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  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدھشمنديم مطلب خوانوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 ٢٠٠٩ نوامبر ٢٠                                                                                                       جميلي عبدالجليل

  توجھي قابل و مختصرۀ تبصر

 )جھاني دوم جنگ و افغانستان( ٔنوشته بر
 

  شناس افغانستان – يژوف گيورگي بقلم(  ، فوق  عنوان تحت که را متني جانباز غوث محترم  ما گرامي برادر
 نشررسيده به درمسکو  www.farsi.ru" رودات  فارسي"  سايت در ٢٠٠٨نوامبر١٢ در فعلي ٔروسيه – یشورو
 یلو بر نآ در که اند رسانده نشر  به  نJينآ جرمن افغان پورتال  در  و کرده ترجمه یدر به روسي متن از)  بود

 متحارب یھا دولت قبال در افغانستان دولت موقف ساختن روشن یبرا افغانستان ١٩۴١ یعنعنو یاضطرار ٔجرگه
 ختم با  که اند کرده عJوه ليو انداخته مبسوطي و  نسبي روشني جرگه آن تصاميم و  دوم جھاني جنگ در شامل
 مقيم مانال کورديپلوماتيک یاعضا افغانستان دولت ) جاپان و ايتاليا و آلمان( محور یکشورھا شکست و مذکور جنگ
 که افغانستان دولت ضعيف گويا موقف به اشاره با حال درعين و  دادند تسليم بلکا در یشورو مقامات به را کابل
 بوده افغانستان دولت یاستوار ممد  افغانستان؛ مردم تام اراديت خود آغاز ازھمان  ؛یشورو یحمايو یھا کمک
 تسلسل که خونيني ٔدھه سه ھمين باگذشت ؛ را شده آزمون افغانستان بازھم تأسف کمال با که اند داده تذکراتي!  است
 افغانستان ٔداده قرباني ملت تا گذارند نمي فرصتي آن ناھنجار تداوم با و کنند مي مشاھده خودرا شوم اعمال نتايج

 خود  تاريخ آرشيف اوراق جزء را منحوس جريان آن انساني نورمال زندگي به رسيدن با و شده ستادهيا خود سرپاي
 روش بادرک گرچه .ميکنند پاشي نمک شان؛ یستاخود اسJف مانند ما ٔنيافته التيام یھا برزخم درحقيقت گويا سازند
 افغانستان با یھمجوار آميز مسالمت زيست((  –آورشفاھي خنده کلمات قالب در یشورو یرھبريتھا العمر مادام
 است بوده رنگيني الفاظ که  یو َِعقيد و  سياسي مختلف یھا سيستم وجود با ، يکديگر داخلي امور در  مداخله وعدم
 دولت  باالفعل اعمال و مطبوعات در  آنچه ذاشتنگ سو يک به و ( بژوف ِگيورگي یآغا ٔنوشته تا وحتي درعمل ولي
 شان ینما افغان بردگان نه و ( ميدانند افغانھا !) آفتابي و عجله به چه و  گذرد مي چه افغانستان درمورد  روسيه فعلي
 امروز حاليکه در بازھم و   !اوست در آنچه َترود ھمان کوزه از !)  ما یجمھور رياست یدعو و قبا و عبا ريش با
 نه و گيرد مي قوام ما نظام نه که ھستيم گذشته بد روز ھر از تر نوشت بي و  گذشته از تر اتفاق بي مجموع در ما

 از گرفتن باعبرت يستبا! دانش و فھم ٔعرضه نام زير به که باشد قرار اگر ولي !! خدا ازغضب ناراحت  ما امام
 و فضيلت و  علم یمبنا بر ھمآن ؛ باشيم وھرکجا  يمباش کي ھر ھست؛ و بوده آنچه ھر را اجتماعي روابط - خيتار سير
 مالتيا به مغرور بخود گرايانه عقده بازھم روش با  که بود نخواھد شايسته و  – داريم عرضه بمردم طينتي پاک

   .بپردازيم خود ساديزم

 اگرھم و  ندارم بدست را مدارکي و  اسناد ؛ موضوع ٔنويسنده مانند ھم متأسفانه  ودمخ گرچه! قدر گران ھموطنان
 مدارک و  اسناد به pزمي دسترسي که ؛ وطن یجJ حالت درينَ مخصوصا و  نميکردم امرعدول واقعيت از ميداشتم
 امور وزارت شيفآ ذخاير تمام  رفتن بتاراج از مضموني طي ًقبJ قراريکه طرفي از و  ندارم ھم افغانستان جانب
  مؤسسات و  جھان یکشورھا با افغانستان جھاني یھا قرارداد و اسناد ٔگنجينه تمام رفتن بسرقت و  دولتي و  جهخار
 ھمين در و نوشته مضموني پاکستان  ًبعدا چه و روس توسط چه ؛ ٧۵٣١ ثور ٧ ندازابر خانه ناميسو با المللي بين

. کنم نويسي منحرف یخود دادن نشان بجانب حق یبرا که  ميخواھم ھم نه و  – بودم رسانده نشر  به وزين  سايت
 یبرو اينک که دارم خود رختبار در را خودم یحافظو خاطرات پاک آرشيف ھنوز که شکرگذارم را توانا خالق ولي
 عرضه يزعز ھموطنان بشما يشانا ٔکننده اغوا برمطالب ٔتبصره منحيث را یچند نکات ؛ٔشائيه بي خاطرات ھمين
 گويند مي چنانچه که کنم اشاره یبشر َرويي کج  زندگي یتجربو حساس ٔنکته يک به ديبا  ازھمه قبل ولي   .ميدارم

 کس چيھ - است رش ُِخو در زمانه اين  که تا :  که ٔگفته به ھمو ! دارد روئي  سرخ رفتن محکمه به مدعي بي که
 یساز سربلند یبرا اما و ميروند زاگ زيگ ولو  که داد حق بايد  انايش  به ميبايد  ! است ُترش من دوغ  که نگويد
 غربي ٔھمسايه یجا که ( نميکنند دريغ – !باشد ھم راست ازراه عدول با گرچه و – خود تاريخ بخشي افتخار و وطن
 و ملي  یامزاي  تمام و چيز ھمه ديگران یبرا زدن کلچه یبرا  که ؛ ما بحال بدا  چه ولي !) نميماند خالي ھم ما

   !!ميکنيم ھا سربيگانه خيرات ھم خودرا اسJمي راستين منافع و مردمي

 ٔناحيه در ما فاميل دوم جھاني جنگ دوران در ينکها به کنم اشاره ميخواھم مطلب اصل به گشتن بر با حالبھر
  و آژانس باختر د  رياست بعدھا که(  کابل در آلمان سفارت عمارت یپھلو در و شير یجو به  ف ِمشر ُو اندرابي

 اخبار بر  داشتم قرار ٩ تا ۵ بين صنوف و ١٧ تا ١٣ بين سنين در  که من و داشتيم زندگي) شد یگرزندو رياست بعد
 و بود شده داير مناسبت بدين که ملي ٔجرگه یلو  تشکيل باً مخصوصا و بوده آواز  به گوش دوم جھاني جنگٔيوميھ
 که. ميداد رخ مباحثاتي و داشته رفت و آمد ما منزل  به و بوده دوست مرحومم پدر با آن محترم یاعضا از بعضي
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 شدن مسدود چگونگي و آلمان شکست  به ام اولي ٔاشاره  حال که دارم زمان و جريانات نآ از ذھنيي نيک  ٔاندوخته
 یآغا که ميباشد يمل یعنعنو ٔجرگه یلو تصاميم و افغانستان در دولت آن سفارت یاعضا اخراج يا و تسليمي دور

  )!ميبود بيطرفانه و منصفانه شان ٔتبصره  کاش یا که ( اند کرده اشاره آن به ھم يژوف

 بھيچ  افغانستان  برينکه افغانستان دولت رھنموني و وھدايت  جرگه یلو در ملت نمايندگان ٔعانهطقا تصميم وجود با
 افغانستان سرزمين و  خاک از خارجي یقوا عبور حق حتي و شدن داخل ٔاجازه کشورخارجي  ھيچ یقوا  به نوانيع

 اقامت و ماموريت قطع يا و ختم با آيا که بوده اين  جرگه یلو به پيشنھاد جاندار موضوعات از ديگر يکي ! دھد نمي
 بعضي در چناچه که ( شود داده تسليم کابل در فاتح  یتھادول نمايندگان به شان ٔھمه کابل در آلمان سفارت کارکنان
 و شده تائيد آلمان به رسيدن تا شان  سياسي نيتومصئ ھمان حفظ با شان اخراج يا و) بودند کرده عمل چنين اھکشور

 مصئونيت آلمان بخاک شان مواصلت تا که شود گرفته تعھد المللي بين  سطح به وً رسما فاتح یکشورھا نمايندگان از
 ملي ٔجرگه آن که گيرند  تصميم خود آلمان درخاک شان مواصلت با و یبعد اقدامات یبرا و بشمارند محترم را شان
 - ايشان دادن تسليم درعوض که کردند صيهتو افغانستان بدولت آرأ اتفاق  به و  جانبه ھمه ملحوظات داشتنظر در با
 در با –ميزبان کشور يك منحيث افغان ملت که شود  ابJغ ايشان یھا سفارت بهً رسما فاتح دول ذيصJح نمايندگان با

 بلکه دھند تسليم بشما درکابل را آلماني یديپلوماتھا  که نيست حاضر -افغاني و ملي ینواز مھمان عنعنات داشت نظر
 شان یبرا مزاحمتي سيسيا مصؤنيت حفظ با آلمان به شان مواصلت تا برينکه  فاتح دول رسمي تعھد صورت در
  نمايد مي اقدام افغانستان از شان  اخراج درمورد وقت ضياع بدون افغانستان دولت صورت آن در  –شود نمي يجادا

 ملي جرگه تصميم و کرده خم را سرتسليم افغانستان تاريخي و شجاعانه موقف اين برابر در ًمجبورا ھم فاتح دول که
 زماني در که داشت خواھند بخاطر ما گرامي داران طنو و  کردند عملي بود  چنانکه ؛ ار افغانستان دولت ٔابJغيه و
 يکي گرفت قرار بحث مطرح جنگ از بعد آلمان و افغانستان دولت بين سفرا تبادل و سياسي روابط مجدد یاحيا که
 در آلمان یھا ديپلومات ٔآبرومندانه اجاخر مورد در افغانستان ملت ٔبلندانه سر اقدام ازين شان دانيقدر و یآور ياد ھم
 یخبر بي به خودرا يا و گيرند مي ديده نا آنرا يرشوف گيوگي یآغا اگر که بود فغانستانا از جھاني دوم جنگ ختم
 کشور چند دوم جنگ فاتحين  ًاوp که است روشن آفتاب نندما مھم امر اين ولي !  خود جبين بر یافتخار و زنند مي
 صاف ايشان ٔگفته به افغانستان  دولت که  ! ميدان منازعه بJ تاز يکه یشورو نه و  بود یشورو ھانآ از ييک و بوده
 و قرائن ھمه با وقت آن افغانستان دولت  روابط بازھم  ًثانيا و باشند کرده تقديم  ايشان به  دسته دو را ھمه ساده و

 داشت درنظر  با )  کابل از دورتر متر کيلو  ٣۵٠٠ و ومسک مرکزيت با ييشورو اتحاد  تناسب به (ملحوظاتش
 یمتر کيلو صد ٧ – ۶ حدود در ارتباطي  بفاصلة و برتانيه با افغانستان وقت آن دولت ملحوظاتي و  روشن روابط
 و  دهنبو pزم ميکنم فکر که کند مي باز ، يرشوف یآغا نظر نفيي به را گره اين بخود خود که )  یراولپند تا کابل
 شوروئ طرف از افغانستان اخير کن تباه  سال سي کردگي خلق فعليي درد پر  حالت ھمچو در  شان جناب نبايد
 مي نشر به شناس افغانستان ِمنور دانشمند يک منحيث خودرا ٔهنمآبا يرشوف ! ٔتحفه چنين اين) !  امروز روس(

 !  افغان ملت ٔنه مردا و تاريخي ژست يک چوھم بربرا در و  زماني مقطع چوھمدر  ؛ خودرا کريديت و  سپردند
   !دھند قرار سوال مورد و ساخته دار خدشه جھان؛ تاريخ و افغانستان تاريخ و مردم برضد

 که بود خواھد شان ئيي نما بزرگ خود به ٔاشاره ھمباز و  شان ٔنوشته چھارم و سوم یفھا پراگرا به مطلبم  دوم مورد
 بند پھلو و نظربين زير را خان هللا امان یغاز اعليحضرت مرحوم ؛ شپسند حريت رھبر و افغانستان مستقل دولت
 طلبي فکر ھم یبنديھا پھلو و یحمايو یجستجو در  - جھاني العمل وعکس حساس فرصت نآ در خود ؛ که يييشورو

 حقوق دانشمندان !. مينمايانند  ؛ اند بوده داخلي یھا نظمي بي و یخود جJد یھا چکيست  پردرد یگرفتاريھا و
 مردم و ھا دولت ، زدائي دشمن فورمول و پرنسيپ ھمين یبرمبنا و  ! داده نه و ميشود گرفته ھميشه حق که يندميگو

  رسد چه تا ، دھند راه ما  تاربخ بر کمتر را ديگران ٔنمايانه خود رول تا اند  داشته سعي ھميشه درگذشته افغانستان
   . شود مطرح خان هللا امان یغاز اعليحضرت  مورد در سوالي ھمچو بجائيکه

 یجوp تا ١٩٢٧ دسمبر ماه از  بود  گرفته صورت ايتاليا  دولت دعوت به که ايرسمي سفر در یغاز اعليحضرت
  ايران و ترکيه و پولند و  برتانيه و جرمني و سويس و بلژيک و فرانسه و ايتاليا و مصر و ھند  کشورھائ از ١٩٢٨
  روابط یبرقرار با و  شوروئ  رھبران  توجه جلب و نظر تبادل با و کرده مسکو به ھم یسفرً ضمنا و کرده  ديدن

 ) پنجده ولسوالي جمله آن در و ( روس طرف از افغان اشغالي یھا سرزمين استرداد مورد در دوکشور بين دوستانه
 ھيأت تبادل و رسمي مذاکرات کشور، دو بين الفيھه متنازع مسايل ھمچو مورد در که داشتند  حاصل را شان توافق
 روس یقوا تجاوز و حمله حتي و موارد درھمچو ٔجداگانه تفصيل که ھم موضوع اين و اندازند براه را دوطرفه یھا

 به سرزمين آن مردم از  غفيرئ جمع و  فاميل  باتمام بخارا ريام شدن دهنپناھ باز و  بخارا نشينامير زمين برسر
 و بخارا به روس یقوا تجاوز برضد و شان کمک به افغانستان نظامي محدود  قطعات اعزام آن تعقيب به و افغانستان

  بنياد بي ٔنوشته ھم باز  که ستآن ٔدھنده نشان  ، دادند سرزمين درآن افغان محدود یقوا  که تاريخيي مردانگي داد
  .افتد مي تر ئينپا ھم یبازار رخن از – حبصا شوف ير یآغا
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 با یاقتصاد یھا داد قرار  یامضا و ممدوح اعليحضرت  یگذرا سفر ھمين با که دانست نخواھند ھنوز ما نجوانا
 بزرگ ٔفابريکه ٢۵ تنھا  -  مينظا حتي و رھنگيف و یاقتصاد و علمي یمزايا ديگر یپھلو به – ايايتال و آلمان

 بمناطق  ًراسا فيل و  الجسه یقو حيوانات وسطت وحتي شده افغانستان وارد یمحدود تمد ظرف در یتوليدات صنعتي
 و  چودن سمنت و نساجي و شکر و پطرول  تفحصات و ھنآ و  مس  صنايع که شدند داده انتقال افغانستان مختلف
 و برف ھا سال متعدد یکانتينرھا در سالياني تا شکر ني از آباد جJل شکر ٔفابريکه ًمثJ و بوده شامل آن در غيره
  عقب( خاني مراد جوار از را کابل یمرکز  گمرک  که گرفتند  تصميم که زماني  تا خورد آفتاب و آب و باران

 به راآن در شده گدام ھا سال ٔبيکاره اموال و دھند انتقال چرخي پل ٔساحه در آن جديد یبنا به – )فعلي ٔماليه وزارت
 نوروز محمد مرحوم زبان از و دارم ياد  به خوب و ندخورد بر زياد و بزرگ یھا کانتينر  اين به که – بگذارند ليJم
 و نيدنز دست ھا آن به که دادم ھدايت من و ساختند راجع بمن را سوال اين که گفتند که شنيدم وقت ٔماليه وزير خان
 عهمطال برويت و  کرده باز آنرا ٔھمه که بخواھيد مدد عالي تخنيک آلماني  استادان و معارف وزارت از مورد درين

  .ست قرار چه از سخن که يندبگو آن آلماني  مدارک

 دو  يکي از بعد و مطالعه آن داخل اسناد با يک  به  يک را ھا کانتينر محتويات عالي تخنيک افغاني و لمانيآ استادان
 جJل به انشزم در يستبا که است آلمان از وارده شکر ٔفابريکه ھمان آpت سامان اين که نوشتند مفصلي راپور ماه
 پرزه دالر ٢٠٠٠ تا ١۵٠٠ حدود در محض که بودند نوشته ھم اخير در و نيشکر از شکر توليد و ميشد منتقل آباد
 و نصب و انتقال سال ازھمان مذکور ٔفابريکه و شد ھم چنين که شود داده شيفرما يدبا و آمدهبر استفاده از آن جات
   .اعلم وهللا دارد حال چه امروز که – دارند اطJع آن توليدات و ٔبوره از تر مسن وطنداران که کرد آغاز بکار

 به خواھشمندم ميگرا ھموطنان شما از بازھم شود پنداشته خروار ٔنمونه مشت که یمحدود یھامثال ھمچو به اشاره با
 به که به غور مطالعه فرمايند را جانب اين ١٣٨٨ سدا ٢٧ تاريخي ونممض و رفته آنJين جرمن افغان آرشيف
 دولت العمل ازعکس  ایخاطره (عنوان تحت – آفرين افتخار  افغانستان استقJل استرداد سالگرد نودمين از لاستقبا
 یشورو ٔدوستانه غير عمل يك واقعي ازجريان و  ام نوشته) جاني لينيانستا ٔبخردانه نا عمل برابر در اماني مستقل
 گردن و ھا يرشوف یآغا استدpل بطالا بر تا  دارد حکايت ستانافغان وقت آن دولت بالمثل و قانوني العمل وعکس
  .شويد مطمئن افغان شھامت با مردان دولت یبلنديھا

 و کرده درک مرا ھا شما دارم یقو اميد که –ً يتانھا ولي شوم خارج مطالبم عرض و سيرکJم از نميخواھم جا درين
  که کرد ديخواھ موافقت ما خود ٔمقوله اين با ما ملي بزرگ معضJت و دردھا درک با دارم يقين  – ئيدنمایم تائيد
  ؛ نباشد ما خود درخت شاخ از  ؛خوار جھان یپرمدعا مغرضين تبر ٔدسته  ؛ ما زندگي درخت قطع یبرا تا گويند مي

  فيقالتو هللا ومن . نميرسد بمراد شان  حيله و تزوير و ٔدسته بي تبر ھرگز

 


