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و شميره   ٧ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درمن آنالين افغان جر  de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                                                                                   وحيد مژده :ليکوال  ١٣/ ١٠/ ٢٠١٠       ني
  فيضی: نشر/کاپی ايديت

faizi@afghan-german.de 
  

  ضرورت نگاه نو به تاريخ استقالل
  

نگاهی نو به تاريخ  (ۀ من در نوشتن مقالۀ به اصل موضوع می خواهم خاطرنشان سازم که انگيزقبل از پرداختن
من به اين باور . به هيچ صورت ناشی از تمايل من به جانبداری از يک قوم يا مخالفت با قوم ديگر نبوده است) استقالل

ان يک حربه برای دوام حکومت خود استفاده هستم که بسياری از زمداران حدود دونيم قرن اخير کشور از قوميت بعنو
از ستم امير عبدالرحمن خان، همانقدر که . کرده اند و هيچ خدمتی نه به پشتون ها انجام دادند و نه به غير پشتون ها

هزاره ها صدمه ديدند، پشتون ها و ساير اقوام افغانستان هم متحمل زيان و ضرر جانی و مالی شدند کله منارهای مردم 
پس طرح اين مسئله که در دوصد و اندی سال گذشته پشتون ها بر ساير اقوام اين کشور حاکم . در در تاريخ ثبت استان

بوده اند، دقيق نيست بلکه دقيق تر اينست که بگوئيم خانواده هائی با توسل به استبداد بر اين خطه و اين ملت حکم رانده و 
  .د تا به پشتون هااز نگاه تباری با ماکياولی نزديک تر بودن

 ۀ استفاده از قوميت و در مواردی مذهب تفرقه ايجاد کردند و از هر قومی، کسانی را امتياز دادند و بوسيلۀ آنها با حرب
  :من هرگز به اين باور نيستم که. چنين افراد، آن قوم را کنترول کردند

  زقومی گر يکی بيدانشی کرد
  نه که را منزلت ماند نه مه را

عرصه جرم و گناه فردی است و هرکسی مسئول اشتباه، خطا و گناه خودش بوده و تعميم دادن اين گونه خطاهای در اين 
  .فردی به يک قوم، از سنت محمود اهل تحقيق فرسنگ ها فاصله دارد

 می  ديگری که هرگز با تحقيق همخوانی ندارد، اينست که بسياری از ارباب قلم که از خاصان اين ملت به شمارۀنکت
برای آنان سياه يا سفيد مطرح است و هيچ رنگ . روند، متأثر از عوام، دچار نوعی عوام زدگی در برخورد با افراد اند

کوری رنگ در اين مورد موجب گرديده که وقتی می خواهند در مورد يک شخص قضاوت . ديگری را نمی شناسند
 چندم حضور داشته است بنابراين در ۀالن ابن فالن در مشروطف. کنند، اين قضاوت يا يکسره مثبت است و يا مطلقا منفی

کار های وی هرگزهيچ موردی از خطا و خالف وجود ندارد يا فالن بزرگوار پدر ژورناليزم افغانستان است بنابراين 
  ...فالن مؤرخ درست نوشته وديگران هرچه نوشته اند از روی غرض ومرض بوده است. جز خوبی از وی نبايد گفت

انسان زمينی در محکمه ای با چنين قضاوت ها، زمينه ای . ر چنين قضاوت ها انسان ها يا فرشته هستند و يا شيطاند
 .برای حضور ندارد

فقط پيامبران اند که . نيز مورد ارزيابی قرار می گيرد) ص(اما در قضاوت تاريخی حتی کارکرد های اصحاب پيامبر
  . معصوم اند و برکنار از گناه و خطا

  
موالنا ابوالعال مودودی بنيان گذار جماعت اسالمی پاکستان روزگاری کتابی بنام خالفت و ملوکيت نوشت که سروصدای 

او در اين کتاب با استناد به روايات معتبر تاريخی استدالل نمود که آغاز انحراف نظام سياسی اسالم . بسيار برانگيخت
 خود بنی اميه امتيازات مادی ۀبود زيرا به خانواد) رض( حضرت عثمان از خالفت راشده به ملوکيت، از دوران خالفت

قايل شد و آنان را به مقامات باالی دولتی گماشت و بحدی تقويت نمود که سرانجام قدرت گرفتند تا خالفت را به سلطنت 
  .مبدل ساختند

و حضرت ) رض (و حضرت طلحه) رض(در مورد خونخواهی حضرت عثمان توسط بزرگانی چون حضرت عايشه
می نويسد که با درنظرداشت احترام به مرتبه و مقام و جاللت قدر آنان، ناگزير ) رض(و حضرت معاويه ) رض(زبير 

زيرا در . از نظر قانون به هيچ صورت درست نبود) رض(بايد گفت که موضع آنان در خونخواهی حضرت عثمان 
 مانند يک نظام قبايلی خواهان خونخواهی و حتی سپردن صورتيکه حکومت قانونی وجود داشت، اين حضرات نبايد

در صورت وجود حکومت، قانون و محکمه، اينها حق نداشتند که چنين خواستی . قاتلين حضرت عثمان به خود می شدند
  .را مطرح سازند

ا علی نتيجه گرفت که حق ب) رض( تاريخی جنگ صفين ميان حضرت معاويه و علی ۀوی همچنان در تحليل از واقع
) رض(در مورد حضرت عمار بن ياسر) ص(بوده و حضرت معاويه را به اين دليل بايد باغی دانست که پيامبر) رض(

در جريان . پيشبينی کرده بود که وی بدست گروهی باغی به شهادت ميرسد و از اين پيشبينی همه اصحاب آگاه بودند
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د و بدست گروه هوادار حضرت معاويه به بو) رض(جنگ صفين حضرت عمار در صف طرفداران حضرت علی 
  .بنابراين حضرت معاويه باغی بوده و درين شکی نبايد داشت. شهادت رسيد

نوشته است که تنها در يک مورد ديده می شود که به دفاع از ايشان به ) رض(وی همچنان در مورد حضرت علی 
تا . عوض نمود) رض( را با قاتلين حضرت عثمان مشکل می توان لب گشود و آن اينکه بعد از نبرد جمل او رويه اش

بعد ... جنگ جمل از آنها بيزار بود و با دل ناخواسته آنها را تحمل می کرد و برای اخذ انتقام از آنها مترصد فرصت بود
دست داشتند، به تدريج به وی کسب تقرب نمودند حتی که او ) رض(از اين جنگ، کسانی که در قتل حضرت عثمان 

بن حارث االشتر و محمد بن ابی بکر را به مقام های استانداری رسانيد در حاليکه سهم اين دو نفر در قتل مالک 
  ...بر همگان معلوم بود) رض(حضرت عثمان 
 ديوبند به استناد به اين سخنان موالنا مودودی، او را گمراه خواندند زيرا بحث در مرد اين دوره از تاريخ ۀعلمای مدرس
است که اصحاب من چون ) ص( پيامبرۀيت اصحاب پيامبر را زير سوال برده است و اين خالف فرموداسالم، شخص

  . ستارگان آسمان اند و به هريک از آنان اقتدا کنيد، راهياب می شويد
با سخنان مودودی در مورد اين اصحاب جليل القدر در کتاب های مختلف قرنها قبل آمده بود اما گناه مودودی اين بود که 

استفاده از نظر متقدمين، نگاهی نو به تاريخ اسالم انداخت تا نشان دهد که چرا نظام خالفت که با سلطنت همخوانی 
 تاريخی با نظر سنتی علمای ديوبند در ۀسخنان وی تازه نبود اما تحليل وی از يک واقع. نداشت، مبدل به سلطنت شد

  .تقابل قرار گرفت
و خالی از خطا نبودند زيرا ما اهل سنت معتقديم که عصمت به دليل متصل بودن به اصحاب پيامبر هيچکدام معصوم 

ما نمی توانيم در برابر اين سوال که چرا خالفت به ملوکيت مبدل گرديد، خاموش باقی . وحی، خاص پيامبران است
م چنين نيازی احساس وقتی در مورد اصحاب پيامبر و تاريخ اسال. سوالی که مطرح می شود جواب می خواهد. بمانيم

  شود، چرا افراد ديگر بايد از اين قاعده مستثنی باشند؟
  

در آن مقاله . درست بخاطر ندارم که چند سال بود که قبل مقاله ای را در يکی از نشريات چاپ کابل از نظرم گذشت
ين سلجوقی، صباح نويسنده به تقبيح جمعی از مورخين و شخصيت های فرهنگی و سياسی کشور از جمله صالح الد

الدين کشککی، سيدقاسم رشتيا، صديق فرهنگ، محمد هاشم ميوندوال و ديگران پرداخته و همه را روشنفکران خاين و 
  . نويسنده فقط از يکنفر بعنوان مورخ واقعی در افغانستان نام برده بود و آنهم مرحوم غبار بود. درباری خوانده بود

.  خان نيز انتقاد هائی داشت که برداشت های وی از کتاب افغانستان در مسير تاريخ بود اين مقاله بر امان اهللاۀنويسند
چون آن ايام مصادف با سالروز استقالل افغانستان بود، من نيز ضمن نقد بخشی از آن مقاله و دفاع از کسانی که بر آنان 

  .  انتقاد شده بود، نظر خود را در مورد مسايل مطرح شده در آن نوشتم
ن کورکورانه نمی پذيرم که سپهساالر فالنی خان فالن جا را فتح کرده و نبايد در اين مورد به تحقيق پرداخت و سراز م

که بايد کورکورانه آنرا بپذيريم ودر موردش تحقيق و پرسش ) هلوکاست( درست مثل .درستی يا نادرستی قضيه درآورد
  !حرام است

دارای خوبی ها و محسنات زيادی بوده اند که مورد تائيد است اما محاسن درعمل هرکدام از شخصيت های تاريخی ما 
  . قبح عمل در بخش ديگر باشدۀدر يک بخش هرگز نمی تواند توجيه کنند

محمود بيک طرزی يک شخصيت مهم درتاريخ اين کشور است زيرا پدر مطبوعات در افغانستان خوانده می شود اما 
  .لی در مورد عملکرد های وی نبايد در ميان باشداين به آن معنی نيست که هيچ سوا

 ۀ ديگری که در اين مقدمه می خواهم به عرض برسانم اينست که تاريخ در شمار علوم اجتماعی است و مشخصۀنکت
  . دو چهار می شودۀعلوم اجتماعی، تغيير و تحول پذيری در آنست نه مانند علوم مثبته که در هر شرايطی دو به عالو

 طالبان کشف يک سنگ نوشته از دوران کنشکای کبير از رباطک بغالن موجب شد تا ديدگاههای مورخين در در دوران
  . کوشانی ها دگرگون گردد و افق ديد تازه ای در مورد تسلسل اين سلسله، و زبان و مذهب آنان باز شودۀمورد سلسل

در اينجا من الزم می دانم در مورد اين  . ستناد کردممن در آن مقاله در مواردی به خاطرات يک مبارز آزاديخواه هندی ا
 جنگ استقالل بوده، موثق تر ۀشخص توضيح بيشتری بدهم که به نظرم روايت های وی به دليل اينکه خود حاضر صحن

  .اين شخص ظفر حسن آيبک است که به نظر می رسد برای آقای سيستانی ناشناس بوده است. از هرمورخی است
 ليسه در کرنال به ۀتحصيالت خود را تا پايان دور.  ميالدی در شهر کرنال در هند بدنيا آمد١٨٩٥در ظفر حسن آيبک 

  . پايان رسانيد و سپس به الهور آمد و در کالج دولتی الهور شامل گرديد
به عزم جهاد او درس خود را در کالج نيمه تمام نهاد و . در تحريک احيای خالفت از همرزمان موالنا عبيداهللا سندی بود

او در . عليه انگليس ها به افغانستان آمد و در جنگ استقالل از ياران نزديک و همسنگر نادرخان در محاذ تل بود
افغانستان وظايف مهمی را بعهده داشته و معلم شهزاده محمد ظاهر شاه پسر نادر شاه بوده مورخ نامدار مير غالم محمد 

 افغانستان و شهيد محمد اختر فرزند ناظر محمد صفر زبان انگليسی را نزد ۀارجغبار، سردار فيض محمد ذکريا وزير خ
  .وی فرا گرفته بودند



  
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  ed.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تابعيت ترکيه را بدست آورد و در کالج نظامی ترکيه . او بعدا از افغانستان عازم مسکو شد و از آن طريق به ترکيه رفت
  .تحصيل کرد

 روسيه مجددا به افغانستان آمد تا در مکتب حربی به تدريس بپردازد پس از بقدرت رسيدن نادر شاه به دعوت او از راه
  . ولی قبل از رسيدن وی به کابل، نادرشاه کشته شد

.  از طرف ظاهر شاه پادشاه افغانستان به دريافت مدال ستور نايل شد١٣١٦آيبک به پاس خدماتش به افغانستان در سال 
ميالدی رياست هيئت افغانی را برای خريد اسلحه از چکوسلواکيا ) ١٩٣٧(او در چهارمين سال سلطنت ظاهر شاه در 

  .بعهده داشت
  . سالگی در استانبول وفات يافت٩٤ ميالدی به عمر ١٩٨٩آيبک در 

) شما بنشينيد(است که سيد قاسم رشتيا و همچنان خود من به اشتباه ) خاطرات يا چشم ديدها) (آپ بيتين(خاطرات او بنام 
  .يمترجمه کرده بود

من تعجب کردم که جناب سيستانی اين شخص را نمی شناسد و گمان کرده است که من از يک هندوستانی گمنام که شايد 
 تل درجنگ استقالل فتح ۀوقتی شخصی با چنين سابقه می گويد قلع. جاسوس انگليس بوده باشد مطالبی را نقل کرده ام

  .نشد، اين سخن وی نمی تواند غلط باشد
   

  محاذ تل
 نظامی تل عبور کردم و هربار با ديدن آن حصار از خودم می ۀدر دوران جهاد عليه شوروی خود من بارها از کنار قلع

پرسيدم که آيا نادرخان واقعا وارد اين قلعه شده است؟ يکبار که فرصتی مساعد شد تا برای مدتی طوالنی به قلعه و 
نگ استقالل سنگر افغانها بود نگاه کنم، با خودم می انديشيدم که کوههای اطراف که تا حدی بر قلعه مشرف است و در ج

اگر يک فرمانده با تدبير فقط با پنجاه مجاهد داخل اين قلعه می شد، می توانست هفته ها و حتی ماهها در برابر حمله 
کش ها که حتما روزگاری تير.  کافی موجود بودۀآوران مقاومت کند زيرا در اين قلعه حتما مهمات و مواد غذائی به انداز

اگر اين حصار بدست نادرخان فتح می شد شايد .  توپ های انگليسی از آن هويدا بود هنوز هم ديده می شدندۀميل
  .سرنوشت جنگ افغان و انگليس را تغيير می داد

شدن نيروهای اگر در قله های ارتفاعات اطراف قلعه تعدای تفنگدار و چند توب جابجا می شد، می توانست از نزديک 
فقط بمباران طيارات می توانست مشکل آفرين باشد اما با توجه به سرعت طيارات جنگی . مهاجم به قلعه جلوگيری نمايد
  .  مسلسل و تفنگ هم از قله های کوه ممکن بودۀآن دوران، دفاع هوائی بوسيل

من به استناد به خاطرات همين مرد . دسالها گذشت تا خاطرات ظفر حسن آيبک بدستم رسيد که شاهد عينی اين جنگ بو
اگر .  نظامی هرگز توسط نادر خان فتح نشده است و سخن غبار در اين مورد دقيق نيستۀاز جنگ تل، گفتم که اين  قلع

چنين می شد، نادر خان از آن نقطه عقب نشينی نمی کرد چنانچه با وجود فرمان امان اهللا خان به نيروهای افغانی پس از 
با انگليس ها که بايد بيست ميل از سرحد با هند عقب نشينی کنند، نادر خان از سرحد پيوار عقب نشينی نکرد و آتش بس 

بنا به روايت آيبک حتی به امان اهللا خان نوشت که اگر قرار باشد از اين سرحد عقب نشينی نمايم از وظيفه استعفا خواهد 
  .ی نويسد از پيوار عقب نشينی نکردندبنابراين نيروهای افغان آنگونه که آيبک م. داد
  

  در محاذ خيبر
 خيبر ۀسردار به مجرد رسيدن به دهن. فرمانده اين محاذ سردار صالح محمد خان و مشاور وی گل محمد خان مهمند بود

بدون اينکه رسما دستور جنگ به وی صادر شده باشد، به حمله پرداخت و مناطقی را در آنسوی ديورند متصرف شد در 
اليکه بايد صبر می کرد تا جنگ بصورت همزمان در همه جبهات شروع می شد و به اين ترتيب دشمن نمی توانست ح

  .به همه جا نيروی کمکی بفرستد
مجاهدين توانستند با مقاومت شان تلفات زيادی بر دشمن وارد کنند اما . نيروهای کمکی انگليس بزودی به منطقه رسيد

او و مشاور نظامی اش فرار را برقرار ترجيح دادند و امر عقب . محمد خان زخم برداشتيک انگشت پای سردار صالح 
در اين معرکه تعداد زيادی از سربازان افغان به شهادت رسيدند اين عقب نشينی سبب شد تا . نشينی سپاه را صادر کردند

  .ود مهمی را در خاک افغانستان اشغال نمۀقوای انگليسی از مرز عبور کرد و منطق
محمد گل خان مهمند بعد از سقوط امان اهللا خان به وزارت رسيد، هرچند او بعد ها به کار های مثبتی چون تقويت زبان 

اما فرار وی از ميدان جنگ که . پشتو همت گماشت و به همين دليل بعضی از مليت گرايان پشتون وی را بابا می خوانند
غبار اين شخص را به دسيسه عليه دولت امانيه نيز . ، بخشودنی نيستموجب شهادت تعداد زيادی از مجاهدين گرديد

  )٨٠٥تاريخ غبار ص (. متهم می کند
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  :در محاذ قندهار
 قبل از اينکه نيروهای عزامی از کابل به فرماندهی سردار عبدالقدوس خان به محاذ جنگ برسد، نيروهای انگليس دست 

سردار عبدالقدوس خان به قندهار .  جديد را فتح کردندۀرباز افغان، قلع س٣٠٠به تعرض زده با کشته و زخمی کردن 
. رسيد اما خوشدل خان لويناب والی قندهار که از نزديکان شاه بود، قوماندان را از حمله به نيروهای انگليس بازداشت

  .عبدالقدوس خان، والی را از کار برکنار واز شهر اخراج کرد
 سنی مذهب را ۀن را هزاره های غزنی تشکيل می داد، کسانی يک طفل از يک خانوادچون بخش مهمی از نيروی افغا

هدف اين بود که جنگ شيعه وسنی ميان خود افغانها، .  منزل سيد نورمحمد شاه خان قزلباش دفن کردندۀکشته و سراچ
جلو گرفتند اما مشخص شد هرچند مجاهدين اين توطئه را درک نموده و از بروز فتنه . موجب پيروزی انگليس ها گردد

  .که در اين دسيسه گماشتگان خوشدل خان لويناب دست داشتند
بصورت کلی امان اهللا خان به سرعت و بدون آمادگی الزم به جنگ پرداخت که به نظر من توجيه مهم آن انحراف اذهان 

  .از قتل پدرش بود
که اين وقايع را بيطرفانه ارزيابی نمايد، به همين هرکسی . اين عجله موجب شد تا پيروزی نظامی در جنگ بدست نيايد

من در اينجا قرارداد صلح راولپندی را مستقيما از کتاب غبار نقل می کنم که مشخص شود جنگ . نتيجه خواهد رسيد
  . استقالل برای افغانستان چه نتيجه ای داشت

  
  )١٩١٩اگست ٨(قرارداد صلح راولپندی 

  ١٩١٩ اگست ٨ راولپندی ۀ افغانستان منعقدۀ برتانيه و دولت مستقلۀي صلح فی مابين دولت بهۀعهد نام
  . برتانيه و دولت افغانستان به جهت تجديد صلح قبول نموده اندۀ ذيل را دولت بهيۀ مواد مندرج١٣٣٧ ۀ ذيقعد١١مطابق 

تان بطرف ديگر مصالحت  برتانيه بر يکطرف و دولت افغانسۀاز روز امضا شدن اين معاهده فيمابين دولت بهي:  اولۀماد
  .خواهد بود

نظر به حاالتيکه باعث جنگ حاليه فيمابين دولتين عليتين برتاينه و افغانستان گرديده است، دولت برتاينه :  دومۀماد
محض اظهار رنجش خود آن رعايتی را که نسبت به امرای سابق افغانستان در باب آوردن اسلحه و  قورخانه يا ديگر 

  . افغانستان از راه هندوستان مرعی داشتند، سلب می نمايدۀلاسباب حرب بداخ
  . امير مرحوم ضبط شد و به امير حاليه هيچ وجه عطيه داده نخواهد شدۀعالوه بر آن بقايای وجه عطي:  سوم ۀماد
مابين افغانستان  برتانيه مايل می باشند که دوستی قديم را که تا اينهمه مدت طوالنی فيۀدر آن واحد دولت بهي:  چهارمۀماد

و برتانيه عظمی وجود داشته است مجددا برقرار نمايد، مشروط  بر اينکه دولت موصوفه اطمينان داشته باشد که دولت 
ر اينکه دولت عليهذا مشروط ب. افغانستان طبعا مايل می باشد که دوستی دولت بهيه برتانيه را مجددا حاصل نمايند

 برتانيه آماده خواهد بود بعد از شش ماه سفارت ۀافغانستان اين امر را از کردار و رفتار خودشان ثابت نمايند دولت بهي
ديگری را از جانب افغانستان برای مذاکره وقراردادی که رافع منافع مشترکه دولتين عليتين باشد و نيز برای برقراری 

  .خاطر خواه پذيرا نمايندمجدد دوستی قديم بر اساس 
دولت افغانستان سرحد بين هندوستان و افغانستان را که امير مرحوم قبول نموده بودند، قبول می نمايند و نيز :  پنجمۀماد

 سرحد خط سرحد بطرف مغرب خيبر در جائيکه حمله آوری از جانب افغانستان ۀمتعهد می شوند که قسمت تحديد ناشد
  . کميشن دولت بهيه برتانيه تعيين نمايند قبول بکنندۀ بواسطدر اين زمان واقع شد،

  .عساکر دولت بهيه برتانيه بر اينست که در مقامات حاليه خود خواهند ماند تا وقتيکه تحديد حدود مذکور بعمل بيايد
   افغانستانۀ دولت عليۀعلی احمد ناظر داخليه و رئيس هئيت صالحي

  هند و رئيس هيئت مصالحت دولت برتانيهسرهملتن گرانت فارن، سکرتری دولت 
  

*** 
 

شاه به همين . رئيس هيئت افغانی در اين مذاکرات علی احمد پسر خوشدل خان لويناب و از اقارب نزديک مادر شاه بود
  .دليل بر وی اعتماد داشت

هرچند . ی ورزيدغبار می نويسد که عبدالهادی داوی که جز اعضای اين هيئت بود از همکاری با علی احمد خوددار
غبار دليل اين عدم همکاری را نمی نويسد اما به نظر می رسد که علی احمد مورد سوء ظن روشنفکران دربار قرار 
داشت که طرفدار انگليس است زيرا او پسر خوشدل خان لويناب والی سابق قندهار بود که با همدستی با انگليس تالش 

طبق ادعای غبار، دستورالعمل مفصلی در مورد مصالحه با انگليس به علی . نمود ميان مجاهدين اختالف ايجاد نمايد
  . احمد داده شده بود که به آن عمل نکرد
طبق اين معاهده دولت انگليس بشکل يک دولت غالب در عوض صلحی که خود : اين سخن غبار است که می نويسد

د، يعنی حق ترانزيتی مهمات جنگی را از راه هند سلب خواهان آن بود، شرايطی را بر دولت افغانستان غالب تحميل نمو
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 خيبر با منبع آب آنروی تورخم ۀ افغانستان را در شمال درۀمتعلق) زمان چپر (ۀکرد و از نظر سوق الجيشی کوه حاکم
  . بگرفت و در عوض يک پارچه زمين باريک و محکوم و بی آب را به افغانستان گذاشت

 به علی احمد داد که در آن نوشته شده بود افغانستان در امور داخلی وخارجی خود آزاد در پايان کار گرانت يادداشتی
  .باقی می ماند بعالوه تمام معاهدات قبلی توسط اين جنگ منسوخ شده است

اما به نظر صاحب اين قلم اين کار به همين سادگی ) علی احمد خان در امضای اين قرارداد لغزيد(غبار می نويسد که 
چرا امان اهللا خان کسی را که هم پدر و هم خودش به جانبداری از انگليس ها متهم بود برای مذاکره با آنها .  نيافتاداتفاق

در اين ميان نه خون شهدای اين جنگ مهم بود و نه هم . فرستاد؟ او می  خواست چيزی بنام استقالل سرهم بندی شود
م غيور آنسوی ديورند نداشت که در جنگ استقالل سهم ارزنده داشتند او هيچ عالقه ای هم به مرد. اراضی از دست رفته

  . و سخت مشتاق بودند برای آزادی شان از استعمار انگليس تحت پرچم افغانستان بجنگند
غبار می نويسد . علی احمد خان که چنين خيانت بزرگی را مرتکب شده بود بايد به سختی مجازات می شد اما چنين نشد

 ١٣٢١سپس در سال .  خودش تحت بازداشت خانگی قرار داشتۀعتاب شاه قرار گرفت و مدتی را در خانکه وی مورد 
اين مرد بعد از . ازدواج کرد و به مقامات باالی دولتی رسيد) سراج البنات(مورد عفو شاه قرار گرفت، با خواهر شاه 

  .ام شدسقوط رژيم امانيه سرانجام به دستور حبيب اهللا کلکانی در کابل اعد
  

  مذاکرات منصوری
  .اين مذاکرات که چهار ماه به طول انجاميد، به نتيجه نرسيد و انگليس ها عالقه ای به اين کار نشان ندادند

آيبک در خاطرات خويش می نويسد که زمانيکه سپهساالر مرحوم خبر شد که محمود طرزی به رئيس هيئت افغانی 
نظر او اين بود که اين هيئت در برابر انگليس ها با جرئت و .  مايوس شدبرای مذاکرات منصوری تعيين گرديده، سخت

چنانچه همين طور شد و و هيئت در کنفرانس صلح . همت نمی تواند گفتگو نمايد و شايد در بسا موارد تنازل نمايد
  . منصوری جز تصديق استقالل افغانستان دست آوردی نداشت

 که نظر به تقاضای محمود طرزی، موالنا عبيداهللا سندی نامه هائی به ظفر حسن ايبک در کتاب خويش نوشته است
آزاديخواهان هند نوشت و از آنها خواست تا در صورتيکه انگليس ها خواست های افغانها را نپذيرند، مردم هند را به 

  .تظاهرات وادارند تا بر انگليسها فشار وارد آيد
ی به هند، تمام کسانی که نام موالنا عنوانی شان نامه فرستاده شده بود آيبک می نويسد که بعد از رسيدن هيئت افغان

در اين رابطه آيبک به قاطعيت حکم نمی کند اما احتمال می دهد که هيئت افغانی برای گرفتن امتياز از . دستگير شدند
اين نامه ها را ) مک نمی کندشايد به منظور نشان دادن اين عزم حکومت افغانستان که با آزاديخواهان هند ک(انگليس ها 

آيبک می نويسد که . بعد از بازگشت هيئت، محمود طرزی نامه ها را به موالنا مسترد نکرد. به انگليس ها داده باشد
موالنا عبيداهللا سندی از عبدالهادی شاگرد طرزی در اين مورد سرنوشت اين نامه ها جويای معلومات شد اما وی جوابی 

  . نداد
ن اهللا خان بايد گفت که در اين هيچ شکی نيست که وی در ابتدای سلطنت خويش تالش نمود تا افغانستان را در مورد اما

اين نکته ای است که نبايد فراموش شود . او آرزومند ايجاد يک افغانستان مرفه ونيرومند بود. به مدارج ترقی برساند
است بخوانيم، در رابطه با امان اهللا خان به مواردی بر ميخوريم  اين گونه بحث هۀامااگر ما تاريخ غبار را بدقتی که الزم

. من به جناب سيستانی توصيه می کنم که اين کتاب را با دقت بيشتری يکبار ديگر مرور فرمايند. که سوال برانگيز است
تيا چيده می شد  اين اغتشاش از مدتها قبل در واليت پکۀمقدم:  می نويسد١٩٢٤غبار در مورد اغتشاش پکتيا در سال 

 دست کشيدن دولت از معاونت و حمايت مردم سرحدات آزاد در مقابل انگليس رنجيده ۀخصوصا که مردم از شاه بواسط
  ...بودند

حقيقت همين است زيرا مردم سرحد در جنگ استقالل افغانستان سهم ارزنده داشتند اما حکومت افغانستان به اين مسئله 
حوی وجه المصالحه با انگليس ها قرار داد که به اين ترتيب زمينه برای مخالفت های بعدی توجهی نکرد و آنها را به ن

  .در جنوب افغانستان با امان اهللا خان مساعد گرديد
من در اينجا فقط به کتاب غبار به دليلی استناد می کنم که اين کتاب مورد تائيد سيستانی و همفکران ايشان است در 

غبار ضمن انتقاد از امان اهللا که اردوی افغانستان را تقويت نکرد و امور . ن مطلب را نوشته اندحاليکه ديگران هم همي
  :آنرا بدست افراد نااليق سپرد می نويسد

مثال افسرانی که در رزم استقالل يا در . افسران کارديده و امتحان شده را به تدريج از راس امور حربی دور می نمود... 
ش پکتيا ارزش نظامی خود را ثابت نموده بودند در کشورهای دوردست رانده شدند يا طرف بی اعتنائی اغتشا) مقابله با(

مبارکشاه خان غند مشر پکتيا در . و حتی مجازات دولت قرار گرفتند و جای اينها بيشتر به اشخاص غير مجرب داده شد
که در جنگ استقالل رشادت ) سور(حمد عمر خان جنرال م. حرب استقالل فداکاری نموده بود اما ترفيع نکرد تا بمرد

جنرال عبدالقيوم خان پغمانی که در حرب استقالل فداکاری نموده بود مورد عتاب . قابل وصفی نشان داد، در محبس افتاد
و کندکمشر داد محمد خان ارکزائی پسر سپه ساالر لندی محبوس شد همچنين جنرالهای ديگری چون پنين . قرار گرفت

  )٨١١افغانستان در مسير تاريخ ص (... ان وغيرهبيگ خ
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اين روش امان اهللا خان بی شباهت به روش دوست محمد خان و عبدالرحمن خان در مقابل رهبران مجاهدين جنگ اول و 

يسه برای مقا!). بقول سيستانی او طرفدار عدم خشونت بود(دوم افغان وانگليس نبود اما او اين کار را ماليم تر انجام داد 
 دعوای تاج و تخت را ۀ استناد می نمايم که نوشته است قبل از اينکه عبدالرحمن خان مسئل)٦٥٨ص (بازهم به تاريخ غبار

.  رهبران فداکار جهاد را حل نمايدۀبا ايوب خان حل کند، مصمم شد تا مثل امير دوست محمد خان از همه پيشتر قضي
ن بودند از طرف ملت احترام می شدند و در سياست کشور قوه های عمده زيرا اينها نمايندگان حقيقی مردم افغانستا

 ناگهانی کسانی را در دسترسش در کابل قرار داشتند دستگير کرد مانند جنرال ۀدر ابتدا وی با يک حمل. بشمار می رفتند
او اين افراد را .. .محمد جانجان وردکی و برادرش محمد افضل خان، عصمت اهللا خان جبارخيل، بهرام خان جبار خيل

  . به توطئه عليه خود متهم کرد
عصمت اهللا خان در محبس . محمد جانخان وردک را به مزار تبعيد کرد اما در نزديکی مزار به دستور وی اعدام شد

محمد افضل خان و محمد موسی خان صافی را به جرم . امير بمرد و ارسال خان و برادرش به امر امير اعدام شدند
  . کاتبه با مادر امير يعقوب خان و قصد کشتن امير سنگسار کردداشتن م

مال دين محمد مشهور به مشک عالم از مجاهدين اندر . کسانی که در دسترس نبودند نيز از آسيب امير در امان نماندند
  ...لقب داد) موش عالم(غزنی را در بدل قهرمانی هايش در برابر تجاوز انگليس ها 

انی که در صف انگليس ايستاده بودند لطف و عنايت کرد مانند سردار نورعليخان پسر امير شيرعلی در مقابل به سردار
  .قرض هايش را پرداخت و از وی دعوت نمود تا به کابل بيايد... خان که قندهار را به انگليس ها تسليم نموده بود

  
ر بگذارند و از روی انصاف بگويند که آيا اين از جناب سيستانی برای چند لحظه تنگ نظری های قوميت گرايانه را کنا

  !شباهت ها تصادفی است؟
.  وی بعد از سفر وی به اروپاستۀ من به کارنامۀمن در آن مقاله نوشته بودم که امان اهللا خان يک متجدد بود و اشار

شمه ای از انتقادات وی را بازهم برای اينکه شما قول ديگران را نمی پذيريد به قول مرحوم غبار استناد می کنم و فقط 
  :که در مورد امان اهللا خان بعد از بازگشت سفر اروپا نوشته است نقل می کنم

  
وقتی شاه برگشت آن مرد گذشته نبود، او بسيار خود رای و خود خواه و مغرور شده بود وبا اقدامات عجوالنه ای که 

 قديم وجود نداشت کالر ونکتائی و تجمل و فيشن ۀر دبار سادديگ. نمود، بزودی افغانستان را مستعد يک انفالق منفی نمود
 وطنی و يخن بسته را گرفت، عياشی و خوشگذارانی بشدت رايج شد و ريفورم مفيد و حقيقی با ۀجای بساطت و البس

 و از در تطبيق اين مرام طبع با صالبت و خواسته های مردم زير نظر شاه نبود. تفرعات مضر و بچه گانه آميخته گرديد
 غبار می توان چنين ۀاين اقدامات تجدد طلبانه را به استناد به نوشت... عسرت اقتصادی و زندگی ملت بيخبر افتاده بود

  :خالصه کرد
  .تعطيل روز جمعه را به پنجشنبه مبدل ساخت در حاليکه هيچ نفعی از آن متصور نبود •
 !برقع و چادری را برای زنان در محالت خاص ممنوع قرار داد •
امر نمود تا تمام مردم در شهر کابل دريشی و کاله شاپو بپوشند و هنگام  سالم دادن کاله خود را از سر  •

 پارچه بافی برای دريشی وجود داشت و نه خياط کافی برای ۀبردارند در حاليکه در افغانستان نه کارخان
 !دوختن دريشی

. ه سال هيچ وزير، والی يا حاکمی مجازات نشدرشوه و آزار مردم توسط مامورين دولت عام شد و در مدت د •
انتخاب مامورين بزرگ فقط . شاه در اين سالها هم شاه بود و هم صدراعظم. بازخواست بکلی متروک گرديد

 .بسته به شناسائی و اعتماد شخص شاه بود که در آن لياقت و کفايت در نظر گرفته نمی شد
به همين دليل بود . خص مطلق العنانی گرديد که هيچ شکايتی را نمی پذيرفتغبار می نويسد که امان اهللا خان مبدل به ش

محمد وليخان از کابينه اخراج گرديد و بنام وکيل شاه يک مقام . که کسانی چون محمود طرزی از وظيفه استعفا داد
  ...نمايشی برايش داده شد، مير سيدقاسم خان و عبدالهادی خان داوی هم مجبور به استعفا شدند

 انحالل کشور بود بجائی رسيد که دزدی با سه صد نفر تفنگدار بدون توپ و طياره به ۀپس اختالل دستگاه اداره که مقدم
پايتخت حمله کرد و وزارت حربيه فقط هشتاد نفر عسکر آنهم از محافظين مخازن دولتی برای دفاع حاضر کرده 

  .توانست و بس
اهللا خان طرفدار عدم خشونت بود و به همين دليل نخواست با خونريزی و کشتار اينکه آقای سيستانی می فرمايد که امان 

وی نيروئی نداشت تا دست به خشونت عليه دشمنانش . بر مسند قدرت باقی بماند با اين سخن مرحوم غبار رد می شود
گر او طرفدار عدم خشونت ا. از طرف ديگر عکس های امان اهللا خان را با شمشيری که به کمر دارد همه ديده اند. بزند

  !بود پس شمشير به چه منظور به کمر می بست؟
  .البته وی در وقت قدرت خويش از دست بردن به نيروی قهريه ابائی نداشت بعنوان مثال درهم کوبيدن اغتشاش پکتيا

  : شدو باالخره غبار در مورد دولت امانيه به اين قضاوت می رسد که نبايد مورد پسند آقای سيستانی با



  
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا
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 مهم تاريخی سالها به عقب انداخت، سياست استعماری نيز ۀالبته در اين اختالل بزرگ که افغانستان را در يک مرحل
 دولت افغانستان عامل نخستين ويرانی ۀدست داشت ولی اين تاثير خارجی عامل درجه اول اختالل نبود بلکه سوء ادار

  )٨١٤تاريخ غبار ص ( . مادی و معنوی کشور گرديد
 ديگری که من در تذکر داده بودم اين بود که امان اهللا خان بعد از خارج شدن از افغانستان، دوستان خود را هم ۀنکت

  .حرکت سياسی از وی به مشاهده نرسيد و حتی مصاحبه ای هم انجام نداد. فراموش کرد
 اهللا خان در دوران تبعيد هم از تالش آقای سيستانی تالش کرده تا حتی همين سخن مرا هم رد کند و مدعی است که امان

در اين رابطه به کتاب های نويسنده های روس استناد می کند در حاليکه در عمل اثری از . های سياسی دست نکشيد
در اين رابطه حتی جريان مالشامی را هم به همين . چنين حرکت های سياسی نه در افغانستان مشهود بود و نه در خارج

  !پس در اين رابطه فقط می توان گفت که گردن دروغگو بسته.  دهد که اصال ربطی به مسئله نداردمسئله پيوند می
  

وقتی من می گويم بايد نگاهی نو به تاريخ استقالل انداخت، منظورم توهين به کسی نيست بلکه منظور من اينست که اين 
خ و کتاب های ديگر مورخين جوابگوی همه ابهامات مسئله نياز به تحقيق بيشتر دارد که کتاب افغانستان در مسير تاري

در اين زمينه نيست بخصوص اگر پای تعصبات قومی را هم به اين ميدان بکشيم به تناقضاتی بر می خوريم که دادن 
در اين .  هلوکاست بدون تحقيق آنرا بپذيريمۀجواب قناعت بخش به آن ناممکن است و در آن صورت فقط بايد مانند قضي

  . سواالتی مطرح است که با فحش و دشنام جواب نمی يابدرابطه
جوانی سخت کوش،اليق .  حبيبيه همنصنفی ای داشتم که او را مالفاروق می خوانديمۀسالها قبل در هنگام تحصيل در ليس

به . کرد حداقل که کامياب شود اکتفا می ۀدر همه مضامين نمرات خوب می گرفت اما در تاريخ فقط به نمر. و مذهبی بود
  .همين دليل نمی توانست اول يا دوم شود
مخالف ) ص(خيلی جدی برايم گفت که تاريخ و تاريخ نويسی با اين حديث پيامبر . روزی دليل اين امر را از وی پرسيدم

قه و به همين دليل به تاريخ عال" از مرده های تان به نيکوئی ياد کنيد) "فاذکروا موتاکم بالخير: (است که می فرمايد
  . ندارم

به اين معنی است که حديث " نگاهی نو به تاريخ استقالل"من هرگز ادعای مورخ بودن نکرده ام اما حرف من در 
را به قضاوت های تاريخی تعميم نمی دهم و تاريخ استقالل را سزوار بازخوانی ) فاذکروا موتاکم بالخير(مبارک 

  .وبازنگری می دانم
ستان، بعضی از کسانی که بعنوان مورخ مطرح اند در جواب به سواالت جديدی که در حاليکه در خارج از افغان

بخصوص از جانب نسل جوان در رابطه با تاريخ افغانستان مطرح می شود همان جواب های کهن را تکرار می کنند، و 
 با کنجکاوی درصدد هر گونه تحقيق و بازنگری در اين عرصه را مردود می دانند، در داخل کشور جوانان تحصيلکرده

اين نسل هر سخنی را بدون تحقيق نمی پذيرد و اين مسئله موجب شده است . يافتن داليل عقب ماندگی کشور شان هستند
تا کنون کتاب های جديدی به زبان های دری و پشتو در رابطه . تا در سالهای اخير تاريخ نويسی در افغانستان رشد نمايد

شده که نويسندگان تالش کرده اند تا از زوايای خاص به بخشی از تاريخ کشور نگاهی تازه با تاريخ افغانستان نوشته 
در اين رابطه کتبی هم نوشته شده که بخاطر گرايش های تعصب آميز، نمی تواند کار تحقيقی بشمار آيد اما . داشته باشند

  /ختم/ .ت واحد قانع نمی سازدهمين تمايل نشان می دهد که ديگر نسل جوان کشور ما را خبر واحد و رواي
 
  
  
  


