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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درنالين افغان جرمن آ  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئو لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ٨/٨/٢٠١٠                                  احسان اهللا مايار
  

  صحنۀ از بازی بزرگ در افغانستان 
  

  ! دوست عزيزم ولی احمد نوری
  

شما با اين پيام به کسانيکه در تماميت . پر محتوی تانرا که بر مبنای صداقت و وطندوستی بناء شده مطالعه کردمنبشتۀ 
که بدون چون و چرا قابل تآئيد ايد  اشاره نموده گرفته اندقرار ت بيگانگان و در خدم وطن مالوف ما عقيده ندارند 

   .است
و فرهنگ افغانستان مطالعات عميق نموده و به کرسی  شما در طول چند سال اخير باالی مطالب بس مهم تاريخ 
تاريخ خاطراتی از « هائيکه در بگونه ای مثال پاورقی . نشاندن حقيقت باالی کذب خدمات قابل وصف نموده ايد

  .  اضافه نموده ايد قابل ياددهانی است»شيون کابلی«ضيايی رحيم محمد نوشتۀ آقای »  افغانستان معاصر
. را سپری کرده ايم ديگر وجود ندارد افغانستانيکه درآن  ما و شما، مردمان موسفيد معمر، زندگی خود! برادر عزيزم

کار داشت که تا امروز در محور اصلی  اختمان نظام های مفرط سر وافغانستان در طول سی و چند سال اخير با س
در مدار اصلی  ها نستان و مردم آن مانند سائر کشورمتيقن باشيد که روزی افغا . قرار نگرفته است و صلح  امنيت 

  . هانی پيدا خواهد کردجرا در جامعۀ  زيست با همی و برابری مقام خود
يل ذ با جمالت ًاريب، تقمحمد ظاهرشاه در روم داشتممرحوم ائيکه با اعليحضرت در يکی از صحبته بخاطر دارم 

  : فرمودند
پادشاهان و زمامداران يک کشور از جهان رفتنی هستند، اما يک ملت به حال خود باقی ميماند و جای !  برادر" 
  ".اين کرۀ خاکی پيدا ميکند را در خود

  .ن و وطن ما بنام افغانستان باقی می ماند بلی ما رفتنی هستيم اما ملتی بنام افغا
تا جائيکه بخاطر دارم تقريبآ  . مورد تجزيۀ افغانستان در رسانه ها پيدا شده مولود امروزی نيست در صدائيکه  سر و

آن برده  بيست سال قبل نقشۀ نوين منطقه در الس انجلس تايمز امريکائی نشر شده بود که اصال اسمی از افغانستان در
را دوست  يکه باشند وطن خود و تبارو مردمان آن از هر قشر من معتقدم که حامی افغانستان خدا است . ه بودنشد

  .گی زير سايۀ کشورهای بيگانه ترجيح ميدهندرا با زندگی برد و زندگی امروزی فقيرانۀ خود ها دارند 
بمنظور راه يابی به بيرون " روسۀ صلح قبرسپ" اشيد که اين عاجز در زمرۀ بنيانگذاران ب احتمال دارد اطالع داشته

برای اينکه معاندين انتقادی بااليم نداشته باشند اذعان (. باال دويده ام رفت از مخمصۀ وضع افغانستان چند روزی ته و
  ). گرديدرف جمهوری اسالمی ايران تمويل ميميکنم که هزينۀ ما از ط

دالحق شفق، بدوست عزيزم ع مقامات ايرانی در تهران داشتيم،  با ١٩٩٠يکی از مذاکراتيکه در اواخر سالهای در
قام وزارت خارجه آقای بود قائم م" پروسۀ صلح قبرس" ت شورای عالی يأوالی فعلی فارياب، که از جملۀ هفت نفر ه

در ، بشمول آقای طاهريان مسئول مستقيم امور افغانستان بۀ ايرانیتت عاليرأا به حضور داشت يک هيرامين زاده 
آقای امين زاده فراموش نفرمائيد که من هزاره هستم، اما افغانم و "  :وزارت خارجۀ ايران، مخاطب قرار داده گفت

 بلی افغانهای که به وحدت ملی  "شيعه هستم اما شيعۀ افغان و اميد دارم چند روزی را در خاک شما به آبرو بگذرانم
 .کننديچنين صحبت مو هر مقام  ا درهر ج و تماميت کشور خود عقيده دارند  مردم 

  
زادۀ تفکر يک تعداد مريضان روحی اتباع داخلی و " تجزيۀ افغانستان" بهر صورت می بايست در بارۀ تيوری 

ها مانع تجزيۀ افغانستان شده نميتواند بلکه در قدم اول علل چنين انديشه شعارکه  من معتقدم . خارجی با تآنی تآمل کرد
  . در دست داشته باشيم جوابی مقنع  چرا؟  ور و مطالعۀ عميق قرار داد تا بتوانيم در برابر را تحت غخيفسهای 

همسايه های جمهوری افغانستان را که ميخواهند در نهاد های عميق و شخص من مربوط است تالش تا جائيکه به 
با دقت هرچه بيشتر مورد غور و و يا استيالی خاک ما، نفوذ کنند  فرهنگی  زيربناهای جامعۀ ما، چه از نقطۀ نظر

  . مداقه قرار دهيم
ايران . ناکتر از زمان دست اندازی های دولت قاجاريه است بينم نفوذ ايران در قلمرو افغانستان خطر تا جائيکه می

را با محاصرۀ فرهنگی، اقتصادی در سه کنجی قرار  ما  کشور،نش در افغانستانااندرکار در صدد است توسط دست
شيوع زبان فارسی ايرانی در زندگانی روزمره افغانها  .  اينکه مانند محمد شاه قاجار باالی افغانستان حمله کنددهد تا

ياد از پوهنتون ميکرد هيچ کسی در مورد انتقادی نميکرد، اما امروز  اگر در گذشته مردم  . باعث تفريق مردم گرديده
  .و ميان پيوند مردم يک مشت افغان فاصله خلق ميکند  ميشود در روی هر کدام ما کلمۀ دانشگاه، دانشکده کشيده

و وحدت ملی ما سعی بليغ ميکند، ليک بعضی همکاران نزديکش با وی  کرزی که در تشديد تماميت افغانستان آقای 
  .همراهی نميکنند بلکه بيشتر در تفرقه اندازی بين اقوام گوی سبقت را ميربايند



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : دونهيا ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 وزارت خارجۀ ايران نشر شده که مربوط به بيش از يکصد وشصت و چند سال و اين اواخر اسنادی از طرف در
  ور نظر چيست؟ ظ دارم که چرا و در پشت پرده منه ایسوال ساد . زمامداری سلسلۀ قاجاری است

سناد سياسی ايران گزيدۀ ا"  جلد اول رسالۀ تحت عنوان ٥٥، شمارۀ سند ١٧٩ -١٧٥صفحات   منتخب ازلۀمجدرچند  
 اسالمی ايران که خارجۀ جمهوریوزارت امور  " شورای عالی نظارت بر تدوين نشر اسناد" غانستان زير نظرو اف

  : نوشته شده، ميخوانيمهبه کوشش محمد نادر نصيری مقدم
   

  
  

 ) ميرزا مسعود خان(وزير امور خارجۀ روس از طرف وزير خارجۀ ايران  ، "گراف نسلرود" در نامۀ باال عنوانی 
و خارج هرات به  در داخل  آنکه  بعد از )وزير مختار انگليس در ايران(جناب مکنيل  : ... مينگارد١٧٥در صفحۀ 

و سوال که به نظر شريف  و به آن تفصيل جواب   نمود افسادو در کار ما  که می توانست به هراتی امداد کرد يقدر
و در اثنای راه از منزلی که به شاهرود  شاهنشاهی برگشت رسيده با اوليای اين دولت عليه کرد به قهر از اردوی 

د که سفاين منصب سفارت را به اردوی همايون شاهنشاهی فرستاده اعالم کرحب موسوم است مستر استادرت نام صا



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : دونهيا ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 رات دست بر ندارنداگر پادشاه از تسخير ه . ته اند آنجا قرار گرفو در بعضی از جزاير مده آجنگی ما به بحر فارس 
 حضور بعد از ورود به تبريزعريضۀ ديگر به حضور مهر  .ا شما مخاصمه خواهيم کردب معاهده ۀما بدون مالحظ

( مور شده ام که اين دولت از جانب دولت خود مخالصه اينکه من ا . ارسال نمود) محمد شاه قاجار(شاهنشاهی 
 آن پادشاه ممالک ايران مملکتی را که مابين اکنون برخالف . از برای حفظ هندوستان سدی سديد باشد) افغانستان

و نيز سدی است محکم برای حفظ دولت انگليس می خواهند خراب کنند و دراين امر  و هندوستان واقع است  ايران 
متفق کرده است تا پاره ای منظورات و مقصودات که ) روسيه( را با يکی از دولتهای فرنگ  خود و آشکار واضح 

را مآذون و  نامه است دولت انگليس خود و چون اين عرض ضد مقاصد عهد ست به عمل آورند اظهر من الشمس ا
.  معاهده نمايد آنچه در صالح انديشی کار و محافظت خود داند به عمل آوردۀمالحظداند که بدون اينکه مختار مي

رت شاهنشاهی به مالحظه اين اعليحض. دوستدار سواد اين دو نوشته را برای مزيد استحضار جنابعالی ارسال نمود
اوضاع مصلحت در معاودت دانسته بعد ازآنکه هفده ماه شصت هزار لشکر را خرج داده خسارت جنگ کشيدند و 

و کامران ميرزا و معتمدان هرگونه  آوردند  و کل افغانستان را جز چهار ديوار هرات به اطاعت در و قندهار  کابل 
درد کار را به دولت روسيه  نيل مقصود تشريف فرمای مقر خالفت گرديدند تا تکليف در خدمت را متقبل شدند بی 

آن جناب به ديدۀ انصاف مالحظه فرمايند که در دنيا هيچ ظلمی و ستمی   .و در صدد چاره چوئی بر آيند حالی نمايند 
د نقض نفرموده باشد، که پادشاه صاحب شوکتی را که به هيچوجه من الوجوه هيچ عهدی از عهو باالتر ازين ميشود 

کت ياغی خود که همواره مشغول قتل و اسر و نهب واليت لخسارت بر مم و در اثنايی که بعد از چندين زحمت 
و اسرای اين دو واليت را در خيوه و  و در هيچوقت هيچ عهدی را مراعات ننموده  است  و سيستان بوده  خراسان 

به خالف عهد نامه از حصول مطلوب باز دارند و به اين روشنی و   بخارا به فروش رسانده است مسلط شده باشد،
  . ...و بی اعتباری ظاهر سازند آشکاری عهد شکنی 

  ) ١٢٥٤احتماآل اواخر شعبان ( در رساله ذکر است  اين سند تاريخ ندارد، اما 
  

ار به دقت مطالعه کنيد و نوشتۀ مزور وزير خارجۀ ايران را در عهد پادشاهی محمد شاه قاج ! خوانندگان گرامی 
ديوار خود مردانه وار از  در چهار بعقيدۀ من برای مردم هرات جای افتخار است که  . نتيجۀ آنرا خود استنتاج کنيد

در رآس آن پادشاه ايران شرکت داشت نتوانست  که ر هفده ماه با اشتراک شصت هزار لشک. منطقۀ خود دفاع کردند
ها ميخواهند با  بايد هوشيار بود که ايرانی ها آورد ليک امروز ايرانیی را زير يوغ مردم مردانه صفت افغان هرات

. نفر بنام افغان فرومايه در لوث بندگی بکشانند فرهنگی مردم آزادۀ افغان را با تزوير بکمک چند قدرت اقتصادی و
بوم  و و مردم اين مرز زال بوده اما ايمان دارم که حافظ افغانستان واحد و مردم عاشق آزادی افغان خداوند الي

و علی الخصوص  در صد و چند سال اخير تا امروز از وجب وجب خاک آبائی خود با  طول تاريخ  در قسميکه 
  ومن اهللا التوفيق  . را  زبون از خاک خود بيرون ميرانند در آينده نيز دشمنان خود مال دفاع کرده اند  قربانی سر و

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


