جشن ميگرفتند
ند شمالى كردن وبخش هاى تاجيك نشين باالترازتونل سالنگ ودرنهايت د

از كابل  و زمانى به دفاع برخاستند كه طالبان آنها را. وپنجشير براى شان مهم  بود
بيرون رانده و تا درۀ پنجشير وازآنجا تا تالقان وقريه خواجه بهالدين بدخشان 

 سپتامبر رخ نميداد، شايد 11واگر تا يك هفته ديگر حادثه شوم  .دوانده بودند
يت وشوراى نظار خود را يا در درياى آمو مى اكثر قومندانان جهادى جمع

  پايان.  انداختند ويا سرازآنسوى اقيانوسها بيرون ميكردند
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  ممقالۀ ده
  

  افغانها  يهودى اند يا آريائى ؟
  
كه در كودتاى )  رجل نظامى( آقاى عبدالحميد محتاط،، پنجشيرى

بينه جمهورى افغانستان به سردارداود شهيد شركت داشت و درنخستين كا
حيث وزيرمخابرات انتصاب شد، ولى براثر خبرچينى هاى كودتاچيان 
مغضوب و درمنزلش تحت نظارت قرارگرفت، در مدت خانه نشينى خود  به 

 و آنرا دراوايل »تاريخ تحليلى افغانستان«نوشتن كتابى پرداخت زيرعنوان 
نگاهى به فهرست  اين كتاب اين .  در كشور اُكراين  انتشار داده است2005سال  

ذهنيت را به انسان القا ميكند كه آقاى محتاط تمام همت خود را وقف  اين امر 
پشتونها بقاياى ده خانودۀ  مهاجر قوم يهود در : كرده تا به اثبات برساند كه

افغانستان اند، درحالى كه درمتن كتاب هيچگونه شواهد و اسنادى از شباهت 
  .  پشتو با زبان عبرانى را بدست  نداده  استو همسويى زبان

 تالش ديگر مؤلف كتاب اين است تا پشتونها را مردمى بى فرهنگ و با 
خصوصيات بسيار بدوى و زشت و تقريباً وحشى صفت و قابل هرگونه تحقير و 

به همين منظور وى دشنام هاى ركيكى كه انگليسها پس از . توهين معرفى كند
 به آدرس افغانها داده اند، آن كلمات موهن 1842ز خود در تباهى قشون متجاو

را برگزيده بامتن انگليسى و ترجمه درى آن درجلو چشم خوانندگان قرار ميدهد 
اين تنها پنجشيريها نيستند كه از پشتونها نفرت دارند،  : تا نشان داده باشد كه

  .بلكه انگليسها هم ايشان را به نظر تنفر مى ديده اند
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   با آقاى محتاط درشهرگوتنبرگ سويدن ديدارى دست داد، 2005درسال بارى 
البته از موضع گيرى من . اوبا پيشامدى ديپلوماتيك از من پذيرائى كرد

درمورد كتابش از ميزبان خود چيزهاى شنيده بود و انتظار داشت  تا از زبان من 
 به عنوان يك من هم بعد از اينكه كارهاى فرهنگى  او را. هم چيزهايى بشنود

صاحب قلم ستودم، در مورد تاريخ تحليلى او ياد آورشدم كه،  رجل نظامى 
لنينيزم پرورش يافته و تحليل _ كتاب اخير شما در بسترجهان بينى ماركسيزم

ها و استنتاجها هم از اين ديدگاه  آب ميخورد، كه امروز ديگر اين ديدگاه 
 قرن 80اين كتاب را درهمان آغاز دهۀ خريدار چندانى ندارد و آيا بهتر نبود كه 

اگر درآن : بيستم  منتشرميكرديد  تا خواننده  ميداشت؟ با خنده جواب داد
گفتم اكنون تصور . موقع اين كار را ميكردم، تره كى و امين مرا ميكشتند

چون : كار خود قوم بزرگى را با خود دشمن خواهى كرد؟ گفت نميكنيد كه با اين
ود مدت بيست سال كار كرده بودم، اگرآنرا چاپ نميكردم، من روى اين اثرخ

  . تمام زحمات من به هدر ميرفت
شما كه كوشش كرده ايد تا پشتونها را : گفتم كه روشنفكران پشتون ميگويند

بقاياى ده خانوادۀ يهودى درافغانستان به اثبات برسانيد، آيا ممكن است 
يافته ايد؟ ) يهودى(زبان عبرىبگوئيد كه چه شباهت هائى ميان زبان پشتو و

البته اين گفتگو از روى حافظه است كه با آقاى :(آقاى محتاط با خنده گفت
محتاط هنگام صرف غذا رد و بدل شده و شايد عين كلمات ايشان نباشد، مگر 

آنچه من دراين كتاب نوشته ام مبتنى ) محتويات گفتمان همين است
دانشمندان و . محققان غربى استبرتحقيقات دانشمندان شوروى  و ديگر 

.  هزار مقاله وكتاب در مورد افغانستان و مردم آن نوشته اند60محققان شوروى 
 سطر سخن 60 هزار مقاله و نوشته، بقدر 60دراينجا من گفتم ، متاسفانه تمام آن 

بدرد بخور درخود ندارند و بر مبناى همين تحقيقات غلط و ناقص اتحاد 
جاوز كرد و سرانجام ديديم كه نه تنها شوروى دراين كشور شوروى بر كشورما ت

و . ناكام  و با شكست مواجه شد، بلكه نظام شوروى هم ازهم متالشى گرديد
( مثال زدم كه يكى از اين دانشمندان شرقشناس روسيه آقاى داكتر كارگون
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بارى در ) فعالً رئيس انستيتوت شرق شناسى اكادمى علوم روسيه فدراتيف
ر شيرشاه سورى در زمان حاكميت داكتر نجيب  دركابل شركت كرده بود، سمينا

بلى شيرشاه سورى يكى از شعراى زبردست : اودر سخن رانى خود اظهار كرد
  ؟  !زبان پشتو بود

اعضاى سيمنار همگى به اين گفته دكتور شوروى خنديدند مگر آهسته، و 
: د و بجوابش گفتمرحوم كانديداى اكادميسين صديق روهى دست بلند نمو

جناب داكتر كارگون، شيرشاه سورى، يكى ازسربازان دلير افغان در سپاه 
همايون پسر بابُر درهند بود كه سلطنت را از همايون گرفت و او را از هند به ايران 

. كافى برخوردار بودسواد ازفرارى ساخت، او نه شاعر زبان پشتو بود، ونه هم 
. ون خجالت زده از عقب مكروفون بجايش رفتحاضرين كف زدند و داكتركارگ

البته محتاط صاحب هم  اين مثال مرا باخنده تائيد كرد وعالوه نمود كه او فقط 
نظريات دانشمندان خارجى، اعم از روسى وغيره را ارائه داده است نه  اينكه خود 

  .با آن نظريات موافق بوده باشد
جا به جاى ديگرى مجبور به معلومدار است كه گروه هاى قومى اى كه ازيك

مهاجرت ميشوند، از خود زبانى دارند كه با آن زبان درميان خود به مفاهمه مى 
حال فرض كنيم مردمانى از . پردازند واين زبان آنهاست كه به آنها هويت ميدهد

قوم يهود مجبور به مهاجرت به ايران و افغانستان ومنطقه شده باشند، چگونه 
وقتى به افغانستان و آنهم در مناطق مركزى جايگزين شدند، شد كه اين يهودها 

. زبان خود را بيكباره فراموش كردند و زبان مردم محلى يعنى پشتو را آموختند
اگر اين نظررا بپذيريم، اين خود دليلى است كه قبل از مهاجرت يهودها 

دان دركوهستانات غور، مردمى بودند كه زبان شان پشتو بوده و اين تازه وار
پشتورا ازاهل محل ياد گرفته اند، بنابرين بازهم ديده ميشود كه قبل از جاگزينى 
خانواده هاى يهود درافغانستان، قوم پشتون دراين كشور حضورداشتند كه زبان 

  .خود را به خانواده هاى مهاجر انتقال كرده اند

  :نظريۀ يهودى بودن افغان
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ن بار در تاريخ خانجهانى و مخزن براى نخستي» افغانها «نظريۀ يهودى بودن 
به پيروى ) هجرى1020از نعمت اهللا هروى بن خواجه حبيب اهللا ــ تاليف در(افغانى 

برمبناى روايت اين . ازشجره نامه هاى عنعنوى اسطوره اى، درج شده است
شاه بابل به » بخت نصر«كتاب افغانها از اوالدۀ بنى اسرائيل اند كه از سوى 

يادشده است، تبعيد گرديده " ارزارت"ت كه درتورات بنام منطقه هزاره جا
  . بودند

بنابرين نويسندگان غربى ايكه تئورى بنى اسراپيل بودن افغانها را پذيرفته اند، 
شجره نامه انسانى ونسبى افغانها، نام : ميخواهند براساس ارايۀ فكتورهاى چون

وسف و داود، شباهت هاى مشترك درميان افغانها وعبرانيها مثل، سليمان، ي
درتورات " كابل"هاى فزيكى وجسمى ميان افغانها و يهوديها، و موجوديت نام 

با رواج وگسترش دانش زبانشناسى . ثابت كنند عهد عتيق وغيره، ادعاى خود را
از نژاد آريائى استند و با ) پشتونها(= » افغانها«اكنون به اثبات رسيده كه 

تتمة «سيد جمال الدين افغانى نيز دركتاب . ديهوديان هيچگونه نسبتى ندارن
 به چاپ رسانيده، با اثبات عدم 1901خود كه درسال » البيان فى التاريخ افغان

  )1.(مشابهت زبان پشتو با عبرى، اين نظريه را مردود دانسته است
نخستين مؤلف غربى كه دربارۀ اصل ونسب افغانها، روايات عنعنوى را رد 

الفنستون مؤلف جامع ترين كتاب در بارۀ  .  الفنستون استكرد، مونت استوارت
ميالدى 1814او كتابش را در. مردم  و فرهنگ و سرزمين افغانستان است
او اين شجره نسب را كه افغان از . نوشته و درآن بحثى دارد درباره شجرۀ افغانها

ى نسل اسرائيل پنداشته شده ، با يك سواليۀ بزرگ نشانى ميكند و ازروايت
پسرارميا فرزند » افغان«افغانها خود را از اوالدۀ كسى بنام : ياد آورميشود كه

پس » افغان«آنان ميگويند كه چندتن از فرزندان . ساول پادشاه اسرائيل ميدانند
. از اسارت به كوه هاى غوركوچيدند و گروهى ديگر به حومه عربستان رفتند

 مين نسل بعد ازابراهيم 45اين راويت كه ملك ساول : الفنستون ميگويد
 پشت به ساول ميرسد، بادقت در تورات 37پيغمبربوده است و قيس بعد از 

 سال 1600 پشت، 37اوالً اين روايت با متن تورات مطابقت ندارد  و دوم براى 
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و اگر به حقايق يادشده اين راهم بيفزائيم كه ساول پسرى بنام . زمان الزم است
» افغان«صاحب نوه اى بنام ] در اينصورت ساول[ست،ارميا يا بركيا نداشته ا

  )2.(نبوده است
سپس الفنستون درپاورقى اين بحث، به ياداشتى در مورد نسب نامۀ افغانها 

 تهيه و بوسيله William Jonesاشاره ميكند كه توسط ويليام جونز 
اين دانشمند برجسته « :الفنستون مى افزايد. ترجمه شده است» وانسيتارت«
  :خواهد اين نسب نامه فرضى را بر پايۀ چهار دليل تقويت كندمي

. ستاArsarethنخستين دليل او،وجود شباهت ميان نام هزاره و ارزارت
 يهوديان به آنجا پناه Esdrasارزارت،نام سرزمينى است كه به قول اسدراز

برده بودند، اما اين دليل كه در اصل هم قناعت دهنده نبود، با اين واقعيت 
اطل ميشود كه ملت هزاره  بعداً در آن بخش از افغانستان ماوا گرفته و نام ب

  .خود را به آن منطقه داده است
دليل دوم مبتنى برآثار مؤرخان فارسى زبان است كه آنهم هرگز اعتبارى 

  .ندارد
دليل سوم مبتنى برشباهت نامهاى يهوديان و افغانان است، اما آن نامها راهم 

نامهاى باستانى . مانند ديگر مسلمانان از عربى گرفته باشندممكن است آنان 
  .آنان هيچ شباهتى با نامهاى يهودى ندارد

آخرين دليل مبتنى برشباهت بين زبانهاى پشتو وكلده است كه خوانند خود 
شايد مشتركاتى در رسوم و رواج هاى . ميتواند دراين مورد داورى كند

 مشابهت ها درميان بسيارى از ملل در يهوديان و افغانان باشد، اما چنين
اگر چنين مشابهت ها مالك . يك دوره معين ميتواند  وجود داشته باشد

اثبات هويت باشد، پس ميتوان گفت كه تاتارها، عربها، آلمانها و روسها از 
  .يك نژاد اند

افغانان را يك قوم قفقازى و با _ بـيش از يك تن_     نويسندگان اروپائى 
   خويشاوند  ميدانند، اما تاجائى كه به نام قفقاز ارتباط ميگيرد، ارمنيان
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زيست ) هندوكش(افغانان هنوز هم در دامنه هاى سلسله كوه معروف قفقاز
. دارند، اما هيچ دليلى نيست كه آنان روزگارى درغرب درياى خزر بوده باشند

رمنيان هرچند كه ا. دربارۀ نسب ارمنى آنان هم هيچ اطالعى در دست نيست
ارمنيان حكايت ميكنند كه افغانان براى . پيوسته دراين مورد سخن ميگويند

گريز از روزه هاى فرض طوالنى مسلمان شدند، اما تاريخ چنان مخالف اين 
  .حكايت است كه نيازى به بيان ندارد

بايد بيفزايم كه من شمارى از واژه هاى  زبان ارمنى را با  پشتو مقايسه كرده 
بارى چند واژه پشتو رابراى .  مشابهتى ميان اين دو زبان نديده امام و هيچ

كه اصرار بروجود پيوند ارمنيان قفقاز با افغانان _يك دانشمند ارمنى 
گفتم و او  سرانجام گفت كه هيچ مشابهت يا  واژه مشتركى  نيافته _ داشت
  .است

كلمه 250 در مورد ديگر زبانهاى قفقاز چنين فرصتى نيافتم، اما در حدود
زبانهاى گرجى را با كلمه هاى معادل پشتو مقايسه كردم وهيچ مشابهتى نيافتم 

تنها يك جهانگرد آلمانى . كه بتوانم افغانان را با اقوام غرب قفقاز پيوند دهم
بسيارى از افغانان را ) م18قرن(كه نامش رافراموش كرده ام، درسدۀ گذشته

  ) 3(» .ط داشته استدرآنجا ديده است كه با ارمنيان ارتبا
اين گفتۀ جهانگرد آلمانى درست به نظر مى آيد، زيرابعد از شكست شاه اشرف 
افغان از دست نادرافشار، يك گروه چندهزارنفرى ازسپاه افغانى بسركردگى 
آزاد خان افغان بسوى آذربايجان عقب نشستند و درآنجا مدتى آذربائيجان را 

ه آنها از بيم نادرافشار، به طور كلى درتصرف خود نگهداشتند، شكى نيست ك
و يا گروپى  به ارمنستان رفته باشند تا از پيگرد نادرافشار درامان بمانند و 

  . سرانجام درآنجا به تحليل رفته اند
پس از الفنستون، كسى كه بطور علمى و اساسى در مورد اصل و نسب افغانها 

ى را رد نموده است، دانشمند تحقيقات كرده  و تمام روايات عنعنى  و اسطوره ا
است كه بخش عمده » دورن«علوم اجتماعى و مستشرق نامدار غربى موسوم به 

اين . از زندگى خود را وقف مطالعۀ شناخت زبان و تاريخ  پشتونها كرده است
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تاريخ (شخص در پهلوى ديگر كارهاى تحقيقى خود، كتاب نعمت اهللا هروى
 1836ان انگليسى ترجمه  و در لندن در سال را به زب) خانجهانى ومخزن افغانى

اين دانشمند در ارتباط به رواياتى كه افغانها را ازنسل . به چاپ رسانده است
اينكه مورخان فارسى زبان، پشتونها را از نسل « :يهود ميشمارد مينويسد

. يهود مى پندارند، اين ادعا بجز از يك گپ چيز ديگرى را ثابت نمكند
روايت بدون آنكه ماهيت  مسئله راكشف كنند،برمبناى رسوم نويسندگان اين 

  )4(».وعنعنات خود روايات را بجاى حقايق مسلم ثبت ميكنند
در مورد شباهت نامهاى افغانها و يهودها مينويسد كه دليل اين امراين » دورن«

است كه افغانها مسلمان اند و بسيارى از نام هاى مسلمانان و يهودها منبع 
و اينكه چهرۀ افغانها و يهودهاى شبيه هم اند، . ريخى و قومى دارندمشترك تا

دورن براى رد . اينهم دليل محكمى نيست كه بگوييم افغانها از نسل يهود اند
اگر شباهت چهره ميان «:اين سخن  قول جان ملكم را شاهد ميآورد كه گفته است 

رت كشميريها هم از دوجامعه دليل اين باشد كه آنها از عين نسل اند، درآنصو
لحاظ چهرۀ خود ميتوانند يهودى شمرده شوند، چرا كه يك تعداد از 

  )5(».كشميريان غربى، كُت ومُت مثل يهوديان اند

اگرانسان : ،اين نظركه افغانها ارمنى االصل اند نيز رد ميكند و ميگويددورن
اطرات خ«تحت نام » سينت مارتن«ارمنى را دركتاب » اغوانان«سوابق تاريخى 

مطالعه كند، بزودى درمى يابد كه اغوانان ارمنى و افغانها يكى نه، »ارمنستان 
دورن  نظر گرجى بودن افغانها را نيز رد كرده  . بلكه دو قوم كامالً جداگانه اند

از خانوادۀ  بزرگ هند واروپائى اند وعالوه ) پشتونها(ميگويد كه افغانها 
ه افغانها عضوى از آن خانودۀ بزرگى است كه من اين نظررا قبول دارم ك« :ميكند

مگراز آنجا كه براى . جرمنها، هنديها، سلوانيها و يونانيان به آن پيوند دارند
اثبات اين امرسندى در دست نيست كه نشان بدهد يونانيها و جرمنها از نسل 
هنديها اند، همينگونه بطور يقينى نميتوان گفت كه افغانها اوالدۀ فارسيان 

  ) 6(».م  و يا فرزندان هنديان قديم اندقدي

  » ظهور افغانستان معاصر«وارتان گريگوريان، محقق ونويسنده كتاب           
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در اين زمينه كه افغانان براستى از نسل يهود باشند،چيز قانع « :مينويسد
بطور يقينى ميتوان گفت . كننده اى دردست نيست كه برمبناى آن استناد شود

ن پشتو و زبان عبرى هيچگونه ارتباطى نيست، و بر آن شجره نامه كه ميان زبا
هاى قبيلوى كه تسلسل زمانى آنها بگونهً افسانوى بيان شده، نميتوان 

در مورد منشاء نسل افغانها نظريهً روايتى كه كم و زياد توجيه . باوركرد
پذيرمينمايد، ازسوى نويسندگان معاصر كشف و توسعه يافته است، چنانچه 

افغانها شايدچنين ميخواستند كه درگام نخست درميان خود و : گفته ميشود
درگام بعدى درميان قبايل ديگر پيوند عمومى كلتورى ونژادى را حفظ كنند، 

قبل از اسالم راكمايى ) يكتاپرستى" (مونوتيزم"پس براى آنكه افتخارات 
مواركردند تا كرده باشند، باقبول كتب مقدسهً تورات و انجيل اين راه را ه

توانسته باشند ميان شجره قبيلوى خود با روايات موسوى و عيسوى واسالمى 
  .پيوندبرقراركنند

دانشمندان عصرحاضرنژاد افغانان و ايران را از يك منشاء ميدانند كه از هند 
: و اروپاپى يا آريايى جدا شده و درآخركم و بيش گروپ هاى ديگر اتنيكى چون

گريگوريان عالوه ميكند » .ن با آنها تركيب شده استمغول و ترك و ديگرا
تقسيم بندى بسيار قابل اعتبار زبانشناسى را دنبال ميكند كه » مارگنسترن«:كه

: براساس آن مردم افغانستان به چهار گروپ عمده تقسيم و از هم تميزميشوند
، وگروپ ارديك نيم درصد و % 13،گروپ تركى% 86) آريايى(= گروپ ايرانى 

اين شكل تقسمات، آن اعتراض افغانها رابه . قيه نيم درصد را تشكيل ميدهندب
نويسندگان خارجى تالش ميورزند تا افغانستان : پايان مى بردكه ميگويند

  )7(» .رايك جامعه كثيرالمليت قلمداد كنند
كه تقريباً " Morgenstiren مورگنستيرن"مستشرق ودانشمند نورويژى

 صرف شناسائى زبان پشتو و گويندگان آن زبان و شصت سال از عمر خود را
مبدأ قوم پشتون نموده، قبل از مرگ خود در كابل در سيمنار بين المللى ايكه 
بمناسبت تأسيس مركز تحقيقات بين المللى پشتو تدوير يافته بود، ثمرۀ  

 سالۀ خود را به دانشمندان داخل سيمنار اظهار نموده و 60پژوهش و تحقيقات 
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زبان پشتو دنبالۀ زبان ساكى است و پشتونها در اصل «: نه گفت كهقاطعا
  ».بقاياى همان ساكها استند و ديدگاه ديگرى قابل پذيرش نيست

پوهاند داكتر زيار كه يكى از شاگردان مورگنستيرن استند، به استناد همين 
پشتو او پشتانه د ژبپوهنى «صفحه زير عنوان 400تيزس استاد خود كتابى در

  ميالدى نوشته و درآن در پرتو دانش زبان شناسى و 2000در سال» رنا كىپه 
اتنولينگويستيكى شواهد و اسنادى را بررسى و ارائه نموده كه ثابت ميكند 
پشتونها بقاياى نسل ساكها اند و زبانى را كه به آن تكلم ميكنند، زبان ساكى 

نشجوى زبانشناسى و من بصفت دا« : پوهاند زيار در اين باره مينويسد. است
پيوست با آن ايرانشناسى و بگونۀ فرعى نژاد و بشرشناسى، سالها پيش اين را 
وظيفه و مسؤوليت خود شمرده بودم كه به نگارش تاريخ زبان پشتو دست بيازم 
و در اين راستا از همه نخست سخنرانى روانشاد مورگنستيرن استاد خود را 

پيش از مرگش در سيمنار بين المللى اساس كارم گردانم كه درست سه سال 
ساكى «تاسيس مركز تحقيقات بين المللى پشتو در كابل ايراد نمود و درآن

 سالۀ خود در اين زمينه 60را در نتيجۀ تحقيقات » بودن پشتو و پشتونها
از همين سبب در پى آن شدم تا از لحاظ ... قاطعانه اعالم داشت

ى و پشتو و هم تبارى ساكها و اتنولينگويستيكى، وابستگى زبان ساك
نخست از همه كوشيدم بر تاريخ و . پشتونها را مورد مطالعه و بررسى قرار دهم

راه و روش زندگى ساكها روشنى اندازم و به تعقيب آن وجوه مشترك آنان با 
پشتونها را زير مطالعه قرار دهم و افزون بر وابستگى زبانى، رشتۀ ارتباط 

  ) 8(»...م را نيز بررسى نمايماتنيكى بين اين دو قو
در اين راستا دانشمند ديگرافغانى كه تمام نظريات ونتايج تحقيقات محققان 
ومستشرقين غربى را در مورد اصل و نسب پشتونها و پيشينه تاريخى و 
سكونتگاه شان جمع آورى نموده  و برآن نظريات بطور همه جانبه بحث كرده 

ى دانشمند زبانشناس واستاد پوهنتون كابل است، پوهانددكتور حبيب اهللا تژ
 در» پشتانه«است كه نتايج اين مطالعات را دركتابى تحت عنوان 

پشتانه، اثرى است تحقيقى مبتنى . به نشرسپرده است) ش1377(=1999
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براسناد وشواهد كتبى و نظريات و تحقيقات پژوهشگران داخلى و خارجى كه 
 تحقيقات نتيجه گيريهاى علمى بعمل مؤلف  از جمع بندى و مقايسه آن همه

  .آورده است
 دراين كتاب مؤلف به اين نتيجه دست يافته است كه پشتونها از اعضاى مهم 
خانواده هندواروپائى اند و با قوم اسرائيل هيچگونه پيوند خونى و نژادى و 
زبانى و كلتورى ندارند، مگر درعين حال داراى برخى خصوصيات مختص 

و » ننواتى«و » مهمان نوازى«يز استند كه از آن جمله بخود وممتاز ن
  .، شجاعت و جنگاورى وسادگى از صفات برجسته اين قوم است»پشتونولى«

 نويسنده ژرف نگر وتوانمندافغان، آقاى روشنايى از قول ابن بطوطه سياح 
،نه تنها ]رحله[ابن بطوطه، نيز دركتابش«:معروف عربى در قرن هشتم ميگويند

ومحل زيست آنها معلومات داده، بلكه ضمن بيان ) افغانان( اين قومدر مورد
تعلق نژادى آنها به شاخه هايى ازاقوام آريائى، زبان آنها را نيز شامل خانواده 

  )9(».بزرگ هند واروپائى ميداند

محقق ودانشمند دقيق النظرافغان، محمدمعصوم هوتك، رساله يى دارد 
كه درفصل دوم آن ،براصل ونسب » شجرىپشتنى قبيلى او روايتى «زيرنام

اين بحث چنان مستند،مستدل ومنطقى .پشتونها، بحث نسبتاً جامعى دارد
آقاى . تحقيق شده كه بخاطر ارزشمندى آن بخش عمدۀ آنرا اينجا نقل ميكنم

هوتك براى درك بهترموضوع، كارخود را ازمنبع اصلى  شجره نسب روايتى 
فغانى ونويسنده آن شروع ميكند و مينويسد پشتونها يعنى از معرفى مخزن ا

» محزن افغانى «ميالدى كتاب1611= هق1020نعمت اهللا هروى نورزى درسال : كه
 سال 35نعمت اهللا هروى فرزند خواجه حبيب اهللا هروى است كه مدت . را نوشت

امپراتور هندوستان خدمت كرد ) جالل الدين اكبر(درمحكمه شاهى دولت اكبر
  .جرى درآگره درگذشته1003و درسال

 از دوران كودكى نعمت اهللا هروى اطالعى در دست نيست، مگر اينقدر 
 هجرى او ناظم كتابخانه عبدالرحيم خان خانان، 993ميدانيم كه در سال 

بجاى پدر برتخت ) جهانگير(وقتى شهزاد سليم . سپهساالر اكبرپادشاه بود
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نعمت .  دربار خودمقرر كردسلطنت تكيه زد، نعمت اهللا هروى را به صفت منشى
.  سال خدمت نمود وسپس به خدمت خانجهانخان لودى درآمد11اهللا دراين مقام 

خانجهانخان براو به صفت يك پشتون اعتماد داشت واو  را با خود درسفرى 
همراه برد كه به قصد آرام كردن غايله مرهته ها به دكن صورت گرفته 

 سفربا يك شخصيت آگاه ديگرپشتون نعمت اهللا هروى در اين). ق1018(بود
مخزن « معرفت حاصل كرد كه او را در نوشتن كتاب ړكاكيعنى هيبت خان 

 از دوستان نزديك ړكاكهيبت خان . بسيار تشويق وكمك نمود»  افغانى
خانجهان خان بود وازسرگذشت  او چيزهايى ميدانست كه ديگران برآن اطالعى 

صل ونسب و طرز زندگى ووضعيت او اطالعات فراوانى از ا. نداشتند
مگر فراموش نبايد كرد . اجتماعى پشتونها در اختيار نعمت اهللا هروى  گذاشت

شخص شخيص خانجهانخان » مخزن افغانى«كه مشوق اصلى نوشتن كتاب 
لودى بوده است و به همين دليل بود كه نعمت اهللا هروى كتاب خود را بعد از 

اين بدين معنى است كه . نام داد» انىتاريخ خانجهانى ومخزن افغ« تكميل
  )10.(مسبب اصلى به ميان آمدن اين  تاريخ، خانجهان خان لودى بوده است

آقاى هوتك بعد ازاين به معرفى كتاب پرداخته ودرمورد مضمون اصلى كتاب 
بنابر روايات مخزن افغانى، پشتونها  بنى اسرائيلى اند و دربنى «:مينويسد

گفته ميشود كه ساول در . پنداشته شده اند) طالوت(اسرائيل از نسل ساول
ودو پسر داشت كه يكى . پادشاه بنى اسرائيل بود) ع(زمان حضرت اسماعيل 

برخيا وزير حضرت داود بود وارميا . ناميده ميشدند»برخيا«وديگرى» ارميا«
نامداشت كه سپهساالر حضرت سليمان بود و » افغنه«پسرارميا. سپهساالرش
چهل فرزند » افغنه«خداوند به .يا، آصف بودكه سمت وزارت داشتنام پسر ارم

در زمان درگذشت حضرت سليمان ،از اوالده اين .داد وبه آصف هژده فرزند
دوبرادر يك قبيله بسيار نيرومندى بميان آمد كه در تمام بنى اسرائيل نظير 

 خدا ميگويند بنى اسرائيل بعد از فوت حضرت سليمان به نافرمانى از. نداشت
برخى از .پادشاه بابل را برآنها مسلط كرد» بخت النصر«كمربستند وخداوند 

آخرين . قبايل بنى اسرائيل به عربستان وبرخى ديگر به غور مهاجرت كردند
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سركردۀ يهوديان مهاجر درعربستان، خالد بن وليد بود كه نيكۀ مادرى برخى از 
داماد خالد بن (قيسواز يهوديان غورآخرين شخصيت نامدار . پشتونهاست

  )11(».است) وليد
اين بود مختصرى ازروايات مخزن افغانى كه بعدها « :آقاى هوتك مى افزايد

وتا قرن نزدهم به حيث يك نظريۀ مسلط وقبول .طرفداران ومخالفينى پيدا كرد
طرفداران اين نظريه ، پشتو را شكل متحول زبان عبرانى . شده دوام آورد

در نيمه اول قرن نزدهم دانشمندان اروپائى .... فتنددانستند وزبان سامى گ
نظريۀ بنى اسرائيلى پشتونها را مورد سوال وتحقيق قراردادند وبعد از 
مطالعات طوالنى تاريخى، اتنيكى و زبانشناسى به اين نتيجه رسيدند كه 
بگويند نظريۀ يهودى بودن پشتونها بر تهداب محكمى استوار نيست و جوانب 

البته در مراحل مختلف تاريخى افراد يا . آن از دور هويدا استاسطوره ئى 
گروهى از اقوام سامى با پشتونها درآميختند و در اين قوم به تحليل رفته اند، 
مگر حقيقت اينست كه پشتونها نه از قوم سامى اند و نه زبان شان زبان سامى 

  )12.(است
روايت مخزن افغانى، ماخذ اين «:آقاى هوتك به اين نكته نيز اشاره ميكند كه

تاريخ مرصع، خالصة .تمام آثارى شده  كه درباره پشتونها نوشته شده اند
االنساب، صولت افغانى، شوكت افغانى، توزك افغانى، تواريخ 
. خورشيدجهان، دپشتنوتاريخ، وديگران محتويات مخزن افغانى را گرفته اند

ن افغانى تكيه كرده وآن همچنان يك تعداد مولفين غربى نيز بر روايت مخز
در ميان محققين غربى،رئيس انجمن آسيائى بنگال . راويت قبول كرده اند

 ،Alexander Burnes، الكساندربرنس William Jonesويليام جونز
 Charles ميسن ، چارلسWilliam Moorcroftويليام موركرافت

Massonجورج روز ،G.h.roseوالتر بيليو ،H.H.Bellewج  و هنرى جور
،از طرفداران نظريه يهودى بودن پشتونها اند واز آن  H.G.Ravertyراورتى

در مقابل اينها موناستوارت .ميان جورج روزار هواداران جدى اين نظريه است
 و John   Malcolmجان ملكم ،Mounstuart Elphinstonالفنستون
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از مخالفين سرسخت اين نظريه هستند Barnard Dorn برنارد دورن 
براى درك نظريات اين مستشرقين كتاب .( ونها را آريائى ميدانندوپشت

.) براى خواننده بسيار كمك ميكند» پشتانه«ذيقيمت دكتورحبيب اهللا تژى 
)13 (  

آقاى هوتك تناقضات در نظريۀ اسرائيلى بودن را بطور مفصل برشمرده و برخى 
  : موارد آن چنين است

نيست، پس »  ارميا«بنامهيچكسى ) طالوت( در ميان پسران ساول_ 
  .يك موجود خيالى است) افغنه(فرزندش

  .وجود ندارد)افغنه(بقول ظفر كاكاخيل ، در تورات كسى بنام
در ميان فرزندان ساول بنام بركيا يكتن وجود دارد كه صاحب پسرى بنام _ 

آصف است، ولى اينكه او در عهد حضرت سليمان وزير بوده باشد، در تورات 
  ....ه ئى نيستهيچگونه اشار

اين يك امربسيار «:مدعى است كه» جورج روز«محقيقين غربى واز جمله _ 
عجيب نيست كه پشتونها زبان عبرانى خود را فراموش كرده باشند، زيرا وقتى 
كه چند قبيله از مسكن اصلى خود جدا و در يك سرزمين ديگر در ميان قبيله يا 

وآميزش پيدا كنند،آنگاه اين يك جمعيت نيرومند و انبوه ديگرى داخل شوند 
در ... ده قبيله اسرائيلى ... امرعجيب نيست كه زبان اصلى خود را از دست بدهند

  » .نهايت به افغانستان رفته اند و پشتونها از نسل همين ده قبيله اند
اگر افغانها بقول جورج روز، اوالدۀ همين ده قبيله بوده باشند، پس آن جمعيت 

 كيها بوده اند؟ كه اين ده قبيله يهود درميان آنها زبان اصلى نيرومند وانبوه
. را ازدست داده اند  وبجاى آن اكنون به زبان پشتو صحبت ميكنند) عبرى(خود

آيا اين حكم خود اعترافى . بايد زبان آنها پشتو بوده باشد] آن جمعيت هركه بوده[
، اينجا جماعتى انبوه براين حقيقت نيست كه قبل ازنابودى اين ده قبيلۀ يهود 

درهمينجا از [ ازقبايل پشتون زندگى داشتند كه زبان شان هم پشتو بوده است؟ 
جورج روز وامثال اوبايد پرسيد كه چطور ممكن است كه قبايل ده گانه كه اوالده 
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شان امروز به مليونها تن رسيده، زبان اصلى خود را چنان فراموش كرده باشند كه 
ان اصلى شان هم وجود نداشته باشد تا دليل و سندى براى حتى ده كلمه از زب

  ]تائيد نظريه يهودى بودن شان شده ميتوانست؟
ما ميدانيم كه سازندۀ اين روايت در حاكميت مغولى : آقاى هوتك مى افزايد

در قلمرو اين حاكميت نسبت به كلمه پشتون، لفظ افغان بسيار . زندگى ميكرد
، نام افغان نسبت به پشتون بسيار قديمى وتاريخى در آن زمانه ها. رواج داشت

درست » افغنه«و» ارميا«بنابرين در خاندان ساول،افسانۀ . به نظر مى آمد
= پشتون: اگر براى سازندگان اين افسانه، اين موضوع روشن مى بود كه.شد

از نام افغان سابقه دار تراست، هيچگاهى  نام پسر ] پختون امروزه[= پكتهون
نمى گذاشتند، بلكه شبيه پشتون نامى براى پسرش » افغنه«ا، ارميا ر

  ) 14.( ميتراشيدند

  :علل به ميان آمدن نظريه اسرائيلى بودن افغانها
آقاى هوتك دراين تحقيق خود دليل وعلت به وجودآمدن نظريه يهودى بودن 

شجره نسب افغانها : افغانها رانيز جستجو كرده وسرنخ آن را چنين بدست ميدهد
مخزن «ميالدى ثبت كتاب 1611=هجرى1020وسط نعمت اهللا هروى در سال ت

نعمت اهللا هروى از مالزمين خانجهان خان لودى بود كه به تشويق او . شد» افغانى
مؤلف حيات افغانى، دپتى محمدحيات خان مينويسد كه، . كتاب خود را نوشت

دادى از مالزمان خانجهان خان لودى براى معلوم كردن  سلسله نسب افغانها، تع
قطب خان، سرمست خان ابدال، همزه خان توخى، عمرخان كاكر، :خود از قبيل

آنها اين سلسله نسب را از ساول تا . ظريف خان يوسفزى را به افغانستان فرستاد
مگرمحمدحيات خان اين . قيس عبدالرشيد نام به نام بطور مفصل نوشته آوردند

از مرگ ساول تا دونيم هزارسال بعد آيا : دكهشجره نسب را زير سوال برده مى پرس
ممكن است كه در يك چنين دوران طوالنى يك سلسله نسب مفصل سينه به سينه 
بدرستى تا زمان ما رسيده باشد؟ جواب اين پرسش از نظر مولف حيات افغانى 

او ميگويد نسخه قلمى مخزن افغانى را كه وى ازآن استفاده كرده، . منفى است
 خان عليزى برايش از كتابخانه يك خانواده معتبر كابلى فرستاده غالم حسين
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يك نفر سفير از سوى دولت : در اين نسخه علت تصنيف آن چنين بيان شده. بود
فارس به دربارجهانگير پادشاه هند آمده بود واو در مورد افغانها گفته بود كه 

 دادن اين گفته اش اصل ونسب افغانها با نژاد ديوها يكى است وبراى موجه جلوه
اين روايت برخان جهان . يكى از كتب معتبر را منبع روايت خود نشان داده بود

خان لودى سخت تمام شد واو جرگه اى از افراد سرشناس را كه نام هاى شان قبالً 
گرفته شد، به قسمت هاى مختلف افغانستان فرستاد تا اصل ونسب افغانها 

به افغانستان رفتند و اين نسب نامه را كه افغانها و آنها . رامعلوم كرده بياورند
  . رابه  نسل يهود پيوند ميدهد با خود آوردند

دراين وقت پادشاهى از دست افغانها درهند رفته بود ونه آن شان وشكوه گذشته 
پشتونهاى باقيمانده در دربار . برايشان باقى مانده بود ونه جاه ومقامى داشتند

ناگون تحت فشار وآزار روحى قرارداشتند، پس درچنين  مغول به بهانه هاى گو
شرايطى كه ازناحيه اصل ونسب خود مورد تمسخر و تحقير قرار ميگرفتند، 
معلومداربود كه براى نجات خود از توهين وتمسخر درباريان مغول به جعل يك 
شجره نسب دست زدند كه براساس آن پشتونها از نسل قيس عبدالرشيد پنداشته 

 اين رويت افسانوى از سوى آدم هاى عادى ونافهم به ميان نيامده است، .شوند
بلكه  دقت بسيار در بميان آوردن آن صورت گرفته تا زمينه هاى عينى  روايت هاى 
افسانوى را درآن بازتاب دهند و براساس تفكر مسلط آن زمان مى بايد سلسله 

در ... ميرسيد) م، سام،يافثحا)(ع(نسب افغانها  به فرزندان سه گانه  حضرت نوح 
روزگار بميان آمدن نظريه سامى بودن افغانها، پشتونها درهند با دوقوت 

بقول ظفركاكا خيل مغولها و . روبروبودند، يكى با مغول وديگرى هندوان
هندوان شجره نسب خود را به حام پسر نوح ميرساندند، پشتونها كه با مغولها 

مذهبى داشتند،براى آنكه پيوند خود را با رقابت سياسى وبا هندوان دشمنى 
اين كار .هردوى آنهاگسسته باشند،سلسله  نسب خود را به سام ابن نوح رساندند

يكى براى تسكين عقدۀ مذهبى خود را از هندوان جدا : دو فايده براى شان داشت
كردند و با عرب كه به نظر شان قوم بسيار مقدس پنداشته ميشد، پيوند دادند و 

 اينكه جهت ابراز مخالفت با رقباى سياسى خود تهداب تئوريكى ساختند و دوم
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براى آنكه به شجره نسب خود رنگ وصبغه  منطقى داده باشند، در ميان اوالدۀ 
  ) 15. (را اضافه كردند» افغنه«ساول، شخصى بنام 

به نظر : آقاى هوتك در پايان رساله اش يك نتيجه گيرى علمى نموده مينگارد
وهمچنان در باره شجره نامه روايتى ) پشتون(ل ونسب اقوام وقبايل افغانمن اص

آنها تحقيقات  سالهاى اخير كه نوشته حاضر حلقه كوچكى از اين سلسله 
  :است،بطور قاطع برچند موضوع ذيل نقطه پايان ميگذارد

برمبناى علمى استوار نيست، بلكه )پشتونها(نظريه سامى بودن افغانها_ 
در طول تاريخ ممكن است گروپ هاى قومى سامى . ائى االصل اندپشتونها آري

  .]عيبى ندارد[ شده باشند]اگر[نژاد با آنها مخلوط شده باشند، 
پيوند پشتونها با قيس عبدالرشيد يك روايت افسانوى است وقابل قبول _ 

كوه « در شجره هاى روايتى كه از قيس تذكر رفته، آن تذكر بايد بارتباط.نيست
وقوم كاسى  وبه همين نام دره اى درغور مورد مطالعه قرارگيرند، نه اينكه » كسى

  .ازآن به صورت يك نام عبرانى براى توجيه اسرائيلى بودن پشتونها استفاده شود
  .در مورد نام غلجائى، افسانه ساخته شده، نه قابل قبول است ونه قابل تكرار_ 
 كردن آنها نه قابل قبول است غلجى وخلجى ، دو نام هاى يك قوم است وجدا_ 

  .ونه قابل تكرار
پشتون، افغان، پتهان، روهيله، نام هاى مختلف وجداگانه  يك واحد اتنيكى _ 

اند كه ازآن ميان، كلمه افغان به پيمانۀ وسيع ترى براى تمام اتباع افغانستان به 
ك هايى عنوان هويت ملى قبول شده است وعالوه بر پشتونها، برتمام اقوام واتني

  .كه در ساحه جغرافيائى وسياسى افغانستان زندگى ميكنند، اطالق ميشود
پشتونها، تنها فرزندان سره بن، غرغشت وبيت نيكه نيستند، در ميان _ 

پشتونها برخى از اقوام چنان بزرگ وكثيراالعده اند كه مصداق آن را در ضرب 
ديده )ن سليمان خيلباال آسمان، پائي= پورته آسمان، كشته سليميان(المثل 

  .ميتوانيم
  از زبانهاى هندواروپائى از شاخه شرقى به گروپ ) پشتو( زبان پشتونها_ 
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اين موضوع به مثابه يك حقيقت انكار ناپذير قبول . زبانهاى اوستائى تعلق دارد
شده كه دانشمندان شرق وغرب برآن متفق الرأيند ونقطه ترديد بران نمى 

  )16(».بينند

به تحقيقات پوهاند زيار و مورگنستيرن و گرگوريان و پوهاند تـژى،    با توجه 
محقق محمدمعصوم هوتك و ديگر دانشمندان زبانشناسى به نظر ميرسد كه 

تاريخ تحليلى « ساله زحمت آقاى عبدالحميد محتاط، براى نگارش 27
 27آقاى محتاط با همه احتياطش در مدت . نقش برآب شده است» افغانستان

الخره با انتشار تاريخ تحليلى افغانستان،برمبناى نوشته هاى سال با
مستشرقين شوروى كه در تمام مدت هفتاد سال حكومت كمونيستى كلوخ در 
آب گذاشتند وگذشتند و چيزهاى گمراه كننده اى نوشتند وبا اين نوشته هاى 
خويش دولت خود راهم گمراه كردند تا بركشورما حمله كنند و چكمه درآبهاى 
گرم بكشايند، مگر سرانجام معلوم شدكه همه آن نوشته ها غلط وگمراه كننده 
بوده اند و تمام ملل و اقمار شوروى، اينك امروزمصروف غلط گيرى هاى 

  .تاريخ خود اند
بخاطر عُقده اى كه از كنار ( » نفرت نامهً قوم پشتون«آقاى محتاط با نگارش 

) وى پرزدنت داود بدل گرفته بودگذاشتن خود ار كرسى وزارت مخابرات از س
در مدت خانه نيشنى دست به نگارش كتابى زده كه واقعا قبل از هركس ديگر 
درحق خود ظلم كرده است، وهيچ ظلمى بيشتر از اين نخواهدبود كه خود را به 
عنوان دشمن شماره يك پشتونها و يك شخص متعصب معرفى كرده است، 

ايشان اگر نيت سوء در . ب داشته باشددرحالى كه دانشمند نمى بايست تعص
برابر تمام اقوام پشتون نميداشتند، ميتوانستند توانايى علمى خود را در 
ترجمه يكى دو اثر سودمند از زبانهاى انگليسى ويا روسى به فارسى درى 
بسرمى آوردند تا به حيث مآخذ مورد رجوع واستفاده دانشجويان ومحققان 

  . ان نيز همواره به نيكى برده ميشدكشور قرار ميگرفت ونام ش
در هرحال از كسى كه سالها در كرسيهاى دپلوماتيك به عنوان نماينده منافع 

   افغانستان كاركرده، نگارش كتابى اينچنين بعيد به نظر ميآمد؟ شايد اين 
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   :كالم حافظ مصداق پيدا كند كه گفته است

             نه هركه چهره برافــروخت دلبرى داند          

  ازد سكندرى داندـــركه آئينه سنه هـ
           نه هركه طرف كله كج نهاد وتند نشست       

  وآئــــيــن ســرورى داند ــاله دارى ــكـ
اگر از انصاف نگذريم نمونه تيپيك تاريخ تحليلى افغانستان، تاريخ مرحوم 

تان، تحليل هاى غباراست كه هم تاريخ است وهم از هر دورۀ تاريخى افغانس
اما اگر كسى در . اقتصادى بسيار رهنمود دهنده ارائه داده است_اجتماعى 

اقتصادى  همسطح تاريخ _ سراسر كتاب آقاى محتاط يك تحليل اجتماعى 
مگر اينكه . غبار ديده باشد، ارائه كند تا ماهم آگاه شويم وبدان باور پيدا كنيم

ون است  كه البته در فرجام نقل قول هاى  هرچه هست ناسزاگوئى دربارۀ  قبايل پشت
  .توهين آميز در مورد پشتون ها چاشنى كتاب اوشده است

واقعيت اينست كه جناب محتاط  نه مؤرخ است  تا از وى نوشتن يك تاريخ 
تحليلى بى عيب يا كم عيب مثل افغانستان در مسير تاريخ  را توقع داشته باشيم 

تاريخ تحليلى او با پودر وسرخى ماترياليزم ونه هم ماركسيست است،هرچند كه 
تاريخى آرايش يافته است، اما اوبيشتر يك اتنوسكتريست است تا يك 
روشنفكرماركسيست، كه خواهان سكوالريسم وجدائى دين از دولت و تساوى 

اين برداشت نتيجه مالقات من با اوست كه متوجه شدم هيچ . حقوق زن ومرداست
ستودنى وپرستديدنى » آمرصاحب«ه تاجيك بودن وچيزى براى او به انداز

نميدانم حكمت اينكاردرچيست كه اكثر روشنفكران پنجشيرى كه تا . نيست
لنينيزم بودند، و به همين علت در رژيم _ديروز ازپيروان سينه چاك ماركسيزم 

حزب دموكراتيك خلق تا سطح بيروى سياسى و معاون منشى عمومى حزب  و 
ى رسيده بودند، بعد از سقوط حاكميت آن حزب، از اوج  مقامات بلند دولت

انديشه هاى ماركسيستى خود به حضيض درۀ  اخوانيت سقوط كردند و امروز 
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دستگير پنجشيرى، نجم الدين . سر در پاى مقبرۀ  مسعود اخوانى مى سايند
كاويانى، فريدمزدك وعبدالحميد محتاط،، نمونه هايى ازاين روشنفكران 

  .ندپنجشيرى است

ميرعبدالواحد سادات دريك مقاله مستند وتحليلى خود كه اخيراً در اكثر 
جرمن آنالين وغيره _سايتهاى افغانى از جمله دركابل ناتهه و آريائى و افغان

آنهاى كه براى قوماندان مسعود پنبه ميزنند، : انعكاس يافته، ميگويد
اه و رسم عيارى وميخواهند خود را درافتخارات او شريك سازند، براساس ر

نيز خود » آمرصاحب «وجوانمردى افغانى، مى بايد در مسئوليتها و جرايم جنگى 
تاجك تبار وقهرمان ملى پهلوانى و " احمدجان" پهلوان « . را شريك بدانند

يس تيم بز كشى پنجشير و صد ها جوان دگر انديش و آزاده انديش پنجشير، ئر
وهمچنان در زمان " جهاد و مقاومت"كاپيسا وپروان توسط مسعود در دوران 

  ) 17(» .حكمروايى اش به شهادت رسيدند

آقاى محتاط جاى ديگرى  براى ابراز تنفر خود از پشتونها حتى بانى افغانستان 
معاصر، احمدشاه بابا راهم باقلمش نيش زده و او را مثل يك هندوى هندوستان 

رد باشنده گان غير افغان گرچه ر فتارش در مو« :مستبد وچپاولگر خوانده است
خيلى ها بيرحمانه بود و از نظر باشنده گان غير افغان او از اندازه بيشتر مستبد 

  )  تاريخ تحليلى526ص (» .وبى رحم بود

آقاى محتاط بجاى اينكه به اين اصل  توجه داشته باشد كه انسان محصول 
رهنگى محيط اجتماعى خود است بنابرين وضعيت اجتماعى ، اقتصادى وف

وشرايط مسلط ذهنى جامعه عصر احمدشاه را به عنوان يك جامعه  بشدت كم 
سواد اسالمى مورد بررسى وتحليل علمى قراردهد، ميخواهد به خواننده 
چنين تلقين كند كه چون شاهان و رهبران پشتون درحق ديگران بى عدالتى روا 

يد در مورد داشته اند، پس قدرت مندان اتنيك هاى غير پشتون هم مى با
او با اين مثالهاى خود غير از . پشتونها و سايرين عندالقدرت ظلم روابدارند

آنچه در باال بدان اشاره شد، ميخواهد چه چيز را افاده كند؟ او نبايد خواننده را 
پشت نخود سياه چند صد سال قبل بفرستد،بلكه مى بايد از دوران عدالت ناب 
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مردم افغانستان خوب به خاطر . ثال مى آورداسالمى برهان الدين ربانى هم م
دارند كه در مدت چهار سال حاكميت ربانى سراسر كشور چگونه در دست 
باندهاى غارتگرسپرده شده بود؟ باندهاى كه تمام زير بناهاى اقتصادى 
وعمرانى و خدماتى  و نظامى را تباه ساختند و آنچه از غارت دارائى هاى عامه 

چپاول .  همه را به پاكستان برده به نرخ كاه ماش فروختندبدست شان رسيده بود
و غارت و تجاوز برمال وناموس مردم كابل، مثله زدنها و بريدن پستانهاى زنان 
وكوبيدن ميخ هاى شش انچه برفرق انسانها در مدت حكومت اسالمى ربانى 

. مسعود، بمراتب بيشتر از تمام دورۀ حاكميت سدوزائى درافغانستان است_
بشهادت صاحب نظران ،جنايات تنظيم هاى تندرو جهادى روى تمام 

آقاى سيد . جنايتكاران تاريخ را بشمول چنگيز وتيمور لنگ سفيد كرده است
يكى از آن شخصيت هايى است كه سخت به حكومت مسعود » رهين« مخدوم 

واسماعيل خان دلباخته بود، ولى وقتى بعد از اشتراك درشوراى بزرگ هرات 
 :بل را از نزديك ديد، ازچشم ديد خود در هفته نامه اميد چنين نوشت، كا

آنچه امروز در پايتخت ماتمزدهً ما ميگذرد در پنجهزار سال تاريخ كشور ...«
كابل حتى در حملهً چنگيز خان و هيچ بيگانهً ديگر . كهنسال ما سابقه ندارد

قدر جانسوزاست و فاجعهً كابل آن... اينهمه تباهى و بربادى نديد  و دريغا
مصيبت مردم كابل آنقدر جانگداز است كه هيچ عبارتى براى  وصف آن گويا 

  )18(».نيست

كه خود نيز قربانى راكت پرانى » مجاهدين«قهارعاصى ، شاعردلباختۀ 
مجاهدين دركابل شد، در يك رباعى خودكابل راپس ازتسلط مجاهدين ، به 

  :يدشهر سوخته در آتش دوزخ تشبيه كرده ميگو

   فـريـاد زميـن قيـامــت كُـل بـدهد             خون از بر و دوش آسمان گُل بـدهد

 تــا تشبــيـه كـوچكى زكابُل بـدهد            ـدر بلـند بـايـــــد ســوزد ـــــدوزخ چـق

همه بشمول آقاى محتاط ميدانند كه سهم قوماندان مسعود در ويرانى شهر كابل 
متر از سهم گلبدين حكمتيار در خرابى وتباهى كابل ودر بدرى وكشتار مردم آن ك
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مردم آن نيست، مخصوصاً كه پس از ويرانى كامل شهر ، هردو جنگساالر درقصر 
رياست دولت اسالمى در يك دعوت مجلل برخوانى نشستند كه از خون وگوشت 

از مردم واستخوان مردم كابل تهيه شده بود و آنگاه مردم دانستند كه شعار دفاع 
  كابل ازسوى مسعود چه معنى داشته است؟ 

با نظر گذرا بركتاب او ميتوان متوجه شد كه در موارد متعدد وى پشتونها را 
چون كتاب او فعالً نزد من نيست ، جواب . تخريب وتخريش وتوهين كرده است

  .توهين هاى كتاب آقاى محتاط را به فرصتى ديگرميگذارم
  

  :رويكردها
   119يد، اوستا، صـ داكتر جاو1

،مقايسه 162_160، ترجمه اصف فكرت، صص)افغانان(بيان سلطنت كابل_ 2
 ، ترجمه فارسى از پوهاند دكتور 1شود با زندگى اميردوست محمد خان ، ج

   64خليل اهللا هاشميان،ص
      162همان اثر، ص_ 3
،  1999پوهاند دكتور حبيب اهللا تژى ، پشتانه،دانش كتابخانه پيشاور_ 4

  31ص
             31پوهاندتژى،پشتانه، ص_ 5
            32پوهاند تژى،پشتانه، ص _6
  20، ص2005افغان رساله، جنورى _ 7
مقدمۀ كتاب، (» پشتو او پشتانه د ژبپوهنى په رنا كى«پوهاند داكتر زيار،_ 6

  )ص و

،افغان 4رؤوف روشنائى، درنگى بر نوشتار هاى كهگداى،قسمت _ 9
  2005رساله،اپريل 
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  هممقالۀ ياز د
  

 اين كشورا درــنهپشتو  ازعمرزارسالــارهــچه

اصيل ازباشندگان تا كنون   مگر  ميگذرد
  را؟ـــــــــبشمارنميروند، چكشور

  
  سرودهاى ويدى در هزاروچهارصد سال قبل از ميالد و هرودت يونانى پدر 

ا ووادى ها تاريخ در قرن پنجم پيش از ميالد،گواه اين حقيقت اند كه دره ه
وجلگه هاى رودخانه كابل، سند وگومل وكرم وترنك وارغنداب وهيرمند 

  . تاريخى انديل مختلف پشتون در قديمترين ازمنۀمسكن وماواى اصلى قبا
با ارائه اسناد وشواهد معتبركتبى به اثبات رسانده شد كه درمقاالت قبلى 

ريائى اند وبا بنى افغانها، بخشى از خانوادۀ هندواروپائى  وبطور مشخص آ
اسرائيل هيچگونه پيونداتنيكى وزبانى ندارند ونظريه يهودى بودن افغانها ، 

  . يك افسانه پوچ وفاقد اعتبار است

تاريخ «اكنون ميخواهم روى يكى دو نكتۀ ديگر از نوشتۀ آقاى محتاط، در
تاريخ « مكث كنم كه آقاى بشير مؤمن، ضمن نقدى بر»  تحليلى افغانستان

آن كتاب نقل ومورد 96مطلب ذيل را از پاورقى صفحه » ى افغانستانتحليل
تحريك اسالمى طالبان مجسمه هاى كوه پيكر بودائى ... « :تبصره  قرارداده است

 غربت فرهنگى محيط اجتماعيستاين حركت دال به . باميان را تخريب ميكنند
ا ريشه هاى فرهنگى كه طالبان به مثابه ارمغان آن ظهور كرده اند ورسالت دارند ت
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باستان اين سر زمين را كه بخش ارزشمند فرهنگ جهانى است از بيخ بر كنند تا 
 باشنده گان اصيل وبومى غير افغانبفكر خام شان داليل اثبات تاريخى هويت 

  .»اين خطه را دچار ابهام واخالل كنند

اول : من تبصرۀ آقاى مؤمن را درجايش ميگذارم، ولى يادآور دو نكته ميشوم
اينكه آقاى محتاط طعنه زنان  اشاره به غربت فرهنگى محيط اجتماعى طالبان 

بايستى در باره محيط . ميكند،زيراكه طالبان به جامعه پشتون نسبت دارند
اجتماعى پشتونها يادآورشد كه، بخش عمدۀ ذخايرهنرى وفرهنگى بدست آمده 

ناسى عرضه شده كه در درافغانستان، از مناطقى كشف و به جهان علم باستانش
قلمرو زيست پشتونها قرار دارد، مانند آثار هنرى بوديزم درهدۀ جالل آباد 

: در پكتيا شامل هزاران اثر قيمتدار تاريخى ازقبيل" ميرزكه"وكشف خزانۀ 
مجسمه ها، ظروف نقره ئى وطالئى وزيورات و جواهرات به ده ها و صدها 

وجود اين همه آثارگرانبهاى هنرى . است كيلوگرام از آنجا ها تاكنون كشف شده 
وفرهنگى در محيط اجتماعى پشتونها مربوط به قبل از اسالم ومتعلق به پيروان 
آئينهاى بودائى و برهمنى است، كه اقالً پيشينهً دوهزارساله دارند، مگربا آمدن 
اسالم ديگر روزنه هاى هنر مجسمه سازى و پيكر تراشى در معابد وحتى برروى 

ت ظريفه هم براى كسانى كه به دين اسالم گردن نهاده بودند بسته گرديد و آن فلزا
  .هنرها مردود پنداشته شد

در مورد تخريب مجسمه هاى بودا توسط طالبان، روشنفكران پشتون تبار كمتر 
متاثر نشده اند، گناه  فرهنگ ستيزى يك گروه متحجر اقوام از روشنفكران ساير 

وحشت و . نبايد برگردن همه قوم شريف پشتون انداختبنيادگراى اسالمى  را 
دهشت وتجاوز به مال ومنال و ناموس مردم وبخصوص تجاوز به ناموس مردم 
شريف محلۀ افشاركابل توسط شوراى نظارجمعيت اسالمى وغارت آثارموزيم 
كابل و آرشيف ملى توسط تفنگداران شوراى نظار،را مردم كابل از نزديك شاهد 

 هنوزشاهدانى وجود دارند كه فروش آثار موزيم ملى را توسط شوراى بوده اند و
نظار براى خريداران خارجى ترجمانى ميكرده اند و خوشبختانه يكى ازاين 
شاهدان زنده خود از دلباختگان فرهنگ ديرين پاى افغانستان است كه مصروف 
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وغارت نوشتن وافشاى جنايات نابخشودنى شوراى نظار در برخورد با نابودى 
ولى قسماً خبراين غارت هاى فرهنگى از طريق . آثار موزيم ملى به جهانيان است

هفته نامه اميد و اخبار وفا وساير رسانه هاى گروهى در همان زمان حاكميت 
آيا اينكارها را بايد ، نتيجه بى فرهنگى قوم . برهان الدين ربانى به نشررسيده اند

 گروه خاص ازقوم تاجيك كه برمسند شريف تاجيك دانست، يا منوط به يك
  قدرت تكيه زده بودند؟ 

�؟دوم اينكه، K
��Pن اص�Y و(*�� ا�# �0*ر���L اسKر از(�ش*!K� تاجيكها يا 
 ساختۀ دست ودماغ بتهاى باميانكدام قوم ديگر؟ واگرباز سوال كنم، آيا 

د چه تاجيكها بوده است ؟ آنهائى كه چنين ادعاى دارند، براى اثبات ادعاى خو
اسناد معتبرعلمى وشواهد قابل باور،ارائه كرده ميتوانند ؟ واقعيت اينست كه 
اين آثارنتيجه عشق به باورها وآموزه هاى ديانت بودائى مردم افغانستان 
ومردمان منطقه بوده است ولى دقيقاً مشخص نيست كه تراش اين پيكره ها 

  !  ويا هندى؟تراوش ذهن وساختۀ دست كارگر افغانى است يا چينائى 

 ازتاجيكها را مردمى بومى وقديمى تراز سوى ديگر،هرگاه آقاى محتاط، 
آريائيها ميداند، دليلش چيست وسندش كدامست؟ وكدام مركز علمى 
انتروپولوژى چنين امرى را تائيد كرده كه مؤرخين ما از آن تا كنون بى اطالع 

رنظر بيندازند تا ببينند كه مانده اند؟ واگر آريائى ميشمارد، بارى به تاريخ غبا
مزارشريف از وجود مردمى » آق كُپرُك«سمنگان و» قره كمر«آثار كشف شده در 
ودر .  هزارسال قبل در افغانستان زندگى داشته اند20 تا 9گواهى ميدهد كه از

منديگك قندهار وشهر سوخته سيستان، آثار تمدنهاى بدست آمده كه تاچهارو 
  .الد سرميزنندپنج هزار سال قبل از مي

 اكنون شما بگوئيد كه اينها كى ها بودند؟ بدون ترديد هركه بوده باشند، آريائى 
نبوده اند، زيرا كه حضور آريائى ها را دركشور بنابر تحقيقات مرحوم كهزاد تا 

 قبل از ميالد ميتوان پيش برد ونه قبل ازآن، پس باشندگان اصيل و بومى 2500
ه باشد، تاجيك يا پشتون يا ازبك ويا هزاره نبوده اين سرزمين هركسى كه بود

اگراسنادى دراين مورد موجودباشد، نشان بدهند تا ديگران هم از آن مطلع . اند
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واگر چنين اسنادى در دست نداشته باشند، معلوم ميگردد كسى كه رشتۀ .شوند
تواند ظريف  تاريخ را دنبال نكرده باشد وخود نيز داراى تفكر تاريخى نباشد، نمي

  .ازعهده پاسخ به چينين سواالتى بدرآيد وپاى منطقش ميلنگد

بارى اگر به تاريخ قبل از اسالم افغانستان تأليف مرحوم كهزاد كه در نوع خود كم 
ازقديمى ترين ) پشتونها(نظير است نظر بيندازيم، به نظر ميرسد كه افغانها

اى سيردريا وشمال قبايل مهاجرآريائى اند كه پس از مهاجرت از مناطق علي
ابتدا به باختر يا بلخ وسپس درجنوب هندوكش به وادى هاى رود ) آمو(جيحون

كابل و وادى رود ارغتداب وهيرمند و وادى هاى رودخانه  گومل وكُرم تا سند 
متوطن شده اند وقرنها وسده هاى متمادى دراين واديها به شغل گله دارى 

  .  وزراعت مشغول بوده اند

-1-قبل از ميالد متعلق اند1400كه به  (د ، به شهادت سرودهاى ويدى مرحوم كهزا
يكى » بهاراته«يا » بهارت« : يادآور ميشود و مينويسد» بهاراته«، از قبيلۀ بزرگ )

ازقبايل خيلى مهم كتله آريائى باخترى است كه بعد از فرودآمدن درجنوب 
اه هاى درۀ هندوكش بعضى عشايرآن از راه وادى ارغنداب وبرخى از ر

» .به پنجاب انتشار يافتند )  گومل(»گوماتى«و) كرم(» كرومو«و) كابل(»كوبها«
)2(  

كهزاد براساس تحقيقات دانشمندان هندى ومنابع سانسكريت مخصوصاً 
از جنگ ميان  ده قبيله آريائى در مناطق جنوب هندوكش نام ميبرد كه » مهاباراته«

  : كرده اندبرخى ازآنها  تاهنوز نام خود را حفظ

 ريشۀ نام اين قبيله در نامهاى الينگار -نورستانيها(Alinasالينا ها  _ 1
  .)واليشنگ باقى مانده است

  )پكتويس، پختون ، پختانه(Pakthasپكتها  _ 2

  )اهالى موجوده درۀ بوالن(Bhalanasبهاالناها  _3

  Vishaninsويشانن ها  _ Chivas                             5شيواها  _ 4
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  Druhyusدريوهوها  _ Anus                                             7انوها  _ 6

   Yadus يادوها  -Turvasa                    9 تورواشاها  _ 8

 )ساكنين اندوس عليا وباشندگان حواشى گندهارا (Purusپوروها   _ 10

مانند قبيله معروف » هاپكت«مرحوم كهزاد در مورد پكتها  متذكر ميشود كه 
باخترى است كه پيش از عصر مهاجرت » ويدى«، يكى از قبايل معروف » بهارت«

 قبل از ميالد كه آغاز 2000 تا 1900در حوالى . درجامعه آريائى در باختر ميزيست
مهاجرت آرياها از باختر محسوب ميشود، قبيله پكتها دو حصه شده، شاخه ئى 

يعنى قبايل ( معروفترين آنها در جزء پنكه جانا با قبايل وعشاير ديگر كه
اسم برده شده اند، به جنوب هندوكش فرود آمده و » ده قبيله«واتحاديه ) پنجگانه

باالخره در دامنۀ كهسار ومناطق دشوار گذار جنوب شرقى آريانا مسكن گرفتند 
ت حصه ايكه مهاجر. معروف ساختند)پختونها( = » مسكن پكتها«وآنجا را بنام 

نكردند، مانند بسا قبايل ديگر در باختر به زندگى ادامه داده و در همانجا 
  )3.(ماندند

آن شاخۀ قبيلۀ پكتها : كهزاد ازاينهم جلوتر گام ميگذارد و در بارۀ پكتها ميگويد
به جنوب هندوكش فرود آمدند، در عصر ويدى در دره ها و ) بلخ(كه از بخدى

سرودهاى ريگويد درجنگ ده . مقيم شدنددامنه هاى دوطرف سپينغر مستقر و
قبيله و جا هاى ديگر از ايشان نام مى برد و در جلد دوم سرودهاى ريگويد 

 شمشير= توروهنى پشتو(=Turvayana» توروايانا«ازشاهان پكتها از جمله از
نام و نشان اين قبيله ) 4.(وپيروزى او درجنگ با مخالفين اسم برده شده است) زن

 در مرور زمانه هميشه زنده ونمايان بوده ومؤرخين بزرگ هركدام باستانى كشور
 )م.ق486-425(هرودوت پدر مؤرخين درقرنها قبل ازميالد . آزآنها اسم برده اند

يا » پكتيكا«واز محل سكونت آنها» پكتويس«يا » پكتيس«يا » پكتى«از قوم 
قرن قبل از بطليموس جغرافيا نگار مصرى يك . از هردو ذكركرده است» پكتيا«

بطرف جنوب »  پكتين« ميالد از آنها به صورت ضمنى ياد كرده  وخاك آنها را
لباس واسلحۀ : هرودوت در مورد پكتيس ها ميگويد. پاروپاميزاد  قرار ميدهد
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رئيس ايشان . آنها از پوست وتير وكمان آنها بشكل ونمونه محلى خودشان بود
  )5.(نام داشت  »Artynteارتينت«

زندگانى » پكتيكا«يت هرودوت مؤرخ يونانى چهار قبيله معروف دربنابرروا
  . گندهاريها،اپاريتى ها، ستاگيديها، و داديكيها: داشتند

بنابر پژوهش هاى مرحوم كهزاد،  باشندگان : Gandhari  گندهاريها_ 1
. گندهارا،درسر زمينى كه از كابل تا درۀ سند رااحتوا ميكرد، زندگى ميكردند

از . بارها ازحوزه شرقى رود كابل به نقاط ديگرمهاجرت كرده اندگندهاريها 
يعنى در وادى ) رودارغنداب(» هرااواتى«يا» سراسواتى«آنجمله به حوزۀ رود 

گندهاريها در آخرين مهاجرت خود به حوزۀ ارغنداب، . قندهار مهاجرت كردند
يادگارهاى از » Foفـو«دراثر ورود كوشانيها به حصص جنوبى آريانا، كاسۀ آب 

  )6.(به وادى ارغنداب بردند) پشاور(مهم بودا را با خود از اندوس عليا 

وشايد همين كاسه اى باشد كه امروز درخرقۀ شريف قندهار موجود است و 
مردم درآن پول خيرات ونذور خود را مى اندازند و بصورت ديگ بزرگى از 

ونى ديگ خطوط سنگ سياه است كه گنجايش يك گاو را دارد و در سطح بير
ظاهراً نام قندهار شكل .  عربى حك شده است تا به آن صبغۀ تقدس داده باشند

اسم : تواند بود، مگرمرحوم كهزادبرآنست كه»  گندهارا«متحول ومعرب كلمۀ 
نيمه اول قرن (پادشاه دودمان مستقل پهلوا» گندوفار«از نام» قندهار«موجودۀ 

 مشاراليه به اسم خود شهرى در حوزه به ميان آمده است، زيرا) اول ميالدى
  )7. (يا چيزى شبيه آن ساخته  بود» گندوفار«ارعنداب به نام 

بقول مرحوم كهزاد، يكى از كهن ترين اقوام :  Satagydda ستاگيديها_2
هرودوت آنها . وبطليموس هردو از آن نام برده اند» هرودوت«كشورما است كه 

يت ميشماردوميگويد كه ستاگيديها با رابا گندهاريها مربوط وجزء يك وال
ايشان در كوه » آندره برتلو«قرار نظر .هم تماس داشتند)قندهار(اهالى اراكوزى 

هاى پاروپاميزس وحوزه علياى هيرمند ونقطه ايكه حاال غزنى درآن آباد است، 
. را سراغ ميدهد» ختك«نام » ستك«در كلمۀ " بيلو"» .بود وباش داشتند
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شود كه ستاگيديها مردمان مالدار بودند و لباس شان شباهت بهرحال معلوم مي
حصه باالى بدن و رانهاى خود را اكثراً برهنه . به گندهارى ها داشت

شمشيركوتاه وراست استعمال ميكردند و بند آن را به  شانه چپ . ميگذاشتند
  .خويش وصل ميكردند

ى سپينغرمى قومى بوده كه در دامنه هاى جنوب: Aparitae اپاريتيها_ 3
دركتاب نژادهاى افغانستان، ايشان را به استناد تذكار » بيلو«. زيستند

هرودت درعالقۀ پكتيا قرار ميدهد واين عالقه ايست كه قسمت جنوبى 
بيلو دركتاب فوق الذكر . وشرقى افغانستان راتا سواحل رودسند در برميگيرد

امروز » افريديها« وها ميداند»اپريدى«ها را عبارت از همين» اپاريتى«خود
. يكى ازقبايل بزرگ ومعروف پشتون است كه در دوطرف دره خيبر زنگى دارند

)8(  
هرودت محل اقامت ايشان رادر پكتيكا قرار :  Dadiceaداديكيها _ 4

بودند وبا ) پختونها( ميدهد وازاين معلوم ميشود كه يكى از شعب پكتيها
اين داديك ها را عبارت از كهزاد . گندهارى ها تماس وپيوستگى داشتند

اما دانشمند معاصرافغان كانديداى اكادميسين  )9.(تاجيكها ميداند
 ازقول انورنوميالى كه در مورد نژادهاى افغانستان  تحقيقات وسيعى دارد،

» داديك« براى من توضيح داد كه هنوز هم يك قبيله از پشتونها بنامداكتربليو
دهار و شرق كويته بلوچستان زندگى در ميان كاكرستان واقع درجنوب قن

به تاجيك تعبير درستى » داديك«آقاى نوميالى افزود كه تعبير نام . دارند
او متذكر شدكه اطالعات مرحوم كهزاد . نيست وبيلواين نظر را قبول ندارد

ها كه آنها را به تاجيك ها نسبت داده اند، » داديك«ومرحوم حبيبى در مورد 
 قبيله به همان نام ونشان تاريخى خود امروز در منطقۀ كافى نبوده است واين
  .كاكرستان زندگى دارند
 در مورد باشندگان بيليو" داكتر بليو مينويسد كه داكترحسن كاكراز قول 

م چاردسته .پكتيكا از قول هرودتس مينويسد كه در پكتيكا در قرن پنجم ق
 ى، سته گيداa\aryae، اپارى تىGandariمردم بنام گندارى
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Sattgyddae ،  وداديكاى Dadicaeسه دسته  اول آن پكتين .زيستند مى
هويت مردمان آخرين يعنى . دبودن  يعنى مومند، يوسف زائى، افريدى وختك

ن رفته دادى كه لو ميگويد كه دسته تقريباً از بيا مورد بحث است ولى بيداديك
يستندبگمان بين مردم كاكرميز) زمان تاليف كتاب بليو(دراخيرقرن نزدهم

  )10 ."(غالب بقاياى آنها بوده است
اقتدارحسين صديقى دانشمند ومحقق هندى، ضمن  پژوهشى در مورد ظهور 

افغانها از اعقاب آريائى ها وساير مهاجرانى « :افغانها درهندميگويد كه
 قبل از 1500هستند كه درابتداى ورود درقسمتهاى مختلف شمال غرب هند از

  ) 11(» .ساكن شدندميالد به اين طرف 
از مجموع اين گفته ها ونقل قولهاى به اين نتيجه ميرسيم كه پشتونها از آغاز 

سال قبل از ميالد واستقراردر 2000مهاجرت خود از باختر به جنوب هندوكش در 
 رودكابل تا پشاور وسند، وحوزۀ) پكتيا وپكتيكا( گومل وكرم حوزه رود

مدت چهارهزار سال  هيرمند ، مجموعاًوحوزه هاى رود خانه هاى ارغنداب و
است كه در اين حوزه ها مستقر شده اند ، واگر از عصر به ميان آمدن سرودهاى 

 سال قبل از امروز پشتونها در 3400 قبل از ميالد حساب كنيم، 1400ويدى در 
وبنابرين اگر از انصاف نگذريم پشتونها يكى از . مناطق مزبور متمكن شده اند

 سال قبل از امروز  4000آريائى افغانستان اند،كه  باشندگان نژاد قديمى ترين
دركوه پايه هاى صعب العبور جابجا شده اند و قرنهاى متمادى امور خود را از 

ولى اينكه برخى از هموطنان ما، منجمله . طريق جرگه ها حل وفصل كرده اند
ا را الاقل مثل آقاى محتاط حاضر نيستند تا به آنها حق شهروندى بدهند وآنه

سايراتنيكهاى كه قرنها بعد از پشتونها در اثر هجومهاى ادوارى ويا مهاجرت 
هاى اجبارى قرن گذشته دراين كشورمتوطن شده اند،هموطنان خود بشمارند ، 

همانى صاحب خانه رااز خانه اش بيرون من چنين امرى به اين ميماند كه مبه نظر
ازاينست كه  گاهى آنها را ! انه را ندارىاندازد وبگويد توحق زندگى دراين خ

شمارند تا خود  مى شده  بى فرهنگ وجاهل ميخوانند  وزمانى يهوديان تبعيد
  . را وارثين حقيقى اين كشور وانمود كنند
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امروز وقتى مى بينيم هركسى كه به سرزمين جديدى ميرود وميخواهد درآن 
پنج سال و در نهايت هشت سال اقامت اختيار كند، كشور ميزبان بعد از چهار يا 

به او حق شهروندى قايل ميشود وپاس ستيزن شپ مثل باشندگان بومى كشور 
 4000اعطاميكند، مگر برخى از نويسندگان ما حاضر نيستند به پشتونها بعد از 

سال سكونت در افغانستان حق شهروندى قايل شوند وآنهارا ساكنين اصلى اين 
ود نيز قباله مالكيت اين كشور را در دست ندارند سرزمين بشمارند، حاالنكه خ

واگر متون تاريخى بدقت بررسى شود، شايد معلوم گردد كه خودشان نه يك قرن 
ونه دوقرن بلكه چندين قرن بعدتراز پشتونها وكمى پيش يا پس ازمهاجرت 

  .كوشانى ها وشايد كيداريها وتخاريها ويفتلى ها به اين سرزمين آمده باشند
نجا بايستى توجه نمودكه همه كسانى كه به زبان فارسى يا پارسى صحبت در همي

ميكنند تاجيكتبار نيستند، بلكه بخش بيشتر وعمدۀ شان پارسى بان يا 
پارسيوان هستند و پارسيان از قديمى ترين آريائيانى هستند كه بيشتر با ظهور 

 با فرهنگ اين مردم. زرتشت و قبول كيش زرتشتى به پارسى شهرت يافته اند
اوستائى پيوند گسست ناپذيرى دارند وقرنهاى متمادى در باختر و سواحل 
جيحون زندگانى داشته اند وبنابر تحقيقات دانشمند ايرانى آقاى فرشيدورد در 
قرنهاى ششم وهفتم قبل از ميالد به سوى جنوب مهاجرت كرده از طريق سيستان 

وسپس نام خود را به آن ايالت داده به ايالت پارس ايران رحل اقامت افگنده اند 
  .اند

مگر تاجيكها  كه بيشتر در شمال آمودريا پراكنده اند، بنابر تحقيقات عالمه 
محــمدقزوينى بقاياى قشونهاى فاتح اسالم دراين نواحى اند كه از طرف 

اگر ) ١٢.(ناميده شده اند» تاجيك«و» تازيك«يا » تازى«باشندگان بومى به  نام
عالمه قزوينى مدار اعتبار باشد، عمر تاجيك ها در خراسان اين فرضيۀ 

 سال بيشتر نيست، دراينصورت خواننده گرامى ميتواند به 1400وافغانستان از 
  ند؟ستآسانى قضاوت كند كه كيها باشندگان بومى اين سرزمين ا

  در هرحال افغانها هيچگاهى پاى اين سخن را درميان نكشيده اند تا بگويند    
  ديگران تازه وارد وخود قديم ترينها اند ومعلوم دار هركسى كه دراين كه 
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سرزمين زندگى ميكند از نظر افغانها ، افغان واعضاى متساوى الحقوق 
جامعۀ افغانى شمرده ميشوند وهمانگونه كه خود را برتر از ديگران نمى 

ن قديمى اند واين ديگران نه چندا. شمارند، ديگران را نيز از خود برترنمى دانند
كه با طرحهاى ميان خالى و تخريش كننده وتفرقه افگنانه ميخواهند خود را 

  . برتر ازهمه قلمداد كنند
  پايان

  :رويكردها
  8، ص1 پوهاند حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان،ج - 1
   استكهلم2002، چاپ 82،158، صص 1 احمدعلى  كهزاد ،تاريخ افغانستان ، ج -2

             90_89 كهزاد، همان، ص - 3

  10، حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان، ص 97_96 كهزاد،همان ص -4

           91 كهزاد ،همان، ص - 5

       97، ص 1 كهزاد ، ج- 6

                         98 كهزاد ، ص - 7

                 100 كهزاد ، ص- 8

  100 كهزاد ، ص - 9

كل دولت درهند،فارس وافغانستان،  افغان وافغانستان وتشداكترحسن كاكر، - 10
  ٦٤،  ص ١٩٨٨ چاپآفسيت

   224، ص1 ،دايرةالمعارف اسالمى،ج 15،ح243افغانستان، جنگ وسياست، ص-11

 سياستنامه چاپ عالمه محمدقزوينى:  رك-1٢
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  مقاله دوازدهم
 

  1747افغانستان قبل از » خوشبختى؟«نگاهى بردوران
  )ياندوران مغول، تيمور، صفويان وبابُر(

  

منشاء بدبختى "اين مقاله به ارتباط مطلبى به نگارش گرفته شده كه  زيرعنوان [ 
از  )ميالدى2004 ماه اكتوبر37شماره (درنشريه فروغ چاپ تورنتو  " افغانستان

چهره نما باكمال بالهت نوشته . به نشر رسيده است"چهره نما"طرف كسى بنام 
ند، من بدين باورم كه بدبختى كشورما برخالف آنچه ديگران مى انديش« : ميكند

بلكه اين روزهاى سياه .  ثور8 و7نه ازكودتاى داودخان شروع شده ونه از روزهاى 
به پنداشت . محصول ريشه هاى ستبرى است كه درعمق افغانستان نهفته ميباشد

 ميالدى رابايد يك روز شوم وسرآغاز تمام بدبختى هاى بيش از 1747من سال 
گرچه يك افغان بنام موسوى جواب محكمى به » .طن شناختدونيم قرن و

مردم "  ماهنامۀ86 و85نويسنده مقنعه پوش داده است كه درشماره هاى 
شماره  هاى اپريل وجون وجوال (چاپ امريكا ونيز در افغان رساله " افغانستان

 درتورنتوى كانادا به چاپ رسيده است، مگر من موضوع رااز زاويۀ 2005واگست
  ].بررسى ميكنم» 1747ع مردم افغانستان قبل ازوض«

*  *  *  

   چنانكه تاريخ شهادت ميدهد، تهاجم اقوام كوچ نشين مغول برسرزمين هاى 
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شرق ميانه ونزديك، بطور كلى درتمام شئون زندگى اجتماعى واقتصادى 
هنگام هجوم مغولها بكشورهاى . وتوليدى تغييرات واثرات مرگبارى داشت

انه، اكثريت اهالى شهرها، دهات وقالع متصرفه كه در برابر متمدن شرق مي
. مهاجمين مقاومت ميورزيدند، قتل عام ميشدند ويا به برده تبديل ميگشتند

خانه هاى ساكنين محل وبناهاى . اموال آنها در معرض چپاول قرارميگرفت
گنجينه هاى گرانبهاى كتاب سوختانده شد وشهرهاى . تاريخى ويران ميگرديد

كسانى كه به نحوى از انحاء زنده مانده بودند، دچار . باد از سكنه خالى گشتندآ
  .فقر وفالكت شدند ودرخطر دايمى ميزيستند

صنعت وتجارت ونيز زراعت در شرايط بسيار بدى قرارگرفت، اكثراشراف محلى 
ومالكان بزرگ وكوچك، امالك خود رااز دست دادند وبعضى از آنها نابود 

سير گرديده ويا روبه فرارومهاجرت نهادند وعده اى كه باقى مانده برخى ا. شدند
بودند، موقعيت سابق خود را از دست داده بودند وتحت شرايط توانفرسايى قرار 

  .داشتند

صحرانوردان مغول، بعد از تصرف اراضى وسيع وبرقرارى تسلط خود، امالك 
ين سياست حتى در ا. متصرفه مالكين واشراف محلى را بين خود تقسيم كردند

 هق672-665(واباقاأن ) م1265-1258=هق655-648(هالكو: ايلخانان اولران دو
قسمت اعظم اراضى متصرفه، از جمله . شدت بيشتر يافت) م1265-1282 =

اراضى موقوفه جزو اراضى ديوان يعنى دولتى وامالك خاندانشاهى مغول تحت 
وچ نشين ، شاهزادگان، سركردگان قبايل ك. درآورده شدند» اينجو«عنوان

خاتونها، نويانها، وامراء از هرطراز، از اميرتومان وهزاره وصده ودهه گرفته تا 
صاحبان اقطاع وسيورغال برطبق سلسله مراتب فيودالى، بسركردگى ايلخان 
وكوچ نشينان ذينفوذ كه به امورگله دارى رابطۀ نزديك داشتند، ضمناً امالك 

  .كارگاه ها رانيزتصاحب نمودندبزرگ اراضى شخصى، مراتع وش

اراضى سلطنتى وخانوادۀ ( واينجو) دولتى( وصول ماليات ازاراضى ديوان
انجام » مقاطعه«اصوالً بطريق. ، كه درتمام واليات بحد وفور وجود داشت)شان

مقاطعه كاران اساساً ساكنين محل بودند كه طبقۀ جديد مالك واشراف . ميگرفت
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اطعه كاران كه مطئمن نبودند درآينده نيزمجدداً اين مق.را تشكيل ميدادند
غالبا ً درعهد قبل از غازان خان (اززمين هاى اجاره اى ماليات اخذ خواهندكرد

لذا هنگام وصول ماليات دست به هرگونه ) مقاطعه براى يك سال اعتبار داشت
برابراصل مقاطعه را از اهالى دريافت ميكردند  تعدى ميزدند وچهار

صاحب منصابان )  1. (ال غير مشروع شان نظارت صورت نميگرفتوهرگزبراعم
عاليرتبه ميكوشيدند كه ميزان حق المقاطعه بيشتر گردد تا رشوه هاى كالن 

با درنظر گرفتن نفع شخصى وراه آسان ثروتمندشدن به حساب . دريافت بدارند
اهالى زحمتكش وخزانه دولت، برعدۀ مقاطعه كاران مدام افزوده ميگشت و 

بگفتۀ ابن .درنتيجه هم ميزان حق المقاطعه وهم ميزان رشوه ها زياد تر ميشد
  )2(».خرابى وانهدام بيش از ابادى بود« هندوشاه نخجوانى، 

خودكامگى كامل ) م12955-1220= هق6955-617( در دوره قبل از غازان خان
وغير محدود در وضع ووصول مالياتها،بمراتب بيشتر از دوره سلجوقى وعهد 

اخذماليات وخراج توسط عمال چنگيزيان به نحوه وشيوه . بعد از غازان خان بود
ئى صورت ميگرفت كه وصول ان از رعاياى مطيع، ماهيتاً با غارت آشكار وجمع 

  )3.(آورى غنايم از كشور دشمن تفاوتى نداشت

در اوايل دوران پس از غلبه مغول، هيچگونه قاعده وقانونى در زمينه وصول 
) 4.(هرقدركه ميخواستند وهرچه ميخواستند، ميگرفتند. وجود نداشتماليات 

وكار خراسان در طبطاب واظطراب « :هجرى مينويسد641جوينى دروقايع سال
بود ونواير فتنه هاوتشويشها در التهاب واگرچه  ازمرور ازلشكرها پايمال بود، 

 كه ايل شدى سبب آنكه ناحيتى يا ديهى.اما اهالى آن مستاصل كلى نگشته بودند
به مجرد اندك علوفه وده گز كرباس يا غايت صدگز به نسبت هر موضعى راضى 
گشتندى ودست تعرض كشيده كردند وديهى را كه بحرب وقتال بكشادندى، 

دربسيارى مواردهمان ) 5(».ظاهر آنچه يافتندى از چهارپايان واقشمه ببردندى
الكانى بودند كه بخدمت عامالن پيشين محلى ومقاطعه كاران مالياتى ويا م

بگفتۀ . فاتحان مغولى درآمده ميكوشيدند حسن خدمت ابراز دارند
نخست هرچه توانست برسم ماليات )مامورمالى( شرف الدين بيتكچى«جوينى،
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وظلم وشكنجه )ق642ماه رمضان(وسپس واردقزوين شد) 6(از مردم تبريز گرفت
د خلقان به اسمان آه دود آحا«وتعدى رابركبير وصغيربحدى رسانيد كه 

  )7(».ميرسيد

سيفى هروى نيز درباره كارنامه هاى شرف الدين بيتكچى درغور چنين 
وقسمات ) بيگار وكارهاى شاقه(دست تعدى وزوربرآورد وبه قالنات«:مينويسد

وعوارضات وتجبر وتحكم ديوانى رجال جبال غور را از منازل اوطان، جالء وطن 
  )8(»...فرمود

ران مغول بسيار دشوار تر و پيچيده تر از سراسر قرون وسطى وضع ماليات در دو
اصوالً كشور هايى كه لگد كوب سم ستوران چنگيزيان شده بودند، ديگر . بود

 روستائيان بكلى بينوا و درمانده .قادر نبودند مبالغى را برسم ماليات بپردازند
انان و اكثر دهق. شده بودند و درحد نهائى فقر و تنگدستى قرار داشتند

كشاورزان ماليات عقب افتاده داشتند و به همين سبب دسته دسته از زادگاه خود 
 .فرار ميكردند، چونكه در غير اين صورت ممكن بود در صف بردگان قرار گيرند
تاثير مرگباراين روش خود كامگى وغارت ودزدى وبى بندوبارى بيش از همه 

ه توسط چنگيزيان چيزموجب انحطاط بيشتر اقتصاد كشورهاى مفتوح
در زمان شش ايلخان نخستين هالكوئى، وضع اقتصاد به نازل ترين حد .ميگرديد

براثر ) م1290-1280=ق689-679(انحطاط رسيد وبخصوص طى سالهاى
سياست مالياتى نخستين ايلخانان وبهره كشى فيودالى غير محدود وخامت 

  .اوضاع اقتصادى به منتها درجه رسيد

التواريخ خود منظرۀ سقوط وانحطاط اقتصادى را كه رشيدالدين درجامع 
براثرشيوه هاى وصول ماليات ودريافت مكرر ماليات هاى خودسرانه وپرداخت 

به عهدۀ خزانه دارى » برات وحواله«مواجب خدمتگزاران ووامهاى دولتى بوسيله 
ه به خوبى ترسيم كرد) كه مبلغ برات راميان رعايا تقسيم ميكرده اند( هاى محلى 

رشيدالدين كه طرزالعمل ماموران فقط چند نمونه از نوشته هاى . است
  ومحصالن را درحصول مال وخراج از روستائيان، قبل از اصالحات غازان خان 
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  :مجسم ميسازد، نقل مى كنيم

در دوران قبل از غازانخان، براى وصول ماليات وعوارض گونه گون، هر واليت را 
 ماليۀ مواشى و(قبچور آن حاكم درسالى دو« وبه حاكمى به مقاطعه ميدادند

به هروقتكه  و... سى قُبچوررا از رعيت بستدى در بعضى مواقع بيست و و) سرانه
ايلچى جهت مهمى يا مطالبۀ مالى ومايحتاجى بواليت آمدى بدان بهانه حاكم 

ملتمسات  اخراجات و ايلچيان بسيار ميرسيدند و هرچند قبچور قسمت كردى و
 اندازه مى بود، حاكم بوصول ايشان شادشدى ونوبتى باسم وجه مهمات ايشان بى

ملتمسات قسمت ميكردى  اخراجات ونوبتى باسم تعهد و ونوبتى باسم علوفه و
بعضى خويشتن بردى وبعضى بشحنه  بعضى درآن مصالح مصروف داشتى و و

 رعيت از چندان مال كه از شوند و گواه دروغ او وبيتكچيان داده تا همدستان و
  )9(».ميستدند، بخزانه نفرستادندى

بيتكچيان به عناوين گونه گون مردم را ميدوشيدند،  نه تنها حاكم مقاطعه كار و
اهل شهرها راغارت  بلكه ايلچيان نيز به بهانه هاى رنگارنگ روستاها و

هرسال به بهانۀ ايلچيان چندين هزار « :بگفتۀ رشيدالدين  فضل اهللا . ميكردند
آالت مردم مى بردند وچهارپاى درباغات  أوانى و غزغان و امه خواب وج زيلو و

باغى كه بزيادت از ده سال بصدهزار زحمت معمور گردانيده  مردم ميكردند و
بودند بيك روز خراب ميكردند واگر اتفاقاً درآن باغ كهريزى بودى وچهارپايان 

) 10(» ....يستدندباضعاف بها ازوى م ميگرفتند و افتادى، خداوند باغ را در
باد نام داشت كان به دهى بزرگ كه فيروزآ هجرى ، يكى ازمال691همچنان در سنۀ 

هرچند سعى نمود در سه «رفت تا چيزى از امالك خود درآن ده بدست آورد، ولى 
بدست نتوانست آورد وهفده محصل  شبانه روزهيچ آفريده از كدخدايان را
رعيت را از صحرا  دو دشت بانى و ودند وصاحب برات وحوالت ميان ديه نشسته ب

آويخته ميزدند تا ديگران رابدست  به ريسمان در گرفته بودند وبه ديه آورده و
مجموع آن  قطعاً ميسر نشد و آورند وماكولى جهت ايشان حاصل كنند و

ازاين معانى قياس  شراب وشاهد بايستى و لفه و اتباع راعلوفه وعمحصالن و
  )11(».انواع ظلم چگونه بوده باشدتوان كرد كه ديگر 
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در  اتالفات، اكثر رعاياى واليت جالى وطن كردند و بواسطۀ سوء تدبيرات و« 
ديه ها خالى ماند وبه هرچندگاه  شهرها و و. واليت هاى غريب ، خان ومان ساختند

اضعاف  ايلچى جهت جمع كردن غايبان برفتى ايشان را بسيار زحمات رسانيدى و
 از ايشان بستدى وهرگز ميل نكردندى كه به واليت خويش روند و هدقبچور به تع

با وجود چندان ايلچى كه در اوقات  ازآن ملك عظيم متنفر گشته بودندى و
مختلف جهت جمع غايبان به اطراف رفتند، هرگز رعيت را با مقام خود نتوانستند 

رده بودند يا تنگ آنچه درشهرها مانده بودند، اكثردرخانه ها  به سنگ برآو برد و
ازبيم محصالن گريخته وچون  از بام خانه ها آمدوشد كردندى و باز كرده و

محصالن به محالت رفتندى، حرام زاده اى را باديد كردندى كه واقف خانه ها 
كشيدندى  باغات وخرابه ها زمينها و زير گوش ها و مردم را از بودى وبه واليت او

كرد، زنان ايشان بگرفتندى وهمچون گلۀ  اگرمردان رابادست نتوانستند و
گوسفند در پيش انداخته از محله اى به محله يى پيش محصالن بردندى وايشان 

 فغان زنان به آسمان رسيدى و فرياد و را بپاى از ريسمان آويخته ميزدندى و
و  مشاهده كرديم كه محصل بربام رفته رعيتى رامى يافت  بسيار اتفاق افتاد و

بيچارگى چنان  بگيرد، رعيت ازغايت عجز و مى دويد تا او رابرعقب وى 
ميگريخت كه خود را ازبام بزير مى انداخت ومحصل بوى ميرسيد ودامنش 

بروى رحم آورده شفاعت ميكرد وسوگند مينهاد كه خود را از بام  ميگرفت و
پايش مى  و مينداز كه هالك شوى وچون اختيار از دست داده بود درمى افتاد

  )12(» .تشكس

خانه بخانه هاى ايشان فرود نيآورند، درِ و دراكثرشهرها از بيم آنكه ايلچيان را« 
راه گذرها باريك، تا باشد كه ايلچيان  بچنان گذرگاه  ها از زير زمين ميكردند و

فرود نيايند، چه هرايلچى كه بخانه كسى فرود مى آمد، بيرون از  ميل نكنند و
كهنه ميكرد، هرچه  تمامت آالت خانه پاره و اب  وجامه خو و) فرش(آنكه زيلو

ميگرفتند يا كوتلچيان ايشان مى دزديدند و يا جمع كرده بتمامت  ميخواستند بر
  )13(».درهاى خانه بجاى هيمه مى سوختند ميستدند و

  از (امير يساول«  هجرى716سيفى هروى از چشم ديد خود ميگويد كه درسال         
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راطوى ) يساور( به اسم آنكه شاهزاده يسور) خراسان بودطرف  ايلخان حاكم 
پنجا هزاردرم  واليت خراسان قسمت كرد و بر خواهم كرد ، مبلغ سيصد هزاردينار

 برخلق شهرهرات نوشت وعمال خود را گفت كه ميخواهم دريك هفته اين سيصد
 جمله نواب در روز عيد قربان از . هزار دينار را به خزينه معمورۀ من رسانده باشيد

هم از گرد راه خلق شهر  با پنجاه سوار به هرات آمدند و دوم فيروز او يكى خضر و
چماق مجروح گردانيدند وخلق را از مسجد جامع به تعدى كردن  را به زخم چوب و

هر كس كه ميگرفتند صد دينار ودويست دينار براو حواله  بسته بيرون آوردند و
 دويست تن را به شكنجه خسته وبيكار اطراف قرب ميكردند و در سوق و

القصه روزديگر هنگام زوال مبلغ پنجاه هزاردينار ازاسكان هرات . گردانيدند
 زبان  شهر هرات وچه دركل بالد خراسان بستاندند وبندگان خداى وعزوجل چه در

  )14(».نفرين امير يساول بكشادند بدعاى بدو

اوايل قرن چهاردهم ( ن هشتم هجرىاوايل قر يكى از اقدامات نيك غازان خان در
اين بودكه ميزان ماليات وعوارض هركس را مشخص ومعين  كرد واگر ) ميالدى

خبرمى يافت كه يكى از مقربان يا لشكريان او كاالئى بزور يا متاعى را به قيمت 
به ماموران خود  ارزان ترمطالبه كرده است او را شديداً مورد تعقيب قرار ميداد و

اصالحات غازان خان .ه بود كه هرچه ميخواهند به پول نقد بخرنددستورداد
موقوف اعالم نموده  وصول مكرر مالياتها را منع ميكرد وصدور برات وحواله را

مگر متاسفانه كه در عهد برادران غازان خان يعنى در عهد الجايتو وسلطان  .بود
 به عهد قبل از حواله جات دوباره عوارض و ابوسعيد شيوه هاى اخذ ماليات و

  .اصالحات غازان خان برگشت

يكى از مالياتهاى اصلى مغول ها، خراج يا ماليات اراضى بود كه به جنس يعنى 
بصورت سهمى از حاصل زمين و يا در نواحى مجاور شهر ها، نقداً ماخوذ 

ميزان خراج در نواحى مختلف يكسان نبود و گاهى اضافه يى بنام . ميگرديد
فاتحان مغولى ) 15.( ده درصد مبلغ خراج به آن افزوده ميشدۀاندازبه » فرع«

 وضع كردند كه نخست فقط ازصحرانشينان به مقداريك » بچورـُق« مالياتى بنام 
  درصد از تعداد مواشى ماخوذ ميشد و بعد ها بشكل ماليات نقدى وسرانه از 
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    )16 (.روستائيان و شهريان گرفته ميشد

وزير  يده ايكه درمدح عالء الدين جوينى،  مورخ ودرقصهراتى شاعر  پوربهاء
سوء  فاقۀ مردم خراسان كه نتيجۀ سنگينى ماليات و و هالكو سروده ، از فقر

  :استفده هاى مامورين مالى بود، اينطورميگويد

   و آواره   ندهـمـــه جهـــان متــفــــرق شــد

   ز بى بيشمار قِالن و زبى شمار قُبچُور

ا جزيه كه على الرغم شريعت اسالمى نه تنها از مسيحيان  يماليات سرانه
، براى پيروان اسالم بى گرفته ميشدوزرتشتيان و يهوديان بلكه از مسلمانان نيز 

 گذشته از ماليات هاى ياد شده ، عوارض گوناگون .نهايت توهين آميز بود
ناميده  » تخراجاا« ديگرى جنساً و نقداً از روستائيان گرفته ميشد كه در مجموع 

ايلخانان و  ميشد و صرف نگهدارى اميران و لشكريان و ماموران عاليمقام و
 روستائيان مى بايست براى اسپان جو و علوفه و براى لشكريان .غيره ميگشت

) تغار(ناميده ميشد و غله و شراب » علوفه «و » علفه « كه ندكردميآذوقه تهيه 
 )17.(پيشكش مينمودند

ار فيودالى كه در دوران مغول شدت يافت ، بر اثر شيوه سنگينى بار استثم
. كه در وصول ماليات ها بكارميرفت، سخت ترو تحمل ناپذير ترگشته بود خاصي

ميزا ن خراج و سهمى از محصول كه ميبايست عايد مالك ذينفع گردد، 
=  هجرى 659 - 648اى الهدر فاصله بين س. معموالًخود كامانه معين ميشد

كه مالياتها را نه پرداخته بودند، اعضاى خانواده ايشان  كسانى)  م1249-1260
     )18(.قروض ايشان به طلبكاران پرداخته شود به بردگى فروخته ميشد تا

و عوارض متعددى كه به نفع دولت معمول بود نيزكمتر از » بيگار« سنگينى بار 
كه )  مركبۀهيت(» پستى «  مثالً عوارض .ماليات و بروات و مانند آن نبود

روستائيان مؤظف بودند براى توقفگاه هاى پستى، يا مهمانى يا چاپار خانه ها و 
به معنى اخص نيزكه عبارت » بيگار «.ايلچيان و سران لشكرى اسپ وخر بدهند

بود از كار اجبارى براى احياء و تنقيه قنوات و ساختمان قالع و كاخ ها و احداث 
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 در ضمن انجام اين .كه بر روستائيان تحميل ميشدجاده ها نيز بار سنگينى بود 
كار ها هزاران نفر از روستائيان، جان خود را از دست ميدادند و چارپايان 

 ) 19. (ستى سقط ميشدندبيشمارى نيز در زير پاى ايلچيان و خدمات رايگان پُ

  هر امير.از لحاظ روستائيان مصيبتى واقعى بشمار ميرفت) نزول اجالل(» نزوله«
متشخص مغول و يا مامور عاليمقام دولت كه به شهر يا روستائى نزول ميكرد، 

نوكران امير  .براى خود و همراهان و خادمان خويش ده ها منزل را اشغال مينمود
مغول هرچه از اموال صاحب خانه ها بدست مى آوردند، مى بردند و بگفته 

   صاحب خانه ها را موردرشيدالدين حتى به ناموس زنان دست درازى مينمودند و
 ) 20.(قرار ميدادند استهزا و سخريه 

حال محقر و نيمه ويرانه نگاه ه روستائيان و شهريان عمدتاً خانه هاى خود را ب
ميداشتند تا امير و اطرافيانش در آن نزول اجالل نكنند، ولى اين روش نيز سودى 

بالى ديگرى نازل كننده ،  نداشت وعادتاً بال فاصله پس ازعزيمت يك نزول
 .ميشد، يعنى مهمان ناخوانده ديگرى جايگزين مهمان قبلى ميگرديد

 خراجگزار يعنى ۀ طبق. روستائى به زمين مربوط به دوره مغول است مقيد ساختن 
روستائيان و شهريان از لحاظ حقوقى ، مردمى واجد آزادى فردى شمرده 

يودال ها نيز عمالً وجود  ولى تابعيت و وابستگى رعايا در برابر ف،ميشدند
 چون متصرف زمين بودند ، مالكين حق داشتند تمام يا سهمى از خراج را .داشت

 مالكانه ۀ مبدل به بهربه نفع خويش وصول كنند و از اينجا است كه ماليات
 )21. (فيودالى ميشد

معروف بود و طبق آن روستائيان و ارباب حرفه و پيشه مى  » طرح« رسمى كه به 
ت كاال ها و محصوالت را به قيمتى نازل تر از قيمت بازار به خزانه دولت بايس

از جانب ديگر تجار و صنعتگران  .تسليم كنند، بسيار سنگين و تحمل نا پذير بود
  خوار بارى را كه دولت به رسم خراج از رعايا گرفته بود چهار تا پنج  مجبور بودند

  )22.(ناميده ميشد» طرح « واين معامله قيمت بازارخريدارى كنند  از بار گران تر

  خالصه انواع مالياتى كه مردم مى بايستى درطول يك سال به سران وماموران 
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، ودستورالكاتب نخجوانى يدىآن طوركه درجامع التواريخ رش مغول بپردازند
يك بخش مالياتهاى . وتاريخ وصاف آمده ، به بيش از پنجاه نوع ماليه ميرسيد

 وبخش ديگر ماليات هاى زكوة، عشر، خمس، جزيه و خراج،: دشرعى بود مانن
تغار، تمغا، تابغور، ترغو، نمارى، بالرغو،  :غير شرعى وعوارض محلى ازقبيل

آالم، قبچور، قالن، شورپا، شلتاق، شناقص، شوسون، شيالن بها،ساورى، 
كركيارق، آش، بهره، نزول، علفه وعلوفه، جريمه، خانه شمار، باغ شمار، 

مار، باج، پيشكش، سالمانه، توقعات، تفاوت وتوفير، زوايد، اخراجات، سرش
تكليفات، تخصيصات، توزيعات، قسمات، مرسوم، مال، مال وجهات، 
متوجهات ديوانى وسلطانى، حق االنشاء، حق التعديل، حق التقرير، حق 
التحصيل، حق البيمانچه، حق التوليه، رسم الحرز، رسم الوزراء، رسم الصداره، 
رسم خزانه، رسوم شحنگى و داروغگى، تسعير يا ارزيابى، تقدمه، چريك 

 ) 23.( وغيره بود كه از رعايا با شكنجه وتعدى گرفته ميشدبيگار،

مجدداً از كار بردگان به . فتوحات مغوالن مؤقتاً شيوه برده دارى را احياء كرد
هم در . ه ميشدميزان وسيعى در گله دارى ، پيشه ورى و زراعت و بيگارى استفاد

عهد هالكو و هم در آغاز قرن چهاردهم ، اسيران را به رسم برده در اراضى مستقر 
صفوف بردگان را البته بيشتر اسيران جنگى پر . كرده وادار به كشاورزى ميكردند

ميكرد ، ولى عده اى بنده زرخريد نيز از برده فروشان خريدارى ميشد كه از هند و 
 در دوره تيمورتجارت برده در كشورهاى آسياى ميانه .غيره جايها مى آوردند

پس از هجوم تيموربه هندوستان، خراسان چنان وافغانستان رونق داشت، چناكه 
خراسان از اسيران « :از غالمان هندى اشباع شده بودكه به قول دولتشاه سمرقندى 

 سال كه در حدود  اسفزارى خبر ميدهد) 24( ».و بردگان هندى، هندوستان گشت
در بازار برده فروشان هرات ساالنه بيست هزار برده هندى ) م 1470(=  هجرى 875

حتى مقروضى كه قادر به اداى قرض خويش نبود و ) 25(.وتركى فروخته ميشد
   به قتل  يا و شود بود برده يات عقب افتاده داشت ، نيز ممكن كسى كه بدهى مال

 ) 26.(برسد

  با اصالحات غازان خان )  م14براى ربع اول قرن ( اً  سيستم مالياتى مغول كه مؤقت
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اندكى دست تعدى وجورحكام و مامورين ماليات را از گريبان كشاورزان و رعايا 
سست كرده بود و بعد از ربع اول قرن چهاردهم دوباره بزمان قبل از اصالحات بر 

يز چه تيمور خود را جانشين چنگ. گشت ، در دوره تيمور نيز ادامه يافت
را  » تزوك تيمورى « ميدانست و به پيروى از سياست چنگيز و ياساى چنگيزى ، 

  .و بر طبق آن عمل ميكر د بميدان كشيد 

در اين دوره بار ماليات هاى گوناگون مستقيم و غير مستقيم باز هم پشت 
و ماليات هاى جديد عالوه بر ماليات . ن و مردم زحمت كش را خم ميكردنادهقا

و عوارض ميراب و محتسب و منشى  غول از قبيل ماليات فوق العاده هاى عهد م
 عالوه بر آن كشاورزان مكلف به انجام خدمات اجبارى بيگار .و غيره اخذ ميشد

تيمور خود پس از فتح هر شهرى ، خراج سنگينى بر اهالى وضع مى  .نيز بودند
يات وحشيانه به نمود ، چنانكه در تبريز و سيستان و اصفهان چون مامورين مال

بشورش زدند و عده يى از مامورين دست جمع آورى آن پرداختند ، مردم شهر 
 در نتيجه تيمور خشمگين شد و دستور قتل عام مردم ،وصول ماليات را كشتند

  ) 27 (.شهر را صادر كرد

گرچه تيمور بنابر اوامرى كه صادر كرده بود متوجه وضع رقت بار دهقانان و 
 اخذ خراج اراضى از كشاورزان به مامورين و ۀ در مورد نحوكشاورزان بود و

رزان ميتوانستند نفس حكام خود دستوراتى داده بود كه اگر عملى ميشد كشاو
  . ، بجان و مال رعايا آزاد بود خراج در عمل، اما دست حكام و عمالراحتى بكشند

 همچنان  تيمورى ، اكثريت اصطالحات مالياتى زمان مغولۀ بهر حال در دور 
ماليات : ياتهاى جديد مانند حتى برخى مال.مروج بود و از رعايا گرفته ميشد

، ماليات مرغ ، عوارض خبر خوش و ماليات هاى صد يك ، و صد دو ، صد شكار
تره « و رسم »تيول«و»سيورغال«  رواج وسيع .چهار و غيره از مردم اخذ ميشد

، در دوره )ز مجازات معاف ميكردجرم ا بار 9امتيازى كه دارنده را تا (» خانى
تيموريان دست و دماغ صاحب سيورغال را در گرفتن و وضع انواع مالياتها 

به سخن .  دولت وصول گرددۀخزينه بازميگذاشت، بدون آنكه چيز قابل تذكرى ب
« ديگر رواج معافيت هاى مالياتى و ادارى و قضايى در زير نام سيور غال و 
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تيموريان درقرن    دورۀو غيره در) شاهى ( و خالصه  قوفه و مو» اقطاع « و » تيول
پانزدهم موجب ضعف شديد حكومت مركزى شد و حكومت را از وصول وجوه 

امور لشكرى، مزيت و تفوق  درمحاكمات قضائى و و.خراج و ماليات محروم كرد
  .و خوانين محلى داد  و مالكان  بارزى به اميران

قى مانده است ميتوان تا حدى بكثرت و تنوع مالياتى از اسنادى كه از اين دوره با
پى برد كه بر زمين ها و صاحبان آن تعلق داشته است ، چنانكه مينورسكى نقل 

   قاسم بن جهانگير از بيش ازچهل قلم ماليات و عوارض»سيورغال«: كرده است
بنابرين سندصاحب سيورغال از ماليات و عوارض ذيل معاف . معاف بوده است

 : است شده

، ) ماليات زايد(»اخراجات و خارجات«، )ماليات مستمر(» مال و جهات« 
 ) عوارضات حكمى و غيرحكمى(عوارض كه بموجب حكم يا جز آن وضع ميشود

ماليات مخصوص (»قُنُغال«، )حق عليق براى مركب ماموران حكومت(» علوفه«،
) ليات شكارما(»شكار«،)كار اجبارى (» بيگار«، )پذيرائى سفرا و ديگران

، ) پيك هاى چاپارخانه يا ماليات مخصوص چهارپايان چاپارخانه(« االغ«،
راهنمايانى كه مجبور بودند بدون گرفتن مزد بمامورين حكومت خدمت (» اًالم«

 »ساچُق«،) هدايا(»ساورى«،) كنند و آنان را از دهى بدهى ديگر رهنمون شوند
ماليات چريك (و پياده » كزرچري«، ) هدايا(، پيشكش )عوارض پذيرائى(

عوارضى كه در موقع مخصوص مانند (» مشتلق«، ) بمعنى امروزپياده و سواره
به معنى ابداعات و (» احداث«، )رساندن خبرخوش از مردم ميگرفته اند

دست «، » خانه شمار«، ) ؟ ماليات خانوار و سرانه( » كدوشمار«، )اختراعات
حق «، )ماليات مخصوص سال نو(» نوروزىعيدى و «، )؟ دخل و انعام( » انداز

حق (» رسم الصداره«، )يك دهم(» عشر«، )مداخل محصالن ماليات(» السعى 
بزوراز رعيت ( » غله طرح«، )حق العمل وزير(»رسم الوزاره«، ) اعظمالعمل صدر
؟ ماليات (»ابتياعى«، )به قيمت بلند بر رعيت فروختن خريدن وغله به نرخ ارزان 

رسم «، )بمعنى معمول خود(» مساحت«، )حق برآوردماليات(» زحُر«، )خريد
» اضافه و تفاوت و تسعير«، )حق التقويم كردن و مساحت كردن(»الحرزو مساحت
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هنگامى كه مودى » تقبل«، )؟ مالياتى كه بابت تعديل نرخ تسعير ميگرفتند(
 تقبل ميكردكه مالياتى را كه از طرف محصل تعيين شده بود در موعد معين

« ه ، ماليات معروف ب)بپردازد نوع مخصوص از ماليات از او وصول ميكردند
پليس امنيت (» حقوق داروغه«، »صد چهار«و» صد دو« ، »صديك 

مالياتى كه براى (»شيالن بها«،»صاحب جمع« و» مميز«و » كالنتر«،)شهر
 مالياتى كه براى كسانى كه وسايل(» سفره بها«، )گرفتند اجتماعات اعياد مي
» اخراجات قالع و طوابيل و جوقه گاه« ، )كردند، ميگرفتند ضيافت را آماده مي

مالياتى كه بابت مخارج نگهدارى قالع و اصطبل هاى سلطنتى و شكارگاه هاى (
» گوسفند«، )مكلف كردن مردم بدادن طيور اهلى(» مرغ«، )سلطنتى ميگرفتند

ماليات (»قُبچور « ،)بيگارى(»قالنِ»، )مكلف كردن مردم بدادن گوسفند(
و ) شايد ترغو باشد( » سرغو« ، )ماليات تحقيق در باره جرايم(»تِرغو«، )مواشى

سايرتكاليف ديوانى يا مطالبات سلطانى ياهرچه از راه ماليات بهر بهانه و 
 ) 28. (عنوانى كه ممكن بود، بگيرند

ه طهماسب اول  در دوره شا. صفوى دنبال گرديدۀ اين روش با ايزاداتى چند در دور 
صفوى ، بسيارى قسمت هاى ايران بوسيله مقطعان و بطور غير مستقيم اداره 

حكام نيز از افرادى كه در . و از حكام هدايا و عوارض و خراج ميگرفت. ميشد
. قلمرو تحت نفوذ آنها زندگى داشتند ، ماليات و عوارض گوناگون اخذ ميكردند

 بالياى آسمانى يا جهات ديگر از دادن  البته گاه گاهى مردم را در قبال نزول
 روى همرفته نرخ ماليات اراضى در اين دوره چندان .ماليات معاف مينمودند

سنگين نبود ولى به علت تحصيالت مامورين ستمكاره، گاهى به پنج برابر نرخ 
 ) 29. (اصلى ميرسيد

 .گرديدماليات اخذ مي ، قنوات كه ملكيت دولت شمرده ميشد از آب رودخانه و 
ه از اهل ذمه گرفته ماليات سرانه يا قبچور زمان مغول و همچنين جزيه ايك

 به همين ترتيب از كليه ساختمان هاى كه در . صفوى مرسوم بودۀميشد، در دور
 در آن زمان كليه اراضى .زمينهاى دولتى بنا يافته بود ، ماليات دريافت ميشد

 از گله هاى .نده دولت شمرده ميشدشهرى متعلق بدولت بود و حاكم محل هم نماي
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گاو و گوسفند و شتر و اسپ كه در صحارى چرا ميكردند همچنان مثل زمان 
 اصناف و ارباب صنايع و حرفت هركدام .مغول و تيمور ماليات گرفته ميشد

 بيگار به .ى عصر مغول است» تمغا« اين ماليه همان .ساالنه حقى بشاه ميدادند
انى رعايا و صاحبان پيشه معمول بود و كسانى كه در معناى كار اجبارى و مج

مواقع كار اجبارى بحكام و مامورين پول ميدادند، از انجام بيگار معاف شده 
 هديه و پيشكش نيز براى دربار شاهان صفوى يك عنعنه بشمار .مى توانستند

 نيم .ميرفت و معموالً آن را در روز نوروز و ميالد پيامبر به شاه تقديم ميكردند
در زمان صفويان رسم تيول و . محصول پنبه و يك سوم ابريشم به شاه تعلق داشت 

 سپاهيان و دسته جات قشون ، .اقطاع براى تامين حقوق سپاهيان مرسوم بود
اراضى و امالك را به تيول ميگرفتند تا حقوق خود را از محل تيول بطور مستقيم 

امراء و اعضاى خاندان سلطنتى و  همچنان به علماء و قضات و .در يافت كنند
سپاهيان تيول داده ميشد تا از محصول و عوايد آن به جهت معاش و حقوق 

 ) 30. (خويش استفاده كنند

 اما اداره دولت بابرى هند در افغانستان، موسوم به صوبه بلخ و صوبه بدخشان و  
ا بلخ بزودى گرچه اين تشكيالت دايمى نبود، زير. صوبه كابل و صوبه قندهار بود

تحت اداره حكومت ازبكيه قرارگرفت و بعدها بدخشان استقالل خود را تأمين 
نمود و قندهار نيز باالخره بدولت صفوى تعلق گرفت و تنها صوبه كابل تا نيمه 

 .قرن هژدهم در دست دولت بابرى هند باقى ماند

محل داشت و  20بنابر ضبط پوهاند حبيبى ، صوبه كابل در عصر بابر بقول خود او
. عايدات آن بيست لك شهرخى مساوى يك كرور و بيست و هشت لك دام ميشد
و بقول ابوالفضل همين صوبه از پامير و گلگت و سوات و بنيرو باجور تا قندهار 

 و در عهد اكبرامپراتور هند، اين صوبه بدو سركار .و زابلستان وسعت داشت
 محل بود و ماليات ساالنه 22اراى  و سركار كابل د.كابل و قندهار منقسم ميشد

 212ر700 نفر سوار و 28187و ) جنس (137ر178دام نقد و ) 805ر507ر465( آن 
 . دام نقد عايد داشت12 ر758 ر410نفر پياده بود و شهر كابل 

   29 ر600ساالنه )مجموعه قراء( تومان 8114 محل و 24اما سركار قندهار داراى  
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 خروار غله و 3 ر 752 ر977 اسپ بلوچى و 45د و  گوسفن45 ر775دينار نقد و 
 27 ر 260 نفر سوار و 13 ر 875 من روغن و 20 من برنج و دو خروار آرد و 420

 .نفرپياده ماليات ميداد

مرحوم حبيبى از قول عبدالحميد الهورى مينويسد كه در عصر شاه جهان از جمله  
و قندهار و بلخ و بدخشان در  صوبه مملكت آل بابر، چهار صوبه آن يعنى كابل 22

 كرور دام ، و از بلخ 6 كرور دام ، واز قندهار 16افغانستان قرار داشته كه از كابل 
عايد ) هر پنچ دام مساوى به دو آنه بود(  كرور دام 4 كرور دام و از بدخشان 8

  ) 31. (بدست مى آمد

 : نتيجه

 ها وعوارض حكمى واز آنچه نمونه وار گفته آمديم، از روى انواع ماليات 
وشگردهاى جمع آورى مالياتها كه از سوى دولتهاى  شيوه ها غيرحكمى  و

سال استيالى  در طول شش صد1747بابرى قبل از  صفوى و تيمورى و مغولى و
استخوانسوز از مردمان خراسان اخذ ميگرديد، اكنون به آسانى وبخوبى 

انستان يا خراسان قبل از مردمان ساكن درافغ) ؟(ميتوانيم به ميزان خوشبختى
  . ،پى ببريم1747

بگمان اين قلم، مهمترين كلمه ايكه در دردوران سلطۀ يورشگران مغول وضع شد 
» تركتازى«و وارد قاموس زبان فارسى وساير زبانهاى منطقه گرديد، همانا كلمۀ

يورش كردن وكشتن وسوخستن و ويرانكردن : است كه با شنيدن آن مفاهيمى چون
رذهن شنونده متبادر ميگرديد و تنفر عميق مردم را ازمغولها باز تاب از آن د
  .ميداد

  اقوام كوچ نشين مغولى، » تركتازى«مهمترين مقاومت وشورش در برابر تجاوز و

 .قرن چهاردهم ميالدى است =همانا خروج سربداران خراسان در قرن هشتم هجرى 
ازلحاظ وسعت ) م1381-1337=  هـ783-737(خروج سربداران خراسان

در خراسان ودرشرق بزرگترين وازنظر تاريخى مهمترين نهضت آزادى خواهى 
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قرن چهاردهم هاى  جنبشالهام بخش ساير اين نهضت بدون ترديد .ميانه بوده است
  كنندگان و هدف  كه از لحاظ وضع اجتماعى شركت بود آسياى ميانه ايران و در

)  م1349(= هـ 750ران در سال مازندشورش  ،مثلهاى سياسى همانند بودند
سمرقند وحوزه رود زرافشان جنبش ، )م1373(=هـ775 كرمان در سال قيامو

  )32.()م1370(= هـ 772گيالن در قيام و ) م1365( هـ 767درسال

وبه دوران دونيم قرنۀ  اگر از دوران استيالى مغوالن وتيموريان بركشوربگذريم،
 كه درتمام دورۀ تجزيه ميان همسايه گان تجزيۀ كشورنظر اندازيم ، ميتوان گفت

ترك تبار، مردم افغانستان مثل گندم درميان دوسنگ آسياب خورد وخميرشده 
وجان ومال وعِرض وحرمت وآبروى شان پيوسته مورد تجاوز واجحاف . اند

  .زورمندان كوچ نشين قرارگرفته است

ت صفوى ،در دراين مدت دونيم قرن، اگر بخش غربى كشور، در زير سلطۀ دول
آتش تعصبات مذهبى ميسوخت، دربخش شرقى كشورنيز، آتش جنگ وتجاوز 

موسس اين سلسلۀ ، بابر هر  .درتمام مدت سلطه بابريان هند شعله وربوده است
برپاكردن كله منارهايى از جمجمۀ مخالفان وغارت  پيروزى را با سربريدنها و

 ت ميكرد تا يادگاراقوام مغلوب جشن ميگرفت و دركتاب خاطرات خود ثب
افتخارآميز براى بازماندگانش باشد، چنانكه اين روش را در لشكركشى هايش 

ديره جات وغزنى  باجور و ازآنجاتا سوات و برقبايل پشتون ازكابل تاننگرهار و
آن سنت را به بازماندگانش به ارث  مقر بدون استثنا بكار گرفت و وكالت و
  )توزُك بابرى:رش.(گذاشت

 1637 تا1557 جانشينان بابُر،از كابل تا پيشاور،اگر مردم قبايلى ازدر دورۀ
 سال يعنى براى مدت سه نسل 90 ميالدى در طول مدت 1672تا1667وبعدها از

تخمين يكصدهزار انسان دراين  پيوسته عليه سلطۀ بابريان شمشيرزده اند و
 بدخشان و تاجنگها قربانى شده اند ، در بخش ديگر قلمرو بابرى يعنى ازكابل 

قندهار درتمام مدت استيال،خود شاهزادگان بابرى يكى عليه ديگرى دست به 
با اين  بر ضد يكديگر خود لشكر ميكشيدند و كارشكنى ميزدند و توطئه و

  لشكركشيها، لشكريانى كه به نفع اين يا آن شاهزاده شمشيرميزدند، بدون آنكه 
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  .ائى شهزادگان ميشدندهمديگر خود را بشناسند، قربانى هوس جهانكش

در طول اين دونيم قرن فقط دربخش كابل تابدخشان بيش از هفتاربار لشكركشى 
ازبكان شيبانى صورت  اميران بابرى و براى تصاحب قدرت ميان شهزادگان و

گرفته است، آيا ميتوان فكر كرد كه هرلشكركشى چقدر مصرف بكار داشته و 
يات روستائى مردم صدمه ميزده است؟ بارى تدارك آن تا چه اندازه به اقتصاد وح

از مرحوم كهزاد، افغانستان درعصر  كابل وپيش آمدهاى تاريخى،:  به كتابهاى
كورگانيان هند،از پوهان حبيبى،  افغانستان درمسير تاريخ ،از مرحوم 
 غبار،تاريخ مختصر افغانستان ،ازمرحوم حبيبى، تُزُك بابرى وآئين اكبرى يا

 خ فرشته،تُزُك جهانگير، عالمگيرنامه، منتخب التواريخ،اكبرنامه، تاري
 سيرالمتأخرين،حيات افغانى، خورشيدجهان، تذكرةاالبرار واالشرار آخوند
درويزه ،تاريخ مرصع، تاريخ شيرشاهى، وغيره كتب اين دوره نطر بيندازيد تا به 

لخ اين حقيقت دست يابيد كه مطالعه رخدادهاى تاريخى سرزمين كابلستان تاب
  .اندام آدمى راست ميكند مو بر هنوزهم  ننگرهار وتخارستان  وقندهار و

مصيبت عظيم به مردم پيشه ور و كسبه  لشكركشى بطور طبيعى  دو هر جنگ و
  :دهقانان برزگر روستائى  وارد ميكرد تجارشهرى و كاران و

 درهنگام هرلشكركشى صنعت كارات شهر مكلف بودند تا تير وژوبين و_1
 قيضۀ اسپ سپاهيان را  بدون مزد زين و ركاب و نيزه  و قمه و و سپر و شمشير
طبقه تجار مجبور بود مصارف خواربار وحقوق سپاهيان  يا آماده كنند، و ترميم و

  . بدوش داشتند  دفاع از شهريان را را بپردازند، زيرا كه سپاهيان وظيفۀ

بازگشت لشكر مواد  ورفت  طبقه دهقان مجبور بود در طول دوران لشركشى و_1
براى اسپان لشكريان را از مزرعه خود تدارك كند، يا كشت به  جو كاه و علوفه و

 پايمال سم ستوران جنگى ميشد، بدون آنكه كسى بدادش برسد و ثمر رسيدۀ او
يا درصورت عدم تحمل اين خسارت مجبور بود  خسارت مزرعه او را بپردازد، و

ى كه براى او هيچگونه سودى دربر نداشت، به جنگ خود سالح بردوش گيرد و
  .شركت كند
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    طبيعى است كه اين لشكركشيها، عالوه بر تلفات انسانى خسارات مالى و
 قبل از همه نه تنها مردم يك قلمرو برداشته است و اقتصادى فراوانى  نيز در

بار به بهانۀ جنگ بادشمن به دولت ماليات وعوارض  مجبور ميشدند هر
بدون ترديد . مالدارى مردم شديداً صدمه ميزد  ، بلكه به امرزراعت وبپردازند

خرده مالكان وزمينداران بزرگ در  كاريك ساله دهقانان و محصول كشت و
بساكه  با زور وغلبه كشت زارهاى دهقانان  جريان لشكركشى از ميان ميرفت و

واشى صرف بجاى علفچربه خورد ده ها هزاراسپ لشكريان  ميرسيد و رمه هاى م
شكم جنگجويان اين يا آن طرف درگير ميشد ومردم بيچاره در اين كشمكش نه 

دارائى شان هم مورد دست  فرزندان و تنها خود روز خوش نمى ديدند، بلكه زن و
  . بخاك سياه مى نشستند درازى مهاجمين قرارميگرفت و

روه هاى  قرن بيستم در ميان گ90 مثال ساده وزنده اين ادعا،جنگ هاى دهۀ 
متخاصم تنظيم هاى اسالمى درافغانستان است كه نه تنها كشور را به ويرانه 

بيگناه را نيز  بيغرض و موحشى مبدل كردند، بلكه جان هزاران هموطن بيطرف و
اين . نزديك نمودند و آواره كشورها دور بقيه را بى خانمان و ازايشان گرفتند و

همفكرانشان افسوس از  ه نما واست سيماى خوشبختى مردمى كه آقاى چهر
  ميخورند؟؟  دست دادن آن را

  پايان
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  دهمزسيمقاله 

 

  *سنگ شكنۀ  نكته از مقالچندتأملى بر
  ) پاكستان ، پشتونها وطالبان(

 

افغان زير  يكى از قلم زنان دست چپى ، در سايت آريائى2004ازاوايل ماه فبرورى 
مقاالتى پيرامون مسايل اختالف افغانستان و » سنگ شكن«نام مستعار

 . پاكستان به نشر ميرساند كه هم قابل خواندن وهم قابل تأمل است 

در مقاله فوق الذكر،آقاى سنگ شكن خواب هاى را تعبير ميكند كه هيچ آدم 
به اين . نميكندخواب برده اى اگر از سواد اندكى برخوردار باشد، آنرا باور 

 ! جمالت آقاى سنگ شكن توجه كنيد

تاريخ هيچگاه كشور مستقل ويا  مثلثى كه پشتونها درآن زندگى مينمايد« 
  ».مستقلى از خود نداشته است

 در قدرت سياسى ، كه پس . ا. خ. د.آخرين زمامدار و رهبر آخر حهللا داكتر نجيب ا«
بل پناهنده بود، هنگام تصرف از سقوط دولتش در دفتر سازمان ملل متحد دركا

اين شهر به دست طالبان ، حاضر نشد به وطنش و به پشتونهاى دوطرف مرز 
بدين معنا زمانى كه طالبان . خيانت نمايد و جان خود را برسر اين كار از دست داد

وارد كابل شدند چند نفر پاكستانى به ساختمان محل اقامت نجيب رفته كاغذى 
كه با امضاى آن مى توانست زنده بماند، اين كاغذ پيش روى او گذاشتند 

سال خط ننگين ديورند را   بود كه به مدت صد1893 سال ۀمعاهد قرارداد تمديد
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به عنوان مرز دو كشور رسميت مى بخشيد ولى اين وطن پرست كه در مكتب 
وطن پرستى سياسى و وطن دوستى را به خوبى از استادش فراگرفته بود، با تف 

خاطبين خود پاسخ داد و گلوله سربى دشمن متجاوز او را نقش زمين به رخ م
 » .و انا اليه راجعون هللا انا . ساخت 

هم به ميخ زدن و هم به نعل «اكنون بايد ديد كه منظور آقاى سنگ شكن از اين 
 چيست؟ » زدن

ولت مدارى ميداند و فاقد تاريخ و كشور مستقل وفرهنگ د اوالً ـ او پشتونها را
. پشتون را نمونه وطن پرستى به رخ خواننده مى كشدهللا ، نجيب اى ديگراز سو

حال اگركسى بر وطن پرستى داكترنجيب شك كند، گويا بر يك رهبر پشتون 
تبار تاخته است و بخشى از پشتونها را عليه خود تحريك كرده است ، واگر 

را كه آخرين  فبرورى 15بپذيرد كه بلى داكتر نجيب اينقدر وطن پرست بود كه روز 
سربازان قشون سرخ وطن ما را ترك كردند، بنام روز نجات ملى و رخصتى 

با اين كار خود طومار سرنگونى خود را توسط عمال كا جى  و .عمومى اعالم كرد
بازهم اين افتخار وطن پرستى داكترنجيب به ، بى در دولت خود امضاء نمود

، زيرا كه او هللا دد نه به نجيب ااستادش كه البد آنهم پرچمى بايد باشد برميگر
پس . واده و قبيله اشوطن پرستى را به نجيب آموخته است نه دامان مادر وخان

تا وطن پرستى را  نداشته اند اهللا نانى كه استادى چون داكتر نجيب آواى به حال 
يك معنى وطن پرستى فراخواندن قشون بيگانه و كوبيدن : كه از او مى آموحتند

 . چند صباحى برآن ملت حكومت كند ركش است تا خودبرفرق ملت س

 ديورند را براى يكصد سال ديگر ۀكه معاهد امضاى كاغذي» ۀخوابنام «ۀدر بار
. آن را امضاء نكرد و مرگ رابجان خريدهللا و بزعم نويسنده نجيب ا تمديد ميكرد

 : پرسيد بايد

: دانست يكه نمآنقدركودن و احمق بود  تان و دستگاه استخبارات آن،آيا پاكس
 ازمقام رياست جمهورى افغانستان 1992چهار سال قبل يعنى در هللا داكتر نجيب ا

  استعفا داده و بجاى آن دولت برهان الدين ربانى حكومت ميكند و امضاء نجيب 
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 ديگر هيچگونه اعتبار قانونى ندارد؟  هللا

را آيا مگر ميشد يك معضله سياسى دولتين راكه شوراى ملى افغانستان آن 
تائيد كرده و در فرجام هم همان شورا بايد آنرا حل كند با يك امضاء 1949در

و محبوس، بطور خپ و چپ براى يكصد  خشك وخالى يك شخص هيچكاره 
 سال ديگر حل نمود؟ 

آن كاغذ را امضاء ميكرد، پاكستان ديگر مشكلى از ناحيه خط هللا آيا اگر نجيب ا
غانستان آن امضاء را به مثابه وحى منزل با افغانستان نداشت و مردم اف ديورند

 قبول ميكردند؟ 

پيش كرده شد، چه كسى از جانب آقاى هللا آيا هنگامى كه اين كاغذ به نجيب ا
متن كاغذ را خواند و اگر شاهدى درميان  سنگ شكن شاهد اين صحنه بود و

به نيست اين مطلب دركدام روزنامه و يا نشريه پاكستانى به چاپ رسيده تا از آن 
 حيث يك توطئه مستند پاكستان در نوشته هاى خود ياد كنيم؟ 

برداشت ما اينست كه اين خوابنامه ، زاده همان مغز بيمارالكوليستى است كه 
اين ) 74صفحه (رانوشته و در » طامات تا به چند وخرافات تا به كى«الطايالت 

مقاله اش آقاى سنگ شكن بدون تأمل و سنجش آنرا در  مطلب را متذكرشده و
ازيك .فاخته شكاركند اقتباس كرده و به اين وسيله خواسته است با يك تير چند

طرف در آن مقاله سعى شده تا پشتونها را مردمى قبايلى و فاقد تاريخ وفرهنگ 
دولت مدارى ثابت كند و از جانب ديگر زير نام طالبان كه اكنون مغضوب 

تاريخى جامعه پشتون را در امريكاست تالش صورت گرفته تا محصول تكامل 
» مزدوران وطن فروش«خالصه كند و آنگاه اين طالبان را مشتى » طالبان«وجود 

نتيجه ميگيرد كه قبايل پشتون جز آله دست دستگاه استخباراتى  رقم زده و
 درحالى كه اگركمى به گذشته نه چندان .چيز ديگرى نيستند) ISI(اردوى پاكستان

ز طالبان وطن فروشان بيرقى ترى در اين كشورآمدند و دور نظر افگنيم ، قبل ا
كوبيدن جنگ افزار هاى مدرن برفرق اين  تالش كردند تا در پناه قشون بيگانه و

مردم چند صباحى بر حاكميت خود دوام بدهند ولى مردم بيگانه ستيز افغان خود 
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ها فرزندان كه بيشترين آن(  طالبانۀنبايد به بهان .آنان را طرد كردندو حاميان 
دوران مقاومت اند كه در پاكستان بدون سرپرست  مجاهدين گمنام پشتون تبار

دولت پاكستان آنها را براى پالنهاى بعدى خود ازكمپ هاى  مانده بودند و
مهاجرين جمع كرد و در مدارس مذهبى آن كشور پرورش داد و خود در مسيراين 

شرايط اجتماعى محيط زيست سرنوشت هيچ گناهى ندارند، زيرا انسان مولود 
دل  فرهنگ ناميد و آنها را فاقد تاريخ و تمام قبايل پشتون را كوبيد و) خود است

  .دشمنان وطن بخصوص پنجابى ها را خوشحال نمود

ميرويس نيكه ، احمدشاه درانى ، وزير : از ميان همين پشتونها مردانى چون آخر 
 بابكرخيل، سردار ايوب خان خان اچكزائى ، محمدشاه خانهللا اكبرخان ، عبدا

 ، غازى ادى و لويه ادى ، مال مشك عالم اندرى ، ميوندد، ماللىفاتح ميون
خان محصل هللا  شاه امان امحمدجان خان وردكى ،سردارجهان خان پوپل،

، محمودطرزى نويسنده و سياستمدار مدبر، عبدالهادى خان داوى ، استقالل
ادميسين عبدالشكور رشاد، گل پاچا عبدالرحمن لودين ، عبدالحى حبيبى ، اك

رشتين و ده هللا الفت، موالنا خادم ، كانديداى اكادميسين صديق روهى، صديق ا
ها شخصيت نيك نام ملى سر برآورده اند كه هر افغان پشتون به كارنامه هاى 

  . سياسى و فرهنگى شان افتخار ميكند

يزم شكنى برده و آقاى سنگ شكن، در پهلوى سنگ شكستن ، گاهى دست به ه    
0
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كه دولت هاى  ، ولى آقاى سنگ شكن نميدانداز ضعف گرامرى اين جمله ميگذرم
بردر هند، لودى وسورى در قرون پانزدهم وشانزدهم يعنى قبل وبعد از سلطنت با

 . را در جنوب خط ديورند ميسازد بخش مهم تاريخ هند و تاريخ پشتونها
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 سال قبل بدون تحريك و كه سه صد مگر ميرويس خان هوتكى يك پشتون نبود
بر ضد سلطه دولت صفوى » قبايل پشتون -؟مثلث«حمايت شمال وجنوب از همين 

كه آن دولت براى ) 1709(قيام كرد و دولت مستقل ملى را در قندهار بنياد نهاد
 مدت سى سال از قندها تا اصفهان گسترده بود؟ 

 دولت مستقل 1747قبايل پشتون نبود كه در همين آيا احمدشاه درانى متعلق به 
افغانستان را بنياد نهاد كه دامنه آن دولت از درياى خزر تا دهلى وگنگا و از آمو 

وجوده افغانستان ميراث دريا تا بحيره عمان گسترده بود و همين كشور م
گرانبهاى احمدشاه و قوم و قبايل او نيست ؟ پس اين كشور را اگر پشتونها 
نساخته اند و ميراث شميشير و خونهاى ريخته شده پشتونها نيست ، پس 

 بگوييد مزد شمشير كدام قوم و طايفه ديگر است ؟ 

يعنى با ( » يژى اوبه په دانگ سره نه بيل«: درپشتو ضرب المثلى است كه ميگويد
پشتونهاى مسكون در هردوى سوى خط ). سوته نميتوان آب را از آب جدا ساخت

ديورند، هم از لحاظ اصالت ريشه يى وعرق و زبان و رسوم و آداب ، داراى منشاء 
فرهنگ مشترك و تاريخ مشترك اند و هيچكس نميتواند آنهارا بنام  مشترك و

رند از هم جدا كند و يا آنها را از آنطرف خط ديو يا پشتونهاى اينطرف و
سيله درميان آنها تفرقه  بدين و افتخارات مشترك تاريخى شان محروم سازد و

هللا قاضى عطاا: مانند  مورخين پشتون مسكون در آنسوى خط ديورند .ايجاد كند
خان و ظفر كاكا خيل به افغانيت خود همانقدر مى بالند كه يك افغان ننگرهارى 

 بنابرين اينگونه تقسيم بنديها تراوش روان .ياهراتى به آن مى بالد اقندهارى وو ي
هاى آشفته و ذهن هاى بيمار به ويروس تفرق اندازيهاى قومى در افغانستان است 

 و ماهيت آن پى برده اند و فريب هيچ ترفند ودروغى را  كه مردم به اهداف
  .نميخورند

 بود وباش ندارند، و درهر "ثمثل" واقعيت اين است كه پشتونها درچوكات يك 
دوسوى خط ديورند يعنى درتمام اياالت پاكستان وسراسر افغانستان پراكنده 

بنابر تحقيقات واك فونديشن ، پشتونهاى افغانستان در سراسر كشور يعنى .اند
در )  ميليون15حدود (٪ آنها32كه. كيلومتر مربع پراكنده اند651ر649درساحه 
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درشمال هندوكش ) حدود چهار ميليون نفر( پشتونها درصد 8جنوب هندوكش و 
از )  ميليون نفر30ال اقل ( ٪ پشتونها60و درجنوب خط ديورند، . بود وباش دارند

 هزار كيلومتر مربع پراكنده اندكه بطور 250درساحه ، اتك تا خط ديورند
 ميليون نفر ميرسد، واين 50مجموعى نفوس پشتونها در دوسوى خط ديورند به 

 صلح ومجله : رك.(ى را در منطقه تشكيل مى هند بزرگترين گروپ قومرقم
 ) 132- 124، صص ... فدراليزم : افغانستان : افغانستان امروز، چاپ آلمان، مقاله

آقاى سنگ شكن بايد بدانند كه مردم ميتوانند نيات شوم كسانى را كه آگاهانه 
ب و تخريش مينمايند، يك قوم نامدارو تاريخى و پر شهامت را زيركانه تخري
وارم شاهد آن روزى اميد.درك كنند و به موقع جواب دندان شكنى به آنها بدهند

فرود مقنعه پوش  سنگ شكنى بر فرق خود اين سنگ شكن گنباشيم كه كلن
. وسالم نامه تمام . اين دنيا برودبيايد و چون فرهادنامراد، ناكام ونامراد از 

    2004 فبرورى 14گوتنبرگ سوئد ، 

  سنگ شكن كيست؟* 
نمايم ،طشت رسوائى آقاى آرائى اتفاقاً قبل از آنكه اين مقاله رابراى چاپ صفحه 

سنگ شكن از بام فروافتاد و ماسك از رخش توسط يك نويسنده جوان بنام 
آقاى كاوه با اسناد وشواهد متعدد ثابت كرده . ازكابل برداشته شد»  آهنگركاوه«

صباح است كه با دردست گرفتن كتابى خود را همان استاد» سنگ شكن«كه 
مركزى حزب دموكراتيك شاعروهم استاد انستيتيوت علوم اجتماعى كميته 

 يك دزد تراوشات فكرى و ملكيت معنوى حقيقت وى در.معرفى ميكند
اشخاصى است كه دود چراغ خورده اند وآثارى خلق كرده اند و جناب استاد صباح 

ى آدمها راپس از جرح و زخم زدن بنام خود دراين ويا بيشرمانه اين تراوشات مغز
البته پس از كشف دزديهاى قلمى استادصباح ، ديگر . آن سايت به نشر ميرساند

روزى مسؤول . صدايى از استادصباح ويا سنگ شكن در هيج جايى ديده نشد
سايت آريائى نيز به نويسنده اين سطور اعتراف نمودكه بلى، سنگ شكن همان 

اين حد خود مينامد، اما فكر نميكردم او تا » استادصباح«ست كه خود را كسى ا



                               آياافغانستان يك نام جعلى است؟                                                                                                  244

ران را از اين سايت و آن سايت دزديده بنام خود به نشر گخواه باشد كه آثار دي
برساند؟ آريائى اعتراف نمود كه استادصباح نه تنها يك پرچمى است ، بلكه 

ن عكس آقاى استاد صباح  اخيراًم. درگذشته عضو شبكه بدنام خاد نيز بوده است
را در سايت كابل نات ديدم واز آنجا اقتباس كردم تاديگران نيز با سيما وچهرۀ 

   .شان آشنا شوند

  
  )استادصباح(سنگ شكن

دراينجا الزم است چند حمله اخيرنوشته آقاى كاوه آهنگر را درارتباط به 
استاد : يسدكاوه مينو: بازتاب دهم ) استادصباح( دستبردهاى آقاى سنگ شكن

به » داكترتاريخ واستاد علوم سياسى«صباح نماينده روشنفكران افغانستان، 
رويت نامه ها وبيوگرافى منشره شان درسايت مشعل، كسى كه هيچگاه اسم 

 كتاب از دست شان ۀو لحظ مذكورنمى فرمايد» استاد«شانرا بدون ذكرپيشوند
به حقوق » دستبرد« چگونه كناره نيست ، برويت فوتوى شان با تمام اين اوصاف

معنوى غير را پيشه خود ساخته اند ؟چگونه پذيرفته اندكه ديگران به اصطالح 
دودچراغ بخورند، بخوانند، بيندوزند، بنويسند و آن ملكيت معنوى شان را با 

با اجراى دوعمليه » استاد«دريا دلى غرض استفاده ديگران نشر نمايند، اما 
  چند ثانيه آن همه زحمات را به خود نسبت دهند؟ درطى) پيوند- ىكاپ(كوچك 

سرقت ، اختالس، : دستبرد به حقوق معنوى ديگران مانند ديگرجرايم چون 
چپاول ، غصب ، غدرو فريب كارى جرم است و مستوجب مجازات ، هرچند ميزان 

  .مجازات آنها متفاوتند، اما ماهيت همه آن اعمال يكى است ، يعنى جرم 

 محصول - سنگ شكن-منتشره اسمى استادصباح از مضامين تعداد ديگرى 
  و پيوند ناسالم اعضاست كه عجالتاً از ذكر آن به علت طوالت  همين نوع دستبرد
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 ) سايت آريائى،حق مالكيت معنوى(».كالم خود دارى گرديد

بايد اشاره كنم كه بارى من بريك نوشته آقاى صباح كه در مورد زنان سخنور ومن 
ه بلخى بود، به مسؤول سايت آريائى گوشزد كرده بودم كه استادصباح جمله رابع

تاليف ماگه رحمانى نعل بالنعل » پرده نشينان سخن گوى «اين نوشته را از كتاب 
يا نويسنده رامى برد، سپس توسط  نقل كرده است و مى بايستى نام كتاب و

انت دارى درذكر ايميل به آقاى صباح پيغام دادم كه شرط نوشته هاى خوب ، ام
نام ماخذاست والزم است تا نام منبع مورداستفاده را در پايان تحقيق خود 

آريائى ياد آورشده بود كه استاد صباح فرداى آن براى مسؤول سايت . ذكرنمائيد
ريرى صرف خذ نوشته هاى خود رانشان خواهد داد و اين بار از انتقاد تحآديگر م

ند روزبعد استادصباح بجاى اصالح ولى چ. نظر شود، گفتم درست است
كارخود، بانوشتن يك دشنامه عنوانى اقوام پشتون درسايت آريائى شروع نمود 

ديده شودعنوان منازعات .(كه نتيجه اش پاسخ من درهمان سايت است
 ) افغانستان وپاكستان درسايت آريائى
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  مچهارده مقالۀ
  

  درهندپشتونهامقدمه يى برحاكميت 
  

  :ونها درهندپشت
صد سال پيش از ميالد وهرودت پنجسرودهاى ويدى باقيمانده از هزار و

يوناين پدرتاريخ در قرن پنجم قبل از ميالد، گواه اين حقيقت اند كه دره و وادى 
ها وجلگه هاى رودخانه هاى كابل وسند وگومل وكورم وترنك وارغندا ب 

در قديمترين ازمنۀ وهيرمند، مسكن وماواى اصلى قبايل مختلف پشتون 
  .تاريخى اند

 تقريباً هزارسال پيش از امروز،درعهد سالطين غزنوىدر دوره اسالمى،
ابونصرالعتبى مؤرخ دربار سلطان محمود غزنوى ، و  :مورخينى چون

ابوسعيدعبدالحى بن ضحاك گرديزى مورخ عهد مسعودغزنوى،در زين 
نوى درتاريخ بيهقى، االخبار،ابوالفضل بيهقى مؤرخ دربار سلطان مسعودغز

ابوريحان بيرونى ، منجم ورياضى دان عصرسلطان محمود و مسعود دركتاب 
فخرمدبر مباركشاه، منشى دربارغورى در كتاب وبعدترمال الهند، تحقيق 

آداب الحرب والشجاعه ومنهاج السراج مورخ دربار غورى درطبقات ناصرى، 
سياح مراكشى در كتاب سيف بن محمدهروى درتاريخنامه هرات وابن بطوطه 

وبابُردر بابُرنامه ،هريكى از قبايل پشتون كه در مرزهاى هند " رحله"
و از پكتيا و  وارتفاعات كوه هاى سليمان وسپين غر، ازغورتا پيشاور

پكتيكا تا زابل و قندهار ومرزهاى سيستان سكونت داشته اند، و 
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تح هندوستان درلشكرهاى سالطين غزنوى وغورى وتيمورى وبابرى براى ف
  .نقش مهمى ايفاكرده اند، يادآورى نموده اند

    افزون براين دانشمندان معاصر افغان چون پوهاند عبدالحى حبيبى، پوهاند 
عبدالشكور رشاد، پوهاند حبيب اهللا تژى، پوهاندمجاوراحمدزيار،استاد 
احمدعلى كهزاد وميرغالم محمدغبار،ظفركاكاخيل، قاضى عطااهللا خان 

تاريخ دانان، هريكى درآثار خويش، گواهى ميدهند كه سلسله هاى وديگر 
افغانان  لودى وخلجى وسورى  وغورى بشمول سالطين بابُرى هند، از 
افغانستان به هندرفته و هركدام براى مدتى در هند به قدرت رسيده وصاحب 

  .دولت هاى مستقلى شده اند
 سبكتگين در غزنه وبخش پوهاند حبيبى معتقد است كه همزمان با قدرت يابى

تحت ) لوديان(عمده افغانستان بدست او،درملتان يكى از قبايل معروف افغان
صاحب قدرت )  ه>٤٠١ ت� ٣٧٠از (لودىرهبرى يا سركردگى شيخ حميد

فخر مدبر مباركشاه، » اداب الحرب والشجاعه«در كتاب) 1.(وحاكميتى بودند
فغانها حتى قبل از لشكركشى يكى از منشيان سالطين غورى،گفته ميشود كه ا

سلطان محمود بر هند، درپنجاب ساكن شده بودند وبرخى مقامات مهمى را 
فخرمدبر يادآورى ميكند كه عشيرۀ . دردربار راجه جيپال كسب كرده بودند

  . خدمت ميكردند) كوتوال(در دربار جيپال به عنوان شحنه] لودى[افغانان

شمشيرهاى آنها . غانها صنعتگر بودندعده اى ازاف:ميگويد"فخرمدبر"آنطوركه
شواهد موجود . دردهلى خريداران زيادى داشت»تورمان«و» سورمان«به نام

درديوان ] اسپ[ ميالدى نشان ميدهدكه برخى افغانهاى تاجر14دراسناد قرن 
قضاى دهلى نفوذ زيادى داشتند، زيرا تجارتى كه توسط انها انجام ميشد، نه 

نبع درآمد محسوب ميگرديد، بلكه نياز هند رابه اسپان تنها براى خزانه شاهى م
  )2.(جنگى خراسان وآسياى ميانه تامين ميكرد

 ميگويدكه سبكتگين وفرزندش سلطان محمود» العتبى«   مورخ دربار غزنه 
غزنوى ازافغانها دربخش نظامى به حيث سربازجنگى استفاده ميكردند و 
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) 3.(غان  جاى خاصى داشتنددرلشكركشيهاى سالطين غزنوى، سپاهيان اف
لشكركشى هاى سلطان محمود به هند وغارت آن قاره فرصتى بود تا ازآن پس 
افغانها توجه خود را بسوى هند بخاطر كسب غنايم از طريق شركت درجنگ هاى 
مسلمان سازى ويا بخاطر تجارت اسپ وشمشيروفروش آن براى مقامات هندى 

  .بيشتر معطوف كنند

آداب الحرب «ميالدى، چون مولف 13ته هاى وقايع نويسان قرن      براساس نوش
سلطان : فخرمدبر، ومنهاج السراج جوزجانى ،مولف طبقات ناصرى» والشجاعه

معزالدين سام در لشكركشى خود عليه هند، تعدادقابل مالحظه اى از سربازان 
بعدها (برطبق فرمانهاى الغ خانى « :جوزجانى ميگويد. افغان را شامل ساخته بود

، مدافعان راستين بربلند ترين مناطق مرتفع بر راه هاى پر پيچ وخم )ملقب به بُلبن
ودره هاى تنگ وباريك دست يافتند وسرها طلبيدند واسيرها گرفتند وبا پول 
ومال انباشته شدند به خصوص قبايل افغان كه هريك از آنها گويى به اندازۀ فيل 

تعداد آنها درخدمت ودرركاب الغ . ابودبا موهاى آويخته در دوطرف شانه ه
اين سربازان به حدى شجاع ودلير بودند كه .  سواره وپياده بود3000خانى، بالغ بر

  )4(».يكى ازآنها چه دركوه وچه درجنگل يكصدهندى را به چنگ مى آورد

ظهور افغانها به عنوان نخبه "     اقتدار حسين صديقى، محقق هندى در مورد 
در پاپان كه ومفصلى در حدو سى صفحه داردالۀ محققانه ، مق" هندگان حاكمه در

اين مقاله . به چاپ رسيده است" جنگ وسياست درافغانستان"كتاب 
 كه بارى )استادصباح("سنگ شكن"ميتواندجواب محكمى باشد به آقاى 

0
*��L « :نوشته بودH ��در�ن ز��Pى ] & ��5pف خj د�*ر��[�6�6ى 

���FK��)�K� (�P w�اس�ه �
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بدون ترديد چون آن كتاب در دسترس همۀ افغانان نيست ، لذا من آن مقاله را 
دردوسه صفحه فشرده ساخته در اين مقدمه تقديم خوانندگان ميكنم و سپس به 

: هكصديقى مينويسد . تكميل آن بنابر ساير منابع دست داشته خواهم پرداخت
 افغانها درابتداى ورود به هندسخت به آداب ورسوم قبيله ئى خود پابند بودند،
. ولى به تدريج نسل هاى بعدى روش اشرافى نخبگان مسلمانان را پذيرفتند
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ارتقاى تدريجى آنها به بعضى مناصب و مقام هاى نظامى دراردو و سيستم ادارى 
-امعه مشترك اسالمىنگى ومدنى درجسلطان نشين دهلى، راه پيشرفت فره

بدين ترتيب آنها خود رابافرهنگ اشرافى .هندى را براى آنها هموارساخت
دربارها منطبق ساختند وباگذشت زمان مردمان متمدنى بارآمدند كه براى 

اشراف واال .سلطنت كردن برهند خودرا آماده ساختند وبه سلطنت نيزرسيدند
فغانى خويش زندگى پرزرق وبرقى مقام افغان مشابه همتايان اعيان زاده غير ا

واحدهاى نظامى آنها مانند افرادملك خطاب، بيشتر سواران غير . داشتند
عالوه براشراف، سايرافغانها هم كه درحرفه هاى غير .افغانى بودند تا افغانى

نظامى اشتغال داشتند، به تعداد زياد دردهلى ساكن شده بودند، آنها مثل 
  .لى خوگرفته بودندسايرشهروندان با فرهنگ ده

    افغانها بتدريج در سپاه وسيستم ادارى سلطان نشين دهلى به موقعيتهاى 
تا . راه پيشرفت سريع آنها بازشد) خلجيها(مهمى نايل آمدند و با رويكارآمدن 

افراد .اين زمان نسل جديدى از مهاجرين افغان به مقامهاى مهمى رسيده بودند
وستان رشديافته بودند، نه فقط به سيستم اين گروه جديد كه درمحيط هند

سياسى اين سلطان نشين خوگرفتند، بلكه باكسب آموزش به سطح معينى از 
سالطين خلجى براى گماردن افراد درشغلهاى مهم . فرهنگ شهرى ارتقا يافتند

اهميت زيادى به اصالت نژادى افراد ماننند سالطين قبلى نميدادند، بلكه 
.  الزم براى پيشبردامورى ميداشت به كارميگماردندهركسى را كه استعداد

سلطان "را درميان افراد منتخب رهبرى " اختيارالدين افغان مل"درنتيجه ما نام 
اين شخص خوشنام درادارۀ حكومت تا زمان ) 6.(مى يابيم" عالءالدين خلجى

« برادر كوچكتراو به نام. سلطان محمد بن تُغلق شاه شغل مهمى برعهده داشت
  .هم درزمان خلجى مقام هاى مهمى كسب كرد» لك افغان ملم

    عباس سروانى درتاريخ شيرشاهى، در لشكركشيهاى كه به منظور فتح جنوب 
هند در دوره سلطنت قطب الدين مباركشاه خلجى وسلطان غياث الدين تُغلق شاه 
صورت گرفت، اسامى اين دوبرادررا درديف اشراف سلطان عالءالدين خلجى 

  اين تلويحاً نشان ميدهد كه اين هردو به دليل تجربيات گذشتۀ شان .  ميكندذكر
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  )7 (.در امور مربوط به دكن مورداحترام بودند

   در دورۀ سلطنت سلطان محمدبن تغلق شاه ما به اسامى تعدادى ازاشراف افغان 
تى سلطان مذكور نه فقط افغانها را به درجات باالارتقا داد، بلكه ح. برميخوريم

افغانها نميتوانستند مورد  .نيز ترفيع ميداد افراد طبقه پائين جامعه هندو را
توجه سلطان قرار نگيرند، زيرا مدتها بود كه درخدمت سلطان بودند وبه سيستم 
سياسى هنداكنون آشنا شده بودند ومانند اعضاى ساير خانواده هاى اشرافى 

اقع در اين زمان افغانها دردرون درو. بخشى از گروه برگزيده حاكم تلقى ميشدند
برعكس .جامعه مسلمان هند يك طبقه جديد اجتماعى را  تشكيل ميدادند

 نوشته هاى منهاج السراج وامير خسرو، متون تاريخى ديگر، اشراف افغان را
ملك افغانمل آنطور كه چهره اش دركتاب فتوح . افراد كم اطالع نشان نميدهند
  )8.(رى بافرهنگ عالى استسالطين تصوير شده است، افس

افغانها درخدمات دولتى در پست هاى مهم وباالترى ارتقا يافته بودند وخيلى 
در » ملك شاهولودى«شخصى بنام . ازآنها نفوذ قابل مالحظه داشتند

شوريد وبعد ازكشتن او » بهزاد«ميالدى عليه نايب الحكومه ملتان به نام1334
ودى چنان ابعادى يافت كه شخص سلطان شورش ملك شاهو ل. به پادشاهى رسيد

بدون مقابله با " ملك شاهو لودى"از دهلى  به طرف ملتان حركت كرد، درنتيجه 
سلطان از عملى كه بردست اوصورت گرفته بودعفوخواست وبال فاصله 

ديگر اشخاص برجسته اى كه دراين دوره به . باكسانش عازم افغانستان شد
ودند از ملك خطاب افغان، قاضى جالل افغان مقامهاى مهمى رسيدند عبارت ب

  . وملك ماخ افغان وعدۀ ديگر

 قاضى جالل افغان شخصى بود كه ازمنصب قضاوت  به شغل افسرى سپاه ارتقا 
جهيلو " ميالدى او همراه 1345درسال . كرد ودرگجرات صاحب مقام بلندى شد

لطان شورش وبرخى ديگراز اشراف غير افغان عليه اقدامات دفاعى س"افغان
كرد،اما آنها نتوانستند در مقابل نيروهاى سلطان مدت مديدى مقاومت كنند 

ودر دولت اباد به ملك . وشكست خوردند ومجبور شدند به دولت آباد فراركنند
ملك ماخ خود راشاه اعالم كرد . ماخ افغان كه رهبرشورشيان دكن بود، پيوستند
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ان راكه ه مذكورقاضى جالل افغشا. ولقب سلطان ناصرالدين شاه را برگزيد
از . مفتخرساخت" قدرخان"رسطح خان بود به لقبدرسلسله مراتب قبيله اى كه د

اشراف زاده هاى ديگر افغان كه به شورشيان دولت آباد پيوسته بودند ميتوان از 
  " وكيل دار"اين شخص بعداً توسط حسن بهمن شاه به عنوان . بهرام خان نام برد

  .انتخاب گرديد

 زمانى كه برادربزرگش. تاريخ زندگى ملك ماخ افغان هم درخور توجه است

حكومت داشت او عهده دار واليت » مالوا«در سرزمين » اختيارالدين افغانمل«
فرماندهى يك هزار سوار را دراختيار " ملك"ماخ افغان با نام . دولت آباد بود

به )رداران نظامىس(» اميران« ميالدى به همراه ساير 1345ودرسال . داشت
اوازترس اينكه سلطان به همدلى او با . گجرات جهت مقابله باشورش فرستاده شد

ديگراشراف افغانى درگجرات پى نبرد، ازفرمان اوسرپيچيد و درعوض 
چه افغانى وچه _ درنتيجه شورشيان. فرماندهى يكصد سوار شورشى را پذيرفت

اولقب سلطان ناصرالدين شاه او را برسرير شاهى نشاندند و به _غيرافغانى 
يك افسرغير نظامى به نام . او مطابق الگوى دربار دهلى برپاشد دربار. دادند

شبيه عنوان » خواجه جهان«برگزيده شد ولقب » وزير«نورالدين توسط او به عنوان
فرزند ارشد سلطان ناصرالدين شاه به . وزير سلطان محمدبن تُغلق به او داده شد

همچنين اوبه حيث فرمانده عالى نظامى سپاه .  وانده شدخ» خضرخان«لقب 
سپس ناصرالدين شاه تمام واليت دولت آباد را به بخش . سلطنتى تعيين گرديد

 تقسيم كرد كه هريك دراختيار يكى از طرفداران اوقرار» اقطاع«هايى به نام 
وقتى .  ماه حقوق فوق العاده به عنوان جايزه به سربازان پرداخته شد15.  گرفت

سلطان دهلى از اين موضوع باخبرشد به مقصد مقابله با شورشيان دولت 
شورشيان هم خود را براى جنگ آماده كردند، ولى دريك جنگ . آبادحركت كرد

شديد نزديك دولت اباد بعداز تحمل تلفات سنگين منهدم شدند، ولى سلطان 
ورش از ميدان ، حسن كانگو وديگر سركردگان ش)ملك ماخ افغان( ناصرالدين

درهمين . بنابرين قلعه  به محاصره سلطان درآمد. نبرد به قلعه دولت آبادفراركردند
بعد . زمان درگجرات شورشى ديگر زبانه كشيد وسلطان سريعاً عازم گجرات شد
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از عقب نشينى سلطان، حسن كانگو به نيروهاى باقيمانده سلطنتى، شكست 
 او را در بين شورشيان بسيار پر آوازه اين پيروزى. ردكننده اى تحميل كردوخ

داوطلبانه به نفع حسن كانگواز ) ماخ افغان(درنتيجه سلطان ناصرالدين. كرد
گرچه شورشهاى قاضى . قدرت كنار رفت وخود را از صحنۀ سياست بيرون كشيد

جالل وملك ماخ افغان، به افول ستارۀ اقبال قدرت اشراف زادگان افغان 
ادث نشان ميدهد كه تا اين زمان افغانها از موقعيت مهمى انجاميد، اما اين حو

در دكن افسران افغان مقامهاى مهمى . دراين سلطان نشين برخوردار بودند
دراختيار داشتند ودر مركزنظامى، سربازان وافسران افغانى مداوماً به 

  .استخدام اشراف زادگان غير افغانى در مى آمدند

،افغانها درواليات شاه نشين ديگرهند نيز رحل     عالوه برسلطان نشين دهلى
-1410(درگجرات يكى از اشراف برگزيده سلطان مظفرشاه . اقامت افگنده بودند

نان «در. بود" افغان خان"شخصى به نام )  1442-1410(وسلطان احمدشاه ) 1403
مؤيدالدين فيروزخان، يك شورشى كه مدعى تاج وتخت احمدشاه شده » دربار

يكى ازاشراف نيرومندافغان بنام سليمان افغان، مشهور . شكست دادبود، اورا
 ميالدى عليه احمدشاه شورش كرد واز هوشنگ شاه 1431به اعظم خان درسال 

شاه گجرات را از تخت پائين متحد شده مالوا دعوت بعمل آورد تا بايك ديگر
  ) 9.(بكشند، اما در نبردى شكست خورد واعظم خان به مالوا فراركرد

از اشخاص ديگر ميتوانيم ملك خرم از افغانهاى نوهانى را نام ببريم كه با كمك 
را بنا » جالور« ميالدى امارت 15سلطان مظفرشاه، پادشاه گجرات درابتداى قرن 

شخص اول به عنوان حاكم بى چون وچراى سلطان نشين گجرات شناخته . نهاد
ا حال وهواى محلى يكى كرده ب در پادشاهى مالوا هم اشراف افغان خود را. ميشد
به تعداد زيادى درآنجا ساكن شده بودند وبه » ميان«بخصوص افغانهاى. بودند

 ميالدى 16درقرن . خدمت دردستگاه سلطان هاى مالوا وفادارانه ادامه دادند
سكندرخان ميانه ونظيرخان ميانه كه از اشراف به شمار مى آمدند رهبرى مالوا را 

ا براى استقالل مالوا حتى باشيرشاه سورى وجانشينانش هم آنه. در دست گرفتند
  ) 10. (جنگيدند
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بررسى تاريخ بنگال نشان ميدهد كه تعداد زيادى از افغانها دراين پادشاهى حتى 
اين روند تا زمان سلطان بهلول . قبل ازتاسيس امپراتورى لودى زندگى ميكردند
گرچه نويسندگان .  ادامه داشتلودى كه آنها را به نيروى خويش فراخواندهمچنان

قرون وسطاى ايران ذكرى ازاشراف افغان بعمل نمى آورند، ولى مشخص است كه 
تعدادشان درپادشاهى بنگال قابل مالحظه بود و آنها در فتوحات ونظام ادارى 

هم افغانها » جانپور«درسلطان نشين شرقى . منطقه نقش مهمى ايفا ميكردند
طان مباركشاه، تعداد زيادى افغان، تاجيك درارتش حضور داشتند و سل
  )11( .وراجپوتى را استخدام كرده بود

  :تاسيس دولت لودى در هند
پس از اضمحالل سلطنت خلجيهاى افغان وجانشين شدن خاندان ترك تبار تُغلُق 

 ميالدى محمدشاه تغلق پادشاه اديب وهنرمند بود وبا تعصبات شديد 1320در
 بپذيرند،  رارعايايش همه اجباراً ديانت اسالممذهبى كه داشت ميخواست 

مگراين خودكامه گى سبب تجزيه امپراتوريش گرديد وامراى صاحب نام ونشان 
اوبا استفاده ازموقعيت خود ونفرت هندوها از سياست مذهبى شاه، هريك در 

چنانكه در پايان قرن . گوشه وكناربه صورت خرده فرمانروايان مستقلى درآمدند
 ور بجز بر دواب،به اشغال تيمور لنگ درآمد، امپراط كه دهلى چهاردهم

بنگال، جانپور، مالوا، گجرات، و دكن نداشت واين : هيچگونه قدرتى براياالت
  )12( .وضع تا اخير قرن پانزدهم ادامه يافت

افغانها بتدريج در سپاه وسيستم ادارى سلطان نشين دهلى به موقعيتهاى البته 
 1405درسال .خيلى ازآنها نفوذ قابل مالحظه داشتندوند ده بومهمى نايل آمد

.  شد"سامبهال"  لودى عهده دارحكومت سرزمين وسيعميالدى ملك اسدخان
را " راپرى" ملك خطاب افغان سرزمين از اوالدۀوهمينطور حسين خان افغان،

وبعد از او فرزندش قطب خان افغان در دوران پادشاهى  .درتصرف خود داشت
اما استيالى سياسى افغانها درهند شمالى از . ارك شاه جانشين اوشدسلطان مب

 مذكور افغانها از توانمندى در دورۀ. سيدها دردهلى شروع ميشودزمان حكومت 
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خود، آگاهى حاصل كرده بودند، زيرا خيلى از آنها بخصوص قبايل لودى 
هلى اقطاع در سلطان نشين د عنوان  بهراونوهانى قطعات بزرگى از زمين 

) بعدها به نام اسالم خان(درميان آنها ملك شاه بهرام لودى . دراختيار داشتند
او . منصوب شد" سرهند"ت  ميالدى توسط خضرخان سيد به حكوم1417درسال 
 سوارافغان ومغول تحت فرماندهى خود داشت، وبعدها برادرزاده اش 12000

از اين خاندان شخصى . د عنوان اقطاعدار سرهند جانشين اوگرديملك بهلول به
  . داشتمهمى درمولتان موقعيت نيزبنام ملك سليمان لودى 

 ميالدى ملك اهللا دادلودى درسرزمين سرهند به حكومت 1432/هق838درسال
 1434درآنجا در سال . دراختيار گرفت رسيد وبعدها اواقطاع سامبهال را

فادارش ميالدى كه سلطان محمدشاه جانشين سلطان مباركشاه به اشراف و
القاب ومناصب عالى اعطا كرد، اهللا دادلودى از پذيرش هرنوع القاب وعنوان 
امتناع ورزيد ودر عوض هرگونه لطف ومرحمت سلطنتى رابراى برادركوچكترش 

  .را به برادركوچكتر او اعطا كرد" دريا خان"سلطان لقب. درخواست كرد

 در ت يك گروه فشار،افغانها آهسته ولى مداوماً بصورادشاهى دهلىنظام پدر
 دربين آنها ملك بهلول لودى، جانشين اسالم خان لودى، قوى ترين فرد .آمدند

نيرومندى قشون او كه . دي سوار رسان20000او افراد تحت فرمان خويش را به . بود
 شامل سربازان افغانى، مغولى وهمچنين هندى بود، وضعف موقعيت محمدشاه

نفوذ عده اى خاص دردستگاه حكومتى، به علت هرج ومرج و) 1434-1447(
  .ديهوس سلطنت را در كلۀ بهلول لودى پروران

گرچه جنگ داخلى در پى قتل سلطان مباركشاه به نفع سلطان محمدشاه پايان 
يافت ولى اين سلطان نتوانست با وضعيت موجود مقابله كند، چه او بسرعت 

بازگشت از مولتان  ميالدى بعداز 1436درسال . درلذت وسرگرمى غوطه ورشد
مزاحمت " لنگه ها"در مولتان . او هرگونه توجهى به امور كشور را از دست داد

ايجاد مى كردند وهمزمان با اين مزاحمتها سلطان ابراهيم شرقى چندين اقطاع 
 1440درسال.رامتصرف شد ولى سلطان اقدامى براى سامان دادن به اوضاع نكرد

از   دهلى رابهلول لودى حكمران سرهند، بكمك ملك ميالدى سلطان محمدشاه
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 خانزادۀ موفقيت بدست آمده توسط. دست سلطان محمودخلجى متصرف شد
دهلى  بهلول نه فقط موقعيت او را طور قابل مالحظه اى درملك افغانى يعنى 

او . ددر ذهن اوتقويت نمو رااور تقويت كرد، بلكه فكر سلطنت وسرزمينهاى مج
را تحت كنترل خود درآورد وسپس تصميم به » سُتلج«ابتدا منطقۀ حد فاصل 

باالخره حميد خان به دنبال دوبارتالش براى تصرف شهر، . تصرف دهلى گرفت
 آخرين پادشاه سلسله پادشاهى خضرخان از وزير سلطان عالءالدين شاه،

.  ميالدى وارد دهلى گرديد1450اوشكست خورد وملك بهلول لودى در اواخر 
 ميالدى با نام سلطان 1451از اعمال حاكميت خود برشهر، درلودى بعد بهلول 

بهلول شاه برسرير پادشاهى دهلى جلوس كرد وبدين ترتيب سلسله پادشاهى 
 سلطنت سرانجام ودى دوام آوردميال152٦افغانان لودى در هند آغاز شد كه تا

  )13 .(بابر سقوط كردلوديان درهندبراثر نفاق داخلى آن خاندان توسط 

 از خصايل وفضايل فرهنگى وادارى وعدالت پرورى سلطان بهلول وپسرش برخى
بازتاب داده ارانى اخيراً درمقاله يى جالبى سلطان سكندرلودى  را آقاى مسعود ف

  .اند كه براى تكميل موضوع تحت مطالعه ما كمك شايان ميكند
  

  :  سلطان بهلول لودى
 ملك كـاال   ميشد،  فرزند     ياد »  بلو «كه در طفوليت بنام     » بهلول لودى « جوانى بنام   

ملـك  (در كودكى پدر ومادر را از دست داد وتحـت سرپرسـتى و حمايـت كاكـايش          
اسـالم  . در هندوسـتان قـرار گرفـت      » سـرهند « حاكم   اسالم خان  ملقب به   )بهرام خان   

 را كه تازه جوان شده بود  به يكى از جنگها فرسـتاد  بهلول لودى برادرزاده اش   خان  
از آن ريــن جنــگ چنــان شــهامت ،شــجاعت و درايــت از خــود نــشان داد كــه  دبهلــول. 

بــدر آمــد وايــن پيــروزى همــه را مجــذوب وى ســاخت، بخــصوص كاكــايش     پيــروز
ــان تحــت تاثيرشــجاعت اســالم خــان  ــه      چن ــت بهلــول قــرار گرفــت كــه وى را ب  ودراي

داشــتن  ســه  وجود هنگــام مــرگ بــا   اســالم خــان همچنــان  .  پــذيرفت خــوددامــادى
 بنابــه لياقـت وشـجاعت خودميتوانــد جانـشين او قــرار    بهلـول  كـرد كــه  پـسروصيت 
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كاكاى ديگـرش    نكردوبجاى وى  را بحيث والى قبول  بهلولدهلى  دولت   ولى  .گيرد
غـرض   و دردسـت بگيـرد   را  حكمرانى سرهند  مؤظف ساخت تا وظيفه    فيروزخان را 

ى دور مــ آد  كــهفيــروز خــانامــا .  قــواى مجهــزى را ازمركــز فرســتاد بهلــولســركوب 
 داشـت تقـررش را بجـاى      محبـت زيـاد      بهلـول به برادر زاده اش     و بود   انديش و اليقى  

 دانـسته  خـود  ل فاميـ ميان اعـضاى  درتفرقه اندازى    يك نوع    دهلى  از طرف     بهلول  
قواى دهلـى  ،بلكه خودبـا  شـود قواى دولتـى  اجازه نداد تا درگيـر جنـگ بـا     بهلول هب

ســير شــد وپــسرش قــواى دولتــى افيروزخــان بدســت مگر بمقابلــه برخاســت خودبــه
 هــا لــودىاز اقتــدار » ســرهند «  حكمرانــى يد وبــدين گونــهرســشــاهين خــان بــه قتــل 

  .دخارج گردي

 از خانـدان خـضرخان   شـاه  سـلطان سـيد محمد  درين وقت زمام هند را شخـصى بنـام        
فرمانرواى هنـد گرچـه شـخص حلـيم و دانـشمندى      . دست داشت  ب  در دهلى    سادات  

 هـا ،مداخلـه كـرد    لودىساحه نفوذ از مغرضين درباردر    عده يى اما به سعايت    بود،
  .   سبكدوش شدند » سرهند « ها ازحكمرانى لودىكه درنتيجه 

ــول ــايش  بهلـ ــارت كاكـ ــد از اسـ ــف بعـ ــانيـ ــا و   روز خـ ــاى كاكـ ــانواده هـ ــسؤليت خـ   مـ
پسركاكايش را بدوش گرفت وبا متانت درآن وضعيت حساس به جمع آورى نيروى 

را تحـت فرمـان خـود در         هزارنفـر  ٢٠مركب از   ى نيروى بزرگى    تازه دست زد وبزود   
 با اين نيرو توانست  دوباره زمام واليت سـرهند را بدسـت گيـرد و بعـد             بهلول .آورد

 خــاطر  شــاهمحمد ســيدســلطان  درنامــۀ مفــصلى تمــام حقــايق را بوســيلۀ پــيكش بــه
وى  دولـت  نشان كرد  وپادشاه را متوجه اشتباه اش  سـاخت  وضـمناً خـود را مطيـع                  

كـه از حقيقـت قـضيه بـاخبر شـد غـرض جبـران        شـاه   سيد محمدسلطان   .اعالم نمود   
بـه او لقـب فرزنـدى نيـز     واخت ين  دربار خود شن   مقرباز را   بهلول لودى اشتباه خود،   

البته اين لطف در حـق  بهلـول پـس از آن    .مثل فرزندش احترام قايل شد      و به او  . داد  
غلبــه ١٤٤٠هلــول  برمباركــشاه خلجــى درســال تعلــق گرفــت كــه  بكمــك نيروهــاى ب 

ايــن موفقيــت بــه كمــك خــانزاده افغــان، . حاصــل كردودهلــى  را بــه تــصرف در آورد
 از آنجــاى كــه ســن .براعتبــار ونفــوذ بهلــول در دهلــى وســرزمين هــاى مجــاور افــزود 

سـيد   كمتـر بـود   بهلـول  نسبت به سيد عالوالدين  بنام   سيد محمد شاه  فرزند اصلى   
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 را برادر بزرگ خود خطاب ميكرد  واحترام زيادى  بـه او مرعـى        هلول ب ،عالوالدين
 به سيد عالوالدين، پسرش )١٤٤٧(  وفات كردسيدمحمد شاهزمانيكه . ميداشت 

بزودى بـين   شخص استراحت طلـب بـود،  سيد عالوالدين چون  .  سلطنت هند رسيد  
ن بـردن  وزيـر   عالء الدين خان قصد از ميا . نمودبروزاو  وزيراو حميدخان اختالف      

پنهانى  خود را به دهلـى    را نمود، مگر وزير ازاين قصد شاه مطلع شد واز بدايوان    
هنگامى . دست به توطئه زد وخود را شاه اعالن نمود    شاهرسانيد وعليه عالء الدين   

 اطـالع   شـاه  پـاك نمـود، بـه عـالء الـدين          وجود حميدخان وزير   كه بهلول دهلى را از    
بـه عنـوان بـرادر    را   بهلـول  ابدست گيرد، مگراو رزمام امورداد كه به دهلى بيايد و  

 سـلطنت بتـو   بزرگ من هستى ، از طرف من ناميده پيغام داد كه توبرادربزرگ خود 
پـدرم   ":گفـت  بـه درباريـان خود  اعـالم نمـوده   بـه وى   بيعيـت خـود را       و.دشـ مبارك با 

وارى او  ازجانب ديگر صـداقت و بزرگـ   شناخت ،مىاورابحيث  فرزند بزرگش خود  
  ".  وتخت را برايش اهدا كنيم  اين است تا تاج در امور مردم و مملكت سزاوار

 بحث سياستمدارى مدبر ، دور انديش و صادق به تاريخ بهلول لودىبه اين ترتيب 
بنـام او منحيـث سـلطان       سـكه  و خطبـه       . ان رسيد    ميالدى به سلطنت هندوست    1451

راكـه   سـند   وردهولپـو ر ،جونپـو   مثـل  مناطقى. بزرگ دربخش اعظم هند جارى شد   
سـلطان بهلـول    . سـاخت  هنوز تحت قلمرو دولت هند نبودند، ضميمه دولـت مركـزى   

انـسانى شكـسته نفـس ، متواضـع ، بـا انـصاف ،عـادل ، يـك                ،با تمـام بزرگـى اش       
او بــر تخــت ســلطنت نمــى  . دوســت مهربــان و يــك دشــمن بــرده بــار و متحمــل بــود    

وهنگام غذا خـوردن پيـره داران   .رتخت ترجيح ميداد نشست و نشستن برزمين را ب    
را از دروازۀ قـصربدور ميـساخت تاهركــه  بـراى مالقــاتش مـى ايــد بـدون  ممانعــت       

  .دخل قصر شوند وبا او غذا بخورند

ــ  ــاريخ از او حكاي ــه ســلطان     ت ــد ك ــولت ميكن ــدگى     بهل ــاى زن ــاريكى ه   همــيش ازب
اگر روزى سردارى ويا اميرى  . خصوصيات روانى رعيت خود مسؤالنه باخبر بود و

ــت واورا در       ــدارش ميرف ــشد، شخــصا ً بدي ــاطر مي ــر دســتانش از وى آزرده خ از زي
آغوش ميگرفـت و بعـدا ً شمـشيرش را دو دسـتى در پيـشروى او ميگذاشـت و سـر            

  اگربه نظر خودت من لياقت پادشاهى را ندارم " :فرازانه بدون ريا وتريد مى گفت 
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  . "اريد مرا بوظيفۀ ديگرى بگم

، از دانـــشمندان نوايـــان زيـــاداز هـــركس مهربـــان بـــود بـــه فقـــرا و بيســـلطان بهلـــول
رسـيدن مـردم را نـزد خـود چنـان سـهل          . وخبرگان حمايـت و قـدردانى ميكـرد         ،علما
او در .  اورا ببينـد ومالقـات كنـد      بود كه هركس ميتوانست بـدون ممانعـت       ساخته  

  :نمونه كالمش . نيز بود ښتوان پكنار دانش سياسى واال ،  شاعر چيره دست زب

   د داد لـه پــاســـــــهوريځي، ګوره                  په وركه راسهړم ملك به زرغون ك

  ه السهــومي زما لـه زيب مــجهان ب                     ڼ دى دعــــدل په درو رويخــول مِِ

 ســال 38ام مــدت همــين خبرگــى و عــدالت او بــود كــه توانــست در فــضاى كــامال ً آر
 1489ايـن ابرمـرد ، بتـاريخ        . بدون جبرو سـتم بـر مـردم و اطرافيـانش سـلطنت كنـد                

 شــهزاده نظـام خــان  مـيالدى بــه عمـر هــشتاد سـالگى چــشم ازجهـان بــست و پـسرش     
   .لطان بخش اعظم هندوستان شد  س      سلطان سكندر لودىملقب به 

  :سلطان سكندر لودى وترويج زبان فارسى درهند
 فيض و بركات پدر به ارث   چون ازسلطان بهلول لودى فرزند ان سكندرلودىسلط 

صفات و ) تنها دريك مورد كه نسبت به پدردر امورادارى سختگير بود (برده بود 
بتاريخ سكندرلودى سلطان . منشانۀ پدر را در خود كامل داشت  مشخصات بزرگ

ت بعـد ازوفـات پـدر       به سلطنت هند رسيد ، چون انسان منـضبط بـود توانـس            14٥١
 ين زمان فرمانروايى  وىبه اين ترتيب بيشتر. سلطنت هند را بيشتر وسعت بخشد    

 « مــيالدى 1495بطـور مثــال در ســال      .درجنـگ ولــشكر كــشى هـا در هنــد گذشــت  
و   »امــــالو«را در» نرولــــى « مــــيالدى قلعــــۀ مــــستحكم 1499را و در ســــال   »پتنــــه
را و بعـد از آن تمـام       »  گواليار«و بعدا ً    » لهبسن« ميالدى منطقۀ    1501  و 1500درسال
ــور«را و ســپس » هــاريب«عالقــه  ــه قلمــرو » نتهمب . ســلطنت خــود ملحــق ســاخت    راب

 بـر  سـلطان سـكندر  .وسعت پيـدا نمـود     بسياربنگال تابه  جهلم سلطنت او از درياى   
 مـردم   مورد ضـرورت  مردم ورعايا بسيار مهربان بود، روزمره نرخنامۀ هاى اشياى          

 و آنچـه بـسيار قابـل قـدر     . منطقه به منطقه مى طلبيد و شخـصا ً كنتـرول ميكـرد     را  
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 ښتونياد آورى ازين سلطان ميدانم  اينست كه اين سلطان مـدبر افغـانى بـا آنكـه پـ      
تبار است مگر زبان و رسم الخط فارسى را در تمام هنـد  رايـج و عموميـت بخـشيد       

. بعـد بزبـان فارسـى تنظـيم شـود      د تـا من  را امر كردفتر و ديوان و حسابدارى دربار      .
ــان فارســى صــحبت را بــين درباريــان آغــاز كــرد  خــود       ســلطان اولــين كــسى كــه بزب

 سلطان محبـوب ملـت هنـد بـود كـه در درباركـشور وسـيع چـون هنـد                       ،سكندرلودى
بنابـه  . بزبان فارسى صحبت نمود و ادباى فارسى زبان را در دربـار بيـشتر جـاى داد       

 محبوبيت وى بـين مـردم، روزبـروز عالقنـدى مـردم  بزبـان       و درسلطان سكنعالقه   
ــن ز      ــه اي ــد  ب ــادى از هن ــان روى مــى  فارســى  بيــشتر و بيــشتر ميــشد و شــاعران زي ب

بـود كـه   لـودى   سـلطان سـكندر   ادبى رايج شده بوسيلۀ   تحت همين فضاى    .   آوردند
» هين بهـرا  مـا « در زمان او براى اولين بار دانشمند طبيـب و اديـب بـزرگ هنـد بنـام          

سـلطان   به زبان فارسى ترجمه كـرد و بنـام       زبان سانسكريت كتابى طبى مهمى را از      
بـه تعقيـب آن     . تا كنون مـشهور اسـت       » طب سكندرى «  اهداء نمود، كه بنام      سكندر

همين شخص كتابى ديگرى را كه حاكى ازگزارشات جالب دربارسـلطان ميباشـد،          
  .شتبه زبان فارسى نو» دربار سكندرى«بنام 

 گلرخى  «ښتواوبه زبان پ.  وفارسى بودښتو در زبان پ  شاعرخودشسلطان سكندر 
» ښتو پ«برابر بازبان مادرى خود  را » فارسى«سلطان سكندر زبان .تخلص ميكرد» 

 بنابه سلطان سكندر لودى. دوست مى داشت و با عالقه در ترويج آن كوشا بود 
تونم ، فارسى زبان ديگركشورم را در ښازينكه من پ:داشتن ذوق بلندش گفته بود 

رايج   راښتون مى بودم  در آنصورت زبان پښتوهند رايج كردم  و اگر من غير پ
 1517ل  نومبر سا21 بتاريخ  سكندر لودىيا نظام خان  سلطانسرانجام  .ميكردم 

.  چشم از جهان فرو بست دودمان لودى, تبار  پشتون ىفرمانروا دومين منحيث 
 هندوستان  از  بر بخش بزرگى  دهه3 حدود   سال يعنى28 كندر لودىس سلطان

 سلطان سكندر لودىمتاسفانه  در تاريخنامه ها از خدمات     .روائى كرد فرمان
اين خدمت . بخصوص در بخش ترويج زبان وفرهنگ فارسى كمتر ياد شده است 

 به به زبان فارسى كه بعد ها سبب ايجاد لغت نامه ها ، سلطان سكندر لودىبزرگ 
 و كتب فراوان بزبان سى زبان درهند و چاپ ونشرميان آمدن شعراى بزرگ پار
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 شد، كه ازبركت آن امروزه ايران و افغانستان صاحب كتاب فارسى در آن كشور
 دوست، وفرهنگ مدبر اين پدر و فرزندانهاى رو .هاى زياد فرهنگ لغات هستند 

 جرمن آنالين -افغان: رك( !و سرفراز باد جاودانه شاد و نام نامى شان گرامى 
                      )،���ل� ��W& ��را��٢٠١٠پريل ا

  :رسقوط دولت لودى بوسيلۀ بابُچگونگى 
 درافغانستان هر پيروزى را با سربريدنها هند،بابُر مؤسس سلسلۀ مغوالن   

وبرپاكردن كله منارها از جمجمۀ مخالفان خود وغارت اقوام مغلوب جشن 
ا يادگارافتخارآميز براى ميگرفت و دركتاب خاطرات خود ثبت ميكرد ت

چنانكه اين روش را در لشكركشى هايش برقبايل پشتون . بازماندگانش باشد
ازكابل تا غزنى وكالت وازننگرهار تا سوات وباجور وديره جات بدون استثنا 

، در بقول آخوند درويزه .بكار گرفت وآن سنت را به بازماندگانش به ارث گذاشت
شان بيجاى  ى از محلئ، مردم يوسفزاانىكورگشاه اثر ظلم و كشتار بيرحمانه 

شدند و دچار فقر و گرسنگى گرديدند و بحدى مردم از غربت و فاقه جان سپردند 
. شدن آن همه از توان مردم بيرون بود و زبان ادب از بيان آن صحنه عاجز  كه دفن

از كالن خالصه، در اثر ظلم و تعدى، فرزند از مادر و پدر و زن از شوهر و كودك 
  )14 .(جدا شدند

  يكى از خصلت هاى نظام هاى خانخانى در چهارچوب مناسبات قبيلوى وماقبل 
 ميالدى، 1524در. درون خانوادگى استورقابت هاى " اودرزادگى"فيودالى ،

يكى از وابستگان خاندانى سلطان ابراهيم لودى ،دولت خان لودى حاكم 
قيام كرده بود وناكام  ) عالم خانمشهور به(پنجاب كه برضدعمويش عالءالدين

شده بود به دربار كابل رجوع كرد و بابُر پادشاه كابلستان رابراى تصرف پنجاب 
بابُرهم براى چهارمين مرتبه وارد هند شد وبهارخان . وتمام هند تحريص نمود

پنجاب را بين متحدان خود و سرداران  سردار ياغى دولت خان راشكست داد و
 قول داد قدرت  با دولت خان كه براى پيوستن به او آمده بود تقسيم كرده،آن

پسرانش دالور خان وغازيخان نيز .  تمام ناحيه را در اختيار او بگذاردعاليۀ
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عاللء الدين خان كه ديبا پور را در اختيار داشت، . تيولهايى بدست آوردند
دى هنوز هواى سلطنت در سرمى پرورانيد وچندى نگذشت كه دولت خان، مر

او را پير مردى كودن مينامد، به هوادارى عالء الدين خان برخاست  كه بابر
باز پس گيرد ولى نتيجه اى جزشكست نصيب آنان  وهمراه او سعى  كرد الهور را

  .نشد
بابر براى پنجمين بارعازم هند شد و 1525هفدهم نوامبر/ هق932در اول صفر

در بين راه همايون . گذاشت حكومت كابل وبلخ را به پسرش ميرزا كامران وا
در بيستم ربيع . پسر ارشدش با سپاهيان بدخشان وغزنه والهور به او پيوست

ع سالح شد ودولت م قلعه ميلوات خل1526چهارم جنورى /هق932االول سال 
دولت خان كه با پسرانش دراين قلعه پناه گرفته . گرديد سرزنش خان به سختى 

غازيخان به كوهستانات فرار كرد وديگرش دوپسرش يكى . بود درتحصن مُرد
سپس . دالورخان همراه با عالء الدين خان تسليم شدند ومورد عفو قرارگرفتند

بابر با سپاهى پر توان متشكل از قبايل مختلف پشتون بسوى دهلى به حركت 
از سرداران اى كارخود بود،سپاه حميدخان،همايون كه درآن زمان در ابتد. افتاد

هيم لودى را تار ومار كرد و يكى ازقلعه هاى استوار موسوم به سلطان ابرا
  .حصارفيروزه را بدست آورد

 در ميدان پانى پت نبردى 1526بيست ونهم اپريل /  هق932در نهم رجب سال
سلطان ابراهيم لودى با آنكه سپاه چند . سخت درگرفت كه سرنوشت هند را رقم زد

يك نبرد چيزى نميدانست، درصورتى كه برابر بابر به همراه داشت مگر ازتاكت
جانب لودى هيچ تداركى هم نديده بود . بابُراستاد تاكتيك وترفندهاى نبرد بود

اما بابر همه چيز را پيش . وحتى دور انديشى هاى در خور پيش بينى نكرده بود
زنبوركها وگروه . بينى كرده بود وهيچ چيز را به بخت واقبال واگذار نكرده بود

نگ چى او برترى او را بردشمن فاقد نظم وفرماندهى درست ، تضمين هاى تف
سلطان ابراهيم با حرارت مقاومت كرد ولى شكستى تمام عيار نصيبش . ميكرد

شد وسرانجام در ميدان نبرد از پاى درآمدو نگهبانانش نابودشدند وسپاه تقويت 
شته برجاى  پانزده هزاركگواليور وبيكراما جيتشده اش با حمايت سپاهيان 
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پس ازختم نبرد بى درنگ بابر دوگروه از سپاه خود رابسوى دهلى وآگره . گذاشت
فرمانده سپاه اعزامى بسوى . سوق دادتا به اهالى امان دهند ومانع غارت شوند

، بابر وارد دهلى شد وچند روزپس ) اپريل27( در پانزدهم رجب. آگره، همايون بود
 وفرزندان ن شهر به جست وجوى پرداختون درايهماي. از آن به آگره رفت

بيكراماجيت را يافته بود وآنها از ترس جان هرچه از زينت آالت وجواهرات 
ان امان داد، همايون آنها را به ج. گرانبها داشتند به همايون پيشكش كردند

در ميان اين جواهرات، الماسى  بودبه وزن هشت . دوجواهرات را تصاحب كر
المالس همان » .الماس برابر هزينۀ يك روز تمام مردم دنيا بودبهاى آن «قيراط كه 

 كه همايون به پدرش تقديم كرد واو آن را به صاحبش كوه نوربودالماس معروف 
) 15.( باز گرداند تا لطف وكرم وجوانمردى خود را به مغلوبين نشان داده باشد

نوشته است كه " درد دل افغان"مگر بنابر مطالعات انجنير كُهگــداى در مجله 
بابُر الماس كوه نور را با شكنجه از مادر سلطان ابراهيم لودى گرفت وآنرا به "

  ) 70 ص66درد دل افغان، شمارهمجلۀ  ."(پسرش همايون داد

  :رآغاز مقاومتها در مقابل بابُ
 ، زيرا بزودى برسلطان ابراهيم لودى به معنى پيرزوى برتمام هند نبودپيروزى بابر 
مردم از شهر وديار خود فرار كردند وآماده روياروئى ومقاومت برخى از 

را تشويق اشراف افغان وفرمانروايان محلى مقاومت مورخين علت اين .شدند
ازآن روى اندك اندك وضعيت . براى پايدارى وشورش در مقابل مغوالن ميدانند

  . فرجام بدى را به نمايش گذاشتبه سپاه وشهرارتباطات ورساندن آذوقه 
سركردگان مخالف را  سا وباب گفت وگوهاى دوستانه با رؤزيركانه  ربابُ         
يت كسانى كه از د، و باجلب رضا باز كرپيشكش كردن هداياى ارزنده به آنهابا

همكارى باسلطان ابراهيم لودى خود دارى كرده بودند، آماده نبرد با مخالفين 
با » پوراب« مستقر در -فرملى ناصر خان الهورى و-دو سركردۀ افغان. ندشد

 لشكرى متشكل از پنجاه هزارنفر، قنوج را تصرف كرده بودند وبسوى مركز
 كه با ابراهيم لودى قول همكارى داده بود، وبه وعده رنا سينگه. پيش مى آمدند

 ورده بود را از دست حاكم بابرى بيرون آكنداراش وفانكرده بود،اينك قلعه 
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 دالپور شخص ديگرى بنام نظام خان ودر  "اانبي"در . وخود برآن فرمان ميراند
در گجرات كه . محمدزيتون، علم مخالفت با دولت بابرى برافراشته بودند

رو به وخامت چندى پيش بهادرشاه برتخت حكومتش تكيه زده بود، اوضاع 
 با سردارانش تصميم گرفت ابتدا به  ومشورتزنى ىبابر پس از رأ. ميرفت

 رانا ند كه خطر آنان نزديكتر بود واز اين رو عمليات نبرد بادشمنانى حمله ك
س  را در رأخود در آگره باقى ماند وپسرش همايون. سينگه را به بعد موكول كرد

 براى مقابله با مخالفين حركت داد، ديرى نگذشت كه مخالفين يكى پى ىسپاه
ا رانا سينگه  بابر خود رابراى مقابله ب ويا تسليم شدند وسپسديگرى پراكنده

  )16. (آماده كرد

  :توطئۀ مادرسلطان ابراهيم لودى
در گرماگرم تدارك مقدمات نبردبا رنا سينگه، بابرمسموم گرديد كه اميد 

، مادرابراهيم لودى توطئه ميشود كهگفته از قول بابر. زندگى برايش باقى نماند
كيفر توطئه بابر درخاطراتش اين رخداد و. قتل او راچيده ومسمومش كرده بود

پيشخدمت مخصوص هندو كه يكى ازشركاى جرم بود، : شرح داده استا گران ر
ه زنده پوست كندند واز دو زنى كه دراين ه تكه شد، يكى از آشپزها را زندتك

جرم دست داشتند، يكى زير پاى فيل انداخته شد و ديگرى با گلوله تفنگ از پا 
 كوچك وى با نواسۀو دره شدتمام اموال مادر ابراهيم لودى مصا. درآمد

  ) 17. (به افغانستان تبعيد شدند مادرش 
هنگامى كه بابُر : روايت ميكند  در مصاحبه اى به اين ارتباطمرحوم عالمه رشاد

پس از قتل سلطان ابراهيم لودى ، پسر خورد سال او را با مادرش به افغانستان 
خانم ابراهيم لودى . سر برند بتبعيد نمود تا درقلعۀ مظفر در بدخشان طور زندانى

كه سوار بركجاوۀ شتر، تحت نظرمحافظين مغولى بسوى افغانستان حركت 
  به محل قلعه اتك رسيد، توقف نمود و پس از استراحت  كاروانميكرد، وقتى

از روى پل سند عبور ميكرد، خانم كاروان مختصر دوباره براه افتاد، هنگامى كه 
 كجاوه بلند گرديد و مانند عقابى خشمگين بال گشود روى ابراهيم لودى دفعتاً از

و خود را در وسط رودخان سند پرتاب كرد و امواج رود خانه اين بانوى با شهامت 
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افغان را درخود فرو برد و محافظين با حيرت مشاهده كردند كه اين زن دليرافغان 
ر اسارت چگونه دركام امواج خروشان رود خانه فرو رفت و مرگ را بر زندگى د

  )18.(دشمن ترجبح داد

  :قيام محمودخان لودى
ر ازسوى غرب خود را مورد تهديد افغانها مى ديد واز شرق ازسوى اتحاديه بابُ

پس دست به اقدامات نظامى تازه اى زد وبراى  .شكل گرفتۀ هندوها تهديد ميشد
بابر براى مقابله با 1528درسال .پراكندن دشمنان خود بر شرق حمله  نمود

از گنگا گذشت ودر نبرد با رانا سينگ تلفات سنگينى را متحمل  راناسينگه
اما در ناحيۀ قنوج دوسركردۀ افغان بى بان وبايزيد را كه به خاندان لودى .شد

 لوكنو را تسخير 1528وفادار مانده بودند، شكست داد ودر بيست ويكم مارچ 
ان لودى برادر سلطان بابر از قيام محمودخ1529درآغازسال .وبه آگره بازگشت

 محمودخان لودى برادر سلطان ابراهيم لودى كه خود را .ابراهيم لودى مطلع شد
 در انديشۀ غلبه برافغانهاى بيهار غرب ميدانست با تصرف انفرمانرواى افغان

هرچند در شرق رقبايى  ،شهرت واعتبارش افزوده ميشدبرو روز به روز  شرق بود
ادگان پادشاهان قديم منطقه وجالل الدين چون جالل الدين شرقى از نو

بهادر،خان لوهانى، پسر ونوۀ شورشيان سلسلۀ لودى به عنوان مدعى تخت 
م 1529چهاردهم جنورى / هق935در سوم جمادى االول سال بابُر.  داشتسلطنت،

به عزم حمله بر محمودخان لودى حركت كرد، جالل الدين شرقى وجالل الدين 
ه شمارى از نجيب زادگان واشراف افغان تحت تاثير وعده ها بهادرخان، با اتكا ب

درچنين . ندابا ورزيدبا محمود خان لودى ه از اتحاد مذاكرات بابر قرارگرفت و
با نزديك شدن  زورآزمائى كند و لذا شرايطى محمودلودى نميتوانست با بابر

   .بابر عقب نشينى كرد
 وتعداد -ان آيندۀ دهلى سلط-يكى از رقباى محمود لودى شيرشاه سورى 

به رسميت شاختند  زيادى از سركردگان قبايل افغان قدرت وسيطرۀ فاتح هند را
در چنين اوضاع واحوالى نصرت . به حركتش دوام دادبيهارو بابر براى اشغال 

بحث وگفت وگو او . پادشاه بنگال با حالتى مردد، در آنسوى گنگا اردو زده بود
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اما بابُرتصميم گرفت تا پيش دستى . كه بيطرف بماندرا به اين تصميم واداشت 
 از رودخانه گنگا گذشت ودست به حمله زد 1529كند واز اين روى درششم مى 

 بار ديگر اطاعت خود را از بابراظهار سران افغان .پيروز شد ويك بار ديگر
بابرپس ازتعقيب آخرين مخالفين افغان از بنگال باز گشت و در باز  .كردند
لشكركشى بابر به .  جون به آگره برگشت24درتصرف كرد و لكنهو را خودگشت 

هيچ اشاره اى به تزوك بابرى . بنگال آخرين بخش كتاب خاطرات بابر است
   )19.(پانزده ماه آخر زندگى بابر ندارد
گويندهمايون به سختى مريض شده بود و بابر . داستان مرگ بابر هم جالب است

 يون متعهد شد براى بهبودپسرش، چيزگران بهايى رابه توصيۀ يكى از روحان
برخى گويند الماس كوه نور چيز گرانبهاى بود كه بابرآن را براى صحت . [فداكند

اما خود گويدكه اوجان خود را براى زندگى فرزند .] يابى پسرش پيشكش داد
وقتى وارد اتاق اوشدم، سه بار دورش گشتم، گردش را از « : پيشكش نمود

ز كردم وبارها تكراركردم، دردت به جانم، دردت بجانم، ناگهان خود را سرآغا
سنگين احساس كردم و درحالى كه او سبك وسرحال و دركمال سالمتى از 

  » ...جابرميخاست، من از درد وبيمارى از حال رفتم
 بابركه مرگ را نزديك ميديد، وزيران 1530/هق937درپنجم جمادى االول 

صر خود در چارباغ  در حومۀ آگره فراخواند و پس از آخرين وبزرگان لشكررابه ق
. واند واندكى پس از آن جان دادسفارشات و وصايا، همايون را امپراتورخ

دفن كردند ) رام باغ(تدا او را درساحل چپ رودخانۀ جمنا درباغ نورافشاناب
وزى وشش ماه بعد بنابه وصيت خودش او را به كابل انتقال دادند و در باغ نور

  . يادشد بخاك سپردند كه از آن ببعد اين باغ بنام باغ بابر
بابُر . شاه جهان امپراتور هند مقبره اى با شكوهى برايش ساخت1646سال در

 سال داشت كه از 48 به دنيا آمده بود وهنگام مرگ 1483درچهاردهم فبرورى 
فغانستان  سال را سلطنت كرد ، پنج سال آن درهند  وبقيه اش درا38اين مدت 

عياشيها وبخصوص باده گساريها زندگى اش را كوتاه  .سپرى شده بود
بيشتر سنگدل بود وگاه نشانه هاى از مروت وجوانمردى در او  بابر. ساختند
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سردارى . و بزرگوار وداراى شهامت كم نظير بود خوش برخورد. ديده ميشد
ى ارزشمند بزرگ ومديرى شايسته بود وهمزمان اديب وهنرمند ونويسنده ا

بابر بعد از مسموم شدن زندگى  .شمرده ميشد و قريحه وذوق شعر گوئى داشت
نوشيدن شراب را ترك كرد وظروف طالئى . پارسايانه وزاهدانه اى پيش گرفت

  )20. ( فقرا بخشيد به  تكه نمود و مجالس عيش ونوش وباده گسارى راتكه
  

  :شيرشاه سورى واعادۀ عظمت افغانها درهند
 پسر بابر جانشين پدر شد، مگر نميتوانست به روى سپاه متشكل از همايون

مزدوران نواحى مختلف كه هريك به زبانى سخن ميگفتند وزير فرمان 
 سعى او براين بود كه .ك ديگر بودند، هيچ حسابى باز كندسركردگان مخالف ي

به برادرانش تيول هاى وسيعى داد . با هم آشتى دهد وهمدست كند آنان را
 ولى كامران، ،عناوين ومناصب مهم واراضى وسيعى به افراد متشخص دادو

الهور رابه تصرف خود : ناراضى از سهم اهدائى به گسترش اراضى خود پرداخت
. در آورد وعازم اشغال پنجاب شد وهرگونه وابستگى به برادر خود را انكار كرد

 درگيرى با يارائىط واوضاع واحوال سختى بسر مى برد وهمايون در شراي
از اين روى نه تنها حكومت پنجاب را به او واگذاشت . كامران ميرزا رانداشت

كه چندى پيش اشغال كرده بود، بلكه كابل وقندهار رانيز به او واگذاركرد 
قلعۀ صورت رسمى، عازم تسخيركالينجرشد،وپس از آشتى با او دست كم به 

اشت ويكى ازسالطين استوارى كه تصرف آن اهميت سوق الجيشى زيادى د
ن لشكركشى با بستن قراردادى پايا. هوادار افغانها درآن حكمرانى ميكرد

همايون . ر خود را خراجگزار همايون دانستگرفت كه برطبق آن راجاى كالينج
 شيرخان سورىدر ايالت بيهارشد كه در آنجا  شونارپس از آن راهى تصرف 

 ت با قدرت واعتبار خود يك بارامابهادرشاه فرمانرواى گجرا. حكومت ميكرد
او را وادار ساخت تاتنها به بستن  قراردادى  عقيم و اقدامات همايون را ديگر

بسنده كند كه برطبق آن شيرخان سورى فرمانرواى شونار، اقتدار او را به 
همايون عازم بيهارشد تا افغانهاى آن ) م1532(چندى بعد. رسميت بشناسد
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 تاتارخان بهادرشاه ويكى از شاهزادگان لودى بنام نواحى را سركوب كند، اما
از اين پس .سد راه همايون شدند ونگذاشتند پايش به ايالت بيهار برسد

بهادرخان فاتح مالوا وراجپوتانا سركردگى اتحاد مخالفان همايون رادر دست 
عالء الدين لودى پسر تاتارخان لودى سركردۀ افغانها ومحمدزمان  .گرفت
 توطئه مسموم كردن بوسيلۀ همايون جان سالم برده بود، نيز به جمع كه از ميرزا

نواسۀ سلطان (همايون تسليمى محمدزمان ميرزا.مخالفان همايون پيوستند
 وديگر تبعيديان را كه به رقيب خاندانى خود) حسين بايقرا ودامادبابر

 وآئين بهادرشاه پناه برده بودند، تقاضا كرد، مگربهادرشاه به بهانۀ حفظ سنن
  .مهماندارى از قبول اين درخواست خود دارى ورزيد

  پيروزى1535-1536همايون طى سالهاى. ديگر بهانه براى جنگ فراهم شده بود
هاى را نصيب شد، اما چون نميتوانست در عين زمان هم با افغانها در بنگال وهم 

نب هاى پى درپى از جا با بهادرشاه در مالوا برزمد، سرانجام دچارشكست
تا اين . گره برساندبه آ  كه مجبورگرديد باسرعت خود رابهادرشاه شد تا آنجا

  ) 21.(تمام گجرات در تصرف بهادرشاه درآمده بود)1537فبرورى(زمان
همايون كه توسط بهادرشاه از مالوا وگجرات رانده شده بود، به بنگال روى آورد  

رد آن شده بود و پس از وا   شيرخان معروف بهفريدخان افغانكه ازچندى پيش 
شيرشاه سورى در .  بودهلقب شيرشاه برخود گذاشت رسيدن به فرمان روائى آنجا

ابتداى كار امكانات چندانى نداشت، ولى على رغم داشتن رقبايى توانمند به 
بعد . نقش اول را ايفا كرد صدراعظمى بيهار رسيد و در مذاكرات با بابُر

 سلطان ابراهيم لودى كه قصد نبرد با همايون را همداستان با محمود لودى برادر
داشت ولى عقب نشينى كرد، از آن پس شيرشاه سورى اندك اندك به توسعه 

جنوبى رابه  توانست بيهار) هق942(1535قلمرو خود پرداخته بود و در سال 
 خود در آورد ودوسال بعد بنگال را بطور كامل در اشغال خود داشته فتصر
همايون عازم .  مبارزه بين همايون وشيرشاه سورى آغاز شده بودبدين لحاظ.باشد

محاصرۀ شونارشد وپس از شش ماه محل را تسخير ورقيبش را ناچار به تخليۀ 
چارشد اراضى وايالت اشيرشاه على رغم پيروزى هاى پرشمارش ن. بنگال كرد
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دى خود را به همايون واگذارد، ولى همايون دركمال سهل انگارى واهمال بزو
درگير بابرادران نافرمان خودكامران وهندال شد واين فرصتى مناسب بود تا شير 

اينبار . شاه يكبار ديگرنيروى خود را بيازمايد و بنگال را دوباره به چنگ آورد
شيرشاه خواند ودر اندك مدتى تمام آنچه را كه از دست  شيرخان رسماً خود را

  .داده بود، بار ديگر بدست آورد
 براى آنكه در برابر رقباى خود براى خودبينى خميرى درست كرده  همايون

اما دريك .باشد، پيشنهادصلح با شيرشاه داد وشيرشاه هم آن را پذيرفت
سختى  چنان سپاه همايون را تار ومار كرد كه همايون بهعمليات غافلگيران

ولى درآنجا با كامران .) ميالدى1539(دتوانست خود را تا آگره برسان
شيرشاه دست از تعقيب دشمن برنداشت وهمايون از نزديك شدن . روشدروب

دشمن به دهلى فراركرد ودر صدد برآمد تا تدارك نبرد تازه اى را با شيرشاه 
  .فراهم كند، اما اين نبرد به يك فاجعه انجاميد

 نيروهاى همايون يك بار ديگردر قنوج با 1540هفدهم مى / هق947دردهم محرم 
همايون درحالى كه . اه روبروشدند وبسختى شكست خوردندسربازان شيرش

درآنجا هرسه برادردرمقابل خطر . دشمن در تعقيبش بود، دوباره به دهلى گريخت
مشترك با يك ديگر آشتى كردند و به اتفاق به مقابله با شيرشاه پرداختند ولى 

روهاى ني كامران نقشۀ همايون را به شيرشاه فاش ساخت ، چيره گى شيرشاه بر
پسران بابر حتمى بود وبنابرين همايون وهندال بسوى سند فرار كردند و دهلى در 

  )22.( تصرف شيرشاه سورى قرارگرفت
افغانها كه با سقوط دولت لودى، عظمت تاريخى خود را از دست داده بودند، با 

همايون كه زور .بقدرت رسيدن شيرشاه سورى دوباره اين عظمت را بدست آوردند
 ديگر نتوانست از هند وسند براى ، شيرشاه وسربازان افغان  را ديده بودشمشير

مقابله با شيرشاه آماده گى بگيرد ومجبور شد از راه سند وبلوچستان و سيستان 
به هرات  و از آنجا به دربار اصفهان پناه ببرد وازشاه طهماسب صفوى لشكر 

تا اول  به مذهب شيعه شاه طهماسب صفوى نيز او را وادار ساخت . گدائى كند
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بگرود وسپس شرط گذاشت كه پس از پيروزى بر برادران خود ايالت قندهار را به 
  .او هم اين شرايط را پذيرفت دولت صفوى ايران طور دايم واگذارد و

:" مؤلف تاريخ مغول وتيموريان، دربارۀ شيرشاه سورى مينويسد" لوسين بوات"
ى مدير ومدبر وبه همان ميزان جنگجوو شيرشاه مغلوب كنندۀ همايون ،كه مرد

بدينسان ستارۀ اقبال ) 23 (."ميالدى درگذشت1545/هق952دالور بود، درسال 
افغانان بسركردگى شيرشاه سورى در هند خوش درخشيد،ولى متاسفانه كه 
بزودى افول كرد، زيرابقول پوهاند حبيبى، او پنج سال بعد از تاسيس دولت 

 10روز(بر اثر حادثۀ ناگوار آتش سوزى جان سپردلنجرقلعه كاسورى درهند، در 
  ) 24).(م1545 مى22=952ربيع االول

    :سورى دولت وفروپاشى شيرشاه جانشينان
. شود پيدا كشيدگى و اختالف وى جانشينان ميان كه شد سبب شيرشاه مرگ
 اسالم لقب و زند تكيه پدر درجاى كه  شد موفق خان جالل شيرشاه كوچك فرزند
  حمايت  وبخصوص بزرگان ديگر حمايت شيرشاه بزرگ پسر. بگذارد برخود را شاه

 رويگردان اسالمشاه از ديگرهم برخى اگرچه. بود آورده بدست را نيازى قبيله
 ولحاظ بود دسپلين با و انضباط با بسيار  پادشاه يك او زيراكه شدند،

 گواليارفوتدر ميالدى 1554در شاه اسالم. نميكرد را هيچكسى وخاطرخواهى
 براى هركسى بودكه بزكشى ميدان گوساله مثل كس سه بين سلطنت وتخت كرد 

   .ميكرد تالش آن آوردن بدست

 يا شاه سليم به ملقب خان جالل پسرش شيرشاه از ،پس بوات نظرلوسين به
 در پدرش وهمچون وفقيه اديب  مردى او .كرد جلوس دهلى تخت بر اسالمشاه
 كمال با سال نه ومدت داشت شهرت وانصاف عدل در و نظير بى دارى مملكت

 به بود ساله 12 كه  فيروزشاه اوپسرش از پس) 29.(نمود حكومت وانصاف  عدل
 بعد روز مگرسه ،)1554(كرد جلوس سلطنت  برتخت دربار ورجال اميران تجويز
 از قبل  اسالمشاه داودى، تاريخ بروايت . شد كشته مبارزخان خود ماماى بدست
 اگر كه بود پيشنهادكرده) فيروزخان مادر(بايى بى بى خود خانم به خود مرگ
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 را برادرت كه امركنم تا بده اجازه كند، سلطنت  وميخواهى برتوعزيزاست پسرت
 فرزندت  زندگى از دست است فرزند از تر برتوگران واگربرادرت كنند اعدام
 فوت از بعد سه مگر.نمود رد را پيشنهاد اين والحاح باعذر خانمش ولى. بشوى

 وبسوى شد خواهرخود خانه وارد  اسالمشاه  برادرزن مبارزخان اسالمشاه
 آغوش  در را  فرزندش اسالمشاه خانم ولى برساند رابقتل او تا رفت فيروزخان

 ازاين تا بده اجازه نميخواهد پادشاهى او برادرخودگفت به وزارى گريه وبا گرفت
 از را نوجوان فيروز بيرحمى با مبارزخان مگر يمبرو  نامعلومى بجاى وديار شهر

 لقب و خواند  خود بنام خطبه وبعد رسانيد وبقتل آورد بيرون مادرش آغوش
 آغازشده خواهرزاده كشتن با كه عدالتى چى (گذاشت برخود محمدعادل سلطان
 واختيار انتخاب را كس سه ونظامى دولتى واراكين  اميران ازميان وسپس)بود؟
 اطاعت نفر سه ازاين  هركه گفت نطامى رجال امراء ديگر به نموده مملكت رامو دار

 سه اين.است رخصت كند، اطاعت ازاينها نميخواهد كه وهر بماند ميكند
 خان ابراهيم سروانى، بهارخان :از محمدعبارت سلطان  اعتماد مورد نفراشختص

 را وزارت منصب  وى. بودند خان خواص برادركوچك وكشميرخان) سورى(سور
 كرد تقسيم مساويانه را شاهى خزانه و.داد لوانى خان ودولت كشميرخان به

 كه را ميوات اهل از" هيمو "بنام هندوها از يكى همچنان . گذاشت آنان ودراختيار
 همين به.نمود انتخاب  خود مقربين جمله ار نيز بود، وى دراختيار بازارها كنترول
 واز شدند ناراضى محمدعادل سلطان از ظامىن ورجال اميران از بسيارى دليل

   .گرديد اردو نظام در ومرج هرج سبب امر واين طردگرديدند  خويش وظايف

 قرار لشكرى رأس در جديد روهتاس قلعه در كه سورى احمدخان وقت دراين
 فيروزخان ازاينكه عاددلشاه، نامه  رسيدن بودبا فتحگهكران ومشغول داشت

 برداشت بشورش سر بود، رسيده بقتل وى توسط اسالمشاه پسرخوردسال
 خون از بخاطرانتقام الهور مهم وافراد امراء وديگر خود لشكر  با وهمراه

 بد سلوك بخاطر. نمود كارش  وآگره دهلى بسوى  اسالمشاه نمك وحق فيروزخان
 بسمتى وهريك رويگردان ازوى نظامى مقتدر ورجال اميران تمام عادلشاه

 پسرشاه سكندرخان ، نظامى رجال همين پسران از يكى ىبار  حتى. رفتند
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 بود كرده حكم كه عادلشاه  بجواب آميزى وتوهمين تند لهجه با فرملى محمدخان
 : گفت شود، داده بنى سرمستخانسره وبه شود گرفته وى از محمدشاه جاگير
 سگ بنى سره يك وبه ميشود ماگرفته از جاگير كه كشيده  بدجا سخن اكنون
 سكندرخان برشانه  دست خواست خان سرمست ووقتى ميگرد؟ تعلق فروش

 زد عقب به را خان سرمست دست او دستگيركند، را وى بهانه وبدين بگذارد
 زخم اثر از كه نمود حواله خان سرمست برشانه وضربتى  بدركرد نيان وشميشيراز

 باردر رجال از ديگر  تن چند سكندرخان سپس. درگذشت خان سرمست ضربه آن
 حرمسراى بدرون ترس از عادلشاه بردمگر حمله عادشاه بسوى كشته را عادلشاه

 هركه وار وديوانه دويد حرامسراى بدرون او عقب از نمودوسكندرخان  فرار خود
 خان ابراهيم ، وخورد زد ازدوساعت  بعد وسرانجام ميكشت آمد مى بجلوش

 برسكندرخان شمشير با ميشد عادلشاه شوهرخواهر كه سور سورپسرغازيخان
 تا قراردادند ضربه مورد را او وديگران كرد وارد براو وضربتى نمود حمله فرملى 

   .آمد در ازپا
 فتنه سورى شيرشاه قلمرو تمام ودر رفت شده بدتر بروز روز اوضاع ازاين بعد

 تصرف در را يى منطقه داشت، بيشتر وسپاه  قدرت وهركه نمود سربلند وبغاوت
 دراطراف  كه شد خراب آنجا تا سخن. ميخواند پادشاه را وخود وردآ مى در خود
 عادلشاه يكى. مينواختند شاهى پاد كوس پادشاه سه وقت دريك دهلى

 احمدخان  سومى ونفر) شوهرخواهرعادلشاه(شاه  ابراهيم سلطان بود،ديگرى
 تاتار  بامشورت   و ميشد عادلشاه خواهر شوهر هم او كه بود پنجاب سورحاكم

 وخود آورد در خود تصرف به الهور منطقه تمام سلطانى خان وحسين كانسى خان
   . گذاشت برخود سكندر سلطان ونام  نمود اعالن پادشاه را

 هردو قوتهاى دهلى هاى نزديكى ودر كردند لشكركشى يكديگر عليه ايندوبرادر
 كردمگرنمي تجاوز نفر هزار ده از سكندر  سلطان لشكر. روبروشدند باهم برادر
 به سكندر سلطان آغاز در. ميرسيد هزارنفر هفتاد به ابراهيم سلطان لشكر

 كند حكومت الهوروپنجاب منطقه در وى بگذارد كه فرستاد  صلح پيغام برادرش 
 نپذيرفت را پيشنهاد برادراين مگر . قلمروسورى ديگر هاى بربخش وخود
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 شكست خود سپاه هزار دهفتا با خان ابراهيم ، شده آغاز جنگ وقتى وباالخره
 آگره وارد  جنگ برنده بحخيث سكند وسلطان فراركرد سنبهل وبسوى  خودر
   )30.(گرديد

 افغانستان به صفوى، دولت ازمساعدت بعد كه بابر پسر همايون زمان همين در
 از بعد بود، بخشيده ايران صفوى  دولت به و اشغال را وقندهار بود برگشته
 پيش پشاور تا توانست ميالدى1554 درسال رافغانستاند خود برادران سركوبى

. راكرد استفاده نهايت افغانها اتفاقى بى اين از گردد، باز كابل وبه  كند  روى
 اتفاق به 1555 درسال همايون. شد  متصرف را والهور نموده حمله برهند اودوباره

 و ديد داركت لشكرى خود سرداران مستبدترين از ويكى قندهار حاكم خان، بيرم
 قلعه روهتاس، و كرد عبور را سند لشكراو. ورشد حمله هند سوريان برقلمرو 

 پنجاب شمال سپس.تسخيرنمود بود،  ساخته تاتارها دربرابرهجوم شيرشاه ايكه
 خبر اين باشنيدن سورى سكندرشاه. درآمد همايون تصرف به وسرهند الهور ،
 پيشروى جلو نتوانست دامانمو حركت الهور بسوى لشكرى با آيند ناخوش 

 سپاه ستلج از گذشتن از پس خان  بيرم. كرد نشينى عقب و بگيرد را همايون
 كه درگرفت سرهند در ديگرى نبرد1555 درمى. داد شكست را اسكندرشاه
  )31. (شد دهلى وارد وهمايون رفت بدر معركه از و مغلوب درآن  اسكندرشاه

  .كرد حركت كالپى تصرف براى تازه شكرىل با بود رفته سنبهل به كه ابراهيم

 با را" هيمو "وزيرخود ، كالپى بسوى  سور خان ايراهيم آمدن شنيدن با عادلشاه
 خورده شكست هيمو از ابراهيم ودرنتيجه فرستاد ابراهيم بجنگ فيل پنجصد
 سور محمدخان وقت درهمين نمودمگر تعقيب را وى هيمو. رفت بيانى  بسوى
 وكالپى جونپور بسوى بزرگ  لشكرى وبا برداشت سربشورش نيز  بنگال حاكم
 اگره وبسوى فراخواند محمدخان دفع براى هيمورا عادلشاه. آمد مى پيش وآگره

 را محمدخان بنگال نمود،لشكريان سور محمدخان هيموبا  كه جنگى  در.فرستاد
   ) 32.(شد وكشته دستگير  هيمو سپاه بدست واو رهاكردند نبرد ميدان در

   بيانا درقلعۀ بيرمخان بسركردگى همايون لشكر توسط افغانها مقاومت خرينآ



                               آياافغانستان يك نام جعلى است؟                                                                                                  273

 بعد ماه هفت مگر گرديد، هند ديگرسلطان  بار همايون. شد شكسته هم نيزدر
 كه است  عجيب. داد وجان افتاد بزير خود كتابخانه بالكن از 1556 جنورى 24در

    .كرد زندگى سال 48 فقط بابر پدرش مانند نيز همايون

 سپاه پيروزى از بعد 1556 درسال بود، گريخته بنگال به كه سورى اسكندرشاه
 به ، سورى عادلشاه سردارنامى برهيمو،  همايون سالۀ 13 فرزند اكبر لدين جالل
   ) 33.(فروبست جهان از چشم ودرانجا رفت بيهار

 الفانمخ و تنبيه را مردم اى سابقه بى استبداد با هند سرزمينهاى در خان بيرم
 پشتون قبايل درافغانستان وقت درهمين  اما.ميكرد سركوب را مغولى دولت

 هند مغولى دولت برضد را خطرناكى وبسيار وسيع قيام روشان، پير برهبرى
 وقت درافغانستان نياما درهم.   انجاميد بطول قرن يك تقريباً كه دادند سازمان 

 را برضد دولت ى خطرناكاري وبسعي وسامي روشان، قري پى پشتون برهبرليقبا
در بحث  را امي قني اري ،سدي سال بطول كش90 باًي هندسازمان دادند كه تقرىمغول

  .ميگذرانيرمعليحده از نظر 
  

  : مآخذ ورويكردها
  ١٣١-129حبيبى،تاريخ مختصر افغانستان،ص _ 1

محمدبن منصور بن سعيد مباركشاه مشهور به فخر مدبر،آداب الحرب _ 2
، 19، جنگ اسپ وفيل در سلطان نشين دهلى، ص314ش،  ص1364هرانوالشجاعه،ت
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  دهم پانزمقاله

  
  

 !توبه خدايا

  !همه ره مارخورد، ماره بقۀ كور
 

تاريخ برگذ شتهء ما چگونه قضاوت « سايت آريائى مطلبى زير نام    در
 توجهم را بخودجلب »خواهدكرد، كه تاريخ نويس ما خود مجعول تارخ باشـد؟

: عنوان به نظرم عجيب آمد، در اول فكر كردم منظور نويسنده اينست كه. كرد
باشد؟ ه كردتاريخ برآينده ما چگونه قضاوت خواهد كرد اگر مورخ تاريخ را جعل 

: اماوقتى دوباره برعنوان دقت كردم، ديدم نويسنده در بخش دوم عنوان ميگويد
  »  تاريخ نويس ما خود مجعول تاريخ باشد؟«اگر

 مى آيد كه بنابر فرهنگ معين يك معنايش تقلب جعلاين مجعول از مصدر 
 هم به معنى چيزساخته مجعولونوشتن سند ساختگى وچيزهاى ديگر است و 

بدين حساب بخش دوم عنوان چنين معنى ميدهد كه اگر مورخ ما خود . استشده 
ساخته شده باشد، تاريخ برگذشتۀ ما چگونه قضاوت خواهد كرد؟ پس نوشته 

رسا ونامفهوم باشد،معلوم است كه در متنش چه گلهايى ناايكه عنوانش غلط و
نجارى (»ر ندىنجارى دبيزو كا«: به آب داده خواهدبود؟ راستى چه خوب گفته اند

  )كار بوزينه نيست
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 دراين نوشتۀ بظاهر تحليلى خويش اوالً ميخواهد قضاوت ، ميرزا قلم جديد ما
تاريخ گذشته رابردوش نسل هاى آينده بگذارد وخود ونسل حاضر را به عنوان 

وثانياً ميخواهد نمونه تحليل خود از تاريخ . سيل بين وناظر به هيچ بشمارد
 به ن بكشد كه مردم  مسايل تاريخى را اينچنيمحتاط آقاى افغانستان را به رخ

 !تاريخ تحليلى نوشته است  تحليل ميكشند نه آنگونه كه آقاى محتاط

   در نوشتۀ ميرزاقلم آريائى، بردوشخصيت نامدارافغان كه نظير آنها را تاريخ 
رمتى وطن ما تا كنون در ميان ديگر اقوام وتبار ها نشان نداده است، بشدت بى ح

نويسنده بدون موجب عقدۀ چركين تعصب   و،اسائۀ ادب صورت گرفته است و
اين دوشخصيت كم نظير . آن نوشته تبارز داده است در قومى وتبارى خود را

افغان، يكى مرحوم پوهاندعبدالحى حبيبى است كه عمرش را در راه روشن 
زه وزن گوشت  تاريخ وهويت ملى افغانها به پايان برده است وبه اندانساخت

واستخوان اين ميرزا قلم، كتاب ومقاله ورساله نوشته است وآثار او در سطح 
  .  ، براو بى ادبانه وبيباكانه تاخته استندمنطقه كم نظير ا

نويسنده مقاله هيچ سندى نشان نداده است كه مرحوم پوهاند حبيبى آنرا جعل 
 لمى برمال شده باشد،كرده باشد و اين جعليت وى از سوى كدام مرجع رسمى وع

 پرعقده با نقل يك پارچه شعر استاد مرحوم حبيبى كه آنرا درسال ىمگر اين ستم
درجريده طلوع   شمسى در عنفوان جوانى خطاب به قوم پشتون سروده و1317

 :افغان درج نموده وگفته است

 ا& ت*د\ واf �ـ}اد         و& �����ن k�ــ*رت �5د و راد! Wــــــ*م �#

 تـــــــ*دارم 2Pـ
e*& ���53        ت� زاســ5ار =��ت �Pــــــ�\ ش*&(� 

 ــ{ �ـLــــ��ر �W| �س����ــــــ      =ـ (K0* ا& 0Hـ
*ن (�ص�ق وص2ـ�  

5P ــــ* اس; ��         �P \خـــ*اه� و �زاد �Pــ('ر�k فSـ�P� *رت ز�

 ش�لـ*د\ ��خ� (5 �5از   هـ  (ـ�5#    او~ 0Hـــــــ
* ل���� ز��\ ســ�ز   

   #��# ت� ت*ا�� ت7�� (5 شFــــــ0ـ�5 5�Fـــــ5 ��� را (ـ�5ن ت�.W       

       دودۀ kــk5ـ�0 و�ـ�Y سـ5\ (# ا& ��� دشF# ش7ـ#  !  �ـ�ن �ـ#
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     در"ــ5وWـ� �*شــN خــ*ن Hـ�ر !    ا& �ــ}اد ��H و Wــ*م �ــ��ـــ*ر

  �P�  �& ز�ـــ��P ــ    Pـــ5تـــ* دار& اد"ــ   Pــ*��F از �7ــ
� هــ�& ز�

  :  ��P �7ــ*�ـ� �7ـ
� هــ�& HــL) 5ـ� (ـK0* از دا�ــ�& هKــ�ت ا�# �ـ�ا      

     s�) &ــ��5 ه�Pــ�ـ| او زW ت�ب  s�) &تـ5اود �ــ�ل� اش هـ�هـ� ��    

  ــ
ـK 5ـــ*ازد �ـ�ــFـ� هــ�& (�خ  ��  از ���
�ن شــ*رش� دارد (ــ�5     

��ر او ت/ــ�5ـ| خـ*د، ت�F�k5�5 "   وا& Wـ*�� �ـ0ـ
ۀ تـ�(�k 5ـ�5"       

    ا& روا�ــ� �ــ!ـLـ5 �ن �ـ*ر �H  ��H ت*ه  ا& زادۀ ا�# �ب وخ��    

  �\  Hـ�k*k5ُ& ".5ـ   در تـ�Kزع P  ا��ر�# �ش*ب `*�ـ�ن زا& ".5   

    #��#   ا�ـــ�ر�# ر W.5  و(ـK��ن خـ*د& ت�Fــ�5  5�)��ــ*شN و�ــ \  

  ! ا=ــ�ــ�& �ن هــFP �Fــ�رۀ    در ر  !   �H ل���ــ� ر�ــ# ���� ش�Fر

�*شZL) �0ــ*د خـ*د    �      وا�ـFــــ��� را\ هـــ�& ســ*د خــ*د ت� �� (�ش

  (�ز رخ�0 در��Lن ;ــ*ن ��ــ
�ب       

 "تــ� �eـــ*�ــKـ�ت ت*ارث (�ل�a3ب"

كه سبب جرمى را مرتكب شده است گناه وى دراين شعر چه  نميدانم مرحوم حبيب  
افغانستان، آنرا به عنوان  تحليلى  تاريخ دركتابتابرآشفتگى جناب محتاط شده 

اوالً اين شعر به تاريخ تحليلى .كشدب پشتون گۀ جرم درج وبه رخ ملترسند وب
اشته باشد، افغانستان  چه ربطى دارد؟ وثانياً اگر به حيات مرحوم حبيبى رابطه د
ادعايى چون  بايد در بررسى زندگينامه آن مرحومى مطرح ميشد، نه درتاريخ بلند

آيا توصيه به قوم خود آنهم براى آموختن و زنده .  تاريخ تحليلى افغانستان
است ؟ آيا يادكردن ازسلحشورى و گذشته هاى گناه نگهداشتن لسان مادرى مگر 

م حبيبى در نگهداشتن وحفظ وطن تاريخى قوم خود جرم است؟ آيا مگر قو
پايمردى  نشان نداده اند؟  آيا تبليغ در  وكهسار افغانستان از خودشجاعت و

جهت حفاظت وطن آبائى وفراموش نكردن لسان مادرى، كاربدى است وجرم تلقى 
 قابل تائيد براى نسل هاى حال و ميشود؟  بدون شبهه هردو كار ازصفات نيك و

از وطن حفاظت شده ميتواند؟  آيا ا بدون شمشير و مرادنگى آي.  استآيندۀ افغان 
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اگر زور شمشير مردم افغانستان نمى بود، ما صاحب كشور مستقلى در جهان 
آيا بدون شمشير موفق به تحصيل استقالل از كام اژدهاى استعمار  ميشديم؟ و

انگليس و روس ميگرديديم؟  پس توصيه هاى مرحوم پوهاند حبيبى براى 
.  هسار افغانستان ارزشمند است وهنوز هم مانند آب حيات گواراستان كُفرزند

همين اكنون برخى از افغانهاى بيرون مرزى ميگويند كه كشور از سوى نيروى 
هاى خارجى اشغال شده است، اگراين حرف درست باشد، پس ديده ميشود كه 

د وبرضد قوم وقبيل حبيبى ها براى طرد نيرويهاى خارجى از وطن جان ميدهن
اقوام ميرزاقلم با خفت وتوطئه  اشغالگران خود را قربانى ميكنند نه اقوام ديگر؟

براى گرفتن انعام چند دالر، خانه وكاشانه اقوام حبيبى را به عنوان پناگاه القاعده 
وطالبان به نيروهاى امريكائى نشان ميدهند وبخشش ميگيرند تابرآن خانه ها 

اكنون خود بگوييد كار كدام گروه .  اردمان نمايندودهات حمله ببرند وآنرابمب
 قومى خاينانه ووطن دشمنانه است ؟

   توصيه هاى پوهاند حبيبى براى بيدارى وآگاهى نسل هاى افغان، مثل نداى 
 وامثال تو نميتوانند به اندازه يك سر توميرزائى .   ارجمند وگرامى استوجدان

او چون ستاره فروزانى در تاريخ .  ندمو از بزرگى وعظمت پوهاند حبيبى بكاه
جامعۀ افغان ميدرخشد وتا هنوز هيچ ستارۀ ديگرى در آسمان تحقيقات تاريخى 

كه اين  ميرزاقلم .  ش هم نداشته استدرخشنه درخشيده و كشور به گونۀ حبيبى 
خود توانائى انتخاب عنوان يك مقاله تُنُك مايه را ندارد،با سبكسرى ميخواهد 

پوهاند حبيبى قدعلم كند وبر كاركردهاى او انگشت انتقاد بگذارد در مقابل 
خدايا « :واين بدان ضرب المثل كابليان شيرين زبان ميماند كه ميگويند

 »!توبه،همه ره مار خورد، ماره بقۀ كور

ميرزا قلم آريائى كه معلوم نيست تا كدام صنف مكتب درس خوانده و در چه رشته 
ال آقاى محتاط بسيارتاسف ميخورد كه چرا نتوانسته بدست دارد، به ح اى سند

 جناب عبدالحميد محتاط خيلى«: تاريخ تحليلى همه جانبه اى بنويسد وميگويد
انرا بيان بدارند، ها تالش به خرج داده اند تا گوشه اى از تاريخ تحليلى كشورم

سف از كار كرد خوب وخراب شاهان گذشته، كدام تحليل بجا أولى با كمال ت
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يعنى (ومناسب نكرده اند وهمش را پيرامون قبيله وخصايل گوناگون آنها چربيده 
اگر ما بخواهيم دوره حكومت دارى احمد خان ابدالى را مورد تحليل . اند) چه؟

قرار دهيم واگرمانند جناب مرحوم حبيبى منظورمان جعل تاريخ نباشد، بلكه بيان 
كرد؟ خوب دولت سرتاسرى در حقيقت راستين باشد، چگونه ارزيابى خواهيم 

 منطقه ايجاد گرديد ودر ميان قبايل مختلف روى كدام علت بود كه از قبيله
شخصى بنام احمد خان سابق يكى از ، ابداليهاى كه كوچكتر از همه بود

شخصيتهاى نظامى نادر افشاربه حيث شخص اول كشور توسط سران قبايل 
 »بزرگتر از قبيله آن تاج گذارى ميشود؟ 

ا توجه به ادبيات ميرزاقلم، معلوم ميشود كه عقدۀ حقارت روح وروانش راچنان ب
مى فشارد، كه نميخواهد اسم مؤسس افغانستان معاصر را همانطور كه 
درتاريخهاى جهان وتاريخ هاى منطقه وكشور ما ثبت است، بدرستى احمدشاه 

و را احمدخان ابدالى يا احمدشاه درانى بنويسد، بلكه براى كم زدن وى، اسم ا
و سپس در جستجوى علت برگزيدن او برمى آيد وچون سندى .  ابدالى مينويسد

درپشت سر انتخاب او دركار بوده يا روسهاندارد تا بگويد كه دست انگليسها 
از ساير قبايل مسكون درقندهار بوده، » كوچكتر«است، به قوم وقبيلۀ او كه گويا 

 جناب محتاط افاده بفروشد كه مردم تاريخ اشاره ميكند و بدينگونه ميخواهد به
 !!تحليلى را اين چنين مينويسند

:  اشاره ميكند وميگويداحمدشاهسپس به لشكركشى هاى ) ميرزائى(   ميرزاقلم
واين شخص روى كدام علت بود كه به كشور همسايه بر ناحق لشكر كشى ميكند «

  »....وبه مقدسات آنها هم رحم نكرده همه را ميشكناند

 فكر ميكنم ميرزا قلم، احمدشاه بابا را با سلطان محمود غزنوى كه به بت شكن 
كى گفته است كه احمدشاه براى تخريب . معروف است، به اشتباه گرفته است

مراكز مقدس هندوستان لشكر آراسته و بت هاى شان را شكسته است؟  اين را 
 مورد احمدشاه چنين اگر به سلطان محمودنسبت ميداد، خطا نگفته بود، اما در

 هدف عمدۀ احمدشاه از لشكركشى برهند اعاده سرزمين.  ستنيسندى درميان 
  هايى بود كه در زمان شاهان سورى ولودى وغورى متعلق به شاهان افغان بودند 
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 .وماليات آن سرزمينها به افغانستان سرازير ميشد

يستند كه خود بخود بايد بداند كه كشورها، چون سمارق ن) ميرزائى(  ميرزا قلم
روسيه، امريكا، هند، چين وجاپان : از زمين سر بزنند و بعد روى آن نام بگذارند

تمام كشورهاى موجود جهان از همان آغاز با زور شمشير وقربانى دادنها .  وغيره
تا پيش از قرن .  شكل گرفته ودر چارچوب مرزهاى موجود قرارداده شده اند

 سراغ نداريم كه بدون خون ريزى و دادن قربانى بيستم ما درجهان كشورى را
احمدشاه ابدالى نيز كه خود .  بوجود آمده باشد و در نقشه جهان جاى گرفته باشد

هفت سال در ركاب نادرشاه افشار درجنگ هاى آذربائيجان و گرجستان و بخارا و 
غيره شمشيرزده بود ورموز لشكركشى وكشور گشائى را از آن شاه ايران 

رفته بود، بعد از مرگ نادرافشار، توانست از پراگندگى لشكر افغانى فراگ
جلوگيرى كند و در قندهار سران اقوام افغانى را قانع بسازد تا دست به تاسيس 
يك دولت مستقل بزنند كه منبعد زير سلطه هيچ حاكم بيگانه اى بسر نبرند و خود 

كه اقدام به چنين امرى منطق زمان حكم ميكرد، .  حاكم برسرنوشت خويش باشند
بايد فتواى روحانيت مسلمان و توافق سران اقوام وقبايل را باخود داشته باشد تا 

و احمدشاه ابدالى چنين مشروعيتى را كسب .  بعد بتوان دست به لشكركشى زد
كرد و تمام سران اقوام وقبايلى كه او را به پادشاهى برگزيده بودند، در 

 . حاكميت افغانى  او را همراهى ميكردندكارلشكركشى بخاطر توسعۀ 

  كوچكى يا بزرگى قوم وقبيله، هيچ نقشى دراستعداد فطرى و ذاتى انسانها 
و گيريم كه قبيلۀ احمدشاه درانى از ساير اقوام قندهاركوچكتر بوده .  ندارد

در يك امر مهم ) بعد احمدشاه(باشد، آيا به نظر ميرزاقلم نبايد احمدخان ابدالى
هم ميگرفت و نبايد از ميان اقليت هاى قومى كسى كه شايستگى پيشبرد ملى س

يك امر سترگ ملى را داراست، به چنين مقامى برگزيده شود؟  تاريخ ثابت 
ساخت كه احمدشاه استحقاق پادشاهى افغانستان را به نحو شايسته و بايسته 

 . اى داشته است

  افغانها باوردارند كه . نستان استاحمدشاه ابدالى تاج افتخار تاريخ افغا        
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احمدشاه بابا، يكى ازشخصيت هاى بزرگ و نيكنام سياسى كشورماست و 
خدشه دار كردن حيثيت و .  درتاريخ افغانستان معاصر، مقام ارجمندى دارد

 خرد ساختن و بى عرضه كردن تاريخ ۀلشخصيت احمدشاه بابا در نظر مردم بمنز
دشاه بابا بودكه براى ما هويت ملى و تاريخى و چه اين احم.  افغانستان است

سياسى بخشيد، ورنه ملت ما در زير چكمه هاى استبداد شاهان و سالطين 
احمدشاه . بيگانۀ هند يا ايران و ماوراءالنهر، هويت ملى خود را از دست ميداد

بابا، جز سعادت و سر بلندى و استقالل مردم افغانستان آرزوئى نداشت و با 
نج سفرهاى طوالنى و قبول خطرات گونه گون حياتى و حيثيتى، به عنوان تحمل ر

يك رهبر و پيشواى فدا كار و شجاع افغان و فاتح ميدانهاى نبرد هاى سرنوشت 
گز به وطن خود خيانت نكرد و هموطنان و هر.  فتخار آفريدساز، براى افغانها ا

شتر از هموطنان خود به هرگز خود را باالتر و بي.  خود را خوار و حقير نشمرد
هرگز از كدام .  هرگز تن آسائى ننمود و به عيش ونوش نپرداخت.  حساب نگرفت

با آنكه بابا، احمدشاه .  قدرت خارجى د ستور نگرفت و بر فرق ملت خود نكوفت
بلكه مثل ساير  ،نهادمى تاج مى گرفت و تاج مى بخشيد، بر سر خود تاج ن

با آنان بر زمين مفروش مى نشست و به درد دل هموطنان خود دستار مى بست و 
  و مثل يك پدرمهربان باهموطنان ش فرا مى داد و بداد مظلومان ميرسيدآنهاگو

 . ميگفتند» بابا«خود برخورد مى كرد و ازهمين جهت مردم او را 

   يقين داشته باشيدكه اگر احمدشاه بابا نمى بود، امروز افغانستانى نبود كه در 
 را اشغال كند و فرزندانش به نامش افتخارنمايند و به همين ىن جاينقشه جها

دليل هيچ نويسنده و مؤرخ با انصافى نخواهد بود كه افغانستان را ميراث 
گرانبهاى احمدشاه بابا نشمارد و به استقالل و حاكميت ملى آن احترام ننمايد و 

  .ياد آن پادشاه مدبر افغان را گرامى ندارد

 از احمد شاه بابا به نيكوئى ياد دوقرن قبل  ،يس، الفنستونلنگ محقق نامورا
 : كرده ميگويد

برا ستى اگر شاهى درآسيا سزاوار احترام ملت خويش باشد، جز احمدشاه كس «
   )381ص  ترجمه آصف فكرت، افغانان ، ( ».ديگرى نيست
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بابا  اين سخن ساده وگزافه هم نيست كه يك محقق انگليسى كه با احمدشاه شاه 
.  هيچگوند پيوند اتنيكى و دينى  و حتى قاره ئى ندارد، بر زبان مى آورد

احمدشاه خردمندانه، اساس يك امپراتورى بزرگ «: اودرجاى ديگرى مينويسد
هنگام در گذشت او متصرفاتش از غرب خراسان تا سر هند و از آمو تا . را نهاد

 پيمان بدست آورده بود ويا درياى هند گسترش داشت و اين همه را يا با انعقاد
 ) 496افغانان، ص  (». تصرف كرده بود) بزور شمشير( عمالً

:  واال مقام ديگرافغان، انجنير خليل اهللا معروفى ضمن مقالتى مينويسدۀنويسند
خوانده شود، از ويرانه هاى » احمد شاه باباى كبير«احمد شاه درانى، كه ميسزد «

ان، دولتى و مملكتى را تأسيس و بناء كرد، كه خراسان و از خشت و گِلِ آن سام
 اعليحضرت »بانى و مؤسس افغانستان«پس.  ياد ميگردد» افغانستان«بنام 

از آن زمان تا كنون، اين وطن مقدس و اين نام .  استاحمد شاه باباى كبير
بزرگوار و فاخر، پيوسته و بال انقطاع در تأللؤ و پرتو افشانى بوده و هستى و 

 حتى روسيۀ سيه.  ش را تندباد حوادث هم به خطر انداخته نتوانستهموجوديت
را نابود » افغانستان«اكانۀ خود نتوانست روى با تجاوزِ وحشيانه و جنگ سف

سايت افغان جرمن آن الين، (» .بسازد و نام ناميش را از صفحۀ روزگار بردارد
 ) 2005دسمبر

 از او بخاطر خدمات مهم سياسى    پس احمد شاه بابا را بايد احترام گذاشت، و
اش سپاس گزار بود و به فرزندان وطن درس سپاسگزارى از مردان بزرگ و 
شخصيت هاى ملى را آموخت، نه اينكه مثل ميرزاقلم اريائى دهن به ياوه سرائى 

  .باز نمود

  2006 اگست پايان
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  مقالۀ شانزدهم
  

  هدف تالش براى تغييرنام كشورآيا
  ؟ نيستتالش براى تجزيه

  
، بخصوص بعد از تجاوز اتحادشوروى سابق 1357پس از كوتاى ناميمون ثور

برافغانستان، بتدريج نقاب ازچهرۀ برخى ازروشنفكرنمايان تحصيل كردۀ افغان 
 در 1359برافتاد وبراى اولين بار از قلم يك نيمچه فرهنگى ايماقى درماه سنبله 

آنهايى كه «:مضمونش چنين بودروزنامۀ انيس دركابل مطلبى به چاپ رسيدكه 
ازآنسوى كوه هاى سليمان به كابل هجوم آورده اند،بايد كابل را ترك كنند و 

اين اشاره ) مطلب از روى حافظه نگارنده است( »!برگردند به جاهاى اصلى خود
 سال قبل به پاى 250هوشدارى بود به افراد منسوب به اقوام پشتون كه الاقل از 

با اينكه اين اشاره در حلقه هاى . كونت اختيار كرده بودندتخت كشور آمده وس
فرهنگى  پشتون تبار با احتياط مورد تبصره وانتقاد قرار ميگرفت، اما از 

دولتى نميتوانست در يك  -آنجايى كه چنين نظرى بدون اشارۀ مقامات حزبى
روزنامه دولتى مطرح گردد،از جانب حلقات روشنفكرپشتون بنابر حساسيت 

ى سياسى كه هرمخالفى را بنام امينيست تاپه ميزدند وراهى زندان مخوف فضا
پلچرخى ميكردند، بدون عكس العمل وبدون پاسخ ماند، ولى هيچگاهى 

در ادامۀ اين حركت، در پوهنتون . انديشمندان پشتون تبار آنرا فراموش نكردند
كابل كتابى از جانب يكى ازاستادان پوهنحى علوم اجتماعى يعنى 
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چاپ وبراى شاگردان ومحصالن علوم "قبيله ساالرى"وهاندصديقى زيرنام پ
بشرى تدريس ميشد كه درآن اقوام پشتون مورد توهين وتحقير وتمسخر قرار 

 تاز درساير نشرات پوهنتون بررجال نامى وتاريخى پشتونها تاخت و گرفته بود و
  .وهتك حرمت صورت ميگرفت

  روهى دريك نوشته عالمانه و صديقنكادميسيى ا دانشمندافغانى كانديدا
ملى تدريس برخى ازاستادان  وطن خواهانه خويش در موردروش نادرست وضد

من روزى « : از جمله پوهاندصديقى نوشته است كه پوهنتون كابل و
) رئيس اكادمى علوم افغانستان: ظ(درحضورچندتن ديگربه يك پرچمى كالن

 وهنتون كابل، چنين كتابى تدريس شودكه درپ چگونه اجازه ميدهيد شما: گفتم 
فقط بدين خاطرتدريس ميشود كه درآن به پشتونها  كه هيچ ارزش علمى ندارد و

پشتونها « :شده ، بگونه مثال، پوهاندجالل الدين صديقى مينويسدكهتمسخر
البته واقعيت » .نمى شناسند ناموس را قبايل ننگ و مردم قبيلوى هستند و

 نيست ترارزش پشتونها باالتر ازحفظ ناموس ديگرچيزى با براى .برخالف آن است
ويا اين ادعاكه پشتونها ننگ وناموس نميشناسند  ست آشكار اواين حقيقتي

   )1( »....آياكدام ارزش علمى دارد؟ 

 حكومت ۀدردور«: ازقول استادروهى اشاره ميكندكتاب دويم سقاوى، مؤلف 
دركتابها ونشرات   پشتونهامايه ئى عليه برچسپ هاى سبك وبي پرچمى ها

و  ديگرشخصيتها را كه جايش بگذار، حتى احمدشاه بابا. ديگر آغازگرديد
. پشتون بودند آنهم به اين سبب كه آنها وزيراكبرخان هم تحقيرميشدند و

 ۀو وزيراكبرخان را فرستاد احمدشاه بابا را با چنگيزخان مقايسه ميكردند
  )2(» .شغالگران وغاصبان خراسان شمردندرا ا پشتونها. خواندندمي انگليسها

در زير ريش رئيس آن كه يك پشتون 1360در اكادمى علوم افغانستان درسال 
به نشر رسيد زير ) 6 -5شماره هاى (پرچمى بود، مقالتى در مجلۀ خراسان 

كه درآن بروزير  »افغانستان19جنبش جنگ نامه سرائى در شعر درى قرن «عنوان 
تاخت وتازصورت ) مان ملى جنگ اول افغان وانگليسقهر(محمداكبر خان 

ترسو، سودجو، سازشكار، فريبكار، بدطينت، : و با كلماتى چون. گرفته بود
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يادم نميرود كه روزى مرحوم . وغيره او را مورد توهين ونكوهش قرارداده بود
منهم اتفاقاً درآنجا . عالمه رشادكندهارى به دفترمجله خراسان داخل شد

ايا شما اين مجله را : وى خطاب به من وچندتاى ديگر گفتند. دمنشسته بو
سپس طعنه آميز گفت آيا . خوانده ايد؟ بعضيها گفتند نه وبرخى گفتند بلى

متوجه هستيد كه دراين مجله ودرفالن  مقاله به افتخارات تاريخى ما چقدر 
توهين شده است؟ وظيفۀ شما جوانان است تا از مفاخر تاريخى خود واز 
شخصيت هاى ملى خود پاسدارى كنيد وبه كسى اجازه ندهيد كه اين چنين 

ازآن روز من در صدد . بيباكانه برآنها بتازند ودل دشمنان مارا شاد نمايند
برآمدم تا در ردآن مقاله ودر دفاع از كارنامه هاى افتخار برانگيز وزير اكبرخان 

رساله اى نوشتند تحت مقاله وياكتابى بنويسم، اما قبل از من استادرشاد 
آن .و درمجلۀ آريانا به چاپ سپردند" دربارۀ ظفرنامۀ اكبرى وناظم آن" عنوان،

رساله در واقع اولين واكنشى بود به آن مقاله كه به صورت رمز آميز جواب 
وبعد هم اطالع يافتم كه مرحوم رشاد تحت عنوان . نويسندۀ مقاله داده شده بود

رسالۀ مستقلى نگاشته اند كه متاسفانه تا " ان ملى قهرمان، وزير اكمبرخ"
البته بنده نيز آنچه را در بارۀ وزير اكبرخان نيت كرده . كنون به چاپ نرسيده است

نوشتم، وآن " 19 سياسى افغانستان در نيمه قرن -دونابغۀ نظامى"بودم زيرنام 
  .مابتدا درسوئد وبعد درمشهد ايران به چاپ رساند) 1999(ش1379را درسال 

سياست  تفرقه  ى ازبخش ضديت با پشتونها و پشتون ستيزى به نظرميرسد كه   
 افغانستان ازطريق عمال وابسته به اين سياست درسطوح شورويها درافگنانۀ 

در همين وقت در پوهنتون كابل به تصفيۀ استادان . باالئى حزب برسر اقتداربود
 تن از استادان پشتون 60وز پشتون تبار پرداخته شد وگفته ميشود كه در يك ر

  . تبار را به بهانۀ سوق بخدمت عسكرى از پوهنتون اخراج كردند
در دورۀ حكومت برهان الدين ربانى نيزاز سوى برخى استادان  در پوهنحى هاى  

حقوق وانجنيرى عين شيوه بكار گرفته ميشد وپشتون زدايى جزيى از برنامه 
ر در پوهنحى حقوق وانجنيرى وغيره هاى درسى برخى از استادان تاجيك تبا

  .بود
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 درجاى ديگرازكتاب خويش درمورد روش تدريس "دويم سقاوى" كتاب  مؤلف
ضدملى يك استاد ديگرتاريخ درفاكولته حقوق وعلوم سياسى پوهنتون كابل 

 حقوق وعلوم سياسى دانشگاه كابل يك وقتى ، تدريس ۀدردانشكد« : مينويسد
 اين . ربانى بودۀبه دوش شهرداركابل درادار» ستانتاريخ معاصرافغان« مضمون 

 فقط به 0شخص نه كدام تخصصى در رشته تاريخ داشت ونه آموزشى منظم
دانشگاه به خاطر تفنن وخودنمائى وهمان اهداف واغراض سياسى خويش 

» دولت اسالمى« دقيقه آنرا به ستايش 30 او درنود دقيقه ساعت درسى ، 0ميرفت
واميرعبدالرحمن خان هللا نكوهش احمدشاه بابا،غازى امان ا در  دقيقه را30خود،

 . ديگر رادراجراى لكچرنوت جديدوموضوعات ديگر ميگذراندۀدقيق30و 
: درمورد احمدشاه باباهمان نظر را داشت كه هندوهاى متعصب دارند و ميگفت
اوحقوق ديگرمليتهاى اين سرزمين را درنظر نگرفتند، نام اين خطه را افغانستان 

بعضى زمين هاى زراعتى مردم سمت شمال رابه اعضاى قبيله  عالوتاً.نهادند
   )3( » .خويش توزيع كردند 

يك تن ديگر از استادان تاريخ درفاكولته انجنيرى ، بطورآشكارا نوت 
رامتوجه اهانت به احمدشاه باباو ديگرچهره هاى نيكنام تاريخ  لكچرخود

ن هاى خود به شاگردان چنين سوال معاصر افغانستان ساخته بود، ودرامتحا
 يامى پرسيدوباج ميگرفت وازپشتونها نى ؟  چرا احمدشاه ازتاجكها«: ميداد 

كه، در موردفقر فرهنگى ، عقبگرائى خصلت قبيله اى دوران حاكميت احمدشاه 
وتهاجمات احمدشاه عليه  يا، لشكركشى ها! معلومات ارائه نمائيد

زيان آوربود؟ وهمينگونه پرسشهاى كشورماچقدر اى كشورهمسايه ، بر
  )4(» .ديگر

 از سوى "خراسان"در طى سالهاى دهۀ اخير مسالۀ تغيير نام كشور به عنوان 
برخى از بيماران سياسى، يا سياستبازان گماشته شده ومورد حمايت 
كشورهاى بيگانه،  مطرح گرديد و در نشرات برون مرزى ، بخصوص در هفته 

روان و سايت هاى انترنتى هوادارجمعيت اسالمى ، نامه اميد وماهنامه كا
بازتاب وسيع يافت كه با عكس العمل شديد و ترديدهاى عالمانه حلقات 
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مليگراى افغانى روبروشد، زيرا حلقات مليگرا به نيات شوم وپليد هواداران 
تغييرنام كشور كه درنهايت هدف شان تجزيه ونابودى افغانستان عزيز 

برين با شهامت وبا استدالل علمى ومنطقى اهداف اين است،پى بردند وبنا
  .گروه مزدور را در هرجا وهر مكانى افشا ساختند

  پس از سقوط رژيم طالبان در افغانستان در امتداد تالش براى تغيير نام 
 2003كشور، به پيشواز تدوين وتصويب قانون اساسى جديد كشوردرسال 

گرفت تا نمايندگان ملت را به اين ميالدى، تالش هاى مذبوحانه اى صورت 
امرقناعت بدهند كه نظام آينده افغانستان را بربنياد نظام فدرالى استوار كنند 
تا ازاين طريق  حاكميت ملى وتماميت ارضى كشور را با خطر مواجه ساخته و 
زمينه را براى تجزيه كشورآماده كنند، كه خوشبختانه آن هم ازسوى مردم 

 .ر شرايط فعلى ترديد  واين توطئه نيز خنثى گرديدچيزفهم وبا درك د

ترجيح "افغانستان" برنام" خراسان"از كتابهاى كه درآنها تصريحاًيا تلويحاًنام
 را مين گذارىداده شده و درواقع براى نسل هاى فعلى وبعدى افغان حيثيت 

ازميرمحمدصديق فرهنگ است " افغانستان در پنج قرن اخير: "دارد، يكى 
در هردوى اين آثار نكات فروانى .ازداكتر جاويد" اوستا"ى وديگر

عمداًگنجانيده شده كه مايۀ جنجال وكينه ورزى ميان پشتونها وتاجيكان شده 
  .ميتواند

: فرهنگ درجلداول تاريخ خود توجه خواننده را به اين نكته جلب ميكند كه
دوره جداگانه كشوريكه از سده نوزدهم به بعدبنام افغانستان شناخته شد،در «

و در دوره اسالمى تا ... تاريخ دراز مدت خويش بنام هاى مختلف يادشده 
و درجاى )5(».اواسط قرن نزدهم افغانستان بيشتر بنام خراسان ياد ميشد

براى باراول كلمه افغانستان به عنوان نام رسمى «:ديگرى از كتابش ميگويد
ده اتحاد انگليس وايران درمعاه[كشوركه در گذشته بنام هاى ديگرياد ميشد

امضا گرديد، در مواد دوم وسوم 1801عليه فرانسه و افغانستان كه در جنورى 
، اما )6(» .بكار رفته است] وچهارم آن معاهده،در پهلوى كلمه پادشاه

دكتورجاويد براين پا فشارى دارد كه در آن معاهده كلمه افغانستان بكار 
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به عقيدۀ . گفته شده است" ن افغانسرزمي" يا" خاك افغان"نرفته، بلكه 
 بين 1839مى 7داكترجاويد، كلمۀ افغانستان بطور رسمى در معاهدۀ مورخ 

شاه شجاع ومكناتن نماينده گورجنرال هند درقندهار ذكرشده و گويا ازآن ببعد 
  ) 7.(افغانستان نام رسمى كشورماشده و قبل ازآن اين نام رسميت نداشته است

 كه انگليس ها براى حفظ سرحدات 19ت از آغاز قرن تاآنجا كه معلوم اس
هندوستان  ازترس پيشروى روسها بسوى آبهاى گرم، به امضاى معاهدات 

رنجيت سنگ زعيم   باو سپس) 1801در(ى ابتدا با ايراندوجانبه سياس
مبادرت ورزيدند ، ) 1909در(وبعد با شاه شجاع سدوزائى) 1809در(پنجاب

مامداران سرزمين ما به عنوان پادشاه افغانستان نام درتمام اين معاهدات از ز
نيز در هيچ زمانى وهيچ رويدادى، 19برده شده، نه پادشاه خراسان و  قبل از قرن 

پيمانى به نظر نميرسد كه زمامداران كشورما با كشورهاى همسايه به امضا 
شد، تذكرداده شده با" خراسان" رسانده باشند و درآن نام رسمى براى كشورما 

برعكس نام افغانستان در معاهدۀ سه جانبۀ انگليس، رنجيت سنگ و شاه 
.  آن معاهده ذكرشده، نه نام خراسان7 در ماده 1838 جون 26شجاع مورخه 

همچنان در التوماتومى كه كرنيل ستوددارت نماينده دولت انگليس در )8(
دولت ... « : ميالدى به پادشاه فارس تسليم كرده ، آمده است كه1838سپتامبر

بريتانياى عظمى دوام تسخير هرات يا هرقسمت ديگر افغانستان را توسط 
  )9( »...اعليحضرت شما يك عمل خصومت آميز به مقابل انگلستان ميشمارد

،يكى از "جورج فوستر: "داكترجاويد خود جاى ديگرى نوشته ميكند كه
بنگال حركت  به مسافرت پرداخت واز 1783ماموران كمپنى هندشرقى  درسال

جورج فوستر نام سياحت نامۀ خود را .كرد واز راه افغانستان به انگلستان رفت
 Travel over land from Bangal to England,Via(:چنين ثبت كرد

Afghanistan.1783(  
 داكتر جاويد مى افزايد كه سفرنامه جورج فوستر قديم ترين كتاب يك 

) 10.(ذكر شده است» افغانستان« تاروپائى است كه درآن نام كشورما بصور
مولف گمنام هندوستانى قرن  اثر» تاريخ درانيان« 84صفحه  افزون براين در
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 و... «:شاه درانى نام افغانستان بدينگونه ذكرشده است  نزدهم، از زبان احمد
عالقه  ايليه با از رابطه مليه و نيست و طايفه شما ها كه از شجاع الدوله را
 مالزمت خود بهره است، از در بى مملكت هند منقطع و ملت ووطنيه وملكيه 

نميدانم اين تذكرات قناعت منكران نام ) 11( »...مان به افغانستان برده
  كرد ياخير؟  حاصل خواهد1801 ويا قبل از 1839افغانستان را قبل از 

اما اجازه ميخواهم به عرض هموطنان خود برسانم كه جامعۀ افغانستان تا همين 
كنون يك جامعۀ بشدت كم سواد است، و حتى اگر از قشر با سواد ماهم ا

 نام افغانستان تذكر رفته است و يا 1801پرسيده شود كه در كدام مواد معاهدۀ 
 از افغانستان اسم برده شده و يا در معاهدۀ سه جانبۀ 1809چند بار در معاهدۀ 

ستان نام برده شده،  در كدام مواد آن از افغان1839 و بعد درمعاهدۀ 1838
گمان ميكنم هيچكسى حتى بشمول آنهايى كه مشغول حفظ كردن مواد اين 
قراردادها براى تازه جلوه دادن نام افغانستان اند، پاسخ دقيقى ارائه كرده 

پس وقتى قشر با سواد و صاحب قلم جامعۀ ما اكثراً از درك و فهم اين . نتوانند
قبول كرد كه عوام الناس ما از مواد و مسايل عاجز باشند، چگونه ميتوان 

محتواى قراردادهاى سرى و سياسى ميان دولتين در شرايط فقدان وسايل 
راديو و تلويزيون و جرايد و ديگر نشرات : اطالعات جمعى سمعى و بصرى چون

يكباره مطلع شده، با يك صدا بگويند كه بلى از اين ببعد نام كشورما، بجاى 
  .ست و بايد همه آن را افغانستان بناميمخراسان، افغانستان ا

پس وقتى چنين چيزى در آن زمانه ها ممكن نبوده است، به نظر من اين يك 
استدالل نهايت ضعيف وعارى از منطق است كه گفته شود نام افغانستان بعد 

 ايران وانگليس عليه افغانستان وفرانسه و يا بعد 1801ازامضاى معاهدۀ
 بر اين كشورگذاشته شده و 1839س برافغانستان درازتجاوز نخستين انگلي

قبل از آن بنام خراسان در مكاتبات رسمى و يا صحبت هاى گروهى ياد ميشده 
چنين سخنى نميتواند پايۀ محكمى براى بكرسى نشاندن ادعاى . است

بلى ماهم ميگوئيم كه درمقطعى از . تعويض نام خراسان به افغانستان باشد
زكشور ما جزئى از خراسان بوده است و مردم ماهم با اين تاريخ، بخش هايى ا
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نام آشنائى داشته اند و خود را خراسانى ميگفته اند، و قرنها بعد از آنكه 
كشورما از ميان ويرانه هاى خراسان سربلند نمود و به عنوان كشور مستقل 

 نام افغانستان در اين بخش از آسيا ابراز وجود كرد، مردم ما بازهم در پهلوى
 اما بايد پذيرفت كه نام .افغانستان، از آن بنام خراسان ياد آورشده اند

افغانستان قبل از امضاى قرارداد هاى فوق الذكر معروف بوده و انگليس ها و 
يا ايرانيها نميتوانستند غير از افغانستان نام ديگرى را بر اين خطه بكار 

ف سرزمينى باشد كه پادشاهان رِ هيچ نام ديگرى نميتوانست معّببرند و اصوالً
  . افغانستان برآن حكمروائى داشتند

اين باشد كه نام افغانستان در خارج " افغانستان ستيزان"اگر مقصود 
معاهدات بين المللى معتبر نيست، پس بايد گفت ايشان لطف كنند و نشان 

به عنوان نام رسمى » خراسان«بدهند كه در كدام معاهدۀ بين المللى نام 
رزمين افغانستان به كاررفته است؟ معلومدار كه چنين سندى در ميان س

نيست و تمام ادعاهاى اينان مبتنى بر تذكرات جغرافيا نگاران  و وقايع  
نويسان و سياحان استوار است كه آنهم با ساحۀ موجودۀ كشورما بطوركامل 

ش تحول قابل تطبيق نيست، زيرا خراسان درطول تاريخ بعد از اسالم ، دستخو
 تا ماوراء النهر را  وتغيير بوده گاهى ازمرزهاى سيستان وزابلستان

دربرميگرفته است، وزمانى منحصر به چهارشهر نيشاپور مرو وهرات وبلخ 
ميشده ووقتى محدود به مشهد ونيشاپور شده است، كه در هرحال با ساحۀ 

  .موجودۀ كشور ما قابل تطبيق نيست

بيهقى خراسان ايالتى بوده در غرب امپراتورى دردورۀ غزنويان بنابرتاريخ 
تاهرات رفتيم كه واسطۀ ...«:بيهقى گويد. غزنوى وهرات واسطۀ خراسان بود

  .واسطه بمعنى پيوند دهندۀ دوناحيه يا دوكس است) 12(».خراسان است

جامع ترين تعريفى كه لسترانج محقق نامدار انگليس، از خراسان بدست 
دراوايل قرون وسطى بطوركلى برتمام اياالت خراسان «:ميدهدچنين است

اسالمى كه درسمت خاور كويرلوت تا كوه هاى هند واقع بودند اطالق 
ميگرديد وباين ترتيب تمام بالدماوراءالنهر رادرشمال خاورى به استثناى 
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سيستان وقهستان درجنوب شامل ميگرديد،ولى بعدها اين حدودهم دقيق 
 ميتوان گفت خراسان كه يكى از اياالت ايران تروهم كوچكترگرديدتا آنجا كه

درقرون وسطى بوداز سمت شمال خاورى از رودجيحون به آنطرف را شامل 
نميشد، ولى همچنان تمام ارتفاعات ماوراى هرات را كه اكنون قسمت شمال 

معهذا خراسان شامل سيستان ) 13(».باخترى افغانستان است در برداشت
سيستان ازخراسان بزرگتر ومرزهايش : رىنميگرديد،زيرا كه بقول طب
  ) 14.(محكمتر ومردمش بيشتربود

در كالم شعرا به معنى " پادشاه خراسان" و" امير خراسان"  كاربرد اصطالحات
نام رسمى و ممهور افغانستان نيست، بلكه  صرف ذكرى است در متون ادبى 

پس اگر .  باشدكشورما و ارزش آن هرگز بيشتر از تذكرآن در متون تاريخى نمى
تذكرات سياحان و جغرافيه نويسان و شاعران در مورد خراسان مدار اعتبار 
باشد،  چرا تذكرات مورخان و جغرافيه نگاران در مورد نام افغانستان مدار 
اعتبار نباشد؟ سر پيچى از اين منطق معلوم دار به هدف ايجاد تشنج و تفرقه 

  .رىهاى ملى و تجزيه كشور است، نه چيز ديگ

به هرحال نامهاى تاريخى نيز مثل بسيارى از پديده هاى اجتماعى از سوى 
انسانها وضع ميشود، بتدريج كشورشمول و يا جهان شمول ميگردد و يا 
برعكس روبه زوال ميگذارد و متروك ميگردد، بدون آنكه نقشى در باال بردن 

.  باشدسطح شعور اجتماعى و يا رشد اقتصادى و فرهنگى انسانها داشته
مگر نامهايى كه از يك كتله بشرى نمايندگى ميكنند،  يا هويت قومى گروهى 
از جوامع بشرى را با خودحمل مينمايند، معوالً تا زمانى دوام مى آورد كه آن 

يعنى  سطح تكامل اجتماعى شان تا آن حد  باال . كتله بشرى زنده و پويا باشد
 حاكميت ملى يا دولتى نايل شده رفته باشد كه براى موجوديت خود به ايجاد

  . باشند

 نيز از همين مقوله است كه قرنها پيش از تاسيس دولت »افغانستان«نام 
اين نام بطور مشخص در . ، معروف بوده است1747معاصر افغانستان در

هرات در نيمۀ قرن هفتم هجرى بر ) ياكُرد(زمان حكمروائى ملوك كُرت 
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 فراه آغاز ميگرديد و به استقامت جنوب و سرزمينى اطالق ميشد كه از وادى
جنوب شرق تا كوه هاى سليمان در وزيرستان و كناره هاى رود اتك امتداد 

: سيفى هروى در ارتباط به احياء مجدد هرات مينويسد كه) 15.(مى يافت
ميالدى خان بزرگ، اوكتاى قا آن، فرمود تاهرات را 1236=هق 634درسنه 

اسيران را كه بعد از نخستين بار تسخيرهرات در احياء كنند و عده ئى از 
ميالدى از آن شه ركوچانده بودند باز گردانند، ديدند كه در 1221= هجرى618

پيرامون ويرانه هاى شهر تقريباً نه روستائى بود و نه حيوان كارى براى 
و بدين سبب نخستين ساكنان هرات » .جويها انباشته شده است«زراعت و 

قرار براين شده بود كه هر . ى گاو، گاو آهن و خيش ميكشيدندناچار خود بجا
» كوتك خاك«در پنجاه ) گرام700كيلوو3(مرد ساكن هرات سه من گندم 

و به امر قستاى شحنۀ جديد مغول ) 16.(بكارد و از بركه و حوض آبش دهد
ميكشيدند و ديگرى ) يوغ( هنگام زرع از وضيع و شريف دو ــ دو جوغ«

يداشت و بدين نوع زمين را شديار ميكردند و تخم معياد راست م
ميپاشيدند و پنبه ميكاشتند و چون ارتفاع انتفاع گرفتند و پنبه برداشتند، 
بيست مرد تناور را كه در سرعت سيران بر طيران طيور مبادرت گرفتندى، هر 

فرستادند تا از آنجا دراز » افغانستان«يك با پشتواره بيست من پنبه به 
  )17(» .و ادوات دهقنت آوردند) گاو(دنبال

اين روايت به وضوح موقعيت افغانستان را در جنوب نزديك هرات نشان ميدهد  
و اگر اين افراد توانائى انتقال بيست من پنبه را تا دو صد كيلومتر داشته بوده 

پس معلوم ميشود كه درعهد سيفى، . باشند، اين فاصله تامرز فراه ميرسد
. غان به قبايل مسكون در فراه و هلمند تا قندهار را ميگفته اندافغانستان و اف

ولى از مطالب ديگر تاريخنامۀ سيفى بر مى آيد كه قلمرو افغانستان آن روزگار 
  )18. (درجنوب شرق تا كوه هاى سليمان و رود اتك ميرسيده است

يش هنگامى كه احمد شاه درانى بناى دولت مستقل افغانستان را ميگذاشت، برا 
اين بسيارمهم بود كه او بنياد دولت مستقلى را اساس گذارد كه ديگر مردم 
افغانستان حاكم بر سرنوشت خويش باشند و به هيچ قدرت يا دولت ديگرى منبعد 
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نه اينكه قلمرو پادشاهى او بايد حتماً افغانستان ناميده . باج و خراجى نپردازند
ست كه سران اقوام جرگه كنند و مدت و اما چگونه ممكن ا. شود يا حتماً خراسان

نه روز براى انتخاب يك زعيم از ميان اقوام متنفذ به گفتگو وكنكاش بنشينند، 
ولى آخر ندانند كه اين زعيم بر كدام قلمرو و يا چه سرزمينى فرمان براند؟پرواضح 
است كه هنگام انتخاب احمدشاه به پادشاهى، ازسوى اعضاى جرگه به عنوان 

و درنمازهاى روزجمعه به  غانستان به اوتبريك و تهنيت گفته شدهپادشاه اف
. عنوان پادشاه افغانستان برايش خطبه خوانده شده است، نه بنام پادشاه خراسان
عدم موجوديت سند تحريرى از سوى جرگه در مورد نام كشور، دليل آن شده نمى 

ز اقتصادى و چون مرك. تواند كه نام افغانستان فاقد اعتبار پنداشته شود
تجارتى افغانستان آنوقت، شهرقندهار بر سر شاهراه تجارتى خراسان و 
هندوستان قرار گرفته بود و احمد شاه درانى نيز در شهر قندهار كه مركز 

و . اقتصادى و ادارى افغانستان آن روز بود، بر تخت پادشاهى جلوس نمود
 و رجال آن زمان يك نام قبول ازآنجا كه نام افغانستان در نزد مردم و سران اقوام

) افغانستان(شده و معروف بود، لهذا با توسعۀ قلمرو و سلطنت درانى، اين نام 
  .بر تمام قلمرو حكومت احمدشاه درانى اطالق شده رفت

... اين مملكت«:فيض محمد كاتب هزاره در مورد وجه تسميۀ افغانستان مى نگارد
( كه بعد از انقراض اعالحضرتاحمدشاه ) اعليضرت ( درزمان اعالحضرت 

هجرى براريكۀ سلطنت 1160 ميالدى مطابق1747نادرشاه درسال ) اعليضرت 
شد و اظهر اينكه به اعتبار كثرت » افغانستان«جلوس نمود زياد تر موسوم به 

كه دراين مملكت ساكن و متوطنند، به زيادت لفظ " افغان"وانبوهى مردم
  ) 19(».نامزد گرديده است» تانافغانس«در اخير افغان به " ستان"

افغان، :" نويسندۀ ژرفنگر افغان آقاى انجنيرمعروفى در مقالتى ممتع زيرنام
يك حلقۀ خاص از افغانان .. «: مينگارد كه ) بخش چهارم" (افغانى، افغانستانى

خارج از افغانستان، كه تعليم يافته و باصطالح روشنفكر هم هستند، دانسته يا 
اثير بيگانگان كينه توز و فتنه انگيز رفته و چنين مسايل را دامن ندانسته زير ت

اينان غمين اند و ماتم ميكنند كه از قرن هژدهم به بعد، افرادى از قوم . ميزنند
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ــ بر افغانستان حكمروائى كرده اند، » قوم پشتون«پشتون ــ و بزعم غلط ايشان 
 از ظهور اسالم بدينسو، اما باكى ندارند و چرت شان خراب نميشود، كه تنها

، مغوالن، تيمور و احفادش و )غزنوى و سلجوقى(اعراب، خاندانهاى ترك نژاد
اينان اصالً دل . تيموريان هند، بيشتر ازهشت قرن براين سرزمين حكم چالنده اند

 سر بلند »افغانستان«خوش ندارند كه بر ويرانه هاى خراسان، كشورى بنام
اينان شايد آرزو ميكردند، كه كاش اين ! د دارادكرد، كه خدايش هميشه سربلن

وطن ــ خاك بدهن بدخواهان افغانستان ــ درحال تجزيه و زير سيطرۀ فارس صفوى 
و شيبانيان ماوراء النهر وهند بابرى مى بود، هرگز مستقل نميگشت و تماميت 

م اينان ديده ندارند و تحمل كرده نميتوانند، كه فردى از قو. ارضى نمى يافت
پشتون، كه مانند اقوام ديگر كشور، يك قوم شريف و اصيل اين سرزمين است، 

اگر اينطور نيست پس چرا بخود نباليم، كه فردى از . كشورى را بنياد نهاد
باشندگان اصيل اين خطۀ پاك، قد علم كرد و دولت مستقلى را تشكيل داد؟ چرا 

لقب » احمدشاه باباى كبير«افتخار نكنيم كه احمدشاه درانى ــ كه كامال برحق 
گرفته ــ از قلزم خرابه هاى خراسان و از اجزاى مجزاى آن، كشورى ساخت، كه 

كنيم كه دراين  ياد ميگردد،بلى، بايد افتخار »افغانستان«بنام امروز 
سرزمين افتخار آفرين، پس از دوصد و پنجاه سال اضمحالل و تجزيه و تسلط 

مردى پيداشد و كشور مستقلى را تاسيس كرد غير، باالخره مردى پيداشد، بلى 
يك مؤرخ نامدار در جايى خوانده بودم كه . و حدود و ثغور طبيعى برايش داد

 »معجزۀ تاريخ« غرب زمين، برخاستن افغانستان را از خرابه زار خراسان
خاستن يك كشور مستقل و مقتدر از عظام رميم خراسان، واقعاً بپا . خوانده بود

اگر احمدشاه باباى ابدالى از . ور هرگونه شكر گزارى و سپاس استمعجزه و درخ
يكى از اقوام ديگر اين وطن مقدس برميخاست و نام كشور ما مثالً تركستان يا 

و قيل و ) قال مقال(هزارستان و يا تاجيكستان مى بود، آيا بازهم اين غال مغال 
  ) 20(». جواب منست» گمان نكنم«قال و واويال وجود ميداشت؟ 

 تحفۀ" افغانستان "نام آيا "كه عنوان زيراين ديگرى درمقالت انجنيرمعروفى
 دوران ارمغان" افغانستان "نام كه گويند مى «  : مينويسد"؟ است بوده انگيسها
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 بر     انگليسها  را" ناشامل "ايشان باصطالح نام اين گويا اينكه و است استعمار
 اول جلد 24 صفحۀ در فـرهـنگ صديق محمد مير آقاى. اند گذاشته ما كشور

 كه گفـت بايد اينجا در... «  : نگارد مى     چنين" اخير قـرن  پنج در افغانستان"
 در 1801 سال در اول  بار كشور رسمى نام عـنوان به افغانستان كلمۀ هـرچند
 كلمۀ اما است، رفـته كار به درانى دولت بارۀ در ايران و انگلستان بين معاهـدۀ
 محل عـنوان به افغانستان و فـرهـنگى و نژادى كتلۀ و قـوم يك نام مثابۀ  به افغان

 فـرهـنگ آقاى تذكر هـمين. »....دارد درازمدت  سابقۀ خراسان تاريخ در آن سكونت
 تبعيض تبر  ــ دارد  بر در را اى گزنده نيشخند و  طيره و طنز ذاته، حد فى كه  ــ

" افغانستان "نام كه بگويند و بيايند تا گرديد، اى هانگيز و داد دسته را طلبان
 كه افـتيد، خيزك و جستك به آنقـدر گروه ازين كسى حتى. هاست  انگليس تحفـۀ
 كرده هـديه ما كشور به را نام اين كه  بناميم،" بابا "بايد را مكار انگليس«  : گفـت
 خان آدم "نام زير مستعارى" پسند ــ افغانستانى "پشتوى مقالۀ( » . است

 آن درى ترجمۀ سپس و سرنوشت درسايت ابتدا كه" پاكستان ــ پشاور از يوسفـزى 
 انترنت، افگن شر و مفـتن سايت دو يكى و" اميد  نامۀ تفـرقه"734 شمارۀ در

   ).شده انداخته
 نام اين كه ميرساند، بصراحت خود داد، قـرار درين" افغانستان "نام ذكر...  

  ــ ها همسايه قـبول مورد و معمول منطقه عـرف  در زمان آن در ما كشور نام بحيث
 فارسيان  و ها انگليس. است بوده ــ هم مفـتن و آزمند همسايگان حتى

 پس. كنند ذكر را واهى و ناموجود نام يك مذكور، داد قـرار در نميتوانستند
 در نام اين بودن رائج بر محكمى دليل قـرارداد،  درين" افغانستان "نام  ذكر

 دشمنان  نيرنگبازانۀ خواست و توقع  خالف بر است؛ بوده جهانى عـرف
 توزانۀ كينه ديد از را نام اين ميخواهـند كه كسانى، ميل برخالف و افغانستان

   . بدهـند جلوه" ناشامل "و" جعلى "حتى و " مستحدث "خود، امروزى
 و تعـويض بخاطر ،" نخواها ــ خراسان "بسا كه ميگويم، كامل اطمينان با

 نام بـر  راه اين در اگر و ميبرند، دست نيرنگى  و حيله هـر به ما وطن نام برگرداندن
 هـم تحقـير و توهـين  حد در و ناجوانمردانه اتهامات" افغانستان "فاخر و موجود
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 و انگليس اسعتمار به" افغانستان "نام دادن پيوند. ندارند باكى دارند، روا
 و شاندار مقام گرفـتن سُخريه به تلويحاً كه ــ كردن خطاب " بابا "را انگلستان

 جملۀ از نيز ــ است ايشان  نظر مد" كبير باباى شاه احمد اعـليحضرت "شامخ
 افعانستان نام تبديل مقاله(» ...بود تواند نامردانه و وقـيحانه هاى ترفـند همين
   )آنالين جرمن– افغان نيست،سايت پذير  امكان

 1747واما درهمينجا ميخواهم خاطر نشان سازم كه نام افغانستان چه از 
به بعد رسميت يافته باشد، 1839، و چه از1801گذاشته شده باشد و چه از 

نكتۀ بسيار مهم اينست كه اين نام امروزه در جهان و نقشۀ دنيا و نزد مجامع بين 
 اين نام و مردمان آن المللى يك نام پذيرفته شده و مسجل شده است و به آدرس

جاگزينى نام . صدها و هزاران مقاله و كتاب و نشريه نوشته و چاپ شده است
ديگرى براى اين كشور، نه تنها دردى را دوا نميكند، بلكه بر مشكالت دولت 
و ملت مى افزايد، افتراق قومى را دامن ميزند و تفاهم ملى را خدشه دار 

  . ميسازد
ن نيست كه با تغييردادن آن عالجش ممكن گردد و فقر و درد كشور ما وجود نام آ

تنگدستى و مرض و بيمارى و جهل و بيسوادى، خرافه پسندى و تعصبات زبانى 
سطح شعور اجتماعى و فرهنگى مردم ما بيكباره باال برود و . و قومى نابود گردد

ها دموكراسى و عدالت اجتماعى، جانشين بى عدالتى ها و استبداد و خود سرى 
درد كشور ما را بايستى در سنتها و باورهاى خرافى و آداب و رسوم قومى و . شود

محلى وتعصبات مذهبى و فقدان سواد يا بى سوادى و عدم دسترس به دانش و 
تازمانى كه بى سوادى در كشور ريشه كن نگردد و سطح . تخنيك معاصر دانست

اال نرود و از دانش و آگاهى و شعور اجتماعى مردم ما نسبت به آنچه هست ب
تخنيك معاصر بى بهره باشد، با تغيير نام كشور جامعۀ ما از فقر و بدبختى 

  .تاريخى وتعصبات قومى و مذهبى ، نجات پيدا نخواهد كرد
حتما متوجه خواهند بود كه افغانها " افغان ستيزها"به هرحال انتى پشتونها يا  

هار، جايى كه افغانستان ناميده باالخره موفق به تاسيس دولت مستقلى در قند
ميشد، گرديدند و بعد با توسعۀ حاكميت شان اين نام بر تمام قلمروى اطالق شد 
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تالش بخاطر تعويض نام كشور، . كه از حكومت مركزى فرمانبردارى ميكردند
تالش بيهوده و ناكامى خواهد بود، چونكه اين نام بر اين كشور از سوى كسى و 

اعطا نشده كه هر وقت دل كسى بخواهد، عطاى خود را » نهاافغا«يا گروهى به 
افغا نها براى بقا و دوام آن قربانيهاى بيشمار داده اند و بازهم خواهند .پس بگيرد

سه جنگ معروف افغان وانگليس صرف براى بقا وسربلندى افغانستان در .( داد
ت شوروى قرن نزدهم وبيستم صورت گرفت وچهارمين نبرد برضد تجاوز ابرقدر

، دشمنان وحدت ملى )تا اخراج قشون سرخ از كشور، گواه اين ادعاى ماست
افغانستان بايد اين واقعيت را بپذيرند كه يك قوم زنده و موثر در سرنوشت و 

خواهان، بنام » افغانستانى«شكل گيرى اين كشور حضور فعال دارند كه بزعم 
 باشد از هويت ملى خويش به اين قوم تا زنده. ياد ميشوند) پشتون(= »افغان«

. دفاع ميكنند و حاضرند جان بدهند ولى جانان را از دست ندهند» افغان«عنوان 
هيچ قدرتى هم نميتواند كه تا اين قوم در اين كشور زنده باشد، نام افغانستان را 

 واينهم از توان تغيير بدهد، مگر اينكه افغانستان را از نقشۀ جهان محو كند
كوشش براى تعويض نام افغانستان ، كوششى  .تيزان بدور استافغانستان س

  : عبث وبى حاصل است كه بجواب آن بايد گفت
  اى مگس عرصۀ سيمرغ نه جوالنگۀ تُست
  !عِرض خود ميبرى وزحمت ما ميدارى

 براى  را اكثريت رأى نيست ممكن هم ورفراندوم پرسى همه يك صورت در وحتى
 ولسى  موجودۀ تركيب  برمبناى اگر زيرا ، رندبب پشتونها از كشور نام تعويض

 پشتونها  را جرگه ولسى اعضاى% 44 شود، محاسبه افغانستان) پارلمان( جرگه
 ساير از  نيمى اقل ال بقيه از. كشوراند باشندگان% 44 معنى به كه ميدهند تشكيل
 با  را آنان زيستى موقعيت كه زيرا گرفت، خواهند را پشتونها طرف اقوام
 گرفته بخود پشتونى وبوى رنگ كه كرده ومخلوط محشور طورى تونهاپش

 ديگردر مذهبى هاى واقليت وبلوچها ونورستانيها ها ئى پشه اند،مثالً 
 وتبديل تعويض تا اند افغانستان نام بقاى طرفدار يقيناً  ها گروه اين . جنوبغرب

   .  آن نام
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 زده حدس را نظر مينه شبيه گيرى نتيجه يك نيزدر معروفى انجنير آقاى
 تبديل به حاضر افغانستان" پشتون "هـيچ كه  بكنم، ادعا ميتوانم... «:مينويسند 
 الاقـل و كثير تعداد قـلم، اين حدس به هم ديگر اقـوام از و نيست خود كشور نام 
 احصائيه گرفـتن مدنظر با. گفـت خواهـند رد جواب پيشنهادى، برچنين معتنابهى 
 كشوررا  نفـوس ٪ 40 الاقـل رقـمى پشتونان  شده، ارائه كنون تا هك مختلفى هاى 

 طرفـداران  را ايشان نصف كم دست كشور، ديگر اقـوام بين در. ميدهـند تشكيل
 ساده و  سرسرى محاسبۀ هـمين با. بزنم حدس ميتوانم" افغانستان "نام ابقاى
 بقاى طرفـدار  ما دارانوطن  ثلث دو حدوداً يعنى ،٪70كم از كم كه ميگيرم، نتيجه

   .بود خواهـند" افغانستان "نام
 طرفـدار كشور شهروندان همه ديگر بجزپشتونان، كه بگوئيم مُحال بفـرض اگر

 و محال واقعاً فـرضى چنين كه ــ ميباشند" افغانستان "نام تعـويض و تبديل 
 عكس هـيچ" افغانستان "نام تعـويض و تبديل مگر ، ــ ميرسد بنظر مستحيل 
 درك  را موضوع اين پالن اين طراحان مگر آورد؟ نخواهـد بار را پشتونان العمل 

 بى مرجى  و هـرج كشور در كه ميخواهـند، قـصداً  اينان اينكه يا نميتوانند؟ كرده
 سو يك  در كه بگيرد، در قـومى واقعاً جنگهاى و  آيد پديد پايان بى و نظير

 ايشان اينكه  يا بندند؟ صف" غـيرپشتونان] "قسماً[ديگر  سوى در و" پشتونان"
 خواهـد كه برنده  حالتى چنين در برانگيزند؟ ميخواهـند را عـظيم كشمكش چنين
] هاى [همسايه  خصوصاً و هـمسايه ممالك يا و غـيرپشتونان يا پشتونان، بود؟
 ؟]اند [كرده سرخ ما  خاك قـطعات بر را خود چشم مدتها از كه ما، آزرم بى و طماع
   )22(». افـتاد خواهـد صادق  سوم شق هـمين شك بدون

با اين حال دشمنان وحدت ملى وقتى ديدند كه ازتالش براى تغيير نام كشور، 
كاله دلخواه شان درست نميشود، طرح تفرقه افگنانۀ ديگرى را پيش كشيدند و 

" يرافغانغ"و " افغان" مردم افغانستان را به "افغانستانى"با كار برد كلمهً 
تقسيم كرده و برآتش نفاق ملى روغن ريختند كه اينهم جز شكست و افتضاح 

  .چيزى ديگر، دستگير آنان نخواهد كرد
  دراين خصوص نخستين دانشور دلسوز كشور كه به دفاع از هويت ملى ما به   
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 اعتراض نمود، » افغانستانى«پرداخت، و بشدت بر كاربرد كلمۀ » افغان« عنوان
آقاى ولى احمد نورى نويسنده و صاحب نظر كشور ما مقيم پنداشت، " جرم"وآنرا 

  .فرانسه استند
به تاسى ازاين اعتراض وطن پرستانه آقاى نورى، اشخاص ديگرى چون آقاى 

 بارز، روستار تره كى، ميرمن ماللى موسى نظام، داكترخليل اهللا هاشميان،نعيم 
، عبدالعلى افضل، نجيب داكترميرعبدالرحيم عزيز، امان الملك جالله

 محققانه و مستند و مقاالتبا نگارش  انجنير خليل اهللا معروفى،وقندهارى و 
 كه هم اكنون. پرداختند" افغانستانى"پذيرفتنى به رد ادعاهاى هواخواهان كلمه 

 جرمن -افغان": روى نشرات برون مرزى و سايت هاى معتبر انترنتى مانند
قابل دريافت  و غيره "پيام وطن"،" دعوت نت" و" ابينو" ،"تول افغا"، "آنالين

   .اند

  

  :زيرنويسها و رويكردها
ودادبارش ، طبع هالند، هللا برگردان دكتورخليل ادويم سقاوى، سمسورافغان،_1

  37ص

                         36، ص همانجا _2

                122همانجا،ص _3 

  124-123 همان ، ص _4 

  32-31، صص1 در پنج قرن اخير، جفرهنگ، افغانستان_ 5

                            194، ص1همان، ج_ 6

   128 ، 114داكتر جاويد، اوستا، ص _ 7  

زندگى اميردوست محمدخان،از موهن الل كشميرى، ترجمه _8
  323، ص1دكتورهاشميان، ج
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  348موهن الل ،همان ، ص_9

  122اوستا، ص_10

پاره يى از نوشتار هاى آقاى  لۀ درنگى برمقا ،2005اپريل  افغان رساله،_11
  ، بقلم رؤوف روشنائى4قسمت  كهگداى،

  چاپ دكتر فياض، مشهد216تاريخ بيهقى، ص _12

لسترانج، جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خالفت شرقى، ترحمه . گ_13
  408، ص 1383محمودعرفان،چاپ ششم

   تهران1352 چاپ ابوالقاسم پاينده ، ۀ، ترجم2015، ص 5تاريخ طبرى، ج _ 14

، چاپ محمدزبير صديقى، 148تاريخنامۀ هرات، تاليف سيفى هروى،_ 15
  .كلكته هند

تاريخنامۀ هرات، تاليف سيفى هروى، چاپ محمدزبير صديقى ،صفحات _ 16
  ، و غيره صفحات 186، 169، 112، 110،111

    -146انه هرات ،چاپ غالمرضا طبا طباى مجدص نتاريخ _ 17

 وغيره 213، 186، 169، 202همان، صص_ 18

   3، ص2 و1سراج التواريخ، جلد _ 19

، )بخش اول" (افغان، افغانى، افغانستانى" انجنير خليل اهللا معروفى،_ 20
  2004سايت فردا،جوالى 

������� ����م ا���������ن ���� درد� را دوا 
	����� و ����   "، مقالــۀ انجنيــر معروفــى-21

����ــان "اس���������ا
����������ن  ــايت افغــــــ ــوبر -، ســــــ ــن  اكتــــــ ــرمن آناليــــــ   )2006 جــــــ
   همان مقاله-22
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  مقاله هفدهم

  
  تكمله اى بركتاب 

  "كودتاى ثور وپيامد آن درافغانستان"
  

اً با اشغال غالب نظامى كشور - درادبيات سياسىwarlordاصطالح جنگساالر
 وآغازجنگ براى كسب قدرت 1992كابل توسط تنظيم هاى جهادى درماه ثور

ميان حكمتيار با همدستى عبدالعلى مزارى وجنرال دوستم از يكسو و احمدشاه 
مسعود با حمايت سياف و اكبرى وشيخ آصف محسنى  ومولوى محمدى از سوى 

ل كابل وكشته شدن ، كه به تخريب وتباهى كام1996-1992ديگر طى سالهاى 
زياده تر ازپنجاه هزار از اهالى پايتخت وآوارگى بيش از يك ميليون نفر ديگر 

 واكنون  مردم ما .كاربرد پيدا كردگروهى رسانه هاى ازشهريان كابل انجاميد، در 
كلمه سيماى خشونت بار جنايتكاران جنگى را در ذهن خود مجسم با شنيدن آن 
  وخصوصيات اوچيست؟ست؟ كيكه جنگساالر بخوبى ميدانند ميسازند و 

 رهبران تنظمهاى اكثريت و معروفتمام قوماندانانبدينسان ميتوان گفت، 
شهرت يافتند، وير ،  شوروى-كه در جنگ افغان ايران  ساخت پاكستان و
 خانه اند ، دستان شان بخون ملت آلوده جنگ ساالرانى اند كهسرزبانها افتادند 

 عامه راغارت كرده اند، هريك به دستگاه هاى اطالعاتى هاى مردم ودارائى هاى
جان ومال  و وابسته بوده اند و بدستور حاميان خارجى خود بركشورهاى خارجى 

 براى مردم افغانستان مصيبت ورنج ودرد بيكران تجاوز كرده اند ومردم س وامن
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بارگاه و  اكنون صاحب ارگاه و  دارائى هاى عامه از غارت  و.دندوربه ارمغان آ
پس كسانى كه جز . القاب بلند بااليى هم برخود گذاشته اند خدم و حشم شده اند و

فاجعه ومصيبت براى ملت افغان  و ويرانى شهرها وقصبات ونابودى زيربنايهاى 
اقتصادى كشور كارى نداشته اند، نبايد به هيچ عنوان قهرمان ملى ويا شخصيت 

 يكى از .، ويا مصلح كبير ناميده شوندفراوطنى، ويا پدر رنسانس افغانستان
 احمدشاه مسعوددر جنگ مقاومت عليه شوروى سابق وطالبان چهره هاى مطرح 

  .است

چهره هاى تابناك جنبش  قرن گذشته من جداً در جستجوى 90تا اوايل دهۀ 
مقاومت در برابر ابرقدرت شوروى ميگشتم تا بر مبناى كارنامه هاى ماندگار 

ريخى آماده كنم، مگرهرقدر درميان رهبران تنظيمهاى جهادى شان درس هايى تا
پرس وپال كردم، كسى را كه ازلحاظ وطن پرستى، غرورملى، درايت سياسى، 
استقالل فكرى وعملكرد مستقل خود در مقابله با قشون شوروى كارنامه آفريده 

 ميان اما در. باشد،نيافتم تا براى نسل هاى آينده وطنم سرمشق والگو قراربدهم
ازآن ميان احمدشاه مسعود . قوماندانان جهادى،چنين چهره هايى سراغ ميشدند

وچند ، گل آقا شيرزوى پنجشيرى، عالء الدين خان هراتى وعبدالحق ننگرهارى 
تاى ديگرمشهورتر و نام آورتراز ديگران بودند و مسعود بلندآوازه ترين همه 

راديو بى بى سى، صداى امريكا : بود،زيرا رسانه هاى معتبر بين المللى چون 
وصداى آلمان و راديو بين المللى فرانسه وغيره هر وقتى كه از افغانستان نام برده 
ميشد،در توصيف وتمجيد احمدشاه مسعود ومقاومت او در برابر قشون سرخ 

پس من هم در زير تاثير تبليغات اين رسانه ها به مسعود . داد سخن مى دادند
 پيدا كردم، و او را به عنوان يك چهرهً تابناك مقاومت در خوش بينى ودلبستگى

برابر تجاوز بيگانه بركشور، در محفوظات ذهنم نگهداشتم و بعدها كه از كشور 
كودتاى ثوروپيامدهاى آن «مجبور به مهاجرت شدم، در كتابى كه زيرنام 

 نوشتم،از او به عنوان يك عنصر مستقل 1993 -95طى سالهاى» درافغانستان
 سياسى يادكردم كه بدون وابستگى علنى يامخفى با كدام -و با درايت نظامى 

  كشورخارجى، خود مستقالنه عمل ميكرده است و بارها قشون شوروى را در 
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  . شاهراه سالنگ مورد ضربات مرگبارنيروهاى خود قرارميداده است

يدخل اما درآثار وكتاب هاى كه بعدها از سوى رجال سياسى ونظامى شوروى وذ
در قضاياى افغانستان نوشته و انتشار يافتند، ديده ميشود كه متاسفانه بر 

بس » قهرمان پنجشير«عكس تبليغات رسانه هاى معتبرغرب، چهره اين 
  .نامطلوب  از آب بدرآمد

، از 1998 تا 1992 به سخن ديگر بعد از فروپاشى اتحادشوروى، طى سالهاى
ذيدخل در قضاياى افغانستان كتب سوى مشاورين  وجنرالهاى ارشد روسى 

  :بسيارى نوشته و منتشرشدند، كه از آنجمله اند

جنگ درافغانستان،نوشتۀ گروهى ازصاحب منصاب ارتش روسيه ،  -1
  1992انستيتوت تاريخ نظامى روسيه، 

  1994ارتش سرخ درافغانستان، جنرال بوريس گرومف، چاپ مسكو، -2

  1995سكى، چاپ مسكو، طوفان درافغانستان ، جنرال لياخف-3

اين كتاب به زبان (  تراژيدى وشهامت افغان، تاليف ستر جنرال لياخوفسكى،-4
انگليسى ترجمه شده وبروس ريچاردسن، ژورناليست آزاد امريكائى برآن نقدى 

  )نوشته

افغانستان، مسايل جنگ وصلح، نوشته گروهى ازدانشمندان روسى  -5
  1996،اكادمى علوم مسكو، 

 تان،پس از بازگشت سپاهيان شوروى،نوشته محمودقارييف، افغانس-6
  1998سرمشاورنظامى داكترنجيب، چاپ ،

 در پشت پرده هاى جنگ درافغانستان، نوشتۀ جنرال الكساندر مايوروف، -7
  شمديدهاى نويسنده در سالهاى چ( سرمشاور نظامى قشون سرخ درافغانستان

  ).ال چاپ نداردازافغانستان است، تاريخ تاليف وس1981 -1980

   توسط عزيز آريانفرترجمه و 4مذكوربه استثناى كتاب شماره  از كتب شش كتاب
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شايد كتاب . ، در اروپا انتشار يافته اند1995بعد از چاپ كتاب من درسال 
 نيز توسط آريانفريا كسى ديگر ترحمه شده باشد،مگر نويسندۀ اين 4شماره 

  .سطوربرآن دسترسى نيافته است

اين آثار دربارۀ رهبران حزب دموكراتيك خلق ورهبران تنظيمها وشخص در تمام 
ودربرخى از اين . مسعود مطالبى نوشته شده وقضاوت هايى صورت گرفته است

آثارازعقد قراردادهاى مخفى بين سپاه چهلم شوروى واحمدشاه مسعود پرده 
دى است از جمله اين قراردادهاى خالف مصالح ملى، قراردا. برداشته شده است

كه ازسوى قوماندان سپاه چهلم واحمدشاه مسعود به امضا رسيده، به متن آن در 
  :زير توجه كنيد

  مناسبات باهمى بين زعامت قواى شوروى مقيم درافغانستان

   وقواى  مسلح مخالف مقيم پنجشير
در مورد شرايط روابط دوجانبه بين رهبرى قواى اشغالى درافغانستان ومخالفين 

نيات نيك وبه آرزوى تحكيم صلح درافغانستان، طرفين عاقدين با پنجشير با
  .پذيرش وجايب ذيل معاهده را امضاء مى نمايند

گروه مسلح پنجشير كليه عمليات نظامى خود را درسالنگ جنوبى ومناطق  -1
حيرتان، بشمول استعمال هرگونه اسلحه _ همجوار متصل به شاهراه كابل
 پنجشير قراردارد، عليه مواضع قواى شوروى، درمناطقى كه بدست قواى مسلح

متوقف ) Tsarandoi(وسارندوى) MGB(قواى افغانى، محافظين سرحدى
  .سازد

  گروه مسلح پنجشير مسئوليت حفظ خطوط مخابراتى بين تاجيكان-2
)Tadzhikan (وچاگانى) Chaugani ( رابدوش گرفته ومانع حمله، قطاع

  .قواى شوروى وافغانى گرددالطريقى وساير اعمال خصمانه عليه 

   طرف شوروى طبق موافقه دوجانبه مسوليت تهيه تداركات، ضروريات فورى -3
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وسايرمواد مورد احتياج رابراى تقويه ونگهدارى پنجشير وساير مناطق متعلقه 
  .برحسب وقت تعيين شده بدوش ميگيرد

ناطق مربوطه  به سايرگروه ها ودسته جات مسلح اجازه داده نخواهد شد تا در م-4
داخل شده وعليه قواى شوروى وقواى افغانى دست به حمالت تروريستى 

  .وتخريبى زده وپايپ الين را منهدم نمايند

 تبادله معلومات ومساعى مشترك درجهت پيداكردن اتباع شوروى وافغانى -5
  .كه درمنطقه  مورد بحث مفقودشده اند صورت خواهدگرفت

اوره الزم درمورد اجتناب عمليات جنگى  درصورت خلق واوج تشنج، مش-6
  .وبرقرارى صلح در منطقه مورد نظر بين دوجانب بعمل خواهدآمد

 كيلومترى در هردوسمت خطوط 30 ساحۀ اين پروتوكول در سرتاسرقلمرو-7
در ماوراى اين . مواصالت بين تاجيكان وچاگانى امتداد واعتبارخواهد داشت

شيرحق دارند تا عملياتى به منظور قلمرو، قواى شوروى وقواى مسلح پنج
امحاى گروه ها وقطعات مسلح مربوط به تنظيم هاى ديگر كه عمليات نظامى را 

  .عليه هردو جانب متعاقدين متوقف نساخته است، انجام دهد

  . پروتوكول حاضر از لحظه امضا وصحه گذاشتن به آن مرعى االجرميشود-8

اين سند بوسيله ( 1988ن، دسامبر  درافغانستا- MOSSSR-عمليات گروه: منبع
 Shebarshin) (جنرال گروموف، جنرال تنى واحمدشاه مسعود امضائ گرديده

  )214-177شبارشين

، مقاله دومعاهده ودو 32-31، ص65ميرعبدالرحيم عزيز، درد دل افغان، شماره(
  )خيانت

د  را به مسعوىمتن پروتوكولموافقت نامه فوق ، اين اما روسها قبل ار عقد 
كه برطبق آن تمام واليات شمال وبعد آنرا بامسعود امضاكردند  فرستاده بودند

ستان به شمال هندوكش تحت ادارۀ مستقيم مسعود قرارميگرفت وعمالً افغان
   :  داراى  مواد آتى بودپروتوكولوجنوب تجزيه ميشد،آن 
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   )1: (شماره پروتوكول

   : اند ذيل قرار گرديده ائيدت شوروي سپاه فرماندهي طرف از كه سندي محتويات

 داخل به تاجيك قوم داخلي خودمختاري با نشين تاجيك محالت تأسيس 1 
 تخار، بدخشان، واليات ضي    ارا ساحه شمول به متحد، افغانستان چوكات
 خود هاي حكومت اقسام همچنين و كاپيسا و پروان هاي قسمت بغالن، كندز،
   .ساحه اين داخل  به مختار

 هاي ارگان بداخل دولتي مشخص مقامات اشغال و تاجيك قوم از گي ندنماي 2 
   .افغانستان وزراي  كابينه و ملي پارلمان جمهوري، رياست

 حزب يك بحيث رباني به متعلق افغانستان اسالمي جمعيت رسمي شناخت 3 
    افغانستان  در مساوي حقوق داراي و مستقل

 اسالمي جمعيت تشكيالت اساس به تاجيك منظم نظامي قواي يك تأسيس 4 
 قواي اين اهداف توضيح و تعريف افغانستان  اردوي در آن شمول و افغانستان

 اهداف  ارتباط به) است تاجيك منافع از مقصد (ملي منافع ارتباط به نظامي
   .  كابل – حيرتان شاهراه حفاظت شمول به حكومتي عمومي

 براي شرايطي تاسيس و تاجيك قوم خودمختاري چوكات داخل به    صلح تأمين 5 
   .تاجيك براي عادي زندگي بازگشت

 دولت جانب از همكاري شرق، شمال منطقه در   اقتصادي انكشاف موضوعات    6 
 هاي كمك شمول به جانبه چند هاي كمك  همچنان موضوع، درين افغانستان
      .سرحدي تجارت انكشاف همچنان ها كمك ديگر انواع و طبي اقتصادي،

   اي – وي جنرال توسط و ورانتسوف يوري شوروي كبير سفير توسط متذكره سند

 و مالحظه از را موضوعات اين خود نوبه به آنها  شده موافقه و مطرح وارنيكوف
   .اند گذشتانده افغانستان جمهوري زعامت منظوري

    عبارت بودند از كردند تبادله را اسناد كه زمان آن در شوروي هيأت
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 وارنيكوف   –   آي – وي جنرال شوروي، كبير سفير ،ورانتسوف ام–   ييور
رجوع شود به توفان در (   .شوروي دفاع  وزارت نظامي عملياتي گروپ قوماندان

اه ش ،٢١٣ -٢١٢ افغانستان، از الكساندرلياخوفسكى، صفحات
محمودمستمند، مقاله دشمنان استقالل ملى ونجاتگران تجزيه طلب، در افغان 

  )جرمن آنالين

به مالحظه ميرسد كه احمدشاه » ارتش سرخ در افغانستان«   با مراجعه به كتاب 
  . ،  نيز با ارتش سرخ معاهده اى بسته بود1988مسعود شش سال قبل از معاهده 

در اين مورد » ارتش سرخ درافغانستان«جنرال بوريس گروموف، مولف كتاب 
ما . مهمترين هدف خود نايل گرديم ماتوانستيم به 1982درسال « :مينويسد

توانستيم با احمدشاه مسعود تماس هاى بس پايدار برپا كنيم كه تا پايان خروج 
 `� ز��ن =�*ر�!��� �� .نيروهاى اتحاد شوروى از افغانستان تداوم يافتند

(� ا�# =�ل  .درا�����
�ن ��ر �� (� ���*د (� �*���� ه�& �
�Kو(� ادا�� ����

5ول داش� (� و�}\ ����5�ه� ��5K�وه�& ش*رو& ���ل�� دار ودس
ۀ او را ز�5 

�ش�\ ���*د �*ا��
���K ا& را (� ١٩٨٢درس�ل F=وش/� ا  �L; \س�� \�K��F� 
 ���!� &�Lروا���� س�5د\ (*د (� رو& Lدر�ن ���*د ت� �� ���ا���ء رس���
�� �5���5وا& (� ;*ن و;5ا& �ن  ���� �) �)*K� ]Kش*رو& درس�ل Nارت

)���07� Nبرپايه اين معاهده مسعود به  اعضاى ) تاكيد ازمن است( .*د، �ت
گروهش دستور داد تا از فعاليت شديد برضد نيروهاى دولتى دست كشيده و 
مبارزه مسلحانه را برضد سازمانهاى مخالف جمعيت اسالمى افغانستان پيش 

رادامه جنرال بوريس گروموف د) 119ارتش سرخ درافغانستان، ص (» .ببرند
 از روندكار ما با مسعود ودورنماهاى آن به KGB.ماموران« :سخنانش ميگويد

  )همانجا(».ميزان الزم باخبر بودند

ساده لوحانه خواهد بوداگر بپنداريم كه ارتش ... «: گروموف جاى ديگرى مينويسد
فرانيرومند شوروى توانائى آن را نداشت كه دار ودسته مسعود را كامالً 

رهبرى نظامى شوروى درافغانستان هرگونه امكانات را دراختيار ....دتاروماركن
� �� ���*د را��(*د����خ
� داشت كه �� �� N�H ل'و�� \�P5شخصاً نزد من .ه 
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. هيچگاهى دراين زمينه ترديدى پيدانشده بود واكنون هم بدين باورهستيم
سياست ها مسعود خود به خوبى وضعيت خود رادرك ميكرد كه طبعا اين امر در

او همواره ميدانست كه چه . وبرخورد وى با نظاميان شوروى تاثير ميگذاشت
» .چيزى به او اجازه داده ميشود وبه خاطر چه چيزى به شدت تنبيه خواهد گشت

  )122-121ص(

 اردوى وباشهامت شجاع جنراالن از كه) صافى(پيروز خوشحال جنرال     زبان از من
 ويك گرت فعال سهم وطن از دفاع در آباد  جالل جنگ ودر بود افغانستان ملى

 شد   شناخته قهرمان لقب به  نجيب داكتر رژيم سوى از وبعد داد دست از را پايش
 سوئد دركشور ،اكنون شده مهاجرت به مجبور نجيب داكتر رژيم سقوط از پس و

 باوى كه ديدارهاى در و كردم حاصل معرفت  وى با دراينجا من. ميكند زندگى
 رژيم  مخالفان مورد در  وموثقى وسيع اطالعات وى  كه بگويم ميتوانم ام اشتهد

 وگلبدين باعث وبحرالدين كانى كله مسعود،مجيد احمدشاه: قبيل ار داودخان
 كشور شمال و كاپيسا و پروان و كوهدامن  مردم درباره  مجموع ودر حكمتيار

 ها دره  وتمام انمودهاجر وظيفه مناطق دراين سالهاى خودش زيراكه ، دارد
 و  سرديده رابچشم كشور شرق وشمال شمال هاى ووادى ها خانه رود و ها وجلگه 

   .ميباشد اول  ودست  دقيق معلومات صاحب ارتباط اين به

 درسال : كه ميگفت خود ديد چشم از مسعود احمدشاه مورد در روزى  وى
 دولتى ردوىوا سرخ قشون مشترك  عملياتهاى از دريكى) 1982(=1361

 نيروهاى كه وهنگامى افتاد درمحاصره اى قلعه در مسعود برپنجشير،احمدشاه
 را ومحصورين واردشوند قلعه به وميخواستند تصفيه را قلعه اطراف  دولتى

 به را عمليات بقيه كه رسيد هدايت  شوروى قشون رهبرى سوى كنند،از دستگير
 تا كه افغانستان اردوى نمنصبا صاحب! واگذارشويد سرخ قشون كماندوهاى

 سخت دستورشورويها اين از بودند، داده زيادى تلفات قلعه، فتح به  رسيدن
 قلعه به و رسيدند سر هليكوپتر  با شوروى كماندوهاى بهرحال.شدند ناراحت

 مسعود احمدشاه ازآنها يكى كه را قلعه داخل اسراء از نفر شش پنج و كردند نفوذ
 وزنده فرار خبر مسعود اسارت بجاى اما. بردند سواركردههليكوتر در خود  با بود
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 از بعد  مسعود كه افزود خوشحال  جنرال. شد پخش صاحب امام از او بودن
 به بود، بس آتش به متعهد كه سالى سه مدت در باشورويها بس آتش امضاى

   .است ديده الزم هاى آموزش آنجا در و بود سفركرده اتحادشوروى 

است كه مسعود با امضاى زدستگيرى مسعود توسط شورويهابدينسان بعد ا
قرارداد همكارى با سپاه چهلم شوروى تن درميدهد وشورويها او را به عنوان 
الترنتيف بعدى حاكميت درافغانستان زير چترحمايت خود ميگيرند ودونفر 

را براى حفاظت مسعود ) استخبارات نظامى شوروى( GRUبادى گارد
در . رار مسعود به تالقان وتخاردر كنار مسعود قرار داشتندميگمارند كه تا ف

آغاز من به اين سخنان باورنميكردم تا اينكه كتاب جنرال بوريس گرومف را ديدم 
وتوافقات مسعود را باسپاه چهلم درآن كتاب خواندم، ديگر شك وترديدم از اين 

  .روايت آگاهان حزبى برطرف شد

*        *      *  

، اگر از كتب نويسندگان اروپائى در مورد افغانستان،صرف نظر افزون براين
كنيم، از سوى نويسندگان مستقل وهمچنان ماموران ادارۀ اطالعات مركزى 

نيز كتابهايى در باره افغانستان وجنگ با قشون شوروى نوشته ) سيا(امريكا
شده وبه نشر رسيده اند كه درآنها به وابستگى هاى مسعود با سازمانهاى 

  .استخباراتى  كشورهاى غربى نيز اشاره شده است

 سن ازجمله افغانستان شناسان معروف امريكائى يكى هم آقاى بروس ريچارد
Bruce.Richardson سياست روسيه درماوراى قفقاز، « است كه كتاب

در اين كتاب نيز ارتباط وهمكارى .را نوشته است» آسياى ميانه وافغانستان
مثل ساير (برمال شده است و چون اين كتاب  KGBسى مسعود با سازمان جاسو

در دوران حيات مسعود نوشته شده و توسط پوهاند داكتر ) كتب فوق الذكر
سيدخليل اهللا هاشميان ترجمه گرديده است، بنابرين اهميت مطالب ومحتواى آن 

دراين . بيشتر ازهمه آثارى است كه درغياب مسعود به نگارش گرفته شده اند
 وارتش KGBات ومطالب بسيارى ازهمكارى وارتباطات مسعودبا كتاب نك
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سرخ درافغانستان ديده ميشود وجاى تعجب اين است كه خود مسعود هرگز در 
رد مطالب آن كتاب، لب نكشوده وحتى دركدام مصاحبه ئى هم به ترديد مطالب 

آيا آنچه را ريچاردسن نوشته بود، .مندرج درمورد خود اشاره ئى نكرده است
حقيقت داشت كه مسعود نميتوانست به ترديد آن بپردازد و يا اينكه از نظر 
مسعود اين نوشته ها آنقدر بى اهميت بودند كه تصور ميكرد كسى به اين حرفها 

غافل از اينكه اين نوشته ها . توجهى نميكند و يا اگر توجه كند باور نخواهدكرد
ازمانده ها قضاوت وحكم خود را به تاريخ سپرده ميشوند وتاريخ برميناى همين ب

  .در مورد وى صادر ميكند

  آخر چرا يك محقق امريكائى كه نه با مسعود كدام رقابت سياسى، زبانى ، تبارى 

ودينى دارد، و نه رقابت جانشينى وسلطه جوئى، خواب راحت را برخود حرام 
روسيه ميكند، رخت سفر برمى بندد واز امريكا بلند ميشود وبا مصارف خود به 

ميرود وبا رجال وشخصيت هاى ذيدخل روسى در جنگ افغانستان مصاحبه 
هايى انجام ميدهد وسپس به امريكا برميگردد و با مراجعه به اطالعات واثار 
متعدد در بارۀ تجاوز شوروى برافغانستان، كتاب مينويسد و آنرا از هرجهت 

داشت؟ مگرنه اين اواز نوشتن كتابش چه هدفى . مستند ومستدل ارائه ميكند
است كه خواسته با اينكارخود حكومت و مردم امريكا وشايد مردم جهان رابا 
سياست روسيه آشنا بسازد؟ و نمونه ئى از اين سياست را در ماوراى قفقاز 

ى به نمايش وآسياى ميانه وافغانستان، دروجود احمدشاه مسعود پنجشير
است كه با وجود باخبرى از چنان مست قدرت وشهرت خود بگذارد؟ اما مسعود 

اين سكوت . محتويات كتاب، حتى يك جمله در ترديدآن اظهار نميكند
ميرساند كه حرفها وسخنان ريچاردسن امريكائى بى اساس وبدون دليل وبرهان 
قوى نبوده است وشايد اگرمسعود حرفى برخالف مطالب كتاب در مورد 

شود واسناد ومصاحبه هاى خودميگفت، ممكن بود ريچاردسن از امريكا بلند 
وياد داشتهاى خود را كه از رجال وشخصيت هاى ذيدخل در قضاياى افغانستان 
دراختيار او گذاشته بودند، در جلو مسعود ميگذاشت و براى اثبات ادعاى خود 
تا پاى ميز دادگاه هم با مسعود ميرفت و جنرالها واشخاصى راكه درمورد 
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ى  با مسعود ئد، به پاى ميز شهادت رويا رومسعود به او معلومات داده بودن
ريچاردسن براى ايقان خود وخوانندگان اثرش حتى باشخص گرباچف . قرارميداد

رهبراتحاد شوروى سابق نيز دررابطه به همكارى ووابستگى احمدشاه مسعود با 
سازمان استخبارتى شوروى مصاحبه كرده است وگرباچف بصراحت اظهار داشته 

و ريچاردسن اين مطلب را ضمن » .مسعود براى ما كارميكرده استبلى « :است كه
درسال گذشته به چاپ رسانده » افغان رساله«مقالتى دربخش انگليسى جريدۀ 

بنابرين ريچاردسن براى اثبات ادعاى خود، شاهدى چون گرباچف .است
راميتواند حاضر كند، اما مسعود وهوادارانش براى ترديد چنين اتهامى چه 

  ا به شهادت خواهند طلبيد؟كسى ر

كه )QUID PRO QUO( بروس ريچاردسن در يكى از مقاالت خودتحت عنوان
) 2006، اپريل 84شماره (ونيز در افغان رساله مجلۀ آئينۀ افغانستان 103درشماره 

ده ، سند ديگرى از قلم شارژدافرسفارت امريكا يدر بخش انگليسى به چاپ رس
دهد و ن سازشهاى احمدشاه مسعود  بدست مي پيرامو1986در سال دركابل را
در كابل  شارژدافر وقت امريكاBruce Amstutzتز آقاى بروس امست«: مينويسد

: نوشته است" پنج سال اول اشغال شوروى افغانستان،"دركتابى تحت عنوان
ازماه فرورى  قراردادآتش بس سر  هزاردالر دربدل تجديد350تقاضاى مبلغ 

 خاتمه يافت، 1984رورى بدر ماه ف آتش بس مذكور رداد، هنگامى كه قرا1983
  :  سه شرط را به شورويها پيش كرد براى انعقاد يك قرارداد جديدمسعود

   دوبرابر پول سابق،-1

  دوام تماس ومشوره مستقيم باقوماندانان شوروى -2

 )كتاب مذكور292صفحه( تسلط وادارۀ مستقل درۀ پنجشير توسط خودش -3
 آمر اداره استخبارات Dr.Alexander Fedotovفيدوتوف داكترالكزاندر

 نوامبر22ضميمه شد، دريك مكاتبه شخصى مورخ  KGBاوكراين كه بعداً به 
 موسوم به كرنيل زاكين KGB افشاء كرده است كه يك صاحب منصب 1992

سال رشخصاً مبلغ چندصدهزار دالر نقد را د)Col.Zakin Kadyrov( روفيقد
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حيث قسمتى از تاديات مربوط به قرارداد آتش بس به اول جنگ شوروى من
افغانستان، انجام تسلط .( احمدشاه مسعود رسانده وتسليم داده است

ايد كه به قراراسنادى كه  مى افزدسنبروس ريچار) 37تروريستى شوروى، ص 
 استخبارات نظامى شوروى افشاء شده، قبل از عقب نشينى سپاه از ادارۀ

" دفاع شوروى زير نظر وزير خارجه وزارتهاى خارجه و طشوروى يك هيات مختل
به " پسكوف" و" جنرال خارملوف" و"شينكوف"و" كريچكوف"و " نادزه شوارد
به حيث ترجمان هيات، از طريق ارتباطات " كاپيتان رژنوف گوچاروك"معيت 

قبلى كه با مسعود قايم شده بود، قراردادى را با احمدشاه مسعود بامضاء 
كه به موجب آن امنيت شاهراه سالنگ براى عبور سپاه شوروى از طرف رساندند 

احمدشاه مسعود تضمين شده بود ودر بدل اين خدمات براى مسعود يك ميليون 
وقتى سپاه شوروى  عقب نشينى را شروع كرد درتخطى با آن . دالر داده شد

 دوطرف قرارداد، حمالت هوائى وتوپخانه زمينى وراكتى باالى قريه جات واقع
شاهراه سالنگ انجام داد وتلفات سنگينى به مردم بى دفاع محل وارد آمد، 
مسعود به ارتباط اين حمالت توسط مشاور روسى خود نامه اى به سفيرشوروى 

فرستاد و او را به اقدامات انتقامى تهديد كرد، » Vorontsovورانتسف«
اقدامى ننمود، افت ومسعود هيچگونه مگرحمالت توسط سپاه شوروى ادامه ي

، 102آئينۀ افغانستان، شماره ."( چونكه بار ديگر پول زيادى به او داده شده بود
  )24ص

 I is for Infidel-From Holy War to- كتاببروس ريچاردسن به استناد 

Holy Terrror-) كاتى گانون"نوشتۀ )10صفحهKathy Gannon" كه مدت 
سياست پشتون زدائى  مورد درل درمورد افغانستان مطلب نوشته،  سا18

مسعود يك شخص پراگماتيك بود وقراردادهاى زيادى « : مينويسد كهمسعود
با اتحادشوروى امضاء كرد ودرسالهاى اول تجاوز واشغال شوروى گروه هاى 
قوم پشتون را از دره هاى متصل به كوه هاى هندوكش كه وطن آبائى  اوبود، نابود 

 را درشمال مستقر سازد ونشان بدهد كه ساخت تا قدرت وتسلط مستقل خود
  )49، ص101آئينۀ افغانستان، شماره ( ».تاجكها درشمال كشور بى رقيب ميباشند
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تراژيدى وشهامت " ى مولف كتابجنرال لياخوفسكبروس ريچاردسن ازقول 
 تصويراز جنگ 340 صفحه و800 شامل  وكه به زبان انگليسى ترجمه شده("افغان

آن كتاب تمام نامه هاى 674 تا630درصفحات  و)استشوروى درافغانستان 
 ود  با اولياى امور شوروى درجخصوصى وقراردادهاى رسمى احمدشاه مسع

احمدشاه مسعود پالن تجزيه افغانستان را از ابتدا روى " :سد كهويمين... .است
." ( راتحت زعامت خود تاسيس كند" تاجكستان بزرگ"تا كشور . دست داشت
  )16، ص100تان،شماره آئينه افغانس

*  *  *  

   درامريكا، مقاالت وكتابهاى بيشترى در ارتباط به  2001 سپتامبر11 پس از حادثه 

افغانستان وتجاوز شوروى برآن انتشار يافتند،از جمله ميتوان از كتب زيرنام 
  : برد 

  .بوش درجنگ، نوشتۀ ودوارد_ 1

  )عضوسيا(جنگ هاى نامرئى، نوشتۀ ستيف كول_ 2

  )عضو سيا(الشه شكن،نوشتۀ گرى برنتسنا_ 3

4-I is for Infidel-From Holy War to Holy Terrrorنوشتۀ كاتى گانون  
  .ژورناليست موظف درامور افغانستان

   War without ،2002 نيوزلين جنگ بى پايان، نوشتۀ بهروزخان،-5

End.Behrozkhan,Newsline-March2002   

 تزشارژشوروى، نوشته بروس امستشغال افغانستان در پنج سال اول ا-6
 1996دافرسفارت امريكادركابل در سال 

)Afghanistan,The first five years of Soviet Occupation. 

Bruce Amstutz.1996(  
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 مطالب دلچسپى به 2004 فبرورى23 و22روزنامه واشنگتن پوست درتاريخ 
 بن الدن توسط احمدشاه  در بدام انداختن و يا كشتنCIAارتباط  فعاليت هاى 
 Steveنويسنده اين مقاالت ژورناليست معروف امريكائى. مسعود به نشر سپرد

Cohl”" است كه مطالب مهمى در مسايل مربوط به افغانستان تا كنون نوشته
، افغانستان وبن CIAجنگ هاى نامرئى تاريخ محرمانه " وى مولف كتاب . است

  "2001برالدن از تهاجم شوروى تا دهم سپتام

)Ghost Wars,The Secret Histori of the CIA,Afghanistan And 

Bin Ladden,From the Soviet InvasionTo September 10,2001) (
  . ميابشد

  نويسنده وطن پرست وحقيقت نويس افغان مير عبدالرحيم عزيز، حقايق مهم 

كرده و بيرون نويس )جنگ ارواح( »Ghost Wars«وتكاندهنده اى از كتاب 
 فبرورى واشنگتن پوست افزوده است كه 23 و22درپايان ترجمه مقاالت مورخ 

براى روشن شدن مسايل وشناختن سيماى اصلى احمدشاه مسعود كمك 
گفته ميشود كه احمدشاه مسعود، گلبدين ) 114درصفحه(دراين كتاب.ميكند

حكمتيار، برهان الدين ربانى وسايرين درزمان رياست جمهورى 
حمدداود به پاكستان فرارنمودند و مورد استقبال زعامت آن كشور سردارم

، احمدشاه ISIنصيراهللا بابر رئيس سازمان جاسوسى پاكستان .قرارگرفتند
مسعود را به پنجشير فرستاد تا عليه رژيم داودخان دست به خرابكارى بزند، اما 

 رفته كه  تذكار190ودرصفحه . بعد از ناكامى دوباره به پاكستان فرارنمود
از سيا دريافت » ISI« دالر را بدون اطالع 200000مسعودچگونه ماهانه مبلغ 

ميكرده است، زيرا استخبارات پاكستان نيز سخاوتمندانه پول كافى دراختيار 
 دالر را 500000، سيا213طبق مندرجات صفحه . احمدشاه مسعود ميگذاشت

» ISI«حويل داد وآنرا از نزد احمدشاه مسعود ت] برادر[ به1990 جنورى 31بتاريخ 
 CIA اجنت سيا» گرى شرون«كتاب آمده است كه 198در صفحه . پنهان كرد

دالر ديگرهم به برادرمسعود، 900000 دالرمبلغ 500000درپاكستان برعالوه 
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آمده است كه سازمان 123در صفحه . احمدضيا دربدل خدمات جاسوسى داده بود
 با احمدشاه مسعود داخل تماس شده 1980 دراوايل دههً MI_6جاسوسى انگليس

مامورين سازمان جاسوسى . به وى پول، اسلحه و آالت مخابرات تحويل ميداد
انگليس به عبداهللا وزير امورخارجه درس دادند تا بتواند براى احمدشاه مسعود 

سازمان جاسوسى فرانسه . ترجمانى نمايد) MI_6(وسازمان جاسوسى انگليس
  .قابل توجهى ميكردنيز به مسعود كمك 

 فبرورى روزنامه واشنگتن پوست كه 23 و22 اكنون برويم بر محتواى مقاالت 
 را CIA جناب داكتر مير عبدالرحيم عزيز مطالب مربوط به احمد شاه مسعود با

به نشر سپرده ) 2004اپريل _مارچ(از آن روزنامه ترجمه كرده ودر افغان رساله 
  . است

  يك «:يز با اتكا به روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسدآقاى داكترعبدالرحيم عز

 از مركز ضدفعاليت هاى 1999 درماه اكتوبر CIA تيم از كاركنان سيا
اين تيم به . تروريستى اين اداره بسوى دوشنبه مركز تاجيكستان پروازنمودند

، Richياد ميشد كه بوسيله ريچ)االشه شكن(Jawbreaker_5اسم مستعار 
ريچ يك كارآزموده درسازمان . ، رهبرى ميگرديدCIA ن درآمرشعبه بن الد

 شناخته ميشد كه قبالً درالجزاير وساير كشورهاى CIA امنيت امريكا يعنى
ايشان در يكى از ميدانهاى دورافتاده . جهان سوم هم ايفاى وظيفه كرده بود

دوشنبه فرود آمدند وبعد ذريعه يك هليكوپتر روسى بسوى قله هاى باريك و 
هدف اين بود كه روابط جنگى وجاسوسى . برف شمال افغانستان سرازيرشدندپر

را با احمدشاه مسعود رهبر جنگجويان ژوليدۀ ائتالف شمال احياء نموده تا 
ما : به احمدشاه  مسعود گفتCIAرهبر تيم . مشتركاً عليه بن الدن مبارزه نمايند

  ....يك دشمن مشترك داريم بيائيد باهم همكارى نمائيم

رئيس مركز ضد جاسوسى امريكا اميد وار بود كه KoferBlackكوفر بليك
احمدشاه مسعود بن الدن راكشته و يا دستگيركرده بغرض محكمه تحويل 

  .خواهد داد
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، احمدشاه مسعود به 1999دريكى از خانه هاى تاريك دره پنجشير درماه اكتوبر
ن عالقمند به گفت كه وى از دل وجا» االشه شكن«يعنى CIA اعضاى هيئت

احمدشاه مسعود .ميباشد، اما در مورد محدوديت خود ذكركردCIA همكارى با
به اين نكته اشاره نمود كه بن الدن اكثر اوقات را درقندهار سپرى مينمايد،الكن 
. بعضى مواقع به جالل آبادهم سفر ميكند كه نزديك به خطوط ائتالف شمال است

داهللا كه فعالًبحيث وزير خارجه نظام احمدشاه مسعود ار طريق ترجمانش عب
پاليسى امريكا نسبت به افغانستان : انتقالى ايفاى وظيفه ميكند، به هيئت گفت

امريكا تمام توجه خود را بر بن الدن وهمكاران وى . محكوم به شكست خواهد شد
. متمركز ساخته درحالى كه معضله وسيع تر ازاين است كه شما فكر ميكنيد

ن چه؟ در مورد حاميان طالبان در دستگاه جاسوسى پاكستان چه؟ درمورد طالبا
وباالخره در مورد كشورهاى كمك دهنده آنها يعنى عربستان سعودى وامارات 
متحده عربى چه؟ حتى اگر ما دراجراى اوامر تان موفق گرديم، اين همكارى 

 ما با مامورين سيا به احمدشاه مسعود گفتند،. معضله بزرگتر راحل نخواهد كرد
انتقادات شما موافق استيم، الكن ما دساتير ديگرى داريم كه بايست عملى 

 به مسعود كمك نمود،اما رابطه آنها 1983بار اول درسال CIAسيا ... نمائيم
 بر پاكستان در جريان جنگ هاى افغانها عليه شوروى برهم CIAنسبت اتكاى 

اينكه وى عليه گلبدين از مسعود نسبت )ISI(سازمان جاسوسى پاكستان. خورد
گروه تندروان حزب اسالمى . حكمتيار به جنگ اقدام كرده نفرت عميق داشت

 CIAرابطه مخفى . حكمتيار از حمايت خاص پاكستان درآن وقت برخورداربودند
 گرى.  دالر به سردى گرائيد500000 در مورد مبلغ 1990با احمدشاه مسعود درسال 

 مستقر دراسالم آباد اين مبلغ CIAموران يكى از ما) Gary Schroen(شرون
تحويل داد به اين اطمينان كه احمدشاه مسعود ) احمدضيا(را به برادر مسعود

بايد قواى رژيم ماركسيستى افغانستان را در امتداد شاهراه سالنگ مورد حمله 
وساير » گرى شرون«. اما قواى احمدشاه مسعود از جا تكان نخورد. قراردهد
 هزار دالر را ماهرانه 500 معتقد شدند كه مسعود و برادرش مبلغ CIA مامورين

 به كابل آمد، مسعود به وى گفت كه 1996دزديدند، اما حينى كه گرى شرون در 
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به برادر مسعود تحويل » گرى «يعنى پولى را كه . هزار دالر را نگرفته است500او
  . ميداندداده بود بدست احمدشاه مسعود نرسيده بود ،حقيقت راخدا 

درين وقت .  در مركز جديدش درتالقان ديد1997گرى دوباره مسعود را در بهار 
طالبان كابل را متصرف شده واحمدشاه مسعود را به مناطق شمال رانده 

احمدشاه مسعود غرض جلب توجه امريكا در مجادله عليه طالبان حاضر به .بودند
  هاى ستنگربراىشد و شروع به خريدارى راكتCIA هرنوع همكارى با

CIAوى همچنان موافقه نمود كه از محل اختفاى بن الدن به. درشمال كشور كرد 

CIAتيم هاى خفيه . اطالع دهدCIA 250 با آالت جاسوسى واعطاى مبلغ 
نام رمز . هزاردالر درهرمالقات به ديد و بازديد مسعود در درۀ پنجشير آغاز كردند

 ذريعه هليكوپتر مسعود از 1997سال بود كه در» Nalt 1_1نالت«دسته اول 
 داخل 1999سه تيم ديگر هم درتابستان .دوشنبه بسوى پنجشير پرواز نمودند

پنجشير گرديدند وآالت جاسوسى را غرض تعقيب مخابرات راديوئى طالبان 
على الرغم شك و ترديد ادارۀ كلنتن در مورد . دراختيار مسعودقراردادند

با وجود حيوانيت .د رابا وى عميق ترساخترابطۀ خوCIA احمدشاه مسعود،
ووحشى گرياحمدشاه مسعود، اداره كلنتن آماده شدتا با مسعود درمسايل 
مروبط به جاسوسى همكارى نمايد، اما حاضر به مسلح كردن ائتالف شمال 

بعضى از اعضاى اداره امنيت ملى قصر سفيد با ياد آورى از عمليات نا . نگرديد
، ازاين هراس داشتند كه احمدشاه مسعود چند بار اجراى شاهراه سالنگ

 را گرفته اما كارى انجام ندهد ، درنهايت اداره امنيت ملى، CIA ديگرپول
   .همكارى با مسعود را تصويب كرد

 ،مركز ضدجاسوسىJawbreaker_5چند ماه بعداز پروازهاى متناوب تيم

CIAده در اطالع بدست آورد كه بن الدن دريكى از كمپ هاى القاع
دراين كمپ ، القاعده يك مكتب غرض تربيه . رسيد) نزديك جالل آباد(درونته

سيا CIA . كدرنخبه تاسيس نموده وحتى مصروف ساختن اسلحه كيمياوى بود
آالت جاسوسى به خطوط جنوب مسعود ارسال نمود و عمال مسعود با كمك 

ن تاسيس سيا، يك محل مشاهداتى رابراى نظارت كمپ بن الدCIA  كاركنان
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مسعود يك تعداد از راكت هاى،كاتوشاى روسى را برقاطرها بار نمود . كردند
احمدشاه . وبا كماندوهاى خود به تپه هاى مافوق كمپ بن الدن در درونته فرستاد

 اطالع داد كه كمپ بن الدن را با آتش راكت درهم CIA مسعود طور فريب آميز به 
با اين ماموريت نظر به داليل CIA ن سيابا وجود مخالفت ماموري. خواهد كوبيد

 اما سيا. مختلف، مسعود ادعا نمودكه كمپ درونته را مورد حمله راكتى قرارداد

CIA بعداً فهميد كه چنين اتفاقى نيفتاده ومسعود حتى يك راكت هم بسوى
 يك بار ديگر به مكر وفريب مسعودCIA سيا. كمپ بن الدن پرتاب نكرده است

  ....آگاه گرديد

 سيا] در بندرعدن2000بعد از حمله تروريستى بر كشتى امريكائى دراكتبر[

CIA مجدداً به مسعود رجوع كرد و كمك هاى وسيع تر وكشنده ترى دراختيار
برعالوه پول نقد غرض اعطاى رشوه به قوماندانان ومقابله با . مسعود قرارداد

كوپترها، اسلحه ثروت روز افزون طالبان با پول عرب،مسعود به الريها، هلي
مسعود . خفيفه، مهمات، لباس، غذا و شايد هم گلوله  و توپخانه ضرورت داشت

قيمت تمام شد اين نوع . به طيارات جنگى ضرورتى نداشت و تانك هم مطرح نبود
 ميليون دالر تخمين ميشد ومربوط  بود به اينكه 150 تا50كمك هاى مخفى بين 

طبق اين پالن . شتياق و حرارت نشان ميدادقصر سفيد تا كدام اندازه از خود ا
، آمرشعبه بن Rich يك مركز دايمى در درۀ پنجشير تاسيس كرد و ريچCIAسيا 

الدن مناقشه نمود كه مامورين سيا بايست طور دايم درآن منطقه باشند وبا عمال 
سيا ميخواست بى اعتمادى را كه نسبت به احمدشاه . مسعودهمكارى نمايند

رد پول خورى اش خلق شده بود از بين برده و روى اين منظور در نظر مسعود در مو
داشت كه كاركنان سيا مستقيماً داخل صحنه شده وبا ائتالف شمال در بدست 

آنها نميخواستند كه .آوردن معلومات از محل اختفاى بن الدن همكارى نمايند
ور ديگرى اين بارهم فريب احمدشاه مسعود را خورده و به يك حالت خجالت آ

  .مانند قضيه درونته مواجه گردند

هنگامى كه مسعود درفرانسه دعوت شده بود تا درپارلمان اروپائى 2001درسال 
به پاريس مسافرت كردند تا به مسعود »  ريچ«و» گرى شرون«صحبت كند، 
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اطمينان دهند كه با وجود مشكالت در واشنگتن مشتاقانه مايل اند تا مبلغ 
ر را طور منظم درقبال تبادل معلومات جاسوسى به احمدشاه چهار صد هزار دال

مسعود با پذيرفتن اين پول ووعدۀ همكارى جاسوسى به . مسعود اعطا نمايند
اگر امريكا كارى براى وى انجام ندهد، وضعش : گفتCIAآهستگى به ماورين 

احمدشاه مسعود . كامالً خراب شده و مقاومتش هم بزودى درهم خواهد شكست
ان به خبرنگاران درشهر اشتراسبورگ فرانسه گفت كه اگر امريكا ما را همچن

  . كمك ننمايد، اين تروريستها امريكا واروپا را صدمه خواهند زد

 اطالع CIA  مامورين امنيت مسعود به مركز ضد تروريستى2001درسپتامبر
دادند كه دو ژورناليست تلويزيون عرب ازسوى كابل خطوط ساحوى ائتالف 

متمركز براعراب CIA تبادلۀ معلومات بين مسعود و.  را عبور نمودندشمال
وخارجيان درافغانستان بود، اما اين دو ژورناليست عرب مورد عالقه شعبه 

وسرانجام ) جرمن آنالين_سايت افغان: رك(». واقع نشدCIAضدجاسوسى 
  احمدشاه مسعود توسط  همان دو ژورناليست گماشته2001 سپتامبر9درتاريخ 

 11شده از سوى القاعده ترور شد و دو روز بعد از ترور مسعود، حادثۀ تكاندهندۀ 
سپتامبر رخ داد كه به مرگ بيش از سه هزار امريكائى و سرنگونى برجهاى 
تجارت جهانى درنيويارك وتخريب بخشى از وزارت دفاع امريكا در واشنگتن 

  .انجاميد

 نكته مهم در اين گزارش، :يافت كه  با كمى مكث برآنچه گفته آمديم ميتوان در
يعنى يك سال بعد از اعالم 1983 در CIA استخدام مسعود از سوى سيا

است، مگراين آمادگى ) استخبارات نظامى شوروى(GRUهمكارى مسعود با
 پاكستان برسرمخالفت مسعود با رهبرحزب اسالمى ISI از سوى CIA مسعود با

 دالر به 500000 با پرداخت مبلغ 1990و بار ديگرسيا درسال . برهم ميخورد
برادرمسعود در پاكستان از او ميخواهد تا شاهراه سالنگ را بر روى قطار هاى 
اكماالتى رژيم كابل ببندد، اما چون مسعود با سپاه چهلم قشون سرخ ووزير دفاع 
رژيم كابل معاهده اى را امضا كرده بود كه بر قطارهاى اكماالتى از سوى افراد 

مى صورت نگيرد،لذا مسعودهيچ حركتى عليه رژيم در سالنگ نكرد و اواقدا
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» جنگهاى نامرئى«در كتاب .بنابرين پنجصد هزار دالرپول سياه به هدر رفت
هزار دالر مبلغ 500آن تذكررفته است كه گرى شرون عالوه بر) 198درصفحه (

 CIAيا طبيعى است كه س. هزار دالر ديگر هم به برادر مسعود پرداخته بود900
ديگر نميتوانست به قول و قرارهاى مسعود اعتماد كند و بنابرين روابطش را با 

 دوباره به مسعود رجوع ميكند تا در CIAسيا1997درسال . مسعود قطع كرد
اكنون كه مسعود كابل را از دست داده و . دستگيرى بن الدن آنها راكمك نمايد

ن راه گام بردارد ، بشرط آنكه درتالقان مستقر است، حاضر ميشود باسيا دراي
امريكا نيز برپاكستان وكشورهاى عربى فشار وارد نمايد تا دست از حمايت 
طالبان بردارند، اما سيا آنرا خارج از حوزه ماموريت خود وانمود ميكند، ولى با 

 هزار دالر درهرمالقات به مسعود از او ميخواهند تا آخرين 250پرداخت مبلغ 
سى را درخطوط نزديك به درونته، جايى كه گفته ميشد مركز دستگاه هاى جاسو

تربيوى القاعده و ساختن اسلحه كيمياوى در انجا صورت ميگيرد، نصب واز 
مسعود آن را مى پذيرد و بعد با انتقال چند قاطر . طرف افراد سيا كنترول گردد

 را در راكت  بركوه هاى مشرف به درونته به سيا گزارش ميدهد كه كمپ القاعده
درونته نابود كرده است، حاالنكه سيا از طريق كانالهاى خصوصى  ديگر اطالع 
بدست آورد كه مسعود اصال دست به چنين كارى نزده است واين دومين بارى بود 

  . كه سيا گول مسعود را خورده و پولش را باخته بود

 اين امر كه مى سيا براى سومين مرتبه  به مسعود رجوع كرد،  دراين مرتبه با قبول
 در پنجشير بصورت دايم حضور داشته باشند، به CIA بايستى اعضاى سيا

مسعود كمك هاى پولى وتسهيالت ديگرى وعده داده شد كه قميت مجموعى آن 
 ميليون دالرميرسيد وچنين مبلغى را بايد قصر سفيد تصويب 150 تا 50كمكها از

 وعده ها توام بود با پرداخت اين.ميكرد، كه به وعده هاى مسعود باور نداشت
ماهانه چهارصد هزار دالر كه از طرف گرى شرون وريچ به مسعود در اشتراس 
بورگ  فرانسه در بدل تبادل اطالعات مخفى در مورد بن الدن از سوى مسعود  

اما انسان نميداند كه آيا سيا ميخواست اين بار هم به مسعود پول . وعده داده شد
كند، يا اينكه با استقرار اجنت هاى سيا در درۀ پنجشير ومهمات جنگى  كمك 
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زمينه نابودى مسعود رافراهم كنند وانتقام گول خوردن هاى خود را از مسعود 
  بكشند؟

از بقيه داستان مسعود وسيا، به اين نتيجه ميرسيم كه مسعود، زيركانه باچندين 
شوروى، KGB امريكا، CIA پاكستان ،ISI: سرويس استخباراتى،از قبيل

، سازمان اطالعات مخفى فرانسه، MI-6سازمان اطالعات مخفى انگليس
همكارى داشته است، واما در پيوندبا سيا ميخواسته بن الدن را دربدل يك 

شكاركند، ولى چون )  طرد طالبان وقرارگرفتن خودش بجاى شان(پاداش بزرگ 
ار و مريزى سيا دراين مورد تعهدى به وى نميداد، مسعود هم اطالعات كجد

دراختيار اجنت هاى سيا ميگذاشت و باالخره مشتش نزد سيا باز ومعلوم گرديد 
به نظر ميرسد كه سياهم . كه با وجود گرفتن پول از سيا، آنها را فريب ميدهد

عوض آن همه پول و وقت كشى وخجالت زدگى، ضربۀ خود را بصورت غير 
كرده باشد وعاقبت با رمسعود وارد بواحتماالً توسط نزديكانش مستقيم 

مسئوليت ، احمدشاه مسعود از صحنه سياسى ونظامى افغانستان نابودكردن 
  . ندنابود شد  عرب تبارافتاد كه بااو يكجاژورناليستترور وى به گردن دوتن 

كسى نبوده، جز يك عنصر وابسته  به » شير پنجشير«بدينسان ديده ميشود كه 
بقدرت بسى از مجاهدين تنظيمهاى رقيب بيگانه گان كه بخاطر شهرت ورسيدن 

ونيز هزاران كس ازشهريان بيگناه كابل را خانه خراب و سر به نيست كرده است 
افزون بر آنچه گفته آمديم، . وسرانجام خودنيزقربانى اين جاه طلبى مفرط خود شد

لكه سياه ديگرى كه بر دامن مسعود ديده ميشود غارت صدها وهزاران تن 
وزمرد وسنگ هاى قيميتى از كوه هاى پنجشير وبدخشان است كه الجورد ولعل 

توسط افرادشوراى نظار از معادن افغانستان كه سرمايه ملى است و به تمام ملت 
تعلق دارد،بدون هيچگونه مجوز قانونى بيرون كشيده شده و دربازارهاى 

ه غيره بتايلند وپاكستان وفرانسه ودبى وكشورهاى عربى وسويس وايتاليا و
بارى در .فروش رسيده وپول آن به حسابهاى مسعود وربانى ريخته شده است

عهدحكومت داكترنجيب اهللا، فيلمى از غارت وقاچاق معادن افغانستان توسط 
 دالالن شوراى نظار وجمعيت اسالمى دركابل به نمايش گذاشته شد،آيا آن روز
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ا اگرحضوردارند فرانرسيده تا در اين مورد پرس وپال صورت گيرد وعاملين ر
  . ويا غايب اند، محكوم كنند تا درس عبرتى باشد براى ديگردزدان ثروتهاى ملى

درسايت (» افغانى«وضد » ملى« در مقالت كامالً ضد  اخيرا دستگير پنجشيرى ً
  زمرد، الجورد، من باور دارم كه همه معادن«: خواندم كه نوشته بود) ائىيآر

ان عناصر طبيعى، ميراثهاى تاريخى، ياقوت،آهن،مس،آبهاى مست وخروش
زير زمين وروى زمين  فرهنگى وبيك سخن ثروتهاى مادى فرهنگى تاريخى 

و  وطن واحد افغانستان ، به همه گروههاى قومى واقليتهاى ملى ومذهبى ساكن 
 ». تعلق ميگيرد وثروتهاى مادى وفرهنگى سرشار مردم ما اند تجزيه ناپذير ما

ودصادق است، چرا به عنوان يك عنصر وطنخواه، براين اگر او به اين قول خ
غارت آشكار ثروتهاى ملى كه از سوى شوراى نظار به تاراج برده شده، اعتراض 

يا رعايت  آيا اين خاموشى شان جز ترس از دشمنى باسران شوراى نظار و نميكند؟
آيا از نظر  حال وطنداران پنجشيرى اش معنى ديگرى ميتواند داشته باشد؟

ايشان ساير اقوام كشور هم اجازه دارند تا منابع طبيعى زير زمين وروى زمين را 
كه در محل سكونت شان قرار دارد، به بهانۀ ضعف حكومت مركزى غارت كنند و 

  به خارج انتقال داده بفروشند وپول آن را در حسابهاى شخصى خود بريزند؟

كيلومتر در 6-5ى كه بطول اكادميسين پنجشيرى، تخمين زده ميتواند كه از تونل
دل كوه هاى الجورد بدخشان توسط شوراى نظار وجمعيت كنده شده، چه مقدار 
الجورد غارت شده و پول آن به حساب كدام اشخاص سرازير شده است؟ واگر اين 
كارها بدون مجوزقانونى خودسرانه صورت گرفته باشد، نام اين دستبردها را 

 يا خدمت به شوراى نظار؟ اين همه غارت ثروت خيانت به ثروتهاى ملى ميدانند
هاى ملى و تاراج گنجينه هاى فرهنگى براى سران شوراى نظار كافى نبود كه 
سرانجام لقب قهرمان ملى را هم از چنگ ملت غارت كردند وآن را به نام كسى 
 پيوند زدند كه با هيچ معيارقانونى، انقالبى، كودتائى، جهادى،جز با معيار

  . دزدى برابر نيست و غارت

بقلم "جمعيت اسالمى وشوراى نظار را بيشتر بشناسيم"ى تحت عنوان درمقاله ا
و ساير سنگ  مورد غارت و فروش الجـورددر « :بريالى دُربابائى مى خوانيم كه
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 هاى قيمتى و مواد كار آمد صنايع كيهانى؛ مثل زمـرد توسط مسعود وباند وطن

:  نقل كرد1981 سپتمبر10مورخه» شيتدپرس اسو« ، مى بايد از گزارشفروشش
؛ ويا از » كـان زمـرد درهء خنـج دست يافتهمسعود ب 1980اگست در«

 كه در بخشى از 39 تا 26، صفحات 1991بهار27 شماره» جيمزوجيمولوژى«مجله
شاه مسعود از راه فروش الجـورد،   احمدۀدر آمد ساالن«: آن اين خبر درج شده

دالر امريكايى مى  رانبهاى ديگر به يك صد ميليونكوارتـز و سنگ هاى گ
زمـرد در دره  احمد شاه مسعود و انحصار گرى پنج هـزار كـان ال جـورد و« ؛ »رسد

  )2006سايت دعوت نت ،اگست (».پنجشير

، )يكى از مشاورين پريزدنت كرزىسابق  ووزيرخارجه(داد فراسپنتابارى آقاى 
آن كوهستانى سنگ فروش :" گفته بودبار بر قبر مرحوم غدر يك اجتماع مردم

منظور آقاى سپنتا احمدشاه مسعود بود كه بعدها " .نمى تواند قهرمان ملى شود
در نشرات برون مرزى واز جمله در هفته نامه اميد سروصداى فراوان ايجاد كرد 

  .وبا الفاظ بسيار ركيك و بازارى برشخصيت سپنتا تاخت وتاز صورت گرفت

احمد ....«:نددر مورد مسعود نوشته ميك) يېجعفرعطا(ن كابليكى از باشندگا
 ،شاه مسعود، جنگساالرى بود كه شخصيت و انديشه او در ميان انفجار و خون 

زخم ديدن، كمين گرفتن و كمين خوردن و حمله   زخم زدن و،كشتن و كشته شدن 
ى بيش نمى پايبندى مسعود به استقالل كشور نيز توهم... .و گريز شكل گرفته بود 

 اولين رهبر جهادى بود كه روابطش با ، بعد از سقوط نجيب ،مسعود. دباش
تبديل   نظامى روسيه- سياسىۀ به مهر]و... [ابعاد تحكيم نمود روسيه را در همه

 همان روسيه اى كه در ديد عموم مردم كشور به تجاوزگرى و قتل عام يك و ،شد
  .  باشد ميليون انسان در افغانستان متهم مى نيم

هاى گسترده ميان  مسعود و اطرافيانش در فرداى سقوط نجيب و آغاز درگيرى
جامعه   به خصوص، هوشيارانه كوشيدند تا افكار عامه مردم كشور،مجاهدين

پر واضح است كه .  متوجه پاكستان بسازند،تاجيك را از دشمنى با روسيه 
نى وطن ما محكوم و پاكستان در امور كشور و نقش آن كشور در ويرا دخالت

بايد نقش روسيه در ويرانى كشور و اشغال وطن از سوى  اما چرا. روشن است
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مسعود در برابر كشورى كرنش مى كرد كه  مسعود ناديده گرفته ميشد ؟ چرا
   باشد ؟ مسوول بخشى از بدبختى هاى مردم كشور ما مى

 آتش گشود و  بر روى هر مخالفش،نيم دهه جنگ در افغانستان مسعود در دو و
خانواده هاى بسيارى را . بيگناه بسيارى را به زمين ريخت خون هاى. سنگر گرفت

با خاك يكسان نمود تا سردار بزرگ تاريخ جامعه  غرب كابل را. داغدار ساخت
 آرزو هاى بر باد رفته، ، شكست ،ويرانى   جز، اما در لحظه مرگش ،اش گردد 

مسعود در . آورد ديگرى نداشت  ، دستدشمنى و نفاق وسيع ميان اقوام كشور
در آخرين روز هاى حياتش، .  به پايان خط جنگ هايش رسيده بود،هنگام مرگ 

 به مغاره هاى كوه و دره هاى ژرف ،پنجشير چون آغازين روز هاى جنگ در
تفاوت كه ديگر آن جوان كوسه با كاله  با اين. پنجشير و بدخشان پناه برده بود

 ،ل جنگ و ويرانى و انحصار طلبى در كشوراو به عنوان سمبُ...نورستانى نبود 
پيوند  .نيز باشد...  عدالت سياسى و ،توانست قهرمان ديموكراسى نمى

 كه يكى حيات مى دهد و ،آب و آتش خواهد بود موكراسى و مسعود، پيوندد
  )2006جرمن آنالين، مارچ_ سايت پيام وطن وافغان( ».ديگرى مى سوزاند

مطبوعات پشتيبان مافياى « : شكوهى نيزدرمقاله اى مينويسدآقاى حسين
شوراى نظار و جمعيت مدعى است كه گويا آنها عامل اصلى شكست اتحاد 

آقاى مسعود خود موقعى !)يك فكاهى بى خنده( شوروى در افغانستان بوده اند
 طالب و پاكستانى عليه او ه�0 ه'ار �52كه در تخار بود اعتراف كرد كه فقط 

اين آقايان كه  شكست اتحاد شوروى را نتيجه جنگ خود و قوماندان .جنگندمي
مظلوم هميشه فرارى شان ميدانند ، از خود نميپرسند كه اين چگونه است كه 
شكست دهندگان يك ابر قدرت در مقابل هشت هزارنفر طالب و پاكستانى از 

د كه ساحل درياى آشنا ، چنان ترس بر ايشان غلبه ميكن اراضى شمال بى خبر و نا
 . را براى فرار امن ترين جاى براى خويش مى يابند) منطقه خواجه بهاوالدين ( آمو

 در درجه )الجورد وزمرد( سنگهاى قيمتىدفاع مافياىدر واقع،  جنگ مسعود
، براى حفظ منافع خود در مقابل موادمخدر شمالاول، و در درجه دوم مافياى 

ق كشور بود كه در آغاز گلبدين در راس آن بود مافياى مواد مخدر در جنوب و شر
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 داكتر اسپنتا وهسترى تماميت (».و بعدا طالبان تيكه دارى آن را بدوش گرفتند
  )جرمن آنالين-خواهان،سايت افغان

�» س52eKوش �� ��5LWن ؟ "آقاى عرفان در مقاله ئى تحت عنوان��*K��:  »افسر 
 ارشد مقام و ــ ما دشمنان ديدگاه از ـ خود كتاب در شيوور مايكل اى آى سى ارشد
 خود كتاب در مينمود تكلم خوب پشتو و درى بزبان كه ) شرودر گيرى (اى آى سى

 در) كول ستيو(   تايمز، واشنگتن روزنامۀ ايديتر همچنين و ـ دخول نخستين  ـ
 دوطرفۀ بازى همين) اند ساخته افشأ را ها راز اين ـ ارواح هاى جنگ ـ خود كتاب
  )٧٩افغان رساله، شماره ( " .گرديد او قتل موجب كه بود  مسعود ساالرجنگ

مورد  در آميز واين كتاب هاى معتبر ومقاالت متعدد ديگر اين نوشته هاى انتقاد
مسعود، تمام اميدها وآرزوهاى مرا بخاطردريافت چهره هاى كه بتوان از آنها به 

مانهاى استخباراتى عنوان شخصيت هاى مستقل ملى و غير وابسته به ساز
و بنابرين با دريغ وافسوس ميخواهم . كشور هاى منطقه يادكرد، برباد داد

 شوروى، برخالف جنگ هاى اول ودوم وسوم افغان و -يادآورشوم كه جنگ افغان
انگليس، هيچ شخصيت برازندۀ ملى در دامن خود پرورش نداد تا عملكرد 

وئى از خود گذرى وميهن دوستى وتدبير ودرايتش درسى براى تاريخ كشور والگ
تمام رهبران و قوماندانان تنظيمهاى جهادى . براى نسل هاى آينده وطن باشد

متاسفانه درسازمانهاى جاسوسى كشور هاى منطقه متعهدانه راجستر شده 
پس از سقوط دولت مورد حمايت شوروى، بدستور كشورهاى حامى  بودند و

به . ار هم ميهنان خود شركت جستندخود درمسابقه  ويرانى وطن وكشت وكشت
همين خاطر است كه باو جود دومليون شهيد، تخمين يك ميليون معيوب، پنج 

 11 واگرحادثه  .ميليون آواره، كشورما از آزادى وثبات و امنيت بهره مند نشد
 مبارزه با لمللى در يك ائتالف وسيع به بهانۀسپتامبر رخ نميداد و جامعه بين ا

رما را از چنگ آدم كشى و ويرانگرى تنظيمهاى جهادى وطالبانى تروريزم، كشو
نجات نميداد وبا قربانى دادن فرزندان خود ثبات نسبى را در ميهن ما برقرار نمى 
ساختند، خدا ميداند كه سرنوشت وطن ما كه تا لبۀ نابودى كشانيده شده بود،از 

ه هاى شهركابل، كشيد؟ ويران دست اين رهبران وجنگ ساالران سفاك بكجا مى
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پس . سند سنگ دلى وشقاوت وبى كفايتى همه رهبران وفرماندهان جهادى است
 شوروى، را نبايد از ميان رهبران تنظيمها وقوماندانان -قهرمانان جنگ افغان
   .تنظيمى جستجوكرد

 شوروى، آن سپاهيان گمنامى اند كه تاريخ ميهن نه -قهرمانان جنگ افغان 
 با اين وضعيت واين برداشتها .رد و نه نامى درحافظۀ خودنشانى ازگور آنها دا

ازمدتها  بدينسو برآن بودم تا به تجديد نظر كتابم بپردازم، اماشوربختانه تا كنون 
بنابرين من اين نوشته را به عنوان  تكمله اى بر . چنين فرصتى بمن دست نداد

  .  كتابم پيشكش خوانندگان ارجمند ميكنم191 -188صفحات 

  2006مى 14يان پا
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  مقاله هجدهم 
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  زده وهيجان تند دومطلب" رساله افغان " دوست ووطن آگاه مدير پيش روز چند
 ارسال افغان سرشناس نويسندگان از اى عده براى الكترونيكى پست توسط  را

 اندركاران دست جانب از بود  يىگونه هذيان اخوانفر آنها از يكى كه  بودند، كرده
 نامۀ توهين وديگرش دركابل، پشتو مكاتب ايجاد ضد  بر" خاوران"سايت

 دريادلى درويش . پشتون قوم دربارۀ)  دريادلى  درويش وبالگ ( از بود متعفنى
   :است نوشته"پشتون غير هاى ننگ  بى و پشتونى فاشيزم "زيرعنوان مطلبى

 و صد دو مدت در  خراسان پاك زمين سر در پشتونها فرمانروايى و پادشاهى" 
 ، چپاول ، گى خودكامه ، ظلم ، كشتار ، اشغالگرى تجاوزگرى، با  سال پنجاه
 شده  دگرگون ها رنگ و عوض ها چهره. است بوده همراه  غدارى  و فريب ، تاراج
 است يكى امروز تا آغاز از شان عمل اى جانمايه و ها  هدف ماهيت اما اند،

   ....ديگران  قيموميت پشتون، حاكميت:

 بيشمار جنايات شاهد ما ، اخير سال ده همين در ، درگذريم كه ها گذشته از
 تنها نه ما هاى ننگ بى و جبونان و كاران محافظه ولى  ايم بوده  پشتونى فاشيزم

    .اند هگفت هم را " خدا شكر " بلكه ، اند برنياورده  دم آن برابر در كه

   ،  ها خلقى سور و ها ملتى اوغان همدستى و همكارى با و آمدند طالبان اگر  
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 را مردم ، كردند تاراج و عام قتل مختلف مناطق در را پشتون  غير مردمان
 شان جوان و پير و كودك به ، بردند خود با را مردم زنان  ، ساختند) خصى(خسى
 ما  هاى ننگ بى  ، كشيدند آتش به را شان دهات  و قريه و شهر ، نكردند رحم

 بين در و شود مى خراب ملى وحدت كه  نكشيد را تان صداى ، الحمداهللا : گفتند
    !  افتد مى نفاق ملت

 قدرت به امريكا توسط فاشيست هاى ملتى اوغان بازهم ، طالبان از پس  اگر
 را ملى سرود ، شدند مرتكب را غدارى و خيانت ها صد  قدم هر در و  شدند نصب
 مساله ها ده اساسى قانون در ، زدند جا ملت باباى را كل ظاهر  ، ساختند پشتو

 وزارت  نمودند،  منافقت هزار اءروز و وكال تعيين ،در كردند  وارد را ملى ضد اى
 هرچه ، نمودند اشغال ديگر دنبال به يكى را ساز سرنوشت  و مهم هاى كرسى و ها

 هاى برنامه ، كردند جمع طرف هر از بود كه  تنظيمى  و حزب هر از پشتونيست
 اقوام به مربوط افراد ، سازند مى عملى شدت  به روز هر را خود قومى و زبانى
 هاى كتاب ، كنند مى داير پشتو هاى  كورس ، رانند مى جا همه از را پشتون غير

 ونيزهپشت كار سازند، مى  پشتو زبان به مختلف هاى بخش در را مكاتب درسى
 مى پيش شدت به  غدارى و گرى حيله با ها عرصه تمامى در را اوغانستان كردن
 دور امور  همه از كردند، قدرت خلع ، كردند سالح خلع را ها پشتون غير ، برند

 اجتماع  گى زنده امور همه كشور داخل در چه و خارج در چه ، استند راهى ساخته
 ، پشتون هاى فاشيست دست در مسجد ، اند گرفته خود دست در را افغانستانى

 دست در تيلويزيون ، شان دست در راديو ، پشتون هاى فاشيست دست در مكتب 
 ، كنند مى تعيين  ما براى را زبان ، شان دست در انترنتى و كاغذى نشرات  ، شان

 مهه ، را آينده ، را امروز ، را گذشته ، را تاريخ ، كنند مى تعيين  ما براى  را هويت
 چه ، اهللا الحمد : ميگويند ما هاى ننگ بى ، . . . و  ميكند تعيين ما براى  را همه و

 را تان صداى پشتونى فاشيزم برابر در كه كنيد هوش ، است  شرايطى خوب
 ، حوصله ، شويم مى بدنام ما و شود مى دار خدشه  ملى وحدت كه برنياوريد

    !   گفتن حق و خواستن حق از است بهتر  ، مرگ ، تسليم ، خاموشى ، گذشت

    وحشى فاشيزم برابر در  وقتى ، بگويى را  حق وقتى  ، بزنى حرفى وقتى            
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 پشتون ما كه بگويى وقتى ، نمايى بلند را اعتراض صداى  ها ستپشتوني
 شويم نمى پشتون ما ، بودند پشتون ما آباى نه  ، بودند پشتون ما جد نه ، نيستيم

 ما ، كنيم گى زنده خود تاريخى و  ملى شخصيت و هويت با كه بگذاريد را ما ،
 ، كنيم گى زنده پشتونى  فاشيزم ظلم و شكنجه و سلطه تحت نميخواهيم ديگر
 حق هم ديگران  ، نيست ها پشتون از تنها وطن بدهيد، كشيدن نفس حق ما براى
 ما گوش در ار " است اكثريت پشتون " واهى افسانه ديگر دارند، گى زنده

 ها جبون همين همه از قبل ، بنويسى و بگويى را سخنان اين وقتى ، . .. و  نخوانيد 
 و شوند مى همصدا پشتون فاشيستهاى با ، تازند مى تو بر خودى هاى ننگ  بى و

 هاى فشار  ، زدن نق ، اندرز ، پند. جويند مى ها چاره و ها راه ساختنت  خفه براى
 را ديگر منافقت صد و شخصيت ترور ، شيطنت ، مضرى ، دسيسه  ، گوناگون
    ! سازند  خاموشت تا ميكنند

 ميخواهند آنها كه اى گونه به جريان و شود محكم ها فاشيست بيخ يكبار اگر
 و خان هاشم و خان عبدالرحمن كه كرد خواهند كارى اينبار  ، رود پيش

    . ببريم ياد از را مالعمر و امين  اهللا حفيظ و مومند محمدگلخان

 اقتدار سر بر امروز كه پشتونيست هاى فاشيست گوناگون هاى دسته اين  
 و ها اتمر حنيف ها، احدى انورالحق ها، زى احمد ها، كرزى  اين هستند،
 نيرنگ و ها برنامه و ها تيورى و امكانات و وسايل با ، شان  همرزمان و همفكران

 دوصد در كه را آنچه و اند آمده ميدان به ىاساس و گسترده  و جانبه همه خيلى هاى
 اينها . داد خواهند انجام ، سازند عملى كامل صورت  به نتوانستند سال پنجاه و

 ، تر خطرناك ، تر غدار تر، مكار تر، انديش  سياه تر، شوونيست مرتبه صدها
 اشيستف پيشكسوتان از تر خاين و تر  شياد ، تر بيرحم ، تر كينه پُر ، تر اى عقده

 و مقاومت اينها برابر در  اگر  ، بيابند را الزم موقع اينها اگر . باشند مى خويش
 سازماندهى و آگاهى و هوشيارى  ما اگر ، نگيرد صورت جانبه همه و جدى مبارزه

 و ترس و كرختى و بيتفاوتى  و خواب ما اگر ، باشيم نداشته را مناسب امكانات و
 مقابل در شجاعانه  و آگاهانه قاطعانه، ما اگر نكنيم، دور خود از را جبونى
   شده نوشته"  ... ... .شد خواهد تر انگيز رقت و سياهتر ما روزگار نرزميم، فاشيزم
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 آگاه اننويسندگ از هريكى تا بود اين رساله، افغان ومبتكر دانشمند مدير منظور
 برانگيز تفتين گروه و دلى دريا درويش اصلى چهرۀ  افشاى در خود سهم  به افغان

 اينسو به سال چند از مجهول هاى وآدرس مستعار نامهاى با كه  ، طلب وتجزيه
 واصليت وحيثيت وفرهنگ زبان ملى، هويت تاريخى،  برافتخارات پيوسته
 شجاع قوم اين ادرس به  هاماتات و ها  توهين بدترين واز ميتازند پشتونها
  .بزنند شايسته درخورو  اقدام  به دست ورزند، نمى سازدريغ وتاريخ

 در اى كوبنده  مقالۀ كه ندبود كسى نخستين ، احمدنورى ولى جناب خوشبختانه 
 در  فبرورى 24ودرتاريخ تنداندازنوشت تفرقه گروه اين اصلى هاى چهره افشاى
 غمخور ازايشان،آقاى تاسى وبه. گذاشتند " نالينآ جرمن -افغان "محبوب سايت
 گروه اين برضد ومستندى مفصل مقالۀ كه است پرستى وطن نويسندۀ  دومين
 به ودرى معتبرپشتو هاى سايت به فبرورى 27 تاريخ در و نوشتند  وخائن مزدور
 دسترسى قابل آنالين جرمن -افغان درسايت مقاله دو هر اكنون  هم كه سپردند نشر

   .ستا

 افغان مديرمسئول هدف ، نموده سطحى برخورد موضوع ما،با دوستان از برخى
 به و نداشتند را موضوع بررسى حوصلۀ اينكه ويا نكردند درك يا  را رساله

   .پرداختند استراحت

 دقيق، وغير  زده شتاب جملۀ سه دو و سوال چند نوشتن با من فكر به مگر
. رفت كشور ارضى وتماميت ملى وحدت ضد طلب، تجزيه گروه جنگ  به نميتوان
 تمويل و وتشجيع حمايت ما وطن نشسته دركمين دشمنان طرف  از كه گروهى
 كه گروه، اين هاى وگستاخى تعرضات ، اتهامات  ترديد براى بايد. ميشوند
 نوشته به و گذاشت بيشترى  انرژى و وقت  ناميد،" چاركاله گروه "آنرا بهتراست

 خوانندگان قضاوت  معرض در  آنرا و پرداخت ترى دقيق و وعلمى مستند هاى
   به را" چاركاله گروه"افسار  نميتوان وشتابزده  ضعيف هاى بانوشته.  گذاشت
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   .كاست شان كردن چهارنعل واز كشيد عقب

 طرح" درافغانستان وزبان تاريخ "كتاب نگارش با كه هروى مايل نجيب از پس
 وتاب آب با آنرا ستميان وديگر كشيد، پيش به" خراسان "به كشوررا نام  تعويض

 معاون پنجشيرى، محتاط آقاى اينك دادند، بازتاب گروهى  هاى رسانه در
 كه نوشته" افغانستان تحليلى تاريخ "بنام كتابى  اهللا، نجيب جمهورعهد رئيس
 مردم را پشتونها او. است رواداشته  حرمت هتك پشتونها به نسبت قوياً درآن

 قلمداد مهاجريهودى خانودۀ  ده وبقاياى ستيز فرهنگ ، اى قبيله فت،ص وحشى
 ميراث و اند تاجيكان  وطن، اين واصيل قديمى صاحبان كه است مدعى ، كرده
 كشور،  ديگردراين ازكسى نه آنهاست به متعلق افغانستان در فرهنگى هاى

 ميگذرد، كتاب آن چاپ از سال سه.  است پشتونى فرهنگ عالى تجسم وطالبان
 را كتاب آن و نزده بكمر همت دامن پشتون نويسندۀ هيچ كنون تا كه مگرمتاسفانه 

 قرارنداده خود وعالمانه جانبه همه نقد آنرامورد باشد، اگرخوانده و  نخوانده
   .  وبس نوشت گذرائى نقدى كتاب آن مورد در مؤمن  بشير استاد فقط. است

 وبى يتيم علماً پشتونها رشاد، وپوهاند حبيبى پوهاند مرگ با كه ميشود معلوم
 تهاجم برابر در آنان تاريخى ازحيثيت تا نيست وكسى اند شده وصى  وبى ولى

   .كند دفاع " تاجيك فاشيزم"

 نامدار ازنويسندگان برخى وجود در وپشتونولى افغانيت احساس كه متاسفانه
 نويسندگان نهاپشتو ميان در. است گرائيده بسردى ما توقع برخالف  پشتون،
 ونقد  نويس داستان و وژورناليست واستاد وپوهاند داكتر  سطح در نامدارى

  وافتخارات تاريخ زبان، ، قوم به وتوهين عزتى بى  همه اين  كه دارند وجود نويس
 ولى بينند، مى) نظار شوراى + ستميان(   تاجيكى فاشيزم جانب از را پشتون

   .نميدهند ننشا خود از العملى عكس هيچگونه

 صحنه از المللى بين تالفوائ امريكا قواى بمباران توسط طالبان رژيم كه ازوقتى
 يك  رياست به شمال ائتالف حكومت آن وبجاى شدند داده سقوط افغانستان 

 وپيوسته وقفه بال بيچاره پشتون اين آمد، كار روى) كرزى آقاى(   نفرپشتون
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 انتقادات اين. وميگيرد قرارگرفته ها وهينت بدترين و  انتقادات شديدترين مورد
 بخاطر بلكه ندارد، كارى وشجاعت جرئت كرزى  اينكه بخاطر نه كردنها، وتوهين
 در بدى خاطرۀ خود از طالبان وچون ميگيرد  صورت پشتون قوم به او انتساب
 طالبان از يكى را او وى، كردن تحقير  براى لهذا اند، گذاشته شهرى مردم اذهان

 انتقادات همه هدف .ميكنند  وانمود زنان وحقوق فرهنگ جدى دشمن لنتيجهوبا
   . است پشتون قوم مجموع در براو وتازها وتاخت

 و جرايد در شنيدم، طالبان نام زير را برپشتونها حمله هرگونه 2003سال تا من
 ساختن فدرالى موضوع  وقتى ولى ، كردم تحمل  انترنتى هاى وسايت  راديوها

 نشرات در شهرانى وبرادران پدرام لطيف رأس در و ستميان  سوى از ستانافغان
 سى بى بى راديو در آنها از هم پى هاى ومصاحبه شد  مطرح افغانها مرزى برون

 به وغيرموقوت موقوت نشرات وغيره امريكا  وراديوصداى آلمان وراديوصداى
 بخاطرتضعيف كه ظرياتن اين ترديد به  و بردم  قلم به دست  رسيد،بارى خود اوج

 من ببعد  زمان آن از . پرداختم ميگرفت،  صورت مملكت تجزيه و مركزى حكومت
 كمونيست، پنجشيرى دستگير  آقاى بشمول طلب، تجزيه گروه همين سوى از

 اين گوناگون واتهامات  ها توهين وآماج شدم قلمداد افراد ترين گرا قوم از يكى
   .ام قرارگرفته ارضى تماميت وضد ملى عناصرضد

-www.afghanآنالين جرمن افغان: "چون گرايى ملى هاى سايت به اگر

 german.com  "اندازيد، نظر ناتهه، كابل ، اسد 28، نت دعوت افغان، ،تول 
   احمدنورى، ولى آقاى: مثل گراى وملى خواه وطن عناصر از تن چند  اتفاق به من

 موسى ماللى بارز، نعيم عزيز، لرحيمميرعبدا  داكتر معروفى، اهللا انجنيرخليل
 انورى، حميد افضل، عبدالعلى هاشميان،  اهللا خليل سيد داكتر نظام،

 ديگر، وچندتاى روشنائى رؤوف ور،غمخ اهللا حبيب  خواتى، آصف بشيرمومن،
 و" خاوران "وسايت" سرنوشت "سايت آميز توهين حمالت مقابل  در سپرى چون

 كهگداى، شكراهللا" كاروان  "وجريده اميد نامۀ وهفته  دريادلى درويش وبالگ
          مقاالت نوشتن با ايم توانسته كه آنجا تا و  ايم  قرارگرفته كانادا، چاپ فروغ مجلۀ

  از  پر و آميز تحقير سخنان وتمام  ايم پرداخته شان جواب به ومستند مستدل
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   .ايم خريده بجان  را، آنها توهين

 پشتون، انتى گروه وتلويزيونى وراديوئى ترنتىوان كتبى نشرات درتمام
 حرمت وهتك توهين پشتونها ادرس به درآن كه نيست اى  ومقاله سخنرانى
 پشتون ملى هاى وشخصيت ورجال تاريخى افتخارات  به و باشد نگرفته صورت

 خير غوندى بر پشتون نامدار نويسندگان  اما باشد، نشده وتوهين عزتى بى
 اينها آخرنميدانم. نميدهند واستهزاها  تعرضات همه اين به وجوابى اند نشسته

 وتعليم درس واز مانده وطن در  يا اخير سال سى در كه پشتون جوان نسل برابر در
 هاى وگذشته خود  ملى افتخارات واز مهاجرشده وطن از يا و اند بوده محروم
    خير؟  يا ميكنند مسئوليت احساس ندارند،  دقيق اطالعى خود كشور تاريخى

 تصور ،"منشانه بزرگ اعتنائى بى "سياست با كه پشتون ازنويسندگان عده آن
 سران  مبادا پشتون، انتى گروه به ومنطقى معقول جواب نوشتن  با كنند مى

 اشتباه كه بدانند بايد،خاطرشوند آزرده ايشان از ستمى  رهبران نظارو شوراى
 وهر بينند نمى احترام بچشم را آنها ننظاروستميا  شوراى سران وهيچگاه ميكنند

 واتهامات چرنديات ملعبۀ حامدكرزى  مانند نيز را آنها بيابند، فرصت وقت
 وهويت تاريخى ازحيثيت  دفاع به كه اى نويسنده. داد قرارخواهند خود نارواى

 بيش سياسى  سوداگر من نظر به نباشد، متعهد خود فرهنگى وشئونات ملى
   .ميكند معامله خود قومى ويتوه نام با كه نيست

 پشتونها وتاريخ قوم وتوهين تخريب در بحدى ها وستمى نظاريها شوراى  
 بابا احمدشاه به درآن كه اند بازكرده بخصوصى سايت كه  اند شده گستاخ

 ووزير ونازوانا آنا زرغونه بزرگواريعنى رهبران اين  مادران وحتى نيكه وميرويس
 فرزندان وبه ميدارند روا توهين پشتون نامدار  بزرگانو رهبران وغيره اكبرخان

 حقارت چشم به را پشتون فرزندان  ، خانه از بيرون در تا ميدهند نشان خود
 وبه جعلكاروفاشيست،  مؤرخ پوهاندحبيبى، به. كنند توهين و ببينند وكوچك

 وحاكميت  پشتون قوم با آنان.ميكنند خطاب فاشيست پشتون دانشمندان ساير
   .است نداشته سابقه تاريخ طول در كه بحدى ، ميورزند كشوردشمنى دراين انش
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 نامهاى به چه پشتون انتى گروه ايكه وهرمصاحبه سخنرانى وهر هرمقاله در
 يوسفزى، آدمخان  سائل، اهللا ياور،حشمت رها،على عبداهللا:مستعارچون 

 بيژنپور، اهللا حمتر: قبيل از خود بنام نشرميكنند،وچه وغيره  اهللا انجنيرعظيم
 پدرام،داكتر لطيف بغالنى، بشير پنجشيرى،  بصيركامجو،دستگير پوهنمل
 وخواجه شاهى عصردولت  رحيلنعيم كبير، نسيمى، داكترنورالحق لعلزاد،

 و كلمات درآنها  كه نيست ممكن سپارند، نشرمى به وغيره انصارى بشيراحمد
 فاشيستان،  ساالران، قبيله ان،گراي قبيله ستيزان، فرهنگ طالبان،: اصطالحات

 بيگانه، اجيران انگليس، نوكران خاينان، ، فروشان وطن طالبان، عظمت
 اناهاى و مادران و جاهل باباهاى غاصب، حاكمان مردم، دارائى غارتگران 

 يك ، كلمات اين تمام كاربرد از هدف. نخورد چشم به وغيره  وغيره بيسواد
   . است تونپش  قوم به توهين وآن چيزاست

 فرمانروايى و پادشاهى: "كه مينويسد كنده وپوست صاف  دلى دريا درويش
 تجاوزگرى، با سال پنجاه و صد دو مدت در  خراسان پاك زمين سر  در پشتونها

 همراه  غدارى و فريب ، تاراج ، چپاول ، گى خودكامه ، ظلم  ، كشتار ، اشغالگرى
 و ها هدف ماهيت اما ، اند شده  گوندگر ها رنگ و  عوض ها چهره. است بوده

 قيموميت ، پشتون حاكميت : است يكى امروز  تا آغاز از شان عمل اى جانمايه
    ."ديگران

 مكتب صدها  پهلوى در كشور پايتخت در تا گرفته تصميم معارف وزارت اخيراً
 شان مادرى بزبان تا بدهد اختصاص پشتون فرزندان براى مكتب چند  ، وليسه
 انتى جان به آتش  مگر نشده، پياده درعمل تصميم اين  بخوانند،هنوز درس

 سياست براساس اينك اند،كه انداخته  براه واويال و داد و افتاده پشتونها
 مركزرواج در را پشتو زبان  ميخواهد معارف وزير ،اتمر كرزى آقاى فاشيستى

   :است چنين  ايشان عبارت عين.شود گرفته دولت اقدام اين جلو بايد بدهد،
 وزير اتمر آقاى و احدى انوارالحق وردك، فاروق سردمدارى به قبيله فاشيزم"

 و  كرده آغاز بگام گام را معــارف سازى پشتو طرح برنامه معارف  فاشيت
 شاگردان درسى و مكاتب زبان دوباره را پشتو زبان 1385   سال در ميخواهند
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 باشد نداشته تاريخ خود از زبانيكه كه است داده  نشان تجربه هرچند.بسازند
 بسازد، سانسكريت وال پسوند با ديگر  زبانهاى از را خود اصطالحات و وكلمات
 برابرى درى فـارسى جهـانى  و عالمشول زبان وبا تبارز ملى زبان بحيث نميتواند

 روشن را كرزى ودسته دار ينانهخا و شـوم  نيت بدرستى تصميم اين ولى كند،
 داشته وجود كاسهء نيم او قالبى جمهوريت  كاسه زير در كه ماندفه مى و ميسازد

 در پشتونها تكثير و كشور  سازى پشتو فكر در خود قوت تمام با فاشيزم و
 پوهاندرسول  خاوران، سايت."(ميباشد سياه حلقه يك بحيث كشور سراسر
   )رهين

 حبيبيه مكتب تاسيس زمان از! جناب كه  شود پرسيده  نوشته اين اگرازنويسندۀ  
 بوده فارسى بزبان كه كابل مكاتب تمام  سال، صد يك طول در كنون  تا دركابل

 نكرد شكايت پشتوزبانان از هيچكسى رفتند، مكاتب اين  به پشتون وفرزندان
 خود مادرى زبان به درآن شان فرزندان تا نيست  مكتبى كشور پايتخت در چرا كه

 نفوس نيم اقل ال پايتخت در پشتوزبانان  تعداد كه اكنون مگر بخوانند؟ درس
 خود فرزندان براى پشتو بزبان  مكاتبى خواهان و ميدهند تشكيل را شهركابل

    است؟ گرفته آتش شما پاى زير زمين چرا اند، شده

 كشور، اساسى قانون برطبق سال صد يك از بعد كه  دولت عمل اين كجاى
 ايجادكند، مكاتبى شان مادرى زبان به پشتون فرزندان تدريس  براى ميخواهد

 بزبان پشتون فرزندان نميگذارند كه كسانى عمل  آيا است؟ فاشيستى اقدام يك
 نميخواهد  نيست؟اگركسى فاشيستى  عمل يك بخوانند، درس خود مادرى

 ، نفرستد پشتوزبان مكاتب  به را خود فرزند ميتواند بياموزد، پشتو  فرزندش
 مادرى درزبان  پشتون فرزندان وتدريس فراگرفتن مانع ندارد حق  اماهيچكس

 در  زبان، فارسى مكاتب جوار در تا دارد ومسئوليت وظيفه دولت. گردد شان
 تا بدهد اختصاص پشتوزبانان براى هم مكتب چند كشور پايتخت از هرناحيه
   .بياموزند تعليم خود مادرى بزبان آنها در پشتون  فرزندان

   امور تمام كابل درپوهنتون كه اند كرده باخودفكر گاهى ،" شتونپ انتى گروه "آيا
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 شاگردان براى امر واين ميگيرد، صورت فارسى زبان به وتدريس  تعليم
 پوهنتون وارد همينكه آنها است؟ بسيارمشكل  واليات  پشتوزبان ومحصالن

 بعد و بياموزند زبان درى يك مثل را  درى  زبان استند مجبور ميگردند، كابل
 اين پشتونها هيچگاهى مگر . بدهند ادامه زبانها درى راهمپاى خود دروس

 به درسى كتب پوهنتون  در زبانها درى مثل هم آنها براى كه اند نكرده را اعتراض
   .گردد تهيه پشتو زبان

 تدريس كابل شهر نواحى بعضى در فقط كه معارف وزارت روش اين طرفدار من
 من نظر به. بگيرد،نيستم صورت درى بزبان يگركامالًد نواحى ودر پشتو  بزبان

 فرزندان ازتعداد كابل شهر مكاتب تمام در معارف وزارت تا  بود بهترخواهد
 كه شاگردانى براى وسپس آورد بعمل دقيق  گيرى احصائيه يك پشتون

 صنف تشكيل نصاب كه درصورتى  گيرد، صورت پشتو بزبان تدريس ميخواهند
 از ميتوان بتوانند، كرده تكميل  را دوازدهم تا هفتم از آن از باالتر و ششم تا اول از

 ابتدائى دورۀ براى  را چندمكتب شهر، نواحى در موجود مكاتب همان ميان
 از ميتوان  كار اين وبا داد اختصاص ثانوى دورۀ رابراى وچندتا پشتوزبانان
 در  پشتوزبان مكتب به رفتن براى خيرخانه مقيم پشتوزبان شاگرد يك سرگردانى

 دراين اما. كاست چرخى پل در بابا احمدشاه كارتۀ ويا نورمحمدخان كارته
 ، اينكه وآن بود روبروخواهند بزرگ مشكل يك با پشتوزبان فرزندان  صورت
 درى بزبان تدريس درآنجا گرديدند،چون شامل پوهنتون به  شاگردان اين وقتى

 باشد، خوانده درس پشتو به را صنف 12 كه شاگردى  براى ميگيرد، صورت
   .ماند خواهند عقب زبان  درى شاگردان از دانش دركسب

�س
�ن ��L# دوس�)  �W!   

 مستدل تر، جامع مقاالت ، ملى حاكميت وضد پشتون انتى سرايان ياوه به بايد
 وتوجه دقت و بيشتر  وقت آن نوشتن وبراى نوشت تحليلى و  تر،مستندتر
 و كتبى برشواهد مبتنى علمى استدالل و منطق  الحس با و  كرد بيشترصرف

: كه گفت چاركاله گروه به و رفت الشياطين  اخوان جنگ به پرستى وطن احساس
 مردم مبارزات درتاريخ اى ارزنده  بسيار اخير،نقش قرن شش پنج پشتونها،در
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 امپراطور قدرت كه بودند پشتونها  كشوراين شرق در. اند كرده بازى سرزمين اين
 بناى سورى شيرشاه  وبرهبرى كوفتند درهم را بابر پسر همايون هند مغولى
 روش ). م1555 -15٣٩(گذاشتند بنياد دردهلى را افغان سوريان  سلطنت
 كم كشور درآن مسلمانان حاكميت تاريخ در درهند، افغان سوريان دارى حكومت

 از پس) بوات نلوسي وتيموريان،اثر مغول تاريخ: رك. ( است شده توصيف نظير 
  تا يعنى نسل سه تا هند مغوالن حاكميت استبداد برضد پشتونها مبارزات  آنهم
 دستگاه وحشيانه قساوت با وخيزشها قيامها همه آن  كه يافت  ادامه سال 90

   .شد كشيده وبخون  سركوب هند بابُرى حاكمه

 يرسلطهز از را خود ملى استقالل كه بودند پشتونها  بازهم كشور، غرب در
 هوتكى، محمود شاه بسركردگى وسپس) م1709 (نمودند اعالن صفويان  جابرانۀ

 برمردمان مذهبى بار خشونت استبداد سال 222از بعد را ايران صفوى  امپراطورى
: رك).(م1722(سپردند تاريخ دان زباله وبه سرنگون افغانستان،  از وبخشى ايران

   )قلم اين از ران،اي صفوى دولت قندهاروفروپاشى  رستاخيز

 ، ابدالى احمدشاه ميالدى،برهبرى1747در افغانستان معاصر دولت تاسيس  
 سلطۀ برضد درهرات ابدالى پشتونهاى ديرينۀ مبارزات پيامد و  نيزماحصل
 ميالدى1747 در نادرافشار مرگ تا ميالدى1716 از  كه بود صفويان استبدادى

 طبل كه ملتى اولين تاريخ، جبار ينا مرگ  وبا. بودند نگذاشته برزمين سالح
 ورزيد،افغانها ادرتمب ملى مستقل  دولت تاسيس وبه آورد در نوا به استقالل

 دركمين دشمنان ودسايس  استعمار مكرر تجاوزات وجود با كه درقندهاربودند
 ادامه خود حيات  وبه  خليده دشمنان چشم در خارمغيالن چون هنوز تا نشسته
   .بود خواهد پاينده نيز ازاين وبعد ميدهد

 هدف پشتونها كشور، براين بيگانگان وتجاوز تعرض درهنگام آنكه، وصف با
 اند بوده متجاوزان برضد مقاومت ثقل مركز وهم تجاوزگران ضربت  اصلى

 وطن از را دشمن گذشتگى وازجان شجاعت با و اند داده  قربانى  فراوان وبنابرين
 در و نشمرده خود هموطنان ديگر از برتر را ودخ هيچوقت  مگر اند، نموده طرد
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 پشتون اگرشاه چنانكه. اند ساخته شريك رانيز  ديگران خود آوردهاى دست
 قزل يا تاجيك  يا سيد دربار وسرمنشى  سلطنت مقام وكيل يا  صدراعظم بوده،
 بوده وهزاره تاجيك معاونانش  بوده، پشتون جمهور رئيس واگر است بوده باش
 بوده  تاجيك وى  مخصوص  قلم ومدير معين حتماً ، بوده پشتون روزيراگ و اند
   .است بوده اقوام  ديگر و تاجيك از مستوفييت مقام بوده، پشتون والى اگر. اند

 برهمه  ستم آن باشد، رفته برمردم ستمى و ظلم دولت ارگانهاى سوى اگراز معهذا
 برده رنج فقر اگراز. است نبوده مستثنى ستم آن از پشتون وقوم  شده  تطبيق  اقوام
 اگر و. دارد هم واكنون است داشته شيوع بيشتر پشتون قوم درميان  فقر اين اند،
 درد از مردم همه شده، صادر دستورى ارتباطى خطوط و  ها جاده احداث امر در

  اگردرمناطق. اند كرده ونارضايتى رنج احساس  مزد وبى مجانى وكار بيگارى
 مكاتبى نيزچنين پشتون غير مناطق  در آن از قبل ، شده تاسيس مكتبى پشتون
 بروى همواره مكاتب  دروازۀ. اند شده مكتب شامل شان وفرزندان يافته بنياد

   .است  بوده باز وغيره وهندو وهزاره ازبك و وفارسيوان تاجيك فرزندان

 اين از بان، وفارسى تاجيك فرزندان سهم ، عالى تحصيالت بورسهاى تقسيم در  
 اعتراض اين پشتونها وهيچوقت است، بوده پشتونها از بيشتر همواره  بورسها

 پشتونها به بورسها اين اكثريت  بايد اند، اكثريت داراى  آنها كه اند نكرده را
 پشتونها تعصب وعدم صدر سعه بيانگر يكطرف  اگر اينكار. باشد داشته تعلق

 شان خود فرزندان درحق پشتون بزرگان  بيانگرغفلت ، پشتونهاست غير درمقابل
 به وتاجيك پشتون كشور،  اين وبدبختى خوشبختى در خالصه.نيزميباشد

 گناه اكنون نبايد  و ودارند داشته مشترك وسهم مسئوليت عمده دوقوم عنوان
 ياوه همين . گذاشت طرف يك بردوش را  گى مانده وعقب بدبختى همه اين

  " بزمقدس "بنام وبالگى تا شده سبب  كه بود ىوديگرستميها دريادلى گوئيهاى
 انتى حق دريادلى درويش وادبيات زبان همان وبا بدرستى كه نمايد تبارز 

 دسترسى قابل آدرس اين با وبالك اين.ميگذارد دستشان  كف را  پشتونها
بازديد واتفاقاً روزتاروز     /http://daryadili.blogfa.com .است

   سرى وبالگ اين به اكنون هم ميتوانند عالقمندان.ه ميرود بيشتر شد نندگانشك
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   .بخندند دمى آن مطالب خواندن وبا بزنند

 ��Fم وه��Fن ه�
   !دوس
 ارضى وتماميت ملى ازمنافع دفاع در من، مقاالت دوثلث ميكنم، خالصه  

 ترديد وبه شده نوشته افغانستان دشمنان دسايس وافشاى  ملى وهمبستگى
 از يكى جواب در بارى . ام پرداخته" پشتون  انتى فاشيستان "تهى ميان اتهامات
 اميران تمام مقالتى، ضمن  كه" ياور على" مستعار بانام پشتونها ازانتى

 بود كرده  قلمداد انگليس ونوكران را،خاين پشتون وحكمرانان ورهبران
 رند،وندا نداشته را كشور اين رهبرى لياقت قوم اين كه بگويد بود وخواسته

  اين." است نشده مادرزاده از قوم اين رهبرى تاهنوزبديل: "نوشتم مجامله  بدون
 كه ستميان به اشاره ودر. زد " پشتون انتى چاركاله گروه "بجان  آتش  كردم ياد

 در وموثر زنده قوم يك كه بودم اند،گفته افغانستان  اسم تعويض خواهان
 بدون نميتواند وهيچكسى دارد عالف حضور  پشتون قوم كشوربنام اين سرنوشت
  ملى وهويت كند تعويض ديگرى چيز  ويا" خراسان "به را كشور نام ، آنها خواست

. نمايد تبديل" خراسانى"   يا"افغانستانى "به" افغان "مقدس كلمۀ بجاى را ما
 ودشمن پرداختند  جنگ به انگليس با بار سه كه همانگونه (باشند زنده تا افغانها

 بخاك  را شوروى ابرقدرت  پوزۀ هم بار ويك ساختند مواجه شكست با را
  است ايشان ملى هويت واز وطن نام از حراست بخاطر فداكارى همه اين) ماليدند

 مگر شد، نخواهد داده كارى چنين  اجازه هم ديگر قدرتى وهيچ هيچكس وبه 
   .ومحال خيالست آنهم محوكنند،كه افغانستان صفحۀ از را  قوم اين آنكه

 كرده دفاع عزيز افغانستان وتاريخى ملى وهويت اززبان كه سياستى خالصه
 وبه بگيرد قرار داخلى دشمنان تجاوزرنگارنگ مورد كه وبگذارد  نتواند،
 چنين من نگذارد، برجاى هويتشان شناخت براى اى وبيلگه  سند خود فرزندان
 بزرگ اعتنائى بى  "تسياس. شمارم مى محض وغلط   ميدانم مردود را سياستى
 است، مفيد غير تنها نه ما، آينده هاى ونسل افغان  موجود فرزندان براى"  منشانه

   .محتوا از وعارى است غلط كه گذاشت  كنار آنرا بايد پس ، مضرنيزهست بلكه
   2007 /2 /28 پايان
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  مقاله نزدهم
  

  كيست؟ دلى دريا درويش
   !وتحقيرميكند راتوهين پشتونها آنكه

  

 چهل:"مينويسد دريادلى مورددرويش در نيرم، آقاى افغان، باوجدان نويسنده
 تحت خواندم كتابى چين فقيد جمهور رئيس شائوچى ليو از  قبل وچندسال

 ذهن در كتاب آن از ايكه نكته" بود؟ خوب كمونيست  يك ميتوان چگونه" عنوان
 رفقاى به كه ستاين نميكنم فراموش گز وهر  شده ثبت" كالحجر "نقش چون من

 داراى كه را عناصرى انقالبى ى شعارها  فريب :" كه بود داده هشدار خود انقالبى
 شان واعمال بود آنان مراقب بايد  وپيوسته. نخورند نيستند، پرولتاريائى اصالت

 سازمان وبه انقالب امر به شان  خيانت امكان لحظه هر كه زيرا گرفت، نظر زير را
   ."است متصور انقالبى

 به انقالبى انديشمند آن سخنان مينويسم را مطلب اين من كه اكنون تا روز آن از
 پيوسته حقيقت به ما انقالبى بظاهر روشنفكران ميان در و ما درجامعه  كرات
 ولى اصل كم انقالبيون ازاين تن ها ده بلكه تا، سه نه دوتا،  نه ، يكى نه است،
 از زحمتكش انسان رهائى راه دوستانه، انسان مبارزات  راه نيمه پرشوراز ظاهراً
 و اند برگشته وزورگوئى وفساد عدالتى بى  و استثمار بيسوادى، بدبختى، فقر،

 بهشت به كه آنهائى بخصوص. اند  زده پا پشت ناجوانمردانه انقالبى آرمانهاى به
 اىوفرياده شعارها آن ديگر  اند رسيده بيگانه خوان در نعمات فراوانى آزار بى

 دست پردرامدى وشغل  كسب به يا است رفته شان ياد از دوستانه وانسان انقالبى
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 وبا كرده پيدا  را وطن هم آواره تا چند ويا اند سازى پول مصروف و اند يافته
 افغانانست،  همه مشترك درد كه افغانستان مردم بيكران ورنجهاى دردها اظهار
 گرفتن با و اند ساخته گكى اتحاديه اوي سازمانى يا انجمنى ، ساخته جلب بخود

 رقص محافل برپاكردن با را غربت روزهاى ميزبان، كشور از امتيازاتى 
   .ميرسانند بسر خوشى  به وپايكوبى

 جهانى ميدياى آوردهاى دست بركت از اند نيافته را امكانى چنين كه ديگر برخى
 محتوا بى مقاالت نشر وبا اند بازكرده سايتى يا وانترنت، كامپيوتر رأس  در و

 ايجاد سرگرمى بيكار وهموطنان خود براى سايت وآن سايت  اين از وعاريتى
 كه هيچ برند، مى رنج كمتربينى خود هاى عقده دست  از كه هم وبرخى. اند كرده
 را خود ارزش وبى بيهوده خاطرات وگند اند  كرده باز خود براى وبالگكى نشد
   ! ميدارند تازه را خود جان  و روح مشام آن تعفن به و ميكنند ثبت درآن

 را مسلك بى قماش اين از افرادى هاى وبالگ و اكثرسايتها اصلى محتواى
 ميان اعتمادى وبى دشمنى ايجاد ، ودروغگوئى بستنها  بهتان بدگوئى،
 برمخالفان تاختن گوئى، وگزافه مبالغه  ، اندازى وبهم شيطنت هموطنان،

 . ميدهد سامان آن از نازلتر و بدتر  حتى و بازار و كوچه زبان به آنهم ودگرانديشان
 مانده درآمان مانند خوره مرض  اين از كه داد سراغ ميتوان را سايتى كمتر امروز
   .باشد

 طرف هردو درميگرفت، دعوائى طرفين ميان وقتى ، افغانى قديم فرهنگ در
 با داشتند، توان كه آنجا تاو برامدند مى ميدان به خود زوربازوى دادن  نشان براى
 ميكردند مال خون را خود وپوزوكاپوزهمديگر افتادند مى  هم بجان ولگد مشت

. كند تجاوز خود حد از نبايد كه ميدانست ديگر طرف  وآنگاه ميشد غالب يكى تا
 هم بجان كالشينكوف با يا خورده تغيير بكلى  ها زورآزمائى اين شكل امروز مگر
 انترنت سوراخك پشت از ويا ميكنند  تصفيه طرف با را خود وحساب افتند مى
 وماهر چاالكتر هركه  وبنابرين ميفرستند، ودشنام همديگرفحش آدرس به

 يا شخص  بريك موضع چندين از متعدد هاى وادرس مستعار زيرنام تراست،
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 ميگردد اعالم برنده ، معركه بيار هيزم اى عده طرف واز ميكند حمله قوم يك
   .ميشود اعالم) مظلوم يا (مغلوب ديگر وطرف 

 طرف همواره كه بود اين وعياران ها كاكه هاى گى ويژه از يكى قديم كابل در
 نشان ظالم به شستى وضرب آويختند مى در ظالم وبا ميگرفتند  را مظلوم

 واز شنيدم مى را وطن هاى وكاكه عياران داستانهاى  زمانى يك منكه. ميدادند
 قدم بارى لبريزميكردم، را وجودم جام آنان  وپايمردى واستقامت ودرستى راستى

 از بارفقاى و گذاشتم خود جامعه  هاى وفقيرترين ترينها مظلوم نجات راه در
 واستقامت ،راستكارى  وميهن مردم به عشق كه شدم همراه فداكارى و خودگذر
 واز  يديمپر وپائين رفتيم باال گزار دشوار راه اين در.بود جانشان خميرۀ

 دست سابق شوروى اتحاد سرخ ديو با كرديم، صعود ناك هيبت سنگالخهاى
 نمى دريغ دشمن كشتن از كه آمدند مى خشم به بحدى ورفقا. نموديم نرم  وپنجه
 مردم ، صاحب وآن دارد، صاحبى وخاك آب اين كه بدهيم نشان  دشمن به تا كردند

   .اند افغانستان

 حقيقت اين به دشمن سرانجام تا گذشت، دشوارى با بسيارى سالهاى تا روزگار
 بزور آنرا ونميتوان دارد صاحبى خود از خاك واين آب اين راستى به  كه برد پى

 شوراها كشور شانزدهم ايالت به آنرا فرومايه اجيران خدمتى  خوش با و گرفت
 ركشو وبارحقارت حسرت از پر ودل زده خجالت وضع  با دشمن كرد،بنابرين مبدل

   .گفت ترك را ما

 آزادى و شجاع مردمان واقعاً كه ساختند ثابت جهانيان به ديگر بار يك افغانها
 ايستادند مردانه سرخ متجاوزين برابر در افغانستان قهرمان مردم.اند  دوستى

 ونيم باختند جان مليون يك از بيش كردند، دفاع ميهن  وناموس وازاستقالل
 خرس ازچنگال را واستقالل آزادى شاهد تا  دادند قربانى ومعيوب معلول مليون
 وجود هم نامردانى مقاومت  درصف كه گفت بايد معهذا. دادند نجات سفيد

 از را ملت وطن،  شده شناخته دشمنان عليه ومقاومت جهاد زيرنام كه داشتند
 مى  بدست وشهرت ميساختند بيشتر را افغانها ودريغ ودرد خنجرميزدند پشت

   .بود مسعود احمدشاه نامدار، نامردان اين از ىيك. آوردند
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. بود درافغانستان اخوانيان جنبش برجسته هاى چهره از اويكى ترديد بدون
 دبستان از آموزش با گرديد، پاكستان  ISI  با مناسبات وارد  او كه هنگامى

 داد سازمان داودخان رژيم عليه را مسلحانه جهاد  پاكستان، نظامى استخبارات
 وآغاز برافغانستان روسها تجاوز با. انجاميد  پاكستان به وى وفرار شكست با كه

 شركت ملى مقاومت در گرائى بنياد  وافكار ها ايده با او آنها، عليه ملى مقاومت
  .نمود

 راستاى در است داده انجام كه را فعاليتى هر دهه سه مدت در مسعود احمدشاه
. است بوده اسالمى، جمعيت شاخه ويژه به و وبنيادگرايان اخوانيزم  منافع

 احمدشاه كه اسالمى جمعيت بخصوص و اسالمى بنيادگراى  اگرتنظيمهاى
 پذيرفت را ادعا اين ميتوان اند، ملى هاى تنظيم بود،  آن دوم شماره فرد مسعود

 وابستگى وجه كه درحالى است، »ملى  قهرمان «نيز مسعود احمدشاه كه
 زمرد ملى ثروتهاى غارت  وبخصوص مىاسال تنظيمهاى بودن وضدملى
 آمران پس است،  وآشكار عيان همه به مسعود احمدشاه توسط كشور والجورد
 افغانستان  مردم منافع وضد ملى ضد وعناصر افراد نيزهمه آنان ورهبران واميران

   .ندارد را ملى قهرمان لقب واستحقاق  لياقت آنها از يكى وهيچ اند

  احمدشاه توصيف در مقاالتى نوشتن با كه است لىدرياد برسردرويش سخن
 وبالگ در مستعار، نام با دريادلى ميكند، وانمود او مريد را  مسعودخود
 از هيچيك قرارميدهد،كه خود نامردانه اتهامات  هدف را كسانى بويناكش،

 ملت اين حق در اش ودسته ودار مسعود  احمدشاه ميليونم يك اندازۀ به آنها،
   .اند ردهنك خيانت

 آرام اوقيانوس آنسوى از من وصديق خيرانديش دوستان از يكى بختانه خوش  
 به زرياب، رهنورد پاى اخيراً: گفتند وصادقانه وصميمانه زدند زنگ  من براى

 ما وهموطنان است شده كشيده انترنتى هاى رسانه در دريادلى،  درويش عنوان
 گرفته ارزيابى به دريادلى درويش بجاى را زرياب خود،  وگمان حدس با هريك

 به ندارم، وفكرى خويشاوندى پيوند هيچگونه  زرياب محترم با كه من اما. اند
 دريادلى درويش رهنوردزرياب، كه  ميكنم ياد سوگند خود ايمان و وشرف وجدان
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 كنم افشا رابشما دريادلى درويش  اصلى چهره حاضرم من كه نمود وعالوه. نيست
 گفتم. شوم شما معركه  ووارد شود گرفته نامم نميخواهم  داليلى فعالًبه ولى ،

 تير تا قرارميدهيد  حقايقى  روشنائى در مرا كه دوست اى نكند درد تان دست
 از من شود  مشخص من براى شخصى چنين اگر  كه وافزودم.رهانكنم درتاريكى
 زيونتلوي ميزگرد دريك آندو پاى كه ناظمى بگفته زرياب نسبت بدگمانى

 خراسان تلويزيون :گفت.بود خواهم ممنون وازشما رها شده، كشيده خراسان 
 ميگويم بشما من آنچه ولى است وجعلى نادرست باشد گفته هرچه درموردزرياب 

 نشر وبه آوريد در نگارش برشته ميگويم من را آنچه شما . است وحقيقت  درست
 وبالگش بعد هفته چار تا هس حقايق نشراين از بعد كه باشيد  مطمئن.بسپاريد

 اينكارها از ودست نيامد پائين شيطان خر از  آقا اين اگر و. شد خواهد بسته
 خواهم وى به الزم ودرس شد ماجراخواهم  وارد ديگرى در از من انگاه نگرفت،

 جدال بدترين شاهد بدينسومن مدتها  از كه كرد واوعالوه. است درست گفتم. داد
 نام وبا مستور آن ديگر وجانب  است وروشن معلوم آن جانب يك كه استم اى قلمى

 ترين وركيك اتهامات  ترين زشت و. ميبرد پيش به را لفظى جدال مستعاراين
 مشخص وآدرس  نام كه كسانى سوى به را بازارى كوچه نوع ناسزاهاى و دشنامها
   .ميكند شليك تير چون دارند،

 از را دلى دريا درويش رسوائى شتط ميخواهم :" كرد تشريح من دوست سپس  
 مردم بخش آزادى سازمان افتخارعضويت وروزگارى روز كه كنم پرتاب  بزير بام

 از) كلكانى شهيدمجيد (رهبرخود بنام و داشت را) ساما  ( افغانستان
 سخت گاه و مينويسد مقاله گفتمان درسايت او  ياد به وهنوزهم بود پرشورترينها

 شهداى ياد به تا زند مى هم" رهرو نسيم"   محترم نويسنده دست بر بوسه مزورانه
! جناب: كه كنم اوگوشزد  به ميخواهم.باشد ريختانده تمساحى اشك ساما

 نجات بخاطر مبارزه  واز كردى، پشت رهبرت انقالبى آرمانهاى به اگر خيراست
 صف از كه داد  اجازه تو به وجدانت چطور مگر كشيدى، دست ديده رنج هاى توده

 اخوانى  اين مسعود، احمدشاه يعنى عناصر ترين گرا عقب صف در و ببرى مردان
 هاى نام با نامردمى و نامردى و گرائى سنگرعقب اين واز ببرى پناه الحال معلوم
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 وبه اند شاخته را وبنيادگرا خاين سيماى آن كه بروى كسانى جنگ به مستعار، 
   . پردازند مى  آن افشاى

 كسانى از يكى من نمود، خواهم افشا را ات اصلى چهره تر بعد كه دريادلى جناب
 سرود هم وبا نشستيم مى هم پهلوى در ، سقف يك درزير تو با روزگارى  كه استم
 مظلوم ملت بنام ما هردوى. ميكرديم زمزمه را افغانستان گرسنه  هاى توده نجات
 ايم كرده عهد تجديد ارهاوب ايم، خورده سوگند بارها افغانستان  پابرهنۀ و وفقير

 ارتجاع وبرضد گذاشت، خواهيم گام استوار  باشيم زنده تا راه دراين كه
 زده خنجر پشت از را ما بارها اخوانيزم،  ارتجاع. نمود خواهيم مبارزه واستبداد
 به خود تا ساخت نابود مبارزه صف  واز گى زنده ازصف را ما رفقاى وبهترين
 اين افغانستان مظلوم مردم  اما. بشود مردم ومقاومت جهاد وقهرمان برسد شهرت

 خود ملى قهرمان عنوان  به را گزاو وهر ميشناسند بدرستى را ملى هاى ثروت دزد
   .پذيرفت نخواهند

 استراليا در كه است كسى دلى دريا درويش:"كردند افشاگرى چنين دوست آن
 را" برگ يك "بالگكو ديگرى نامك با اينطرف به سال پنج واز  ميكند زندگى
 متفكر ، انديش خير شخص يك حيث به متفاوت كامالً چهره  با آنجا ودر بازكرده

 در دريادلى درويش. ميكند نمائى خود ملى  وحدت وطرفدار ودموكرات
 در و ميكشيد بيرون نام همين به هم  گكى نشريه زمانى كه" برگ يك "وبالگك

 و ميداد اندرز و پند را باخترى  مضطرب و باخترى واصف چون بزرگانى آن
 تلفون شمارۀ كس  هر از ، اند كشيده دست چپ مبارزه از چرا كه ميگفت

 هم  تليفون" برگ يك "گك نشريه كردن پست از بعد روز يك و ميخواست
 راه به واپس كه ميخواست" برگ يك "خواننده از ديگرى مستعار بنام و ميكرد
   .شود" مشرف "مبارزه و سياست  اصلى

 نام" راوى عمر "است شده مخفى" برگ يك "پشت در كه دريادلى درويش اين
 و نظار شوراى به حتى و اخوانيزم و جهاد به عالقمندى كوچكترين ظاهراً  و دارد
 عمر آستراليا در او گان همسايه و دوستان. دهد نمى تبارز مسعود  شاه احمد
 كيست از خود سكونت منطقه در زيرا شناسند، مى ماليخوليا  عمر بنام را راوى
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 از و ميكند مطالبه قرض ميشود مواجه دوستى  با همينكه نيست؟ قرضدار كه
 قرض اداى با همزمان نميداند را آن ته  و سر هم خودش كه مجهولى بزنس بركت

 ميان در قرضى اصالً كه ميكند  وانمود چنان بعد و دهد مى هم خرمن سر وعده"
 مظلوم و مؤدب بسيار خود  راوى عمر چهره در دريادلى درويش همين اما. نيست
 آموخته مسعود  شاه احمد از هم را كذائى بودن مظلوم و بودن مؤدب او. است
 در خود  مدت كوتاه زمامدارى وقت در مسعود شاه احمد كه ترتيبى همان به. است
 اسلحه  وحدت حزب به شب طرف از و كرد مى بدل چهره ساعت چهار و بيست هر
 اسلحه سياف تنظيم به روز طرف از و بجنگد سياف اتحاد حزب با تا داد مى

 چهره در نيز دريادلى درويش درآورد، وحدت حزب روزگار از دمار تا  ميداد
 و وبالگها در مثالً و ميگذاشت پاى مسعود پاى بجاى دقيقاً " عمرراوى"

 و تعريف پرستش سرحد تا را آنها ميرفت خود  مخالفين و موافقين وبسايتهاى
 روحش بود، ربوده او از را قرار و آرام  باطن فتنه كه آنجايى از اما. مينمود تمجيد
 مراجعه وبسايتها و وبالگها  بهمان ديگر بار دقيقه پنج از پس و ميشد شكنجه
 حتى و تعجيز تحقير،  ، توهين به ميكرد شروع مستعار نام چندين به و ميكرد
 بار دقيقه  چند از بعد بازهم اينكه جالبتر . مخالفين و موافقين تخويف و تهديد
 خودش جز كه را نويس دشنام و ميشد معركه ميدان وارد راوى عمر نام با ديگر

 بايد و بردارد دست شنيع عمل اين از بايد كه ميكرد نصيحت ، نبود ديگر كسى 
 صحنه در  مرد يك مثل گوئى دشنام و پراگنى لجن بجاى كه باشد داشته  جرئت
 كه من مثل: ميگفت و آورد مى مثال را خود وقت آن . كند استدال  و شود ظاهر
    ...!!!و ... و ... و ام كرده مبارزه قاطعانه و ام نخورده  روز نرخ به نان هرگز

 فرزند "وبالگ مسئول عطائى جعفر آقاى توسط بار اولين براى راوى عمر ماسك
 عمر توانست خود وبالگ در ردياب آله نصب با عطائى آقاى. شد پاره پاره " آهن

 ضمنى اعتراف جز اى چاره حريف كه كند گرفتار پشتاره با دزد  چنان را راوى
 ميكند استفاده من منزل كمپيوتر از نيز" محبوبه "بنام  كسى كه گفت و نيافت

 طرفدار" ضعيفه "اين چون و)است دلى دريا  درويش راوى،اصالًخواهر محبوبه(
 و وبالگها در كسى كه نميتواند  كرده تحمل لذا است، مسعود شاه احمد
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 محبوبه خانم كه است  همان. بنويسد چيز كدام مسعود ضد بر انترنتى وبسايتهاى
 ، نوشته تلخ  و تند حرفهاى شما آدرس به خودم كمپيوترمنزل از اما من غياب در
 حاال بودم  كه شما ارطرفد و دوست همان اجتماعى مصلح راوى عمر من آن غير در
" جوانمرد "جناب همين مستعار نامهاى هم" ماهبانو "و" محبوبه "البته. استم هم

 دو با راوى عمر كه جاهاى همه در انترنتى ردياب آله آن تعقيب به. ميباشند(!)   
 تقريباً و گرديد ثبت مخفيانه بطور داشت آمد و رفت آن در متضاد و مختلف  چهره
 الگوى مانند كه راوى عمر. گيرآوردند مستند بشكل را او ارانوبالگد  عموم

 ، ديد تنگ رابخود عرصه مسعود شاه احمد يعنى خويش  عقيدتى و سياسى
 عزلت گوشه استراليا بهاءالدين خواجه در و شد  محو انترنت از حضورش دفعتاً
   .گزيد

 بود پاك راوى عمر ظاهرى وجود لوث از انترنت فضاى دوسال يكنيم مدت تقريباً
 چيزى وبالگها در ديگر كند جرئت آنكه بدون امد مى بازهم او خفا  در اما

. بسازد مخفى انترنتى هاى ردياب چنگ از را خود نبود قادر  ديگر زيرا بنويسد،
 تا ميدان از گريخته و" بگيل "راوى عمر يا دريادلى  درويش كه است علت بهمين
 بعوض اما. بنويسد پيام هم وبالگ يك در حتى  ديگر نتوانست كرده جرئت امروز
 قسمى ميكند ارسال خود نظر مورد  سايتهاى به مستقيماً را خود هاى نوشته پيام
 محتواى اگر وخراسان،  گفتمان سايت به باشد داشته چپى محتواى اگر كه

   !!!سرنوشت و خاوران هاى سايت به باشد داشته نظارى شوراى

 بلكه نيست هم راوى عمر دريادلى درويش اصلى نام:" افزودند من دوست
 نامه هفته در) شنوا. ب (تخلص همين وبا. ميكند تخلص" شنوا"و  است" بريالى"

  اجتماعى و هنرى ، ادبى مقاالت خراسان و جنبش ،  گفتمان هاى وسايت اميد
  بنام ميدهد مقاله" خاوران"و" سرنوشت"   سايتهاى در وقتى بازهم اما. مينويسد

 به زمانى وى. است ربانى -مسعودى آخوند ديگر بعباره يا دريادلى رويشد
 كشور روسها عليه  مقاومت جنبش اوايل ودر بود، منسوب ساما انقالبى سازمان

 آلمان ودر  رساند آلمان به را خود آنجا از و رفت هند و پاكستان وبه گفت ترك را
 بطور  زهما دهقان منزل در را بود،ومدتى معروف دوستان درميان نصراهللا نام به
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 به" زرداد "بنام شخصى پاسپورت بيك يافتن دست با كردوسپس زندگى طفيلى
 است" زرداد "پاسپورت همان براساس استراليا در او ونام. نمود پرواز استراليا 
 در كوشان قوى آقاى مستقيم حمايت و تشويق به كه شديم مطلع  بعد سالها.

 وديگر اميد نامه هفته طريق از و درآمده مسعود دشاهاحم  نظار شوراى عضويت
 اخوانيزم درمدح در نيز" زردادى"و "نصراهللا"و " شنوا.ب "نامهاى با ها رسانه
   . ميكند سرائى مديحه

 تغييرموضع بخاطر را شده بگيل و متلون شخص اين چپ، جنبش رفقاى كليه
 حد و اند كرده عالما مرتد يك منحيث اخوانيزم، درخط ولغزيدن  ايديالوژيك

 مدافعين تا اواست هاى ووبالگ ادرس و اصلى نام افشاى  او، ارتداد جزاى اقل
 ديگر بعباره يا قدرت نمونه چه كه شوند آگاه  هم اش نظارى شوراى و جهادى

 نشسته زانو چهار مسعود شاه احمد  از دفاع خط در ئى شده مرتد ماركسيست
   . است

 رابطه چپ جنبش با كانادا و امريكا اروپا، در هك كسانى كليه عموم بصورت
 شنواى بريالى آقاى به بار چندين اواخر اين در و دارند مستقيم غير  يا مستقيم
 و تلفونى پيامهاى ارسال با زردادى نصراهللا به موسوم  راوى عمر به موسوم
 زودتر ههرچ و ورزد اجتناب جداً خود قبيح عمل  اين از كه اند داده هشدار ايميلى
 چند دامن حتى و آمده باال خيلى گندش كه  كند مسدود را دريادلى درويش وبالگ
   . است ساخته دار لكه هم را ديگر سايت

 تمام به اول قدم در كثيراالبعادش رهبر مانند) دلى دريا(كثيرالهويه آقاى اين
" يزمآو مى بدار را خود من "زيرنام مقالتى نوشتن با كه سپرد  تعهد دوستانش

 قاته چندين و متداوم اصرار اما. كند جمع هميشه  براى را خود وبالگك بساط
 و مينويسد" آنچنانى "هاى پيام برايش " اوستا خانم "مستعار بنام كه بها ثريا

 راوى عمر به موسوم شنواى  بريالى آقاى ، خود فاميلى هاى عقده بخاطر صرفاً
 ضد مبارزه اصطالح به  از كه كرد غيبتر و تشجيع را زردادى نصراهللا به موسوم

 خود كنار در را  بها ثريا خانم چون همرزمى زيرا نكند نشينى عقب خود پشتونى
 به گاهى  طرف هردو نگهداشتن راضى براى كثيرالهويه آقاى جهت همين از.دارد
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 برايش بها خانم كه نباتى و نقل به گاهى و ميكند اشاره خود اعدام دار  چوبه
   ! است كرده تعارف 

 خويش وبالگك هردو در رالياتآس در گكى گوشه از فعالً  كه دريادلى درويش    
 وyakbarg.persianblog.com يعنى

 http://darwishdaryadeli.blogfa.com  براى اوستا خانم بخاطر  را 
 اى وعده است كرده  باز غرض صاحب و انداز تفرقه وگروه خود هاى گشائى عقده

 كه دارد وانتظار  ميدهد تحقيرقرار و توهين مورد را ونجيب شريف اىانسانه از
 قرارداشته  احترام مورد نيز فرهنگى شخصيت يك عنوان به افغانى، درجامعۀ

   !باشد

 و شما ذهن طرف يك ميخواهم افشاگرى اين با من : كه نمودند عالوه دوستم
 را وخوانندگان" الينآن جرمن - افغان "سايت قلمى همكاران وتمام  نورى آقاى
 طرف واز كنم روشن نميتواند بوده معما ديگر كه  معمايى اين به نسبت

 و آقا اين جانب از معنى بى واتهامات  سرائيها ياوه همچو جلو ديگرميخواهم
 خواندن از افغانها اذهان  اين از بيش و شود گرفته) ثريابهاء(مند عقده خانم

 جنجال اين رفع  براى را خود وجدانى دين من. نگردد مكدر ها دشنام اين وشنيدن
   . " كردم بيان

 بى ، ضعيف انسان يك اصلى چهره كه شرافتمند  دوست اين به ميگويم آفرين من
 تادرس نمود افشا جرمن -افغان پورتال خوانندگان وهمه ما به را مند وعقده  اراده

 مى كشور شريف اقوام يروتحق توهين به مستعار نام با كه ديگران  به باشد عبرتى
   . پردازند

  2007 مارچ 8/پايان  
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  م بيستمقاله 
 

  دختر شاه امان اهللاهنديه دافغانستان، 
 فعال كمك هاى بشردوستانه

 

  

  ٢٠٠٥درحومه شهركلن آلمان در با نويسندۀ اين گفتار،جانهنديه  شاهدخت

  

 در افـغانستان حرانب آغاز از كه است افغانى دوست وطن و احساس با زن هنديه
 اطفـال  به دالر هـزار صدهــا نـاپـذيرشخصى خستـگى هاى تالش با كنون تا 1980  

 كه است  نبرده نام خود از هم يكـبار ولى ، رسانـده كمك افغانستان سـرپـرست بى
   . است شده ارسال) بهمان بنت فالن ( او توسط ها كمك اين
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 بيش را افغانستان كه درحالى و ميكند زندگى ايتاليا پايتخت روم شهر در هنديه
 يك كه ميورزد عشق مردمش و افغانستان به چنان اما ، است نديده بار ازيك 
 در  بيكس و يتيم اطفال بخصوص و محتاج مردم به كمك راه در را عمرش از سوم 

   . است رسانده بسر اخير سال 25

 ديار  و يار ترك به مجبور مردم و نمود اشغال را افغانستان سرخ قشون آنكه از پس
 دامن او گرديدند، بدر در و آواره مهاجرين هاى كمپ در پاكستان وبه شدند  خود
 و زنان بار رقت وضعيت مورد رادر خود هاى آگاهى و خرد تمام و زد كمر به  همت

 شوروى ارتش تجاوز براثر كه پاكستان در افغان سرپرست بى و آواره كودكان 
 زنان حقوق مدافع هاى سازمان و مجامع براى بود، آمده پيش انبرافغانست 
 زنان ملى حزب و پاريس در يونسكو و يونيسف سازمان جمله از وكودكان، 
 و كرد وتشريح توضيح اطريش و بروكسل و لندن در مشابه سازمانهاى و فرانسه 
 وضع ناي از شان مادران و كودكان نجات براى را نهادها اين همدردى و توجه 
 در و ايتاليا عمومى مجامع در ها كنفرانس ايراد اوبا همچنين. مود جلب بار اسف 
 همه  بطور افغان پرست سر بى كودكان وضع مورد در ، كشور آن مكاتب و مدارس 

 كنفرانس  اين مدرك از الزحمه حق دالر هزار ها ده و كرد تبليغ اى گسترده و جانبه
   . نمود ارسال پاكستان در فغانستانا سرپرست بى كودكان به را ها

 حتى او كه است اين هنديه برانگيزخانم تحسين و آور تعجب كار برين افزون
 دست  بى كودكان يعنى االعضاء ناقص اطفال براى ، روم در را خود نشيمن سالون 

.    بود داده اختصاص اند نداشته وكوى كس آنشهر در كه افغانى كور پاو بى و
 موبل كذاشتن بجاى پذيرايى دراتاق نزديكش اقارب از يكى راتاظها برطبق

 افغانى اطفال روم شهر هاى بيمارستان از و گذاشته چپركت چهار ، نشيمن هاى 
 از خروج از پس ميشدند، آورده ايتاليا به پاى و دست ويا چشم تداوى براى كه را 
 نگهدارى ريضانم اين از و برد مى خود بخانه كامل بهبودى براى شفاخانه، 
   . ميكرد 

 تا است ضرورت سال يك ندارند، پاى كه اطفالى: داد توضيح برايم خودش
 وسايل توسط شده قطع پاى كه باشد اگرالزم و بشود درست پا استخوان 
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 از  دونفر هنديه خانم.است ضرورت ديگر نيم و سال يك ، شود كشيده بخصوصى 
 به را شاديخان و نفيسه هاى نام به ميشد كشيده شان هاى پا راكه اطفال اينگونه

 نگهدارى اين طبعاً. كرد نگهدارى سال ونيم د تا آنها هريك از و برد خود خانه 
 و سر وشوى وشست دادن وحمام بسترخواب كردن درست و ادويه و غذا شامل 
 او . ميگرفت بدوش شخصاً هنديه را تكاليف همه اين و ميگردد نيز اطفال صورت 

 اند، رفته ايتاليا به تدواى جهت راكه افغانى طفل 65 جمله نفراز 40 كنون تا
 نگهدارى مهربان مادر يك مثل آنها از سال دونيم تا ماه يك از و برده خود بخانه 
   . است نموده 

 مى شدن برهنه از حمام در افغان اطفال كه ميكرد تعريف تلفن در من براى بارى
 به خود دستان با ميتوانند و ندارند پاى لىو دارند دست كه آنهاى و شرمند 

 را طفلى بدن و سر تا شدند نمى مگرحاضر ، كنند ندارندكمك دست كه  آنهايى
 را كار اين مجبوربودم من و بشويند كيسه ويا صابون با ندارد،  دست كه

 چنين انجام از و شود نمى خسته هرگز اطفال گونه اين به كمك از  هنديه خانم.بكنم
 نگرانى اظهار ، است كننده خسته هم اطفال والدين براى حتى  كه اىكاره

   . است داده انجام تمام سال 14 براى را  اينكار او. نميكند

 و  ميكند چه كه پرسم اومى از و ميكنم صحبت »دافغانستان «هنديه با من وقت هر
 طفالا باره در و برود شهر فالن به ميخواهد دهد مى جواب دارد؟ برنامه چه

 پرسم مى.كند جلب آنها به كمك براى را مردم توجه و بدهد كنفرانس افغانستان 
 به كه امينى شخص بدست ميدهد، پاسخ ميدهد؟ انتقال گونه چه را كمكها اين 
   . برساند ويتيم فقير اطفال براى تا ميدهم ، برود افغانستان 

 دارد  را شاگرد 900 يتظرف كه قلعه تنگى بنام مكتبى اعمار براى او كمك آخرين
 اين هنديه . است داده يورو هزار 30 حدود ميشود، اعمار كابل نزديكى  ودر

 شهر در افغانستان مورد در كه ميكند تهيه هايى كنفرانس مدرك از را  ها كمك
 ايراد وين و ژنيو در كنفرانس سه گفت او . مينمايد ايراد مختف كشورهاى  و ها

 ساختمانى موسسه يك بانكى حساب به را ها كنفرانس اين الزحمه حق و  كردم
 كه بشود دعوت من از جايى در هروقت : ميگويد او. دادم انتقال كابل به  خارجى
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 به را پولها اين و ميكنم دريافت پول كنفرانس اين بدل در من بدهم  كنفرانس
 ولى ردخترسردا حميرا توسط دالر هزار ده 2002 درسال و فرستم  مى افغانستان

 براين عالوه. كند توزيع آن مستحقين به تا فرستادم كابل سرپرست بى  اطفال براى
 3200 يكى بدل در كه ام داده هاى كنفرانس ايتاليا ديگر شهرهاى در2003   سال در

 براى  را پول آن و گرفتم يورو 7000 ديگر يكى از و يورو 5000 ديگرى از و يورو 
 توضيح  برايم 2004 درسال جان هنديه خانم. رستادمف افغانستان به مكتب اعمار
 كرده  تاديه قراردادى انجوى به را قلعه تنگى نهصدنفره مكتب اكمال پول دادكه

   . ميكند تهيه پول آن وچوكى ميز و ودروازه در براى واكنون

 پول چقدر با مكتب يك تكميل كه بسنجيد ميتوانيد گرامى شماخواننده اكنون
   .ميخواهد وتالش دويدن چقدر خارجى موسسات از آن وتهيه دارد ضرورت 

 جاى  شب و اند سرپرست بى كه دخترانى براى اين از بعد دارم نظر در: گفت هنديه  
 تجاوز مورد نميرنديا گرسنگى از تا بفرستم و كنم تهيه پول ندارند، بودوباش

 صديق ساخته »هاُسام «فلم تا دارد نظر در همچنان او.نگيرند قرار زورمندان 
 خيابانى كودكان و دختران به طريق اين از و كند معرفى اطريش در را برمك 
 فرانسه ، ايتاليائى زبانهاى به هنديه.بفرستد افغانستان وبه كند آورى جمع كمك 

 ميكند صحبت بخوبى كه درحالى فارسى زبان به ولى ، ميدهد كنفرانس جرمنى  و
    . نميتواند وخواندن ،نوشتن 

 به ضرورت انسان كه وسال سن اين در و دارد سال 77 اكنون جان هنديه خانم
 كه هموطنانى همان. است خود هموطنان خدمت در خود او مگر دارد خدمتگار 
. بودند كرده تبعيد شان آبائى كشور از را خواهرانش و برادران و مادر و پدر 
 و پدر اين. نداشتند غانستاناف مردم سرافرازى و آزادى جز گناهى هيچ كه درحالى 
   . بودند ثريا ملكه و غازى هللا امان شاه اعليحضرت بزرگوار مادر 

 و ومادر پدر با كه بود مادر شكم در ماهه نه و ثرياست ملكه فرزند نهمين هنديه
 هللا امان ديگرشاه سخن به. بگويند ترك را افغانستان شدند مجبور وابستگانش 
 هندبرتانوى  وارد چمن راه از 1929 مى 23 در شان ادهخانو ثريابا ملكه و غازى 
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 در 1929   جون هفتم در هنديه و گرديدند بمبئى راهى قطار يك توسط و شدند
 دافغانستان  هللا احسان سردار برادرش بگفته. آمد بدنيا هندوستان بمبئى شهر

 آنكه اىبر  تا كردند خواهش هللا امان شاه از هنديها از يى عده هنديه تولد هنگام
 بگذارند،  هنديه را نوزاد نام بماند باقى اش وخانواده شاه درخاطر هندهميشه

 آواره  ايتاليا به خود وابستگان با هنديه سپس و پذيرفت را خواهش اين هم وشاه
 در  سپس و روم در را خود مقدماتى تحصيالت و يافت رشد شهرروم در و شد

    .رساند سر به سويس

 مشهد  شهر در و رفت ايران به و نمود ازدواج ايرانى ملك كاظم با هنديه 1951 در  
 متولد(ثريا  نامهاى به دختر دو صاحب خود ايرانى شوهر از هنديه.گزيد اقامت
 دوام سال 8 از بيش پيوند امااين. شد) 19586 متولد (همدم و) 1954

 و ميشد يههند بشردوستانه پيشبردكارهاى راه در مانعى ملك كاظم زيرا.نياورد 
 كاظم از مجبورشد ، ميداشت دوست سخت را ايران كه حالى در هنديه بنابرين 
   .برگردد خود والدين نزد روم به 1958سال در و شود جدا ملك 

. است جالب وهم شنيدنى هم ايرانى ملك كاظم با هنديه شاهدخت ازدواج داستان
  ؟ است كرده وازدواج آشنا ايرانى ملك كاظم با چگونه كه پرسيدم هنديه خانم از 

: داد پاسخ ميكند، وى وخانوادگى ذاتى تربيت از نشان كه وخنده مهربانى با او
 آن در من. آمد مى ما خانه به وهميشه بود مكتب در برادرم دوست ملك كاظم 
 من  بود، نشسته ما خانه در ملك كاظم كه روز يك . ميرفتم رقص كورس به موقع 

 خود  تا كنم عجله من وبايد است مانده كم كورس شروع وقت  كه گفتم مادرجانم به
 برسانم  را هنديه ميتوانم باموترم من گفت ملك كاظم. برسانم بكورس وقت به را

 به خود ماشين  با ترا ملك كاظم كه بهتر چه اين از : گفت مادرم. برگردم پس وباز
 بعد. خوبست  گفتم ميرسى، خود وقت به اوبروى ماشين با اگر ميرساند، كورس

 وقتى. كرد  حركت كورس آدرس بسوى وماشين نشستم ملك كاظم ماشين به
 كاظم . ميشوم پياده من نگهدار را ماشين همينجا گفتم رسيدم، كورس نزديك

 خودم من نخير گفتم ؟ بمانم منتظرت اينجا من كورس ختم تا ميتوانم: گفت
 واگر توهستم عاشق من! جان هنديه ميدانى: گفت ملك كاظم. بيايم ميتوانم 
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 اصالً منكه گفتم. ميكشم را خودم من ندهند بمن وترا كنم خواسگارى ترا  روزى
 او. نميگيرد تصميمى چنين هرگز پدرجانم من رضاييت وبدون ندارم دوست  ترا

 ترا منكه دارى اختيار گفتم. ميكشم را خودم اكنون همين بخدا كه نگو اينرا  گفت
 بيرون جيبش از را تابليت قوطى يك فوراً شنيد را حرفم اين نكههمي. نميخواهم 
 داروها اين با را خودم نميخواهم ترا بازبگويى اگر كه ميخورم قسم:وگفت آورد 
 خود بدهن يكباره را تابليتها آن تمام او ديدم! دارى اختيار گفتم. ميكشم 

 كن تف را ابليتهات اى؟ شده ديوانه مگر ، ميكنى چى گفتم.داد وقورت  انداخت
 مى بيرون سفيد كف دهنش از ديدم وهمانجا خورد را ها تابليت او مگر ! ونخور

 معالجه تحت را او دكتوران بردم، شفاحانه به را واو زدم صدا را تاكسى . آيد
   .بود بيهوش او مگر  گرفتند،

 حركت هشفاخان بسوى فوراً برادرم. گفتم مادرجانم به را وجريان آمدم بخانه من  
 براى آمد، هوش به وقتى بعد و نيامدبود هوش به ملك كاظم فرداصبح وتا نمود 
 را خود دوباره من ، نكند ازدواج بامن هنديه اگر كه بود گفته وپدرم برادر 
 گرفت من بينى از بود گرفته بغل در مرا كه ودرحالى آمد بخانه پدرجانم. ميكشم 
 تو از من كه درحالى شده يچق بينى اين عاشق ملك كاظم كه ميكنم تعجب:وگفت 
 مادر  هاى توصيه براثر من كه بود ماجرا اين از بعد. دارم قشنگترى دختران كرده 

 داده  نجات را انسان يك زندگى تا شدم راضى ملك كاظم با ازدواج به وپدرم
 مراناراحت بيكارى واين بودم بيكار من رفتيم ايران به ما وقتى اما. باشم

 زنان به كمك شغل وآن كردم پيدا خود براى شغل يك من باالخره. ختميسا 
 راضى  كارم اين از ملك كاظم اما. نبود آسانى كارى كه بود، وجزامى بيمار فقيرو 

 بعد ! كن رها را شغل واين ندارى ضرورت كارها چنين به تو ميگفت و نبود
 والدين  از نوزاد كودكان سرپرستى ومسوليت كردم رها را شغل آن من ازمدتى
   .شدم متقبل را معتاد

 بسيار عالقه خود كار اين به منكه و نبود راضى ملك كاظم نيز اينكارم با
 زندگى ادامه اينكه تا دادم ادامه وبكارم كردم رد را ملك كاظم داشتم،سخن 
 جدا هم از  نيستى راضى شغل دراين من كردن بكار اگر گفتم .شد مشكل باملك 
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 داشتم، ملك كاظم از وهمدم ثريا بنامهاى:دودختر كه درحالى االخرهب. ميشويم 
   .پيوستم خود والدين وبه برگشتم ايتاليا به دخترانم وبا شدم اوجدا  از

 دكترا  آلمان از اقتصاد رشتۀ در كه حيدر عبدالرؤف داكتر با هنديه 1966 درسال  
 تا 1953از  داود بينۀكا در كه همانست رؤوف داكتر. نمود ازدواج بود، گرفته
 است اسكندر  بنام پسرى صاحب رؤوف داكتر از هنديه. بود تجارت وزير 1954

   .ميكند زندگى روم در بامادرش و دارد سال 36 اكنون كه

   :اهللا امان شاه دختر هنديه شاهدخت از خاطره چند
 كشور، استقالل استرداد سالگرد مين 85 از تجليل بمناسبت سيمناريكه در  
 اعليحضرت(»ستورى دخپلواكى خان هللا امان غازى اعليحضرت «زيرعنوان 
 2004 اگست دراواخرماه آلمان درشهركلن) آزادى خان،ستاره هللا امان غازى 
 اهللا احسان وشاهزاده روم از جان هنديه وشاهدخت سويدن از من بود، تدويرشده 
 رشهرهاىوديگ انگلستان از ديگر مهمان و سويس از خانمش طرزى وليلى 
 دكلتورى دافغانستان (جانب از سيمنار. بودند ورزيده اشتراك مركزى اروپاى 
 كُلن  شهر حومه در افغان نفر 800 تخمين حضور انحوربا زرين برهبرى) تولنه ودى 

 جالب  هاى برنامه اجراى با شب نصف از بعد يك تا 3 ساعت واز بود برگزارشده
   .يافت ادامه وهنرى علمى

 به خود پدر خاطرات از خود بيانيۀ در اهللا امان شاه دختر فغانستاندا هنديه
 درعين . دارم ناشدنى فراموش خاطرات مرحومم پدر از« :گفت و زد سخن حاضرين 

 را ما رخصتى  روز هر ما طفوليت دوران در. دارم محبت وپر جالب خاطرات زمان
 روزها كه هنگامى  سال نجريا در. بردند مى روم مقبول پاركهاى به زدن قدم براى

 ما براى. بردند مى بحر  لب به و شهر از بيرون به خود موتر به را ميشدما طوالنى
. بودند ومهربان خوش  ما وبا ميكردند بازى ما با بخاطريكه بود، جشن اطفال
  كه وقتى. كند تماشا را  غروب كه داشت خوش پدرم بود، مى صاف هوا كه وقتى
 به را غروب ايشان ميشد،  وگالبى  ونارنجى سرخ ورنگ وبغر به نزديك آفتاب
 شوخ اطفال اگرچه ميشديم  جمع دورپدر ما .ميكردند تماشا آخر تا اكرام حالت
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 متفكر حالت به ميخواستيم  چون بوديم، مى خاموش لحظات اين در ولى ، بوديم
   .بكنيم احترام پدرم

 خود عزيز وطن به ما ميكردند سعى دادند، اسالمى تعليم را ما طفوليت وقت از
 ميكردند ايستاده خود مقابل را ما. كنيم پيدا وعالقه عشق افغانستان ملت و 

 تاريخ درس ما براى. ميدادند اسالم ودين تاريخ درس را ما خوب معلم يك   ومثل
 براى خود آرزوهاى و خود هاى پروژه به راجع.ميدادند افغانستان وجديد  قديم
 يك وبراى افغانستان ومردان زنان وخوشبختى آرامتر و ربهت زندگى  يك

 تا: ميگفتند ما براى زنان، براى مخصوصاً و ميدادند تشريح نوين،  افغانستان
 به سالم اطفال نميتوانند هيچوقت باشند، نداشته كشورتعليم  زنان كه وقتى
 ما وتحصيل تعليم غم در هميشه ما گاه قبله. نمايند تقديم  وجامعه خانواده محيط
 به من برادران و خواهران همه ايشان اثرتشويق به واقعاً . بودند ما صحت ودرغم

 اضافى مصارف از هميشه اهللا، انجنيراحسان مثل . رسيدند عالى تحصالت
 باوجوديكه نميكرد، دريغ هيچوقت تحصيل درقسمت  مگر ميكردند، جلوگيرى

   .نداشتيم  خوب اقتصادى شرايط

 هميشه. دادند انتقال را وطن به ناپذير پايان  عشق ما براى تطفولي از پدرم
 يا مهم پولدار، يا غريب. باشيم داشته احترام افغانستان هرفرد براى كه ميگفتند 
 فراموش هرگز من را ها توصيه اين. بگذاريد احترام اقوام تمام به و مهم غير 
   .كرد نخواهم فراموش و ام نكرده 

 هميشه ما براى. بودند جدى بسيار حال درعين و شيرين ادرم ثريا، ملكه مادرم
 فراموش هيچوقت من مثالً،چيزيكه. ميدادند ياد را اجتماعى برخورد و آداب 
 آن باشيد، مواظب ميزيند حرف خود ميان كه وقتى حتى: ميگفتند نميكنم، 

. برنخورد برايش شما هاى حرف ميشود، تير شما كنار از تصادفاً  نفريكه
. باشيد وعادل جدى تان خود ولى كنيد، درك را مقابل طرف كمبود  بايد گفتندمي
 كنم مراعات را اينها ميكنم كوشش من. است مهم خيلى گى زنده براى  قوانين اين
 والدين از كه را ها توصيه همين نميتوانم اوقات بعضى و است مشكل  خيلى ولى
   .دهم انتقال خود اوالدهاى به ام برده ارث  به خود
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 شديم،  مصروف خود زندگى با خان اهللا امان غازى اوالدهاى همه ما زمان مرور به
 پدرم  1959 درسال متاسفانه اينكه تا. داشتيم خطى رابطه پدر با هميشه ولى

 1960   اپريل 25 روز صبح هفت ساعت به شفاخانه دريك و شدند مريض سخت
 ملت هنوزهم سال وپنج هفتاد از بعد كه افزود هنديه. بستند دنيا از چشم

 هرافغان قلب در و ميكند ياد ايشان از افتخار وبا احترام با هميشه افغانستان 
 درخاطراتم و درقلبم هميشه بزرگوارم پدر خان، اهللا امان دختر حيث به. دارند  جاى

   .)است شده ضبط خودش ادبيات مطابق جان هنديه سخنان(» .هست زنده 

 هللا امان شاه حيات روزهاى آخرين بارۀ در پرسشى پاسخ در دافغانستان هنديه
 كرد خواهش من از بود، افتاده مرگ بستر بر هنگاميكه هللا امان شاه : گفت 
 در او كه كند تصور تا بشنوانم او به بار آخرين رابراى قاسم استاد تاصداى 
 ندگانباش كه وطنى. پوشد مى ازجهان چشم خود دروطن و دارد قرار افغانستان 
 شان سلطنت مدت كه هستند متاسف وحاال نكردند را ازاو طرفدارى زمان آن 
 و پيداشد هنديه خانم دستان و درصدا رعشه لحظه دراين -.نكشيد طول زياد 
 را آب گيالس نتوانست بنوشد آب ميخواست چون و راگرفت گلويش راه بغض 
 كف برايش تأثر وجود با وحضار گذاشت برجايش را گيالس دوباره و كند بلند 
 به و دهد ادامه سخنانش به نتوانست مگر دريابد، دوباره را تعادلش تا زدند 

 تحث سخت را محفل فضاى هنديه خانم سخنان -.برگشت بجايش  مشكل
 شنيدن هنگام محفل ومردان اززنان بسيارى كه بودم متوجه من  و داد تاثيرقرار

 آنشاه روان. ميگريستند هللا امان شاه دوستى وطن عميق احساس  آن و خاطره اين
   ! شادباد خواه وآزادى  دوست مردم

  

  ديگر خاطرهً دو يكى
 دعوتى در نگارنده همراه 2004اگست 30روز دافغانستان، هنديه شاهدخت

 وخانم انجنيرستارمينووال وديرينم گرامى دوست طرف از كه ورزيد اشتراك 
 از قبل. بود شده ترتيب كلن شهر حومه در حميدى جان دكتوررحيمه مهربانش 
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 در راين رودخانۀ پل بر تا يافتيم فرصت جان وهنديه من دعوت محل به عزيمت 
 مرحومه وملكه مرحوم اعليحضرت از پرسيدم شاهدخت از. بزنيم قدم كلن شهر 
 براى وقتها بسيارى پدرجانم : گفت ميكردند؟ چه درخانه كه كن تعريف من براى 
 وطن روحيۀ با را ما كه بود اين شان وسعى ميكرد تعريف افغانستان از ما 
 مواد خريد كار: ميداد انجام خودش را خانه كارهاى تمام شاه. كند تربيت دوستى 
 موترش واگر ميكرد خودش را خانه نجارى و ورنگمالى خانه ترميم و خوراكه 
 ستدر وآنرا ميكشيد دراز موترش زير موتر ميكانيك يك مثل ميشد، خراب 
   .ميكرد 

 داشته برخورد مردم با چگونه كه ميداد ياد ما به و بود ما تربيت متوجه مادرم  
 در چگونه. بپوشيم موقع كدام در را ها لباس وكدام بپوشيم لباس چگونه و باشيم 
 گيرى  خورده ديگران بر هيچوقت بايد مى. برنخورد بكسى كه بزنيم گپ خود ميان 

 پادشاه پدرم بود شنيده كه ما ايتالوى همسايه كه ستا يادم. نخنديم و نكنيم
 پدرم ديدن به خواست ميكند، زندگى او همسايگى در وحاال  بوده افغانستان 

 بسيار كه مردى  ديديم يكبار. بود شده بسيارگرم هوا و تابستان روزهاى . بيايد
 دريشى ىها تكمه تمام او. آمد ما بخانۀ به بود پوشيده پشمى ودريشى  بود چاق
 خنده واقعاً مرد آن وضعيت. بود جارى رويش سرو از  وعرق بود كرده بسته  را خود

 مرد  آن حال به خود دل در بوديم، خوردتر همه از كه ناجيه خواهرم و من و بود آور 
 ما خانه از او همينكه. كنيم خنده بلند صداى به نميتوانستيم ولى ميخنديديم

 چند اگر وگفتيم كردن خنده به كرديم شروع بلند ىصدا با خواهرم و من. رفت 
 را ما مادرجانم خالصه. ميمرد گرمى از شايد بود مى نشسته اينجا او ديگر دقيقه 
 كرده احترام را شما و  آمده شما بخانه كه كسى باالى نبايد شما كه گفت و نشاند 
. كنيد خنده نپوشيده تابستان وهواى آب مناسب دريشى چرا اينكه بخاطر است، 
 لباس بخاطر نبايد پس است، نداشته ديگرى لباس ، لباس جزهمين مرد آن شايد 
   .كرد احترام را انسانها 

 امان شاه اعليحضرت خانوادۀ فقرشديد ، جان هنديه شاهدخت تلخ خاطرات از
 مينووال، آقاى خانه به رفتن راه در. بود ايتاليا در جهانى دوم جنگ دوران در  اهللا
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 و ميكرد تعريف دوم  جهانى جنگ دوران در خود اززندگى ما براى جان يههند 
 ها ماه و ها هفته ما كه بود اين جنگ دورهً در ما زندگى روزهاى ترين تلخ: گفت 
 ميشد پيدا اگر و نداشت درك وگوشت وبخوريم بخريم ميتوانستيم شغلم تنها 

 وخواهرم من آنكه براى جانمپدر. نداشتيم را آن خريد ماتوان و بود گران  بسيار
 و نشويم تغذى سوء دچار  بوديم، خانواده خورترين و ساله وهشت هفت كه  ناجيه

 خيريه موسسۀ يك به ماه سه مدت رابراى ما هرسال ، نمانيم عقب جسمى رشد  از
 دختران ساير جمله در تا ميفرستاد ميشد سرپرستى كليسا طرف از كه سويس در 
 غذاى ما براى درآنجا. بگيرد صورت سرپرستى ازماهم  سرپرست بى واطفال 
 به دوباره ماه سه از بعد و بود هم پنيروشير و گوشت  درآن كه ميشد داده بهترى 
. ميشديم  الغر دوباره ما بزودى بود، شغلم ما خوراك بازهم چون. برميگشتيم روم 

 و رشي وعوض  گوشت وعوض خشك نان عوض آدم كه است بسيارمشكل اين و
   . بخورد شلغم  صبح وحتى چاشت ، شب گوشت، وسبزى برنج يا و مسكه پنيرو

 خيريه موسسه همان به سويس به را ما پدرجانم آخريكه بار كه ميداد شرح هنديه
 آن قانون اگرچه. مانديم باقى جا درآن دوسال مدت ، ماه سه بجاى ، فرستاد 
 جنگ شدت دليل به مگر ، بماند كه نميداد اجازه بيشتربكسى ماه سه از موسسه 

 كه خوشبختانه و مانديم دوسال تا ما وسويس ايتاليا ميان سرحدات شدن بسته  و
 دوسال  وما نكرد بيرون موسسه از را ما و ميشناخت را پدرجانم موسسه آن رئيس 

 مگر استيم بدور ازخانواده اگر كه بوديم وخوشحال مانديم سويس در تمام
 آخر  به جنگ كه زمانى و ميشد ميسر ما براى خانه به نسبت ربهت وپوشاك خوراك 

 ريل  قطار ترمينل در گرديم بر  نزدخانواده ايتاليا به دوباره توانستيم ما رسيد،
   .بود آمده ما بردن براى پدرجانم

 با و داشتم پيراهن يك فقط من جنگ دوران مدت تمام در: ميگفت جان هنديه  
 زمستانى باالپوش. نشود  پاره كه ميكردم استفاده عوتهاد در فقط آن از اختياط 
 بود كرده وكهنه پوشيده را آن مدتها پدرم ابتدا كه را برادرم پوش باال من. نداشتم 
 رسيده  اهللا احسان ديگرم برادر به او از بعد و بود رسيده اهللا رحمت برادرم به بعد و 

 را آن من  و رسيد من براى سرانجام پوشيد، ومى بود كرده رويگردان آنرا او و بود
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 يك دخترجان:گفت  خياط. كند وروى چپ من براى آنرا كه گفتم و بردم خياط نزد
 چپه نه كه است كهنه  ديگرآنقدر اين و شود گردان روى ميتواند يكبار فقط لباس
 آن  پشت  هاى قسمت از  و  كردم پاره من را باالپوش همان بناچار. راسته نه ميشو

   .ميگذشت روزگار سان بدين. ساختم دامن خود ىبرا

 دل  از اصطالح به و كرده لمس را زندگى هاى سختى خود كه جان هنديه شاهدخت
 يك  وچقدر  ناك ارج چقدر محتاج انسان يك به كمك كه ميداند ، ميآيد گرسنه
 به كمك  براى هم اكنون هين تا او دليل همين به . است وبشردوستانه انسانى عمل

  لباس و  ميزند در وآن در اين به را خود افغانستان پرست سر بى وزنان كودكان
 ميكند آورى  جمع ايتالياييى زنان از را روز غيرمود زيورات وحتى كفش و ودوا

 به 2004 درسال . رساند مى افغانستان شهيد وهردم محروم دختران و زنان براى و
 ايتاليا از را كومكى  اموال از گرامكيلو دوصد حدود در و كرد سفر افغانستان

 كابل محتاج زنان  به  و  داده انتقال كابل به باخود آنكشور نظامى طيارات بوسيله
 مشكل بسيار نظامى  طيارات با سفر: گفت برايم جان هنديه. است كرده تقسيم
 كر چنان را وانسان  آيد مى طياره داخل در طياره ماشين صداى كه زيرا است،
 درگوش را طياره صداى  انسان بازهم رسيدن از بعد روز دوسه تا كه ميكند وگنس

 كه گفت بمن دارد سال  وشش هفتاد كه اكنون جان هنديه خانم. ميكند خودحس
 ايتاليا نظامى طياره  با را آنها وميخواهد كرده تهيه كمكى اموال مقدارى بازهم

 قشون تجاوز  درسالهاى.ندك توزيع محتاجين وبه بدهد انتقال كابل به خود با
 از دالر هزار  صدها هنديه خانم وطالبان جهادى تنظيمهاى حاكميت وسالهاى سرخ

 و زنان به و   جمع كشورها غيره و فرانسه و  سويس و ايتاليا در خيريه موسسات
 است فرستاده  پاكستان در افغان مهاجرين هاى كمپ به سرپرست بى كودكان

 انسان هاى  كمك از بخش اين من. باشد گرفته نام خوداز هم يكبار آنكه بدون
 و ام  نوشته ديگرى مقاله در اش زندگى شرح با را جان هنديه خانم دوستانه
 چاپ مردم جريده در و افغان دل درد مجله ودر فردا وسايت آريايى درسايت

 خود كشور واقعى گزاران خدمت افغانستان مردم تا ام سپرده نشر به امريكا 
 البسه از بارى كوله با جان هنديه خانم نيز 2006 سال در.بدارند وپاس ابشناسندر 
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 همين درپايان و نمود سفر افغانستان به محروم وكودكان زنان براى  وادويه 
 به را وى اسپنتا دادفر آقاى افغانستان خارجۀ وزارت دانشمند وزير كه سفربود 
 مقرر كرزى جمهور رئيس امضاى به ايتاليا در افغانستان افتخارى سفير حيث 
   .است شناسانه وقدر اعزازى سمت يك صرف كه كردند 

 ملكه از را پرستى وطن پاك شير كه افغان گذر خود از و فداكار بانوى اين ياد
   ! باد گرامى همواره ، است خورده ثريا 

 پايان

 


