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 خطاب و پيشنھادم بمردم افغانستان

لی مارچ سال جاری از شخصيت ګرامی و نويسنده توانا اکادميسين استاد محمد اعظم سيستانی مقاله تفصي ١٠ بتاريخ
- در سه ويب سايت مشھور در بين جامعه افغانی، افغان" حمايت جانبازانه مردم ھزاره از شاه امان 3"تحت عنوان 

 جرمن ان;ين تحت رھبری محمد قيس کبير، افغان سباوون تحت رھبری محمد طارق بزګر و ټول افغانستان تحت

 .مديريت احمد 3 رحمانی، به ملت افغانستان تقديم شد

  

مسووليت ملی خوانده باشند و يا بخوانند، احساس  را با تعمق و تۀ تاريخی ومستندعده افغان ھای که اين نوش آن
 ميان بدون غرض و مرض اعتراف ميکنند که جمع بندی و تسلسل مسايل تاريخی معاصر کشورما راجع به از

خلق شريف ھزاره حمايت جمله ، مندم ما ازان برداشتن دولت مستقل و مفتخر امانی و دفاع مستق;نه و دواطلبانه مر
ه آمدداوری منطقی در پرتو وقايع و حقايق روشن تاريخی در قيد قلم از آن دولت ، خيلی صريح وقاطع وبا افغانستان 

 .است

در آغاز به ارتباط عنوان مقاله از تصويب قانون اساسی در تاريخ کشور ما برای اولين بار تحت نويسنده مقاله 
ش ياد کرده و اين رويداد را يکې از  ١٣٠١ استق;ل اعليحضرت امان 3 خان غازی در سالمحصل ی بالفعل رھبر

 .مھمترين تحوHت مرحله اول اص;حات دولت امانی شمرده است

اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى : در فصل حقوق عمومى«بقول جناب سيستانی،
و پيشه و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مطبوعات و شغل 

 «: دشده بو قانون اساسى حکم ١١ ماده در و.مجازات غيرقانونى و غيره نکات برجسته و اساسى بازتاب يافته بود
تن غ;م و کنيز ھزاره ٧٠٠د بنابر حکم اين ماده، درحدو» .در افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل موقوف است

ص ترجمۀ خليل زمر،  استا اولسن ، اس;م و سياست درافغانستان، (.در شھرکابل از منازل اربابان خود برآمدند
بر خاستند و بيش از 3  به دفاع از شاه امان ، از اين است که مردم ھزاره بيش از ھر قوم و قبيله ديگر).١٢٤
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 حمايت جانبازانه مردم ھزاره از ،سيستانی مقاله ( ».م سقاوى قرار گرفتندديگران مورد غضب و ضرب وشتم رژي
 )شاه امان 3، افغان جرمن ان;ين

در وقت نھايت مشکل برای آن ، خيرخواه و پاس اين نيکی و ساير اقدامات شاه نيک دل همردم ھزاره کشور ب
اين سوغات شوم استعمار انګليس و مزدوران شخصيت واH قدر به قيمت خون و سر خويش در مقابل ب;ی سقاوی، 

 از دادن مقالهھمچنان در ھمين . در عمل به ميدان آمدند،  و فاقد وجدان و حب وطن افغانی ختهمنافق خود فرو
مورخ سيستانی در ادامه با استناد به . حقوق حقه به افغان ھای شرافتمند ھندو و سک کشور ھم ذکر شده است

 :  ذيلتحت عناوين) تذکر اHنق;ب(نه مرحوم م; فيض محمد کاتب ھزاره از کتاب حاضر صح شخصيت خاطرات

ُپاسخ ھزاره ھا به ھيت بچه سقاء ُ، 

 ،تصميم حمله به کابل

 ،ُپاسخ ھزاره غوربند به بچه سقاء

 ،ُفرمان بچه سقا و فتوای حضرت شوربازار به قتل مردم ھزاره و قزلباش

 ، ھزارهتشويق قبايل به کشتن و تصرف ام;ک

 ،تکفير مجدد ھزاره و پايداری بيشتر آنھا

 ،فتوای يک م;ی اندړی در مسجد پل خشتی

 ،ارعاب مخالفان از طريق مثله کردن اسيران

 ،شھامت يک اسير ھزاره در برابر پسر سقاء

ر به خواننده يک تصوير غير قابل انکار از شھامت، ھوشياری سياسی و قدوغيره حوادث دردناک حکومت سقوی،
امان 3 خان غازی شاه شناسی و وفاداری ملت افغانستان از جمله قوم ھزاره و دانستن پاس نيکی ھای زعيم ملی 

  ای)نتيجه(آنچه در پايان اين تحقيق تاريخی درج شده است، . در وقت خلع قدرت آن شاه را به نمايش ميګذارد
وميخواھم يک بار ديگر آنرا با شما خواننده گرامی ارداد،ًميباشد، که من نګارنده اين سطور را واقعا تحت تاثير قر

 : دراينجا شريک سازم

 برای يک رھبر سياسی ،چه شاه وچه امير وچه رئيس جمھور ، افتخاری بزرگتر ازاين نيست که وقتی :يجهتن«
ز او برخيزند و براثر توطئه ويا دسايس داخلی يا خارجی ويا ھردو ، از قدرت کنار زده شود، ولی مردم به دفاع ا

اه تمام سر بدھند م٧وديناری،] يک دانه گندم ،جو، لوبيا[برای اعادۀ قدرت يا سلطنتش،  بدون چشمداشت يک حبه
  . وکسی که چنين افتخاری را از جانب ملتش نصيب گرديد، شاه امان 3 غازی بودولی سنگر ندھند،

ی کابل وقندھار،و دره ھای ھندوکش و کوه بابا وسياه  او وقتی ارگ کابل را ترک  گفت، مردم مسکون در وادی ھا
، به حمايت از او به جنبش آمدند وجان ھای شيرين خود را فدا )وزيرستان(انکوه و باشندگاه کوه پايه ھای سليم

کردند تا مگر دوباره او را برسرير سلطنت برگردانند، اما آن شاه مردم دوست، که نميخواست سلطنت را با خونريزی 
 شناس بدست آورد، برای جلوگيری از جنگ وخون ريزی کشور را ترک گفت،درحالی که بيشترين مردم قدر

که جنرال محمدنادر، نادرشاه اع;ن شد، ھمچنان اميدوار ) ١٣٠٨ ميزان ٢٣=١٩٢٩ اکتوبر١٥(افغانستان تا روز 
بودند که اين ھمه جنگھا وجانبازی ھا برای بازگشت شاه امان 3 غازی  صورت گرفته است، نه برای به اقتدار 

  .رساندن نادرخان وبرادرانش

 ماه ٧ثل مردم شجاع وردک وميدان وغوربند وتگاب وجنوبی وقندھار وغيره ، مدت  مردم شريف ودلير ھزاره م
تمام به حمايت وسپاس از آزاد منشی وعدالت گستری رژيم امانی ،از قربانی دادن سر ومال خود، در راه اعادۀ تاج 

ه شاه امان 3، بيانگر اين ازجان گذشتگی مردم بخاطر اعادۀ قدرت ب. وتخت سلطنت به شاه امان 3 دريغ نکردند
اين واقعيت است که ھنوز در گوشه وکنار افغانستان، مردمان قدردانی وجود داشته اند که قدر آن شاه ترقيخواه و 

  معارف دوست را ميدانستند و از رژيم چپاول وتاراج وتجاوز سقوی نفرت داشتند و اين نفرت را ھيچگاھی پنھان 
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  . نميکردند

درانسان زنده واحيا ميگردد که در ميان رھبران سياسی افغانستان،از نادرشاه تا ظاھرشاه، واز بدينسان  اين باور 
رؤسای جمھوری مورد حمايت شوروی تا رؤسای جمھور تنظيمھا ورئيس جمھورانتخابی مورد حمايت غرب، ما 

مندی باشد که در نبودش يا چھره ای جز شاه امان 3 غازی را سراغ نداريم که دارای چنان جذبۀ ملی و مقام ارج
سقوطش،اکثريت مردم افسوس او را بخورند وبخاطر بازگشت واعادۀ قدرت به او حاضر به دادن سرو جان ومال 

ما به خاطر رھبران سياسی ديگر، حتی شاھد يک مظاھرۀ خشک خيابانی ھم  نبوده ايم تا چی رسد به . خود شوند
ه به مقام شامخ شاه امان 3 غازی ميتوان  پی برد و مقام ومنزلتش را ازاين جاست ک. قربانی دادن سر و مال خود

  »  . بايد گرامی خواست

 برای يک رھبر سياسی، چه شاه و چه امير و چه ريس جمھور، افتخاری ازين«:کهګفته اندبحق استاد سيستانی بلی،

، از قدرت کنار زده شود، ولی مردم به بزرګتر نيست که وقتی بر اثر توطئه و يا دسايس داخلی و خارجی و يا ھردو
ماه تمام سر بدھند ولی  ٧ُدفاع از وی برخيزند و برای اعاده قدرت يا سلطنتش، بدون چشمداشت يک حبه و دينار، 

  )مقالهھمان (»....سنګر ندھند و کسی که چنين افتخاری را از جانب ملتش نصيب ګرديد، شاه امان 3 غازی بود

  

 

  در حقتحليل عالمانه، دقيق و منصفانه، واقعبينانه و وطن دوستانه راطوريک  يک افغان تا حال اين من منحيث     
 مرحومين غبار، کھزاد، حبيبی و ساير نويسندګان و: مثلخود افغان   از ساير مورخين،محصل استق;ل افغانستان

 .ب الوطن استاد سيستانی آفرين ميګويمبه اين تحليل،استعداد و احساس ح . نخوانده امخودمحققان تاريخ کشور 

 ان تاج محل برای بانی آزادی کشور ماس به یبدين اساس بمردم افغانستان پيشنھاد مينمايم، ھر زمانيکه مقبره جديد
» نتيجه«د، عباراتي امان 3 غازی در پايتخت کابل اعمار کرديد و ميت مبارک را دران مستقر ساختاعليحضرت شاه

 در دروازه ورودی آرامګاه در سه زبان پشتو، دری و مکمل ، بطورهرا که در باH نقل شدسيستانی  مورخ مقالۀ 

 انګليسی در يک سنګ مرمرين حک نماييد، تا باشد با اظھار اين حقيقت وزين مورخ ارجمند، ما يک ملت حقشناس

 . باشيمده و روح آن زعيم نيک نيت ما را خرسند تر ساختهشمعرفی  دارنده وحدت ملی و

  پای


