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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 2016/ 09/ 30 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 خان داود محمد صدراعظم بری سفر پیرامون

افغان یک ، ملت 20و 19های  طول قرن افغانستان بوده ام، در وقایع در شاهد قرن بیستم را فیصد 80من که تجربۀ در

 امروز یک حکومت مشروع نداشته است. اما تا 21ابتدای قرن  از افغانستان نداشته است. و اکنون نیز حکومت ملی در

جناب  این نظر من با و های خاندانی اوایل قرن بیستم، سلطنت غازی امان هللا خان بهترین سلطنت بود حکومت جملۀ در

 آسمان تاریخ این کشور ایکه در درخشنده ترین ستارۀ خان، دوست محمد امیر لۀبین سال کاظم کامال موافقم که "در داکتر

ه ک را این نظر دهند، یا موافقت نشان نمی این نظر که با پیوست، همان شاه غازی امان هللا خان بود." کسانی ظهوره ب

نکه ای یا بود" دقیق نخوانده اند و خان درخشنده ترین ستاره غازی امان هللا خان دوست محمد امیر "دربین ساللۀ میگوید

 مدخان، مح شیرعلی امیر از خان، پنج پادشاه بعدی عبارتند دوست محمد امیر خود از بعد باشند، زیرا تاریخ می منکر

افغانستان جنگ های  در یا19سال قرن  50خالل  در و ،حبیب هللا خان ،عبدالرحمن خان، اعظم خان محمد ،افضل خان

حبیب هللا خان  سال سلطنت عبدالرحمن خان و 40مدت  و در هوانگلیس بود ها بین افغان یا ادران وخاندانی بین بر

تمار تحت اس هم در هنوز کشور بلکه فقط جنگهای داخلی متوقف شده و اجتماعی صورت نگرفته، انکشاف اقتصادی و

انستان فقط اجتماعی افغ انکشاف اقتصادی وقوانین برای  یک سلسله نهضت ها و انگلیس بوده است. استقالل افغانستان و

 کسی منکر این حقیقت باشد، پس منکر اگر .وقوع پیوسته استه در ظرف همان ده سال سلطنت غازی امان هللا خان ب

شده، نشان داد که اعلحضرت شاه امان هللا نسبت به  پغمان که درین پورتال نشر لویه جرگۀ رویداد تاریخ است. عالوتا

وب هم شناخت خ زبان دری و تسلط کافی به ادب و شریعت اسالم و دین و از ه قبلی وقوف و معلومات بیشترپنج پادشا

 عنعنات اجتماعی مردم افغانستان داشته است.   از

متاسفانه  کفایتی که دارند تمام درایت و خان محترم آقای نعیم بارز با داود صدارت محمد سفربری دورۀ مورد در

سوابق این رویداد را  که شاید قضاوت کرده اند 21های قرن  به اساس معیار زمان و واقعیت های آن بدون وقوف از

 دربارۀ شامل بودم و هموطن دیگران جملۀ هزار آن سفربری در من در اما .فراموش کرده باشند یا مطالعه نکرده و

قلم کسانیکه ه آئینه افغانستان ب مجلۀ در 2007-1995بین سالهای  عواقب آن سفربری مقاالت متعدد در موجبات و

خانه  سفربری و عنوان "دوتصمیم اولیت دارد:ه من ب مقالۀ 2014ماه سپتامبر در شده و نشر شاهد آن صحنه بودند

فری بی س و حسن شرق تحت عنوان "سفربری دیروز قلم داکتره مقاله ای ب .شده است تکانی" درهمین پورتال نشر

 در قلم محترم آقای نعیم بارز شده بود. وقتی من از آئینه افغانستان نشر 2012نوامبر  8 بیولتن مورخ در امروز"

 ذیل را خواندم که: مقاالت اخیر شان سطور یکی از

گیری پاکستان پی به بهانۀ آزادی پشتونستان موضوع را با رویای افغانستان بزرگ می خواستند تا خان هم با " داود

ی سفربر غیاب شاه امر استفاده از مناسب دیده با صفحات شمال کشور فرصت راه شاه ب ظاهر یک سفر در نماید.

 سانده وکابل ره ب را تکمیل سفر به سرعت خود ها، پادشاه قبل از شدن صدا که با بلند داد عسکری علیه پاکستان را

 یری جنگ جلوگیری کند.."گدر حداقل توانست از

قضاوت  اده واف طرز در بوده، بلکه موجبات سفربری مذکور بکلی بیخبر سوابق و از آقای بارز ملتفت شدم که نه تنها

ی پشتیبان حمایت و خاطره که ب شناسند می مرا ها افغان و دارد.آقای بارز منطقی وجود فوق شان نواقص تاریخی و

 اینبار اما .بیان شده است بار بارۀ موصوف قبال چند من در نظر نمی نویسم، زیرا را خان این سطور مرحوم داود از

 بنویسم. را حقیقت این سطور اظهار حق وطن و خاطره شدم ب مجبور

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_payramoone_safarbari_daoud_khaan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_payramoone_safarbari_daoud_khaan.pdf


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به بهانۀ آزادی پشتونستان به سفربری پرداخت،  رویای افغانستان بزرک و خان با که داود این ادعای آقای بارز( 1)

ر است که د است. واقعیت ازینقرار وقت، بیخبرانه و"سمچوتکی" مخالف سیر رویداد واقعات آن حقیقت و عاری از

 خان، مناسبات افغانستان و صدارت شاه محمود دورۀ سالهای اخیر پاکستان در بمباردمان مغلگی توسط  تجاوز و اثر

ترساند  را می ها افغان این تجاوز و کرد که افغانستان قوای هوایی ندارد می پاکستان خراب شده بود. پاکستان تصور

 دبلند نخواهن خان نی بلکه صدای ملت افغان بود، دیگر که صدای شخص داود اهی پشتونستان راصدای آزادی خو و

 د که درش مقابل پاکستان ایجاده همبستگی ملی ب بین ملت افغان یک بیداری و اثر بمباردمان مغلگی در در کرد.اما

راه ترانزیت  و حدسر پاکستان دوبار. گردیدتشدید  بلوچ بیشتر شدن قبایل پشتون و آن تبلیغات کابل برای آزد نتیچۀ

مناسبات  ی شد، اماگتادیۀ خسارات مغللی حاضر به لاثرفتوای بین الم چه پاکستان در ساخت. اگر مسدود افغانستان را

 خراب دوام کرد. طور حساس وه خان ب صدارت شاه محمود اخیر تا

 شوروی مقابل اتحاده ب را وقت پکت بغداد دولت امریکا درین .تاسیس گردید1334سال  خان در داود حکومت محمد

 از .ایران شامل این پکت شدند پاکستان و عراق، ترکیه، قبیل پاکستان، ی آسیای مرکزی ازاکشوره و تاسیس کرد

 نمی که) طرفی عنعنوی خود سیاست بیه با اتکاء ب نعمل آمد، اما دولت افغانستاه دعوت برای شمول ب افغانستان نیز

آن پکت  شمولیت در از شامل شود( پکت بغداد مقابل همسایۀ قوی شمالی خود دره توانست ب هم نمی خواست و

ناح به بلوچ را که قبال ج عضویت این پکت، آزادی داخلی قبایل پشتون و استفاده از معذرت خواست. ولی پاکستان با

مقابل  هافغانستان ب هم در قبایل  و آرامی در نا بعا هیجان وآن ط اثر که در کرده بود، رسما سلب کرد افغانستان تعهد

 مقابل سلب آزادی داخلی قبایل پشتون وه خان ب راعظم داود ظالمانۀ پاکستان آغاز یافت. صد تصمیم غیر قانونی و

تان پاکس داشت، احتجاج کرد، ولی انگلیس این )اتونومی(، یعنی آزادی داخلی، وجود استعمار تمام دورۀ بلوچ که در

تن راه مقابل دولت افغانستان تشدید شد، بلکه بابسه نه تنها تبلیغات دشمنانۀ پاکستان ب گرفت، و کار شدت بیشتر از

 و رفته بود اخطه هم ب افغانستان تحمیل کرد. پاکستان باز بر نیز اقتصادی را فشار دیگر، شدت و های ترانزیتی بار

ه لیم براه تس تجهیزات کافی برای مقابله با پاکستان را ندارد، سرانجام یا و که چون افغانستان اردو کرد می تصور

 اثر قیام داخلی تجزیه خواهد شد. در یا گیرد و پیش می در را پکت بغداد پاکستان و

مقابل پاکستان نداشت، اقتصاد مملکت هم ضعیف بود که ه خان که واقعا قدرت نظامی کافی ب داود حکومت محمد

 م نمیروسیه ه کشور آنوقت از شرایط  در نداشت، و بسته شدن راه های ترانزیتی را اقتصادی و بیشتر تحمل فشار

قدرت ملت افغان اتکاء ه نداشت مگر اینکه ب دیگر بود، لهذا چارۀ طرفی آن می که منافی بی توانست کمک بخواهد

قسیم والیت ت چنده نفری داشت که ب اه هزارآنوقت یک اردوی پنج افغانستان در .اعالن کند سفربری ملی را نموده و

موجب اعالن سفر بری ده ه فرسوده شده بود. اما ب های اسلحه کهنه و گدام های در تفنگ و ها شده بود و کارتوس

 سرای ها، و که تمام مساجد شوق جواب داد و چنان شور ملت افغان با را این صدا لب شد وجاحتیاط  عسکر دورۀ

جنوب  شمال و از هزاران نفر .داوطلب شده بوداز  حوزۀ کابل  مملو چندین میدان دیکر در حتی چمن حضوری و

 از حرکت مردم را شد که حکومت مجبور مردم رسید از والیات آنقدر .طرف کابل روان بودنده کابل پای پیاده ب

خانه های  شان  از شهره ب دهات نزدیک نبود. مردم کابل و کابل جای کافی موجود در والیات متوقف بسازد، زیرا

چمن  طرف شب در اریکین از ها صد مشاهدۀ من شاهد. میرساندند غذا داوطلبان نان و شبانه برای مسافرین و

 چمن حضوری و از و صدراعظم هرد بود. پادشاه و جهاد بلند و صدای تکبیر سحر نا سحر شب تا. حضوری بودم

به تعقیب آن همه  محصلین پوهنتون کابل و .غنوده بودند، دیدن کردندآنجا  ان نفر درری باغ عمومی که هزاروچق

 .والیات نیز شروع شده بود مظاهرات در مظاهره پرداختند وه تصمیم دولت ب محصلین مکاتب کابل برای حمایت از

بالمثل ۀ معامل طوره پاکستان ب و حریق کردند سفارت پاکستان را سفارت پاکستان حمله برده بیرق وه محصلین ب

 تون وقبایل پش کابل در عکس العمل سفربری در. حریق کرد پشاور در وکالت التجاری افغانستان را قونسلگری و

که نه تنها دولت جوان  آورد وجوده منظور تحصیل استقالل آنها به برای یک قیام ب آمادگی را بلوچ چنان هیجان و

 طریق پادشاهان ایران و امریکا نیز وارخطا شده از انگلیس وسراسیمه ساخته بود، بلکه  وارخطا و پاکستان را
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یل من از تفص .آمد کاری مصالحه رو از یکماه آشتی و و بعد پیش گرفتند آشتی را در عربستان راه میانجیگری و

 بهتان و غیرملی ناقص، چشم من گذشته منصرف میشوم، ولی باالی نکات و مدعیات بسیار که زیر این رویداد بیشتر

 آزادی پشتونستان امرسفربری علیه پاکستان  را به بهانۀ رویای افغانستان بزرگ و خان با "داود آقای بارز که آمیز

هیچ راه دیگر نداشت و  قدرت ملت خود اتکاء کرد وه خان ب گویم که داود می کنم و شدت احتجاج میه داد..." ب

 وان اوکرده؛ میت غافالنه ابراز نظر بوده و سوابق بیخبر از رزآقای با اگر .انتخاب کرد که برنده شد بهترین راه را

نظرکرده، باید از مردم افغانستان معذرت  شعوری چنین ابراز خواند، و افغان می را خود او اگر اما، بخشید را

 بخواهد.

ه بود، بازهم ب میمزارشریف هم ه احیانا ب اگر بود، و کابل حاضر اعالن سفربری در روز ( پادشاه افغانستان در2)

دراعظم ص داشت و افغانستان یک دولت وجود در. توانست کابل رسیده میه ب روز ظرف یک در داخل افغانستان بود و

 خان در این ادعای آقای بارز که "داود لهذا ت. توانس نمی صادر موجودیت پادشاه اعالن سفربری را و بدون مشوره

 سفربری علیه استفاده از غیاب پادشاه امر دیده با مناسب فرصت راشاه به صفحات شمال کشور  ظاهر یک سفر

 مرا در .خورد سر نمی دانش آقای بارز تجربه و سال و سن و پاکستان را داد..." آنقدر یک ادعای طفالنه است که با

حضوری  چمن ها و کمپ سرای ها و همه پسران کاکای پادشاه از سفربری همه اعضای خاندان شاهی سهم گرفتند و

 دادند. انگور می مسافرین آب وه کردند، بلکه ب مساجد مهم دیدن می باغ عمومی و و

حد اقل توانست از  کابل رساند وه را ب سرعت خوده که "پادشاه قبل از تکمیل سفر ب ( ادعای دیکر اقای بارز3)

ان  کابل حاضر و پشتیبه شاه بپاد هم بکلی ناقص، بلکه  خنده آوراست، زیرا درگیری چنگ جلوگیری کند..." باز

بل کا حتی کالنتران محل در علمای دینی و اعظم با همه مشاهیر و اعالن سفربری، صدر قبل از ،بود تصمیم دولت

 بعد اذن حاصل شده بود، و علمای والیات نیز مشوره و مشاهیر و هم توسط نایب الحکومه ها از و مشوره کرده بود

 کارها بدون مشوره و موجودیت  پادشاه صورت گرفته نمی این. سفربری اعالن شده بود تمام این احضارات امر از

میان صورت نگرفت که پادشاه آنرا  مصالحه شب در ، نمود با پادشاه افغان دیدار کابل آمد وه پادشاه ایران ب. توانست

سهیم  همه مسایل شریک و رو شخص پادشاه د ماه دوام کرد مشوره ها برای یک حل کرده باشد، حالت سفربری و

 بود. 

م سلطنت یژم آن برای یکماه، امکانات دوام ردوا نتایج مهم این سفربری این بود که در نتیجۀ اعالن سفربری وز یکی ا

افغانستان  یم سلطنت را درژمدت همین سفربری ر انگلیس و پاکستان سعی کردند در افغانستان استحکام یافت، زیرا در

جیدند، های قبایل را سن پشتون عواقب قیام افغانها و دیدند و ارادۀ خلل ناپذیر ملت افغان را ون تصمیم وچ و . براندازند

ده باری بر تحمل و از همان سفربری تاریخی و بعد . شدند و از راه مصالحه پیش آمدند ملتفت زوال و تجزیه پاکستان

از  هذاداشت، ترسیده،  ل خواهد بر نیز در غان که قیام قبایل راقیام ملت اف از دیگر تا امروز ملت افغان، پاکستان بار

 از قیام ملت افغان گیرد، اما می تجزیۀ دولت افغانستان کار راه های دیگر، مثال استخدام طالبان برای تضعیف و

 خدمت آقای نعیم بارز.ه کند. این بود عرایض من ب آن جلوگیری می از میترسد و

دانست و برای دوام و  سلطنت میء را جز وقت که اوایل دورۀ صدارت او بود، خود آن رخان د داود مرحوم محمد

 سلطنت داری ضدیت پیدا زادۀ خود و در پایان ده سال حکومتداری با عمو .کوشید استحکام رزیم سلطنت سخت می

 را خودش برباد داد.  هم شخص خود کرده، سلطنت خاندانی و

 طور رسمیه حسن شرق است که درین رویداد ب هنوز حیات دارد، داکتر دیده و را سفربری افغان دیگری که رویداد

 رویداد سفربری حاضر بوده و افغانهای دیگری که در از –کرده قبال نوشته و نشر را شرکت داشت و مشاهدات خود

 شته ام، آنرا مورد نقد وداخل یا خارج افغانستان حیات داشته باشند، امیدوارم معلوماتیکه من از مشاهدات خود نو در

 دهند.  ارزیابی قرار

   2016سپتامبر  29 –سید خلیل هللا هاشمیان  -با عرض احترام
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