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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ٢٤/١               کانديد اکادميسين سيستانی                                                   

  

  نقد وتحليل چند نکته ازتاريخ فرھنگ

  )افغانستان در پنج قرن اخير(

  )م چھاربخش(

 

 در مورد علت شورش ھزاره ھا،فرھنگ راست ميگويد يا -٣
  فيض محمد کاتب؟

 ،سندکدام را بدون ارائۀ  ھزارهمردم ش ھای علت شورفرھنگ 

کرده  اساس فقه حنفی وانمود برسنی مذھب ھای  قضات  فيصله

 :مينويسد

 تابع فقه جعفری بودند و در حاليکه مردم ھزاره شيعه مذھب و «
ًشمردند، طبعا  اعتقاد خود می مذھب و ی را تعرض برحنفتطبيق فقه 

منافع شان آسيب  جراآت برحيثيت وم@کان وعالمان دينی شيعه که اين ا
مذھب  چون ھزاره ھا از نظر .ميرساند، بيش از سايرين متاثر شده به تبليغات عليه آن آغاز کردند

رف آنھا ھم به مقاومت در برابر نفوذ طًبه علمای شيعۀ ايران مخصوصا مشھد وابستگی داشتند از 
  ١».دولت سنی مذھب تحريک شدند

 دو علت قيام ھزاره ھای ارزگان را، تجاوز چند عسکر  ھرکاتب حمدفيض م غبار وکه يحالدر

اما استاد داکتر خالق رشيد، سابق استاد پوھنتون کابل . ٢سپاه بر آبروی خانواده يی گفته اندبی شعور 

واکنون  استاد در پوھنتون لعل نھرو در ھندوستان، علت شورش ھزاره ھا را در مقابل امير، 

  :  خان دانسته، در يک ايميل عنوانی من چنين نوشته استتحريکات سردار ايوب

  سوی  از  حرکتکياساس اسناد موثق  من حرکت ھزاره ھا را بر". . . 
  عبدالرحمان خان آغازهي علشانيطرف ا از ، که دانمي خان موبيمحمد ا سردار 

 ی دولت مرکزي راه اندازهي ابتکار را علني ھم چنیاھگ ھزاره ھا  . بوددهيردگ
 خان وبيا  باره وجود دارد که سردارنيرھند ده ھا نامه د   فيآرش در . ندنکرده ا 

 کنيل خود را جھت تصرف قدرت برساند، بکابل      ھزاره جاتقيطر خواست ازيم
 تا جنگ بنام شرارت ھزاره را  ديگرد   باعث ريس ھا و اميممانعت ھا از طرف انگل

 به سرکرده یرھبران ھزاره جاغور    ازیادي زیر بود که شمانيھم.  کندیراه انداز 
صادق  پناھنده شد و    خان به ھندوبيبا ا  خان یرعلي خان برادر شی علني حسیگ

  "  .  خان اشتراک کرده بودوبي ای ھمراونديخان ھزاره در جنگ م

                                            
١
  ٣٩٣ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، چاپ ايران، جلد اول، ص-  

 ٢٤٧سمت اول، ص  سراج التواريخ، ق- ٢
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سراج مندرج درمطالب تذکرات استاد رشيد، نيزدر واقع نظريۀ فرھنگ را ترديد ميکند و

 که فرھنگ ميداند آن چيزی ن را، علت قيام مردم ھزاره جات،می باشدواريخ که ماخذ تاريخ غبار الت

  . مدعی شده است

محمد تقی خاوری، يکی از محققين ھزاره نيز با توجه به سراج التواريخ و کتاب عين الوقايع 

جاوز سه نفر افغان علت عمده و مستقيم قيام را ت علت قيام ھزاره جات را شرح داده ،يوسف رياضی
گفته اعدام شوھر آن زن  دست خان، نسبت به زن يکی از بزرگان طايفۀ پھلوان و از فوج زبر

متعاقب آن تمام افراد طايفۀ پھلوان  .افغانھای متجاوز را به قتل رسانيدند) قيام کنندگان(آنھا « :است
ار شورشيان قرار گرفت و به دنبال  بعد از قتل عام محافظين، تمام ذخاير اسلحه در اختي.قيام کردند

پرقدرت ....دآن تمام عساکر و افراد مسلح افغان که در منطقه بود و باش داشتند، سر بريده شدن
او از جمله . ميری که در شورش شرکت داشت، مير دايزنگی محمدعظيم بودترين و بانفوذ ترين 

و در مقابل لقب سرداری بدست آورد اولين ميران ھزاره بود که حکومت کابل را به رسميت شناخت 
   ٣».روپيه برايش مقرر شد١٦٦٩و معاش مستمری ساRنه 

عبدالرحمن خان ھم از دست  سردار محمد عظيم بيگ ھزاره و قاضی اصغر رھبر امير

 ١٣٠٩در بھار  :"روحانی  ھزاره ھا شکايت داشته آنھا را محرکين قيام ھزاره جات دانسته است

محمدعظيم خان ھزاره که لقب .  باکمال اشتداد بنای ياغی گری را گذاشتنداھزاره ھ)١٨٩٢( قمری
او را به حکمرانی  سرداری به او داده بودم که رتبه اش با خانوادۀ سلطنتی من مساوی باشد و

در حقيقت محرک اغتشاش دومی ھزاره جات ھمين . مقرر کرده بودم، غدارانه با ياغيھا ملحق گرديد
پيشوای مذھبی ھزاره  ن ديگری موسوم به قاضی اصغر که رئيس روحانی وص خايخش. شخص بود

  ٤ ».شمرده ميشد، دراين اغتشاش حامی محمدعظيم خان گرديده بود

دايکندی نيز به سبب تجاوز يک عسکر  قيام مردم دايزنگی وبه قول فيض محمدکاتب ، 
امير فرمانی عنوانی مردم دايزنگی   .٥ ،بخش، براه افتاده بود يزدان آبروی خانواده مير بر سواره 

  : و دايکندی بدين مضمون فرستاد

افغانستان  ندارم و اگر ميداشتم يکنفر آنھا را در با مردم ھزاره عداوت نداشته و« 
چون چنين نبود سعی در غمخواری آنھا نموده و چون مسلمان و اھل قبله ھستند خريد . نميگذاشتم

اجرستان و زاولی وغيره  وقتيکه مردم ارزگان و. دادم قراردختر شانرا ممنوع  فروش پسر و و
. مشغول امور زندگی خود گرديدند] مشمول عنايت دولت و[تمرد کردند و باز اطاعت نمودند ھمه 

دايکندی که تمرد نموده اند برای آنست که بزرگان ھزاره ھرچه  اکنون ميرھای دايزنگی و
ران و پسران ايشان را می فروختند، دولت دست آزار آنھا ميخواستند از زيردستان خود گرفته و دخت

 را از ارتکاب قبايح افعال بازداشت، ايشان ترک عادت را مرض مھلک دانسته آغاز فتنه و
اR کيفر کردار خود را  يند مشمول عواطف پادشاھی گردند وآباری اگر از راه انابت پيش . فسادکردند

  ٦».تاراج خواھند ديد بقتل و

                                            
٣
  ٢٠٩محمدتقی خاوری،مردم ھزاره وخراسان بزرگ، ص-  

٤
  ٢٦٦تاج التواريخ، ص-  

٥
  ٣٠٧، ٢٤١،قسمت يکم،ص، ٣  سراج التواريخ،ج-  

٦
  ٣١٥، قسمت اول، ص٣، مقايسه شود باسراج التواريخ، ج٦٦٨ غبار، ھمان اثر، ص -  
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پا  فرمايش جناب اعلی سرا «:دايزنگی به جواب امير چنين نوشتند سران دايکندی و          
فرزند  زن و خون و افسران نظام، مال و ضباط و قضات و و مطابق واقع است، اما حکام  و صحيح 

چنانچه در . تاراج متاع ايشان دريغ نمی نمايند ھزاره را ح@ل دانسته از سفک دما واسر نسا و
  مامورسپاه قليلیل حال، برای مطيع ساختن طوايفی که مطيع نبودند سردار عبدالقدوس خان با اواي
بھسود و مالستان و جاغوری وغزنه و دايچوپان با سردار مذکور  مردم دايزنگی و دايکندی و. شد

سر ستم کشيده بودند  کمر خدمت بسته جھد ورزيدند تا مردم متمرد ھزاره که از بزرگان خود جور و
بعد از آنکه سپاه  مگر. بر خط فرمان نھادند، ق@ع خود را خراب کرده و اسلحه خود را تسليم نمودند

دولت در اندرون ملک شان مقام گرفتند، ھمان دخترانی را که حضرت واR از فروختن باز داشته 
پس . گرفتندستم متصرف شدند و بدان ھم اکتفا نکرده زنان شوھر دار را  بودند، ايشان به ظلم و

در ) م@ھا( از جانب ديگر علمای ملت. مردم اطاعت را گذاشته بغاوت کردند تا ديدند ھرچه ديدند
 از آن پس حکم شد که سادات و. وقت بغاوت تفريق مصلح و مفسد نکرده ھمه را تکفير نمودند

ل خود را تاراج مال وعيا اينھا ديگر خود را کشته و. کابل فرستاده شوندھا به کرب@ئيان و زوار 
پس تن بمرگ نھادند و تمرد آغاز کردند و البته تا پای مرگ سر برخط فرمان   ،شده پنداشتند

  ٧».نھاد نخواھند

دراين عريضۀ جدی نيز ھيچگونه ادعايی مبنی بر اجرای فقه جعفری بجای فقه حنفی در 
تواريخ و تاريخ ل سراج ا لھذا تذکر فرھنگ خ@ف واقعيت و گواھی،شود محاکم ھزاره جات ديده نمی

  :تواندي ذيل بوده مسه پيامدارای  غبار است و

کتاب خود آورده است  مردم ھزاره دربه نمايندگی از  فرھنگ آگاھانه اين جمله را اينکه،اول 

ورنه او ميدانست که دولت امير  . تا شورش ھزاره جات را برضد امير رنگ مذھبی داده باشد

مودل کشورھای غرب نبود تا از وی توقع  تيک مطابق نمونه واموکريعبدالرحمن خان يک دولت د

 ايکاش احکام فقه جعفری چنانکه .ه باشدداشتجعفری را مطابق فقه شيعه حقوق مردم ه رسيدگی ب

امروز در قانون اساسی کشور تسجيل شده و در محاکم  وIيات ھزاره نشين کشور رعايت و تطبيق 

رحمن خان نيز امکان تطبيق ميداشت تاجايی برای مين گذاری ھای ميگردد، در زمان امير عبدال

  . نژادی مرحوم فرھنگ باقی نمی ماند–سياسی ومذھبی 

فقه  مردم ھزاره خلق کند که چون پيرو  فرھنگ خواسته است اين ذھنيت را دراينکه،دوم 

در مورد ) يق ميشود فيصد مردم افغانستان تطب٨٠که بر (فقه حنفی را  د، نبايد احکام نجعفری ھست

در آيا ) م١٩٠١ - ١٨٨٠(ولی فرھنگ نگفته است که در عھد امير عبدالرحمن خان  .دنخود قبول نماي

حنفی ايران مطابق فقه ھای ترکمن  کردستان و قضاوت در حق مردم سنی بلوچستان و  ايرانمحاکم

ھرکس   ھم اجرا ميگردد واکنون اجرا ميگرديد وً؟ طبعا مطابق فقه جعفری جعفریاجرا ميشد يا فقه 

  .گرفت خواھد مورد پيگرد قانونی قرار ادعای خSف فقه جعفری را بکند،

قيام ھزاره جات به تحريکات روحانيون شيعه  فرھنگ درضمن ميخواھد بگويد که ،اينکهسوم 
ندان مشھد وايران براه افتاده بود و گويا محرک مردم ھزاره برضد اميرعبدالرحمن خان آخ کشور

 پس در اينصورت وانمود کردن علت  قيام ھزاره ھا به سبب اجرای فقه حنفی بجای فقه .ده اندبو
  .جعفری بی مورد مينمايد

                                            
٧
  ٣١٦، ص٣ج، مقايسه شود با سراج التواريخ ،٦٦٩ غبار،ھمان اثر، ص -  
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بدون ترديد اين گونه نوشته ھا، در برانگيختن ھيجانات وعصبيت ھای قومی موثر بوده و 
 .ھبی گرديده اندسبب شگاف و جدائی و حتی در برخی موارد باعث برخورد ھای خونين اتنيکی و مذ

يکی دونمونه از تاثيرات مخرب پيام اين کتاب را که از سوی گروه ھای منسوب به ستم ملی 

  .شدد آورده در بخش سوم اين نقوقوماندانان ازبک در حق پشتون ھای شمال کشور اعمال شده 

نندگان اميرعبدالرحمن خان، قبل از حمله عمومی به ھزاره جات ، فرمانی که در آن به قيام ک

 ٤٥که بيش از(ھم توصيه شده است وھم تھديد وھم عذر و ھم زاری، عنوانی تمام طوايف ھزاره 

  :در اين فرمان ميخوانيم. فرستاد) طايفه ميشدند

من که امير عبدالرحمن ھستم و خيرخواه جمله مومنان ھستم و از طرف ... «
ن روائی دارم، بايد فرما] اين کشور[خداوند عالم  بر جمله مؤمنان و مسلمانان 

  .که خيرخواھی مؤمنان را بکنم

اولين خيرخواھی اينست که بايد از امر خدا و رسول او جملۀ مؤمنان 
 خدا و رسول او بکنند، برمن Rزم است که نصحيت سرتابی نکنند و اگر نافرمانی

کنم و اگر نصيحت مرا گوش نکنند، در آن وقت به امر خدای عالم که در ک@م 
چرا که من ھم مواخذه ميشوم . مجيد امر کرده است، بايد بازخواست واجبی کنم

  .اگر از گناھان آن مردم چشم پوشی کنم

ا می آگاھنم که حيف من می آيد به بنابر آن از برای شما مينويسم و شما ر
خرابی شمايان و ميخواھم که شمايان مثل ميرھای ديگر ھزاره جات، در دربار 
افغانستان باعزت باشيد و نميخواھم خوار و خراب و بی اعتبار باشيد و در نزد 

از برای خيرخواھی شما گفته ميشود که از اين .  خدا و رسول او شرمسار باشيد
است و در دل شمايان خلل اندازی ) ص(ه راھزن دين محمدی حرکت شيطان ک

ميکند و شمايان را به جھل سوار و خسران دنيا و آخرت را از دست و زبان خود 
ھوش کنيد که خود را نزد خدا و رسول او شرمنده . شما برای شما مھيا ميکند

از فرمان فرمان خدا را قبول کنيد و . نکنيد و دغدغۀ شيطان را از دل دور کنيد
  .شيطان دور شويد که خسران دنيا و آخرت به قبولی فرمان شيطان است

و اگر پند مرا گوش ندھيد، من حمد و ثنای پروردگار را بجا می آورم که 
ھمه اسباب دنياداری که Rزمۀ پادشاھان عالم است، بمن کرامت کرده است ولکھا 

رده، تا انتقام از کسانی که نفوس از مردم اس@م را فرمانبردار من بندۀ حقير ک
  .نافرمانی از ذات مقدس او  و رسول او بکنند، بگيرم  و بازخواست کرده بتوانم

 من از بسيار غمخواری برای شمايان می نويسم  و شمايان ھم روی خدا و 
و در نزد سردار عبدالقدوس خان س@م کنيد !  قرآن خدا را ببنيد، از جھل بگذريد

واR اينکه پند من به دل شمايان جاگير .   جدال نرسانيدو سخن را به جنگ و
بعد از ناشنودن اين سخن . نشود، پس نزد خدا و رسول او گردن من خ@ص باشد

خطۀ مردم افغانستان، بلکه کل مسلمانان برکفر  و عصيان بغی شما حکم خواھند 
بخواھيد و م@يان قوم خود را . چرا که در قرآن شريف ھمين آيه کريمه است! کرد

ھمۀ ما مردم به . قرآن را باز کنيد که در باب بغی چقدر حکم سخت کرده است
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و اR اگر حرف من . قرآن ايمان آورده ايم، خود را از جملۀ باغی حساب نکنيد
گوشزد شمايان نشد، پس غضب خداوند عالم را خواھيد ديد که از چه قرار 

 را برای دلسوزی نوشتم، باقی بازخواست دين محمدی را ميکند؟ اين چند کلمه
از خداوند ميخواھم که شما را ھدايت کند به . خود اختيار بد و نيک کردن را داريد

  ٨ »انتھا. راه نيک

 مردم را از جنگ و خون ريزی برمی آيد که امير در آغاز ميخواستاز متن فرمان فوق 

: ای عفو و ترحم کند، ميگويد برحذر دارد، لھذا مثل يک آدم عاجر که  از يک شخص زورمند تقاض

و با  و دنيا و آخرت خود را خراب نسازيد »روی خدا و رسول خدا را ببينيد و از جھل در گذريد" 
  . انسوز جنگ با دولت را برای مردم حالی ميکندخانمو اين نوع نصايح عواقب بد 

ر مقام امير  سياسی است که خود را د-در اينحال موضع گيری امير يک موضعگيری اسSمی 

المؤمنين  و مکلف به دفاع از کتاب X و شريعت قرار ميدھد و ميگويد که در صورت نافرمانی از 

ًمن که امير افغانستان ھستم شرعا خود را مکلف به دفاع از دين محمدی ميدانم و مردم را به 

ينوسيله ميخواھد طرف فراخواندن مSيان و بازکردن قرآن و دوباره خوانی آيۀ بغی دعوت ميکند و بد

را از عاقبت فتوای علمای سنی مذھب و مخاطرات آن بترساند تا دست از شورش و بغاوت بردارند، 

ولی متأسفانه که ميران و مSيان و سيدھا و مبلغان  و خطيبان ھزاره که موقف و حيات خود را بيش 

اندند و گذاشتند تا مردم بدست ديدند، پيام امير را بگوش مردم ھزاره جات نرس از ھمه در خطر می

  .قشون مسلح دولت مثل علف درو شوند

و حضرت واR پس از صدور اشتھارات کفر ھزاره که به فتوای :" فيض محمد کاتب مينويسد
و دستبرد ايشان به ذريعۀ عرايض افسران و صاحب " ياغيه ھزاره"علما جاری گشت، از محاربات 

 را فرمان کرد که ھرچند مرد و زن و پسر و دختر و مال و منال منصبان سپاه نظام آگاه گرديده ھمه
را از راه غنيمت متصرف شوند، به قرار آئين دين مبين، پنج يک آنرا حق حضرت " قوم کافر"آن 

و از صدور . واR دانسته، ارسال حضور بدارند و باقی را حق و حصۀ خود دانسته، متصرف شوند
 و دختر و پسر از مردم ھزاره به اسيری رفت و در تمامت اين حکم بود که ھزاران ھزار زن

  ٩".افغانستان و ممالک خارجه به فروش رسيدند

بر ظلم  و اسبتداد خود پای افشردند و کرنيل " جنگ باقوم کافر"قشون دولت با گرفتن فرمان 

ن اسير سرکردگا" فرھاد خان خشونت عليه شورشيان را بحد وحشت ناکی رسانيد چنانکه  از جمله 

دو تن را به دھن توپ بست و دو تن را پاره پاره کرد و پيش سگ انداخت، و دو تن را چانماری و 

يک نفر را به بزغالۀ تازی قطعه قطعه کرد و يک نفر را با سرنيزه سوراخ سوراخ کرد و يک نفر 

  ١٠."را مردم مSخيل تکه تکه کردند

با قوت ھای قومی وIيات ھمجوار ھزاره  آخر اIمر شورشيان از دست سپاه مجھز امير که 

جات تقويت ميشد، بشدت سرکوب گرديدند وھمانگونه که امير در نامۀ خود به آنھا ھوشدار داده بود، 

بيش از ھمه مردم دھقان و مالدار و برخی از روحانيون در اين شورش سرکوب گرديدند و اکثريت 

  .خواستندالھا  دست از مبارزه گرفتند  وعفو تقصيرات دفيو
                                            

٨
  ٢٣٣- ٢٣١، قسمت يکم، ص٣،سراج التواريخ، ج-  

٩
  ٢٥٤سراج التواريخ، قسمت اول، ص -  

١٠
  ٢٣٤،٢٤٧،قسمت يکم،ص٣سراج التواريخ،ج-  
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بگفتۀ غبار، امير دختر عظيم بيگ سه پای را که جزء اسراء بود به پسر خود حبيب e خان 
تزويج نمود و اع@ناتی طبع  و نشر نمود که شورشيان فراری به مساکن خود باز کردند و ھم امر 

مداد آذوقه در نقاط قحط زده ا. نمود که برای کشت و کار مردم گندم تخمی بصورت تقاوی داده شود
امير در ھزاره جات بين چرا گاه ھای مردم ھزاره و چراگاه ھای مردم کوچی حدودی . بعمل آورد

ًامير امر کرد که اراضی متنازع فيھا بين دھقانان ھزاره و فيودالھا، قسما از . مشخص و معين نمود

 غ@م و کنيز مردم ھزاره امير امر کرد که منبعد.دست فيوالھا کشيده شد و به دھقانان ھزاره داده شد
١١.فروخته نشوند، اما آن ھزاره ھا که در داخل افغانستان فروخته شده بودند بحيث برده باقی ماندند

  

اع@ن گرديد و مردم ھزاره نيز به  شاه امان e بردگان  تا اينکه در عھد شاه امان e آزادی 
حظۀ سقوط او دست از طرفداری شاه وفادار ماندند و در وقت اغتشاش بچۀ سقاو تا آخرين ل

  .نکشيدند

،از روی  افغانستان در پنج قرن اخير ته آمديم، بدين نتيجه ميرسيم که مولفاز آنچه تا کنون گف
  : ه استدکر مخابره به ساکنان غير پشتونرا ام عمده  سه پيتعصب نسبت به پشتونھا،

ه شمال کشور انتقال داد و زمين ھا پيام اول، اميرعبدالرحمن خان اقوام پشتون را از جنوب ب
وملکيت ھای اقوام ازبک وتاجيک ساکن در سرحدات با روسيه را از آنھا گرفت و به پشتونھا 

  . بخشيد

  از سوی ١٩٠١ومش اينست که، نام افغانستان يک نام جديد است که برای بار اول درپيام د
ده ميشود و قبل از آن کشورما بنام انگليسھا در قرارداد اتحاد با ايران برضد افغانستان دي

 شما اسم و ١٩وبه ھمين دليل درمتون تاريخی قبل از قرن . ناميده ميشد" آريانا"و " خراسان"
  .رسمی از افغانستان ديده نميتوانيد

ومش اينست که، مردم ھزاره پيروان فقه جعفری اند وتطبيق احکام فقه حنفی را تعرض پيام س
دانند و برای تطبيق فقه جعفری درمناطق ھزاره نشين، دست به شورش بر عقايد وفقه جعفری مي

  .زدند و سرکوبی آنھا از جانب دولت برای تطبيق فقه حنفی بود

ًونتايج اين ھرسه پيام به حال جامعه عقب مانده و اکثرا بيسواد وتاحدی از ھم گسسته ما 

مال ھندوکش در استانه سقوط خيلی خطرناک و زيانبار است و تاثيرات سوء آن را پشتونھای ش
 حاکميت ربانی واقتدار دوباره ايت@ف شمال پس از سقوط طالبان ، آغازدولت داکتر نجيب e ،و

   .بصورت فاجعه باری تجربه کردند

  پايان بخش چھارم

 ادامه دارد
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