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  ٢٠١٤/ ١٩/١٠                    جرمنی                                                                         - حامد محمود
  

  عطف برنوشتۀ دکتور محمداکبريوسفی

  نقش تاريخی اميرعبدالرحمن خان  در بارۀ خط ديورند و

  
جرنيل غ-م «م سيستانی مضمون مرا که تحت عنوان مؤرخ ونويسندۀ برازندۀ افغان جناب اکاديميسين محمداعظ

شمارۀ ) ( درد دل(در مجلۀ وزين ملی وحدت » حيدر خان بارکزی، شاھد آخرين لحظات زندگی امير عبدالرحمن خان
سيمای اميرآھنين، اميرعبدالرحمن (نشر يافته است، در اثرپرمحتوا وبا ارزش خويش) ١٩٩١ سپتمبر ٢٠ سال دوم ٧

که به اھتمام جناب محترم  نويسنده و دانشمند ولی احمدنوری در مطبعۀ نشراتی دانش درکابل ) لتواريخخان در تاج ا
اين «:آقای اکبر يوسفی با نيش قلم در مورد چپ نگريسته مينويسد.ًتازه به طبع رسيده ، عينا اقتباس وانعکاس داده اند

مريض يا . ان يکفرد چه حد ميتواند قابل باور باشدنوکری فوت اميرافسانه ساخته باشد از جانب ديگراظھاراز زب
  ».شخص در حالت فوت قدرت چنين بيان را ميداشته باشد ودر حالت کوما و مخمصه ميگردد

ميخواستم به پاسخ اين نوشته وديد آقای يوسفی خاموشی اختيار کنم،واما ازاينکه تيتل دکتوری را در اول اسم 
مؤرخين وپژوھشگران، محققين علمی گزارشات ! جناب دکتورصاحب: ن بنويسمشان م-حظه کردم بايد در جواب شا

شاھدان عينی راويان قضايا معلومات بدست آورده ارائه ووقايع عمدۀ تاريخی از آثار اشخاص  ومنابع مستند ومؤثق 
پنداشته ميدارند که تا چه حد شخص راوی وشاھد قضيه صادق القول بوده شناخت ومعرفتش درعصر وجامعه چطور 

در بارۀ صحت وسقم حديث مبارک در بارۀ راويان حديث که ھمان ) ص(چنانکه محدثين کرام احاديث نبوی . شده است
صحابۀ کرام ويا تابعين بوده اند تحقيقات جامع بعمل آورده از صدق ک-م به حافظه ودانش ايشان معلومات حاصل، 

  .که حال آنرا متود علمی ميگويندصحت وسقم وثابت بودن حديث مبارک را نگاشته اند، 
و راويان آن باور واعتقاد دارند، ولی اگر احاديث ) ص(نميدانم آقای دکتور يوسفی تا چه حد به احاديث نبوی

مقدسه را م-حظه کرده باشند، در يافته خواھند بود که آن احاديث ھمگی  برقول وگفته ھا و روايات راويان صادق 
 روايت من از آخرين سخنان  اميرعبدالرحمن خان بربالين مرگش ،نيز استوار برقول يک .القول گذشته استوار اند

شاھدعينی آنھم نيم قرن بعد از فوت آن امير که نه خودش ونه فرزندانش برسرقدرت بوده اند تا تصور مداحی ومداھنه 
ه باشد، بلکه راوی به عنوان يک ای درميان باشد ونه راوی در سن وسالی قرار داشت که اميد پاداش ازکسی را داشت

افغان مسلمان وخدا ترس  ويک شخصيت راستگو وصادق القول ومورد احترام طايفه درانی  و اطرافيان خود بنابر 
ومن از منزلت ومراتب دولتی واداری جنرال غ-م حيدرخان . سوابق خدمات خود از شھرت ونام نيکی برخوردار بود

خطاب کرده وافزوده است که » نوکر«دکتور يوسفی جنرال موصوف را بطور تحقيرآميزبارکزائی نوشته ام ولی آقای 
اين افسانه را خود ساخته است، زيرا که يک آدم مريض در وقت مرگ يا درحال کوما می باشد وسخن گفته نميتواند 

 خواننده است تا از اھميت  ھدف آقای دکتور يوسفی ازاين نوع سخنان، ايجاد شک و ترديد  در. ويا اينکه ھذيان ميگويد
روايت من کاسته باشد،مگربايد به شما بگويم درحالی که تيتل دکتوری را در اسم خود نوشته ايد بايد براساس متودھای 
علمی در مورد موصوف وھمچنين در مورد شخص راوی يعنی من معلومات وشناخت خود را حاصل ميداشتيد وبعد 

  .مينوشتيد که نداشته ايد
  .صاحب بصورت مختصرخود را بدون تعريف واضافه گوئی  به شما معرفی ميدارميوسفی 

 رسيده ام، از والدين مسلمان با ديانت و دانشمند در گذر بابای خودی عليه ٨٨من حامدمحمود،حا\ به سن 
در اکتفا درمورد والد خود تنھا به ھمينق. رحمه شھرکھنۀ کابل در منزل شخصی پدرم پا به عرصۀ وجود گذاشته ام

ميکنم که ايشان مدت سه سال  بحيث وزير در نخستين کابينۀ دولت امانی خدمت کرده اند و ازجمله  خدمتگذران صادق 
فوتوی نخستين کابينه در ذيل تقديم .وطن ومردم خود بودند و تا امروزبه نيکی ياد ميشوند که من احساس راحتی دارم

  .ميشود
بکلوريا پاس ليسۀ عالی ) م١٩٤٥(ش١٣٢٤شده ودرماه قوس خودم در سن ھفت سالگی شامل ليسه 

شامل پوھنحی حقوق وعلوم سياسی پوھنتون کابل و با اخذ ليسانس در حمل ) ١٩٤٦(١٣٢٥در بھار سال )امانی(نجات
ماموريت ھايم در داخل . در رياست تشريفات وزارت امورخارجه بحيث کاتب شروع بکار کردم) ١٩٥١(ش١٣٣٠
،اتشۀ، سکرتردو، سکرتراول، مستشار، وزيرمختار، درانقره دومرتبه، در آلمان ) ای افغانستانسفارت کبر(وخارج

در داخل وزارت خارجه در شعبات . فدرال دو مرتبه وبا\خره در برلين شرق جھت افتتاح سفارت صرف برای نه ماه
در . می انجام وظيفه کرده اممختلف سياسی واداری وفرھنگی به حيث کاتب وسرکاتب، عضو،معاون مدير،مدير عمو

 از پست مستشاريت وشارژدافری وتاسيس سفارت در برلين شرق، برسم احتجاج عليه رژيم ١٩٧٨آخرماه می 
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کمونيستی وامکانات اشغال افغانستان توسط قوای شوروی با يک عده از فاميلم به آلمان غرب آمده به حيث اولين 
که ب- درنگ منزل شخصی ام درکارتۀ چھار از طرف رژيم خاين خلق ملتجی افغان پناھنده سياسی شناخته شدم 

  . وپرچم ضبط و والدۀ معمر وافراد مربوط مرا زجر وتھديد داشتند
پس ازاقامت در ھامبورگ در صف افغانھای با احساس و وطن دوست که برضد رژيم نامطلوب کابل مجادله 

سوز وطن اعليحضرت محمدظاھرشاه که من يکی از اخ-صمندان ًومقاومت ميورزيدند وخاصتا به زيرقيادت پادشاه دل
 سال به اينطرف در ٣٥وھنوز ھم دراين کشور دوم بسرمی برم و. شان بودم تا آزادی کامل وطن درد ديده قرار داشتم

 ودرسالھای اول که ھنوز تاحدی جوان بودم درخدمت ھموطنان با شناختی که. شھر ھامبورگ با او\دھا زندگی دارم
از ماموريت گذشتۀ خود با ايشان داشتم به  برادران وھموطنان مھاجر وپناھنده بدون کسب ماديات ھمکاری \زم بعمل 

حا\ ھم پس از برقراری ديموکراسی وحريت در وطن اصلی چندين مرتبه سفر ھا نموده از آب وھوای . آورده ام
 را در ليسۀ امانی، زبان ترکی را در ترکيه ولسان من لسان آلمانی. کشور دوست داشتنی خود مستفيد گرديده ام

من صاحب ھفت فرزند، يک . به زبانھای دری و پشتو  وارد ھستم. انگليسی را درکورس لسان در ترکيه فراگرفته ام
  . سال قبل فوت نموده است٦خانمم .پسروشش دختر می باشم

خاطرات نيک آن زندگی بسرمی برم، و آنچه حا\ که به سن وسال پيش رفته قرار دارم با گذشته ھای زيبا و
اندوخته ام ومشاھده داشته ام و يا شنيده ام و يا در قضيه ذيدخل وشاھد حال بوده ام نبايد فراموش کرد وبايد به خورد 

به صداقت وراستگوئی ھمه را بيان کرد ونبايد ترس . ھمه داد وصادقانه راوی موضوعات شد،بايد نوشت وبايد گفت
من خاطره ھای از دوران طفوليت از چھارسالگی يعنی از اشغال کابل دورۀ پسرسقاو حبيب b کله . شتوھراس دا

بحساب ديگر خودم جزء . کانی کنده کنده بخاطردارم، آمدن اعليحضرت محمدنادرشاه وکشته شدن شان بيادم است 
 .تاريخ چندين دھه ھستم

  :در مورد مرحوم جرنيل غ�م حيدرخان بارکزائی

من ازايشان از دوران طفوليت الی روز آخرين حيات شان شناخت . موصوف پدرخانمم وشوھرخاله ام بودند
اوفرزند دوم حاجی محدصديق خان، خان ک-ن با . ايشان شخص صادق، راستگو وراست کردار بودند. کامل داشتم
تبار بارکزائی عمرخانزائی در ولوسوالی معروف که در آنجا اقوام بارکزائی، پوپلزائی ھا نيز بسرمی برند، شھرت و

او .  سالگی با پدرشان بدربار امير عبدالرحمن خان خواسته ميشوند٢٣پا بعرصۀ وجودگذاشته اند وبه سن 
 وتربيت در ارگ سلطنتی قرار وبرادرکوچکش محمدسرورخان ھردو در جملۀ غ-م بچه ھای حضور تحت تعليم

غ-م حيدرخان نسبت لياقت ودرايتش درجمله غ-م بچه ھا به حيث سرگروپ شان معرفی شده او را ھمکاران . ميگيرند
او زياد تر به پشتو حرف . به اسم \\ خطاب ميکردند و نزد امير عبدالرحمن خان چون فرزندانش قرب خاص داشت

شخص با سليقه ومنظم .  در صحبت ھايش به دری از اصط-حات پشتو کارميگرفتميزد ولھجۀ خاص عاميانه داشت
در عصراعليحضرت امير حبيب b خان بنابر شناختی که امير از . به لباس نظامی خود را راحت حس ميکرد. بود

يات امير به صداقت وراستی او داشت او را بحيث جرنيل خزانه دولت با رتبه برگدير مقرر داشت که تا آخری روزح
  .آن پست و وظيفه باقی ماند

  
امير حبيب b خان  امور حسابی خزانه را درسالھای اخيرش ذريعۀ ھيئت قوی 

ھيئت مذکورنتيجه تفتيش خود را بصورت مجلد در دو جلد بحضور امير . امر تفتيش داد
خط تقديم داشت وامير پس از م-حظه آن در ختم دوسيۀ تفتيش به قلم رنگه سرخ به 

               "کسی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است:"وکتابت خود نوشته است
  )آمضاء امير(

با تقدير وتحسين نشان صداقت را با (......) امير برای موصوف به فرمان 
مکافات نقدی منظور فرموده است که اين دوسيه مجلد حسابی با نشانھا وفرامين ديگر 

  .رنيل صاحب موجود استنزد فاميل پسری ج
  جنرال غ�م حيدرخان بارکزی                                                                                            

جرنيل غ-م حيدر خان در آغاز سلطنت اعليحضرت غازی امان b خان که ھنوز بحيث جرنيل خزانه وظيفه 
 به جھاد سھم نقدی گرفته بود واو را بحيث معاون قلعه نه اعا دادنن بيعت داشته و درداشت با صداقت به شاه جوا

 وبود در چھار آسياب کابل قلعه وباغ وزمين داشت که با سليقۀ خاص اباد شده .بيگی ارگ وياور خويش مقرر داشت
  .ھنوز ھم آن قلعه بنام قلعۀ جرنيل مسما می باشد

نکه به کابل تشريف بياورد، با لوا ولشکر قومی که با خود داشت چھار شب اعليحضرت محمدنادرشاه قبل از اي
. را بحيث مھمان ودوست جرنيل غ-م حيدر خان در قلعۀ مذکوربسر برده اعاشه افراد شان را جنرال خود بدوش داشت

و را غرض اخذ اعليحضرت محمدنادرشاه بفرمان شاھی جرنيل غ-م حيدر خان را برتبۀ نايب سا\ری ملکی  مقرر وا
  )مراجعه شود به خاطرات مارشال شاه وليخان.(تابيعت مردمان بو\يت قندھارگماشت

  پس از شھادت اعليحضرت محمدنادرشاه به قندھار رفته با برادرش محمدسرورخان که زمانی جرنيل ماشينخانه 
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يحضرت نادرشاه والی کابل عصر سراجيه، نايب الحکومۀ مزارشريف، نائب الحکومۀ قندھار، وبا\خره درعصراعل
 نظر به تکليف مريضی آنی که عايد حالش شد جان ١٣٢٩در اواخر دلو . بود در قندھار تا آخرين رمق حيات بسربرد

مراسم تدفين وجنازۀ اوبا مراسم نظامی واشتراک نائب الحکومه وفرقه مشران اردو ومامورين ملکی . به حق سپرد
  .واھالی شھر قندھار بخاک سپرده شد

 جريدۀ رسمی اص-ح  در صفحه اول سوانح وشخصيت جرنيل غ-م حيدر خان را شرح داده است ، تقديم 
 )البته در مجلۀ درد دل افغان به نشر رسيده است(است

نشانھای وفا، صداقت،خدمت،اعانۀ استق-ل، استور درجه دوم،با فرمانھای شاھان وقت نزد فاميل ايشان موجود 
فوتوی .يک قطعه فوتوی موصوف که  نشانھای خدمت در سينه اش ديده ميشود تقديم استجھت صدق موضوع . است

دسته جمعی اعليحضرت غازی امان b خان که در آن اراکين وزراء، جنرا\ن ودو ياورشان ديده ميشود،غ-م 
  .تحيدرخان بحيث ياور نيز قرار دارد وبه انضمام مضمون من در مجلۀ درد دل افغان نشريافته اس

  

  در بارۀ فوت امير عبدالرحمن خان،

  قرارگفته ھا حتی از قول پدرم مرزا محمودخان که مرزای شھزاده حبيب b خان بود، امير به مريضی نقرص
)Gisht (گفتار امير مرحوم به قسمی که . از مدت ھا قبل دچار بود و رنج می برد که با\خره موجب فوت وی گرديد

. ان داشته مانند سخنان امير که مؤرخين عين قول را نوشته اند و درج است شباھت زياد داردجرنيل غ-م حيدرخان بي
آن امير بزرگوار در سفرھای متعددی که دراکناف کشورداشت و از اخ-ق، سجايا نيک وبد اقوام خود معلومات کامل 

از مثال ھا وگفتار بزرگان وامثله اندوخته بود در بارۀ موضوعات وھدايات وسخنانش برای تفھيم مطلب ومقصد خود 
امير . ًھای عام فھم ومروج استفاده ميکرد، فلھذا آنچه امير موصوف در زمان فوتش بيان داشته کام- صدق ميکند

مرحوم به کوما نرفته بود ، زيرا طبيب ادويه را برايش خورانده است وکسی که به کوما رفته باشد قدرت نوشيدن 
  .اشد وجرنيل غ-م حيدرخان ھم افسانه سرا نبودوخوردن را نمی داشته ب

جناب دکتورصاحب يوسفی، درست است که مريضان مبت- به مرگ در آخرين لحظات به کوما می روند ولی 
من خودم دراين سن وسالی که دارم شاھد لحظات فوت چندين تن از عزيزان وبزرگانی بوده ام که تا آخرين دقايق 

واگرھريک را تفصيل  بدھم شما جناب يوسفی صاحب .  لمۀ شھادت خاموش شده اندحيات سخن زنان با ادای ک
بھرتقدير، . مردان خدا دوست وصادق با ايمان دنيای فانی را حتی با ادای نماز وقت وداع گفته اند. نخواھيد پذيرفت

سانه سرا نبوده ومن اميد است که دکتورصاحب از توضيحات من نا راحت نشده قبول بفرمايند که جرنيل موصوف اف
حرف ميزد وشھرت » پشتانه«ھم راوی صادق سخنان آن مرحوم محترم که به تردگوئی ووفاداری بازھم به اصط-ح

داشت، بدون اضافه گوئی نوشته ام که بايد ثبت سرگذشت ، سيرت وشخصيت آن مرد نامورکشور ما شود وآن ھمه 
  پايان          .حقيقت است،نه افسانه
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