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  ۳۰/۲۱/۱۳۲۲              کاندید اکادمیسین اعظم  سیستانی

    

 مقایسی از دو مرحلۀ تاریخی افغانستانتحلیل 

 (۱۳۳۲-۲۰۸۳( با )۲۸۸۳-۲۰۳۲)

 )بخش چهارم وآخر(

 د:که افغانستان را تباه کردنایدیولوگهای 
 

از خود بپرسیم که پیآمد وعواقب  این همه جنگ ها و خون  و ریم انصاف در گریبان خود فرود آوسر وقت آنست تا 

دو دوره  بر کشورما چه بود؟  آن یکی )امیرعبدالرحمن خان( کشوری ازهم پاشیده را  ریزیها وخشونت ها در هر

سالی بیش از پنج واقعۀ قتل در آن رخ نمیداد،  و  چنانکه در ،تأمین کرد آن بخشید  و امنیت را در سرتاسردوباره وحدت 

رژیم های ایدیولوژیک( با سقوط دادن مؤسسۀ سلطنت در کشور، افغانستان تحصیل کرده و متجدد این دیگر )رهبران 

 ویران کردند که ال اقل یک قرن آنرا به عقب انداختند.  منظم  و منسجم و با امن را چنان منقلب و

م( ۲۰۹۸-۲۸۸۳بدالرحمن خان اساس یک نظام قوی سلطنتی را در افغانستان گذاشت که تا یک قرن )امیر ع

داد، ولی با برچیدن شالودۀ موسسۀ  و طوایف ساکن در این کشور بخوبی کارث مرجع اتحاد و اتصال همه اقوام بحی

چار بحرانات عمیق سیاسی  و وور دسلطنت در افغانستان توسط کودتا ها و جاگزینی نظامهای ایدیولوژیک، این کش

اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی گردید که دامنۀ این بحرانات تا امروز کشیده شده است  و کشور را در وضع خطرناکی 

 قرار داده است.

به کالم دیگر نو به دوران رسیدگان مست از حمایت قدرتهای خارجی، همانگونه که از لحاظ تحصیالت عصری 

عبدالرحمن خان برتری داشتند، در کشتار و سرکوبی مردم افغانستان نیز از امیر عبدالرحمن خان گوی نسبت به امیر 

های سبقت ربودند و چنان بر فرق هموطنان خود با مدرن ترین سالح ها و توپ ها و تانک ها و راکت ها و سالح 

دند که در ظرف کمتر از پانزده سال وهلیکوپتر های توپدار، کوبی ۱۲و طیارات میگ  ۰۳و بیم  ۰۳ریاکتیف بیم 

. افزون ر آواره و در بدر و معیوب گردیدو پنج میلیون دیگمیلیون انسان این کشور کشته شد  حاکمیت متزلزل خود، دو

 فرهنگی و نظامی و خدماتی کشور نابود شدند.  بر این تمام زیر بناهای اقتصادی و اجتماعی و
 

پیشوایان مذهبی مردم  ی اسالمی که هریک خود را پروفیسر و استاد الهیات وبا به قدرت رسیدن رهبران تنظیمها

 فرق سر ها بر ها و میخ کوبیدن شکم دریدن ها و مثله کردن بمباری های و ها و راکت پرانی جنگها و لقب داده بودند،

مسموم نمودن ذخایر آب  پستان زنان را بریدن  و تماشای رقص مرده  و آلت تناسلی مردان و بینی و گوش و مردم و

آلوده ساختن ترکاری باب و غیره جنایات ضد بشری چنان اوج گرفت که شهریان کابل و تمام مردم افغانستان  نوشیدنی و

دعای سرکفن کش سابقه را میکردند. تنظمهای جهادی با صد ها قوماندان خون آشام و لجام گسیخته شهر کابل را به ییش 

رده بودند که جان ومال وناموس هیچکسی مصئون نبود.  تنظیمهای جهادی عالوه برخون از ده مرکز قدرت مبدل ک

افشانی های بینظیر، وغارت  وتاراج دارائی های عامه وشخصی ، شهر کابل مرکز تمدن چندین قرنه را به ویرانه و 

مام وسایل و مهمات نظامی به خاکدان وحشت ناکی مبدل ساختند، و اردوی ملی تحصیل کرده  و مجرب افغانستان را با ت

اشارۀ آی. اس. آی. پاکستان نابود کردند بدون آنکه امنیت را به کشور باز گشتانده باشند، امنیت تمام کشور چی که حتی 

 امنیت شهر کابل را تأمین کرده نتوانستند. 
 

تمرکز خواهی  یقرن بیستم و جنگها ۰۳با بخاطر آوردن جنگهای قدرت طلبانۀ تنطیمهای اسالمی در دهه 

قرن نزدهم با اطمینان میتوان گفت که مجموع کشته ها و اعدام شده های عهد امیر  ۰۳در دهه  امیرعبدالرحمن خان

عبدالرحمن خان، بشمول قلع و قمع رهزنان و دزدان و بغاوتگران و گردنکشان و مدعیان سلطنت  که منجر به آوردن 

ج و خون افشانی دورۀ چهار سالۀ حکومت ربانی نبوده است در حالیکه امنیت عمومی کشور شد، هرگز باندازۀ تارا

عهد امیر عبدالرحمن خان که با تفنگهای و تاراج هیچگونه امنیتی را باخود حتی در شهر کابل نیاورد. کشتار و تخریبات 

و هلیکوپتر ها و توپ بُر و غیره صورت میگرفت، میزان تلفات آن در مقایسه با بمباردمانهای طیارات  ۰۳۰بغل پر و 

وغیره به مراتب  ۱۲و بیم  ۰۳ریاکتیف  بیم  ۀهاوان و اسلحماشین محاربوی و تانکها و زرهدار ها و  ،های غول پیکر

 ۰۳کمتر بوده است. در آنزمان اگر تاراج مردم با پشتاره بر پشت یک نفر مهاجم تا محل محدودی ممکن بود، در دهۀ 

نقل صورت میگرفت  اج ها با الری ها و تانک ها و زرهپوش ها و حتی طیارات حمل وو تار قرن بیستم، این چپاول 

 تائید این قلم نیست. دمورکه از هر لحاظ غیر قابل مقایسه باهم اند، هرچند هردوی این اعمال 
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در گزارش های رسانه های معتبر بین المللی و ویدیو کلیپ های مستند حاکی است که جنگساالران حکومت ربانی 

مردم جمال مینۀ کابل را از فراز گردنۀ سخی با توپ و تانک های ثقیله مورد حمالت وحشیانه قرار  ۲۰۰۰ماه اسد سال 

در حدود سی هزار از مردم غرب کابل کشته و زخمی شدند. همچنان کشتار دسته جمعی   اسد میدادند و در ظرف ماه

سفاکانه تر از  وحشتناک تر و، بسیار بسیار ۲۰۰۰فبروی  ۲۳وز چندین هزار نفر از مردم هزاره در افشار کابل در ر

بوده است. کتاب جنگ های کابل  ۲۸۰۱-۲۸۰۲ضد امیرعبدالرحمن خان در سالهای  تلفات اغتشاش مردم  هزاره  بر

 –ش(، تالیف جنرال سید عبدالقدوس را ورق بزنید تا از عمق فاجعۀ حکومت اسالمی برهان الدین ربانی ۲۰۹۲-۲۰۹۱)

 گلبدین  و مزاری و سیاف و شیخ آصف محسنی  و شرکای دیگر شان بهتر آگاه شوید. -مسعود 
 

"من اقای ولی احمد نوری  در مورد تلفات انسانی جنگهای امیرعبدالرحمن خان در هزاره جات چنین می نویسد : 

ۀ کابل و کشتار مردم بیگناه آن از طرف هفتک ۀ غایلۀ هزاره جات برابر با تلفات یدوسالایماناً و وجداناً میگویم که تلفات 

 . تنظیم های ساخت پاکستان نبوده است. . . 

 بناهای تاریخی واگر وجدان خود را داور قرار بدهیم امیر عبدالرحمن خان در افغانستان بجز آبادی و احداث 

صادقانه اعتراف کنیم که همه آبدات  عمرانات آبرومند هیچ نوع ویرانی نکرده است.  باید خدای خود را حاضر ببینیم  و

ها تا ظهور امیر  بزرگ وطن ما  در زمان پادشاهی همین بزرگ مرد اعمار شده اند.  بعد از دوران تیموری ها و بابری

 عبدالرحمن خان هیچ نوع آبادی و بنای تاریخی قابل ذکری در افغانستان اعمار نشده است.
 

از نخستین روز های در روز تاج پوشی امیر حاضر بوده چنین مینویسد:  آقای نوری از قول پدر مرحوم خود که 

ما » : افیانش و به بزرگان اقوام اینبودتاج پوشی اش اولین مشوره و توصیه اش بفرزندان، مامورین عالیرتبۀ دولت، اطر

شاهراه  وطن خود را بهتا وریم و امنیت سراسری را در مرکز و اطراف مملکت قایم کنیم بیانمیتوانیم بملت خود سعادت 

ترقی هدایت نکنیم و این آرزو زمانی میسر خواهد شد که زراعت و صنعت را مانند کشورهای دیگر جهان از حالت 

بدوی بحالت مدنی و تجارت خود را مثل جهان دیگر رونق بدهیم.  این آرزو وقتی بر آورده خواهد شد که برای تربیۀ 

 «.علمی و عرفانی به اصولیکه در بالد غربیه وجود دارد،  تأسیس کنیماوالد وطن مکاتب عصری و مدارس 
 

اگر صادقانه قضاوت کنیم ممکن برای ساختن افغانستان از هم پاشیده و الغای ملوک الطوایفی هایی که در سراسر 

ین شدید  را مملک بیرق افراشته بودند و باالخره برای استقرار امنیت  سراسری و اعمار وطن در آن وقت یک دسپل

 ۲)اگر استبدادش نخوانیم( ایجاب مینمود." 
 

زیر نظم درآوردن » بقول "لودویک ادمک"، افغانستان شناس امریکائی، هدف امیر عبدالرحمن خان از سلطنت: 

صد ها رئیس و ساالر خورد و  بزرگ، چپاولگران، دزدان  و قطاع الطریقان همه ایجاب میکرد تا سیستم قبائلی نابود و 

 ۱جامعۀ آبرومند که در آن یک قانون و یک حکمروا باشد، تعویض گردد."

معاصر امیرعبدالرحمن  ییکی از سیاستمداران انگلیس( ۲۸۱۱-۲۰۱۰) (Sir Walentin Tshirol) " سر والنتین چیرول"

تی او، قشون عالوه برعقل و استعداد ذامینویسد:" مهمترین وسیلۀ موثر امیر عبدالرحمن خان در مورد امیر  خان 

مقرری آنها هم  حتی پرداخت حقوق و نیرومند او بود که خود آنها را تربیت کرده بود وخودش دایماً مواظب آنها بود،

آن اینبود که در زمان  کار امیر عبدالرحمن خان فقط یک نقص وجود داشت و تحت مراقبت خود او انجام میگرفت. در

بزرگترین از امیرعبدالرجمن خان  آن یک نفر هم شخص امیر بود. فته بود ونفوذ در یک نفر تمرکز یا قدرت و حیاتش

بود بگرداند." افغانستان را که خود موجد آن رجال عصر خود بود، فقط او بود که توانست دستگاه حکومت
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 ضرورت یک دیکتاتوربا کفایت دیگر:
تا رخداد های تاریخی را با در نظرداشت  وظیفه و رسالت اصلی نویسندگان با درک و مؤرخین آگاه کشور اینست

اوضاع و شرایط همان زمان، بر روی اسناد و مدارک معتبر بررسی و ارزیابی نمایند و نباید اوضاع  و شرایط  زمان 

گذشته را با معیارهای  عصر خود، محک بزنند  و فیصله صادر نمایند.  چنین قضاوت هایی از سوی هرکه باشد، نشانۀ 

 ست وی از پدیده های تاریخی خواهد بود.عدم درک در
 

دو خصوصیت یا دو پهلوی خوب و بد )که هر دو نسبی اند( میباشد. انسان شکی نیست که عمل هر انسان دارای 

هرقدر که تالش کند تا کارهای نیک و سودمند وعام المنفعه انجام دهد، تا زمانیکه شرایط برای انجام چنین کارها مساعد 

ی مجبور شد دست به لشکرکشی رساند. امیر عبدالرحمن خان برای فراهم کردن چنین زمینه هائ نباشد، نمیتواند آنرا بسر

امنیت کشور، قسما ًکارهای خوب  تأمین وحدت و های بزند که با وجود برآورده شدن هدفش یعنی سرکوبی شورشیان و

قابل توجیه میداند و انتقادات  او را تحت الشاع قرار میدهد، اما امیر این لشکرکشی ها را برای آوردن امنیت در کشور

 د  ازسر نا آگاهی منتقدین می شمارد و دراین مورد چنین مینویسد:مردم  را برعملکرد خو

                                            
 ۲۸۰، ص۰، ج۲۰محمودمحمود، تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن  -۲
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. بدواً   . . خواهم نمود . در خصوص جنگهای داخلی که از زمان جلوس من تا امروز طول کشیده است، اظهار»  

اکثر  ترقی و ترتیب و آزادی مردم بودند از میان بردارم. تمدن و الزم بود که تمام اشخاصی را که مخالف عدل و

و خیال می کنند رفتار من نسبت گهای داخلی مرا مالمت می نمایند اشخاص مغرض و جاهل هستند که به جهت این جن

به این اشخاص خیلی جابرانه بوده است، ولی در ممالک متمدنۀ حالیه هم امثال اینگونه واقعات بوده است که سالطین 

الفت اهالی وطن خود بجنگند،  چرا که اهالی وطن آنها در بدو امر آنجا در شروع تاریخ تمدن شان مجبور بودند به مخ

حالت تمدن را نمی فهمیدند. درهمین صد سال جماعت کارگری در انگلستان به مخالفت دولت خود شان اغتشاشات سخت 

رقی کرده اند که نموده اند. افتخار دارم از اظهار اینکه در زمان قلیلی اهالی وطنم تحت حکمرانی من اینقدر در تمدن ت

اشخاص خیلی متمول و صاحب مکنت چه در روز و چه در شب میتوانند سالماً در تمام قلمرو مملکت من مسافرت 

«نمایند.
2
  

این از بنابردر جلد اول تاج التواریخ گفته است.  ۲۸۸۱این سخنان را امیر پنج سال بعد از احراز قدرت درسال 

است که از نظر بسیاری منتقدین امیر چندان با اهمیت پنداشته نشده است،  تمدناولین شرط آوردن  امنیت ،نظر امیر

 ضروری  می دانند. اهمیت و هوا پر حیات مثل آب و ۀآنرا برای ادام درحالی که امروز مردم ما قدر امنیت را دانسته و
 

بشر مطرح است، دولت و قرار داریم  و سخن از دیموکراسی و آزادی بیان و حقوق  ۱۲همین اکنون که در قرن 

جامعۀ بین المللی برای تأمین امنیت در افغانستان از چه روشی کار میگیرد؟  آیا عملیات های تصفیه ئی در والیات 

جنوبی و جنوب شرقی و حتی شمال کشور به خاطر تقسیم کردن حلوا صورت میگیرد،  یا برای سرکوبی مخالفان دولت 

ها بعمل می آید تا بقیه مردم در امن و شورشی مخالفان و از میان بردن فزیکی  ابودیانجام داده میشود؟ طبعاً برای ن

صالح زندگی کنند.  اجرای این عملیات در مناطق شورشی همانقدر درد آور است که برای مردم شورشی در عهد امیر 

آیا الزم میکنند،  محکوم راخان عبدالرحمن خان ناگوار بوده است.  پس آنهایی که عملیات سرکوبگرانۀ امیرعبدالرحمن 

نیست تا کشتار مردم پشتون را که از ده سال بدینسو شب و روز در زیر بمبارد مانهای نیروهای امریکا و ناتو و قوتهای 

 مسلح دولت و راکت باری های پاکستانی ها خورد و خمیر شده میروند، محکوم و اظهار تاسف کنند؟ 
 

یک پارچگی افغانستان آنروزی، وجود یک دیکتاتور قاطع  و مصصم ضروری واقعیت اینست که برای وحدت و 

، دوباره به هم پیوستن این کشور شخصیت آهنین اراده مثل امیرعبدالرحمن خانبود و بدون روی کار آمدن یک چنین 

 ناممکن بود. و دشوار کوهستانی و از هم جدا افتاده با اقوام سلحشور و خان ها و فیوداالن مرکز گریز کاری سخت

باید خاطر نشان نمود که امیر عبدالرحمن خان،  از مردم افغانستان شناخت عمیق داشت و در امور نظامی و ادارۀ 

مملکت دارای تجارب و آگاهی کافی بوده است.  تجاربی که او در دوران جوانی از حکومت کردن بر مردم شمال 

بود،  در رسیدن او به سلطنت وحفظ قدرت و تأمین امنیت سراسری  هندوکش و از جنگها و بردن و باختن ها کسب کرده

کشور به او کمک کرد و چنانکه گفته آمدیم،  او با درایت و کیاست و استفاده از شمشیر، توانست از یک کشور از هم 

ده فرمان پاشیده و متفرق یک مملکت یک پارچه و با امن بسازد که برای سلطنت اعقابش از هر لحاظ  مساعد و آما

 روائی باشد.
 

با نظام سلطنتی فرق داشتند، اما هیج یک از این نظام ها با وجود  دی با آنکه از لحاظ شکل  و محتوانظامهای بع

حمایت کشورهای خارجی، و با وجود استفاده از انواع سالح ثقیله و مخرب  بر خانه و کاشانه مخالفین خود در شهرها و 

ها انسان این کشور، بازهم نتواستند خوشبختی و آرامش را که رهبران این نظامها بمردم  قصبات و گرفتن جان میلیون

د. وضع امنیتی و اقتصادی و اجتماعی هر روز از روز پیشتر بد و بدتر شده نوعده داده بودند، نصیب هموطنان ما بکن

ران دست راستی، جز ویرانی رفت. جنگ های قدرت طلبی چه از سوی روشنفکران دست چپی و چه از جانب روشنفک

و مصیبت های خانه برافگن هیچگونه دست آوردی نداشت و ده ها و صدها هزار انسان این کشور را سربه نیست نمود 

 و یا آوارۀ دیار بیگانگان و از آغوش مادروطن بدور ساخت.
 

غانستان گردید، با آنکه نظام دیگر جهان به اف کشور ۰۰ سپتمبر که منجر به لشکر کشی امریکا و ۲۲حادثۀ ناگوار 

اسالمی طالبان را در افغانستان ساقط کرد و بجای آن یک نظام عصری پارلمانتری را جاگزین نمود، اما به دلیل روی 

کار آمدن تنظیم های جهادی زیر نام ائتالف شمال که بی کفایتی و درنده خوئی و جنایت کاری خود را بمردم افغانستان 

برشانه های مردم سوار شدند و هرچه از بودند، با حمایت امریکا دوباره  به اثبات رسانده ۲۰۰۱ -۲۰۰۱در سالهای 

دست شان آمد در حق مردم و بخصوص اقوام پشتون ساکن در بخش های جنوب و جنوب شرق و شرق کشور کوتاهی 

مان های کور نیروهای خارجی نکردند و با راپورهای دروغ و غلط خود ده ها هزار انسان بیگناه را در زیر بمبارد

 نابود کردند.
 

                                            
 ۱۲۸، ص ۲امیر عبدالرحمن خان، تاج التواریخ، ج -۱



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

ن ائتالف شمال که بر مقامات بلند وعمدۀ دولتی دست یافته اند، کمکهای بین المللی را ناعالوتاً سران و قوماندا

 بجای اعمار مجدد کشور و ایجاد شغل برای مردم  بیکار و فقیر کشور، ته جیب میزنند و با غصب ملکیت های شخصی

خاذی و رشوه خواری از قرارداد های ساختمانی، و حتی سهیم شدن در شرکت های خصوصی امنیتی برای ، و اودولتی

پروژه های اقتصادی و امنیت راه ها جهت رساندن اکماالت نیروهای خارجی در داخل کشور، ثبات و امنیت کشور را 

به بازارهای بین المللی، چنان گوی سبقت  ساخته اند و با رواج کشت مواد مخدر و قاچاق آن مواجهبیش از پیش با خطر

 ربودند که افغانستان از لحاظ فساد اداری و کشت و قاچاق مواد مخدر درجهان جای اول را بخود اختصاص داده است.
 

نجات کشور از یک چنین وضع بحرانی  وحشت آور، از توان یک زعیم نرم خوی و مالحظه کار وغیر قاطع 

ت. هر والی وهر قوماندان جهادی منسوب به اتحاد شمال در محالت حکومت و چون حامد کرزی ناممکن اس

 ۀامر ناروایی میکند، نمون فرمانفرمائی خود، مثل پادشاه مطلق العنان مردم محل را با زور تفنگ وادار به اجرای هر

ابق هرات  و رشید دوستم عینی از اینگونه والیان جاه طلب و حق کش، عطا محمد نور والی بلخ و اسماعیل خان والی س

والی سابق شبرغان میباشند.  بنا برین برای نابود کردن ستمگران و ظالمان افغانستان کنونی، ظهور یک امیر 

را در  دیکتانور با کفایت عبدالرحمن خان دیگر ضروری است.  باری حتی کشورهای پیشرفتۀ جهان نیز ضرورت یک

عقیده هستیم که برای نجات کشور از چنگ زور گویان و ستمگران تنظیمی یک  افغانستان مطرح ساختند و ما نیز براین

دیکتاتور با کیاست ضرورت است که برای چند سال محدود لباس کشاد دیموکراسی را در طاق نسیان بگذارد و با 

زد و عدالت را بدون قاطعیت کارها را به اهل کار بسپارد و دست جنایتکاران را از یخن مردم مظلوم افغانستان کوتاه سا

در نظرداشت مقام و موقف اشخاص در کشور عملی سازد. بدون تردید اگر عدالت در کشور عملی گردد، امنیت خود 

 بخود تأمین میگردد و مردم مظلوم از دولت خود پشتی بانی و حمایت خواهند نمود.   

 

 ۱۳۲۲نومبر۲۸پایان، 

 

 

 

 
 

 


