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 فـــــتـارـ پیشــــــــگ
 

نباید اجازه داشته باشیم که به هر  آقای کاوه آهنگ مینویسد:"چرا ما 

یی با دید انتقادی نگاه کنیم؟ تا به حال نشنیده و ندیده ایم   اثر و نوشته

شد که وی حرف  با فته گکه کسی در مورد حتا بزرگترین مورخین 

تاریخ ابراز داشته است، زیرا حرفیست  آخر را در تحقیق و تحلیل 

به این بی مسوولیتی تن   مسخره و هیچ انسان خردگرا و آشنا با علم، 

دهد. و اما قهرمان پرستی و یک جانبه قضاوت کردن از   در نمی

  گی های افکار عقب افتاده است، در حالی که انسان بالغ، به  ویژه 

نگرد و هیچ   ی میر مسایل اجتماعی، پیوسته با دید انتقاد ه د ویژ

افغانستان در مسیر   پندارد. هر چند " حرفی را کالم خدا نمی

آنهم حرف   " اولین تاریخ غیر درباری در کشور ما است، با  ریختا

آخر در تاریخ نیست و در مورد ارزش علمی و تاریخی آن، بهتر  

آن را دارد، یعنی، از علم  یت الح صاست کسی ابراز نظر کند که 

داشته باشد.") کاوه شفق   نگاری آگاهی الزم  تاریخ  تاریخ و متود 

 یت آسمائی ( آهنگ ،محصل استقالل کیست؟سا

مرحوم غبار بدون ترديد ، يکی از چهره های شاز ونمادين عرصه  

های سياست وفرهنگ معاصر ماست و حق بزرگی برگردن تمام 

ستره های تاريخ و ادبيات و دانش ن گگراشترقی خواهان و پژوه



 6 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

دارد، و کارنامه های آن مبارز نستوه در بيداری شعور و  سياسی 

 د رفتنی نيست. عقول ما، زدودنی واز يا

سرا سر زندگی پر بار و پر فيض آن قلمزن حق طلب 

وآزاده، مشحون از نقد اجتماعی، انتقاد ازمفاسد جامعه و استبداد 

ده است و او بيش از هرکسی ميدانسته که  بو خود زدولتی و انتقاد ا

پيامد هر عملی، يک عکس العمل است، ويک ناقد منصف و  

که ديگران را به داوری و ارزش گذاری  واقعگرا، هيچ انتظار ندارد 

 بگيرد ولی خود را از داوری ديگران معاف بشناسد.  

  ش از هيچ اثر ونوشته مرحوم غبار، برنمی آيد که افکار و آثار

است که غبار  مطلق« و »وحی منزل« هستند، واين بخاطری کم »ح

خود را يک »قطب« يا يک »امامزاده« ويا يک »تنديس قديس« نمی  

شت که ديگران بخاطر مالحظات عقيدتی ويا عاطفی چشم بسته او  پندا

را به تعظيم وتکريم بنشينند و نگويند که در مواردی ميتوان پرداخته  

 اويه و منظر ديگری ديد.ز زا ارها و انگاشته هايش 

آن مرحوم و از جمله خودم، از ن و دوستداران اگر ارادتمندا 

ی غنامند کردن وصيقل زدن او يک بت بسازيم، ديگر راه را برو

آثارش بسته ايم. نزديک شدن به آن شخصيت نامدار از طريق آثار او  

يم  پيچ ت بسبه مراتب سودمند تر از آنست که او را در هاله ای از قدا

ش بدور بداريم. پس بايد و از دسترس چون وچرای مردم دگر اندي

علوم   مرحوم غبار را درکنشها و واکنشهايش بسنجيم و با توسعه



 7 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

اجتماعی ودگرگون شدن مفاهيم و ارزشها، وقتا" فوقتا" آثارش را به  

مثابه يک انسان خاکی ، به داوری بگيريم تا پويايی وجاودانگی  

 د. د آثارش حفظ گر

الزاما" در حق او  از جانب ديگر نبايد گمان برد که هر نقدی 

در درست بودنش هيچوقت نبايد شک  درست است، ولی چيزی که 

حق قضاوت کردن در حق او، وهرکس ديگر است و اين يکی   کنيم،

 از الزامات طرز تفکر جديد است.

باری من نکات مشخصی را پيرامون مواردی از جلد دوم 

هفته   تاريخ، معروف ترين اثر آن شاد روان در سيرر مد افغانستان 

مطرح کرده بودم، اما يک تن از ( ۴۱۰تا  ۴۰۸نامه اميد )شماره 

يا وابستگان آن مرحوم به نام نجيب سخی در )شماره های   ارادتمندان

اميد« با اتهامات واهی و دوراز واقعيت تالش نموده ( »۴22و  ۴2۱

سته ساختن مسايل شخصی برجبا  تا سمت و سوی اصلی موضوع را

غيير بدهد که به هيچوجه ربطی به نکات مطروحه و عاری ازحقيقت ت

ام دربرگيرنده تمام عقايد و  من ندارد. از طرف ديگر آن نوشته 

نظرياتم در مورد تاريخ دوجلدی مرحوم غبار نبود و برخی نکات  

ی  ت مهم ديگر در اين رابطه نزد من موجود بود که بنابر ملحوظا

نجيب سخی برآنم   ر آن صرف نظرکرده بودم؛ مگر نوشته آقایزنشا

ۀ داشت تا برای قضاوت درست خوانندگان، بقيه نظرياتم را در ادام



 ۸ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

آن نوشته در يک نوشته مفصل انعکاس بدهم که اينک پيشکش 

 خوانندگان خردمند ميشود.

دراينجا از خوانندگان ارجمند وخردمند تمنا دارم که اين 

ی، منافی ادب آثار آن نمونۀ مردم دوستی و مردم ساالر بر را هنقدوار

ر اجتماعی تلقی نکنند و باری با توجه بيشترآنرا بخوانند و اگرمن د 

برداشت هايم بيراهه رفته باشم ، از رهنمائی های عالمانه خويش  

     دريغ نورزند.

 میالدی 2000پایان     
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 گفتاراول 

 

 خ غبار یرا برت  یک نگاه انتقادی

 )افغانستان درمسیرتاریخ( 

  

رانديشان وبطورکلي عالقمندان  که برخی ازدگبه نظرميرسد 

تاريخ غبار، تصور ميکنند که تاريخ دو جلدی مرحوم غبار، يگانه  

تاريخ وکامل ترين تاريخ وجامع ترين تاريخ کشور و دريک کالم،  

ب آن  لاطم مق»خاتم التواريخ« است ونبايد درمورد محتوا وصحت وس

ات شان  ت که به مقدسشود، مثل آنسحرفی زده شود و اگر حرفی زده 

توهينی صورت گرفته باشد، پس ناراحت ميشوند وممکن است  

اين تصوريا باور از آنجا درايشان ريشه  ناسزاهم بگويند. ظاهرا ً

وقوت گرفته که: اوال" مولف کتاب، مرحوم غبار، يکی ازشخصيت  

انيا"  ورد احترام اهل قلم و سياست است. ثم وده شهای سياسی شناخته 

م( که نهضت های  ۱9۶7چاپ رفت ) ر دورانی زير کتاب د 

روشنفکری و جنبش های ملی رهائی بخش تحت رهبری احزاب  

دست چپی پيرو خط مسکو در آسيا و افريقا و امريکای ال تين  

  هواداران زيادی داشت. ودر کشور ما نيز گروه های دست چپی پيرو 

حصيل  و جوانان و تو و پيرو خط پکن بازارگرمی داشتند کسمخط 

را برای سرنگونی رژيم سلطنتی در کشور به تشکل و  کردگان 

مبارزه وسيع در برابر گروه های اسالميست فرا ميخواندند. ثالثا"، 



 ۱۰ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

ممانعت از پخش ونشر اين کتاب ازطرف حکومت وقت، نيز باعث 

افته واهل مطالعه وسياست ي لحصيتبلند رفتن اعتبارکتاب درنزد قشر

نسخه ای ازآن را بدست آورد س سعی ميکرد آنجا که هرک گرديد؛ تا

ومطالعه کند ويا داشته باشد. رابعا"، کتاب با ادبيات روانتر وسبک 

تازه تری درمقايسه با تاريخ های قبل از خود به نگارش گرفته شده و 

 می شود. ن متما  مطالعه آن برای خواننده دلگير وخسته کننده

ايش را  ديگر، کتاب جشته تبليغات بنابراين خصوصيات و يکر

در ميان قشر روشنفکر وصاحب مطالعه و اهل سياست دريافت. پس 

در شراط سر نگونی رژيم سلطنتی و جمهوريت داودخان، هيچکسی 

فرصت نکرد ويا در فکرآن نشد تا برمحتوا و ميتود کارکتاب و 

ميالدی نظری  ۱97۸پخش آن دراز پس  صحت و سقم مطالب آن

 ای بنويسد. يا نقد واره انتقادی

اينک بانشر جلد دوم آن تاريخ پس از سی سال، برخی انتقادات  

و اعتراضات وديدگاهها بر سبک نگرش مرحوم غبار، آنهم در فضا  

وهوای سياسی باز تری صورت گرفته وجريده هفته وار اميد، به نشر 

متفاوت پرداخت و خوانندگان خود را  ای ه ه ااين اعتراضات و ديدگ

 ا قرار داد.اين ديدگاه هدرصدر قضاوت 

بايد پذيرفت که هر نسلی از نسل های کشور حق دارد تا در 

پرتو اندوخته های علمی و باز يافته های ديرين شناسی و اسناد و 

شواهد تاريخی، تاريخ کشور را دوباره نگری ودوباره نگاری کند. 

و غرض ومشکوک را روشن و نکات نادرست  مه ومبيک رنکات تا

يخ پاک و حذف نمايد. تا نسل موجود ازگمراهی  ا از متن تارآلود ر

رهائی يابد و راه راست را از کجراهه بازشناسد وواقعيت های 

  ۴۰9تاريخی جامعه و مردم کشور خود را دريابد. باری در شماره 

ار تاريخ نگاری  ک و ريختا اهفته نامه اميد گفته بودم: آنانی که ب

ارش يک تاريخ خوب و بی  د که برای نگبخوبی ميدانن سروکار دارند،



 ۱۱ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

عيب، چه رنجها وچه بيدار خوابی ها و چه کندو کاوش های را بايد  

متحمل شد تا اثری تاريخی قابل باوری برای خوانندگان اثر خود پديد 

 آورد.

بط  وض ت امروز تاريخ نگاری، ديگر خاطره نگاری و ثب 

تنی براسناد  م اجتماعی مبقعات نيست، بلکه بخشی از علووا صرف

وشواهد مورد قبول جامعه بخاطردرک درست حقايق وحوادثی است 

که درگذشته رخ داده وانسانها خواهان فهميدن حقيقت آن رخداد 

هااستند. بنابرين بايد دانست که هر پديده تاريخی از خود علتی دارد و 

ياسی  ستجو شود و شرايط اجتماعی، س ه جديد ن په آب بايد علت و موج

قعه تاريخی می بايستی مورد بررسی و  ی ظهور يک واواقتصاد 

مطالعه قرار گيرد و استنتاجی که از رخداد های تاريخی به عمل می 

آيد، نيز می بايد برابر با ظرفيت زمان ،مکان، اوضاع وشرايطی  

 . است ته سباشد که يک واقعۀ تاريخی در آن بظهور پيو 

ز قول يک  دراين موردا کتراکرم عثمان، جمله زيبائی رااد 

نشمند نامدارتاريخ  بياد ميدهد ومينويسد: "بقول بندتوکروچه، دا

ازشگفتيهای سرنوشت يکی اينکه، تا زمانی متمادی، تاريخ خوارترين  

نوع دانش به شمارميرفت، حاالنکه فلسفه بلند پايه ترين دانش حساب 

برآن خط  ا برفلسفه برتری دارد، بلکه تنهنه يخ تار  ميشد واکنون

سفه تاريخ، فلسفه جامع وکاملی است که ازيک ن می کشد. فلبطال

ديدگاه تاريخی متصورشده باشد.، چه نه تنها واقعيت ها، تاريخی  

هستند،بلکه همه حقايق نيز تاريخی ميباشند وچه بهتر که مابه اين  

يک شويم  نزد می عل واسس کارخطير وارزشناک  با احتياط و و

م بدانيم." )تاريخ  نيت خويش مقد حس خودی وانا وحقايق تاريخی را بر 

درترازوی ديگر، نشريه اينده ، چاپ آلمان،شماره دوم،اگست سال 

2۰۰۰ ) 



 ۱2 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

برای رسيدن به چنين هدفی، قبل ازهمه چيز، مؤرخ به اسناد 

ی  لومدارک وشواهد تاريخی نياز دارد.انواع اين مدارک وشواهد خي

ات ، از فته تا معاهد اين مدارک ازکتب و رسايل گر د .ان سيعو

يب گرفته تا مسجالت ، از اخبار گرفته تا مجالت و سر انجام تا مکات

رسانه های گروهی ، چون : راديو، تلويزيون، ،فلم ها و انترنت 

وسعت دارد. عالوه بر آنچه گفته آمديم، بازيافته های باستان شناسی  

کات ونقاشی های مختلف برروی  سکوو مور قب یولوحه سنگ ها 

جمله اسناد و شواهد تاريخی معتبر  سنگی نيز از ظروف والواح 

 بشمار ميروند . 

پس از آنکه چنين اسناد و شواهد تاريخی فراهم شد، نوبت   

ميرسد به چگونگی استفاده از اين اسناد ومدارک و شواهد تاريخی و  

ک بمثابۀ امانتی  هريخی اريک ت رمتود کار برد آن ها. اسناد و مدا

روا داشت و در آنها جعل و آنها خيانت  که نبايد در است بس مقدس

دستکاری نمود و يا از آنها درجهت حب و بغض شخصی يا سياسی  

کار گرفت. چه در اين صورت بی طرفی مورخ زير سوال ميرود و  

 ارزش اثر تاريخی او تنزل ميکند.

تاب پدر خويش  ر که بايکره خجناب حشمت خليل غبار، در مؤ

ته، آن کتاب را »اولين  تاريخ( نگاش نستان درمسيرجلد دوم افغا ) 

تاريخ علمی افغانستان« خوانده و بقيه را تاريخ های » اقتباسی «  

 ناميده است.

غباردر جلد اول افغانستان در مسير تاريخ، با ستثنای مطالبی 

ان ميدهد  نش را آن  نشر که از سراج االخبار نقل کرده و شماره وسال

حمد صادق مجددی وادگی حضرت ماز آرشيف خانو يا اسنادی را که 

اقتباس نموده، باز گو ميکند، بقيه در سراسر کتاب از نشان دادن مآخذ 

خود صرف نظر کرده و به ندرت در بعضی ازفصول کتاب به منبع  

 خود اشاره ميکند. 
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نوشته   باطارتين درا استاد عزيز نعيم، سابق استاد پوهنتون کابل

سير  تار کتابش نوشته :» .... باگرچه مرحوم غبار در پيشگف - :"اند 

تکامل جوامع بشری طرز نگارش تاريخ هم تکامل کرده و امروز  

تاريخ نويسی بر پايه های تحليل و تعليل همه جانبه قرار دارد...« اما 

،  ی بحيث يک مورخ که حکم قاضی را دارد، در هيچ مناقشه تاريخ

نه منصفانه  و طرف دعوی را نه عادالنه بر رسی کرده و ف د موقاو 

ً ، نظر به ذو ق و آرزوی خود قضاوت نموده و حوادث را صرفا

مجسم ساخته و با شالق قلم سحر آفرين خود ميخواهد خواننده را  

مجبور به پذيرش آن سازد. بناه ً اگر روندعلمی تاريخ نويسی » بر  

قرار داشته باشد، اين اثر دوجلدی  ه «انب ه جهم لپايه های تحليل وتعلي

غبار  ن ميباشد. نميدانم نظر به کدام دليل شاغلی حشمت خليل فاقد آ

مدعی است که تاريخ مذکور» اولين تاريخ علمی« کشور ماست ؟ 

البته يک تاريخ نگار حق دارد از روايات ، از نظريات ، از خاطرات 

رصد به صحت آن  د د ه صی کوقت  ، از کتابها نقل قول کند، اما تا 

ً منحيث  يک نظر و يک روايت قبولش نمايد، نه متيقن نباشد، صرفا

 ن حکم قطعی صادر کند! اينکه بر واقعيت آ

مولف افغانستان در مسيرتاريخ ، طوريکه از اين اثر دوجلدی  -

پيداست ، فاقد تفکر تاريخی است ، يعنی ماضی را از روی زمان  

ا دوبُعدی ديده است ، نه سه  ت رقعاوا . وت خود داوری نموده اس

قرن بيستم ميالدی   7۰و اوايل  ۶۰نظر به شرايط سالهای  بُعدی . آنهم

که در افغانستان و در جهان سوم و حتی کشورهای غربی طوفان  

چپگرائی ، جوانان را بخود پيچانده بود! روی همين انگيزه و تحت 

حوادث را و  ختهندار اظتاثير همچو طوفان مرحوم غبار به ماضی ن

ه و حتی اصطالحاتی چون  به شيوه مارکسيست ها تعبير نمود 

ک و فاشيست ، را بکار برده است :مبارزات طبقاتی ، فيودال ، مال

 که هرکدامش در قاموس چپگرايان معنی بخصوص خود را دارد.
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تاريخ نگار بايد منصف باشد، بايد حب و بغضش به حد اقل  -

و تفکرش متوازن باشد. با کمال اسات و احسند ر کيبر افکارش تاث

ين اوصاف در اين اثر دوجلدی مرحوم غبار نه تنها به مشاهده تاسف ا

نميرسد، بلکه احساسات خود بزرگ بينی مؤلف و حقير شمردن  

صوص جلد دومش نمايان است .« البالی اين اثر، بخديگران از 

 )رک: گفتار چهارم درهمين مجموعه( 

 * * * 

  که: د عزيز نعيم، ميخواهم عالوه کنم يات استاه به نظر جو ت اب

نکته مهمی که مؤرخ را مکلف به استفاده وکاربرد بجا و معقول از 

اسناد و مدارک مينمايد، اصل شکاکيت تاريخ است. شک کردن يا  

تاريخی،حق مسلم هرخواننده است. وتاريخ   شک نمودن در مسايل

جلب باور و   خود و ده اثراننخو ت نگار مکلف است تا در رفع شکاکي

دی مبذول نمايد. به همين دليل است که امروزه  اعتماد خواننده توجه ج

آثار و کتبی که به عنوان تاريخ پيشکش مردم ميگردند، مستند بر 

مأخذ همه مطالبی که يک   يخی استند و منبع واسناد و مدارک تار

  فصل يا پايان در يا  حادثه تاريخی را بيان ميکند، در پاورقی کتاب و

کسی به مطلب و موضوعی شک  بخش معين نشان داده ميشود تا اگر 

وترديد پيدا کند، به اصل مأخذ و مرجع آن رجوع کرده، قناعت خود 

 را حاصل نمايد.  

م غبار با همه اطالعات  افغانستان در مسير تاريخ، تاليف مرحو

  - اعیموسيع و ادبيات گيرا وتحليل و بررسی زمينه های اجت

ست که مؤلف ل مختلف تاريخی کشور، عيبش اين ا ی مراحاقتصاد 

محترم نتوانسته ويا نخواسته است مطالب و موضوعات مطروحه در 

ستفاده اش کتاب را مستند به مدارک ومنابعی بنمايد که در دسترس ا

ته است. به همين جهت در بسا موارد به انسان شک وترديد قرار داش

مطلب را بر اساس کدام يا آن ، اين بارم غودست می دهد که مرح
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سندی ميگويد که چنين يا چنان بوده است؟ و چون منبع  مدرک و چه 

روايتش را نشان نميدهد، لهذا درجه اعتبار وباور انسان به برخی 

 ام کاهش می يابد. وص احصائيه ها وارقمسايل وبخص 

بطور مثال: تعداد اردوی ملی افغان در جنگ اول افغان و  

  ردر جالل هزار نف 3۵هزار در شهر کابل و  3۵قيق، بطور د يس نگلا

جالل آباد، در جلداول  -هزار نفر در طول راه کابل ۴۰آباد و 

نشان داده شده ويا تعداد ( ۵7۰،  ۵۶۸افغانستان در مسير تاريخ )ص 

لی افغان در جنگ سوم با انگليس: در جبهه پکتيا با ارقام نيروهای م

هزار   ۱۶و (  7۶۵ان ) ص رست وزيهه جب در رهزار نف 23مشخص 

عصری ازمردم مسعود ، هفت  اه با ده هزار تفنگمرد مسلح همر

(  7۶۴هزار جنگ آور وزيری و دوازده هزار مبارز اورکزائی )ص 

 ، نشان داده شده است.در جبهه »وانه« برای پيکار با انگليس ها

 ساسر ابمعلوم نيست مرحوم غبار اين ارقام و احصائيه ها را 

ده اند؟ منظور اين منبع موثق کتبی و يارسمی متذکر شمدرک وکدام 

نيست که در سهم گيری فعال وفداکارانه مردم در جنگ برضد 

شايد در برخی از جبهات ومواضع از  انگليس ها ترديدی وجود دارد،

متذکره مرحوم غبار بيشتر هم شرکت کره باشند، اما دادن ارقام 

پيکار با انگليس ها کاری  گان درک کنند ترازاشااحصائيه های دقيق 

نيست. مخصوصا که تا همين سال های اخير هم ما حتی   ساده ای

احصائيه نفوس قابل اعتمادی از مردم سمت جنوب وجنوب شرقی 

ه مرحوم پوهاند حبيبی  يم. از همين جاست ککشور در دست نداشت

در   تانانسغضمن تعريف از قوت قلم وبيان غبار، در مورد کتاب اف

 يخ او مينويسد: ير تار مس

ظريف گويا و جويای  افت، بلند باالو »غبار مرد خوش قي

گربُزی بود که با نفوذ کالم واستدالل قوی ميتوانست جوانان را بدور  

دی داشت، ميتوانست در خود فراهم آورد. و چون قلم روان و نيرومن
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از آن  که سد يتاريخ وادبيات وسياست واجتماعيات مباحث دلچسپی بنو 

واقع در کتاب مسيرتاريخ  مونه کار وافکار و تحليل ونظرش بجمله ن

آشکار است که آن کتاب را با وجود برخی لغزش های تاريخی و 

ً ارادی، با قوت بيان و ظرافت ا دبی، دلچسپ و در عددی و بعضا

ر خوانش و مطالعه ساخته است. وی در تاريخ نويسی سبکی  خو

نفع تصور خاص عندی   اره بهرا هموخی اري تخاص داشت که وقايع 

خود استعمال ميکرد و بنا براين درتاريخ نگاری حود و قالب فکری 

ناظر بی طرفی به نظر نمی آيد...« )جنبش مشروطيت،چاپ اول، 

 ( ۱3۸ص 

وم غبار در نشان ندادن منابع  بدينگونه معلوم ميشود که مرح

ن  با نشاف، هد  نومآخذ کتاب خود، هدفی خاص داشته و بخاطرهما

ق قالب فکری تصور خويش  مآخذ، نميتوانسته مسايل را مطاب دادن

 تعبير و تفسير نمايد. 

طورمثال غبار  فتح  قلعه تل درجبهه پکتيا را تحت سرکردگی 

خود آورده است که اگر جنرال نادرخان به دوشکل در دو جلد تاريخ 

رستی  ناد ين انادرست  خواهد بود وهريکی را درست بداينم، ديگرش 

باردرجلد اول تاريخ خود  غغبار صحه گذاشته نه کسی ديگر . ا خود ر

 مينويسد: 

بطور ناگهانی   ۱9۱9می  26" سپهساالر محمد نادر خان در  

سه   با ده هزار لشکر»ملی« از مردم خوستی و وزيری و غيره و 

عسکر منظم و دو توپ » هاوتزر « و هفت توپ ديگر در محاذ هزار 

  2۸و در نقاط حاکمه و قصبۀ تل را اشغال  الدرنگبقوا  ين . اد تل رسي

های دشمن )در طی همين بمباران  می در زير باران گلوله طياره 

شد.(، قلعه  کابلی شهيد طيارات انگليسی بود که احمد جان خان کميدان  

ذخاير تيل  ل را زير آتش »هاوتزر« ها قرار داد و به سرعت جنگی ت

ای بيسيم و ريل آتش زد. قطعات تيشن هبا اس را لعهقو چوب و آذوقه 



 ۱7 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

»فرانتيرکاستبلری« دشمن از موضع خود فرار کرد و ذخيره آب 

آتش باری توپخانه افغانی ديگر گـل شدنــی مورد خطر واقع شد. 

منهدم گرديد. مليشيايی ها  و قشله های قلعه  د، تا فصيل قلعه تلنبــو

انگليس  خره قوای . باالج شدند خارتل  انگليسها را ترک گفتند و از

ت از جنگ کشيد و بيرق تسليم برافراشت. مهاجمين  تاب نياورده دس

متوجه بيرق تسليم نشدند و يا نخواستند بشوند پس هجوم دوام افغــانی 

سی از دروازه ديگر قلعه فرار کردند. انگلياه و افسران کرد و سپ

ز آن برفرا تان راانسافغقشون فاتح افغانی داخل تل شده بيرق 

قومندان اعلی انگليس جنرال اوستاس  افراشتند. در عوض، قومندانی

مدافع و ناکام تل را معزول و در هند احضار کردند و بعد ها جنرال 

 گرديد.عوض او منصوب داير در 

قوای فاتح افغانی قلعهُ مهم تل را در دست داشته و  در حالی که

ود، و قوای افغانی  داده بقرار  ديد ته ت تح کوهات و پشاور را 

بيفتد و سپاه خيبر انگليسی  ک حرکت جناحی در پشاور ميتوانست به ي

استعمار را معدوم و هر دو کناره  دريای سند را در زير پای 

ايد. ولی اين چنين نشد زيرا پايتخت تودۀ آتشی تبديل نمامپراتوری به 

با مردم  مشوره بدون  نگ،ت جابدون مشوره با قوماندانان محاذ کابل 

ه  دولت انگليس را پذيرفته و به قوماندانان  متارکافغانستان، خواهش 

تخليه ، مناطق مفتوحه و عقب کشی  خود در تمام محاذات جنگ امر 

خواهی نخواهی رجعت فغانی . لهذا سپاه فاتح ااز سرحدات صادر کرد

ود بشده تح ی فن کردند و نقاط مهمی که با خون مردم و عسکر افغا

دست دشمن افتاد، زيرا پشت اره )به شمول قلعه  جنگی تل( به دوب

ً متزلزل بود. " جبهات افغانی  يعنی دولت مرکزی و دربار معنا

 (  76۸ـ  764،صفحات ۱)غبار،ج

 ن مورد چنين ميخوانيم که: ودرجلد دوم تاريخ غباردرهمي
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نس  چا يس،ل" شاه امان هللا خان در جنگ سوم افغان و انگ

ر خان بداد و بعد از فتح ی ناد بين المللی براکسب افتخار ليت و شمو

آنگاه خواهران خود را به حرب، مينارۀ استقالل را بنام او بساخت. 

زويج نمود. تن سپه ساالر )شاه ولی خان و شاه محمود خان( برادرا

ه نهميسپه ساالر، وزير حربيه و برادرانش جنرالهای سپاه گرديدند و ا

غانستان شد. گرچه  ی و شهرت نادرخان در سر تا سر افشناساي اسباب 

محمد نادر در جنگ تل ميدان را گذاشت و می خواست سپه ساالر 

رفت و نعره زد شمس المشايخ جلو اسبش را گ عقب نشينی کند، ولی 

:»الساعه مخبر سرحدی رسيد و خبر  کجا ميروی؟ نادر خان گفت که: 

حمله مبادرت ده و اينک به جمع کرگليس تان ياد زداد که قوای 

د« شمس المشايخ گفت از اين چه بهتر، مگر ما و شما شهادت ميکنن

نميخواهيم؟ سپه ساالر مجبورا بايستاد و جنگ آغاز شد و انگليس ها  

در حملۀ  متقابل انگليس در تل، سپه ساالر به  شکستند. معهذاهم  در

در راه عقب نشينی   شت. اومن گذادش به امفتوحه رعقب کشيد و قلعه 

متارکه  رسمی دولتين اطالع داد و اين شاه رسيد و از بود که فرمان 

)افغانستان در مسير  حادثه باعث نجات شهرت سپه ساالر گرديد. " 

 ( 32،ص 2جلد تاريخ ،

اين دو روايت هرکه هرطورخواسته باشد تعبيرخود را حال از

را که غبار از زبان   ی آنچهيت دومروادر  کرده ميتواند. به نظرمن

 نقل قول کرده، خواسته سپهساالر نادرخان  را ترسو، شمس المشايخ

و شمس المشايخ، را شجاع تر از وی  نشان بدهد. با درنظرداشت 

ان که در جلد دوم کتابش همه جا مخالفت شديد مرحوم غبار با نادرخ

ر را درک باکالم غدف د هنخواننده ميتوا او را بنام حکمران مينامد، 

 قلعه تل را زير ه جنرال نادرخان خودشواقعيت اين است ککند. مگر  

توانست    ضربات آتش توپخانه قرارداد و با آتش زدن مهمات  قلعه تل

بدهد. همين ضربات  ر انگليسها را بشدت  پريشان وتحت فشار قرا
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شد که ب  سب نتوپخانه افغانها درجنگ تل و وانه وپيوار در وزيرستا 

به متارکه جنگ ومجبور   ها را از حمله برجالل اباد منصرف انگليس

  وحاضر به مذاکره ساخت .

 علل متارکۀ جنگ: 

به ارتباط علل اعالم متارکه از سوی  داکترسيد عبدهللا کاظم،  

انگليسها وپذيرفتن آن از سوی شاه امان هللا در بخشی  از تحليل  

واقعيت ها وظرفيت  که با ميکند  ستهبرج عالمانه خويش   نکاتی را

روزگارطرف  افغانی بيشتر همخوانی دارد. وی های نظامی آن 

 مينويسد: 

پيشنهاد کردند، چند دليل » اينکه چرا انگليسها به عجله متارکه را 

 دارد :

يکی ـ آنها با آمدن فصل گرما و نيز خستگی مفرط قوای هندی  

ماورای  قبايل ت حساساحار سد از جنگ جهانی اول، ادامه جنگ را 

ی و دوامدار ارزيابی ميکردند  و از خط ديورند يک جنگ فرسايش

 نظر نظامی پيشبرد جنگ را بحال خود مفيد نمی ديدند،

نوز جنگ در جبهه جنوبی ادامه داشت که حکومت دو ـ ه

اولين کشوری بود که  ۱9۱9مارچ  27بلشويکی روسيه بتاريخ 

س ها ميدانستند که در انگلي ناخت وت شسميراستقالل افغانستان را ب

جنگ پای روسها در افغانستان کشانيده ميشود و اينکار   صورت ادامه

 برای انگليسها غيرقابل تحمل بود،

تش جنگ بيشتر در ساحات قبايلی تحت نفوذ انگليسها  سه ـ آ

گسترش می يافت و آن ساحه که حيثيت منطقه »حايل« را برای  

ناآرامی ها در منطقه تبديل  مرکز  جنگ و دانمي هانگليسها داشت، ب

 ديد و اين وضع برای انگليسها دردسر فراوان خلق ميکرد.می گر

ت بعضی شخصيت های  اينکه چرا شاه امان هللا با وجود مخالف

مؤثر ـ از جمله سردار عبدالقدوس خان صدراعظم، سپه ساالر محمد 
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جددی د ممحم نادرخان و از همه مهمتر جناب حضرت صاحب فضل

يس و شخصيت با نفوذ  مشايخ( که روحانی مبارز، ضد انگلشمس ال)

در بين قبايل بودند، پيشنهاد متارکه انگليسها را فوراً قبول کرد، جنگ  

متوقف ساخت و راه حل سياسی را در پيش گرفت، دالئلی وجود را 

 دارند که اهم آن در اينجا مختصراً ذکر ميگردد:

و اتکای بيشتر به قوای   نغانستالتی افدو امیظالف ( ـ ضعف قوای ن

در مقابل باتمام برتری های نظامی که انگليسها داشتند، برای  قومی و 

 ئی )طياره( استفاده کردند،ر اين جنگ از قوای هوااولين بار د 

ب ( ـ ترس از اينکه با تداوم جنگ و ضعف قوای افغانی، 

يک   آغاز نست توايجنوبی که م موفقيت های نظامی حاصله درجبهه 

برود و موقف جانب افغانی در  عمليه سياسی مساعد باشد، نيز از بين

 مذاکرات سياسی ضعيف گردد،

ج ( ـ خطر اينکه انگليسها از وسيله هميشگی تطميع يک عده 

سران قبايل و اقوام کار گيرند و آنها قوای خود را از جنگ بيرون 

 د، ارنگذ  امه جنگ تنهبکشند و قوای دولتی را در ادا

کطرف واضح بود که در صورت تداوم جنگ از يـ  د (

از طرف ديگر روابط سياسی   افغانستان بسوی روسها کشانيده ميشد و

با انگليسها قطع ميگرديد. شاه امان هللا ميخواست با سياست »بيطرفی  

فعال« از رقابت روس و انگليس به نفع کشور استفاده کند و لذا آرزو 

 د، ناته بمابسف ورت که بيک طنداش

يسها را در هند به ه ( ـ ختم جنگ عمومی اول موقف انگل

ه بود و هم آنها از پيشرفت احتمالی روسها بطرف  مشکل مواجه ساخت

جنوب شديداً ترس داشتند، لذا شاه امان هللا با درک همين وضع شرايط  

  جهانی و منطقوی را برای حصول استقالل کشور از طريق سياسی 

 بايد از آن استفاده فوری بعمل آيد، هنست کيداد معبسيار مسا 
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ـ در صورت تداوم جنگ، نفوذ رؤسای قبايل و همچنان  ( و 

علمای دينی در کشور بسيارزياد می شد، بخصوص نفوذ خانواده های  

روحانی که از همه بيشتر خواهان قدرت سياسی وسيع به حيث 

  م ه نظا گربدي رغانستان با »شريک السلطنه« بودند که در نتيجه اف

برگشت ميکرد، دولت  قبايلی دوره قبل از اميرعبدالرحمن خان

ديد. بنابرآن  ضعيف می شد وبساط خانه جنگی ها  هموار ميگر

آرزومندی دولت جهت آوردن اصالحات برآورده نمی شد.")رک 

 ( 2۰۱۰افغان جرمن آنالين، مقاله آقای داکترعبدهللا کاظم، اگست 

 

 : دیشۀ غبارتغییر در ان

 يت دوم، عضوگروه راديکال »جوانانۀ مشروطدر دور ارغب

، تاج  افغان« چون: عبدالرحمن لودين، غالم محی الدين آرتی

محمدبلوچ و غيره بود که نسبت بگروه معتدل و ميانه رو مشروطه  

خواهان، دارای افکارتند تر و انقالبی تر بودند. اما غبار در دورۀ 

از مرز  ۱33۰-۱32۶ای هن، طی سالدمکراسی شاه محمود خا

افکار چپی را پذيرفته بود. خودش  مشروطه خواهی قدم فراتر نهاده و

رابطه در جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ زير عنوان »تاثير در اين 

 جنبش های سياسی در کشور« مينويسد: 

»روی همرفته فعاليت های احزاب سياسی، جرايد حزبی، 

ت انتخاباتی ، در اروتظاهی ،مانلزيسيون پاراتحاديه محصلين، اپو

م( تاثير ۱9۵۱-۱9۴7ش)۱33۰ -۱32۶ز ظرف چند سال محدود ا

عظيمی در اذهان و نفوس مردم، در رژيم سياسی ودر سيستم  

اقتصادی و اجتماعی افغانستان نمود. خواسته های آزادی خواهی  

ر جديد ودموکراسی در کشور زير اين تاثير توسيع گرديد... راه افکا

لوژی  ی باز شد و در محافل روشنفکران، ايدئوعااجتم  بات ناسمدر 

ت  های متنوع و نوين معاصر مطرح گرديد. وبه اين ترتيب در حيا
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سياسی داخلی افغانستان تطور و تحول ايجاد شد.اين نهضت سياسی  

در افغانستان، الغای امتياز انحصار سياسی خانوده حکمران کشور 

رگ را ميخواستند. لغو  زبمايه سر د یانحصار اقتصوابطال امتياز و ا 

ی و اوليگارشی وآزادی ومساوات عمومی را طلب رژيم اريستوکراس

از منافع دهقان، کارگر، پيشه ور، و مامور پائين  ميکردند. اين جنبش 

رتبه سخن ميگفت و در سياست خارجی، بی طرفی مثبت کشور را 

سوم   نۀ جها قويز تاريدۀ وطن، شعار ميداد. از جمله برای اولين بار ج

ت. گرچه سلطنت تمام اين  واز سياست عدم انسالک فعال سخن گف

اثير آن را از جامعه افغانی  جنبش ها را معدوم کرد، اما قادر نبود ت

 ( 2، ج 27۰محو نمايد...« )ص 

اين تذکرات مرحوم غبار به صراحت نشان می دهد که او از  

  ۱33۰تا  ۱32۶درسالهای  مرز مشروطه خواهی فراتر رفته و

گر اين ايده را پذيرفته نميبود، ای افکار وايده های چپی شده بود. واارد 

نداشت تابوسيله جريده وطن، انديشه های را مطرح کندکه  ضرورتی 

نهضت های سياسی چپی، پيروخط فکری مسکو يا خط پکن آنرا در 

 سالهای بعدتر مطرح ميکردند.

را چ کهبريم می پی  ياسی غبار،بدينسان ما به هدف ومنطورس

خ، با ستثنای مطالبی که از سراج درجلد اول افغانستان درمسير تاري 

نشر آن رانشان ميدهد ويا اسنادی را   االخبار نقل کرده و شماره وسال

که ازآرشيف خانوادگی حضرت محمد صادق مجددی اقتباس نموده، 

 خذ خود صرفبازگو ميکند، بقيه در سراسرکتاب از نشان دادن مآ 

اشاره  درت دربعضی ازفصول کتاب به منبع خود ن بهده و کر نظر

 ميکند.

معهذا بايد اذعان داشت که يکی ازمهمترين و سودمندترين  

بخش های جلد اول افغانستان در مسير تاريخ، همانا بخشی است که به 

دورۀ حيات مؤلف تعلق ميگيرد. اين بخش شامل دورۀ امارت 
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نگ استرداد م، جت دوشروطيش مجنب خان، احياء اميرحبيب هللا 

ت جوانان افغان تحت رهبری و زعامت شاه استقالل و تشکيل دول

دولت توسط شورش حبيب هللا کله کانی به   امان هللا خان و سقوط آن

دسيسه امپرياليزم انگليس باهمکاری وهمياری ارتجاع داخلی است که 

 (.۱ج  ۸3۴غبار آنرا »فاجعه تاريخی« ميخواند. )ص 

، تمام روشنفکران آگاه و متعهد  وان يکی ازغبار به عنم حورم

موده وآنرا بطور پيچ وخم و فراز وفرود های اين دوره را درک ن

مفصل شرح داده است. ميتوان گفت يکی از بخش های قابل توجه  

 تاريخ او همين بخش است. 

 

 عدم توجه به نقطه های عطف تاریخی: 

ه بندی  مهم طبق ت تصامخ زيکی ا است که،الزم به ياد آوری 

های عطف  ور، تشخيص نقطه راحل مختلف تاريخ  يک کشم

بگونه مثال: اختراع خط برای جامعه بشری، يک   تاريخی است.

پيروزی بزرگ از لحاظ بلوغ فکری بحساب ميرود و جوامع مختلف 

برای تفکيک وتشخيص دست آورد های تاريخی خويش، آنرا مرزی 

ده اند. همچنان اگر رکخی مشخص اريل تبه تاريخی وماقميان دور

به عنوان يک نقطه عطف تاريخی درجوامع مسيحی  ازظهورمسيح 

م در تاريخ کشور های اسالمی يک نقطه عطف بگذريم ، ظهور اسال

تاريخی است و بهمين جهت کشور های اسالمی تاريخ خود رابا  

به  وبعد ازاسالم تشخص ظهوراسالم به  دومرحله کلی قبل از اسالم

ما وکشور های  ميگيرند. افزون براين در کشور  هعرش ومطالنگا

روج منطقه که دارای سرشت وسرنوشت مشترک تاريخی اند، خ

چنگيز واستيالی مغول، يک نقطه عطف تاريخی است. ازآن گذشته، 

  ۱7۴7تاسيس دولت معاصر افغانستان توسط احمدشاه درانی در 

دوصد   يک دورۀ از پس هی ديگری است کميالدی نقطه عطف تاريخ
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ی در ميان امپراتوری مغولی هندوستان  وپنجاه ساله تشتت و پراگندگ

نيان ماوراءالنهر دوباره هويت سياسی  ودولت صفويان ايران و شيبا 

خود را بدست آورد و درصف ملل آزاد جهان جای معين خود را  

قطه عطف  م ن۱9۱9گرفت. بهمين سلسله، استقالل افغانستان در 

ت وميتوان  ای ما افغانها بسيار پراهميت اسرباست که  گریدي یتاريخ 

 داد. در طبقه بندی مراحل تاريخی کشور آنرا مورد توجه قرار

به اين حساب اگر من بجای مرحوم غبار بودم، جلد دوم تاريخ  

خود را »افغانستان بعداز استقالل« نام ميگذاشتم. ودوره امارت  

م است به عنوان  تس ز قرن بيآغابا  ن را که مصادفاميرحبيب هللا خا

لد دوم در نظرمي گرفتم وآنرا تاپايان رژيم سلطنت مدخل يا مقدمه ج

وحتی درصورت توانائی فکری تا جمهوری  ( ۱973درکشور )

داؤدخان ادامه ميدادم. چنين تصنيفی هم از منطق طبقه بندی تاريخی  

ای  نه وازماب، ميتوانست برخوردار بود وهم ازلحاظ حجم جلد اول کت

صفحه و در  ۸۴۵در کند. زيرا در وضع موجود جلد اول  ايجاد 

صفحه ،   2۸۵وجلد دوم در  ۱929بردارنده گذشته های دور تا 

دربردارنده دودهه ازتاريخ کشوراز نظر يک مؤرخ دقيق بی تناسب 

 مينمايد. 

ً در تاريخ نگاری به آن بسيار   نکته ايکه امروز، مخصوصا

، يعنی بيرون نويس کردن  مهرست اعالب فرتيتداده ميشود،  اهميت 

ام اشخاص وطوايف و فرقه ها ،ونام اماکن، يعنی جايها،  فهرست ن

اه ها، رودخانه ها، و سرانجام فهرست عمومی منابع و  شهر ها، ر

مآخذ کتاب در پايان يک اثر تاريخی تحقيقی است. دليل اين کار و  

جلوگيری نی کسا انی وضياع وقت مفاد آن، اين است که ازسرگرد 

خصی و يا نام يک محل تاريخی  کند که درجستجوی مطلبی يا نام ش يم

ظر، بزودی آنچه را درنظر  هستند و با مراجعه به فهرست مورد ن
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دارند، بدان دست می يابند. بنابراين اگريک مؤرخ اين همه شرايط را 

 حقيقی است.ت  -درنظرگرفته باشد، ميتوان گفت اثر اويک اثر علمی 

 ریخی: تا لجع

وم غبار، در پهلوی  جب انگيزيکه در تاريخ نويسی مرحع تنکته 

ميتوان ديد اينست که، گاهی گفته ها ونوشته  ،ن مآخذ فقدان نشان داد 

وخويشاوندان خود  های ديگران را به شيوه خاصی در حق دوستان 

رقم ميزده است. او اين کار را حتی درکتاب معتبر خود )افغانستان  

او دونمونه از اين روش کار. به يکی گرفته است ار بک (درمسير تاريخ

 که حکم جعل تاريخی را دارند در تاريخ او توجه ميکنيم: 

 نمونه اول : 

  - ۸3۵در پايان جلد اول افغانستان درمسير تاريخ )صفحات 

سياسی که در  -يک متن بسيار عالی با محتوای بلند اجتماعی ( ۸3۶

سطح  ار هم در ت آقای غببيااد  زشيوائی بيان و روانی کالم حتی ا

جلب توجه ميکند. مرحوم غبار وانمود می نمايد   باالتری قرار دارد،

که آن متن بلند و شيوا را يکنفر کندکمشر بنام محمد يعقوب خان  

رايش فرستاده است و او هم آن را درج تاريخ حود نوشته واز زندان ب

ی  لی وتصوير عا  يات بنموده است تا هموطنان ما آن را بخوانند واز اد 

 م استبدادی وقت در آن انعکاس  ضع رقت بار جامعه و رژي که از و

 داده شده، آگاهی يابند و احياناً بر نويسنده آن شادباش و آفرين بخوانند.

بدون ترديد آنانی که ازذوق ادبی بهره وراند، شايد بيشتر از 

شانرا  ود ی خگيکبار آن متن را بخوانند تا ذوق ادبی و استعداد نويسند 

جاست که اين چگونه کندکمشری  بخشند. اما سوال در اينآن مايه باز 

تمام عمرش فقط يکبار نوشت، ولی از همه نويسندگان  بود که در 

بهتر نوشت؟ آن متن زيبا وشفاف را يک بار ديگر در وقلم بدستان ما 

زير اقتباس و با هم ميخوانيم و سپس به چگونگی اصليت آن خواهيم  
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زد بسياری از  خواندن اين متن شايد ن  يکنم برایيرا فکر م؛ زاخت د پر

 خوانندگان عزيز تاريخ مرحوم غبار موجود نباشد.

فرياد وناله،   »من در اين اوقيانوس بدبختی محکوم بفناستم.

دشنام يا التماس، بغض يا محبت، کوشش ياسستی، هيچکدام مانع 

ق  اين باتالدر م. تغرق شدن من نخواهد بود. من محکوم بعذاب اس

. شيون من بجای نميرسد و ناله ام  حظه بلحظه فروتر ميروممتعفن ل

دلی را متأثر نميگرداند. هرکسی در اطراف من در اين منجالب پر  

ای زهرآگين و گزنده های کشنده ،غوطه وراست. وهمه از تيغه ه

همدرد و همبند منست. هريک با نحوه خاصی با ين عذاب دست 

ن  مرگ مينمايند و در عي ضجه آرزویبا ناله ومه . هت بگريبان اس

حال از مرگ هراسانند. با آنکه حتی برای لحظه ای هم طعم شيرين 

 زندگی را نچشيده اند. 

مي زيم، نوروهوا وجود ندارد. نعره وفرياد  در اين جهنم که من

از نزديک ترين مسافتی شنيده نميشود. تشنجاتی که روح مارا شکنجه  

براين   ه نميشود. سکوت وظلمت له ئی ديد ترين فاص تاهکو زمينمايد ا

قبرستان وسيع حکمفرماست. اين سکوت وظلمت اليتناهی بقدری  

اچيز است. ترس و وحشت آور است که آالم ديگری در برا برش ن

وحشت سراپای مارا فراگرفته، بدبينی وبد گمانی باالی سرما خيمه 

ه از  مانيم. همخود بد گ ادربر زافراشته، ديگر از سايه حود بيمناک وا

بريم. همه از هم وباهم می ترسيم. همه از هم وباهم  هم وباهم رنج مي

تنفرو  فرياد ميکشيم. همه ازهم وباهم ناراضيم. همه گی از هم م 

بيزاريم ولی همگی باهم اين جهنم واقعی را بوجود آورده ايم! راستی  

لی . واست مودرستی، وطنخواهی و نوعپروری کلمات متداوله 

لی نداريم. آنچه در محيط  ينه، رنج وبدبختی حاصجزترس و کدرعمل 

ما وجود دارد برای تشديد شکنجه وافزايش رنجهای ماست. علمای  

وم است. پاسبان دزد است. قاضی راشی  عالم از عمل نيک محر 
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است. دولت هم دشمن جان ماست. فرهنگ کانون جهل و فساد گشته،  

ته اين قضايا را وهمه آهس  ه ميدانيمهم وت؛ا وعدليه مرکز ظلم و قس

می نمائيم. باوجود آن به متعالمان ومال نمايان احترام   صحبت 

نيم، ازدولت ميگذاريم. از پاسبان ميترسيم، به قاضی التماس ميک

انتظار شفقت و مساعدت داريم وبرای دفع ظلم به حکومت پناه  

اس ما به ليس، التمز پا امميبريم! اما: احترام ما به عالم نمايان ، ترس 

حکومت و عدليه همه رياکاری ودروغ است  قاضی، دادخواهی ما به

 عدالت قاضی از آن دروغ تر است.ودعای علما، تحفظ پليس،  

هيزم جهنم ماست. دروغ ماده اوليه اين کارخانۀ   دروغ آتش

 رنج و عذاب است. 

 دروغ محصول تمام نشدنی اين مزرعه آفت والم است. آری؛

ال کاشته شده و ينقطع در سرزمين ب است که ال خم پرحاصلی غ تدرو

ميوۀ آن برخرمن کينه وعداوت، تنفر وبد بينی افزوده ميرود. دروغ  

ئی است که در سرتا سر اين قبرستان  نگ عزاکانسرت شياطين و آه 

 نواخته ميشود. دروغ سرود جهنميان است.

يه  گر يم،د زندگی ما چيست؟ در ميان شعله های جهنم می خن

ريم، ميروئيم و نمو ميکنيم، گل مايوسيم، اميد وا می ترسيم، ميکنيم،

مگر ميدهيم وپژمرده ميشويم. ليکن لهيب اين آتش سوزنده ابديست، 

ده ما نيز دراين جهنم برای ابد خواهد سوخت. اصال" نسلهای آين

زندگی ما بمعنی حال وجودندارد. زندگی ما بفردا، احاله ميگردد. وما 

در پی خود فردای ه امروز نمی شود و. فردائی کعالقمنديم رداه فب

ديگری دارد. باوجود آن ا ين فردا مرجع اميد ما ست. فردا آهنگ 

خشی است که در سرتاسر جهنم ما طنين  يکنواخت و تنها آهنگ اميدب

می اندازد. فردا سرود دايمی ماست. فردا نان خواهيم خورد، فردا دفع 

ان د شد. فردا دژ خيمکمتر خواه م و مصائب آال ردافظلم خواهد شد، 

ما دست از شکنجه وتعذيب ما خواهدکشيد. فردا صدای شالقی که 
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شد ما منتظر اين فردا  استخوانهای ما را خورد ميکند، شنيده نخواهد 

 استيم....« 

اين متن شفاف وآهنگ دار درعين حاليکه بيانگرشرايط 

که تاکنون  لپذير است ود  يراگ واوضاع ناگوار جامعه ماست، چنان 

يسندۀ اصلی آن شده است. آن کندکمشر مرحوم  کمتر کسی متوجه نو 

هم  اصال" خسر زاده مرحوم غبار بوده و در واقع نه نويسنده بود ونه 

شاعر. ونه چنين متنی را نوشته ميتوانست ونه هم درزندان بکسی  

  اکی ن اجازه مطالعۀ کتاب و مجال نوشتن چنين موضوع مهم و خطر

ايرانی »محمد مسعود« است نويسنده توانمند  ن نوشته ازسر بود. ايمي

که از کتاب »گلهای که در جهنم ميرويند« او، مرحوم غبار اقتباس و  

خود )محمد يعقوب خان کندکمشر( ثبت تاريخ خود  بنام خويشاوند 

 نموده است.

 

 نمونه دوم: 

وه  رغبار از دوستان نزديک عبدالرحمن لودين وهردوبه گ

ولت امانی در جنوری  دند. پس از سقوط د « منسوب بو انان افغان »جو

ميالدی وروی کار شدن دولت سقاوی، هواخواهان رژيم   ۱929

ستگير وراهی زندان شدند. جوانان افغان، يکی بعد ديگری د 

عبدالرحمن نيز به اتهام هواداری از دولت امانی دستگير و بزندان  

که بچه  ازه افتاد بل بغلط آوکا »در سپرده شدند. غبار ميگويد که:

لرحمن لودين را اعدام کرده است. اين خبرچون صاعقه در سقاو، عبدا

با تاثر   مجمع روشنفکران تاثير کرد. از جمله يک جوانک ميمنگی

 مرثيه ذيل را بنوشت وبمن داد:

 به یاد شهادت عبدالرحمن 

 چنان شهادت تـوحــال من پـريـش نمـود 

 ود ش نم ب چاک ريقل وانرکه خون زديده 
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 خـت نـادم شد        ستمگری که تـراکشت، س

 چـرا که کـــينه ملــت بــخويش بيش نمود 

         فدای پيکر خــونـين لَخـت لَخــتــت مـن

 که سـينه را ســپر تــيغ کـرد و پيش نمود 

 شهــيد عشـق وطن زنده است قلـبم ازآن       

 ش نمود ــيهم د بــشوق نــام  ورا ورد خو

 ون دل بــوطن       وچه نوشيد خ دظـلمچه دي

 چــو نوش جام شهــادت زتيغ ونيش نمود 

 باين خيانت و مکريکه تــو شهـيـد شدی       

 کــجا چنــين ستمی کس بهـيچ کيـش نمود 

 چنان ستم کـه بــتو کــرد آن ستــم پـيـشه      

 نـه هيـچ گرگ فـرومايه ئی به ميش نمود 

 رحمن خان       ــاهی عبدالبديــده خانـقن ـي شن

 بـبين زهـجر تو مردم چها بخويش نمود؟ 

 

در حالی که بزودی روشن شد اين افواه اعدام عبد الرحمن خان غلط 

اين  ( ۱93۰بوده وبچه سقاو اورا رها نموده است. البته در آينده )

ن  اي يد.د استعداد در خشان کشور باز از نظر سياسی گلوله باران گر

، ص ۱مر داشت. )در مسير تاريخ، جلد هفت سال عوقت اوسی و

723 ) 

امت عبدالرحمن لودين هرقدر گفته در وصف شجاعت وشه

شود بازهم کم است. اما آنچه مايه تعجب است، اين است که مرحوم  

غبار چرا ننوشته که آن جوانک ميمنه گی، اين شعر زيبا را در رثای  

 است. وبه اوداده  ودهسر د مرحوم لودين سال ها بع

نک ميمنه گی، يونس سرخابی نام داشت که مردی تند  جوا آن 

نترسی بود ودرجوانی از استعداد شعر وشاعری برخوردار مزاج و
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  ۱۱وشعرهای انتقادی تندی می نوشت.بر طبق گفته خودش از صنف 

مکتب به سبب اشتراک در کنفرانس ها وسخن رانی ها وتظاهرات 

ندانی ميمنه تبعيد وزوبه خراج ش، ا ۱329در ابلن کومحصلين پوهنت 

ی ميگفت که باين حساب در شمس ۱3۰۵گرديده بود. او تولد خود را 

ش( بيش از چهار سال نداشت و معلوم دار  ۱3۰۸عهد سقاوی )

پنج سال و حتی ده سالگی هم نميتواند چنين   -هيچکسی در سنين چار

روده  سالگی آن را س 2۵ -2۰شعر زيبای بسرايد. مگر آنکه در سنين 

 .باشد 

م در اکادمی علوم ۱992تا نيمه  ۱9۸۶سرخابی در سالهای 

غانستان ، در مرکز تحقيقات علوم اجتماعی بامن همکار وهم  اف

صحبت ومحشور بود. چون زبان فرانسه را بخوبی ميدانست، بکمک 

ه زداکتر اکرم عثمان به اکادمی علوم افغانستان راه يافت. او مرد با م

د، از کسی باک نداشت ومکنونات واست بگويود وآنچه ميخ ی بئ

جاعی بود و به عبدالرحمن لودين و  ضمير خود را ميگفت. اوآدم ش

سال  2۰مرحوم غبار سخت ارادت داشت. اما ميگفت او اين شعر را 

بعد از شهادت لودين در دوران تظاهرات محصلين پوهنتون در 

  ابی پذيرفتنی سرخخن سش( سروده است. واين ۱329) ۱9۵۰

ميالدی در فرانسه چشم از جهان   ۱99۴سرخابی در سال  ينمايد.م

واين يگانه آرزوی اوبود که روزهای آخر عمر خود را  پوشيد.

 درپاريس بپايان ببرد. يادش گرامی باد! 

 

 : جلد دوم تاریخ غبار وتبارز نکات قابل تأمل درآن 

ول مبتنی بر د اجل سجلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، بر عک 

مدارک کتبی چون روزنامه های دولتی اصالح و انيس و ساير  اسناد و

ب چاپ شده در ربع دوم قرن بيستم در کشور است. اما اين جلد نيز کت

فاقد متودعلمی  استفاده از مآخذ است. و همچنان فاقد اندکس وفهرست 
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  تاب کاعالم رجال واماکن وطوايف است و برای مطلبی کوچک بايد 

چندين فصل و يا چندين صفحه را از زد ويا سرا پا ورق  را

مورد نظر دست يافت. معهذا چون مولف  سرمطالعه کرد تا به مطلب

خود جزو وقايع وناظر بسياری از حوادث و رخداد های سياسی  

واجتماعی در کشور بوده است. محتوای کتاب به استثنای چندمورد، 

 ست.در نگريبه آن بچشم قتی  ايسبازاعتبارالزم برخوردار است و

، اين  نکته قابل توجه ومهم درجلددوم افغانستان درمسير تاريخ

است که در سراسر کتاب، هيچ شخصيت اجتماعی، فرهنگی وسياسی  

ديگرکشور، مثل خود آقای غبار نمي درخشد و شخص غبار، يکه تاز  

ر ، د ردايمی ميدان مبارزه با رژيم بر سر اقتدار است. مبارزين ديگ

ط زجر ميکشند و دم برنمی آورند. گويا که  ندان فقنج سلولهای زک

بارزه با دستگاه حاکمه را از دست داده اند و اميدی ديگرنيرو وتوان م

به پيروزی خود ندارند. از اين است که از ساير مبارزان وزندانيان  

سياسی، جز نامی، هيچگونه توصيف وتعريفی نشده است. به سخن  

ت از ساير زندانيان سياسی  گزير اسن حالی که ناعي در ،ديگر غبار

ر شأن هر يکی از آنها که يکجا با  نام ببرد، اما تعريف درست ودرخو

او بزندان رفته بودند وحتی برخی بعد از رهائی خودش از زندان، در 

زندان مانده بودند )مثل:مرحوم سرور جويا، مرحوم براتعلی تاج  

 ه بدست بدهد. استنخو ومرحوم فتح محمد ميرزاد(

ن اعضای جمعيت وطن وساير مشروطه خواهان و درميا آيا 

ی، کسی نبوده که نقشی همطراز غبار در تشکل و بسيج  عناصر سياس 

نيروهای ملی وآزادی طلب کشور بازی کرده باشد؟ من معتقدم که  

چنين شخصيت های جان باخته درآن جمعيت و ساير جمعيت های  

اين می ارزيده تا  ا به هر يکی از آن هو  شته اسياسی کشور وجود د 

آنها بطور شايسته ياد   مرحوم غبار از کارنامه ها وجان بازی های

آوری کند. مگرمتأسفانه که چنين ياد آوری شايسته از آنها صورت 
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نگرفته است. در حالی که مقاومت وجان سختی ايکه مرحوم  

ندان، ازز ار بسرورجويا وياران همزنجيرش پس ازرهائی مرحوم غ

ر عمال امنيتی زندان نشان داده اند واخيراً سرگذشت ربراباز خود د 

ت سرورجويا به قلم خودش به همت يکی ازارادتمندان آن پرشهام

مرحوم در نشريه زرنگار چاپ تورنتو کانادا بطورمسلسل به 

نشررسيده، گواه صادقی براين است که اودر مبارزه برضد استبداد 

باشد، به هيچوجه از ايشان  بوده دين گام بجلو ن چن بارغاگر از مرحوم 

 عقب ترهم نبوده است .

 ا گفته بود: سرور جوي 

 اشک  بربسترم ای شمع  بيفشان وبسوز

 منتها  تادم   صبح است   دوام  من  و  تو 

اما ازچنين مردی مصمم وجان سختی که تادم مرگ هم حاضر  

زندان نجات از را خود  ازسياست،نشد با نوشتن يک پرزه خط ندامت 

امر نشاندهنده حس  ذکر درخوری درکتابش نکرده است. وايندهد ت

خود برتربينی وخود برترخواهی مرحوم غبار دربرابر همرزمانش  

 است.

نکتۀ ملموس ديگری که در جلد دوم تاريخ غبار به وضوح تمام  

ف  ديده ميشود، تبارز کدورت ها وعقده های شخصی يا سياسی مؤل

زه جويانه و تحقير آميز در حق ت ستيالفاظ وکلمابا را آن  است که

فرهنگی کشور بروز داده است. -دولتی وشخصيت های علمی رجال 

اين روش واقعا" لطمه ايست برشهرت و محبوبيت آن مرد مبارز 

 وحق طلب. 

از مطالعه جلد دوم تاريخ او بر می آيد که مرحوم غباربا همه  

ی عقده ای  نه وب، آدم بی کي اش اسیسي ت ه مبارزاخرد ودانش وبا هم

برداليلی عقده ميگرفت، آن عقده را تا مدتها نبوده است. از کسی که بنا
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در دل نگه ميداشت ووقتی که فرصتی برای بيان آن کدورت فراهم 

 ميشد، از بيان آن دريغ نميو رزيد. 

ام  حتی چنان مينمايد که غبارجلددوم تاريخ خود را بمنظور انتق

رش گرفته است ودر پهلوی اين کار  ه نگاخانواده اوبه ورشاناد زکشی ا

يش زدن ساير افراد و اشخاصي که ازآنها کدورتی داشته نيز دريغ ازن

 نورزيده است . 

برای رد يابی کدورت های شخصی يا سياسی غبار نسبت به  

اشخاص دور از خانواده نادرشاه ، به گفته ها ونوشته های او 

 شت.واهيم دا وجه خ ر تغبا  حشمت خليل وپسرش،

غبار درمورد ميرمحمدصديق فرهنگ، مؤلف کتاب »افغانستان  

در پنج قرن اخير« که سابقا" عضو جمعيت وطن، برهبری ميرغالم  

محمد غبار بود، وبه سبب شرکت در تظاهرات انتخاباتی در سال 

والی  بزندان سپرده شده بود، ميگويد که براثر تهديد وتخويف  ۱33۱

سيد قاسم رشتيا، »ميرمحمدصديق  ود،د برادر خو وعيده وع وکابل 

گ در برابراين همه فشار ونيرنگ تاب نياورده و باالخره تسليم  فرهن

شده وعالوه بر آن سعی کرد که اين نکته را موجه جلوه دهد که دادن 

عريضه به حکومت برای رهائی از حبس سياسی يک اقدام درست 

   (2۵۱، ص 2بوده است.« )جلد 

ود مت خليل غبار در مؤخره خحش ای همين نوشته،مبنبر 

برجلد دوم کتاب پدرش مينويسد: »مير محمدصديق فرهنگ در 

اثرتهديد محمد داود خان صدر اعظم، صف خود را تغيير داده و در 

مرور چند سالی با قبول مقاماتی چون، معين  وزارت وسفير سلطنت  

و   ن فرو رفت حکمرا ده نواا در آغوش خ در يوگوسالويا، آهسته آهسته

مشاوررسمی ببرک کارمل در آن دوره خونين بعدا" بعنوان... 

   (27۵وتاريک افغانستان اجرای وظيفه کرد.« )جلددوم، ص 
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حشمت خليل غبار پس ازاين حمله برفرهنگ،کتاب او را نيز 

تاريخ اقتباسی ناميده مينويسد: »خدمت گاران مستبدين در زمان 

اريخ کشور را تحريف تکردند و  ملق مین تمراکارخانواده حاقتد 

ز سقوط خانواده حکمران دفعتا" يکصدوهشتاد درجه  ميکردند و بعد ا

عقبگرد کرده و »بافرهنگ« شدند و تاريخ »اقتباسی«  و خاطرات 

 سراپا دروغ نوشتند.« )همانجا(.

به نظر ميرسد که کنار رفتن مرحوم فرهنگ از جمعيت وطن  

شايد پسرش داکتر مير  ووم فرهنگ ود مرحا خن رآليل وموجبه )که د 

نگ بهتر بدانند( مايه کدورت وکينه مرحوم غبار  محمد امين فره

نسبت به مرحوم فرهنگ شده است واين کينه را از طريق جلد دوم  

تاريخ خود بروز داده است. و جناب حشمت غبار برای بزرگ جلوه  

لکه  ته ، بتاخنگ هخص مرحوم فردادن کتاب پدر خويش نه تنها برش

ز حمله برده آنرا »تاريخ  او )افغانستان در پنج قرن اخير« ني ب برکتا

اقتباسی« خوانده است ومن در گفتار ديگر خود براين قسمت بيشتر 

 مکث کرده ام.

حشمت خليل غبار در مورد پدر خويش متذکر ميشود که بار  

 سال يان کابل دردوم مرحوم غبار بعلت تظاهرات انتخاباتی شهر

ش در حبس بسر برد. واز  ۱33۵د و تا سال اش بزندان افت ۱33۱

سال مر حوم غبار به کار دولتی اشتغال  2۰ش مدت  ۱3۵۶تا  ۱33۵

نورزيد و در منزل شخصی خود مصروف نوشتن کتاب »افغانستان  

در مسير تاريخ« بود. اما مرحوم پوهاند حبيبی که سوانح مرحوم  

غبار در سال   نگارد که:ته، مي گرفرش اخودش به نگ غبار را از قول

شمسی، به حيث مشاور رياست مستقل مطبوعات در کابل  ۱339

شامل کار بود و درهمان دوره کتاب خود را مينوشت. )وسپس در 

  ۱3۴۶عهد حکومت مرحوم ميوندوال و وزارت مرحوم بينوا در سال 

رسانيد.(   م، آنرا با مصارف پول دولت به جاپ  ۱9۶7ش مطابق 
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با افغانستان درمسير  ۱37، ص ت بش مشروطيشود جنسه قايم)

 .( 273  -272ص  2تاريخ، جلد 

بدون ترديد نگاشتن و بچاپ رساندن کتاب افغانستان در مسير 

تاريخ، يکی ازکار های مفيد و سودمند مرحوم غبار است. چه آنرا 

وقع اشتغال درخانه و در زمان بيکاری خود نوشته باشد و يا آنرا در م

 مستقل مطبوعات تمام کرده باشد. اما در رياست يت خود اورمش هب

تعجب آور اينست که چرا حشمت خليل خواسته اين مرحله کاری 

مرحوم غبار را که در ذات خود يک امر عادی است و هر انسان  

مستعد به کار حق دارد در کشور خود بکاری مطابق استعداد و 

وم  کار مرح له ديگرمرحت؟ سظر انداخته اتوانائيش بپر دازد، از ن

ش  ۱29۸پوليس کوتوالی در غبار، همانا ماموريت او در ادارۀ

(است که بازهم آقای حشمت خليل غبار آنرا از سوانح پدر  ۱9۱9)

خويش حذف نموده است، اما مرحوم حبيبی آنرا در کتاب جنبش 

 مشروطيت خود آورده است.

لفت  مخات ويار با همه ضد بدينگونه ديده ميشود که مرحوم غب

به کارهای دولتی  اه حاکمه وقت، هم در دوره نادر شاه با دستگ خود 

ش بصفت سرکاتب سفارت افغانی در برلين و در  ۱3۰9)در سال

ش به عضويت در انجمن ادبی کابل( اشتغال داشته وهم  ۱3۱۱سال 

در دورۀ صدارت سردار محمد داود از انجام کار های مناسب بدش  

حشمت غبار،  فرهنگ را  ستی آقاینمی بايين ر ابده است. بنا نمی آم

م پرستی و کنار رفتن اورا از جمعيت وطن، به تسليمی  محکوم به مقا 

وترس او تعبير ميکرد. وکار کردن او را در دولت، جرم و گناه عظيم 

ونابخشودنی تلقی نمايد. زيرا که بسياری از تحصيل يافته های ما در 

ن نسبتی به آنها  اند وچنير کرده کا گاهتشته در آن دسطول نيم قرن گذ 

 .نيزمتوجه خواهد بود 
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مرحوم غبار در جلد دوم تاريخ خود متذکر شده که در دوره 

های زندان و تبعيد پسرانش از تحصيل در مکاتب افغاستان محروم 

شده بودند. ما در حالی که اين عمل حکومت را تائيد نمی کنيم، اما اين  

شرايط اختناق   ر د نی که م که آناکن  شانن ميخواهم خاطر نکته را 

محروم از آزادی های دموکراتيک مثل کشور   سياسی ودر کشور های

ما، دست به طغيان ميزنند و در هر حال تالش ميورزند تا رژيم بر  

سر اقتدار راسرنگون کنند، قبل ازهرچيز بايد در حق آينده زن و  

قيت  موفدم عد که در صورت فرزندان خويش دلسوزانه فکر بکنن

چه روزگاری خواهد متهورانه سياسی، بر سرخانواده شان  اقدام چنين

آمد ؟ ووقتی شخص ابعاد مختلف عمل خود را بسنجد و بعد دست به 

عملی کردن آن بزند، پس نبايد از عواقب آن شکوه کند، زيرا قبل از 

 هرکسی ديگر خود به پيشواز چنين حادته ای شتافته است.

ايسه با خانوده های  قمار در مرحوم غبده نواا افزون براين خ

ی خان چرخی وخانواده مرحوم محمد مهدی خان مرحوم غالم نب

چنداولی، الاقل اين امتياز را نصيب شد که فرزندان غبار با وجود  

وقفه در تحصيل شان، از ادامه تعليم وتحصيل در مکاتب ومدارس  

س کابل در تونوهن پا آخرين کالس افغانستان محروم نشدند و همگی ت

بطور کلی به گناه   د وتحصيل کردند ؛ اما خانوده چرخیند خوان

ضديت و مخالفت آشتی ناپذير خود با سلطنت نادرشاه، بدست مرگ 

سپرده شدند و اطفال شان از رفتن به مکتب ودرس وتعليم محروم  

 شناخته شدند وجايداد شخصی شان نيز مصادره گرديد.

اری از د ااطر هو داولی بخ چن خان حوم محمد مهدیهمچنان مر

به داربسته شد واوالدش از درس وتعليم  شاه امان هللا غازی، به چو

رسمی در مکاتب افغانستان محروم گرديدند، درحالی که جايداد 

شخصی و پدری مرحوم غبار مصادره نشد و او سرانجام موفق  
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  ه ابل واخذ کرايبدريافت اصل جايداد پدری واقع در جوار واليت ک 

 ( ۱۵۰ ) ظهور وزوال ح، د، خ، ا، ج ا ، ص  .گرديد  سالۀ آن دينچن

يکی ديگر از شخصيت های معروف فرهنگی کشور، نجيب هللا  

توروايانا است که مرحوم غبار اورا درجلد دوم تاريخش با اين  

عبارت به سخريه گرفته است: »يک جوانک بی تجربه ونوکار از 

محمود   هرا شا هللا خان يب نج  ممحمد خان بنا  کواسه گان امير دوست 

لعاده وممثل مخصوص اعليحضرت در خان به عنوان نماينده فوق ا

 ( 23۰، ص  2پاکستان اعزام کرد.« )ج  

و آقای حشمت خليل غبار، در مؤخرۀ خود آنجاکه آثار پدرش 

را معرفی ميکند، متذکر ميشودکه توروايانا بدستورمقام سلطنت  

ه است. د رعويض کر « را تنظ بيک ب » افغانستانصفحه ای از کتا

دورۀ محمدزائی ها بوده است. البته من  زيرا که آن صفحه مربوط به 

هفته نامه اميد داده ام و نيز در  ۴۰۸داليل رد اين ادعا را درشماره 

فرهنگی کشوردر جلددوم تاريخ   -گفتار »تخريب چند شخصيت علمی

يب  م که تخريکنه م راين نکته اشا غبار« آمده است، در اينجا صرف به 

ز عقده ايست که مرحوم ر مرحوم توروايانا، درواقع ناشی ايقوتح 

غبار از تعويض صفحه ای از کتاب مزبور از جانب توروايانا ، بدل  

گرفته بوده است وبا ذکر جمله سبکی درحق آن دانشی مرد، عقده  

گره اين   گشائی نموده است. اگر فرزند شان جناب حشمت خليل غبار 

ن  ، شايد تا مدتها علت اين حمله وايد رز نميکه خود باؤخرر مد راز 

 کدورت مرحوم غبار را نسبت به توروايانا درک کرده نمی توانستيم. 

افزون براين حشمت خليل غبار، آنجاکه کتاب )احمدشاه بابا(  

اثر ديگر پدر خود رامعرفی ميکند، متذکر ميشود که آن کتاب هنگام  

ت نسخه )يعنی  اد ازمفر ه وقسمتیشد  شتهور در قندهار نتبعيد غبا

ل از چاپ بدسترس عبدالحی حبيبی گذاشته  فهرست مفردات( آن قب

شده بود. بعد که حبيبی از قندهاربه کابل تبديل شد و ديوان اشعار  
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ش به چاپ رسانيد، در مقدمه آن ديوان   ۱3۱9احمدشاه بابا را درسال 

رات ،  وس، تعميجل مر،عمسقط الراس،  قسمتی ازعناوين، تاريخ تولد،

مقدمه خود چاپ کرد. امانه  ان وتشکيالت اداری احمد شاه را درشن

تنها از اين اقتباس خود از اثر غبارچيزی نگفته بود، بلکه )بعدها( 

طی نظريه تحريری اش بحيث معاون رياست مستقل مطبوعات، طبع  

   (2، ج  279. )ص اين کتاب غبار را مخالف منافع افغانستان خواند 

شتباه ميکند که نکند نسان را دچار اا ل،تذکر درنگاه اون اي

مرحوم حبيبی صفحه يا صفحاتی از کتاب مرحوم غبار را اقتباس  

برده باشد،. در حالی که نموده باشند بدون آنکه نامی از ماخذ خود 

چنين نيست. وصرف برخی ازعناوين متذکره در مقدمه ديوان اشعار  

ب مرحوم غبار تاک رخی از عناوينا ب، بیاحمدشاه بابا بقلم حبيب 

همخوانی دارد. بنابرين پدر وپسر هردو مثل اينکه خدای نخواسته  

ب او در کتا حبيبی را به خيانت بزرگی گرفته باشند، به افشاگری

 تاريخ خود پرداخته اند.

اصوالً مگر ميشود نويسنده يا مؤرخی شرح احوال احمدشاه 

عاصر م لت کيل وتاسيس دوتش نگیودرانی را بنويسد و يا از چگ

افغانستان بحث کند، ولی از تاريخ تولد احمدشاه  و يا از عمر اوهنگام  

کشور  واز کار نامه های او به نفع مردم و   جلوس به سلطنت افغانستان

افغانستان چيزی نه نويسد؟  وآيا مگرميتوان باور کرد که اطالعات و 

ای  ه هی ، کمتر از آگااباه باآگاهی های مرحوم حبيبی در مورد احمدش

 مرحوم غبار بوده است؟هرگزنه! 

باز هم به نظر ميرسد که علت واقعی اين اتهام و تخريب  

نوشته پدرشان، مرحوم حبيبی از جانب حشمت خليل غبا ر با اتکا به 

همانا عدم نظريه مثبت حبيبی در مورد چاپ کتاب مرحوم غبار بوده  

ا  ويت اند اصل نظرياته واس خاست، اماهيچکدام از پدر وپسر ن 

انتقادات حبيبی را در مورد کتاب احمدشاه بابا انعکاس بدهند تا  
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لوم  خواننده ميتوانست در آن باره قضاوت درستی بکند. بنابراين مع

که غبار از آن نظريه نامساعد حبيبی عقده گرفته و آنرا با  ميشود 

 ۶۱ ذشت گفرزندانش در ميان گذاشته است واينک آن عقده پس از 

جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ سرباز  چرکين از ه ان سال مثل يک د 

 کرده است.

من بدين باورم که در کتاب احمدشاه بابا، تاليف غبار، قبل از 

ش نکاتی بوده است که از نظر مرحوم حبيبی ۱322چاپ اول آن در 

به عنوان يک شخص با صالحيت و وارد در موضوع و نيز به صفت 

ف پاليسی نشراتی دولت يا خال، ستقل مطبوعات ت مياسر معاون 

مخالف مصالح ملی تلقی ميشده است، وبنابراين، چاپ آن کتاب را با 

که بعدها غبار  يده است، چنان همان شکل ومحتوای آن الزم نمی د 

همان نظريات خود را در جلد اول افغاستان در مسيرتاريخ درصفحه  

اده د  وزابا اينطور بر ه بدشامدر رابطه به سياست نظامی اح 3۵9

،».... یکى ازکارهاى عجیب و بیفایده وحتى مضر احمدشاه این است 

بود که درامور داخلى هند مداخله منفى نمود. به این معنى که دولت 

ى هندوستان مضمحل وعاجزتر از آن شده بود که بتواند  بابر

 کشوربزرگى را اداره کند، درحالیکه گرگ استعمار درگوشه اى

.درچنین وقتى دوقوت بزرگ وکوچک ملى  ودب اوکمین گرفته انهازخ

درجنوب ودر شمال هندتشکل کرد. آن یکى دولت مرتهه )مرهته ( و 

ه از نظر حفظ حوزه  بته احمدشااین دیگرى قواى سکهه بود. ال

سندحق داشت که تماممیت کشور خود را تا لب دریاى سند دربرابر  

با  نده ى حمله در قلبول ید،اقواى توسعه طلب سکهه دفاع نم

مصرف خون هزران افغان و هندوستانى براى درهم شکستن قواى 

ملى مرهته کارخطرناکى بود و هیچگونه ارتباطى بامنافع ملى  

 وستان)؟( نداشت . تان یا هندافغانس
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نتیجه این فتح درخشان درواقع ، عجله براى برداشتن سنگى 

ى الخ شاه خواست اینحمد. ادبزرگ از دم پاى استعمار انگلیس بو

بزرگ را درهندوستان بنام دین و توسط تقویه یک دولت فاسد شده 

الى که چنین نشد. که بحکم تاریخ محکوم بمرگ بود، پر کند، درح

شد ولى دولت بابرى زنده نگردید. پس راه براى نفوذ  مرته کوفته 

ند  ه هداستعمار بازتر شد. زیرا نه دولت افغانستان جانشین دولت مر

ت بزرگ ملى هند. شاید دراینجا توان گفت  قوم گردید ونه کدا

احمدشاه در زمان و مکانى بسر مى بردکه پیشبینى ازخطرات آینده  

 بود.«   استعماربراى او نا ممکن

من در گفتار سوم خود تحت عنوان »توضيحی بر يک  و 

  پراگراف بحث انگيز تاريخ غبار در باره احمدشاه بابا« به نقد و 

ومرحوم حبيبی را محق ميشمارم که بخاطر . آن پرداخته امسی برر

همان پرگراف که مخالف نظر وديدگاه او بوده، نظرمساعد نداده 

رانگيز است که ده ها  ميز وبحث باست.اين پرگراف چنان تحريک آ

سال بعد از نشر آن درتاريخ غبار، امروز از آن به عنوان يک حربه 

يگردد. ومن مقاله م دهون مرزی استفابر رات شعليه احمدشاه بابا  درن

  2۰۰۰يی در بارۀ اين پرگراف نوشته ام ودر شماره اول ماه می سال 

ل سال مجله زرنگار چاپ تورنتوی کانادا ونيز در شماره ماه حم

 شمسی مجله دعوت چاپ ناروی به نشر رسانده ام. ۱379

 حاد:اتحزب سری 

)درصفحه   د تحااحزب سری درجلد دوم تاريخ غبار، بحث 

جلب توجه ميکند، چون با نام ميرعلی گوهر غوربندی ونام  نآ ( 2۵۸

خواجه محمد نعيم قومندان آشنائی داشتم، با دلچسپی آن بحث را 

مطالعه کردم، اما از ميرعلی گوهر غوربندی که نفر سوم آن حرکت  

شمرده ميشد، نام برده نشده بود. در حالی که در کتاب » ظهور  

او   ۱۸۸ستان « در صفحه انفغا داد دران استب انيقربومشروطيت 
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شخص سوم حرکت کودتای قومندان خواجه محمد نعيم خان در 

ش نشان داده شده است، علت اين باصطالح »قلم   ۱329نوروز 

هفته   ۴۰۸اندازی« مرحوم غبار را آقای غالمعلی تيموری در شماره 

رعلی  مي حوم رنامه اميد شرح داده و اشاره به گفتگويی ميان م 

رحوم غباردر رابطه به افواهاتی پيرامون رهائی  ومی ند هرغوربگو

 غبار از زندان دارد.

آقای تيموری از قول ميرعلی گوهرغوربندی در يکی ازاعياد 

 در کابل روايت ميکند که گوهر گفته بود:   ۱3۵۴مذهبی سال  

»آقای غبار! عمرتان را در مبارزات سيا سی در مقابل ظلم و  

وئيها، با مردانگی صرف کرديد. ر گوزوتی ها ی عدالو ب اد د استب

تلخی های زندان را چشيديد که هيچکس نميتواند انکار کند. اما مردم  

ميگويند که آقای غبار در آخر عمر شهرت نامی را که کمائی کرده 

بود مورد خطر قرارداد. مردم ميگويند که آقای غبار چون رنج زندان 

توبه نامه به حکومت دن دا ت ، باتوانس نمیده ررا اضافه تر تحمل ک

وقت به اعتبار خود صدمه زد. چون اين بگفتم، برافروختگی از 

سيمای آقای غبار مشهود شد وگفت : شما ميگوئيد يا مردم؟ با خنده  

برايش گفتم مردم؛ ميگويند. من در وقت رهائی شما هنوز در زندان 

در م. رفته اقرار گيد ترد وبسر می بردم. من از گفته مردم در شک 

پاسخ گفت: شما ويا مردم در زمينه کدام سند ارائه کرده ميتوانيد؟  

تکراراً بخنده گفتم: آقای غبار! معيار قضاوت مردم خالصی شما از 

زندان است. چه با رفقای که يکجا ودر يک فقره و در يک وقت 

د،  شديها ربزندان برده شده بوديد، شما بعد طی مدت کمتری از زندان 

سال يعنی دوچند دوره  ۱2همرزم تان اضافه از مدت ای رفقساير  اما

زندان شما، در زندان سپری کردند. حتی يک تعداد در زندان جان 

دادند که خود دليل و سند است. سخن من پسند آقای غبار نيامد وبا هم  

 خدا حافظی کرديم.« )البته اين اتهام در انتخابات دوره دوازده شورا
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ی وکالت در يکی ازحوزه های شهر کابل  برا را ر خود وم غبامرحکه 

کانديد کرده بود، ازجانب رقبای سياسی اش، بخصوص رهبران 

حزب دموکراتيک خلق زياد گفته ميشد تا ازمحبوبيتش در ميان مردم 

 بکاهند.( 

در هر حال بايد گفت که ميرعلی گوهر غوربندی فرزند سيد 

يم قوماندان در نعحمد واجه م تای خ کود رۀ ق علی اکبر غوربندی در ف

ش   ۱3۴2زندانی شد وچهارده سال يعنی تا سال  ۱329حمل 

درزندان باقی ماند. وبعد از رهائی از زندان مردم غوربند او را 

بحيث وکيل خود در دوره دوازده انتخاب کردند. چنان مينمايد که 

  مانر هطمرحوم غبار نام مير علی گوهر غوربندی را عمداً بخا

 منزل نامبرده از قلم انداخته است.درخصی های ش صحبت 

بدون ترديد بگو مگوهای مرحوم غبار ومرحوم سلجوقی در 

دورۀ هفتم شورا بخاطر موضع گيری های متضاد همديگر، دره ای 

از تنافر ميان آن دو ايجاد کرده بود تا آنجا که مرحوم سلجوقی اشعار  

ورا  ش و دره هر د يبی کحب  حوم رهجوآميزی بر ضد مرحوم غبار وم

 در يک صف قرارداشتند، می سرود و به چاپ ميرسانيد. 

در اين راه مرحوم استاد خليلی و مرحوم برهان الدين کشککی 

مدير روزنامه اصالح ومرحوم نسيمی مدير روزنامه انيس و برخی  

ديگر مرحوم سلجوقی را همراهی ميکردند. دريکی از اين هجويات 

ً منايی کقمرحوم سلجو »وطن فروش« خوانده بود.   رابار رحوم غتا

مرحوم غبار خود می گويد: » نويسندگان اجير و روزنامه های دولتی 

با انشاد مقاالت و اشعار هجوی ضد رهبران اپوزيسيون به افترا  

وجای   (2۶۶واتهام ودو ودشنام می پرداختند،« )مسيرتاريخ، ص 

  های جونامهوقی هسلج ان خديگری مينويسد: »ومفتی صالح الدين 

 ( 2۴9نظوم عليه اعضای حزب نشر ميساخت،« )همانجا، ص م
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اگرچه مرحوم حبيبی جواب مرحوم سلجوقی و مرحوم خليلی  

را با شعر ميداد و رساله "خليلی نامه" را در پاکستان سرود وچاپ  

کرد. اما معلوم ميشود که آن هجويه مرحوم سلجوقی تاثير خود را در 

ود که تا سال های بعد هم آن  ب شيدهنان بخبار چم غ رحو مذهن وخاطر 

را فراموش کرده نتوانست و بنابراين در جلد دوم تاريخ خود آخرين  

تير خود را بر عالمه سلجوقی رها کرد و خود از جهان رفت.   ياد 

 آن بزرگ مردان دا نش وفرهنگ گرامی باد! 

ً توجه خواهند کرد که آنچه    ره بر خب اهل خواننده ارجمند حتما

فغانستان درمسير تاريخ انگشت گذارده اند، ازسر عناد ا های کاستی

 -وکينه توزی نيست ، بلکه خواسته اند تا طرز نگرش و منزلت علمی

فرهنگی مرحوم غبار را در ميان اهل قلم وپژوهش و دانش مربوط به  

تاريخ افغانستان مشخص تر کنند و نسل های آينده را متوجه اين  

جات يابند. و ضمناً خاطر نشان نمايند که ن راهی از گم ند تاماي ا نهلغزش

نوشته های مرحوم غبار را بايد با دقت وحوصله مندی بيشتری  

 خواند. 
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 گفتار دوم

 

 فرهنگی  کشور -تخریب چند شخصیت علمی

 درجلد دوم تاریخ غبار 

 

 

جلد دوم تاريخ افغانستان در مسير چاپ 

ه ه مبارز وشناخته شد سند ينو  تاريخ، اثر

که به تاريخ  شور، مرحوم غبار برای آنانی ک

وآگاهی های تاريخی عالقمندی دارند، خبر  

مسرت باری بود ونسخه ای از آن را دوستی  

از فاصله چندصد کيلو متری برايم فرستادند 

 ان خواندم. ومن آن را باعالقه و اشتياق فراو

 م(1978 -1898غبار)                                                         

از مطالعه اين کتاب و ستم های که بر مؤلف آن وساير  

ً متأثر شدم   روشنفکران حق طلب ما روا داشته شده است، واقعا

وتاسف خوردم ويک بار ديگر روح آن بزرگمرد را شاد ويادش را  

ا آنچه اين تاثرم را دوچندان مينمود، ديدن ستمی  گرامی خواستم. ام

حق طلب و آزادی خواه، در حق برخی از   ن مرد قلم اي بانوک که ود ب

داشته شده و اين ستم   شخصيت های علمی وفرهنگی کشور ما روا

بمراتب آزاردهنده تر از ضرب وشتم شکنجه گران و ستمگران ستم  

 پيشه دستگاه حاکمه وقت در کشور است.
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  خ اين شخصيت های علمی که مورد کم لطفی درجلد دوم تاري 

ارت اند از مرحوم پوهاند حبيبی،مرحوم عالمه  د،عبفته انقرارگرار غب

هادی داوی. اين  ل يانا ومرحوم عبداسلجوقی،  مرحوم نجيب هللا توروا

اشخاص نه تنها درعمر خود مرتکب هيچگونه خيانت وجنايتی در  

د، بلکه حتی المقدور در راه بيداری  حق وطن و مردم وطن نشده ان

زير چکمه  خويش از  برای نجات  ه آنهان ب داد  مردم وطن وآگاهی 

افزون   های استبدادی رژيم حاکم در کشور، نيز گام برداشته اند.

فرهنگی خويش   -براين، آنها هرکدام با آفرينش آثار گران بهای علمی 

ود انجام داده اند، نه تنها خدمات فراموش نشدنی برای وطن و مردم خ

رفته اند.  ته وز گذاشخود نياز عد ببلکه دين بزرگی برگردن نسل های 

واگر محصول کار وخون دل خوردنهای آنها برای روشن شدن تاريخ 

هنگ کشور، چراغ راه ما نمی بود، نميدانم ما چگونه می  و فر

توانستيم امروز از هويت فرهنگی خود در برابر ياوه سرائی های  

ها آن برخ ستانی ها و ديگران به دفاع بر خيزيم و تاريخ خود راپاک

 يم؟ بکش

در جلد دوم تاريخ خود، تصوير روشنی از  غبار مرحوم

دستگاه حاکمه استبدادی در کشور فرا چشم خواننده ميگذارد و با قلم 

روشنفکر وحق   توانای خويش نشان ميدهدکه: چگونه عناصر آگاه و

ن دوست، يکی پی ديگری به بهانه های  طلب ومشروطه خواه و وط

ند، نيرو وتوان آنان  گرد نجه ميند، شکيشوه م د مختلف بزندان کشي

نيست  خورد وخمير ميشود و باالخره يا در زندان نابود و سربه 

 ميگردند و يا در بيرون زندان خنثی و بی اثر ميشوند.

با درنظر داشت سياست خشونت بار دستگاه حاکمه وقت مبنی  

ور، زندان و شکنجه روشنفکران ومشروطه خواهان، بر تر

همه ضديت ومخالفت علنی خود با  با م غبار ب مرحو جنانه ا خوشبخت

 رده است.خاندان با صطالح خودش »حکمران« جان سالم بدرب
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شرحی که مرحوم غبار در باره شکنجه گاه ها و انواع شکنجه  

ميکند.  بر اندام خواننده راست هاوجزاهای وحشتناک ميدهد، مو

راحل  همه م آن دمیآخيلی مردانگی و جان سختی ميخواهد که  وواقعآ

کوب، آزار وشکنجه، گرسنگی، محروميت از نور آفتاب، ت ول

ن از ديدن زن وفرزند واقارب و دوستان، کوته قفلی، محروم بود 

خوابيدن اجباری در روی زمين نمناک، نداشتن امکانات شستن  

ش وناخن دست وپای، زندگی در سروجان، نگرفتن موی سر وري

وباالتر از  دترنده وبده وخزگزنی وزميان شپش وکيک وحشرات مو

اينها توهين وتحقير به شخصيت انسان از جانب دژخيمان زندان  

ه وغيره رابگذراند، مگر درپايان آن همه رنج ودرد وشکنجه  وغير

های طاقت شکن، بازهم از جانب يک هموطن آگاه وحق طلب خود  

  يگر د سوء ظن وکم لطفی وبرچسپ قرار بگيرد، بگمانم که اين  مورد 

ابل تحمل خواهد بود. چنانکه خود مرحوم غبار  ر قار وغيی ناگوبس

نب رهبران حزب خلق وپرجم مورد در پايان رهائيش از زندان از جا

اتهام وسوء ظن قرار ميگرفت. واينک بعد از مرگ خودش در تاريخ  

و مرحوم فرهنگ و ديگر مغضوبين   او می بينيم که مرحوم داوی

يل غبار خل ، حشمت رزند شو فاو  حکومت وقت مورد اتهام

 قرارگرفته اند.

دفاع از حيثيت سياسی وشخصيت فرهنگی اين نخبه گان جامعه  

ما، از حوصله اين نوشته ويا يک نوشته خارج است. ولی دراينجا 

صرف متذکر ميشوم که ميزان وطن پرستی و مردم خواهی  

ه  ، باشد بدانشوری اين شخصيت فرهنگی اگرباال تر از مرحوم غبارن و

هم نيست. آقای عبدالعلی احراری بدرستی از مقام   وی کمترهيچ ر

، وخبره  (...397اند )اميد شماره  علمی عالمه سلجوقی دفاع کرده

 گان ديگری ممکن است بدفاع از ديگران برخيزند. 
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م به کارکرد های  من در اينجا ميخواهم فشرده اشارتی بکن

تور   جيب هللامرحوم ن ی وبيبح فرهنگی مرحوم پوهاند  -سودمند علمی 

وايانا، و مرحوم عبدالهادی داوی ومرحوم سلجوقی وقضاوت 

 را به خوانندگان ارجمند واگذارم. براتهامات غبار 

 

 حبیبی:  پوهاند

يکی از شخصيت های علمی وفرزانه وطن که درجلد دوم افغانستان  

ی  ب ريخ ، مورد اتهام سبکی قرار گرفته، مرحوم پوهاند حبيدرمسير تا

ری ،بخشی ازکارنامه های علمی وسياسی  ديگمقاله من در ست.ا

رف متذکر ميشوم که: برای عالمه حبيبی را برشمرده ام، ودراينجا ص

اهل قلم واهل پژوهش و تحقيق معلوم است که پوهاند حبيبی يکی از  

 بود                                               برجسته ترين دانشمندان افغان

يربود. وشايد برای  و درسطح منطقه کم نظ  ل بی بدي رکشورماد  که

دوباره زادن شخصيتی چنين  آراسته  

بادانش های گونا گون چون او تا سالهای  

بسياری  جايش درکشور همچنان خالی  

 بماند. 

گفتن در باره مرحوم عالمه سخن 

حبيبی کاريست بس دشوار. او شخصيتی  

  ن و اسا نبود چند بـُعـدی وبايد کارش

 ( ۱9۸4-۱9۱۰بدالحی حبيبی ) ع                      هان رشتمتخصص

های مختلف فرهنگ در باره کارهای عالمه جبيبی به صورت 

مورخ بود وهم   مشخص صحبت کنند.او هم شاعربود، هم نويسنده، هم

محقق، هم ادبيات شناس بود وهم جامعه شناس.هم سياست مدان بود 

وطن شد.اما شهرت  از فراقدرد  رنج و  بسا  حملمت  هوهم دراين را

سنگالخ سياست يعنی بعد از سال   علمی استاد پس از ترک راه پراز
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در انجمن تاريخ افغانستان   که دوباره به وطن بازگشت و ۱3۴۱

 نمود، رونق ميگيرد. شروع به کار 

حبيبی ازلحاظ تبحر علمی و آگاهی برمتون کالسيک تاريخی و  

ه مندی برای بسر رساندن  طاقت کار وحوصل  حاظز لاادبی ونيز 

بی بديلی در  تحقيقی ، شخصيت ممتاز و -کارهای بزرگ علمی 

  ۱32کشور ما بود.فهرست اثار تحقيقی تاليف شده حبيبی  به 

هشتصد مقاله تحقيقی بزبانهای پشتو، دری،   اثرتحقيقی چاپ شده و

مورد در ند هاردو وعربی ميرسد. من فکر ميکنم کسانی که بخوا

اسالمی افغانستان کار کند، برای شان ممکن نيست بدون   تاريخ دوره

آمده مراجعه به آثار عالمه حبيبی از عهده چنين کاری بدرستی  بر

ی بين المللی اشتراک کرد  بتوانند.او دربيش از سی وپنج کنفرانس علم

و با ايراد سخن رانی های عالمانه  در مجامع علمی  درسطح ملی و  

 تان افتخارمی آفريد. للی برای افغانس المين ب

همانگونه که عالمه محمدقزوينی در ايران بنيان تاريخ نگاری  

علمی را گذاشت، درافغانستان هم عالمه حبيبی اساس تاريخ نگاری  

ذاشت. او برای تحليل واثبات هر حادثه تاريخی به  علمی را بنياد گ

رجوع  ذ ومنابع متعدد مآخبه  ديدن يک يا دو منبع قناعت نميکرد، بلکه

مينمود و بيخ و ريشه مسئله را کشف ميکرد وبعد استداللش را بربنياد 

 اسناد ومدارک تاريخی استوار ميکرد.

ت شخصی  استاد حبيبی  ميتود جديد تاريخ نگاری را براثر دق

خود و از روی تاريخ های علمی که دانشمندان اين عرصه در 

بود. خودش ميگويد  بودند دريافته  ردهپ کاکمبريج انگلستان نوشته وچ 

رهنمای من در تاريخ نگاری تاريخ هند چاپ کمبريج انگلستان  : 

بنابرين نخستين کسيکه   واثار تاريخی عالمه محمدقزوينی بوده است.

ود ومعيارهای معاصر تاريخ نگاری توجه نمود و درکشورما به ميت

ل وملل  رجای وئروش فهرست نويسی وتهيه فهرست اعالم جغرافيا 
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درتاريخ نگاری خود رعايت نمود، پوهاند حبيبی بود.  ونحل را 

وبخاطر ترويج همين روش های معاصر تحقيقی وتاريخ نگاری  بود 

ی تفويض گرديد. ه از طرف پوهنتون کابل به وی رتبه علمی پوهاند ک

بجز از حبيبی هيچکدام از مورخين کشور بشمول کاتب وکهزاد 

سا ولی  پراهميت  نين کارحوصله فره چت ب سوغبار وفرهنگ، د 

 تاريخی نزده اند.

تحقيقی مرحوم حبيبی، نگارش   -يکی از شهکار های علمی

»افغانستان بعداز اسالم« او است که با استفاده  صفحه ای۱۰۵۸تاريخ 

صد وده منبع ومأخذ معتبر عهد اسالمی، با متود و معيار های از سي

ريخ افغانستان است و در آن تا ردهن باعلمی تاريخ نگاری آنرا به پاي

در قرون نخستين اسالمی به تحقيق گرفته شده است. وتا کنون در 

س از هرچاپ نسخه های آن  ايران چندبار تجديد چاپ شده است و پ

 د.طی چندماه ناياب ميگرد 

ارزشمندی اين اثر را از اينجا بخوبی ميتوان درک کرد که پس 

ن تمام نسخه  عد از چاپ نخستي ه بوماد از چاپ اول ، در همان يکی 

های آن از طرف دانشگاه تهران خريداری شد و به ايران انتقال داده 

در تاريخ در آن دانشگاه قرار شد وسرمشق کار تيزس های دکتری 

 گرفت.

تحصيالت عالی کشور نيز تالش های مثمر  حبيبی در عرصه

از دست  يکیل، بنمود و تاسيس فاکولته ادبيات وزبان در پوهنتون کا

علمی اوست که خود در آن بحيث نخستين رئيس فاکولته   اوردهای

 وهم استاد زبان وادبيات پشتوسهم فعال داشت.

 حسب ونسب وتحصیالت : 

دارد. پدرش مال  حبيبی به خاندان علمی محقق قندهاری تعلق 

عبدالحق وپدر کالنش مولوی عبدالرحيم و جدش مولوی حبيب هللا  

بت تخلص خود را حبيبی  اشت. به همين نس م د نا یمحقق قندهار 
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ړ متعلق به قبيله کاکپښتون و بود. از لحاظ تبار قومی  انتخاب نموده 

ميالدی درقندهار متولد شد وبعد از ختم  ۱9۱۰د. حبيبی درسال بو

شمسی، پای تلمذ وشاگردی   ۱3۰۴شش ساله مکتب شالمار، در دوره 

آن با  ی نشست. بعد از هار کند  مولوی عبدالواسع ومولوی ابوالوفای

مطالعه نشرات افغانی و ايرانی و هندی چون: سراج االخبار، حبل  

ايرانشهر، ارمغان، الهالل، صور اسرافيل و ديوان   المتين، کاوه،

ها و  محشور شد و آشنايی با ديدگاه  های ادبی دریاشعار کالسيک 

،  ينیقزو های محمود طرزی افغان و سيدحسن تقی زاده، محمد نوشته 

نشهر، جمال زاده ايرانی، جرجی زيدان مصری، سيدکاظم، ايرا

سهيلی نعمانی هندی، سليمان ندوی و ديگران به ارتقای شخصيت  

 پرداخت.  علمی خويش

های عربی، اردو و  او عالوه بر زبانهای پشتو ودری،زبان 

های اوستايی، سانسکريت، فارسی انگليسی را می فهميد و با زبان 

سالگی به وظيفه رسمی آغاز کرد  ۱۵اشت. حبيبی در ی د نايشباستان آ

های شعر  با نوشتن تاريخچه سبک  ۱3۱۱سالگی در سال  22و در 

پشتو )به فارسی( به کتاب نويسی و تاليف پرداخت، هرچند قبل از آن 

  نوشت.جريده هفتگی طلوع افغان مقاله می  در

 بُعد سیاسی حبیبی: 

  اسع شهيد، شخصيت الوبد عحبيبی،پسرعم و شاگرد مولوی 

عبدالواسع کسی بود که عالم وراست گوی وضد انگليسی بود . مولوی 

وقتی رژيم امانی از سوی حبيب هللا کلکانی با سقوط مواجه گرديد، با  

وجوديکه چندی پيش از سوی شاه امان هللا از کار برطرف و به  

(  انیم م يقندهار برگشته و بيکار بود، ميدانست که اين کار)سقوط رژ

ين به  توطئه های انگليس صورت گرفته است ، بنابر  براثر دسايس و

مخالفت با حبيب هللا کلکانی وحمايت از شاه امان هللا برخاست و  

فتوايی صادر کرد و در آن حبيب هللا  را ياغی و متغلب وقطاع  
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الطريق وغير واجب االحترام خواند و مردم را برای استقرار دوبارۀ  

وترغيب کرد. وقتی که قندهار از تخت کابل تشويق بر هللاشاه امان 

اشغال و مولوی عبدالواسع را در جملۀ زندانيان به کابل  سوی سقويان

بردند .حبيب هللا کلکانی از مولوی عبداواسع پرسيد که چرا عليه من  

فتوا صادرکردی ومردم را از اطاعت به من منع نمودی؟ او درجواب  

طاع الطريق استی  متغلب وغاصب وق تو رمن ظگفت : اکنون هم از ن

هللا دستور داد تا او را به دهن توپ بستند   و بايد قطع يد گردی! حبيب 

وشهيد ساختند. استاد حبيبی علت اين همه جفا ها درحق استاد خود و  

در حق پدر بزرگ خود و در حق شاه مترقی وعدالت خواه شاه مان 

م می دانست که ا هن ريهللا را زير سرانگليس می دانست و ا

يت مردم جنوبی  را جلب پهساالر نادرخان  بنام  امان هللا خان حماس

کرده و ارگ را از بچۀ سقو گرفته است، اما به مردم دروغ گفته و  

بجای شاه امان هللا خودش براريکۀ قدرت تکيه زده و با اشارت 

انگليس مشروطه خواهان وطن دوست را يکه يکه نا بود کرده و  

ثل مولوی عبدالواسع ]پسرعم[ ومولوی  بنابرآن او هم مد، يکنم

حيم]پدر بزرگش( از انگليس وانگليس مشربان نفرت داشت و عبدالر

تا ميتوانست آنهای  راکه با دسايس انگليس درافغانستان به قدرت 

 رسيده بودند، افشاء و رسوا می کرد.

د را رخوعم ماستاد حبيبی، با چنين ذهنيتی ده سال از بهترين ايا 

-۱33۰سر برد)رزه با رژيم سلطنتی افغانستان، در تبعيد بدر راه مبا

ش( و برای افشای ماهيت استبدادی رژيم  ودادن آگاهی به  ۱34۱

مردم  و رساندن صدای مردم مظلوم بگوش جهانيان ، رنج ومشکالت 

زيادی را متحمل گشت. او برای رساندن صدای اعتراض هموطنانش  

ن« و مجله »دجمهوريت ژغ«  »آزاد افغانستا يدهجر  ردست به انتشا

ر پاکستان زد واز آن طريق برای آوردن رژيم  )صدای جمهوريت( د 

 جهموری بجای رژيم سلطنتی کارهای درخور توجهی کرد.
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حبيبی در اينجا بمنظورنشان دادن ميزان مخالفت وضديت  

له مقاربارژيم سلطنتی و زبان تبليغ او برضد دستگاه حاکمه وقت، س

»آزاد افغانستان« را که سالها قبل داکتر حسين  شماره اول جريدۀ

رستاده بود، دراينجا باهم  بهروز دانشمند افغان از مسکو برای من ف

 ميخوانيم: 

 

 !  ندای افغانستان آزاد»

   يا خار وخس زمانه را جا روبی    

 يا پست وبلند دهر را سر کوبی 

 تا چند توان وضع مکرر ديدن      

 ی آشوبتی، نصبی، قيام  لی،عـز

بلی! انقالبی، تحولی، گردشی، جنبشی که اوضاع کشور را 

دگرگون سازد، مطلوب وهدف ماست. ما انقالبی را ميخواهيم و  

داد و تحولی را مرحبا ميگوئيم که ملت افغانستان را از اسارت، استب

ذلت حکومت شخصی برهاند و بمعراج آزادی و سعادت اجتماعی و 

ميخواهيم مملکت عزيز ما اند. ی برسترقيات عصرو  ملی وحدت 

يی خيل افغانستان، از سر پنجه قهار خاندان ظالم و مستبد يح

وحکومت خاندانی فعال مايشاء شان نجات يابد. ميخواهيم ريشه های 

ن اين حکومت غير ملی ازبن برايد. منحوس ستمکاران و خدمتگارا

هيم  ميخوا نيم. شان بر سا دارکر ر ميخواهيم تبهکاران وظالمان را بکيف

بر شالوده اسالميت، عدالت، ديموکراسی و مصالح ملی و انسانی خود 

ملی افغانی« را بنياد گذاريم. ميخواهيم در برابر نيروی  »حکومت 

يحيی خيل   مدهش استبداد و وحشت، خون خواری وستمگاری

دی آزا مقاومت کنيم، پيکار نمائيم. قربانی دهيم، و از روح نياکان

 وری طلبيم و بقوت حق و افغانيت اتکا کنيم.ود ياکار خمنش و نيکو
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چنين انقالب و چنين جنبشی را ميخواهيم! وتحريک ملی »آزاد 

افغانستان« که اين مجله، ارگن رسمی و ترجمان آن خواهد بود، 

 د چنين قيام ملی برخالف مستبدين و جفا کاران است!حامی و موج

ماگران  دسته يغلطه يک در زير سکه ست املت افغانستان ساله

عبه اغراض و مقاصد سوء شان است. ودر دنيائی که  ستم پيشه، مل

نسيم گوارای آزادی و دموکراسی بهرگوشه آن ميوزد، اينک در 

وهر قدر ۰فتاده اند سالسل اسارت و اغالل مذلت و استبداد شخصی ا

ئی  رها دست وپا ميزنند، از سطه ناروای اوليگارشی يحييی خيل

 ندارند.

فغانستان به تمنای ديموکراسی و عدالت ه ملت اامروز ک

وحکومت ملی می تپد، وآزادی خواهان در هر گوشه کشور بسعی  

وجهد ال ينقطع آغاز کرده اند وصدا های مهيب »انقالب« از فراز 

نستان بگوش ميرسد، وظيفه انسانی دنيای عدالت خواه و کوهسار افغا 

بخت و ملت  ملکت بد اريک ومن گوشه تاي که ت ديموکرات ومهذب اس

که  سياه روز گار را بنظر غور ببينند و نگذارند در چنين روزگاری

بشر از تمام حقوق انسانی برخوردار است، ملتی بدبخت در چنگال 

بدهد واز تمام حقوق انسانی  استبداد وسفاکی حکومت شخصی جان 

 محروم باشد.

ند و  لل بيايبين الم امعمج نامروز بايد نامه نگاران ومبصري 

در تحت کدام شرايط بزير سر نيزه   ينند که مردم افغانستان چطور وبب 

دژخيم استبداد زندگانی ميکنند؟ بايد بيايند و ببينند که اين ملت سيه  

اولی هنوزهم پوست می پوشند  روزگار چگونه مانند انسانهای قرون 

 و لباس در خور آدميت ندارند. 

انی که برای  ! ای کسن بيستم رمهذب ق هایساننبيائيد! ای ا 

زادی و آرامی بشر، مناشير حقوقی را بوجود آورديد، مجامع  آ

نگهداری حقوق بشری را تشکيل کرديد، ونمی گذاريد که انسانهای 
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در بين شما ملتی موجود است  مظلوم از ستمگاری رنج ببينند، بيائيد 

خود  ساران وهر ک. د د هم ندار که ازحقوق انسانی بهره کوچکی هنوز

بکردار  انسانهای وحشی با حيوانات خود يکجا می خسپند، و  ند مان

ازمنه سياه، هنوزهم بجای لباس، پوست حيوانات را می پوشد، واز  

 زندگی عصری و مدنيت و تهذيب قطعاً محروم است! 

 چنين جمعيتی، اشخاصی نيز موجود اند که بگوشت و در ميان

 نند، وانی ميکخت کامروم و بدبمظل ی  ا پوست و خون اين انسانه

رعونت سرمايه داران اروپا و امريکا دارند.   حياتی بهتر از عياشی و

باد! اين جور وستمگاری، نيست باد اين افراط و تفريط! آزادی  بود  نا

دزدان جامعه قد  ف اين دسته دغا باز وخواهان ملت افغانستان برخال

اکاری  قوق، فد سلوب الح و موم لعلم کرده اند و برای چنين ملت مظ

يده افغان را از ينمايند ،تا بمرحمت و نيروی ايزد توانا، ملت ستمد م

يغما گری و چپاولگری نجات دهند و حکومتی  ناروائی و اين ستم و

مردم وغمخوار عوام،  را در افغانستان بوجود آورند که نماينده

 وهمدرد و خدمتگار ملت مظلوم افغانستان باشد! 

مان را بلباس ای لغن دره هست پوشا خواهيم پوميما  بلی،

انسانی و بشری در آووريم. ما ميخواهيم مردم برهنه و گرسنه هزاره 

لباسی دهيم، ميخواهيم تمام ملت را از قهر وخشونت  جات را نان و

ملی رهائی دهيم. ميخواهيم هر فرد ملت  اين حکومت ظالم و غير

  وحکومت  ه بگيرد کشور بهرات قدرمافغانستان حق داشته باشد که در 

 خود را بدست خود و بسود خود تاسيس نمايد! 

اينست مرام ما، واينست هدف سعی و مجاهدت آزاد افغانستان،  

که بياری ملت و توفيق خداوند مهربان، با کمال فداکاری بر اين  

پيکار ما با نيروی تاريکی و ستمگاری و  مستقيم روانيم. و سراط

داريم که اندراين راه   ينيق ست. وسری ا ود و خ اد د اهريمنی استب
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دشوار گذار، همدردی بشر عدالت پسند و ديموکرات با ماست، وتو 

 فيق ايزدی نيز با ما همراهست!

ر خيزيد ای ملت غيور افغانستان! قيام مردانه نمائيد! آشوبی ب

سر ستمگاران بپا داريد! دستی از آستين همت فرا کشيد! نابود سازيد  

 ! نابود سازيد تبهکاران ان يحيی راان دودمتباهکارن ذلت و  ببي مس  ناي

! نيست گردانيد يغماگران را! از بُن برداريد ريشه خيانت کاران  را

سال خون شما را  22را، وبکيفر کردار برسانيد، کسانی را که مدت 

ند.  امروز اگر شما برهنه ايد، از دست کيست؟ اگر شما گرسنه  مکيد 

ما در بين ريشقه و  ه های شاگر مرد ن کيست؟ ب آمسب ايد عامل و

ر شما  علف پيچانده بگور می روند، اين حال را کدام اشخاص بس

آورده؟ اگر مردها و جوانان زيبای شما بخاک وخون می تپد، و زنان  

شده اند، عاملين آن کيانند؟ باری فکر معصوم تان بی پرده وبرهنه 

ادی، منان آزملی، دش ناندشم بريد، کنيد، سر بگريبان سنجش فرو

 دبختی، مسببين سيه روزی خود را بشناسيد! ملين بعا

بدنيا خواهد رسانيد. را  »آزاد افغانستان« صدای مظلوميت شما

ديموکرات خواهد  ]بجهانيان[  را بدنيائيان  احوال فالکت وبدبختی شما 

گفت. »آزاد افغانستان« کوشش خواهد کرد که درد های جانکاه شما  

د. بلی، »آزاد افغانستان« از شما دست آورای آن ب داروی بره وديد  را

دا کار! قوم ف و برای شما، وهمدرد شماست. پس ای ملت نجيب و ای

باری تو هم بر خيز! قيام مردانه نما، تفنگ به شانه خود گير، با نيرو، 

وبا قوت مردنگی با پنجه های خشونت و غضب ملی، حلقوم خيانت 

 ! رکاران را بفشا

 گــرد بــرآريم و ز خيل عـد خيزيد که ا

 بـر دار جــزا، خاين نامــرد بــر آريم 

 چون شير ژيان، پنجه به آورد برآريم 

 با نـــيک بـــنيکی، بــبدان تند بکردار
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آزاد افغانستان پاينده باد!«]برگرفته از مقالت   انقالب زنده باد!

 ارسالی دکتور محمد حسين بهروز عنوانی من[ 

 

ادات شديد اللحن، ضديت و مخالفت تق ان حمالت و با چنين ی يببح

خود را با رژيم سلطنتی شروع نمود. و درهمين شماره اول مقاالت 

سياسی وتاريخی و انتقادی تند وتلخ ديگری به آدرس رژيم کابل به  

 نشر رسانده است . 

به قول مرحوم آصف  آهنگ، صالح الدين سلجوقی برضد  

مه هاي دولتي و  ناوزد و در رحريف کرا تظ رفحبيبی يک غزل حا

 همچنان از راديو کابل به اين صورت نشر و پخش کرد: 

 صبا به لطف بگو آن غــــزال زيبا را         

 که سر به کوه و بيابان تو داده اي ما را 

 [ که قـــدش دراز باد چرا          ۱وطن فروش] 

 اتفـــقدي نکند طوطي شکـــــــــــرخوا ر

 بــاده پـــيمايي          و ي  نشيـــن  ا حبــيب ب  تو

 به ياد آر حـــريفــــــــــان باده پيمـــا را

غبار بود که قامت افراشته منظورشاعراز کلمۀ وطنفروش، -۱]

 داشت و هدف از حبيب، هم استاد حبيبي بود.[ 

وحبيبی در جواب هجونامه  سلجوقی، اين قطعه را  در دفاع 

 کابل بر سر زبان ها افتاد: ر د  ه بزودی ر گفت کغباوم حازخود ومر

 فلک به قهــر بگـو خانــدان يحيی را          

 که سربکوه و بيابان تو داده ای ما را 

 وطنفروش که جايش بديره دون بادا           

 رياستی نــدهــد سبز چشم رســوا را

 بپول دوست توان صيد سرخـک زيبا            

 ـا رادانـ  مـرغ  نگيــرند نـه داو   بدام
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 ندانم ازچه سبب رنگ آشنائی نيست          

 به چشم سبــز شياطـين ديــو سيما را

 نشينی و تهمت آغازی             *چـو با صديق

 باده پيـما را  انبـيــاد آر دمـی دوســت

            بــياد دوست بداراالمان و بــزم بتان

 را** د حميراآورـص رقبپول بانک ب

 

يبی رساله ای دارد بنام "خليلی نامه"، در المه حب مرحوم ع

ر د وهجويات او که درسال های تبعيد خود آنرا مذمت خليل هللا خليلی 

آن اينجا    در پاکستان سروده و به چاپ رسانده است. چند بيت  ۱953

 نقل ميشود: 

 چـرا كردی بمـن تحقیر و توهین؟      خلیلی ای خلـیلی جان مـن بــین     

 یوقـــاحـت كــردی و دشـنام داد       ن كه یك پـیـــغــام دادی   م ایشنید

 اشخــاِص بي وجدان بدنام ــزبج  نه خـوی راد مـردانست دشــنام         

 شكر بارت زبان و لـیـك خـــاطر           بانــواعِ فضولي هاست مـــاهـــر 

 ي دادت كـــركـتر، مسلكی نـیزخدا  ایكاش با شـــــــعر دالویــز           هم

 بینگـــیزی هــزاران فتنه و خشم  مفــتـن كوتهی! در لمــحهٌ چشم         

 اه            یــــِد طـــوالی فتـنه، قـــِد كـوتاهی ای مـرد گمرهم ادتدخــدا 

 مراچون نیست بایاران سِرجنگ          نمي خـواهم فتد بر خاطرت رنگ

 ت         سخـن هــا از فضولي های خویتون تر گفـت گوینمي گویم فـــز

 ــدر گفتم و رفتمهمین بس اینــقـ

 تـفــتم ب وتا رز دشنامت بسی د

 ،ارسالی محمدمعصوم هوتک ازکانادا[۱953]خليلی نامه،از قلم حبيبی، پشاور

 

 ______________________ 

 منظور از صديق ، محمدصديق خان وزيری است .  -*

 ،اسم خانم  سلجوقی  ومنسوب بخاندان شاهی بود.يراحم-**
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 قسمتی ازسرمقالۀ شمارۀ دوم آزاد افغانستان: 

 ۱33۰جدی  7حبيبی شماره دوم »آزاد افغانستان«را  بتاريخ 

کستان چاپ کرد. حبيبی  م در پشاور پا ۱9۵۱دسامبر  29ش مطابق 

نام   يت افغانی مؤسس آزاد افغانستان«ابع»ت  اعنوان آن سرمقاله ر

ن علت خروج موقت خود از وطن را توضيح نموده و بر گذاشته ودرآ

مسئلۀ سلب تابعيت افغانی خود از سوی شورای ملی که برخالف 

اعالميه منشورحقوق بشرجهانی صورت گرفته بود اعتراض ميکند. 

 در  ويشخپس از آنکه شرحی در مورد سوابق ماموريت  حبيبی،

عارف و معاونيت  ادبيات و وزارت مرياست اکادمی افغان و فاکولته 

رسمی به ازبکستان و   -رياست مستقل مطبوعات و سفر های علمی 

هند و ايران دارد، هجرت مؤقت خود را در اواخر دوره شورای هفتم  

ورای ملی فيصله ای مبنی بر سلب  به پاکستان بيان داشته واز اينکه ش 

 موده، اينطورمي نگارد: ر نصاد  تابعيت او

سال حکومت دودمان يحيی، من مامور رسمی 22»در مدت 

دولت بودم و در ميدان علم وادب خدمتی راکه توانسته ام کرده ام که 

از نظر دانشمندان داخلی وخارجی پوشيده نخواهد بود. ولی از بدو  

ی که بنياد آن بر جور وخود سری وملت  تاسيس حکومت آل يحي

. دمان غارتگر بودمه شد، مخالف سياست داخلی اين دواشتگذ  یآزار

واز سال اول جلوس نادر خان مقتول که دشنه سفک الد ماء ناروا را 

بجان ملت کشيد به مخالفت صريح و علنی آغاز کردم ومقاالت من  

نستان الهور به ش در جريده افغا ۱3۰9برخالف اين رژيم ظالم از 

 مدافع اولين حقوق ملی بودم. در . ويشد مامضاء پريشان قندهار نشر 

مردم شهر قندهار که به دوره هفتم شورای ملی وکيل  ۱32۸سال 

)عليهم ماعليهم(   آل یحیی بودم نيز علناً بر خالف مظالم انسانيت سوز
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در مجلس شورای ملی مقاومت علنی ميکردم وتمام مردم کابل که  

   هللشاهد وناظر وقايع بودند مطلع اند و کفی با

 ا".يد شه

اضر نشد که ورتی از صور حيحيی به هيچ صچون دودمان 

دست ظلم و فشار از گريبان ملت مظلوم افغان بکشد، ويا حقوق ملی 

مردم را به آنها بدهد ؛ بنابران برای ادامه تحريک آزادی خواهی که 

ش(   ۱33۰ريشه آن در دل فردفرد ملت افغان محکم است، پارسال )

وع و  اومت علنی مشرر داخل خاک وطن مقگرد و ا به پاکستان آمدم

ز راه تشکيل احزاب سياسی و پيشبرد اين تحريک مقدس قانونی ا

ميسر بودی هر آينه به کشور ديگر نيامدمی و خاک عزيز افغانستان  

 را پدرود نه گفتمی. 

علی ايحال من بصورت قانونی، بدون ارتکاب جرم و جنايت  

پاسپورت مخصوص و  ودمب در حالی که وکيل يک شهر بزرگ 

را ( ۱329/ ۸/ 2۰مورخه -۱۰۱-۴۶3۵نستان ) رت خارجه افغاوزا

به امضای معين رسمی وزارت خارجه بشمول اوالد و اطفال بدست 

داشتم و تذکره های تابيعت رسمی افغانستان نزد من و اوالد کوچکم 

موجوداست ، مؤ قتاً ازخاک وطن بدور افتاديم. حکومت ستمکار بعد 

راه  ر افغانستان بع به شخص من د هوی دلخراش را راجهيادی ناز چ

انداخت و تا که توانست بيشرمانه بذريعه برخی از اربابان اجير  

ستمکاری نمود و باالخره به ستم مطبوعاتی اکتفا نکرد وبصورت 

عجيبی برخالف تمام قوانين دنيای متمدن )سازمان ملل( مساله را به  

ابرخی  يس انتصابی شورا برئ اوید شورای حکومتی برد. وآقای 

ای حکومتی امضاء گرفت که گويا سلب تابيعت  سان ...از شورکاسه لي

افغانی مرا نموده باشندو اين موضوع را به مطبوعات سرکاری و 

 هياهوی طوالنی قرار دادند....
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بيچاره متملق السلطان و وکالی بيسواد )باستثنای بعضی( اقالً 

نونی و بدون  بدون کدام سبب قا نفريک ت نمی فهمند که سلب تابيع 

 کار شورا که فقط قوه تقنينی است نيست، وشورا  واهش او، اوالً خ

نميتواند کار قوه اجرائيه وقضايی را بنمايد واين کار حقوقاً اگر تعلقی  

داشته باشد به قوه موخر الذکر خواهد بود که بعد از محاکمه وطی  

، کسی را از حق ونیقان مراتب ابتدائی و استيناف ويک محکمه

ً تا باز قواء اجرائی آنرا به منصه عمل محروم سازد و بيعت قانونا

 گذارد....

اين دولت جاهل ووزارت خارجه جاهل وشورای جاهل  

)باستثنای چند نفر( و متملق السلطنت جاهل وصدراعظم جاهل وبی  

سواد بايد اين ماده صريح و واضح الداللت اعالميه جهانی حقوق  

 د.ده است بخواننديق وتسليم کرزارت خارجه شان تصه وا کربشر

   : 1۵ماده 

 هرکس حقدارد که دارای تابعيت باشد. - ۱ 

احدی را نميتوان خود سرانه از تابعيت خود يا ازحق  - 2

 تغييرتابعيت محروم کرد. 

مطابق اين ماده، ترک تابعيت افغانی و يا ادامه آن حق مشروع 

و  گران غوغائی  نه ازچند نفرهوچی ست،من  یوملی و قانونی و انسان

ار خاقان. هيچکسی نميتواند شرف افغانيت را از من سلب  متملقان درب

نمايد، درحالی که گذشتگان نامور من در علم و سياست، استادان و  

دانش بخشايان اين مردمند ودر خدمت کشور خود سوابق درخشان  

و اينک در آن  ند ه اد دارند ودر آن خاک با نام ونشان زندگانی کر

فع مليه آن مردم خونها ريخته اند، ی آن خاک ومناخفته اند وبراخاک 

من نمی توانم خاندانی که تا ... ديروز به سبب خيانتهای از خاک  

افغانستان رانده شده بودند، با آن سوانح ننگين واجنبی پرستی های  

که دم مر اتاريخی چگونه به خاک افغانستان صادق شدند ولی امثال م
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ی کشور عزيز صرف  مات علمی وادبير اذهان و خد عمری را در تنو 

کرده ايم وزبان مرده و نامرتب »پشتو« را زندگی ادبی و تاريخی  

بخشيده ايم، به علت اينکه ملت آزاری وستمگاری و يغما گری وچور  

وچپاول مسلسل آل يحيی را انتقاد می کنيم ، ازشرف افغانيت ووطنيت 

 م عجبا! شويوم رو مليت مح

 ها  عکس با شد کار مد تی بر

 شحنه را دزدی برد بر دار ها 

علی ای حال امروز يکدسته غدار و خاين که همه مردم 

افغانستان آنها را خوب شناخته اند، زمام مقدرات ملت را بزور و جبر  

و اکراه بدست گرفته و ميتوانند به ذريعه برخی از هوچی گران بی  

رشيد  بی رشد   شهور امثال صديق ومان روجدان و رشوت خوا

 رند ولی بايد بدانند که يومرلکم و سرلنا...ياهويی بر پا داه

ما تا وقتی که جان در تن داريم خود را افغان دانسته و اين  

شرف را به قيمت و پول ديگران مانند آل يحيی نمی فروشيم و اين  

ما،  دگینعنوان شريف را هيچکس از ما سلب کرده نمی تواند. ز

ار ما، سعی ما، فکر جد وجهد ما، پيکت ما، ممات ما، خدمات ما، حيا

ما، وقف وطن است که در آن زاده شده ايم. اين غيابت مؤقت ما هم 

برای تامين منافع وطنی است و اگر عشق وطن و افغان محرک اين  

 کار نبودی، هر آينه لحظه ای از آن خاک پاک دوری نگزيدمی! 

 تو قدح می نوشيم  د يا گرچه دوريم به

 وحانی ـبود در سفـــر ربُعــــد منزل نـ

بهر صورت اين فداکاری تنها نصيب ما نيست. سابقين ما اندر 

اين راه کشته شدند اظهار حق کردند، حق گفتند. در زير تيغ سفاکان  

خون آشام نيز صدای حق بر آوردند. خون آنان ريخته شد ولی ازحق 

 نگذشتند...  
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خرقه  ق( در زيارت ۱29۸) در ساليم جد من حرالد مولوی عب

قندهار بدست امير مستبد وقت به تيغ تيز کشته نشد؟ ولی در   شريفه

هماندم به امير چه گفت؟ آيا اورا متغلب و دست نشانده فرنگی 

ش( مولوی عبد  ۱3۰۸نخواند؟ بتاريخ رجوع کنيد. باز در سال )

وپ  متغلب نگفت و بت  وی غالواسع شهيد، عم زاده من به بچه سقاو، با 

هم اگر حکومت کنونی که عبارت  رانده نشد ؟ حاال آن جاهل سفاک پ

از يک داره دزدان و رهزنان جاهل و سفاک و ستمگارند ولی به  

لباس زمامدار و شحنه در آمده اند، مرا طاغی و محروم از حقوق  

ملت بدانند، باکی نيست و عنقريب خود ملت افغان اين مسأله را  

  ب ملت افغان کيست؟ ن و ملت کيست؟ مخرميکند که خاين دي لهصفي

چپاولگر ثروت ملی کيست؟ مسبب ذلت ملت کيست؟ دشمن مردم 

کيست؟ ما يا يحيی خيل؟ اين هيا هو وهتاکی و بی شرف ]بی شرفی[ 

که حکومت شخصی و غير ملی يحيی خيل بر پا کرده اند، عشق مارا 

  د مبارز عبدالحمي اند.«]د ريگمبه وطن وملت مظلوم خويش دو چندان 

ش،   ۱377م، چاپ ۱99۶تا  ۱9۱9نستان از اقعات افغا، تحليل و

 [ ۱23 - ۱22صص 

 

 امتناع حبیبی از دستورپاکستان

 و استقبال داودخان از شهامت او 

موضع گيری خشم اگين وافشاگرانه حبيبی  در سال های  

  ش بر ضد دم ودستگاه سلطنت کابل، مورد توجه حکومت  ۱33۰

 ل می آورد. مگر دراز وی حمايت به عمتان قرارداشت و سکپا

ميالدی که مناسبات سياسی افغانستان با پاکستان  ۱9۵۶/ ۱335سال

بر سرمساله »پشتو نستان« به تيرگی تاسرحد لشکرکشی  کشيد ، 

حکومت پاکستان از حبيبی به عنوان دشمن سياسی رژيم کابل خواست 

تان در پشاور  قنسولگری افغانس زرافتا بيرق ملی افغانستان را از 
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با شهامت افغانی از انجام اين کار امتناع   آورد، اما حبيبی  فرود 

ورزيد و در نتيجه از حمايت سياسی آن کشور محروم و تحت فشار و  

 اذيت عمال وجواسيس آنکشورقرار گرفت و جانش در خطر افتاد. 

 رگمحبيبی هم که منظور حکومت پاکستان را درک ميکرد، 

ترجيح داد و روای پاکستان ود را بر هرعمل نامردانه در کشور خ

خود را در سفارت افغانستان در کراچی رسانده پناه سياسی خواست. 

سفارت افغانی طبعاً موضوع را از کابل هدايت خواست. صدراعظم  

وقت افغانستان، سردار محمد داود وقتی از اين غرور ملی و شجاعت  

از تخريبات مطلع شد، نه تنها اوامر پاکستان  ربرابافغانی حبيبی در 

حبيبی عليه خاندان سلطنتی چشم پوشيد، بلکه به کوری چشم  گذشتۀ 

دشمن، حبيبی را به عنوان آتشه مطبوعاتی سفارت افغانستان در  

 مقرر کرد.کراچی 

هنوز چند هفته از تقرر حبيبی در آن سفارت نگذشته بود که 

ت يد که به بستن سفارستان بجائی کشاکوپ نمناسبات سياسی افغانستا 

رديد. دپلوماتان افغانی بکشور باز گشتند اما های دوکشور منجرگ

 حکومت پاکستان از خروج حبيبی از آن کشور ممانعت بعمل آورد.

داودخان هم در برابر اين عمل پاکستان دستور داد تا محمد 

ال ايوب نرج رد اقبال سکرتر اول سفارت پاکستان در کابل را که برا

پاکستان برود. مگر ميشد، نگذارند به  رئيس جمهور پاکستانخان، 

اينکه حبيبی اول به کابل بيايد و بعد او به کشور خود برگشته ميتواند. 

در نتيجه اين تصميم حکومت افغانستان، پاکستان مجبور شد به حبيبی  

ه  ب بدون مزاحمت اجازه خروج بدهد. حبيبی توسط طياره از کراچی

دان هوائی  تولنه از او در مي ت کرد و اعضای پشتوغانستان مواصلاف

کابل استقبال کردند. وبرادر مارشال ايوب خان بعداً ازکابل به 

مقايسه شود با ظهور   ۱2۴همان اثر، ص مبارز، -پاکستان بازگشت. ]

  [2۴۶، ص 2مشروطيت و قربانيان استبداد، جلد 
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و  از تعقيب، زندان نه ردامسردار محمد داود، جواندر کابل 

در گذشت وبرايش مجال کار در انجمن   يی عليه حبيبی هرگونه توطئه

ش(. و از آن پس حبيبی ديگر دنبال ۱3۴۱تاريخ افغانستان را داد)

تحقيقی خود در انجمن تاريخ   -سياست نگشت وبه کار های علمی 

  هنر ت وادر زمينه تاريخ وادبي  افغانستان پرداخت  و آثار گران بهايی

وفرهنگی کشور   های کهن تاريخیيف کرد. و متن وفرهنگ کشور تال 

را تحشيه و تعليق نوشت و بچاپ رسانيد که از آن جمله ميتوان از 

طبقات ناصری منهاج السراج جوزجانی وطبقات صوفيه خواجه  

عبدهللا انصاری و  اثر گران سنگ »هنر دوره تيموريان هرات«،  

حی يعنی  مهمترين اثر تاريان مچنهزين االخبار گرديزی و و

 الم « را نام گرفت.ستان بعد از اس»افغان

تحقيقاتی خويش بزودی   -حبيبی بر اثر کارهای پر ثمر علمی 

ً در فاکولته ادبيات که خود مؤسس آن  در پوهنتون کابل، مخصوصا

بيات پشتو  بود، جای مناسبش را در يافت و به عنوان  استاد تاريخ اد 

پوهاندی   يافت درجه علمیدريس پرداخت وبدره ته بتدر آن فاکول 

سوری( نايل آمد. متعاقباً او بحيث رئيس انجمن تاريخ افغانستان  )پروف

برگزيده شد و پس از آن بحيث مشاور علمی صدارت عظمی در عهد  

 موسی شفيق منسوب گشت .

کلتور  در جمهوريت داود خان بحيث مشاور وزارت اطالعات و

بکار های  وم افغانستان، ان عضو اکادمی علعنوبه  ودر رژيم تره کی

خويش ادامه داد و در دوره ببرک کارمل به حيث مشاور  علمی 

ولی چون در نخستين جلسه   ۰وزارت اطالعات وکلتور موظف شد 

افتتاحيه »جبهه ملی پدر وطن« از اوخواستند تا سخنرانی کند، او با  

تجاوز  يک را ن شون شوروی در افغانستا شهامت افغانی حضور ق

تيک خلق را با  ميت حزب دموکراار خواند و حاکصريح وآشک

 حضور قشون بيگانه در کشور فاقد استقالل تعريف نمود.
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بدين ترتيب از فردای آن سخن رانی، استادحبيبی خانه نشين   

گشت و تا فوت نمود، اجازه بيرون رفتن از خانه را تا نزد داکتر هم  

و که در »جنبش مشروطيت« ااب کت  یاشت. و بجرم آن سخنرانند 

افعانستان« نام داشت، تا دو سال بعد از  هضت مشروطيت دراصل »ن

چاپ در مطبعه زندانی ماند. تا آنکه بر اثر تقاضا و ياد آوری های  

مکرر پوهاند رشاد واعضای اکادمی علوم درسيمنار ها از وزير  

 ت.يافيع زمطبعه اجازۀ خروج و تواطالعات وکلتور، آن کتاب از 

 

 اتهام غبار برحبیبی : 

نيم که آن همه تالش های علمی و آن همه جان  می بيوقتی 

فشانی های  حبيبی  در مخا لفت با رژيم استبدادی حاکمه به هيچ  

گرفته شده و بجای آنکه غباراز او در جلد دوم تاريخ خود،بحيث يک  

شکوه  ورد ا مره به نيکی ياد کند، او آزاديخواه آگاه و ضد استبداد حاکم

ر وتاسف است که چرا واقعا" جای تاثکی قرار داده، و اتهام سب

بزرگان قلم وسياست ما در برابر همديگرخود ازگذشت کارنمی گرفته  

 اند ؟ 

حشمت خليل غبار، آنجاکه کتاب )احمدشاه بابا( اثرديگرپدرخود 

دات نسخه )يعنی  رامعرفی ميکند، متذکر ميشود که قسمتی ازمفر

ه بيبی گذاشته شد سترس عبدالحی حآن قبل از چاپ بد ب( طالمفهرست 

بود. بعد که حبيبی از قندهاربه کابل تبديل و ديوان اشعار احمدشاه بابا 

ش به چاپ رسانيد، در مقدمه آن ديوان قسمتی   ۱3۱9را درسال 

  ازعناوين، تاريخ تولد، مسقط الراس، عمر، جلوس، تعميرات ، نشان 

ها از  کرد. امانه تن در مقدمه خود چاپ را اه شوتشکيالت اداری احمد 

اس خود از اثر غبارچيزی نگفته بود، بلکه )بعدها( طی نظريه  اين اقتب
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تحريری اش بحيث معاون رياست مستقل مطبوعات، طبع اين کتاب  

   (2، ج 279غبار را مخالف منافع افغانستان خواند. )ص 

ايان ر پد ش ۱322را به حبيبی در غبار يکبار چنين اتهامی 

اون سته بود. در آن موقع حبيبی هنوز معمقدمه کتاب احمدشاه بابا هم ب

رياست مستقل مطبوعات بود وممکن است جواب آن را درهمان زمان  

داده باشد. مگر مرحوم غبار آنرا اينک بار ديگر بعد از گذشت پنجاه  

سرشان برای سومين  سال در جلد دوم تاريخ خود يادآوری کرده و پ

ب ؤخره خود برکتااب بيشتری در موضوع را با آب وتن م اي  ه مرتب

 پدرش متذکر شده است. 

آدم وقتی اين همه سختگيری را از جانب آنهای که ادعای مردم  

دوستی وفداکاری دارند، می بيند مجبور ميشود تا راز های نگفته ئی  

ر نيز از آسمان فرود را به آدرس مرحوم غبارنيز بگويد، زيرا که غبا

 نيست.  کمبودی وکاستی امل و خالی از بود و هر زمينی که  امد ين

اتهام حشمت خليل غبار از آن جهت غير موجه است که او ويا 

پدرش نتوانسته اند مطلب ويا صفحه و يا حتی پراگرافی از مقدمه 

ديوان احمد شاه را که گويا از طرف حبيبی احيانا"گرفته شده باشد، 

 رده ميتوانست. ری از آن مطالب کرستک د ران بدهند تا خواننده د نش

حبيبی که خود قندهاری ودر دامن يک خانواده معروف علمی 

)مولوی حبيب هللا آخندزاده( تولد وبزرگ شده بود، از چنان استعداد 

سالگی به   ۱7ذاتی وسواد ودانش متداول عصر خود بهرور بود که در

ر آنست که انگبي  و برگزيده شد. اين تقررامعاونت جريده طلوع افغان 

يسندگی بوده است. و ده  ارای صالحيت نوهمان سن وسال د وی در 

سال بعد هنگامی که به چاپ ديوان اشعار خوشحال خان ختک  

وپسرش قادرخان ختک درقندهار وديوان اشعاراحمدشاه بابا درکابل 

احمدشاه  ش( بدون ترديد، آگاهی های او در باره ۱3۱9دست يازيد )

 هم نبوده است. به هيچوجه کمتر بار نبوده باشد، ازغ تر شدرانی اگر بي
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پس مشابهت و همگونی عناوين مطروحه در مقدمه ديوان احمد شاه 

بابا، هرگز به معنی سوء استفاده از مفردات کتاب غبار نيست. اما  

هنگامی که حبيبی معاون رياست مستقل مطبوعات بود ، باری کتاب  

او ارائه  ای نظر خواهی به بر را ربابا نوشته مرحوم غبا احمدشاه

مساعد ی برای چاپ آن نداده بود. واز کجا   بودند و او نظرکرده 

معلوم که همين عدم نظر مثبت حبيبی برای چاپ کتاب احمدشاه بابا ، 

باعث عقدۀ مرحوم غبار و فرزند شان جناب حشمت خليل غبارنشده  

مساعد   نا ريهظسال از زمان آن ن  ۶۱ز باشد ؟ واينک آن عقده پس ا

دانه چرکين سر باز  مسير تاريخ مثل يک ددوم افغانستان در از جل

 کرده است. 

نبايد شخصيتی چنين پر کار و حوصله مند و با صالحيت علمی  

چون حبيبی را با يک اتهام غير موجه ونا منصفانه توهين يا تخريب 

 کرد.

ن  ينهم ميخواهم اين گپ واميگويند گپ از گپ برميخيزد، پس م

غبار در مورد   طالبی که مرحوم ، قسمت بيشتر مرا فاش نمايم که از ر

حوادث قرن نزده افغانسان در جلد اول تاريخ خود متذکر شده است، 

مأخوذ از سراج التواريخ فيض محمدکاتب هزاره است. واگر باور  

نگليس را نداريد هردو کتاب را باز کنيد و وقايع جنگ اول افغان وا

حوم غبار  واهی کرد که مر. حتما" مالحظه خنيد ه کس درآن ها مقاي

کار وخون دل خوردنهای مرحوم فيض محمد هزاره را»  محصول

ُکت وُمت « در کتاب افغانستان در مسير تاريخ خود اقتباس کرده  

منتها با ادبيات روان تر به سبک خودش، بدون آنکه نامی از کاتب  

د . پس آيا  باشده ررپای صفحات کتاب خود بمرحوم ويا اثر او د 

اج التواريخ کاتب سوء استفاده غبار هم از سر ن گفت که مرحومميتوا

 کرده است ؟قضاوت را به خوانند گان وامي گذارم.
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 نجیب هللا توروایانا:

فرهنگی ايکه مورد اتهام  –شخصيت های علمی يکی ديگر از 

ت صوربدرجلد دوم تاريخ غبار قرارگرفته، نجيب هللا توروايانا است. 

توروايانا، يک شخصيت   ختصر بعرض ميرسانم که نجيب هللام

حصيالت مسلکی در گی وسياسی کشور مابود. از لحاظ تفرهن-علمی

ه بود وبنا براين  رشته حقوق تا درجه دکتورا در انگلستان درس خواند 

زبان انگليسی را بحد اعلی ميدانست. عالوه برانگليسی، برزبانهای 

شور  سلط داشت. و درتاريخ و ادبيات کز تني یفرانسه و عربی وهند 

داستانهاوقصه  ما، تا آنجا پيشقدم بود که 

از خود بجا  های ادبی پرمايه ای

گذاشته است. ويکی از معروفترين 

 پ« نام دارد.داستان های او »اوشاس

در عرصه تاريخ، کتاب های  

 -»آريانا واسترابو« و »آريانا 

  الت اافغانستان« و شماری ديگر از مق

ان  ريخی او، بخشی از آثار او در زبتا

يخ افغانستان  د اثر در زمينه تارفارسی دری است. همچنان او چن

، بزبان انگليسی نيز نوشته واتشار داده است. افزون براين توروايانا

چندين سال بعنوان استاد فاکولته حقوق درپوهنتون کابل تدريس نمود.  

  مور خارجه افغانستان ت ازاروومدتی هم بحيث مدير عمومی سياسی 

ورا در وزارت معارف، به عنوان يک وزير  وران خدمت اکار کرد. د 

 دانشمند، با کفايت ومهربان همگی ميستودند. 

اسی و مجامع علمی از  توروايانا در کنفرانس های متعدد سي 

افغانستان نمايندگی کرد و مجموعه سخنرانی های او نيز بچاپ رسيده  

در کشور  به عنوان سفير کبير افغانستان  سالين د است. او مدت چن
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انديشه وظيفه نمود و چون دارای افکار و های هند وامريکا اجرای 

بمنصه  های بلندی بود که نمی توانست در شرايط آن زمان افغانستان 

عمل بگذارد؛ ونيز بنابر اختالف با سردار محمد داود خان از وظايف  

ا داد و در امريکا پناهنده شد  تعفاس  نرسمی و از پست سفارت افغانستا

وانش شاد ويادش گرامی باد. همدرانجا چشم از جهان فروبست. رو

اطالع بيشتر ديده شود مجله نيستان، سال دوم، شماره پنجم،  )برای

ش، طبع تهران و همچنان ديده شود مجله آريانا،  ۱37۵ شهريور

 ش(   ۱32۸تا ۱322کابل، کلکسيونهای سال های 

م غبار با آن همه تحصيل ودانش، از جانب مرحو با یشخصيت

تجربه از کواسگان امير دوست محمد  اين عبارت »يک حوانک بی

ه فوق  خان بنام نجيب هللا خان« را شاه محمود خان »به عنوان نمايند 

العاده وممثل مخصوص اعليحضرت، در پاکستان اعزام کرد.« )ص 

افغانستان، آدم  ط ايرشدرحالی که در آن زمان ودر  (.2، ج 23۰

زيرکتری که صاحب تحصيل  وشيار تر و کرده تر وه  تحصيل 

وتخصص و خرد سياسی باشد باالتر از نجيب هللا تور وايانا درکشور 

رور ملی و واحساس مردم دوستی  سراغ نميشد و در وطن خواهی وغ

و دانش نيز ازمرحوم غبار عقبتر نبوده است. ادعای تعويض يک 

ت غبار تان بيک نظر« مرحوم غبار که حشمانسافغ»صفحه از کتاب 

افغانستان در مسير تاريخ مدعی است ( 2،ج ۱92با توجه به »صفحه 

بدستور  آن صفحه گويا در مورد دوره محمد زائی ها بوده و توروايانا 

خانواده سلطنتی آنرا عوض کرده است، حرفی غير موجه وگزافه به  

در اين زمان، اعضای  ه ون  ننظر می آيد. زيرا که نه در آن زما

فيت نداشتند تا  تی و نه اعضای حکومت هيچکدام مکلخانواده سلطن

ه را بخوانند ودر مورد چاپ يا تعويض صفحات آن کتاب يک نويسند 

ن کار از خود مرجعی داشت و آن رياست مستقل  نظر بدهند. بلکه اي 

 مطبوعات وقت يا وزارت اطالعات وکلتور بود. )فقط باری پس از
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واهاتی که در مورد آن بر  ريخ غبار بود که حکومت بنابر افتا چاپ 

کتاب را برای سيد قاسم رشتيا  نها افتاده بود، تصميم گرفت آن سر زبا

 بدهد.( بسپارد تا در مورد نشر وپخش آن نظر 

گذشته از اين برای آنانی که در کار چاپ کتاب در کشور ما 

قت چاپ يک کتاب، باال  افمو نآشنائی دارند معلوم است که آوال" گرفت

نکه چنين امر ن های زيادی بکار داشت و پس از آوپائين رفت 

از شعب کنترول وسانسور قبل از چاپ کتاب بدست می وموافقتی 

ه چاپی قبل از رفتن زير ماشين چاپ، آمد، برهرصفحه و هر فورم

امضاء وموافقت مؤلف ويا مهتمم گرفته ميشد. آيا مگر تور وايانا  

او صفحه ای را  ب مرحوم غبار بوده که بدون اجازهتاک مممهت

حوم غبار  معلوم است که نی، بلکه خود مر تعويض کرده باشد؟

اعت هرصفحه وهر فورمه کتاب را ديده، تصحيح نموده وبعد از قن

خود آن را بچاپ رسانده است. وتوروايانای مرحوم در آن هيچگونه 

ای تدريس شاگردان  برب اتدخل و تصرفی نداشته است؛ مگراينکه ک

آن صفحه را ه باشد و او بعنوان مسوول معارف معارف تدوين شد 

ودرآن صورت او حق چنين مداخله وتصرفی را تعويض نموده باشد. 

ت خليل غبار اکنون آن صفحه تعويض  داشته است. کاش جناب حشم

شده را با صفحه بعدی آن در اين کتاب روی ميکرد تاديده ميشد که 

محمد زائی در آن   ه حرف های تازه ای در مورد دوره ر چ غبا مرحوم 

 ه است.کتاب گفته بود 

 

 :عبدالهادی داوی 

فرهنگی و سياسی کشور  -يکی ديگر از شخصيت های علمی 

ود که نقش موثر وماندگاری در جنبش استقالل و  ، عبدالهادی داوی ب 

نهضت مشروطيت دوم داشت. او شاگرد عالمه محمود طرزی بود 

صميمانه داشت.  دست طرزی با سراج االخبارهمکاری يرز رد و
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االخبار افغانيه قادی و تحريک آميز او در سراج مقاالت واشعارانت

جوانان افغان  بنام» پريشان« به چاپ ميرسيد و در بيداری وتحرک 

 بسوی تحوالت سياسی، تاثير معين خود را برجای ميگذاشت.

، سال ششم سراج ۱2 هرنشر مسدس »بلبل شوريده« او در شما

اشيه سراج ب هللا خان را متوجه ساخت تا در حاالخبار، امير حبي

االخبار بقلم خود بنويسد: »اين پريشان کيست؟ معلومات کرده شود!« 

دولت بريتانيا را در کابل وادا شت تا خود به  حتی نماينده سياسی 

.  د ومدرسه شاهی سری بزند و با جوانان افغان از نزديک آشنا بش

 ( ۱29)جنبش مشروطيت، ص 

ميکنند ، ر زندگی سياسی داوی ياد نکته ايکه د جالب ترين  

چگونگی امضاء تکفير نامۀ شاه امان هللا است. اين تکفير نامه که به  

امر بچه سقاو ، ازطرف اقارب نزديک شاه امان هللا چون سردار 

فيض محمد خان زکريا، سردار شير احمد خان، حيات هللا خان  

زهللا خان پسر نايب  له، سردار محمد عمرخان، سردارعزيدوالد ضع

م خان و محمود خان ياور با گروهی ديگر بامضاء  هاش السلطنه، مير

رسيده بود، تنها عبدالهادی داوی بود که پيش از امضاء خود اين جمله 

را عالوه کرد: »جزئيات مسايل راعلما خود دانند.« )افغانستان در 

 ( ۸27ص  ،۱مسير تاريخ، ج  

وبعد از آن( از  723د )ص مرحوم غبار در جلداول تاريخ خو

اورا زيب صفحات تاريخ خود  کوئی ياد کرده و اشعار داوی به ني

نموده است، اما در جلد دوم آن کتاب، وی را با نيش قلم تخريش کرده 

است. گويا بزرگترين مالمتی مرحوم داوی ازنظر غبار اين است که 

و   طوالنی خود، باحکومت همکاری نمود ن دانزچرا داوی پس از 

 ( 2۶7، ص 2)ج د! رياست شورا يا سنا را قبول کر

واقعيت اين است که داوی مرحوم مدت طوالنی تر از مرحوم 

سال و هفت ماه( در دو نوبت   ۱3غبار در زندان سپری کرده است )
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او زهر کشنده و بسيار درد ناک آغشته با غل و زنجير زندان ارگ را  

مرحوم داوی در هفت است. مخصو صا" شکنجه و آزاری که ه يد شچ

د در ارگ در دوران امير حبيب هللا خان متحمل خو ماه اول زندان

شده بود، شايد بيشتر و طاقت فرساتر از هفت سال زندانی بوده باشد  

 که مرحوم غبار دردو نوبت زندان خود آن را ديده است.

متذکر ( ۱3۰ )ص ت يط پوهاند حبيبی در کتاب جنبش مشرو

زار بود  سيار پر آحبس داوی در زندان ار گ ب ميگردد که »دوره اول

ومدت هقت ماه را در غل و زنجير گذرانيد.« زيرا به اتهام شرکت در 

عمل سوء قصد بر جان امير حبيب هللا خان با عبد الرحمن لودين، 

  و  د وعامل سوء قصد دستگير شده بود و بزنجير وزوالنه کشيده شده ب

آباد او را با عبدالرحمن لودين  راربود امير در باز گشت از جالل ق

م نمايد، اما اجل به او مهلت نداد و خود در شکارگاه کله گوش  عداا

لغمان شکار گلوله کسی ديگر شد. و داوی ولودين از چنگال مرگ،  

بعد از تحمل شکنجه های فرا وان، نجات يافتند. يکی از ياران  

خن  ر بيک بدخشی بود که مردی صاحب سيا مير همزنجير داوی

ور داوی را در بيتی چنين  قت آونازک خيالی بود و اين وضع ر

 تصوير کرده است:

 بندی يی را بس بود زوالنه يی         

 اين همه زنجير در زنجيرچيست؟ 

ين گفته نشان ميدهد که داوی صرف يک زندانی سياسی عادی   

لکه زنجير پيچ وبا غرب وغراب بت. سه اوفارغ از شکنجه دادن نبود 

ار وساير زندانيانی که در لچک و زوالنه بوده است. مرحوم غبو او

چنين شرايط دشوار قرار داشته اند ميتوانند تلخی ودرد شکنجه های  

جانسوز فزيکی وروانی زندانيان سياسی را درک کنند.آن درد 

بار   ناي .افت وشکنجه های طاقت شکن، يکبار ديگر بسراغ داوی شت

ش( نيرو وتوان جسمی   ۱32۵تا قوس  ۱3۱2سال )از  ۱3مدت 
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از وی گرفت. بدون آنکه هيچکسی از ياران قديم دراين مدت  داوی را

 حتی يکدرهم به خانواده او مساعدت کرده باشند. 

داوی پس از رهائی از زندان دوسال ديگر در خانه نشست و  

رديد و برای تحبيب گلع طاوم سر انجام شاه محمود خان از حال پريش 

  ۱327ررکرد)بحيث سرمنشی دارالتحرير شاهی مق او کوشيد واورا

ش( ويک سال بعد بحيث وکيل ده سبز کابل کانديد و بشورا راه يافت 

و سپس به حيث رئيس شورا باال کشيده شد ودرسالهای بعد به سفارت  

 يده ز برگ( ۱973تا ۱9۶۶در قاهره و اندونيزيا و به رياست سنا )از 

وجسم کوفته اورا احيا نکردند.  شد. اما اين مقامات هرگز روح خسته

فرهنگی او را  -رحوم حبيبی شرح مفصل کار های سياسی و علمی م

ميالدی   ۱9۸۱در کتاب جنبش مشروطيت آورده است. داوی در سال 

 در کابل چشم از جهان فرو بست. روانش شاد باد! 

 

 : مرحوم عالمه سلجوقی 

 نگی ديگری که مورد اتهام غبار در رهوف یعلم شخصيت  

ه سلجوقی است. تا کنون عده ای تاريخش قرار گرفته، مرحوم عالم 

از مردم با فرهنگ هرات بدفاع از او برخاسته اند. يکی ازين افراد 

هفته نامه اميد، چاپ  397آقای عبدالعلی احراری است که در شماره 

علمی  بزرگ ت خصيشبردوزير عنوان » اتهامات ناروا  امريکا

 ته ومينويسد:  واداری« به دفاع برخاس 

»در جلد دوم کتاب افغانستان درمسير تاريخ، بسياری از 

شخصيت های دينی وعلمی و اداری کشور وحتی آنانی که در زمره 

غنايم فرهنگی ما بشمار می روند، مورد نکوهش قرار گرفته اند... 

ک دسته  د: »يکن مي هنوشت،جلددوم افغانستان 2۰۶غبار در صفحه 

در اطراف  شيده شده بود که بشکل صيادیدالل سياسی بميدان ک
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جوانان معصوم و صاف دل وکم تجربه، دام های از فريب وتشويق و  

تهديد گسترده، هريک را به نحوی شکار مينمودند. مثال" صالح الدين 

خان سلجوقی که خودش از همين طريق به وزارت وسفارت ارتقا  

ل کرده و با  ت مطبوعات خود، جوانان تحصيرياس امهنگ بود،کرده 

هاد را بنام »اصالح کشور« به دادن » پيشنهادات استعداد و پاکن

کتبی« بدولت رهنمونی مينمود. وآنگاه گول خوردگان را توسط اين  

پيشنهادها شخصاً به هاشم صدراعظم، و يا محمد نعيم خان برادر زاده 

از مدتی اين شخص  بعد  گردي .ساخت ومعاون او »وابسته« می 

ت ميرقصيد. البته متمردين  که خواهی نخواهی به ساز دولاسيری بود 

آينده درخشانی نداشتند ودر حالت گمنامی و يا بخور نميری می  

 زيستند.«  

آقای احراری درادامه  مينويسد که :استناد اين ادعای مرحوم  

ات نهاد يش»پ ن که آغبار را چگونه ميتوان در يافت؟ معلوم نيست 

ست و يا از می برد، خود بچشم سرديده ا کتبی« که مولف از آن نام

کسی شنيده است؟ ويا اين پيشنهادات چه تعهداتی را در برداشته است؟  

هنوز از آن زمان ديری نمی گذرد و همکاران مرحوم سلجوقی تا  

کنون حيات دارند،. اميد است در اين مورد روشنی افگنند تا صحت  

 معلوم گردد.فتار گ  اين وسقم

خصيت علمی قرن حاضر  اگر بزرگترين شمرحوم سلجوقی  

بود. خدمات وی در  افغانستان خوانده شود، سخن اغراق آميز نخواهد 

عرصه مطبوعات کشور بحدی چشم گير است که کسی را يارای 

انکار نيست. مرحوم رشتيا در »خاطرات سياسی« خويش اورا 

 علما و فضال را در دامن خود ی از اربسي د کهصاحب دبستانی ميدان

مولف ومترجم پر کار ونامداری است   پرورده است. افزون برآن وی

که صيت شهرتش از مرز های کشور فراتر رفته و بزرگترين حوزه  

 علمی جهان اسالم يعنی جامع االزهر مصر بوجودش افتخار ميکند.
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ر کشو وادب  سلجوقی هنوز چون ستاره فروزان در آسمان علم

  خود بياد گار گذاشته، هميشه  خشد. و آثار ارزنده ای که ازيدرم

رهنمونی برای دانشمندان و دانش پژوهان کشور بوده وخواهد بود. به  

يقين که دامان پاک سلجوقی پاکتر از آنست که با چنين اتهام های  

بتوان آنرا آلود.« در جای ديگر از تاريخ غبار، مرحوم سلجوقی، بنام  

را اولين وظيفه  ن خان« نام برده شده است. زيلديح اصال  »مفتی

حکمه هرات، مفتی بوده است. مگرمرحوم غبار  رسمی اش در م

برای کم زدنش، القاب علمی »عالمه« را در پهلوی نامش ذکر ننموده  

است. به همين جهت آقای صديق راشد سلجوقی، ضمن يک نوشته  

رحوم غبار  ا می ب جوقلحوم سمتين توضيحی در مورد اختالف نظر مر

استاد سلجوقی با   ن جای شکی نيست که جهان بينیمينويسد که: »دراي 

نظرات آقای غبار فرق فاحشی داشت . استاد سلجوقی ارتقای  

اجتماعی مردمش را در باال رفتن سطح دانش و تعليم وتربيه فرزندان  

و  جامعه ميدانست. او در چارچوب امکانات موجوده در رشد معارف

 ی شان کارميکرد ردم به ارزش های فرهنگی ودين ن ماخت ه ساآگ

وميکوشيد تا مردمش همزمان از دانش نوين نيز بر خوردار 

شوند. استاد سلجوقی با آنانی که درمان دردهای اجتماعی خود را 

 ًً پيروی کورکورانه از ايدئولوژی های مادی بيگانه می ديدند ، جدا

درگاه بيگانه گان و  به دن آور رفرود مخالف بود. او ميدانست که س

ه عواقبی خواهد داشت )که ختن نظم اجتماعی افغانستان چمنفجر سا

متاسفانه همه ما شاهد آن بوديم وهستيم( آقای راشد سلجوقی در پايان  

نوشته اش اشاره ميکند که اگر قرار باشد بخاطر ماموريت نخستين  

اند که ما ميمان بد  نم، اياستاد سلجوقی، او را » مفتی سلجوقی« بنامي 

محمد« ياد کنيم، چونکه اومدتی بحيث   »کاتب غالم از آقای غبار بنام

کاتب سفارت دولت پادشاهی افغانستان در پاريس )ظ: برلين ،  

   (۴22نگارنده( کار ميکرد.« )اميد شماره 
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نويسنده دقيق النظر افغانی ، آقای محمداسحاق نگارگر، در 

  ر تاريخ نگاشته اند و در اين مسيدر ان تفغانس نقدی که بر جلد دوم ا

له مستقل بچاپ رسيده است ، در اواخردر پشاور بصورت يک رسا

رابطه به مرحوم سلجوقی اينطور ياد آور ميشود : » من اگر ضعف 

استدالل مرحوم غبار را در اين کتاب پی بگيرم و يا به دفاع از کسانی  

د اهانت قرار مور،  بارغرحوم برخيزم که به دليل اختالف عقيده با م

. نقل قولی از استاد  ر اين نگارش به درازا ميکشد گرفته اند ، کا

گرانقدر مرحوم صالح الدين سلجوقی می آرم تا نشان بدهم که غير از  

مرحوم » غبار« ديگران نيز در کشور تغيير و تحول ميخواستند و آن  

می  ود خه کاررا همآهنگ با قدرت تحمل و بر داشت جامعه محافظ 

د در تاريکی های جامعه استبدا ستند و شمع معرفت و فرهنگ راخوا

زده خود می افروختند ولی در عين زمان با نفوذ اجنبيان صاحب  

غرض در کشور خود مقابله می نمودند . استاد بزرگوار جناب صالح  

الدين سلجوقی در کتاب » نقد بيدل « شعر ) به افسون قبول خلق تاکی  

ه در واليت ير و از تجربه خويش هنگامی کتفسرا (  موباشيهرزه گ

بود ، چنين حکايت ميکند : » آری ، طوری که هرات مدير معارف 

بيدل در بيت فوق شرح ميدهد بعضی از شاعران در راه قبول خلق 

)که اغلبيت ايشان را طبقه عامه اشغال نموده است ( ازحق منصرف  

ائی را در هرات بتد ب اکاتماول  شده اند . مثالً روزی که من بار

اصر ارتجاعی وجود ارف افتتاح ميکردم ، بعضی عنبحيث مدير مع

اين مکتب ها را خالف دين معرفی ميکردند و طبيعی است که 

بيگانگان نيز دوست داشتند که اين آتش را دامن بزنند . در آن وقت 

در هرات شاعری بود هزال ، و برای کسب شهرت و محبوبيت خود 

يغات هزل آميز و ارف و مکاتب و معلمين آن تبل مع الفر خببشدت 

بلکه پر از اتهام و افتراء به لباس شعر هزلی می سرود  هجوکارانه و

و به سرعت برق نشر ميداد و موجب خرسندی عناصر ارتجاعی و 
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هم تا حد زيادی مانع پيشرفت مساعی من و طرفداران من می شد. 

رفت فهميدند و اين مع م وعل شه ارزولی ديری نگذشت که مردم ب

ن قبول خلق هرزه گو« بوده  ان که به گفته بيدل »به افسو گونه مردم

اند ، نزد ايشان منفور شدند و هنوز معلوم شد که اين طور مردم  

حريص ، بی آزرم عيوب اجتماعی بيشتری از امثال » سعايت «  

ی  س جاسو يعنی واقعه نگاری )منظور استاد گرانقدر راپور دهی و

در پرده واقعه نگاری افاده از کمال ادب خويش آنرا نيز  ولیست ا

ينمايد. نگارگر( نيز داشتند و اين دعوی کاذب دينداری را برای  م

پوشيدن آن عيوب رسوائی آفرين خود ايجاد نموده بودند.« ) نقد بيدل 

ديده شود : نقد و تبصره بر جلد دوم ( )  ۱۰۵ص  ۱3۴3، چاپ 

  7۴ - 73،ص ۱379، چاپ پشاور ، ميزان تاريخ  يرسدر م افغانستان

 ) 

آقای نگارگر پس از مقايسه و مقارنه طرز ديد مرحوم سلجوقی  

 با طرز ديد چپگرا يانه مرحوم غبار و ذکر مثالی می افزايد : 

» مرحوم غبار با کسانی که نادرشاه از ميان روحانيون برای  

 که رزد ميو خالفت همکاری برگزيده است ، صرف بدين دليل م

، يکی از يت کارشان چيزی نميگويد. آریروحانی استند و در باره کيف 

اين بزرگان يعنی »مفتی صالح الدين« را کتاب خوانان افغانستان  

خوب می شناسند . اين » مفتی صالح الدين « همان استاد سلجوقی 

معروف يعنی يگانه خارجی است که به عضويت مجمع لغت عربی 

عالمه «  شد و آن جامعه برايش لقب »  يدهرگزر بصزهرمجامعه اال

  (77داد.« .)همانجا ، ص 

و آقای جنرال عظيمی هروی نيز درهمين رابطه در يک نوشته  

تحليلی خود بر طرز نگرش غبار انگشت گذاشته می نويسد: »مرحوم  

سلجوقی به عنوان يکی از شاخص های علمی کشور که آثار مهمی  

گاهی  سانه فردا، تهذيب و اخالق، ناف فس،وان آفاق چون: تجلی خدا در
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خالق، نقد بيدل ،محمد)ص( در شير خوارگی، به زيبائی، مقدمه علم ا

جبيره، افکار شاعر، تقويم انسان و مقداری جزوات به زبان عربی  

و... از ايشان بجا مانده است ، امروز عالوه بر غنای تمدن، فرهنگ  

بوده و مورد احترام يز ن نگراشپژوه  وتاريخ ما، راهگشای محققين و

   (۴۱3يباشد.« )اميد، شماره می جهانی و مردم افغانستان مجامعه عل

خالصه تخريب اين شخصيت های فرهنگی از محبوبيت  

مرحوم غبار در ميان هواخواهان وشاگردان آن شخصيتها کاسته است 

و لطمه بزرگی برشهرت سياسی مرحوم غبار بحساب می آيد. در 

تاريخ بجای آنکه  ه جلد دوم افغانستان درمسير ت کگف وانتوع مي مجم

بيت مرحوم غبار را تقويت و ياحفظ نمايد ، بيشتر آن  شهرت و محبو 

را صدمه زده است . و اگر باور نداريد پس لطف بفرمائيد و کتاب 

آقای نگارگر راکه واقعاً خردمندانه نقد و بررسی شده است از نظر 

   (۱)د.بريی ب ا پمگفته بگذرانيد تابه صحت 

________________________ 

و  ۴09و  ۴08این مقاله برای بار نخست در هفته نامه امید در شماره های  -1

 م بچاپ رسیده است.  2000سال  ۴10
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 گفتار سوم

 

 توضیحی بر 

 یک پراگراف بحث انگیزتاریخ غبار 

 درمورد احمدشاه ابدالی 

 

يت هاى بزرگ  ابا، يکى ازشخص ب اهشد باوردارند که احمافغانها 

ودرتاريخ افغانستان معاصر، مقام   ام سياسى کشورماست ونيکن

ارجمندى دارد.وسخت ناراحت خواهندشد اگربدانندکه کسى اورا 

 تخريب يا تحقيرکرده وبچشم کم به او د يده است. 

محقق نامورانگيس ، الفنستون در اوايل قرن نزدهم ميالدى 

نوشت،  رمورد افغانها مى رين کتابش را د ت  معاج( هنگاميکه ۱۸۰9)

باره افغانها ى جنوب غرب ، از احمد شاه بابابه عنوان  ضمن بحث در 

 مؤسس افغانسان معاصرياد کرده ميگويد :  

» احمدشاه خرد مندانه ، اساس يک امپراتورى بزرگ را نهاد. 

 سر هند و از آمو هنگام در گذشت او متصرفاتش از غرب خراسان تا

ان بدست يا با انعقاد پيم داشت و اين همه راياى هند گسترش درا ت

آورده بود ويا عمال") بزور شمشير( تصرف کرده بود. « ) افغانان،  

 (  496ص 
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و درجاى ديگرى مينويسد : » برا ستى اگر شاهى درآسيا 

سزاوار احترام ملت خويش باشد، جز احمدشاه کس ديگرى نيست.« ) 

 (  3۸۱فغانان ،ص ا

دشاه درانى را براى  ف اين غبار درحالى که اقدامات احمصو اب

غانستان مى ستايد وفتوحات اورا تا واديهاى سندو تشکيل مجدد اف

کشمير براى حفظ تماميت ارضى قلمروش مجاز مى شمارد، اما 

جنگ بامرهته ها وفتح دهلى را که درتاريخ لشکرکشى هاى احمدشاه  

ادرست وحتى کاربيهوده ، ن يک،  ت نى پت « معروف اسبنام » فتح پا

کار احمدشاه هيچ ربطى با منافع ملى  ده مينويسدکه اين مضرشمر

افغانستان نداشت ، بلکه بر عکس زمينه را براى اشغال هند بوسيله  

انگليس آماده کرد. اين قضاوت غبار سبب شده تا برخى ازنويسندگان  

حبوبيت آن در م از واهميت جلوه دهند ما باستناد آن ، احمدشاه را کم 

».... يکى  ف راميخوانيم : بکاهند آن پراگرا يان نسل جوان کشورم

ازکارهاى عجيب و بيفايده وحتى مضر احمدشاه اين بود که درامور 

داخلى هند مداخله منفى نمود. به اين معنى که دولت بابرى هندوستان 

 هشوربزرگى را ادارمضمحل وعاجزتر از آن شده بود که بتواند ک

فته  ازخانه اوکمين گر استعمار درگوشه اىدرحاليکه گرگ  د،کن

بود.درچنين وقتى دوقوت بزرگ وکوچک ملى درجنوب ودر شمال 

هندتشکل کرد. آن يکى دولت مرتهه )مرهته ( و اين ديگرى قواى 

سکهه بود. البته احمدشاه از نظر حفظ حوزه سندحق داشت که 

طلب  ابر قواى توسعهبردر د ا تا لب درياى سنتمامميت کشور خود ر

قلب هند با مصرف خون هزران  ايد، ولى حمله در سکهه دفاع نم

افغان و هندوستانى براى درهم شکستن قواى ملى مرهته  

کارخطرناکى بود و هيچگونه ارتباطى بامنافع ملى افغانستان يا  

 هندوستان)؟( نداشت . 
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  گىنسله براى برداشتن نتيجه اين فتح درخشان درواقع ، عج

اين خالى  د. احمدشاه خواست استعمار انگليس بوزرگ از دم پاى ب

بزرگ را درهندوستان بنام دين و توسط تقويه يک دولت فاسد شده که 

بحکم تاريخ محکوم بمرگ بود، پر کند، درحالى که چنين نشد. مرته 

تعمار  کوفته شد ولى دولت بابرى زنده نگرديد. پس راه براى نفوذ اس

ده هند گرديد ونه ان جانشين دولت مره دولت افغانست ن رايزبازتر شد. 

کدام قوت بزرگ ملى هند. شايد دراينجا توان گفت احمدشاه در زمان 

و مکانى بسر مى بردکه پيشبينى ازخطرات آينده استعماربراى اونا  

 (  359ممکن بود.« ) افغانستان در مسير تاريخ ، ص 

 ر توضيحى ارائهباغ  مواين پراگراف مرح قبل از اينکه من بر

سال قبل  3۰حبيبى را که  يحات مرحوم پوهاند کنم ، بخشى ازتوض

يعنى دو سه سال بعد از انتشار کتاب » افغانستان در مسير تاريخ ،  

در ارتباط به همين پراگراف تاريخ غبار نوشته ، اينجا   ۱346در

 اهم پرداخت . انعکاس ميدهم . وسپس به نقطه نظرهاى خودم خو

اريخ  يبى در مورد شخصيت احمدشاه ، درتحبند اهپو 

احمدشاه مردى متشرع و پابند احکام  مختصرافغانستان مينويسد: » 

دينى و حنفى مذهب عالم وبا سوادى بود. او بدو نفر عرفاى عصر  

خويش ، شاه فقيراهللا حصارکى جالل آبادى ، مدفون درشکارپور و  

ما احمدشاه .ات شاق ( ارادت د ۱۱9۰ ميا محمدعمرپشاورى ) متوفى

واخوت اسالمى بود. در  ار ماليمت و دوستىسياست همواره طرفد در 

دهلى و بخارا و خراسان و بلوچستان و سند با امراء معاصر خود با  

وجود اقتدار عسکرى و عظمت شاهنشاهى ، همهء آنانرا مکررا" در 

ديده وران اين  اعمال سرکشى عفو کردوتاج بخشى ها نمود، که حتى 

شاه   ب ديده اند. وبقولاو رابه ديده تعج و تاج بخشى هاىظر ن ت عوس

وولى اهللا دهلوى ، اين رويه شاه ابدالى » به حساب امور اين دنياى  

مادى نبود.« احمدشاه با وجود جهانگيرى، از خون ريزى مسلمانان  
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خود دارى ميکرد. در امورجهاندارى با عدالت انصاف رفتار مينمود 

انان او  ازاين روست که افغخويش ميشمرد و ن دانزمردم را مانند فرو

گويند و اين لقبى است که جز او وميرويس و رحمان ، را»بابا« 

نصيب ديگرى نشده است. والبته احمدشاه جنگجو و فاتح بود، ولى از 

تمام فتوحات و اعمال عسکرى او ظاهر است که جهانگير  

و   لحبص ىشى نبودو اگر کارغارتگرمخرب ستم کيش و مظلوم ک

بردو شمشير  ن دست به جنگ نمى ميرفت ، بامسلمانا مسالمت پيش 

احمدشاه بحيث مؤسس افغانستان کنونى و   ۰بروى برادر نميکشيد 

مجددعظمت مردم افغانستان ، بوجود آورنده يک مملکت متحد و ملت 

هورى واحد در تاريخ ملى ما مقام بلندى دارد. او بقول عالمه اقبال ال

 : 

 که داشت ريزى هرگ ت سازدل ود 

 پروا گذاشت سلطنت ها برد وبى 

و از همين ناحيت برخى نويسندگان بر او خرده ميگيرند که  

داران نااليق گذاشت ؟ ولى اگر  چرا سلطنت دهلى را به زمام 

مکتوبات شاه ولى اهللا دهلوى ) امام الهند( و ديگر امراء و رجال 

شاه در آن مد اح همسلمان هندى مالحظه شود، بوضوح مى پيوندد ک

لکه يگانه  غارت و چپاول به هند نرفته بود،بوقت براى جهان گيرى و 

ه بودندو هم  هدف او نجات مسلمانان آنجابود که از او استرحام کرد 

وى نمى خواست که مرکزقوت ملى خود يعنى افغانستان را گذاشته و 

 رهغي ومانند شاهان خاندانهاى ديگرافغان ) خلجيان، سوريان ، لوديان 

ا اين خدمت خالص دينى وجهاد فى ( در هند مستهلک ونابودگردد. وي

بيل اهللا را به آاليش هاى دنيوى و ضبط شاهى دهلى وآز جهانگيرى  س

يااليد، چنانچه عين همين رويه رامکررا" با امراى ديگرهمسايه  ب

 افغانستان، دربخارا وخراسان و سند وبلوچستان نيز تعقيب کرده بود. 
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ر داشت و افغانستان را همواره در نظ طبيعىد دوح احمدشاه

نجاب و کشمير رادر تحت اداره ميگرفت، براى اگر شرقا" اراضى پ

دانست که منبع قدرت و سلطنت او، خود حفظ مملکت او بود. وى مي

سرزمين افغانستان ومردم آنست . بنابراين اگر براى فتح » پانى پت« 

ترک ميکرد و قواى  ا ر د وو گرفتن دهلى مرکز قدرت وسلطنت خ

د مستهلک ادارى خود را در سرزمين وسيع هن انسانى وفکرى و

زيت سلطنت  مينمود، ممکن بود که وطن او ، افغانستان از نعمت مرک

محروم ميماند، وخانواده او هم همان سرنوشت دودمانهاى افغانى  

  ن هندى شده را ميديد که بکلى نابودشده اند. بنابراين سياست او چني

ايت شاهنشاهى با وضعى  که امراى همسايه خود را در تحت رد بو

درانه نگهدارد وخود را غاصب مقام وجهانگيرى آزمند و  دوستانه وپ

 (   27۰-269ندهد.« )صص،قهارقرار 

مرحوم حبيبى در اين توضيح خود به بخشى از اعتراض  

غبارپاسخ گفته است واکنون من به ارزيابى و پاسخ جنبه هاى ديگر  

 گراف ميپردازم :  راپ نآ

ز مرحوم غبار، برسياست اوت اعتراض آميبايد گفت که قض

سال که خوب وبد  22۰نظامى وفتوحات احمدشاه پس از گذشت 

ايا بر اثرگذشت زمان و ارزيابى دانشمندان ونظريات  قض

سياستمداران روشن شده است ، يک قضاوت غير وا قعبينانه و غير  

 منصفانه است . 

 ومعيار اسى مهم گذشته ، با محکها هاى سياد خد ر قضاوت بر

هاى امروزى ، کارى بکر ودرخور پذيرش نيست . چراکه هر رخداد 

ط و اوضاع همان زمان وظرفيت و  تاريخى مي بايستى مطابق شراي

امکانات همان عصروهمان روزگار مورد ارزيابى وقضاوت قرار 

 گيرد. 
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نوشته  ک بر رودانشمند ايرانى ، دکترشريعتى ازقول پروفس 

ن خويش حوادث يا وقايع و مسايلى  ينش زماميکند: » مؤرخ نبايد با ب 

يا يک   را که درزمان ديگرى رخ داده است بنگرد. يک حادثه يا امر

مسأله گاه در يک زمان وجود دارد ونظيرش در زمان ديگرى مشاهده  

مى شود، اما داراى دومعنى بوده وبايد بدو صورت درباره اش 

نفور است ، در " حادثه اى که در زمانى بد و م ثال م ۰د قضاوت کر

دريک زمان مسأله اى اخالقى و در  ۰لوه ميکند زمان ديگرى خوب ج

له غيراخالقى است .... حال اگر مورخى اين  زمان ديگرى همان مسأ

مسأله رانداند وبا بينش کنونى خودش مسأله اى را در زمان ديگرى 

 داشت .  هد واخ مشاهده کند، مسلما" قضاوت غلطى

ل تغييرى که  ، ولو نهادهاى غيرقاب همه پديده هاى اجتماعى

درشرق و درغرب يکى نيستند، در هر زمان داراى معانى خاص ، 

ى خاص ونقش خاصى هستندو بنابر اين مورخ وقتى يکى از اين  تلق

نهادها ، پديده ها و... را در گذشته مورد مطالعه قرار ميدهد، بايد 

مان  ان خودش را کنارگذاشته و بينش ززمو  د بينش خاص خو

و  بعد پديده را مطالعه کند  و ته باشد موردنظر رادر مقابل چشم داش

اند معنى واقعى پديده را بفهمد.«  تنها در اين صورت است که ميتو

  ۱9)ديده شود، دونابغه سياسى، نظامى افغانستان در نيمه اول قرن 

 ( ۱65دن ، ص ويس ،۱999ميالدى ، ازنويسنده اين سطور، چاپ 

  

بار، برجسته مينمايد اينست که عتراض مرحوم غآنچه در اين ا

. فته است او با بينش و تلقى زمان خودش به سراغ حادثه »پانى پت« ر

م ( بينشى  6۰بينش غباردر زمانى که کتابش را زير چاپ ميبرد) دهه 

  م ابود که بدون چون وچرا نظامهاى سلطنتى محکوم شناخته ميشد و تم

ران وسالطين گذشته افغان  حات ولشکرکشى هاى شاهان واميتوف

ود تلقى ميگرديد و تنها جنبش هاى رهايى بخش ملى با رهبرى و  مرد 
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حزاب دست چپى درآسيا و افريقاو امريکای  التين به  پيشآهنگى ا

پيروى واقتدا به اتحادشوروى سابق ، مد روز ومورد تائيد وحمايت 

 ميگرفت .  ارقر  اروشنفکران چپى جامعه م

اريخ ، تازه ما در يافتيم که  فغانستان درمسيرتبا نشر جلد دوم ا

ار خود زير  غبار نيزداراى افکارچپى بوده است . در اين ارتباط غب

عنوان » تاثير جنبشهاى سياسى در کشور« مى نويسد : » روى  

همرفته فعاليت هاى احزاب سياسى ، جرايد حزبى ، اتحاديه محصلين 

باتى در ظرف چند سال ون پارلمانى و تظاهرات انتخا سي زيوپ، ا 

( تاثيرعظيمى در اذهان و  ۱95۱-۱947)  ۱33۰- ۱326ز محدود ا

سياسى و درسيستم اقتصادى و اجتماعى   نفوس مردم ، در رژيم

افغانستان نمود. خواسته هاى آزادى خواهى و ديموکراسى در کشور ، 

يد) افکارکمونيستى ، جد ر اکزير اين تاثير توسيع گرديد. راه اف

د. و درمحافل روشنفکران، ( در مناسبات اجتماعى باز ش نگارنده

. وبه اين ترتيب  ايدئولوژى هاى متنوع ونوين معاصر، مطرح گرديد 

 درحيات سياسى داخلى افغانستان تطورو تحول ايجاد شد. 

اين نهضت سياسى در افغانستان، الغاى امتيازو انحصار  

صار اقتصادى  ان کشورو ابطال امتياز و انح مرحک هسياسى خانواد 

ستند. لغو رژيم اريستو کرا سى و  مى خواسرمايه بزرگ را 

مى را طلب ميکردند. اين جنبش اوليگارشى و آزادى و مساوات عمو

از منافع دهقان ، پيشه ور، کارگرو مامور پائين رتبه سخن مى راند  

داد . از آنجمله مي ر اع ودر سياست خارجى ، بيطرفى مثبت کشور را ش

ان سوم و از سياست عدم بار جريده وطن ، از تقويه جهبراى اولين 

هارا معدوم   انسالک فعال سخن گفت. گرچه سلطنت تمام اين جنبش

، 2کرد، ولى قادر نبود تاثير آنرا از جامعه افغان محو نمايد.« ) ج 

27۰  ) 
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  از  واين تذکرات مرحوم غبار به صراحت نشان مى دهد که ا

تا   ۱326لهاى فراتر رفته و در سارز مشروطه خواهى وملى گرائى م

ه داراى افکار وايده هاى چپى شده بود. واگر اين ايده را پذيرفت ۱33۰

نبود، ضرورتى نداشت تا بوسيله جريده وطن ، انديشه هاى را مطرح  

کند که نهضت هاى سياسى چپى ، پيرو خط فکرى مسکو يا پکن آنرا 

 مطرح ميکردند.  ترعد ب در سالهاى

از آن بحث ميکند ، همان چيز هايست  ر کتاب خود آنچه غبار د 

خود در  که بعد ها حزب دموکراتيک خلق افغانستان در مرامنامه 

با تفصيل بيشترى انتشار داد.  ۱966نخستين شماره جريده خلق در 

افزون براين ، دستگير پنجشيرى ، در کتاب » ظهور وزوال حزب 

وم غبار که او يکى از  افغانستان « در ارتباط بمرح لقخ کيدموکرات

گذاران حزب دمکراتيک خلق به حساب گرفته شده است اين  بنيان 

ميته تدارک کنگره اول ) کنگره موسس ( براى  طور مينويسد : » ک

نخستين بار درجمال مينه ودر منزل رضامايل هروى داير و تشکيل 

ر آن زمان توسط ببرک  د  زلنمش (. اين ۱342سنبله  ۱۸)۰گرديد 

ه تدارک کنگره اول ، ميرغالم  رايه شده بود. در ترکيب کميت کارمل ک

ى عضورهبرى ويش  محمد غباررهبر جمعيت وطن ، نورمحمد تره ک

زلميان ، پوهاندعلى محمد زهما، استاد فاکولته ادبيات ، ببرک کارمل 

  ود حمم ، اشتراک کننده فعال اتحاديه محصلين دوران حکومت شاه

هى ،  طاهر بدخشى ، ومحمد صديق رو  خان ، مير اکبر خيبر ، محمد 

 نما يندگان برجسته نسل هاى کشور اشتراک فعال داشتند. 

ن عضوکميته تدارک کنگره جمعيت دموکراتيک کهن سالتري 

خلق ، مير غالم محمد غبار در حدود هفتاد سال و جوان ترين آن  

براى تشکيل کميته  فقوات طاهر بدخشى داراى سى سال عمر بود.

و بحث آزاد صورت گرفت. ره ، طى هفته ها وماه ها جر تدارک کنگ

ميرسد ،  درست بنظر ۱343ش ) ظاهرا  ۱342اما در آغاز سال 
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نگارنده ( پوهاند زهما با استفاده از يک فيلوشپ به اجازه کميته  

تدارک کنگره به اروپا رفت. غبار با کارمل روى طرح مسايل 

با حشمت خليل فرزند سياسى اختالف نظر پيدا کرد و  - ىنسازما

جدى  ۱۱در  -يش از اشتراک در تاسيس ح ، د ، خ فرهيخته خو 

 (   ۱49- ۱4۸، ص  ۱ند. « )ج کناره گيرى نمود  -ش۱343

بنابراين غبارکه داراى انديشه هاى چپى بود و بگفته دستگير  

 د پنجشيرى، کهن سالترين عضو کميته تدارک کنگره حزب 

ر تره کى ، ببرک کارمل، ميراکبراتيک خلق ، بشمول نور محمد وکم

ن رژيم سلطنتى خيبر، طاهر بدخشى و غيره بود . براى محکوم کرد 

، بر مؤسس اين نظام يعنى احمدشاه بابا تاخته اعتراض  در کشور

ميکند که حمله بر قلب هند بمنظورکوفتن مرهته وتقويت سلطنت فاسد 

فغان هند ، با ريختن خون هزاران ان ياربشده ومحکوم بمرگ با 

کشور ما ويا هند نداشت . در حالى که  وهندو، هيچ ربطى بمنافع 

حتمى و سرا زير شدن غنايم  نجات مليونها مسلمان هند از مرگ 

فراوان جنگى وارسال مليونها روپيه ماليات ساالنه از هند به  

 افغانستان ، رابطه مستقيمى به اين فتح داشت . 

ا داده است ، عدم توجه  ريکه آقاى غبار بدان کمتر بهيگد  هتنک

احساسات ملى و شور وجذبات دينى افغانها واعتقادات مذهبى   او به

 است.   احمدشاه بابا

احمدشاه بابا که مردى متدين و معتقد به مسلک و مشرب 

صوفيانه نقشبنديه بود، نميتوانست در چنين فرصتى که شاه ولى اهللا 

نام و  شخصيت روحانى پرنفوذ وصاحب  (۱762ــ ۱7۰3دهلوى ) 

او را براى جهاد برضد مرهته هاى   -نديه آوازه اى در تصوف نقشب

بود تا اسالم را در هند از نابودى   همشرک فرا خوانده و از اوخواست

کامل نجات بدهد، نيرو وتوان اسالمى وافغانى خود رابراى نجات  

 مسلمانان هند بکارنگيرد. 
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احمدشاه  نام مى برد که از مرجع هندى سهز ا پوهاند هاشمى 

ودند تا دست کمک و تساند بسوى مسمانان هند دراز کند و خواسته ب 

ت وهتک ناموس بوسيله مرهته هاى هندو آنها را از شر تباهى و غار 

نجات بخشد. اين سه مرجع عبارت بودند از شاه ولى هللا دهلوى ، 

انى ، امپراتور هند.  ث  يرگممنورين هند وامراء و راجه هاى دربار عال

هند در عرايض خويش نوشته   هاشمى مينويسد که : » منورينپوهاند 

اجز است و رعاياى  بودند که : حکومت مغوليه از تسلط بر اوضاع ع 

مسلم و هندو بر عالوه شيوع فقر و فاقه که از غارت گرى هاى  

ر چاد  مرهته عايد شده با انواع فشار و مظالم رؤساى مغرور مرهته ،

د بدتر ده اند .اوضاع روز بروز از بو درحال دمار و تباهى گير آم

  شده جانب تباهى ميرود. چون آينده وطن خود را دگرگون مى بينيم ، 

صدا براى نجات آبرو و بقا و موجودديت ملى خويش را از آن  

 .  (946حضرت دادرس، و داورى ميخواهيم .« )سيرالمتأخرين ، ص 

دهلوى محدث  د که شاه ولى هللاکن مي هاستاد هاشمى عالو

ان روهيله که از نگاه تعداد کم بودند ، تماس گرفته و  هور ، با افغانمش

احمدشاه مستقيما به حفاظت دهلى و هند  پيشنهاد کرد که روهيله ها با 

اقدام کنند و براى اين منظور اونامه يى توسط نجيب الدوله ، رئيس 

ز تخريب ساحه وسيع هند ا آن رالمجاهدين به احمدشاه فرستاد و د 

ر دهلى و دکن و يک تعداد لم مرهته و تخريب کارى آنان د توسط ظ

زيان را باهم متحد سرزمين هاى ديگر تذکر داده تقاضا کرد تا غا

ساخته و مرهته ها را که از نگاه تعداد کم اند ولى مردم ديگر باآنها 

- ۱۱2ص ص يکجا شده است ، شکست دهد ....« )افکار شاه ولى هللا 

،  ونمرزى ، شماره دوم ، سال دوم( )ديده شود: آريانا بر۱۱4

 (  79و   7۸زيرنويس ص 

دشاه مسلمانى ا ست بايد فهميد که احمدشاه در آن روزگار تنها پا

که قلمروش از غرب نيشاپورتا دروازه هاى دهلى واز آمو دريا تا 
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 يت ن مبحر هند گسترش يافته بود و هرحرکتى که بر خالف نظم و ا

  ن گستره جغرافيائى و سياسى رخ اخلى و يا تماميت کشورش در ايد 

ميداد، او مي بايستى عالجش را ميکرد ومتمردين و گردن کشان را 

ونظم و امنيت را درقلمرو امپراتورى    ۰جاى شان مى نشاند  بر سر

 درانى اعاده مينمود. 

در زمانى که پنجاب سر به طغيان برداشته بود و مرهته ها  

ا در رهند واز آنجا تا پنجاب ررماندهى» راگوبا« از دهلى تاسف بهز ين

( ، نصيرخان بلوچ هم در بلوچستان  ۱759 -۱75۸نورديده بودند ) 

ام بر ضد احمدشاه برافراخت، پس براى خاموش کردن اين همه  علم قي

شورش ها ونا آراميها وبى نظمى ها ، چاره اى جز اين نبود که  

ر قلمرو شکر بيارايد ونظم وامنيت را د ل ود خ  احمدشاه خود به نفس

 خوداعاده کند. 

اين درحالى بود که پيام شاه ولى هللا دهلوى ) امام الهند  

شاه رسيده بود وازاو مى خواست تا اسالم را در   دهلى(نيز براى احمد 

هند از نابودى کامل نجات بخشد. ودر جهاد برضد مرهته ها شرک 

ى هند مشروعيت مذهبى قايل  ولمغ  نکند، زيرا او براى امپراتورا

-۱۰6۸بين رفتن اورنگزيب ) د. چه او متوجه بود که با از نبو

ر وياور خود را از م( مسلمانان هند تقريبا يا۱7۰7-۱657ق= ۱۱۱۸

 دست داده اند.

اورنگ زيب بارى با محاصره بمبئى ، کمپنى هند شرقى را به  

و انگليس ها با   د.بو هقبول شرط عدم مداخله در امور هند وادار ساخت

تفرقه بينداز و مسلمانان ، با سياست منحوس » مرگ آن حامى 

بجان   تعصب را تشجيع و تسليح کردهحکومت کن« خود، هندوهاى م

  ۱۸قرن  3۰و 2۰و مال وناموس مسلمانان مى انداختند. درسالهاى 

شورشهاى سيکان درشمال ونيرومنى مرهته هادر جنوب دهلى  

 قهور خود کرده بودند . امر ىلامپراتوران مغو
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تقامجو، در پى آزارو اذ يت وکشتارو چپاول  اى انهندوه

تاراج مى کردند مسلمانان برامده بودند،دارائى مسلمانان را غارت و 

وخانه وکا شانه آنها رابيباکانه به آتش ميکشيدند. اطفال وکودکان  

و  ند رد ک مسلمانان را از کوچه وبازار مى ربودند و سر به نيست مى

ان  وا ميداشتند. دختران وزنان جوبر ناموس مسلمانان تجاوز ر

مسلمان را اختطاف مينمودند. به مراکز مقدسه وعبادتگاه هاى  

ان توهين روا ميداشتند. در هنگام عبادت مسلمانان، مواد فضله مسلمان

حيوانى و انسانى را پرتاب مى کردند. در چاه هاى آب نوشيدنى  

در منابع آب  نداختند ويا سگ وگربه را کشتها  مى ت مسلمانان، کثاف

ان مى انداختند. در مزارع کشتکاران مسلمان را آشاميدنى مسلمان

زير گرماى سوزان آفتاب جان بدهند. و ابزار بدرخت مى بستند تا در 

 کشاورزى آنانرا تخريب يابه يغما مى بردند. 

ر  ب گروه هاى افراطى هندو، بطور دسته جمعى، شب هنگام

نه هاى شان را  مله مى بردند وخا کده ها وروستا هاى مسلمانان حده

آتش مى زدند و بسا ازمردم در خواب شيرين شبانه در شعله هاى  

سوختند. افراطيون هندو، تبليغ ميکردندکه يک هندوى اصيل   آتش مى

وخوب آنست که ال اقل يک مسلمان را بکشد يا کشته باشد. اگر کسى 

دک يا زن  بشردوستى و نوع پرورى ، به کوس ساحااز هندوها بنابر

 ، خانه اورا آتش ميزدند.  مسلمان پناه مى داد 

چنين اوضاع واحوال رقت بارى بود که شاه ولى ا در 

هللادهلوى پيامى به احمدشاه بابا به قندهار فرستاد وپس ازشرح وضع 

 زناگوارمسلمانان هندمتذکرشده بود که : مسلمانان کشور پهناور هند ا

وان متعصب با انواع زجر ا به اين طرف زيرستم وظلم هند لهسا

شوم وناپاک اين ناکسان  ه ، همه روزه قربانى هوس هاى وشکنج 

ميگردند. اين هندو هاى متعصعب تصميم دارند تا نام ونشان مسلمان  

و ا سالم رادر کشورهندمحوونا بود سازند. مى بايدکمر جهادبست 
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ه شاه  نجات داد ... گويند وقتى نام ملکا ىومسلمانان هند را از نابود 

ز شدت شاه رسيد وآ نرامطالعه کرد، اولى اهللا دهلوى بدست احمد 

ناراحتى تنش لرزيد ولبش را گزيد ودستار از سرگرفت وسپس  

دستور آمادگى لشکر را داد. )ديده شود، جريده دعوت ، شماره 

 بر ه(افزون بر اين افغانها در حمل9،ص ۱377=جدى  ۱99۸دسامبر

ز افغانها گواه براين است که ا ند، سنتى طوالنى دارند. تاريخه

رن يازدهم ميالدى تادوره احمدشاه بابا  عهدسلطان محمود، در اوايل ق

وتااخير قرن هژدهم ، هيچگاهى در يورش برهند شکست نخورده 

 ودست خالى از هند برنگشته اند. 

  ين طسلسله هاى خلجى و لودى وسورى ، بشمول سلسله سال

ه هند رفته بودند از افغانستان بم( همگى ۱۸5۱- ۱526غولى هند ) م

دتى کم يازياد به نام ونوائى در آن  و هريکى از آن دود مانها م

سرزمين رسيده بودند. ) ديده شود: افغانستان ، اسالم ونوگرائى  

، افغانستان، جنگ  ۸9، ص ۱369سياسى، اوليور روا، چاپ ايران، 

 (  234،چاپ ايران، ص ت(الا قوسياست ) مجموعه م

مين يورش پيروزمندانه اش بر هند شمرده يز اين ششاحمدشاه ن

 کلمه ناکامى درمخيله اش خطور نميکرد ، برعکس ميشدو اصالً 

اشتراک در جهاد برضد دشمنان اسالم درهند، يک پيکار مقدس 

برايش تلقى ميشد. ازاين گذشته ، جرگه مشورتى متشکل از سران  

هاد برضد هندوها،  ، هيچ ترديدى از اشتراک در ج لت دو لقبايل ورجا

مر دينى ، دستاويزى براى  تند وآنراعالوه بر انجام يک اوسيکها نداش

 غنايم باز هم بيشترى از سرزمين هاى دشمن مى پنداشتند. 

مؤرخ انگليسى الفنستون بيک نکته مهم وبسيار جالبى اشاره 

نى در کنار ايرانيان  وال وط ت کرده ميگويد: » درانيان درنبردهاى سخ

ربه جنگى فراگرفته ه تحت فرمان نادر، انضباط وتجودر سپا

نظرى که آن فرمانده بزرگ به آنان داشت ،باعث تقويت  بودندوحسن 



 92 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

روحيه اعتماد به نفس در آنان شد. چنانکه خود رابراستى بهترين 

 سپاهيان در آسيا مى دانستند. ديگر افغانان از رخداد هاى زمان

ى  ر شمارند و از ايرانيان بيزاره بودندکه چسان هنديان را خواختموآ

 (  4۸5جويند.« ) افغانان، ص 

از اينجاست که همه ارکان دولت و نيروهاى جنگى ، با 

روحيات بسيار قوى وعالى عازم جنگ با مرهته ها شدند و درميدان  

 و  پانى پت ، با وجود عدم توازن نيروهاى متخاصم ، به قوت ايمان

ى شکست دادند و افتخار بزرگ عت افغانى ، مرهته ها را بسختجاش

دند. و مليونها مسلمان هند هم از اريخى براى ملت خود کمائى نموت

تباهى و مرگ حتمى بدست مرهته هاى هندو نجات داده شدند. ) منابع  

سوارو تعداد سپاه دشمن را از  6۰۰۰۰افغانى ، تعداد سپاه افغان را،

،احمدشاه بابا،ص  مليون نفر قيد کرده اند. غبارک ي اتنفر 34۰۰۰۰

، الفنستون ، سپاه 262تاريخ مختصر افغانستان ، ص  ، حبيبى ،۱۸4

هزارتن از 3۰هزاررعاى خودش و  4۰احمدشاه را، مرکب از 

مردمان روهيله و ده هزارتن سپاهيان متعلق به سران هند همراه با  

هزارتن  3۰۰ها را تهرهم هفتصدزنبورک شتربرو چندتا توپ وشمار

ابراين از ديدگاه منافع  ( بن494يشمارد. )افغانان ، ص توپ م 2۰۰با 

فغانها وهم از ديدگاه منافع مسلمانان هند ، فتح پانى پت، يکى از ملى ا

فتوحات درخشان و افتخار بر انگيزبراى افغانها بشمار مى رود و 

ا و نهغافادست آورد هاى عظيم مادى ومعنوى از آن فتح نصيب 

 مسلمانان هند گرديد. 

قت موجوديت پاکستان امروزه ، مزد شمشير احمدشاه حقيدر 

ت، واگر احمدشاه بابا از شرف و ناموس و هستى مسلمانان هند بابا اس

دفاع نمى کرد، شايد تخم اسالم از آن کشور جاروب مى گرديد 

ياد ا اب ب وامروز پاکستانى وجود نمى داشت که با نا سپاسى از احمدشاه

هزار  22با ، ان او انتقام بکشد.احمدشاه باکند و از کشور او و هموطن
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به اسارت افغانها در آمده بودند، همه را بخشيد و اسيرى که در جنگ 

صرف يک نفر مسلمان را بنام ابراهيم دکنى که مايه فساد شناخته شد، 

م  رد م اعدام نمود.و اين نشاندهنده آنست که احمد شاه از ريختن خون

ضد امنيت داخلى قلمروش طغيان  مظلوم بيزار بود. وتا کسى بر 

.واما در مورد گرگ استعمار وبردا نميکرد، برويش شمشير نمى کشيد 

شتن سنگ بزرگ مرهته از دم راه او بايدگفت که احمدشاه در آن 

وقت نه کلمه استعمار را شنيده بود ونه هم معنى آنرا )اگر شنيده باشد( 

مقوله » استعمار« )   ز ما مى دانيم، مى فهميد.زيراروام هبدانگونه ک

( ببعد وارد ۱9سط قرن استعمار( از زمان مارکس ) اواونه خود 

ترمينولوژى سياسى گرديد که باعهد احمدشاه يک قرن فاصله دارد 

.حتى در آن روزگار خود هنديها نيزانگليس ها را بچشم سوداگران  

زمين شان ، تاچه رسد به سرن ا بخارجى ميديدند، نه بعنوان غاص

از  ددر اين زمينه مى نويسدکه قبلاه ويا افغانان ديگر. غبار خواحمدش

تأسيس دولت افغانستان » در هند يک قوه نهانى و خطرناک ديگر  

وجود داشت که مثل اختاپوتى از ماوراى بحار غوطه زده و در 

فن   و  لمع سواحل هند سرکشيده بود. اين قوت نا آشنا که با اسلحه

حرص وخشونت مجهز بود، بشکل وتخنيک عالى ترى و هم با 

ئين هند جسيم و غنى سير ميکرد، ريجى اما عميقا"در عروق و شرا تد 

درحالى که هندى ها ايشان را، سوداگرانى بيشتر نميدانستند. و افغانها  

آنان را »پسارى و دکاندار« مى ناميدند. واين همان استعمار گران  

هاى ملى را با ثروت آن  جزيه و تقسيم و نفاق تمام قوتت که د غربى بودن

  (356تند.« ) غبار، همانجا، ص ميخواس 

واقعيت اين است که احمدشاه ، چه بر هند لشکر کشى ميکرد 

ويا نميکرد و چه با مرهته مى جنگيد و يانمى جنگيد، انگليس ها که  

دند، بوه د رازيکصدوچهل سال قبل از حادثه پانى پت در هند رخنه ک

براى   برنامه استعمارى خود ميکردند.کارشان را بر طبق طرح و 
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مرهته ها ، سنگ بزرکى بشمار مى رفت  انگليس ها ، نه پس کردن 

 ونه سقوط دادن دولت بابرى هند.  

قبل از احمد شاه درانى ، نادرشاه افشار با قتل عامى که 

خرد  راا ه دردهلى براه انداخت ، نيروى مقاوت هندى ها و هندو

دراس وبنگال گليس ها در بمبئى و کلکته و مکرده بود. در آن زمان ان

ر نفوس هند از جريان اوضاع در هند آگاهى و ساير شهر هاى پ

داشتند و هر هفته وهر ماه با تطميع و تخويف راجه هاى خود خواه و  

خود سر هند، قرارداد هاى دوجانبه مى بستند و سپس آنها رامکلف به 

اشغال سراسرهند مؤفق  د آن مى نمودند تا سرانجام بهوام ىااجر

 شدند.

ى پس از آنکه امريکا سال پس از جنگ پانى پت ، يعن۱6

م اعالن کرد، ۱776استقالل خود را از زير سلطه انگليس در سال

پاى رقابت هاى استعمارى از قاره امريکا به آسيا کشيده شد و اشغال 

فت. انگليسها در زيرپوشش  گرر ارنظامى هند، هدف اين رقابت ق

ابتدا رقباى تجارتى اروپائى  گران خارجى ) کمپنى هندشرقى( سودا

ود ) پرتگاليها ، فرانسه ايها، و هلنديها( رايکى بعد ديگرى از خ

صحنه اقتصادى و سياسى هندخارج ساختند وسى سال بعد ازمرگ 

 م(  ۱۸۰3احمدشاه بابا، دهلى را اشغالکردند. )

دسياست يک  ى پيدا مى شود که بتوانروز کسامن ا هآيا در ج

سال از  24۰گذشت  يس را پيشبينى کند، تا ما هم بعد ازسال بعد انگل

جنگ پانى پت ، از احمدشاه به عنوان پادشاه افغانستان، اين سوال  

سال بعد انگليس را در آن زمان  4۰رابکنيم که چرا نتوانسته سياست 

 برداشتن سنگى بزرگ ازمعنى »  به،  هپيشبينى کند که جنگ با مرهت

سر « و راه تعرض و تجاوز انگليس را برسرا دم راه استعمار است 

 هند مساعد ميگرداند.  
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غبار آنجا که ميخواهد اندکى واقع بينانه تر با اقدامات احمدشاه 

و عصر او بر خورد کند، در پاى آن پراگراف مالمت آميز خود اين  

که احمد : » شايد در اينجا بتوان گفت سد وين  جمله را مى افزايد و مى

ت آينده سر مى برد که پيشبينى از خطراشاه در زمان ومکانى ب

( غباراگر در 36۰استعمار براى او نا ممکن بود.« ) همانجا، ص 

آغاز آن پرا گراف اين جمله را مى نوشت ديگر ضرورتى به محکوم  

ز آنکه حرف ا پس انمودن احمدشاه و ارائه داليل اضافى نبود، ام

يشتر پرهيز کرده با بيان اينجمله از اعتراض ب هايش را گفته است،

 است. 

نه اين پراگراف از تاريخ غبار که از آن بوى خوار  متأسفا 

شمردن وسبک کردن احمدشاه بابا به مشام ميرسد، در نوشته هاى  

نويسندگان بعدتر از غبار راه يافته و حتى در پژوهش هاى برخى از 

آن پراگراف به عنوان سند تاريخ ،نيزانعکاس يافته و بر اناد تسا

چنانکه در مجله آرياناى   ميت احمدشاه، استناد شده است.محکو

برونمرزى چاپ سويدن بمديريت پوهاند رسول رهين ) شماره اول  

( نيز همين پراگراف تاريخ غبار بازتاب يافته و در اخير ۱999

: » بازشدن راه انگليسها به ت اس هنويسنده از آن چنين نتيجه گرفت

تاريخى  استقالل افغانستان ، اشتباه  فغانستان از سرزمين هند و سلب ا

احمدشاه است .که اکثرمورخان بر آن انگشت گذارده اند « )همان  

( معلوم نيست که کدام مؤرخ بى غرض   2۸و  27-26مجله ، صص 

از هفتاد  عدب ، افغانى ويا خارجى ، تجاوز انگليس را بر افغانستان 

با دانسته است ؟ در شاه ، آنرا اشتباه احمدشاه باسال پس از مرگ احمد 

نکه مالحظه ميشود ازاين پراگراف چنين بهره بردارى هرحال چنا 

ميشود که اين احمدشاه بابا بوده که استعمار انگليس را در هند تقويت  

ر وام هکرد و سپس راه را براى براى تجاوز انگليس ها برکشور ما 

يان هند را سرکوب نميکرد ، ساخت و اگر احمدشاه بابا شورش 
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نداشتند و پاى شان بسرزمين ما  گليسها خود قدرت تصرف هند را ان

بربنياد اينگونه برداشتها ، فقط اينقدر باقيمانده بود که  ۰نمى رسيد 

نويسنده استدالل ميکرد : اگراحمدشاه بابا کشورى بنام افغانستان از 

ان تجاوز نميکردند گذاشت ، روسها هرگز برافغانست ى نم ىخود برجا 

دم و اين سرزمين وارد آمده اين همه بالها يى که براين مرو سرانجام 

و مردم امروز با آن روبرو اند ، از دست احمدشاه است که کشورى  

از خود به اين نام و نشان برجاى گذاشته است ! اينست عمق فاجعه 

خواهد  گونه استدالل ها نشأت کرده و ينزا ا ايکه از اين پراگراف و

 کرد .

ار را بر هند نازل  گوئى که اين احمدشاه بابا بوده که بالى استعم

کرده و يابا فتح دهلى و شکست مرهته ها ، خداى نکرده در حق 

وطنش مرتکب خيانتى شده باشد. و اگر هدف غير از اين باشد، 

دلچسپى اين استادان   رد مو راقتباس و انعکاس آن پراگراف، چرا اينقد 

کار نامه هاى احمدشاه ته است؟ مگر نمى شدبجاى آن ، قرار گرف

 و ارائه کرد؟   راگزينه

يکى از تاليفاتى که در اين اواخر بچاپ رسيده و درآن پرده از 

روى طرز تدريس غرض آلود و ضد ملى برخى از استادان تاريخ در 

ى « تاليف محترم  اوسق مپوهنتون کابل برداشته است ، »کتاب دوي

الب ، واقعاً هر انسان است که خواندن و مطالعه آن مطسمسور افغان 

اس و وطن خواه را که هواخواه وحدت ملى و زيست برادرانه با احس

همه مردم افغانستان در پهلوى هم است ، تکان ميدهد و انسان را وا 

عه امج هبميدارد تا هرچه زودتر و بيشتر چهره هاى اين اشخاص را 

يب سخنان  تا مردم و نسل هاى جوان ما فرافغانى افشاء و معرفى کند 

ازاين استادان تاريخ پوهاندجالل الدين صديقى   آنان را نخورند. يکى

استاددرفاکولته ادبيات وعلوم اجتماعى بود. اوبه حاکميت پشتونها 

  بطورکلى وبااحمدشاه بابا به عنوان مؤسس دولت افغانستان بطور 
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براين استواربود تا  وميورزيد و تمام تالش وکوشش ا ه ينک  خاصى

آب وتابى   نراباکند وفوراً کمى وکاستى پيدا درشگرد حاکميت پشتونها

 پس از تجاوز اتحاد او شاگردانش بدهد. به همين منظور بخورد 

  کتاب » نظام قبيله ساالرى درافغانستان « را شوروی به افغانستان

ن  ثابت نمايد که درافغانستا تا نوشت ودرآن سعى بعمل آورده بود 

ساير اقوام   قبايل پشتون تعلق داشته و نها به قوم ووتا هنحاکميت ت 

حالى که روش حکومت  دراين حاکميت سهم ونقشى نداشته اند. در

دارى احمدشاه بابا بنابرنوشته مرحوم غبار درست برعکس ادعاى  

 صديقى است .  پوهاند 

که غبار مينويسد: » احمدشاه دراداره افغانستان ، تحکيم   آنجا

اس قرارداد.براى تحقق بخشيدن اين نصب  اسا ر نيان وحدت سياسىب

گرفت .و  العين ، مساوات حقوقى رابين اهالى افغانستان درنظر

ازلحاظ مذهب وزبان و نژاد ومنطقه وقبيله ، تبعيض وتفاوت  

کمترشناخت.امادرعمل )مردم ( احمدشاه راعادلتر ازقول يافتند و  

ومذهب  انزب ويض ازلحاظ نژاد ديدندکه اشخاص باکفايت بدون تبع 

مثالً واليان مقتدر احمدشاه درقلمرواو دراموردولت شريک هستند. 

يت هرات درويشعلى خان هزاره، درواليت نيشاپور  اينهابودند: دروال

عباسقلى خان بيات ، درواليت قالت اشرفخان غلجائى، درشکارپور  

ت  دوستمحمد خان کاکر، درواليت مشهدشهرخ افشار، دروالي

ن خواجه زاده، درپتياله اميرسنگه سيک ،  خا اهللاد بکشميرخواجه ع 

ن مهمند، در درواليت بلوچستان نصيرخان بلوچ ، درپنجاب زين خا

واليت سند نورمحمدملقب به شهنوازخان سندى ، درديره اسماعيل  

خان موسى خان ، درواليت ملتان شجاع خان ابدالى ، درپايتخت 

يخان قزلباش ،  اد اهزرى احمدشاه ، ميافغانستان هم رئيس داراالنشا

مستوفى ديوان اعلى ميرزاعلى رضاخان قزلباش وخزانه دارکل هم  

م يوسفعلى ملقب به التفات خان بودند. « )غبار ص  يکنفرهندى بنا
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( وبازمگردرعهد تيمورشاه درانى، محمدخان هزاره والى هرات 359

هجرى  ۱2۰4هجرى و۱۱99مقررنبود؟ تيمورشاه درانى در سالهاى 

وانى محمدخان هزاره والى هرات صادرنمود که  عن ا د جدوفرمان 

واختياردارجمع آورى   درآن فرمانها عالوه برهرات اوحاکم باالستقالل

ماليات تون وطبس وکاخک و کيلک وجنـابـذ نيز شده بود.آيا 

مگردرقوم پشتون کسى پيدانميشد که اينکار رابدو مى سپرد؟  

هاآرامى وامنيت  آنه ک واقعيت اين است معلومدار که پيداميشد مگر

کشور را ميخواستند نه يک قوم ونه تنها خود را. )ديده شود قيامهاى  

، ۱999فغانستان ازقرن هشتم تا هژدهم ،ازمن، چاپ مردم ا

 (  25۸ص 

روهى در کتاب صديق د مؤلف کتاب دوم سقاوی ازقول استا

خوداشاره ميکند : »دردوره حکومت پرچمى هابرچسپ هاى سبک  

ا در کتابها ونشرات ديگر آغازگرديد. نهتو ش پيمايه ئى عليه وب 

وزيراکبرخان  ديگرشخصيتها را که جايش بگذار ، حتى احمدشاه باباو 

هم تحقيرميشدند وآنهم به اين سبب که آنهاپشتون بودند. احمدشاه بابا 

را با چنگيزخان مقايسه ميکردند و وزيراکبرخان را فرستاده 

بان خراسان شمردند.«  اص وغ ننهارا اشغالگراپشتو  انگليسهاخواندند.

هللا  ) ديده شود، سقاوى دوم ، ازسمسورافغان،برگردان دکتورخليل 

 (  36و 37ارش ، طبع هالند، ص ودادب

همين مؤلف درجاى ديگرازکتاب خويش درمورد روش تدريس 

ضدملى يک استاد ديگرتاريخ درفاکولته حقوق وعلو م سياسى  

م سياسى دانشگاه  لو وع قدردانشکده حقو پوهنتون کابل مينويسد: »

کابل يک وقتى ، تدريس مضمون » تاريخ معاصرافغانستان« به دوش  

دراداره ربانى بود. اين شخص نه کدام تخصصى در  شهردارکابل

رشته تاريخ داشت ونه آموزشى منظم . فقط به دانشگاه به خاطر تفنن  

. او درنود وخودنمائى وهمان اهداف واغراض سياسى خويش ميرفت 
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ت درسى ، سى دقيقه آنرا به ستايش »دولت اسالمى« اعس هقدقي

زى امان اهللا  خود،سى دقيقه رادرنکوهش احمدشاه بابا،غا

واميرعبدالرحمن خان و سى دقيقه ديگر رادراجراى لکچرنوت 

جديدوموضوعات ديگر ميگذراند. درمورد احمدشاه باباهمان نظر را  

مليتهاى گردي قميگفت : اوحقو  داشت که هندوهاى متعصب دارند و

اين سرزمين را درنظر نگرفتند، نام اين خطه را افغانستان  

ن هاى زراعتى مردم سمت شمال رابه نهادند.عالوتاًبعضى زمي

 (  ۱22اعضاى قبيله خويش توزيع کردند .« ) همانجا،ص 

يک تن ديگر از استادان تاريخ درفاکولته انجنيرى ، 

 شاه باباو ديگرمد اح همتوجه اهانت ب ابطورآشکارا نوت لکچرخودر

چهره هاى نيکنام تاريخ معاصر افغانستان ساخته بود، ودرامتحان 

  ها  شاگردان چنين سوال ميداد : » چرا احمدشاه ازتاجک هاى خود به

فقر  که ، در مورد  پشتونها نى ؟ يامى پرسيد  باج ميگرفت واز

ه ، عقبگرائى خصلت قبيله اى دوران حاکميت احمدشافرهنگى

يد! يا، لشکرکشى هاوتهاجمات احمدشاه عليه  ائ نم همعلومات ارائ

نگونه پرسشهاى کشورهمسايه ، برکشورما چقدر زيان آوربود؟ وهمي 

 (  ۱24-۱23ديگر.« ) همان ، ص 

خدشه دار کردن حيثيت و شخصيت احمدشاه بابا در نظر 

شاگردان و نسل های آينده بمنزله خرد ساختن و بی عرضه کردن 

ن احمدشاه بابا بودکه برای ما هويت ملی ايه چ افغانستان است.تاريخ 

ه های استبداد و تاريخی و سياسی بخشيد، ورنه ملت ما در زير چکم 

شاهان و سالطين بيگانه هند يا ايران و ماوراءالنهر، هويت ملی خود 

ز کدام قدرت خارجی د ستور  هرگز ااحمدشاه بابا  داده بود.را از دست 

سر بلندی و احمدشاه بابا، جز نگر فت و بر فرق ملت خود نکوفت.

حمل رنج سفرهای طوال  ت با وآرزوئی نداشت  استقالل مردم افغانستان

ک رهبر و  نی و قبول خطرات گونه گون حياتی و حيثيتی، به عنوان ي
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ای فدا کار و شجاع افغان و فاتح ميدانهای نبرد های سرنوشت  پيشو

ساز، برای افغانها افتخار آفريد. و هر گز به وطن خود خيانت نکرد و  

و  ر تالا.هرگز خود را بهموطنان خود را خوار و حقير نشمرد 

بيشتراز هموطنان خود به حساب نگرفت. هرگز تن آسائی ننمودوبه  

احمدشاه با آنکه تاج می گرفت و تاج می عيش ونوش نپرداخت. 

  بخشيد، هر گز بر سر خود تاج ننهاد. بلکه مثل ساير هموطنان خود 

نان بر زمين مفروش می نمشست و به درد دل آ با ودستار می بست 

ثل يک پدرمهربان آنهاگوش فرا می داد وبداد مظلومان مير سيد. و م

باهموطنان خودبرخورد می کرد و ازهمين جهت مردم او را »بابا«  

 ميگفتند. 

آقای انجنير خليل هللا معروفی، ضمن مقالتی آنجا که احمدشاه 

ان مقايسه کذاشته اند، بگونه  مظر د  احمدشاه درانی مسعود را با

احمد زد »اعتراض براين قياسها مينويسد: »احمد شاه درانی، که ميس

شاه بابای کبير« خوانده شود، از ويرانه های خراسان و از خشت و 

ِگِل آن سامان، دولتی و مملکتی را تأسيس و بناء کرد، که بنام  

« اعليحضرت  انستناانی و مؤسس افغ»افغانستان« ياد ميگردد. پس»ب 

احمد شاه بابای کبير است. از آن زمان تا کنون، اين وطن مقدس و اين  

ار و فاخر، پيوسته و بال انقطاع در تأللؤ و پرتو افشانی  نام بزرگو

بوده و هستی و موجوديتش را تندباد حوادث هم به خطر انداخته 

ۀ  انکايانه و جنگ سفً نتوانسته. حتی روسيۀ سيه روی با تجاوِز وحش

خود نتوانست »افغانستان« را نابود بسازد و نام ناميش را از صفحۀ  

 ( 2۰۰۵يت افغان جرمن آن الين، دسمبرروزگار بردارد.« )رک:سا 

دراينجابايد افزود که اگراحمدشاه بابا را موسس افغانستان  

 کبيربناميم، احمدشاه  مسعود را ميتوان ويرانگر کابل کبير بخوانيم. 

لفنستون سياست با تدبير و  ورانگليس، اامن ققدا نشمند ومح 

نگجو ميانه روى احمدشاه را براى فرمانروائى بر مردمان ج
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وآزادمنش افغانستان، جزئى از نبوغ طبيعى او ميشمارد و فتح پانى  

پت را نتيجه معقوليت و دور اند يشى احمدشاه دانسته نوشته مى کند:  

ندوستان در تصرف  ه اممتنين مينمود که » پس از فتح پانى پت ، چ 

 ۰احمدشاه قرار دارد ، ولى او بر طبق نخستين برنامه اش رفتار کرد 

ه همان بخشى که نخست به او واگذار شده بودند، قناعت نمود  يعنى ب

وديگربخش ها را به طيب خاطر به رئيسان محلى که او رايارى کرده 

که د کر ىمعقوليت درک م بودندبخشيد... احمدشاه با دور انديشى و

چنان متصرفات دورافتاده اى رانمتواند به آسانى نگهدارد... )افغانان  

 (  494، ص 

ن  ميتوان گفت که اگر احمدشاه بابا نمی بود، امروز به يقي

کشوری بنام افغانستان نمی بود که در نقشه جهان جای را اشغال کند  

  ده نسن دليل هيچ نويو فرزندانش به نامش افتخار نمايند و به همي 

مؤرخ با انصافی نخواهد بود که افغانستان را ميراث گرانبهای  و

تقالل و حاکميت ملی آن احترام ننمايد و  احمدشاه بابا نشمارد و به اس

 ياد آن پادشاه مدبر افغان را گرامی ندارد. 

پس احمد شاه بابا را بايد احترام گذاشت، و از او بخاطر   

فرزندان وطن درس ه ب  و سپاس گزار بود  خدمات مهم سياسی اش

 ( *سپاسگزاری از مردان بزرگ و شخصيت های ملی را آموخت . )

_________________________________ 

مجله زرنگار ، چاپ   2000این مقاله براى اولین بار در شماره اول مى سا  -*

 تورنتوى کانادا به نشر رسیده است .  
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 گفتار چهارم

 

 ؟تمؤخ کیس چیست وتاریخ 

 استاد عزیز نعیم   لمقب

 

مرحوم استاد عزیزنعیم ، یکی از استادان برجسته پوهنتون کابل در ] 

و یکی از دانشمندان صاحب صالحیت در عرصه های مسایل سیاسی و  ۶0دهه 

تاریخ معاصر افغانستان در قرن بیستم بود. برخالف تصور برخی ها که چون او 

متکبری  رو باید آدم از خود راضی وو مرغانستان بود، هازمنسوبین سلطنت اف 

باشد، اینطور نبود، بلکه انسانی بود، مؤدب و با تمکین و آراسته باخصایل 

نیک یک انسان وارسته و با وقار و یک دانشمند فاضل و متواضع و شکسته و 

ارش با تقوا. در چهره اش ، آدم میتوانست آیت راستی و اعتماد را بخواند و اطو

 وادگی او بود. ذاتی و اصالت ریشه دار خانیت بناشی از تر

استاد عزیز نعیم هرگز خود را از دیگرهموطنان خود برتر و باالتر نمی 

شمرد و برخورد او با دیگران مملو از صفا و صمیمیت و احترام بود. او همواره 

تبسمی که  قبل از دیگران ، هنگام رویاروئی یا صحبت تلفونی سالم میگفت و با

شسته بود، احوال پرسی میکرد و طرف قلبش برخاسته و بر لبش ن قماعاز ا

 مقابل را جرئت میداد تا با او خیلی خودمانی و بدون تکلف صحبت نماید.

استاد عزیز نعیم به افغانهای دانشمند و وطن خواه احترام فوق العاده 

ند تا شاب رل الزم برخورداای قایل بود و میخواست همه افغانها از تعلیم و تحصی
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یب خود را بهتر درک کنند و در راه عمران و آبادی میهن حق مادر وطن و وجا

سعی و تالش نمایند و بجای تیشه به ریشه همدیگر زدن ، برادر وار در پهلوی 

خورشیدی تاریخ معاصر  13۴۵هم زندگی کنند. در دانشگاه کابل در سال 

برای من و هم کالسی  داستاکرد. محضر درس افغانستان را برای ما تدریس می

من ، ساعات خوش آیندزندگی ما بود، زیرا می دیدیم که استاد عزیز نعیم با  های

کشاده رویی وبا چنان محبت و صمیمیتی به درس می پرداخت یا به سواالت ما 

جواب میگفت که هریک از ما میکوشیدیم درسش را بیشتر و بهتر بخوانیم تا 

بپرسد ، آماده جواب باشیم او بپرسیم و یا اگر او  زاد ونزد ما پیدا ش اگر سوالی

 تا نزدش خجالت نکشیم .

درس استاد عزیز نعیم بقول معروف » زمزمه محبتی بود« که تا آنروز 

من از هیچ استاد دیگری )به استثنای استاد میرحسین شاه( نشنیده بودم و به 

م حتماً حاضر عین زیت درس استاد عزهمین جهت سعی برآن داشتیم که در ساعا

ذهنم  از صحبت ها و دانش او چیزهای تازه بیاموزیم و منکه مرکب  باشیم تا

در دیگر درسها می لنگید، بخاطر دارم که در امتحان پایان سال در مضمون 

 استاد صد نمره با یک آفرین گرفتم و شادمان از حضورش برخاستم .

، من دیگر استاد  13۴۵در پایان سال  پس از فراغت از پوهنتون کابل

عزیز نعیم را ندیدم و بعدها براثر جریانات کند و تُندسیاسی در کشور از او 

سال جدائی و بی خبری از هم دیگر باالخره  3۵اطالعی نداشتم تا اینکه پس از 

گرفته بود و جویای میالدی ، او سراغ مرا از داکتراکرم عثمان  2000در سال 

ده بود ر اکرم عثمان تلفون مرا برای ایشان دااکت. ددون من شده بودنشماره تلف

و درضمن برای من نیز اطالع داد که استاد عزیز نعیم دنبال شما میگشتند. و  

من شماره تلفون شما را برای ایشان داده ام . من نیز با اشتیاق فراوان شماره 

نعیم یز عز دوراً برای استارا از داکتر عثمان گرفتم و ف تلفون استاد عزیز نعیم 

، دیدم کامالً اسم و چهره مرا بخاطر دارند و زنگ زدم .وقتی خود را معرفی کردم

از اینکه شاگرد سر براهی بوده ام بمن یاد آوری نمودند و ضمن اظهار 
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زیر  افغانستان 19خوشحالی از سالمتی من ، گفتند کتابی در مورد تاریخ قرن 

شتند که دو سه سال قبل زیر دا یازنی از مقاله من دست دارند، و به یک کاپ

ا امیر دوست محمد خان خودش را به انگلیس ها تسلیم کرد؟« در عنوان » چر

هفته نامه امید به نشر سپرده بودم . متاسفانه من اصل یا کاپی آن مقاله را 

 سیاسی -وان » دونابغه نظامی نداشتم ، ولی چون آن مقاله را در کتابی تحت عن

میالدی« چاپ کرده بودم ، یک جلد از این کتاب  19ل قرن او یمهنافغانستان در 

را برای شان فرستادم و او از گرفتن و خواندن آن کتاب ، یک بار دیگر بمن 

تلفن کردند و از من قدرانی نمودند و مرا غرق سرور و غرور نمودند. از آن 

ل حواو ا گاهی زنگ میزد ق تلفون قطع نشد و او هر چندپس روابط ما از طری

تانه مرا مسرور و سرافراز میساخت. مرا میگرفت و با ابراز محبت های دوس

 روانش شاد و یادش گرامی باد! 

 

 * * * 

پس از چاپ رساله »يک نگاه انتقادی برجلد اول و دوم تاريخ  

کرده بودم تا  غبار« نسخه يی ازآنرا برای ايشان فرستادم و تمنا 

برايم بنويسند وبر آگاهی   ارغب خا در مورد تاريبرداشتهای خود ر

قمندان تاريخ کشوربيفزايند. ايشان با وجود کسالت های من و عال

صحی و درد شديد از ناحيه پاهای خويش، اين تمنايم را پذيرفتند و  

 نظريات عالمانه خود را برايم توسط فکس فرستادند.نامه با نثار محبت 

ده و سپس  ز شآغا  ب به علت مريضیهای دوستانه و عذر تاخير جوا

 اينطورادامه می يابد: 

» قبل از اينکه راجع به تاريخ غبار اظهار نظرکنم ، بايد 

برداشتم را ازماهيت تاريخ ، طبيعت تاريخ و تاريخ نگاری به عرض 

برسانم و سپس تفاوت آنرا با واقعه نگاری و تاريخ سازی واضح 

، چون:  انشد ی ساير رشته ها تاريخ از نگاه ماهيت ، مانند  سازم.
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فيا، فلکيات )ستاره شناسی( و غيره ، علوم طبيعی ، رياضيات ، جغرا

عبارت است از دريافت حقيقت .اين حقيقت اگر در علوم طبيعی  

مطالعه خواص کيمياوی و فزيکی ماده است ، در رياضيات دريافت 

کی  ياجستجوی واقعيت های اين کره خاابعاد کائنات است ، در جغراف

د . در جستجوی واقعيت های اجرام سماوی ميباش نيز ات و در فلکي

تاريخ همچنان عبارت است از دريافت حقايق نسبت به ماضی و  

 جستجوی طبيعت همچو ماضی، که گذشته است و بازآمدنی نيست ! 

آنچنانکه مطالعه هررشته دانش ، ايجاب دسپلين و شرايط  

خ  ي تار خ ومطالعه تاري ص خود را مينمايد، به همين صورت بخصو

ايجابات و دسپلين ميباشدکه  نگاری نيز از خود دارای يک سلسله 

بدون آن به برداشت اين برادر شما، جستجوی حقايق تاريخی مشکل 

مينمايد! از همين سبب همانطوريکه هر باسوادی عالم طبيعی نيست ، 

يس نميباشد، به همين قسم حتمی  رياضی دان نيست و جغرافيا نو 

رش  د تاريخ نگار باشد.کسانی صالحيت نگايبا  یواد ست که هرباسني

تاريخ را دارندکه به ماهيت تاريخ و طبيعت تاريخ آشنائی داشته باشند 

و سير تحول تاريخ نگاری را از سپيده دم تاريخ تا حال بدانند و دارای 

ان را درک نمايند و آن  تفکرتاريخی باشند. يعنی شرايط زمان و مک

 خويش قضاوت نکنند. نمکا ن و از عينک زماشرايط را 

است، برعکس  از نگاه طبيعت، تاريخ مربوط به علوم اجتماعی 

علوم مثبته )علوم طبيعی ، رياضيات و فلکيات(، نتيجه گيری علوم  

مثالً در رياضی در هرزمان و در  اجتماعی مطلق و مثبت نيست .

يا   ۵ی به مساو 2+2است . هرگز واقع نشده که  ۴=2+2هرمکان ، 

ا به اساس علم فزيک روشنی به خط مستقيم حرکت ميکند ي. ود شو 3

ر هرزمان و مکان يکسان است . هرگزديده و يا شنيده و اين حقيقت د 

نشده که در کدام زمانی روشنی به خط منحنی طی طريق نموده باشدو  

يا درکدام مکانی به خط منکسر! اما در علوم اجتماعی نتيجه گيری 
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ميباشد به درجه فهم و دانش هرزمان  ب ناستو م  ت و محدود،نسبی اس

اعی ، به حقيقت از زوايای مختلف و  و مکان .برعالوه در علوم اجتم

ابعاد مختلف نظر اندازی می شود و هريک برداشت خويش را از 

 ورای آن زوايا و ابعاد بيان ميکند.

چون تاريخ از نگاه طبيعت مربوط به علوم اجتماعی است ، 

نی بوده نميتواند. ماهيت تاريخ آنچنانکه در اين ستث ر مماين اناء ً از ب

ته آمد، عبارت است از دريافت حقايق نسبت به ماضی . قبالً گف نامه

ماضی ايکه رفته و باز نمی آيد! چطور ميتوان از همچو ماضی  

بازگشت ناپذير مطلع شد؟ آنهايی که رفته اند پس نمی آيندکه قصه 

ً توانايی رفتن به ماضی را جسمهم ا د و مرا بگوين های زمان خود  ا

 بيان کنيم !  نداريم تا چشمديدهای خود را از آن

حقيقت راجع به ماضی بازگشت ناپذيراز روی اسناد و شواهد 

تاريخی بدست می آيد. انواع اين اسناد و شواهدخيلی وسيع است .اين 

تا   ت گرفتهاز روايات گرفته تا کتب و رسايل ، از مقاوال اسناد 

گرفته تا مجالت   مکاتيب گرفته تا سجالت ، از اخبار  از،  دات همعا

ارند و سرانجام ميتوان رسانه های گروهی چون : راديو، وسعت د 

تلويزيون ، ضبط صوت ، سينما ، و ويديو و حتی انترنت را نيز در 

جمع آن حساب کرد.}عالوه برآنچه گفته آمد، بازيافته های باستان  

کوکات و نقاشی های مختلف بر مسو  بورقنگ های لوحه س  شناسی و

جمله اسنادو شواهد تاريخی بشمار  روی ظروف و الواح سنگی نيز از

 { -س -ميروند.

با تحول و سيرزمان و بخصوص انکشاف و ترقی تکنالوژی ،  

تاريخی نيز برجسته ميگردند و حقايق را روشنتر به  اسناد و شواهد 

شده اند، ميتوانند از قع وا نکها ق ، آنچنر حقايآيندگان ميرسانند، مگ

ند. بايد سره را از ناسره جدا کرد. البالی اين اسناد و شواهد بدست آي

آيا به هرکتاب و هر روايت ، به هرخاطره و برهر اظهار نظر و 
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برهر برداشت ميتوان اعتبار کرد؟ آيا ميتوان تبليغ و پروپاگند را نيز  

 ؟ذيرفت در جمله حقايق تاريخی پ

اعتماد بر همه اين اسناد و شواهد مشکل می  هت کينسا حقيقت 

می بايدسره از ناسره تفکيک شود، بلکه بايدمنابع دست  باشد. نه تنها

دوم را از دست اول جدا کرد و تصنيف نمود. وظيفه اولی تاريخ نگار 

بايد تشخيص منابع و تحليل آن باشد. از همين سبب است که در هر 

قبل ازآغاز مبحث ، تحليل و  می ،عل اتب ربرای طی مريخی رساله تا

رف دانشجو شرط عمده کاميابی به حساب  تشريح منابع و شواهد از ط

ميرود.در دين مبين اسالم نيز قبل ازمطالعه حديث نبوی)ص( راجع  

به اوصاف بخصوص راوی آن پرسش بعمل می آيد. احاديث از قول 

 ند.اد، مشکوک نيستنراويانی که به اوصاف مطلوب متصف 

نه تنها استفاده از منابع ثقه و تحليل و تجزيه آن از طرف 

ؤرخ به يک اثر تاريخی اهميت ميدهد، بلکه مؤرخ آنچنانکه قبالً  م

يادآوری گرديد، بايد تفکر تاريخی داشته باشد. يعنی شرايط هرزمان  

و هر مکان را متوجه بوده و نبايد شرايط زمان و مکان خودش ، 

هد. اگر مورخی راجع به پنج قرن  رار د ع قشعالو را تحت اوت اقضا

نظر اندازد و نظر به اين شرايط داوری اش را  2۱قبل از آستانه قرن 

صادر نمايد، نه تنها خودش بيراهه رفته است ، بلکه خواننده را نيز به  

ً بر همچو   بيراهه ميکشاند.و آن خواننده ايکه درک دارد، حتما

 کرد!اهد قضاوتی خنده خو

بايد از هرگونه هيجان دور بوده و نه تنها درجه ان مچنهمورخ 

ش به حد اقل قرار داشته باشد، بلکه احساسات و تفکرش  حب و بغض

نيزبايد متوازن باشد. اگر چنين نباشد، قضاوتش منصفانه نيست . 

ً بيان واقعات بود، بدون   درست است که در زمان قديم تاريخ صرفا

ساس روند تاريخ نويسی ا به اام ود،ش تايجش توجه و نآنکه به عوامل 

يخ عبارتست از داوری وقايع . بناهً مقام  جديدکه اساس علمی دارد، تار
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مؤرخ از حکايت کننده به تحليل کننده واقعات تحول نموده است . 

آنچنانکه يک قاضی يک دعوی را از روی اسناد و شواهد مدعی و  

ضوع  مو به ت حکمش را نسب پس مدعی عليه بر رسی مينمايد و س

دل بايد از رد مناقشه صادر مينمايد، مؤرخ نيز چون يک قاضی عامو

روی اسناد و شواهد، همه جانبه حکمش را نسبت به موضوع مورد  

 مناقشه صادر نمايد....

ارزش علمی تاريخ نگاری متأسفانه ، آنچنانکه شايد و بايد  

شت انگ . اگر تعداد  ست درشرق و بخصوص در افغانستان راه نيافته ا

د  ا چون: مرحوم استاد احمدعلی کهزاد، مرحوم پوهانشماری ر

حبيبی، پوهاند داکتر حسن کاکرو آن برادرگرامی استثنا قرار بدهيم ،  

بيشتر تاريخ نگاران ما واقعه نگارند. يعنی بيشتر به تشريح حوادث 

باشد،  ارمی پردازند تا تحليل آن. واقعه نگار ميتواند ممد تاريخ نگ

ح ميدهد، برواقعيت استوار باشدو تاريخ  ه را شرآنچکه  بشرطی

 عنی جعل کردن وقايع درآن دخيل نباشد. سازی ، ي

 * * * 

بعد از اين بررسی ، اکنون بايد ديد که دوجلد کتاب افغانستان  

در مسيرتاريخ تاليف مرحوم غبار، از چگونه ارزش تاريخی  

 برخوردار است ؟

دريافت حقايق  از ست ت ارت عبااه ماهينگز اگر تاريخ ا -۱

نسبت به ماضی از روی اسناد وشواهد تاريخی ، که آنهم بايد صحيح  

تصنيف و تفکيک شود، اين دوجلد فاقد آن می باشد! اگر قسمت های 

دوره های باستان و قرون وسطی را در اين اثر، که آنهم از کتب 

ی  نرديده ، استثگ  يرمروجه استفاده شده و به شيوه مارکسيزم تعب

يم، در قسمت های تاريخ جديد افغانستان هيچيک مآخذ جديد، بدهرارق

به جزيگان ترجمه از ماخذ خارجی يا نقل قول ها از زبان آنهايی که  

امروز زنده نيستند و معلوم نيست که تا چه اندازه به حقيقت نزديک  
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اول ،  لد ج ۶99ميباشد، بکار نرفته است. بر سبيل مثال ، در صفحه 

مده است که : ميرزا محمدابراهيم خان، يکی از  ، آبل کا  ۱9۶7چاپ 

اطبای محرم و معتمد امير عبدالرحمن خان، که معالجه ادويه امير  

تحت نظر او قرارداشت ، پس از داخل شدن به اطاق امير، که بر  

بستر بيماری افتاده بود، مشاهده ميکند که پيشخدمتی با جام خالی  

بعد از بوئيدن جام خالی راجع  يب طب ود،شاميرخارج مي  اقاطادويه از 

به چگونگی ادويه که بدون استحضار اوبه امير نوشانيده شده بود، 

پرسيد، پيشخدمت جواب دادکه سردار حبيب هللا خان ادويه را به  

اميرنوشانيد. هنوز اين گفت و گو ادامه داشت که سردار حبيب هللا  

ابراهيم حمد ا ميرزمحکمی بر روی م لیخان از اطاق خارج شدو سي

خان حواله کرد و گفت امير خوابست و خوابش را مختل نکند. فردای 

آن شب اميرعبدالرحمن خان داعی اجل را لبيک ميگويد .با تصوير  

اين صحنه ، غبار ميخواهد بگويد که گويا امير حبيب هللا خان در 

ن صحنه را اين مرگ پدرش دست داشت ؟ آيا ميرزا محمدابراهيم خا

حکايت نموده ويا از دست دوم و سوم شنيده است ؟  ار غب  شخص  به

دربرابر اينگونه اتهام بزرگ، غبارازنشان دادن مدرک قابل قبول 

 عاجزمانده است: 

 نگفته ندارد کسی باتو کار      وليکن چو گفتی دليلش بيار

  ۱999جلد دوم ، چاپ  ۱3هرچند که مرحوم غباردر صفحه 

محمدنادرشاه و سپهساالر شاه  رت يحضلاز نامه های اع يکا،امر

محمودخان غازی عنوانی نورالمشايخ مجددی از آرشيف 

محمدمعصوم مجددی يادآوری کرده است ، اما از روی آن نامه ها 

کدام ارتباطی که بيانگر نزديکی اين برادران با انگليس باشد، به نظر 

زا را که  روزج صحنه نمی خورد. ايکاش غبار ميتواسنت راوی

عبدالخالق ، قاتل اعليحضرت نادرشاه و يارانش راتعيين  شت رنوس

مينمود تذکر ميداد.زيرا که وی شاهد آن صحنه نبود و محبوس  
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بود.نميدانم صحنه ترور مرحوم محمدعزيزخان )پدرکالنم( را در 

برلين کدام راوی به غبار حکايت کرده که با تمام ريزه کاريهايش  

ابطه از زبان شاهدان عينی ر ناي  ر؟ د ( 2ج  ۱29ص ده ) ترسيم ش

روايات ديگری نيز شنيده ميشود. مولف به اين دوصحنه آرائی اکتفا  

نکرده و سراسر جلد دوم از همچو صحنه آرائی ها مملو است که 

 برای هيچکدامش دست آويز قابل قبولی نشان نداده است .

 د ع و شواهی مناباز رو خالصه اينکه نه تنها حقايق در اين اثر

خی بدست نيامده ، بلکه اين حقايق مطابق به ذوق مرحوم غبار ريتا

تحريف گرديده و با افسون قلم و سبک خدادش که واقعاً جذاب ، گيراو 

سحر آميز است ، ميخواهد خواننده را مجبور سازد تا بپذيرد که آنچه  

موجود در آن را او نوشته است ، حقيقت است ، مطلق است و ترديدی 

روی اين نوشته ها معلوم ميشود که مرحوم غبار  از!  سنيست و ب 

 دارای استبداد رأی بوده است .

گرچه مرحوم غبار در پيشگفتار کتابش نوشته :» ....  - 2

باسير تکامل جوامع بشری طرز نگارش تاريخ هم تکامل کرده و 

ار  انبه قرامروز تاريخ نويسی بر پايه های تحليل و تعليل همه ج

ث يک مورخ که حکم قاضی رادارد، در هيچ مناقشه  يبح ا...« امدارد 

تاريخی ، او موقف دو طرف دعوی را نه عادالنه بر رسی کرده و نه 

منصفانه قضاوت نموده و حوادث را صرفاً ، نظر به ذوق و آرزوی  

خود مجسم ساخته و با شالق قلم سحر آفرين خود ميخواهد خواننده 

ر روندعلمی تاريخ نويسی » بر  گ ا ًد. بناهآن ساز  ه پذيرشرامجبور ب

پايه های تحليل وتعليل همه جانبه « قرارداشته باشد، اين اثر دوجلدی  

فاقد آن ميباشد. نميدانم نظر به کدام دليل شاغلی حشمت خليل غبار  

مدعی است که تاريخ مذکور» اولين تاريخ علمی« کشور ماست ؟ 

يات ، از خاطرات ر نظ زيات ، ااز روا حق دارد البته يک تاريخ نگار 

، از کتابها نقل قول کند، اما تا وقتی که صد درصدبه صحت آن متيقن  
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نباشد، صرفاً منحيث يک نظر و يک روايت قبولش نمايد، نه اينکه بر  

 واقعيت آن حکم قطعی صادر کند!

مولف افغانستان در مسيرتاريخ ، طوريکه از اين اثر  - 3

است ، يعنی ماضی را از روی  خی يکر تارفاقد تف پيداست ،دوجلدی 

زمان خود داوری نموده است. و واقعات را دوبُعدی ديده است ، نه  

قرن بيستم   7۰و اوايل  ۶۰سه بُعدی . آنهم نظر به شرايط سالهای 

ميالدی که در افغانستان و در جهان سوم و حتی کشورهای غربی  

نگيزه و  ن اي روی همده بود! ود پيچانطوفان چپگرائی ، جوانان را بخ

تحت تاثير همچو طوفان مرحوم غبار به ماضی نظر انداخته و 

حوادث را به شيوه مارکسيست ها تعبير نموده و حتی اصطالحاتی  

چون :مبارزات طبقاتی ، فيودال ، مالک و فاشيست ، را بکار برده 

است که هرکدامش در قاموس چپگرايان معنی بخصوص خود را  

 دارد.

منصف باشد، بايد حب و بغضش به حد اقل  يد ا تاريخ نگار ب - ۴

بر افکارش تاثير کند و احساسات و تفکرش متوازن باشد. با کمال 

تاسف اين اوصاف در اين اثر دوجلدی مرحوم غبار نه تنها به مشاهده 

نميرسد، بلکه احساسات خود بزرگ بينی مؤلف و حقير شمردن  

 است . ن ا ايمومش نصوص جلد د ن اثر، بخديگران از البالی اي

اگر تاريخ عبارت باشد از جستجوی حقيت در ماضی ،  - ۵

غبار در تحرير آن حقايق به شيوه علمی بيچاره بود. اين اثر بيشتر  

جنبه تبليغی و سياسی دارد تا جنبه دريافت حقيقت. و مولف آن 

شاندکه  خواسته است تا بزعم خويش مفکوره های خود را برکرسی بن

گه من هيچوقت غبار را نديده ام ، اما فکر د چنرهست .هم موفق نيباز

ميکنم که بحيث يک مبارز که گرم و سرد روزگار را چشيده ، ال اقل 

دارای متانت ، وقار، و آراستگی علمی باشد، اما متاسفانه مطالعه اين  

حب اثر عقيده ام را نسبت به مولف آن تغيير داد و غير از يک آدم صا
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نگاه احساسات و تفکر چيز ديگری در ز ا هنمواز حسود و بی عقده ، 

 او سراغ نکردم ! 

... در شرايط امروزی يک بی موازنگی اکثريت قشر 

ً داوريها   روشنفکر و تعليم يافته جامعه ما را فراگرفته است ، طبعا

درهمچو فضا، که پله هيجان نسبت به تفکر سالم ، سنگين تر است ، 

دوره حکمروائی   که  امیگهن چند نسل بعد باشد. شايد  کامل نمی

منسوبين اين خانواده)نادرشاه( بازنگری و باز نگاری شود و بررسيها 

و داوريها متوازن و منصفانه گردد، اينها جای واقعی شانرا در تاريخ  

 بگيرند.« 

درخاتمه سالم واحترامات خود را به منسوبين فاميل محترم 

يان ميرسانم  پا به اه رشما اين نام حت وموفقيت ميرسانم وبا ارزوی ص

. 

 2۰۰۰/ ۸/ 2۰محمدعريز نعيم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۱3 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

 

 

 گفتارپنجم

 

 علل مرحوم غباردر بارۀ  پاسخی به

  تسلیمی امیردوست محمدخان
 

 :  علل تسلیم شدن امیردوست محمدخان  به انگلیسها

یکى از مسایلى که ذهن خواننده را در موردامیردوست  

  ق نشدن امیر در زیربیراضر، ح د ساز د مشغول مىدخان به خومحم

وسپس خبرتسلیمی  امیر به   ۱۸۴۰نومبر ۳مبارزین ملی در روز 

انگلیسها است.  بسیاری ازنویسندگان و مورخین ما در رابطه به این  

عصب آمیز داشته  حادثه، برخوردهاى متفاوت، سطحى وحتی ت

   ۱ رکرده است.می ا بزدلی ن وجب اند.مثالً :مرحوم غبار آنرا حمل بر 

وقوت   ضعف انگلیسهام رشتیا  آنرا به بیخبری امیر از رحو وم

 2نسبت داده است.  افغانها

تالش وخیانت  ناظم جنگ نامه میرمسجدیخان کوهستانی، 

پروان را برای دستگیری امیر،عامل تسلیمی امیر   بعضی ار خوانین

یک   مل امیر رابه انگلیسها گفته است. ومرحوم فرهنگ هم  این ع

تعبیرنموده مدعی است که امیر با این حیله   یلستوحرکت ماکیا

 ۳میخواسته باز هم نقش خود را درسرنوشت آینده کشور تضمین کند. 
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ممکن است درهر یک از این قضاوتها بخشی از حقیقت    

نهفته باشد ولی آنچه هیچ حقیقتی در آن دیده نمیشود حکم برترس و  

 جبن امیراست.  

امیربعد از آنکه قوت  " ده:اتذکر د رد چنین دراین موارغب

مردم، دشمن را درپروان بکوفت ومبارزین ملی مشغول پیشرفت  

اپدید گردید، هرقدراو را جستند  بود، ناگهانی از زیربیرق آبی ن

  4"   نیافتند.

عجبا! مگرامیر قطره آبی بود که درزمین فرو رفت و از  

ً دفعت بسم هللا  با گفتن یکنظرها ناپدید شد؟ یا جن بود که  ز   اا

ا اسپ تیزتگ  گردید وهیچ کسی او را ندید که بیربیرق جهاد ناپدید ز

 تاخت؟   خود بکدام سو

برخی از منابع تاریخی همان زمان،   من فکر میکنم که غبار

از جمله کتاب »جنگ نامه میرمسجدیخان کوهستانی" که مولف جزو  

«  نوای معارکی« وکتاب » لشکرامیر بوده، وکتاب »ظفرنامه اکبر 

ا دقت نخوانده ، ورنه بجای  طامحمدشکارپوری را بزاعمیر از

یر  برای ام محکوم کردن امیر، شاید خوانینی را محکوم مینمود که 

دوست محمد دام چیده بودند تا حین مهمانی وصرف غذا دستگیرش  

 کنند وبه انگلیسها بسپارند و پاداش بگیرند.  

«   وان ربی درپیربیرق آ ی امیراز ز ناپدید شدن ناگهان  سخن» 

چه گونه میتواند تعبیرشود؟ غیر ازاینکه خواننده تصور نماید که  

ازمیدان نبرد   امیر، شخص ترسو وجبون بود وازهراس کشتن خود 

درحالی که امیر اصالً در  فرارکرد و خود را به دشمن تسلیم نمود، 
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رسوء  روز سوم جنگ به میدان جنگ حاضر نشده بود، زیرا بناب

تنی چند از  انی شب قبل، امیربا مهمدر ر رامی رفرازخان ب قصد س

 جان بسالمت برده، نزد میر مسجدی خان رفته بود.  همراهان خود 

اریخى باقى مانده از همان عهد وهمان روز  دقت در متون ت

 عکس برداشت غبار را ثابت مى سازد.  

  ۱۷۷حادثه تسلیم شدن امیر دوست محمدخان به انگلیس ها 

ر عقب  امعه اى سنتى و بسیان جمیا ( در۱۸4۰رنومبر سال قبل )د 

مانده تر از امروز اتفاق افتاده ، که شرایط و مناسبات خشن ارباب  

هاى خان خانى و قبیله اى مانع جوشش ملت  رعیتی و رقابت 

میگردید و قیام ها بیشتر به صورت پراکنده و نامنسجم و خود  

و   نین ات خور اثر خیانقیام ها ب بخودى براه مى افتاد و اغلب این 

ى مطلق قیام کنندگان مى انجامید. زیرا سرنوشت  سران قبایل به ناکام

ربابان فیودال بود که در  بایل و اهر قیام در دست خانها و رؤساى ق

عین جنگ با دشمن مشترک ، با هم رقابت و همچشمی وتعصبات  

از   با استفادهاتنیکى، لسانى ، محلى و حتى مذهبى داشتند و دشمن 

تین و پیشکش نمودن پول و  انده  با تبلیغ و تف ب معق ت وصیااین خص 

و آشتى   رشوت به چند تن از آنها موفق مى شد تا مبارزین واقعى

ناپذیر را سرکوب وقیام را غرق در خون کند. حتى در جریان جنگ  

مقاومت در برابر روسها و پس از سقوط رژیم تحت حمایت مسکو،  

پول و رشوت ، نقش   ها  ظیم نان تاخلى در می وران جنگ د و نیز در د 

شمگیرى در از دست دادن سنگرها وتغییر موازنه به نفع این یا آن  چ

 کرده است.    اسى بازى گروه جنگى و سی

ضعف   ، ترس امیرقبل از اینکه در رابطه به سه علت ) 

( چیزى گفته باشم ، میخواهم  خیانت برخی ازخوانینو انگلیس ها 

بینى و مباهات به   ربرتحس  نى وغرور افغا گردم که ، متذکر

کارنامه هاى جنگى پدران و نیاکان ، چنان دل و روان و افکار ما را  

سى پیدا شود و جرأت کند و بگوید: این  فراگرفته که هرگاه ک
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غرورها و این از خود راضى بودنها و این مباهات ، در حالى که  

  و سر رمندگى ها هلوى خود شهیچ دردى را دوا نمى کند ، در پ

داشته و دارد، شاید سبب برانگیختن خشم   ى هایى نیز به همراه ندگافگ

نیستند خود را از   یلى حاضرآن عده از هموطنانی بشود که به هیچ دل

بشریت متمدن امروزى کمتر بدانند و اعتراف نمایند که ما افغانها  

ر پول  ما به خاط آنطور که مدعى هستیم ، نیستیم. و گروه زیادى از 

وطنان بیگناه خود را شکم  و قدرت ، حاضریم هم یازامت  وت و و ثر 

بکشیم و  بدریم، یا مثله بزنیم یا قطعه قطعه کرده به چنگگ ها 

شهرها و آبادى ها را به ویرانه هاى وحشت آورى مبدل سازیم و  

اگر ممکن باشد قشونهاى بیگانه را به وطن سرازیر نمائیم و تا  

جاوز نمائیم و ...  ه تق بیتشو  رهنمائى و هموطن خود  دروازه هر

... آدم کشى ها ، وحشى گریها و جنایات و رسوائى هاى تکاندهنده  و

اخیر در حق هموطنان بى دفاع و بى  سه دهه  بى شمارى که طى 

سالح وبیطرف خود ما از طرف رهبران احزاب سیاسى اعمال شده  

ا  وجدان و ب چ انسان با و هنوز هم مى شود ، ننگ تاریخ است و هی

و این اعمال هیچ افتخار و مباهاتى به  را تائید نمى کند.  آن  افى صان

نامه نیاکان خود  نوان کاردنبال ندارد تا نسل هاى بعدى آن را به ع

 مایه سربلندى و مباهات به حساب بیاورند.  

قرن   ۹۰جنگ هاى قدرت طلبى و عظمت جوئى ، در دهه 

ساخته  ور ه د بگ انسانى فرهن الق واز اخچنان بیستم، مردم مارا 

رخی حتى مرده هاى قبرستان خود را بیرون می کشیدند و  بود که ب

استخوان هاى نمناک مردگان را به پاکستان برده می فروختند. این  

عمل دور از کرامت بشرى فقط در جامعه ما که هم غرور افغانى  

ن و  شنید  ان با ان جه داریم و هم غرور اسالمى، رواج یافت و مردم

انزجار و نفرت عمیق خود را  شت و بربریت ، وح اظر نیدن این م د 

به جنگ ساالران افغان نثار مى کردند و ما عناصر روشنفکر و  
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تعلیم دیده در برابر بشریت متمدن جز خجالت و شرمندگى جوابى  

 نداشتیم . 

وقتى این همه جنایات و وحشى گریها و بى فرهنگى هاى  

  ۱۹ ابا به یاد قرنمه بى  ،مى بینیم ن را افغا مروزىران اجنگ ساال

مى افتم و از خود مى پرسم که نکند ، رهبران افغان در دو جنگ  

اول خود با انگلیس ها نیز از چنین قماشى بوده باشند و ما بیهوده   

 امروز به نام  و کارنامه هاى شان مى بالیم ؟ 

  اعمال کند. نمى  خوشبختانه تاریخ  خاطر خواهى هیچکسى را  

حاء ، نقشى در تاریخ میهن  به نحوى از ان که  را ىو بد آناننیک 

خویش داشته اند، ثبت کرده و به نسل هاى بعدى انتقال میدهد. فقط  

این وظیفه هر نسلى است تا تاریخ خود را به دقت بخواند و در پرتو  

 اندوخته ها و دریافتهاى جدید، به نگارش مجدد آن بپردازد. 

 

 ود؟ ن بجبووشخص ترسو   دخانمحم  یردوست آیا ام

بنابر استناد به منابع تاریخى بازمانده از همان عهد گفته  

میتوانیم که، امیردوست محمدخان، مرد ترس نبود و کشورى را که  

از خود بر جاى گذاشته است،ازغرب تاشرق وازشمال تا جنوب آن  

  را یا ران آن را به چشم خود دیده و سرکش ترین و زورمند ترین س

 و مطیع خود گردانیده بود.    یر  خود ، رامتدب با   شمشیر و یازور  به 

امیر دوست محمدخان در میان برادران بارکزائى  

ماجراجوترین ، جسورترین و قدرت طلب ترین برادر بعد از وزیر  

فتح خان بود. او در سایه برادر بزرگش وزیرفتح خان، واقعاّ رموز  

  در طول مدت ت و آموخرى را لکت داکشورگشائى و راز مم

- ۱۸۰۹و دوران صدارت برادرش )از رى شاه محمود مدازما

م( به حیث سپهساالر قشون شاه محمود سدوزائى در تمام  ۱۸۱۸

واقعات و لشکرکشى ها چه در قندهار با شاه زمان و پسرش قیصر،  

چه در سند و پشاور با رنجیت سینگ ، چه در کشمیر با سردار  
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  شجاع ، چه در شاه با  رجالل آباد چه د ى و میزائ خان باعطامحمد 

هرات و فراه با حاجى فیروزالدین سدوزائى ، و چه براى استرداد 

و چه در دفاع از قندهار در   ۱۸۱4قلعه اتک از چنگ سیکها در 

، چه در بامیان وپروان  با انگلیسها در  ۱۸۳2برابر شاه شجاع در 

ّ پیشاپیش لشکر خود قرار داشت و ت ا  بوادث بُرد ین حام ا در تم  قریبا

 وده است.  و با

او هنوز پانزده ساله نشده بودکه قیصر ، پسر زمانشاه را در  

قندهار به محاصره کشید و مجبورش ساخت تا برادرش وزیرفتح  

خان را از زندان رها سازد. و او بود که بارى در رأس یک گروه  

  قندهار ن ارگ پنجصد نفرى ، در زیر آتش تفنگ محافظین زندا

وزیر فتح خان در آن  ازه اتاقى که دروشت پخود را تا نست توا

زندانى بود برساند ، ولى چون عاقبت این تهور و شجاعت را به  

حال برادرش مفید ندید، بر گشت و با شمشیر آخته ، راهش را از  

میان پهره داران و یساوالن شاهى باز کرد و به محاصره شهر  

   5ت داد.را نجا پرداخت تا برادرش 

تا  ( ۱۸۰۸ن جوانی)ن از عنفوادخامحم صه امیر دوست الخ

در تمام حوادث   ۱۸4۰هنگام رهائى از زندان شاه بخارا در جوالى

جنگى و لشکرکشى ها درافغانستان شرکت جسته و در اکثریت قریب  

به اتفاق پیروزى از آن او بوده است . این همه نشیب و فراز و این  

ردشى  ه گدشااورستانى و پکش ى و ومت دارتهاى حکهمه بُرد و باخ

هه درسهاى بزرگى بودند که امیر دوست محمدخان بهتر و  بدون شب

بیشتر از هر شخصیت سیاسى و اجتماعى معاصرش آن را آموخته و  

 به کار بسته بود.  
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بزرگترین آرزوى امیر در این دوره امارتش ، وحدت سیاسى  

یمنه و  و ملخ رات و ب هار و ه والیات دوردست از مرکز، چون قند 

تأنى و تأمل عملى کرد و آخرین آرزویش  که آن را با ود ن بابدخش

 با الحاق هرات به کابل دو هفته قبل از مرگش تحقق یافت .  

 براى اثبات این ادعا ، به منابع تاریخى باقیمانده از همان زمان  

 رجوع مى کنیم و موضوع را با جزئیات بیشتر پى مى گیریم . 

 

 ل :  ن ال موه  نابرکتاب میر بنگى اهاى جرشادت

موهن الل کشمیری، جاسوس زرنگ انگلیسها طی سالهای  

شاهد زنده تجاوز نخستین انگلیس برافغانستان   ( ۱۸۳۹-۱۸۴2های ) 

بود. اوقبل از تجاوز انگلیس برکشورما، تقریباً یک سال را به عنوان  

در  اشت که ترجمان ومنشی الکزاندربرنس همراهی هیئتی را د 

کلیند( وارد افغانستان  هند)اوال جنررازطرف گورن ۱۸۳۷ی جوال 

درکابل باقی ماندند. پس از قیام ملی   ۱۸۳۸شدند وتا اوایل جون 

هزارنفری انگلیس   ۱۷مردم افغانستان وقتل اردوی  ۱۸۴2-۱۸۴۱

بین راه کابل تا جالل اباد، او بعد از زندانی شدن به دست افغانها،  

دن رفت. او  لن به د ات یافت وبعنج مرگیله از بدین وسمسلمان شد و 

"  زندگی امیردوست محمدخاندر لندن کتابی به نام "  ۱۸۴۶رسال د 

در دوجلد نوشته که در آن وقایع و رخدادهای سیاسی ونظامی  

تشریح کرده است. او   ۱۹انگلیس درافغانستان را درنیمه اول قرن 

ت  میر دوسان، ازاضمن تشریح اوضاع واحوال سیاسی افغانست

برای خوش ساختن اولیای   رداراکبرخان،ش سدارمخان و پسرناحمد م

امور انگلیس بشدت نکوهش نموده و هردو را مورد اتهامات ناروا  

ودشمنانه قرار داده است)جلد اول(، اما آنجا که پای رشادتهای جنگی  

  -چه انگلیسها وچه شاه شجاع درمیان می آید  -امیربا مخالفانش 

هرآگین او  از زیر قلم ز ین ابر ن ی نماید و بپوش شم حقایق چاند از نمیتو
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نکاتی بیرون تراویده  که برای درک شخصیت رزمی امیر، کمال  

 اهمیت را دارد.  

  -۱۴به شهادت موهن الل،رشادتهای و دلیریهای امیر از سنین 

سالگی او شروع میشود. وی میگوید :" هنگامی که وزیرفتح   ۱۵

  خان حمد مبود، دوست  شور درکغاوتها شاندن بخان، مصروف فرون

ومی بود. استعداد، اعمال قهرمانانه وخالقیت قدرت  نیز همراه ا 

دماغی او در نظر وزیر فتح خان مایه مسرت و امیدواری  اومی  

بود. و قربت و محبت وزیر با او موجب حسادت سایر برادران  

د.  ساله بو ۱۴گردیده بود . سن دوست محمدخان دراین وقت 

جنگوجویان  ین سپاهیان و تحسرد ووشجاعت او م ری دلیطوریکه همان

قرارمیگرفت، رشادت وخوش صورتی او نیز مورد پسند مردان آن  

  6  زمان بود." 

سالگی از یک   ۱۵ -۱۴بدینسان، دوست محمدخان در سنین 

ودلیری بهره مند شد که مایه امیدواری برادر  روحیۀ قوی جنگی 

درجای   . موهن اللبزرگ خود وزیرفتح خان شده بود 

" میدان حرب  فیلدمارشالن " محمدخان را به عنوا  وست یرد مری،ادیگ

ومجرب ترین شخص درجنگ با شاه شجاع تعریف کرده می افزاید  

:"فیلدمارشال دوست محمدخان باخوش طبعی، یک دندگی،  

گی سپاه خود را به مقابل شاه شجاع  حرکت داد و با او  تدبیرهمیش

 رفتدرگ دیدیردید.جنگ ش نی روبرو گدر نزدیک قره باغ غز

ار احمدخان نورزائی  می جنگیدند، اما سرد  وهردو طرف با تشویش

)سرکرده سپاه شاه شجاع( وساطت کرد و دفعتاً صحنه جنگ به  

شاه شجاع به  صلح تبدیل شد.دوست محمدخان به قندهار برگشت و

  کابل عودت نمود. این حادثه بعد از آن رخ داد که دوست محمدخان 

محمدعظیم  گی دیگر نزدیک قلعه رجنا د ردهار صر والی قنشهزاده قی
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 ۱2۱ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

ده بود و قندهار را با ریختن خون دوهزارمرد جنگی  خان شکست دا

   ۷  از دست شهزاده قیصر بدر کرده بود.

دبیر وسیاست  "شجاعت توام با تدوست محمدخان که 

  ، به سران سپاه پیشنهاد کرد:۸" اوهمیشه  مورد اتکا قرارمی گرفت

ت نیفتاده ونزدیک نشده، آنها باید به  کرح ه  ب دشمن کامالً  تازمانیکه 

گروه های کوچک تقسیم نشوند، بلکه یکجا و دورهم حضور داشته  

باشند و نیز به غارت وچپاولگری بر دشمن آغاز نکنند، چونکه این  

بین سپاه خود ما تردد و تشتت خلق میکند و دشمن از این   کار

ه اگر  د کفزواوی  خواهد کرد. ره برداری وضعیت به نفع خود به

جهت نباید به خودهراس   رتری دارد هیچکس از ایندشمن برآنها ب

راه دهد و به دشمن ملحق شود، و اگر کسی به دشمن ملحق شود نه  

ساخت، بلکه صدمه شدیدی به   تنها خود وقوم خود را بدنام خواهد 

باشیم   محکم داشته روحیات لشکر ما واردخواهد کرد. ما باید  ایمان  

 ید. ده و مظفر خواهد گرد برنما   لشکرکه 

کسانی که در میدان جنگ  موهن الل می افزاید که :" 

حاضربودند برای من)موهن الل(حکایت کردند که وصف مهارت  

زرنگی وچابکی، شجاعت  های جنگی دوست محمدخان، از قبیل 

  وتهور، مقاومت وایستادگی ورهبری ورهنمائی او دراین جنگ 

لحظه  نیست. سپاهیان دریک ته ساخ یچکسدرت زبان هعظیم از ق

ی دیدند که با حمله در قطار بزرگ  دوست محمدخان را م

لشکردشمن رخنه وشکست وارد نموده، سپس به عقب برمیگشت  

تشویق میکرد. درلحظۀ دیگر،  و پیروان خود را به حمله وجنگ 

در   دسپلین خود اوبرای ایجاد نظم وانسجام عده ای از سپاهیان بی 
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 ۱22 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

ان که قیادت  سپاه را  رفت. مددخان واعظم خرمگ قرا هبری موقف ر

ه عهده داشتند، دراین وقت متوجه باریکی موقف خود شده واز  ب

ده  اینکه دوست محمدخان تعداد زیاد سپاهیان آنها را به قتل رسان

بود، به وحشت افتاده بودند. درنتیجه دوست محمدخان موفق گردید  

به عقب نشینی  لی رحاد خته ا متشتت سااول دشمن رسپاه پیشقر

وتجهیزات خسارت شدیدی برداشته   رداند که از رهگذرتعدادمجبورگ

   ۹  "بودند.

شاه شجاع وقتی از شکست نیروهای خود توسط دوست  

ناراحت شد و از وزیرخود اکرم  محمدخان مطلع گردید ، سخت  

ت چاره  خان که پانزده هزار لشکر هنوز زیرفرمان خود داش

دوست محمدخان با  جاع اطمینان داد که ه ششا  هان بست. اکرم خخوا

سپاه خود نمی تواند در مقابل پانزده هزار نیروی مجهز او   سه هزار 

ا  تاب آورد وحتماً شکست میخورد.اما اکرم خان از روی حماقت ی

هیچ  حسادت این حرف را میگفت، زیرا دوست محمدخان تا آنوقت " 

ینکه خودش  ر امگ ، ه بودرترک ندادون فتح وظفمیدان جنگ را بد

   ۱۰  "بنابرمصلحت وسیاست عقب نشینی کرده باشد. 

شاه شجاع که در دل از دوست محمدخان بخاطرشجاعت  

کرم  ،طاقت وانرژی فوق العاده اش هم ترس و هم نفرت داشت به ا

خان گفت :"تازمانیکه دوست محمدخان گرفتارنشود، نمیتوان توقع  

باشد، تاج شاهی  ده دزنمت محانی که دوساشت و تازمفتح وظفررا د 

   ۱۱  ق شجاع قرارندارد."برفر
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 ۱23 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

 رشادتهاى رزمی امیر بنابرنواى معارک: 

یکى از مدارک و منابع قابل اعتبارتاریخى که مولف آن   

 معاصر امیر دوست محمد خان بوده ، ولى شاید امیر را از نزدیک  

  است .مولف اى معارک «ندیده باشد، کتاب بسیار مغتنم »تازه نو

مد شکار پورى است که در خدمت برادران  عطامح رزامی ب کتا

ى جنگى شان در رکاب  بارکزائى قندهار بوده و در اکثر سفر ها

برادران قندهارى همراه بوده است .تازه نواى معارک در سال  

سال قبل از مرگ امیر به نگارش   ۷هجرى قمرى درست  ۱2۷۱

ه میکند :  وشتد ناکهز وم احمدعلى ن کتاب مرحآمده است . در باره ای

معارک از نقطه نظر ثبت وقایع تاریخى دوره جدید و   »....نواى 

تان اهمیت بسزایى دارد، زیرا مولف شخصاّ جزو  معاصر افغانس 

وقایع میزیسته و در جریان وقایع چشم دیدها و مسموعات خود و  

ان بخش و  نزدیک به عصر خود را نوشته و نوشته هاى او اطمین

  ۱2  «.است  ابل اعتبارق

بر مبناى همین اعتبار روایات در کتاب نواى معارک ، در  

ارا و رشادت هاى جنگى او با انگلیس  ارتباط به بازگشت امیر از بخ

ها در بامیان و پروان مطالبى هست که نباید هیچ مؤرخ با انصافى  

اینکه  اما مرحوم غبار با  از بیان آن چشم پوشى و اغماض نماید. 

ر کتاب افغانستان درمسیرتاریخ استفاده  ن دز آایده وکتاب را داین 

ت محمدخان در  نموده، مگر آنچه دراین کتاب درمورد امیردوس 

  یا اهمیت نداده جنگ های بامیان وپروان آمده، بدان توجه نکرده 

 ؟است

چون در بامیان لشکر انگلیس  مولف نوای معارک میگوید:   

سر آنها تاخت  بر ود خواى امیر با ق  ۱۸4۰اگست  مقیم بود، در پایان

و پس از نبردى خونین به دشمن تلفاتى وارد نمودو یک توپ دشمن  
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 ۱24 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

را تصاحب کرد: » یک هزار مرد از طرفین در این جنگ ضایع  

ک  شدند بعد از چهارم روزامیر بى نظیر، پانصد سوار جرار که هری

ز مقابله  فواج انگرینهنگ دریاى جنگ بود،به همراه خود گرفته با ا

دکه فوج انگریز بهادرشانزده کرور  شمشیر زنى نموان چن ومود ن

فرار نموده رفتند. و دوباره قوت مقابله جنگ در وجود نماند و تمام  

اسباب فوج انگریز بهادر که از فرار عار میدانند بدست امیر بى  

 .  و انگلیس ها به باجگاه و سیغان عقب نشینى کردند «   ۱۳نظیر آمد. 

ند، مبلغ نه  خود را باخته بود ما تما این جنگا که درانگریزه

لک روپیه را برای آنکه به دست امیردوست محمدخان نیفتد به دریا  

خبر این واقعه به سرعت تمام به کابل رسید و مکناتن   .۱4ریختند. 

کونولى ، برنس ، کاتن ،   قواى تحت فرمان جنرال سیل و کپتان

  سوق کش وهند  مپاره بسوى وپخانه و خریترى و غیره مجهز با ت

کمک خواست و با توپخانه مجهزى   دنى د از کلنل کرد. داکتر الر

متوجه ُخلم شد و یک هفته پس از نبرد بامیان، حکمران ُخلم )میر  

  ۱5  محمد امین( را وادار به انصراف از همکارى با امیر ساخت. 

روز جنگ   ۱2ف نواى معارک میگویدکه : امیر پس از مول

، عبدالسبحانشید و به خانه و کفر  هى کواه صخره ها ریکى از پنچ

یکى از خوانین چاریکار رفت . عبدالسبحان خان صاحب هشت قلعه  

و ده هزار مرد جنگى بود. او در آغاز ازمهمان خود بگرمى پذیرائى  

ید را نزد انگلیسها فرستاد  کرد، ولى شب هنگام برادر خود محمدسع

ببرندو پاداش   خود با  بسته یر را دست یایند و ام تا اگر خواسته باشند ب 

را بدهند. انگریز ها به رهنمائى محمدسعید برادر میزبان آمدند و   او
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 ۱25 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

قلعه را در محاصره گرفتند. امیر دوست محمدخان مصروف خوردن  

 دست از خوردن غذا  غذا بود که از محاصره قلعه آگاه شد. امیر فوراّ 

  این  !  مردود کافر ىان گفت :» گرفت و خطاب به عبدالسبحان خا 

؟ و شمشیر آبدار  بى ایمانى است که فوج انگریز بر من آوردى  چه

بجانش حواله نموده دوقطعه اش کرد ... و محمد سعیدخان برادرش  

«  سپس امیر و  ۱6 که همراه فوج بود از مرگ نجات یافت.

شمشیرهاى آخته راهش را از میان سپاه دشمن باز  همراهانش با 

 . ند تن رفر مسجدى خاد و نزد میکردن

 

 امیر  بنابر ظفرنامه اکبرى :   رزمی  کارنامه های

 ظفرنامه اکبرى، منظومه حماسى از قاسم على)باشنده آگره  

داستان رشادت ها و شتارتهاى امیر دوست محمد  دهلى( است که 

خان با انگلیس را در بامیان بگونه بسیار استادانه و چشمگیر باز  

ى  سروده شده ، از پختگ رب تقام بحر منظومه در است . این تاب داده 

و شیوائى کالم نزدیک به شاهنامه بر خورداراست. و موضوع آن  

افغان و انگلیس و  رح جنگهاى دالوران مشهور جنگ اول هم ش

هجرى )سال   ۱26۳بخصوص ، وزیر اکبرخان است که در سال 

ه  م کشیده شد مرگ قهرمان حماسه یعنى وزیراکبرخان( به رشته نظ

 است . 

آمدن امیر دوست محمدخان از بلخ به بامیان   از اثر در این

بحث شده و سپس از نبرد هاى امیر با سپاه انگلیس گفتگو مى شود.  

ه میان امیر دوست محمدخان و قشون انگلیس  در سه جنگى ک 

صورت گرفته ، در یکى امیرشکست میخورد و در دوتاى دیگر  

نامه ،  ظفر ظم ا. ن  می نشیتند  گین به عقب انگلیس ها با تلفات سن

را با انگلیس ها با کمال استادى تصویر کرده که جا   جنگ سوم امیر 
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 ۱26 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

ن را به زبان  ظ زیبائى تصویر میدان کار زار ، آ دارد بخاطر حف 

   خود شاعر بخوانیم : 

 سومین نبرد امیر با انگلیس در بامیان
 بر دشت کینمد از کوه سحـر چون سپهدار خاور زمین          فــراز آ 

 سوبهرجنگ  هردوپــهـدار فـرخ فـــرنگ           برون رانده ازسو  رامی

 بـه میدان کین برکشیـدند صـفدولشـکر در آمد زهـر دو طرف          

 بغـریــد کـوس و بــرآمــد غـبـار          کــزو تیــره شـد دیــده روزگـار

 در دم اژدهـا انـهــد جـدر آمـــ           درخشــیــد از تــوپ بـــرق بـال

 بکـف تیغ و درصف در آمد دلیرامیر از سرکین چـوغـرنـده شیر          

 بگـردان بفـرمـود از روى مهـر           بـه مردانگى بـرفــروزیـد چـهر

 به مهـمیـز اسـپان در انداخـتـند           بُـن نیـزه هــا در بـر انـداخـتـند

 خسار گردون سیاهشد از دود ر        ه  مـا  د بهاسپ بر شـ غبار ازسـم

 لیران شگافت          دم دشـنه در بـرجگر ها بکافـتسنان سیـنه هاى د

 دو لشکر هـمى داد جـان زیرتیغ           نکـردند هـرگـز فـسوس و دریغ

 افتاد کار چنان تـنگ شـد عرصه کـار زار          به مشت و گـریـبان در

 نـر گــر          چـو پـیالن آشـفـــتـه و شـیـرا یـک دیبـ ــدنبکشتى فــتـاد

 ز افغـان و گـردان خیـل فـرنگ           بـهـم دیگر از کینه شیر و پلـنگ

 به دندان و چنگـال چون شـیرنر          کشیـدنـد رگ هاى جـان از جگر

 ـتبس ـارچنـا ن سپهـدار ز میـدا   چو آب سـنان آتـش تـوپ گشت        

 واکـر و ریت و کاتن دلیرسپهــدار پـر مایـه و شــیـر گیـر          همـان 

 سوى کــوه پایه دویـدنـد ُچـست

 گـرفـتنـد بر خـود پـناهى درست

کپتان »واکر« خبر شکست قشون انگلیس را در بامیان از دست امیر دوست  

 میکند :  محمدخان به جنرال سیل حکایت

 آمد به در "واکـر"که از بامیان          ل نامــوریــآن  شـد آگاه "سیل"

 آگــهـى آن یــل ســـر فـــراز          برون آمـد از خیمه جویـاى راز از

 به پا دیـد اسـتاده در پــیــش در          بـرهنه سـر و سـر کشـاده کـمر

 دـریسـتگاو  ــرین سـوىهمى آف     چـو واکـر به روى سپـهدار دید      

 کـارتو در کارزار؟ بـدو گـفـت سیل، اى یل نامـد ار          چسـان رفت

 چــرا از دلـیرى ز میـدان جنگ          گذشتى زناموس و ازنام وننگ

 دلت را ز دشــمـن چـرا کـاستى          بــخـود رســم پیـغــاره آراستى



 ۱27 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

 ن رفت درترکتازچو هک  یمچه گو     رفراز     بدو گـفت واکر:که اى سـ

 همانـا که نامـش تـو دانى امـیـر          نهنگ است یا دیو، یـا نره شیر

 چو ابـر بـال آمـد از سوى بـلـخ           ز زهراب تیغـش شدم ،کـام تلخ

 از آنمرد جنگى چگویم که شیر          به میــدان نـبـیـند برویش دلــیـر 

 ـدى خروشد چو دریـاى نیلبه تن          ـل یزور  پ دارد و ـیر مـى شدل   

 در آیـد بـجـنگــش اگــر اژدهــا           از آن جـنگ کیـنـش نـیابـد رهـا 

 دم تـــیـغ او سـر فـشـانـى کـنـد          خـدنگـش زتـن جـان سـتانى کند       

 رنگدبى  بر آتش زندتن خـود   نه اندیشه از زخم تـوپ و تفنگ         

 به قلب سپاه بى هـراس           ندارد بجان و تن خـویش پاسدر آید        

 درافتد به شمشیرچون پیل مست          که درکشتزار گهى داس ودست

 به زخـمــش ندارد تـن دیـــو،پـا           زگــرز گـرانـش دود ، اژد هــا

 که اهریمن است ویات اسچـمرد         ـــن اسـت  تـن او زپـــوالد یـا آه

 سـپاهـش تنک مـایـه و کم عـدد          نـدانم کـه غـولـند  یـا دیـو و دد

 نـدانم تـن شــان ز خــارا مـگــر          کـه نـاید بر او زخـم ما کـار گـر

 ریـــغچو ساالرخود جمله با گرزوتیغ          نــدارنــد در دادن جـــان د

 ُگرد          نـمـودیـم با او بسى دسـت بُـــردیت و ر کاتن ه من وهفتدو 

 شب و روز بـا او به میـدان کـین          بگــردون رسـانــدیم غبـار زمین

 به هرباربد خواه شدچـیره دست          ســر نامـــداران ما گـشت پسـت 

 روهگــ ـا یکـزیـدند بـاه بـر گـکنون ریـت و کاتن میان دو کوه          پن

 هـمـه را در آن کـوه بگــذاشـتم            بـه چــاره گـرى پا بـر افــراشتم

 از آنجا شتابـان دویــدم چو بـاد           سـوى شاه از بهـــر یـارى و داد

 تـرا بایـــد اى مـرد با آب و جاه           بـگفـتار مـن تا شوى چـاره خواه

 و گـرنه شود کــار لشکر خـراب           ب و شتاسا بـدان کن سپه رانرو

 سر کـاتــن و ریت آیـد به گــرد 

 بافسوس وباحسرت و رنج و درد

دالوریهاى  " افسر انگلیسى در باره رشادت و واکر این گفتار " 

  امیر دوست محمدخان و سپاه او از این مقوله است که گفته اند : » 

 .  ۱۷  «شمن است. ، شهادت د افضل ترین شهادتها 
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 ۱2۸ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

 

 جنگنامۀ میر مسجدیخان در بارۀ جنگ امیر درپروان :  یت روا

جنگ نامه میر مسجدیخان غازى ، خاطره مبارزات مجاهد  

یکى از شعراى   سترگ کوهستان میر مسجدى خان است که توسط 

کوهستانى بنام مال محمدغالم آخندزاده فرزند مال تیمور، متخلص به  

دى به  میال ۱۸42بق ى قمرى مطاهجر ۱25۹ل "غالمى" در سا

اهمیت این منظومه   عام فهم برشته نظم کشیده شده است.زبان ساده و  

شاعر خود جزء واقعات بوده و شاید سهمى در آن  در آنست که 

   .واقعات داشته بوده باشد 

بنابر جنگنامه غالمى، امیر دوست محمدخان به عزم جنگ با  

م  پرچ  زیر و پروان درى کوهستان انگلیس ها از نجراب به سو

اکرم خان و   . در ریزه کوهستان سیدغالم و جاهدین به راه افتاد م

ا طرفداران شان به نیروهاى ملى  نصرت میر و گل میرخان ب

پیوستند و از پنجشیر محمودخان و سیف اهللا خان با افراد خودبه  

امیر پیوستند. خوانین دیگرى که امیر را همراهى کردند، عبارت  

ن و  میرسیدخان و نواب خا ى، رابجان نلطان محمدخبودند از س

میرخواجه خان و رجب خان ولدان گل محمدخان و کرم خان از  

 ۱۸  .ن نامدار کوهستان و نجراب با افرادشانملکا

غبار مى نویسد که امیر زیر پرچم نیلگون هزاران نفر مجاهد  

این وقت  ر د  .فداکار پیشاپیش سپاه ملى به سوى پروان حرکت میکرد 

اغ علم پیش کشید و  شهزاده تیمور تا ببا من شقشون د یک دسته 

الل به غرض   برنس و موهن  .جنرال سیل در آق سراى استحکام زد 

ایجاد تفرقه بین مردم در دهات مشغول تفتین و تطمیع بود. در دوم  

، سپاه ملى به رهبرى امیر دوست محمدخان در پروان  ۱۸4۰نومبر
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 ۱29 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

ه و چندین نفر  تبا را  ه اوکندک سوار کرده ، سه  بر قشون دشمن حمله

انگلیسى را چون : فریزر، برات فوت ، کریسپن ، و مسترالرد  افسر 

  ۱۹  .و کشته در میدان انداخت زخمى  

، یکى از خوانین معتبر  سرفرازخان بنابر جنگ نامه غالمى ، 

پروان در ختم جنگ روز دوم نومبر، امیر و سران ملى را در قلعه  

ه  الع داد که فردا پگااط رنس ببه  مگر در خفا دعوت کرد. خویش 

هند  ، قلعه گیان درها را خواقلعه او را بالشکرى عظیم محاصره کند 

ّ بدست انگلیس ها اسیر خواهد شد. فرداى آن   بست و امیر حتما

نومبر( قواى برنس قلعه را محاصره کرد و درهاى قلعه بسته شد  ۳)

  به مانهن میسوى مبارزیز قلعه به و سرفراز خان و افرادش از فرا

. این حادثه قواى ملى را سراسیمه و پراکنده  تیراندازى پرداختند 

جنگ امیر دوست محمدخان خود را بیرون  ساخت. در گرماگرم 

کشید و نزد میر مسجدیخان رفت ، درحالى که پسرش افضل خان  

   2۰ هنوز جزو مبارزین ملى بود.

یان  سجدى خان ب براى میر مامیر آنچه را کرده و دیده بود 

و تصمیمش را مبنى برتسلیم کردن خودش به دشمن که اینک   مود ن

زندان انگلیس ها افتاده بودند و  زن و فرزندان و وابستگانش در 

دیگر نمى توانست به صداقت خوانین براى مبارزه با انگلیس ها  

باور داشته باشد، به میر مسجدیخان در میان گذاشت و فرداى آن  

   .ید وى کابل کشبس
 

 : ر تباهییپوۀ شسندیروایت نو 

کتاب شیپورتباهی، نتیجه تحقیقات دامنه دار محقق انگلیسی  

است که با مطالعه کتب تاریخی واسناد محرم   ریپاتریک مکرو
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 ۱3۰ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

، آنرا برشته تحریردر آورده  وتا  ۱۹نظامی انگلیس در قرن 

زتاب داده حدزیادی واقعات جنگ اول افغان وانگلیس را بیطرفانه با

زین افغانی ومنجمله   د دلیری وشجاعت مبارموردر  کتاب است.دراین 

ه نبایستی از کنارآنها  خان نکاتی به نظر میخورد کامیردوست محمد 

بسادگی وسرسری گذشت. وی درباره نبردهای امیر دربامیان  

وپروان مطالب جالبی رایاد  آوری میکند. بروایت او وقتی دربامیان  

، برقوای دوست  یدن  یکردگوپخانه بسرمجهز با ت  قوای انگلیسی

محمدخان پیروز شدند و دوست محمدخان از برکت اسپ چابک و  

که نجات یافت، هنگامی که مکناتن  از پیروزی قشون  تیزتک از معر

انگلیس برامیر دوست محمدخان مطلع گردید ازخوشحالی در پیراهن  

ه امیر از  نمگنجید، ولی این خوشی او خیلی زودگذر بود، چ

ین نامه امیردوست  آورد. مکناتن که چند بر سر  روانکوهستان وپ

یچگاهی چنین مردی  همحمدخان را بدست آورده بود اظهارداشت : "  

وجود نداشته است. از تمامی این نامه ها معلوم میشود که او تا  

" مکناتن  جان در تن داشته باشد درپی جنگ وستیز با ماست. 

درنامه ایکه به   او  ! کند  امیر تعیین ی برای سر درصدد برآمد جایزه ی

اوکلیند نوشت درآن تذکر داده بود که نباید رحمی به مقابل دوست  

اگرمن اینقدرخوش  خان نشان داده شود .واضافه کرده بود : "محمد 

قسمت باشم که دوست محمدخان را زنده دستگیرکنم از شاه  

ت  ی را دریافخواهش خواهم کرد تا زمانی که نظریات جناب عال

  2۱  " صرف نظر نمایم. او  قتل م از نداشته ا

مکناتن یک قوه را تحت قیادت سیل به جانب کوهستان حرکت  

داد تا جلو خطر امیردوست محمدخان را بگیرد. دریکی از زد  

وخوردها، ادوارد کونولی، برادرکوچک آرتورکونولی در ناحیه قلب  

  ۱۸۴۰دوم نومبر خود گلوله خورد و جان سپرد. سپس در تاریخ 
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 ۱3۱ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

پروان دره به هم   مترقبه در وادی  ت غیر صورک بچدوقشون کو

 برخوردکردند. 

، صحنه نبرد این برخورد را چنین تصویر  پاتریک مکروری

میکند:" دوست محمدخان آماده جنگ نبود، هنگامی که میخواست  

عقب نشینی نماید مشاهد نمود که سواره نظام محلی سیل برای  

را ترک   ینینش ب ر عقال درنگ فکردند. او بمحاصره اوحرکت ک

یک قطعه کوچک سواره نظام افغان آهسته   سگفت و در رأ

ومحتاطانه به جانب دشمن پیش آمد.کاپیتان فریزر که قومانده قسمتی  

به پیش، شمشیرها را  از قطعه سیل را بدست داشت امرکرد: 

 بکشید! 

مله  پس از آنکه خودش روبروی قطعه خود قرارگرفت، امر ح

تربجانب  تمام تانوی بشدت هرچه بریان بمنص رکرد. صاحب را صاد 

دشمن تاختند و فکر میکردند افراد آنها نیز از ایشان پیروی خواهند  

کرد ولی سپاهیان که جرئت مقابله را نداشتند آهسته حرکت کردند تا  

اینکه کار از یورش ودویدن به گام زدن تنزل کرد. جارج الرنس  

از دست داده شد  د، ردنکه میه باید حملعه سواره کاظهارداشت که قط

دلیرمردان افغان نابودشدند( وسپاهیان ما پس ازآنکه با   ط )توس

ناتوانی با دشمن شمشیررد وبدل میکردند از جنگ روی برگشتانده  

وفرارکردند و افسران خود را با سرنوشت شان تنها گذاشتند. لفتننت  

د  رر الشد و داکت ان تکه تکهکریسپین زیر ضربات شمشیرهای افغان 

گلوله نقش زمین شد و بعد از آن   ک سیاسی اوالً بضرب ی فسرا

توسط خنجر بقتل رسید. جیمز برادفوت، یکی از سه برادریکه همه  

درظرف چند سال در اسیا فدا شدند به نظررسید که راه خود را بین  

وی را  افغانها باز مینماید تا اینکه کاله او که دوستانش توسط آن 

که با   فریزر  د شد.ییتی از افغانان ناپد جمعین ب، درص می دادند تشخی

حمله خود به قلب دشمن داخل شده بود، درحالیکه خون از زخمهایش  



 ۱32 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

فوران داشت و دست راستش از بند قطع شده بود بجانب قطعات پیاده  

 به عقب میراند . 

امیردوست محمدخان درحالی که از شجاعت افسران انگلیس   

ظام تا  نه بود،باقوای سواره شد  عجب تان مان همراه شفرار سپاهیو

تیررس توپهای ]سیل[ سپاهیان انگلیس را دنبال کردند طوریکه  

"امیرشجاع وسالخورده با  الرنس وی را بدرستی تشخیص داده گفت 

وجودیکه درحدود پنجاه سال داشت همیشه پیشاپیش دیگران  

  تارش که در اهتزاز دس درمیدان جنگ قرارداشت وافرادش را با

اما دوست محمدخان عاقل   ود. م د، به جنگ تشویق مینبو می شدست

تر از آن بود که سوارهای خود را باالی قطعات متمرکزشده پیاده  

وتوپچی انگلیس ها امر حمله بدهد.پس از آنکه افغانها برای چندین  

  ساعت فاتح میدان باقی ماندند امیردوست محمدخان با اهتزاز پرچم 

  22  "میدان راترک کردند.  امیآر  هدش ب تح با افراسبزبرسم ف 

این حکایت از قلم یک محقق انگلیسی میرساند که امیر دوست  

محمدخان ، مرد ترس و شکست از دست دشمن نبود، بلکه در  

نبردهاى بعدى خود در پروان و چاریکار به علت آن که دوستان  

ب گرد شد  جبور به عقهموطن و هم دیانتش به اوخیانت کردند، او م 

)پولیتکل اجنت انگلیس در بامیان (  گامى که داکتر الرد هن ملهجاز  .

در خفیه با دوست نیکخواه امیر، والی خلم، یعنى میر محمد امین ،  

در تماس آمد و او را با تهدید یا تطمیع واداشت که قوایش را گرفته  

  زمین زد و  راهى ُخلم شود، این حرکت والى خلم ، پشت امیر را به 

هواخواهانش که بیشترین  ه کمى از همراهان و عد  با د گردیاو مجبور 

شان از مردم هزاره بودند، به پروان نفوذ کند و آنچنانکه قبالً اشاره  

شد، بعد از چندین حمله چریکى بر دسته هاى قشون انگلیسى ، شبى  

  تن از یاران خویش به قلعه عبدالسبحان خان، بزرگترین خان  ۱6با 
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 ۱33 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

نوازى را که  ه او هم پاس میهمان ه کفانسمتا  ان شد، ولى پروان مهم

مهمترین خصیصه افغانهاست به جاى نیاورد و به کیفر اعمال خود  

رسید. سپس امیر نزد میر مسجدى خان رفت و یک بار دیگر بخت  

خود و صداقت خوانین پروان را آزمود. وبازهم یکی ازخوانین  

  سها گلینبه ادست بسته  واست او راپروان  مرتکب خیانت شد ومیخ 

 تسلیم کند. 

 

 رد ضعف انگلیسها :در مو 

  ۱۸4۰اکنون برویم سراغ این موضوع که آیا انگلیس ها در  

ضعیف شده بودند یانه ؟ تا آنجا که تاریخ گواهى میدهد، انگلیس ها  

بودند و تا یک سال دیگر با کمال غرور و خودکامه  هنوزهم قوى 

و هرکجا که با  ند داد  دامهفغانستان اى خود در اگى به فرمانفرمائ 

ردم روبه رو میشدند برسر مردم مى تاختند و  ض و مخالفت ماعترا

با توپ و خمپاره صداى اعتراض مردم را خفه مى کردند. مردم  

آتش توپخانه دشمن را نداشتند.  هنوز توان مقابله و پایدارى در برابر 

  وانین فاقد حت رهبرى خ و چون مبارزات مردم پراکنده و در ت

پیروزى بیانجامد.  ى توانست به سپلین نظامى بود، نمو د ام جانس

محدود به   ۱۸4۰چنانچه قیام میر مسجدیخان کوهستانى در اکتبر 

اّ از  خانواده و افراد قلعه اوبود که به روایت جنگنامه غالمى ، ظاهر

پنجاه نفر تجاوز نمى کرد و به همین لحاظ پس از زخم خوردن میر  

فتن او از کوهستان به نجراب ،  و راو  ن و تخریب قلعه مسجدیخا

گر خوانین و سران پروان از او حمایتى نکردند، تا آنکه خبر  دی

ورود امیر دوست محمد خان را از بخارا به ُخلم و از آنجا در رأس  

نفرى در بامیان شنیدند و میر مسجدیخان و  یک گروه شش هزار 

ت  دعواو  مه نوشتند و ازسلطان محمدخان نجرابى براى امیر نا

کردند تا به کوهستان بیاید و رهبرى مبارزه با انگلیسها را بر عهده  

آنکه از قوت تفتین انگلیس در میان مردم و  بگیرد. امیر با 
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 ّ واست میر  خوانین کشور به خوبى آگاهى داشت ، بخ مخصوصا

مسجدي خان و سران کوهستان و نجراب گردن نهاد و وارد  

ار گرفت و بارى دشمن را  قر ملى  در رأس نیروهاىکوهستان شد و 

ر  از پیش برداشت، اما فرداى آن متوجه شد که خوانین و سران مقتد 

پروان در برابر پول و تبلیغ دشمن حرارت ومقاومت خود را از  

   .رزه خارج شده اند دست داده اند و از صف مبا

این صف شکنى و نامردانگى برخى از خوانین پروان ، امیر  

دعهدى ها سران و خوانین کابل انداخت که در  و بها یا به یاد نامرد ر

رغنده در غرب کابل ، مواضع شان را  ، از سنگر ا ۱۸۳۹اگست 

ترک گفتند و به جاى مبارزه و جهاد بر ضد انگلیس ها ، به پیشواز  

  2۳  .ع تا میدان و وردک شتافتند شاه شجا 

باورش را نسبت  بنابرین یکبار دیگر امیر خود را تنها دید و 

ت خوانین براى مبارزه از دست داد و چون از پشت سر با  داقه صب

خنجر نا مردانگى برخى از خوانین پروان و از پیش روى با توپ و  

د که  رخمپاره دشمن مکارخود را مواجه دید، مجبورشد تصمیمى بگی

گرچه از نظر غرور ملى افغانها ، کارى پسندیده نبود، اما همه را به  

ز هم به حیث یک معما ، مایۀ تعجب  مروا ات ت اندر ساخت و حیر

 هموطنان گردیده است .  

  ۳تا  ۱۸۳۹بدینسان امیر دوست محمدخان طى مدت اگست 

با نامردیها و ناکامى ها و تلخ کامى هاى متواتر   ۱۸4۰نوامبر 

رو شد ، که همگى از جانب هموطنانش و دوستان به ظاهر  برو

حوادث و اتفاقات بر   این ذا لشته شده بود و وفادارش در حق او روادا

   .روحیات و روان او اثر ناگوار مى توانست داشته باشد 

 

   خالصه دالیل تسلیمى امیر به انگلیس ها :
 

 253، ص1پنج قرن اخیر، ج فرهنگ ، افغانستان در  - 23



 ۱35 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

نومبر  ۳تا ۱۸۳۹حوادث ناگوارى که طى مدت )اگست 

تواتر بر زندگى امیر ضربه میزد و عامل عمده تسلیمى او  م( ۱۸4۰

 به دشمن به شمار میرود، میتوان بدینگونه برشمرد:  

هنگامى که امیر در چوک ارغنده براى مقابله با انگلیس ها   -۱

سنگر گرفته بود، ناگاه جسد نیم جان پسر رشید او سردار اکبرخان  

جالل آباد نزد امیر   را بر روى چهارپائى از دره خیبر از طریق 

آوردند و معلوم شد که دشمنان امیر و از میان خود افغانها به او زهر  

   24  خورانده شده بود.

یا بر اثر    25سقوط غزنى بر اثر خیانت محمود جوانشیر  - 2

قتل واسارت سه هزار مدافع در  خیانت عبدالرشید خواهرزاده امیر و 

به دست قشون   داخل شهر با دستگیرى پسرش غالم حیدرخان 

    26انگلیس ضربه مهلکى بود بر روحیات امیر. 

هنوز شاه شجاع و لشکر انگلیس به وردک نرسیده بودند   - ۳

که امیر دریافت اکثریت خوانین و سران لشکر او فریب وعده هاى  

ه شجاع را خورده اند، لذا او قرآن را  پول و امتیاز در دستگاه شا

و سران لشکر در سنگر ارغنده  گرفته در خیمه هاى خوانین کابل 

رفته از آنها جداّ تقاضا کرد تا فریب دشمن را نخورند و برضد  

انگلیس ها به جهاد بر خیزند. اما سران لشکراز مقابله با انگلیس ها  

راو)قزلباشها( و در  انکار ورزیدند و حتى وفادار ترین افراد لشک

و   رأس خان شیرین خان سرلشکر قشون منظم او از همراهى

و امیر را یکه و تنها در سنگر    2۷همنوائى با امیر امتناع ورزید. 
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مثل اسپ  نبرد رها ساخته به پیشواز شاه شجاع تا میدان و وردک 

.این به اصطالح نامردى خوانین و سران کابل   گادی پیش تاختند 

ا بر زمین زد و امیر مجبورشد سنگر ارغنده را به قصد  پشت امیر ر

   .نجام به بخارا پناه ببرد بلخ ترک گوید وسرا

نامردى و بد عهدى پادشاه بخارا )نصراهللاخان منغیت( که   - 4

در آغاز از امیر پذیرائی کرد وبه امیر وعده کمک داده بود تا  

کى بعد  کشورش را از چنگ اشغالگران انگلیس نجات بدهد، ولى اند 

  بجاى کمک در صدد از میان بردن امیر و پسران او بر آمد و امیر و 

  2۸  .فرزندان او را زخم زد و به زندان انداخت 

امیرهمزمان با بازگشت به وطن از بخارا ،مطلع میشود که   -5

فامیل و وابستگان او با نیروهاى انگلیس در نزدیکى هاى هندوکش  

. این واقعه همراه با این شایعه که  برخورده به اسارت دشمن رفته اند 

تن پاداش، حرم امیر را به  نواب جبارخان برادر امیر، بخاطر گرف 

   2۹ .انگلیس ها تسلیم داده ، بشدت امیر را خورد کرده بود 

 "بقول مولف "شیپورتباهی" هنگامی که به امیر گفته شد:

من  " گفت:  متانت متاثرانه خانواده ات در دست دشمن است با 

  ۳۰" واده ندارم، من زنان وکودکانم را دفن کرده امخان

ى میر محمد امین والى ُخلم  قطع نا بهنگام همکار -۶

اثر فشار و تطمیع  )تاشقرغان( که دوست دیرین امیر بود و بر 

انگلیس ها در با میان امیررا تنها گذاشت و خود با نیروهاى محلى به  

   ۳۱  .خلم بازگشت ، طبعا مایه تأثر عمیق امیر گردید 
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خیانت عبدالسبحان خان و برادرش محمدسعید خان   - ۷

الف شعایر  افغانى ، در حالى که امیر مهمان آنها  درپروان که بر خ

یر را تسلیم انگلیسها کنند و پاداش بگیرند، ولى  بود، میخواستند ام

   ۳2  .موفق نشدند و امیر بجرم این گناه او را از دم تیغ گذرانید 

توزیع پول وتبیلغات برنس و جواسیس انگلیس درمیان   -۸

ید، مبنى بر دستگیری  اعتمادى شد طرفداران امیر، یک فضاى بى 

امیر توسط انگلیس ها را تولید کرده بود و این مسئله بیشتر امیر را  

فرهنگ مى نویسدکه ، برنس توانست حتى   .پریشان مى ساخت 

االمکان توسط پول بسیاری از سران پروان را فریفته در صفوف  

ز صف  آنها تولید نفاق نماید و به اثر مساعى او بعضى از سران ا

   ۳۳  .ه خارج شدند مبارز

افغانستان،سیدقاسم رشتیا، از قول   ۱۹مولف تاریخ قرن  -۹

مولفین انگلیسى میگوید، که امیر از صداقت خوانین کوهستان و  

پروان اطمینان نداشت و اندیشه آن را داشت که مبادا او را دست  

،   بسته به دشمن تسلیم کنند. این است که از کامیابى خود مایوس شده 

   ۳4 .تسلیمى خودش گرفت  تصمیم به 

خود موهن الل مینویسد:" الکزاندر برنس ومن)موهن  -۱۰

الل(سعی میورزیدیم تا از تعداد حامیان امیربه هراندازه ایکه ممکن  

باشد، بکاهیم. ما مالزمین خود را که از مردم کابل بودند با پول به  

،از  اچیز به مردمقلعه ها وقریه جات اعزام میکردیم وبا دادن پول ن

ازدیاد هواخواهان امیرجلوگیری میکردیم، زیرا امیر با اعالن جهاد  

مردم را بطرف خودجلب میکرد.شایعات مربوط به توزیع پول توسط  
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عمال انگلیس به مردم، بمنظور جلوگیری از پیوستن شان با امیر،  

دربین پیروان امیرنفوذ کرد وامیر را نسبت به صداقت و پایداری  

اخت. واین هراس را درامیرتولید نمود که شاید  وانش مشکوک سپیر 

   ۳5پیروانش او رادر بدل پول  دستگیر وبه انگلیسها تسلیم دهند. 

به قول غالمى ، ناظم جنگ نامه میر مسجدیخان   -۱۱

کوهستانى که خود جزو واقعات پروان بوده ، یکى از خوانین مقتدر  

مد خان بر  امیر دوست مح در صدد دستگیرى  سرفرازخان پروان بنام 

آمد و امیر را با عده اى از خوانین چاریکار، به قلعه خود دعوت  

نمود و در خفا به برنس اطالع داد که با لشکر خود شبانه قلعه را  

  .محاصره کند و آنگاه خواهى نخواهى امیر به اسارت در خواهد آمد 

و   فردا پگاه برنس با نیروهاى خود قلعه را به محاصره کشید 

با همراهان خود از فراز قلعه برمجاهدین و آزادى   سرفراز خان 

مبارزان که از پس و پیش، مورد ضربه   .خواهان تیر اندازى نمود 

قرار گرفته بوند، پراکنده شدند و امیردوست محمد خان درگرماگرم  

و تصمیم    ۳6 جنگ خود را نجات داده، نزد میرمسجدىخان رفت. 

 ر میان گذاشت . ه دشمن با او د خود را مبنى بر تسلیمى ب

بنابر اکبر نامه ، داکتر الرد ، نماینده سیاسى انگلیس از   -۱2

براد فوت« و  طرف مکناتن به خوانین کوهستان ، انتقام کشى خون »

وغیره افسران را که به خاطر   »کونولى « و"لفتننت کریسپین" 

حمایت از یک امیر بى تاج و تخت به وسیله آنها صورت گرفته بود،  

د و ضمناّ وعده داد که در صورت عدم همراهى با امیر ،  اخطار کر

پول فراوان از جانب انگلیس ها صاحب خواهند شد. این تهدید و  

پروان  تطمیع ، غازیان پروان را متزلزل ساخت و بعضى از خوانین 
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و    ۳۷حتى در صدد دستگیرى امیر و تسلیمى به دشمن بر آمدند. 

ایع بوده یک چنین خیانتى  غالمى شاعر کوهستانى که خود ناظر وق

را از جانب سر فراز خان پروانى در مورد امیر بیان کرده است .  

بنابرین امیر هم به جاى آنکه با دشمن بجنگد و بعد از شکست خود  

آن دانست تا قبل از شکست قطعى نیروهاى  دستگیر شود، بهتر 

  کوهستان ، خودش را به دشمن تسلیم نماید، تا بدینگونه هم آبروى 

نیروهاى ملى حفظ گردد و هم خودش به فامیل و خانواده محبوس  

 خود بپیوندد.  

امیر دوست محمدخان ، دیگر آن مرد پرشور و   - ۱۳

وسلطنت  سال قبل نبود که شوق قدرت طلبى  ۳۰، 2۰پرتحرک 

خواهى او را تا مرز مرگ به لجاجت میکشانید، بلکه مردى بود  

یر و ببند و بکش و ببخش را  پنجاه ساله که هم لذت حکمفرمائى بگ

چشیده بود و هم تلخى ناکامى هاى متواتر آخرین روزهاى سلطنت  

را که سخت برایش فرساینده و خسته کننده بود و وى را از تالش  

 باز مى داشت . 

بنابر معتقدات دینى ، سلطنت داد خداوندى است . خدا به   - ۱۴

. او که یک  هرکه خواست ، میدهد و از هرکه خواست ، مى گیرد 

افغان مسلمان و معتقد به سنن اسالمى و افغانى بود،  توانست خود  

را قانع بسازد که خدا دیگر نخواسته که او بر سریر سلطنت تکیه کند  

ام دانسته است . این است که نمى  و کس دیگرى را الیق این مق 

 توانست با جنگ سلطنت از دست رفته را ، آن هم از کام نهنگ  

 وباره بدست آورد.  استعمار د 

عمده ترین شکست روحى امیر ، به بند افتادن خانواده و   - ۱۵

کسان امیر بدست دشمن خونخوار یعنى انگلیس بود. با به بند افتادن  

مشتمل بر زن و فرزند و عروس و  تن اعضاى خانواده اش  ۱4۹
 

 بعد به 96اکبرنامه ، ص  - 37



 ۱4۰ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

نواسه و برادر و برادرزاده و غیره ، دیگر همه چیز امیر ، از امیر  

ه شده بود و مى دانست که هدف انگلیس ها از این کار به زانو  گرفت

درآوردن اوست و به همین جهت امیر هنگام باز گفتن درد و رنج  

 خود به همراهان در بامیان مىگفت :  
         مردنم بهتر است از این زیستن

 ۳۸که خیل و تبارم به بند اندر است

نیز تکرار   و عین مطلب را امیر ، به میر مسجدیخان غازى 

کرده بود. بنابرین دالیل و علل است که امیر راهش را انتخاب میکند  

و خودش را به جاى آنکه توسط خوانین تطمیع شده دستگیر و اسیر  

 من تسلیم کرد.  دشمن ببیند، خویشتن را به دش

خالصه مسبب اصلى تسلیمى امیر، خیانت و نامردى برخى از  

سرفراز خان و محمد سعید  مله خوانین و سران جنگ پروان ، از ج

بودند که میخواستند ، امیر را دست بسته   خان و عبدالسبحان خان

تسلیم انگلیس ها کنند و پاداش بگیرند، مگر موفق نشدند و امیر که  

ن انگلیس به خوبى آگاهى داشت دوباره نزد میر مسجدى  از قوت تفتی 

من که  خان رفت و تصمیمش را مبنى بر تسلیم شدن خودش به دش

اینک زن و فرزند و وابستگانش در زندان انگلیس افتاده بودند به  

میر مسجدیخان بیان کرد. میر مسجدیخان امیر را از تصمیمى که  

دیگر از صداقت خوانین  گرفته بود بر حذر داشت ، ولى امیر که 

مایوس شده بود، سخنان میر مسجدى خان را نا شنیده گرفت و  

 ه طرف کابل نهاد.  براسپ خود سوار شده روب 

میالدى هنگام عصر، امیر دوست   ۱۸4۰روز چهارم نوامبر 

محمدخان از راه پل محمودخان وارد دروازه باالحصار کابل گردید.  

گشته و نزدیک عمارت خود  در این وقت مکناتن از هواخورى بر

رسیده بود . سلطان محمد، نفر معتمد امیر پیش رفت و به مکناتن  
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ست محمدخان رسید« این خبر به اندازه اى غیر  گفت : » امیر دو

مترقبه بود که مکناتن با تعجب پرسید : »بالشکر؟« سلطان محمد  

  جواب داد که نى تنها . در همین لحظه امیردوست محمد خان رسید و 

مکناتن او را دید. هردو از اسپ پیاده شدند و دست دادند. مکناتن  

که ساخته امیر بود. هشت  امیر را به داخل عمارتى رهنمائى کرد 

روز بعد امیر با خانواده اش که از غزنى خواسته شده بود به هند  

 تبعید گردید. 

 

 نتیجه: 
  قابل یادی اوری است که نگارنده قصد آن ندارد تامرده امیر

را از قبر بکشد و برکرسى قدرت قرار بدهد، ولى میخواهد توجه  

در کار قضاوت تاریخ   اهل بصیرت را به این نکته معطوف نماید که 

نباید عجوالنه حکم صادر کرد و فقط تمام مالمتى ها و کاستى ها را  

متوجه امیر نمود، بلکه مردم وبخصوص سران اقوام وخوانین بزرگ  

 میر شریک اند.  نیز در این مالمتى ا

من فکر میکنم که تسلیمى امیر دوست محمد خان به انگلیس ها  

ه انگلیس ها نیست ، زیرا او این عمل  ، به معنى تسلیم دادن کشور ب

را در هنگامى انجام داده که  دیگر نه اوامیر افغانستان بود و نه  

نفر از اعضای فامیلش در اسارت دشمن   ۱۵۰اختیاردار کشور و 

ولی بدا به حال آنانی که بخاطر رسیدن به قدرت یا انحصار  بودند، 

افغانستان را هم  قدرت ،عالوه برتسلیم کردن خود به دشمنان وطن، 

    به دشمنان میهن تسلیم کردند.

وقتیکه امیردوست محمدخان رهبر کشور بود و مسئولیت دفاع  

از میهن در برابر تجاوز بیگانه را داشت ، براى دفاع از وطن  

مردانه کمر بست و آنچه الزمه یک جهاد بود انجام داد . در جرگه  

ظایف میهنى و ملى ایشان  گنج علم )یا علم گنج( کابل ، مردم را به و

ه آماده کرده بود در ارغنده موضع  متوجه ساخت و با لشکرى ک
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گرفت و دستورات الزم جنگى را به هریک از سران لشکر و  

خوانین کابل داد. مگر پول و تبلیغ دشمن صفوق لشکر او را متزلزل  

ساخت . او یک بار دیگر به درون خیمه هاى سران و بزرگان رفت  

گلیس  شفیع گردانید تا دست از مبارزه و جهاد بر ضد ان و قرآن را

ها بر نگیرند، اما خوانین و سران کابل ، خواهش و الحاح و فریاد او  

را نشنیدند و او را در میدان جنگ ارغنده ، یکه و تنها رها کردند و  

با تسلیم کردن خود و شهر کابل تا میدان و وردک به پیشواز دشمن  

 شتافتند.  

یز در روز دوم نبرد با انگلیس ها در پروان )دوم  اکنون ن

( متوجه شد که پول وتبلیغ دشمن درمیان خوانین مقتدر  ۱۸4۰نوامبر 

پروان دودلی ایجاد نموده است وبرخی در صدد دستگیری او می  

همان   .ارزیابی امیر از اوضاع بزودی به حقیقت مبدل شد  باشند.

روان ، مهمان سرفراز  شب امیربا تنی چند از همراهان وسران پ

نی هنوز مصروف غذا خوردن بودند،  خان پروانی بود ودر آن مهما

که از سوی گماشتگان سرفرازخان از فراز برج قلعه برامیردوست  

محمد خان فیر تفنگ شد. مهمانان ازسر دسترخوان به هرسو  

پریدند و امیردوست محمدخان نیز خود را بگوشه ای کشید،وسپس  

اهان خود از قلعه بیرون شد و نزد میرمسجدی خان   با سه تن ازهمر

 رفت.  

دراینجا میتوان به امیرحق داد تا از همراهی خوانین پروان با  

نفره اش که اینک   ۱5۰خود مایوس گردد وبراى نجات خود و فامیل 

در قید انگلیس ها  به سر مى بردند ، چاره اى بسنجد و راهی را  

اسارت در دست هموطن خود وتسلیم  انتخاب کند که به نجات خود از 

ع رقیب خانوادگی او بینجامد. دران لحظات  دادنش به شاه شجا 

حساس وخطیر، که هنوزجنگ کامالّ به نفع انگلیس ها نه لغزیده بود،  
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راه معقول درنظرش همان بود تا خود را به کابل بکشد و به دشمن  

 مکار وهوشیارتر خویشتن را تسلیم کند.  

تواریخ ، امیر، با سه تن از میدان جنگ پروان  بنابر سراج ال

ون رفت و پس از مالقات با میر مسجدى خان ، به سوى کابل  بیر 

کشید. و وقتى مکناتن او را دید از اسپ فرود آمد و دست داد وبه  

ساختمانى او را فرود آورد که خود امیر آن را در باالحصار ساخته  

کمر باز کرد و در پیش  بود. امیر قبل از نشستن شمشیرش را از 

روى احترام دوباره آن را به امیر تقدیم  مکناتن گذاشت ، مکناتن از 

نمود و گفت :» امیر صاحب ، شما به هندوستان مى روید؟« امیر  

گفت : نزد شما آمده ام ، هرچه بگوئید پذیراست . مکناتن گفت :  

»محمد افضل پسر امیر با سپاه ما سرگرم جنگ است ، برایش  

چاقو و عینک  یسید که از جنگ دست گرفته نزد شما بیاید.« امیر بنو

خود را همدست سوارى به طور نشانى نزد سردار افضل خان  

 . ۳۹فرستاد و او نزد پدرش آمد. 

بقول غبار، امیر هشت روز دیگر منتظر ماند تا تمام خاندان  

نفره امیر از غزنى به کابل رسیدند و بعد به هند تبعید شدند.   ۱4۹

ت کپتان  در تحت نظار ۱۸4۰نوامبر  ۱2یر دوست محمدخان در ام

نکولسن و یک قطعه سواره از راه جالل آباد در حالى که حبس بود  

به هندوستان فرستاده شد و خانوادۀ امیر به یک روایت از طریق  

غزنى به پشاور برده شدند و در پشاور به امیر پیوستند و از آنجا به  

نگلیسها ساالنه به امیرسیصدهزارروپیه جیره  کلکته تبعید گردیدند. ا 

 4۰و می پرداختند. به ا 
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از خاندان امیر در کابل نواب جبار خان برادرش و نواب  

محمد زمان خان، برادر زاده اش و سردار محمدعثمانخان وسردار  

شمس الدین خان باعایله هاى شان باقى ماندند که در قیام عمومی  

 وری وموثر داشتند. نقش مح   ۱۸4۱کابل درنومبر سال  

 

 کرکتر وشخصیت امیر: 

وست محمدخان کدام شخصیت تحصیل کرده وتعلیم دیدۀ  امیر د 

نظامی نبود.در هفت سالگی از محبت پدر محروم گردید   -سیاسی

ودر سایۀ عطوفت مادر وبرادر بزرگش فتح خان بزرگ شد. سواد  

 خواندن ونوشتن را از مدرسه های سنتی نزد مال فراگرفت ، اما

میدانهای نبرد   مسایل کشور داری وکشورگشائی را از مدرسۀ عملی 

 درکنار برادربزرگ خود وزیرفتح خان کسب کرده بود.  

در شرایط و اوضاعی سیاسی قرن نزدهم افغانستان میتوان  

گفت که او یکی از هوشیارترین ودراک ترین وشجاع ترین افرادی  

تسلط و کنترول  بود که میخواست بر اوضاع سیاسی ونظامی کشور

حتی االمکان تا مرزهای امپراتوری  داشته باشد وقلمرو این قدرت را 

 احمدشاهی توسعه دهد. 

  ۱۸۳۷موهن الل، که در دوره اول امارت امیردرسالهای 

درکابل امیر را از نزدیک دیده و با وزیران وکارمندان  ۱۸۳۸و

مقرب او تماس نزدیک داشته، در مورد کرکتر وشخصیت  

الفتها  یسد: امیردوست محمدخان درحیات خود به انواع مشامیرمینو 

مواجه شده وبا انواع مشکالت پنجه نرم کرده وتجربه اندوخته است.  

بارها اتفاق افتاده که این کوچکترین پسرپاینده خان شبها گرسنه سر  

برزمین سخت گذاشته بخوابد." من خودم بگوشهای خود از زبان  

که میگفت: بدون خوراک وغذا   سرداردوست محمدخان شنیده ام 

ارشبانه روزمتواتر گذشتانده و شبها را فقط با  برای مدت سه تا چه

خوردن یک لقمه نان خشک و یا یک لپ گندم بریان سحرکرده  
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است. چه بسا اوقات که روی زمین خشک خوابیده و سنگ را بالشت  

ساخته است،ودرحالی که از این ناداری وناتوانی همیشه قلب  

ی بشاش همراه با  داشت، برخورد و صحبت او همیش با سیما افگار

 تبسم ومزاح صورت میگرفت. "  

موهن الل می افزاید:"باوجود این چنین طرز زندگی ناخوش  

آیند ، دوست محمدخان هیچگاه ازچوکات تعقل خارج نشد ودرعین  

زمان تمام عالیم صداقت ظاهری و رندی درونی خود را حفظ کرده  

کن تالش  ارتقاء واحراز قدرت با تمام وسایل مماو برای  است.

میورزید، بنابران در برابر دشمنی ها وحسادتها همیشه از گذشت  

ونرمش وخوشنود ساختن طرف کار میگرفت. زبان شیرین ونرم  

سردارکه همیشه تعریف وصفات طرف را در برمیداشت و خود را  

قات برادران  بعضی او  از برادران بزرگتر، متواضع تر نشان میداد،

ان ]در برابر او[خجل می ساخت ودرعین  او را از کردار و رفتارش

زمان از تدبیر و فراست عالی او متعجب میشدند. به این ترتیب او  

توانسته بود برای موفقیت واحراز مقام برجسته روش وانضباطی را  

طرح ورعایت نماید که هیچکدام از برادران موجودیت ، موثریت  

نوع روش درقلب   را نمی توانستند نادیده بگیرند و ایناملیت او وع

  خوانین وبرادرانش احساس تمجید و خاطرات خوش بجا میگذاشت." 

4۱   

  موهن الل، ازدیگر خصوصیات امیر یاد کرده ومینویسد که 

رشنیدم وهم از زبان خود امیرتائید شده که به  وستان امیاز زبان د :

موسیقی عالقه شدید داشته وخودش رباب را عالی مینواخت. رفیق  

خصوصی اوغالم خان پوپلزائی بود وهردو آنها درافغانستان بحیث  

ازان شناخته شده اند.قلعه نانچی محلی بود که امیر  نخستین رباب نو

د را در آنجا برگزار  وسرود خو با رفقای خاص خود محافل سرور
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میکرد وغالم محمدخان پوپلزائی ومیرزا سمیع خان و آغا محمدخان  

همیشه در این محافل شرکت میکردند.غالم محمدخان که نسبت به  

ارف این محافل را می  سردار دوست محمدخان ثروتمند تر بود، مص

 پرداخت و حتی برای سردار لباس وغذا تهیه مینمود.  

ی الکولیست بود. باری سرداردوست مدخان مرد غالم مح

محمدخان متوجه شد که سردارافضل خان وسردار اکبرخان مشروب  

نوشیده اند، امیر هردوی آنها را بشدت کتک زد و چون دلش هنوز  

د هردو را بربام خانه برده از آنجا  بر این کار پسران یخ نکرده بو

رفتند   که از هوشبزیر پرت کرد وآنها چنان زخمی ومجروح شدند 

ونزدیک بود بمیرند. مادر اکبرخان که زن دوست داشتنی امیر بود،  

وقتی حالت فرزند خود را دید، به امیر گفت: چون شما خود شراب   

هی تا از تکرار  مینوشید، چرا فرزندانت را بخاطر عین عمل سزا مید 

  آن خود داری کنند. این کارشما عادالنه نیست. چونکه عاقالن گفته 

یکه از پدرپیروی  نکند، خصلت پدر را به ارث برده  اند: پسر

نمیتواند، بنابران عمل شراب خوری آنها درحقیقت تقلید از عمل  

خودت میباشد. وقتی سردار این کلمات را از زبان مادر اکبرخان  

   42  نده شد و قسم یاد کرد که دیگر هرگز شراب ننوشد."شنید، شرم 

وید:امیردربین کابینه  ی امیرمیگ موهن الل، در مورد مشی کار

خود شخص آرام، محتاط وهوشیار و درمیدان جنگ یک قوماندان  

بسیار عامل است. وی در اعمال ظلم، قتل وچال بازی نیز عین قیافه  

به هیچوجه یک حکمران  را تبارز میدهد. امیر دوست محمدخان، 

محبوب نیست، اما او اولین حکمران افغانستان است که میداند  

و صالحیت خود را تطبیق نماید .چطورباخالف کاران  چطورسلطه 

مؤثرانه معامله کند.امیر دریک مورد بسیار شهرت ومحبوبیت دارد  

وآن اینست که : هر مردی که تقاضای عدالت را نماید میتواند او را  
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رک وجاده ایستاده کند ودست وجامه او را قایم بگیرد، حتی  در س

نند به او درشت و ناسزا بگویند  ومیتوا  ریش اوچنگ زدند.ه یکبار ب

که چرا به داد آنها نرسیده است؟ ودرتمام این حاالت امیر به آرامی  

وخون سردی وبدون هرنوع اخالل و قهر به شنیدن عرایض و  

دین بار گروه های مردم بطور دسته  دادخواهی مردم ادامه میداد. چن

ی "داد"  نعره ها جمعی به نزدیک قصر امیر رفته و با بلند نمودن 

وعدالت گوشهای شنوندگان را کرساخته اند. در مجموع هرنوع  

انزجار یا نفرتی که به امیرنسبت داده شود، حقیقت غیر قابل انکار  

 را دارد.  اینست که او یگانه شخصیت است که لیاقت حکمرانی کابل 

امیر هرروز صبح قبل از طلوع شفق  بیدارمیشود،غسل میکند  

از آن هرصبح به تالوت قرآن می پردازد. بعد  و بعد  ونماز میخواند 

از آن محمود آخند زاده مقداری تاریخ وادبیات به او تدریس میکند.  

سپس او مامورین دولت را بطورانفرادی می پذیرد. بعد از آن بدربار  

دربار را دایر میسازد. معموالً تا ساعت یک بجه روز به  میرود و 

ه یا طعام چاشت خود را خورده  ت صبحاندربارمی نشیند، تا این وق 

بعد از ظهرمی خوابد. بعد از آن   ۴میباشد و بعد از آن تا ساعت 

نماز میگزارد و معموالً بسواری اسپ به دیدن "کمند" های اسپ  

رفته با نزدیکان دربار ودوستان   خود میرود و از آنجا بقصر شاهی 

د  روز بع خود طعام شب را صرف میکند. آنگاه درباره اجراآت 

وپالنهای اینده خود را با مشاورین صحبت وتبادل نظرمیکند،و  

درتصورات، تمایالت، خصلت ها وپیشروی های دولت های خارجی  

نیز صحبت میشود. بعضی اوقات شطرنج واکثر اوقات موسیقی  

 گذارنی مجالس شبانه قرارمیگیرد.   وسیله خوش

ز  د.بعد ابدین نهج امیر هرشب تا یک بجه شب مصروف میباش

آن تمام اراکین دربار رخصت میشوند وامیر در اپارتمان زوجه های  

خود استراحت مینماید. زوجه های امیر اطاقهای علیحده دارند وامیر  

زوجه  به هر زوجه خود یک شب نوبت میدهد و شب بعد به اطاق 
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دیگر میرود و به هیچ زوجه دوشب متواتر نوبت داده نمیشود، مگر  

  4۳ان. اکبر خ  به مادر محمد 

،دانشمند انگلیسی که معاصر امیرشیرعلیخان بود و  داکتربلیو

چندین کتاب در مورد زبان پشتو ومردم ونژادهای افغانستان نوشته  

 است، در باره امیردوست محمدخان اینطورابرازنظرکرده :

امیردوست محمدخان که مردم او را امیرکبیر می نامند، یک پادشاه  "

ود. مردم از دالوری،مردانگی، و  ن خود بمحبوب و موفق زما

پیروزی او درجنگها تمجید میکنند. امیردوست محمدخان درحالی 

که به خاطر اتخاذ روش ساده درزندگی ، مهمان نوازی، وعدالت  

دربار را میداد تا شکایت خود   پسندی که به هرکس اجازه ورود به 

ر  ، مگر درا بگوش او برساند، درمیان تمام مردم محبوبیت داشت

مدت حکومت طوالنی خود برای بهبود زندگانی مردم کاری  

همچنان وی هیچگونه اصالحاتی درمملکت نیاورد و درچار  نکرد. 

دیواری اسالم خود را محصورکرد و مردم را درجهالت قرون  

ت. سیاستی که تا پایان زندگی امیربرآن سخت  وسطائی نگهداش

یگانه راه سر افرازی    ستان را ایستاده بود،این بود که استقالل افغان

  44  میدانست."

فرهنگ از قول یک محقق انگلیسى که امیر را در آخر  

امیر مردى بود بلندقامت ،  عمرش از نزدیک دیده، چنین مینویسد: »

داراى اندام ظریف و سیماى شاهانه، اطوار مؤدب و چشمان نافذ و  

  و حکایتگرمى صحبتش از اراده قوى و زرنگى و استعداد ذاتى ا

میکرد. بى پرده سخن میگفت و هرچیز را بى مجامله و تعارف به  

  نامش یاد میکرد. داراى قوت جسمانى فوق العاده بود و نیرویش را
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توسط فعالیت بدنى دایمى و اجتناب از عیاشى و تن پرورى تا آخر  

   45  «عمرش که به هفتاد و دوسال رسیده بود ،حفظ کرد.

 
 

پسرش شیرعلی خان  امیر سمت راستامیر دوست محمد خان ]ریش سفید[ در 

در کنار شیرعلی خان، برادرش محمد امین خان، غالم حیدرخان و در آخر 

عبدالرحمن اش و در سمت چپ نواسه  غازی محمد اکبرخان نشسته اند

 برگرفته از سایت مندیگک( ) . امیرمحمدخان التی باشدواحتماالً خان

 

 
 
 
 
 
 

 
 ۵30  -304،صص1فرهنگ،همان، افغانستان در پنج قرن اخیر،ج - 45



 ۱5۰ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

 
 
 فتار ششمگ

 

 بر:   من تبصرۀ

 »توضیحات داکترسید عبدللا کاظم  

 بجواب داکتر سید خلیل للا هاشمیان «

 و

 در تاریخ غبار "حزب سری دربار"روایت  

 
مرحوم داکتر سید خلیل هللا هاشمیان،درمقاله ای که تحت عنوان  

)نکاتی پیرامون شهادت امیرحبیب هللا خان( به نشر سپرده ،ودر  

امیر حبیب هللا ...« تنظیم   کتاب »اسرار نهفته شهادت  بخش هشتم 

وتدوین داکتر کاظم ضمیمه شده است،  در آن از تحقیقات داکترکاظم  

جی که ازاین تحقیقات گرفته شده ونتیجتاً  قتل امیر حبیب هللا را  ونتای 

توسط یک اجنت انگلیسی بنام مصطفی صغیر قرین به حقیقت دانسته  

 ود میگوید :  نظرنمیرسد واز قول پدر خ   است، راضی وقانع  به

پدرم میگفت که نادرخان وبرادرانش با علیا حضرت وامان للا  ... » 

داشته و درتفاهم بودند، اما کرنیل شاه  خان مناسبات نزدیک 

علیرضاه قاتل امیر شهید نبوده، بلکه قتل توسط شجاع الدوله خان 

یمه ها و ارتباطات  صورت گرفته است، زیرا او ازتمام اسرارداخل خ

مه ها باخبربود واین خیمه ها را خودش به ترتیبی که  بین خی 

 موافقم که این  من با نظرآقای فواد ارسال .میخواست افراشته بود

قتل یک قتل مسلکی وتخصصی وپالن شده بوده، ولی توسط  
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شخصی ازقبیل مصطفی ساغرکه از بیرون آمده باشد، امکان ندارد.  

تیرشده وخود را   ها امده و چطور ازخیمه گاه  مصطفی ساغر ازکجا 

بخیمٔه امیر رسانده و باز چطور فرارکرده که هیچکس اورا ندیده  

اسنادی که آقای فوادارسال جمع آوری کرده  است؟ بهرحال از 

دربارۀ هویت مصطفی ساغر بیشتر آشنا خواهیم شد .تحلیل وتبصره  

ربرگرفته وپانگ ترازو  های جناب داکتر کاظم همه احتماالت قتل را د

پدرم از یک   .ف ملزم قرارگرفتن شجاع الدوله خان تمایل داردبطر

خان ونایب السلطنه   للا قران مجید که در آن علیاحضرت وامان 

نصرللا خان و دو سه نفردیگر امضاء کرده بودند، چندبار تذکر  

میداد ومیگفت که نایب السلطنه با معین السلطنه عنایت للا خان  

اغ چهل ستون که مناسبات امیرشهید با  نبود و بعداز واقعٔه ب وب خ

علیا حضرت خراب شده بود ونایب السلطنه نصرللا خان بپای  

خان   للاق جلوگیری کرده بود، امان برادرخود افتاده و از طال

خان نزدیک شده وآن قران را   للا ومادرش هردو بیشتر با نصر

ر نبود،  تعهد واتفاق، قتل امی زآنامضاء کرده بودند ، اما منظور ا 

بلکه خوش ساختن وحمایت از نصرللا خان بود که بعد از وفات  

 46  «امیر به او بیعت خواهند کرد.

 

 : توضیحات داکتر سید عبدللا کاظم  

در پاسخ به نوشته داکتر سید خلیل هللا هاشمیان  داکترصاحب  کاظم  

 است: ابراز کرده شش فقره چنین دالیل خود را در 

 
،پورتال افغان 13۲ -130.... ص ر حبیب هللا خانرنهفته شهادت امیداکتر کاظم،اسرا - 46

 آنالین جرمن
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امیر، شجاع الدوله خان خواهد بود، برعالوه   .... اینکه قاتل -1»

اینکه خودش به قول پسرش آنرا رد کرده است، نتیجه تحلیل اینجانب  

شد، چون چهار  نیز نشان میدهد که این احتمال بسیار ضعیف میبا 

اطراف امیر را در آنشب بیشتر اعضای خانواده مصاحبان حلقه  

یک حلقه قرار نداشتند و  ا با شجاع الدوله خان در کرده بودند که آنه

اگر شجاع الدوله را بالفعل یا هنگام خروج از خوابگاه امیر دستگیر  

تهام  ا  .میکردند، بطور قطع او را بازداشت و افشاء میکردند 

ع الدوله خان به دلیل لت و کوب وتحقیر او توسط امیر یک  برشجا 

ه  امیر چنان عام شده بود ک دلیل بسیار قوی نیست، زیرا اینکار 

هیچکس از آن در امان نبود. منطقی هم نیست که به دلیل تحقیر، یک  

شخص تصمیم به قتل یک پادشاه بگیرد. این افواه بیشتر وقتی  

سقوط کرده بود و بعد دوره سقاوی  سرزبانها افتاد که رژیم امانی 

ن به  کسی جرأت نمیکرد درباره قاتل امیر یا حلقه مربوطه آن زبا

یرمسئولیت را بیشتر به کسی حواله میدادند که  کالم بکشاید و نا گز 

نیز حلقه مظنون می   او فاقد قدرت و خارج از افغانستان بود و

خواست که با اتهام بر شجاع الدوله اساساً دست شاه امان للا را در  

قضیه دخیل سازند.درحالیکه امیر نصرللا  خان از احمد شاه خان 

ً به حیث  ساالر محمد نادرخان در حض پسرعم سپه ور عساکر علنا

قاتل امیر نام برد و سردار شیراحمد خان نیز از قول برادرخود بنابر  

 این موضوع را بیان کرده است. اظهارات عساکر 

ـ درباره اینکه شهزاده امان هللا خان و سردار نصرهللا  خان رابطه   2

باشند، شاید درست   مؤدت خود را درحاشیه قرآن کریم امضا کرده 

چنانکه مرحوم غبار نیز آنرا از قول کسی در جلد اول کتاب  باشد، 

ده اید. نمیدانم با  خود آورده است و شما آنرا با ذکر جزئیات بیان کر

نزدیکی علیا حضرت و سردار نصرهللا خان و نیز روابط دوستانه  

رج  امان هللا خان با عمش چه ضرورتی بود که آنها تعهد خود را د 
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ید نمایند. آیا آنها بر یکدیگر بی اعتماد بودند؟  در حاشیه کالم هللا مج 

ن در  اگر چنین پیمانی درج قرآن مجید شده و آن نزد نصرهللا خا 

جالل آباد بوده باشد، چرا نصرهللا خان آنرا به حیث یک سند برای  

قبول امارت خود از طرف امان هللا خان به رخ او نکشید و آنرا  

 خان بر امارت او نکرد؟عای بیعت قبلی امان هللا موئید اد 

ـ دست داشتن مشروطه خواهان در قتل امیر نیز یک افواه دیگر   3

وپ مشروطه خواهان که قبالً عزم قتل  است، چون هیچیک از گر

امیر را کرده بودند، شامل حلقه نزدیک و همراهان امیر در جالل  

ذ  قه خاص اطرافیان امیر نفوآباد نبودند. اگر آنها می توانستند در حل

کنند، هیچگاه برای قتل امیر در"سربام" و معبر امیر در راه عام  

لقه محافظت امیر جدی  کمین نمی گرفتند. بعد از سوء قصد اول، ح

تر گردید و افواه سوء قصد دوم حلقهٔ محافظین را قوی تر ساخت،  

طوریکه در اطراف خیمه امیر در همان شب در حدود سه هزار  

ه محافظ در بیرون و درون خیمه وظیفه  عسکر موجود بود و چند حلق

دار بودند که رسیدن اشخاص غیر را در خوابگاه امیرمشکل و حتی  

می ساخت، مگر به کمک همین محافظان و آنهم برطبق یک  ناممکن 

 پالن قبلی. 

صاحب درباره مصطفی "صغیر" یا "ساغر"   آنچه محترم ارسال ـ 4

غانستان" نوشته و اینجانب  لوئیس دوپره در کتاب "اف نوشته اند، قباًل 

آنرا با ذکر مأخذ بیان داشته و نیز مرحوم فرهنگ از آن در کتاب  

احتمال قتل بدست او را رد کرده است. گمان من  خود یاد کرده و 

ئلی که در نوشته خود  بیشتر به همین راستا است که قتل امیر به دال 

وریکه خود  وده از جانب انگلیسها و ط به آن اشاره کرده ام، طرحی ب 

را  هللا مصطفی صغیر اعتراف کرده و گفته است که او امیر حبیب 

اینکه چگونه  عیت قرین است. به قتل رسانیده است، بیشتر به واق

برای ورود این ایجنت زمینه سازی شده، واضح است که همچو  
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بوده   عملیات بوسیله یک دولت مجرب در این کارها بعید از امکان

 محافظان برای فراهم سازی  میرساند که قبالً  نمیتواند و این خود 

   زمینه تماس با اشخاصی نزدیک به حلقه خاص برقرار گردیده بود.

به قول مرحوم غبار : وقتی عسکر قاتل را دستگیر کرد درحضور  

رتبه فوری پیدا شد و به روی   شاه علیرضا خان صاحب منصب باال

رها کرد و  و آن شخص را از نزد عسکر عسکر سیلی محکم زد 

گفت که خاموش باشید امیر صاحب خواب استند. این صاحب منصب  

ک شخصی که قوماندان  باال رتبه کی بوده میتوانست، به جز ی

 عمومی قوای عسکری و آمر مافوق همه قوای محافظ امیر بود. 

  ـ با آنکه ادعایی مبنی براتهام قتل بدست شخص شاه علیرضا خان  5

ا اینکه اوچرا محکوم به اعدام گردید، به گمان  مستقیماً وارد نشده ، ام

یله عسکر  اغلب به چند دلیل بوده میتواند: یکی اینکه وقتی قاتل به وس 

محافظ گرفتار گردید و در همان لحظه صاحب منصب باالتر او را  

رها کرد، از دو حالت خالی نبود: یا اینکه شاه علیرضا اورا می  

او را معرفی نکرد و دیگر  اما هرگز در شورای تحقیق شناخت، 

اینکه او را نمی شناخت و به امر صاحب منصب باالتر او را  

شود. او چرا این صاحب منصب باال رتبه را   گذاشت تا برود و ناپدید 

معرفی نکرد و دربارۀ او سخن نگفت که کی بود و همچنان صورت  

  خان نیز میتواند به موضوع همکاری شاه علیرضا با سردار نصرهللا 

جزای او اثر داشته باشد.متأسفانه هیچ سندی از جریان محاکمه  

انی خاموشی و  موصوف در دست نیست. به احتمال قوی که او قرب 

کتمان از معرفی قاتل و یا معرفی صاحب منصب باال رتبه شده  

باشد. اینکه شخصاً شاه امان هللا شمشیر در دست گیرد و گردن او را  

که پادشاه خود را درچنین موقفی قرار   زند، غیرقابل قبول میباشد ب

دهد و آنهم یک پادشاه بسیار رؤف و مالیم طبع که در خصلت او  

]داکترزره پسرکرنیل میرعلی رضاشاه .«ت عمل وجود نداشت چنان شد 
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درمقاله ایکه خودش نوشته ومترجم کتاب خاطرات حسن آیبک)فضل الرحمن 

کتاب  162رقی صفحات کتاب فضل غنی مجددی،درپاوفاضل (آنرا از روی 

درج نموده، آمده است که  »در اثر شهادت دروغ فردی بنام غالم حیدر که در  

ارد حضور امیر حبیب للا خان بود، شاه علی رضا متهم به قتل  جمله افراد گ

امیرگردید وحکم اعدامش صادر شد. قبل از اجرای حکم اعدام، امان للا خان 

ره به نیام کرد و روی خود را بطرف  ود را از نیام کشید ودوباشمشیرخ

حاضرین نمود وگفت: من از حق خود در امر قصاص این مرد میگذرم، محکمه  

اجرای حکم مختار است. حکم اعدام در مورد او در زنده بانان کابل در

  [( سیستانی163 -162)خاطرات حسن آیبک، پاورقی صص اجرگردید."
 

صمیم انفرادی نبوده، بلکه از  قتل امیر یک تموده اید: »ـ اینکه فر 6

دربار با مشورت رجال مؤثر دربار، بشمول نائب  سوی حزب سری 

السلطنه برادر امیر، عین الدوله پسر امیر و سپه ساالر  

محمدنادرخان و برادرانش و محمد ولیخان دروازی و شجاع الدوله  

 «  خان غوربندی طرح و تطبیق شده است... 

فته و اما جای شک نیست که قتل  و قتل بدست یکنفر صورت گرول

ئه قباًل پالن شده بود ودر عقب آن دست های دیگر  امیر یک توط

زمینه ساز این عمل بوده اند. چیزی که پای همه اشخاص فوق را در  

می کشاند، یک اندازه قابل  "حزب سری دربار"  ترکیب مجموع بنام 

ی دیده شود  ها از نظر ارتباط و همفکرسؤال است، زیرا اگر عمیقاً آن

ود: یکی نصرهللا خان با افکار  دست کم سه جناح در آن مطرح میش 

محافظه کارنه و ضدیت با انگلیس، دیگر شاه امان هللا و گروپ  

جوانان مترقی و ضد انگلیس و سوم سپهساالر محمد نادر با افکار  

ً متمایل به انگلیس، چنانکه وقتی ا میرحبیب هللا خان  مترقی اما قلبا

خان برعکس  افغانستان را در جنگ اعالم کرد، محمد نادربیطرفی 

نظر اولی خود حمایت خود را از نظر امیر ابراز نمود. این موضوع  

را عالمه فیض محمد کاتب تذکر داده است. لذا با این تفریق وتفاوت  
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نظر بین گروپ اشخاص فوق الذکر همکار و متفق الرأی شدن آنها  

47  «قابل باور معلوم میشود.جرای قتل امیر مشکل و غیردرا
  

 

 رامون توضیحات داکترکاظم :تبصرۀ من پی

که به محتوای  است به نظرم،داکتر سید عبدهللا کاظم  اولین محققی 

گزارش و نحوۀ قتل امیر از سوی "حزب سری دربار" شک وتردید  

درهمدستی  نشان داده وقتل امیر حبیب هللا را نقشه وپالن انگلیس 

ن  تماد آنکشور در دستگاه امیر حبیب هللا خاباعناصر مورد اع

دانسته، شایعات و برداشتهای را که درآن دست امان هللا وشجاع  

 الدوله را دخیل میداند، با دالیل وبراهین منطقی رد میکند. 

درفقره اول توضیحات داکترصاحب  کاظم ، قتل امیر توسط شجاع  

مردود   ه شهادت پسرش از قول پدرشبالدوله خان غوربندی، 

 پنداشته شده است. 

راویت را یک شایعه برای بدنام کردن شاه امان للا  داکتر کاظم این 

درزمانی میداند که دیگراو قدرتی نداشت ودرخارج ازکشور بود  

 وکسانی درافغانستان برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند. 

  با فقره دوم،  ات توضیحم درکاظ رداکتعالوه برنکته مهم فوق ، 

باریک بینی و دوراندیشی استدالل میکند که اگردر میان امان هللا  

خان ونصرهللا خان دوستی واعتماد موجود بود ، چه لزومی به  

سوگند درحاشیه قرآن دیده میشد؟ واگراحیاناً چنین تعهدی صورت  

  گرفته باشد، درحالت عهد شکنی  از سوی یکی، دیگری میتواند آن 

شکن بکشد. چرا امیرنصرهللا خان آن   عهد وسوگند را به رخ عهد 
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تعهد را در روز امارت خود ویا هنگامی که امان هللا خان دست به  

قیام علیه او زده بود، علنی نساخت؟ به این صورت داکتر صاحب   

دیگر درحاشیه   نفر    ۱2 -۱۰داستان تعهد امان هللا خان را با امضای 

 می برد.  قرآن را زیر سوال 

شک  کاظم، دربند ششم ، صاحب راستدالل داکترد سومین نکته مهم 

  اشخاصی چون از ی " با ترکیبحزب سری درباربه وجود" کردن

شهزاده امان هللا ،سردار نصرهللا خان، نادرخان ، وسردار  

 عبدالقدوس خان ،محمدولی خان دروازی وشجاع الدوله وغیره است. 

ا  ر قلم سردارعبدالقدوس خان از کتوبی خودغبار در کتاب خود م 

نقل میکند که در آن  »مشروطیت« را  عنوانی شمس المشایخ 

سرطان سال)  2۶این مکتوب در و 48"میکروب" نامیده 

را به شمس المشایخ   ی علمای قندهارنتیجه استفتا (12۹۹/1۹2۰

مکتوب توجه   جمالت زیر از . به ونورالمشایخ فرستاده است

ن را  طرف شرع انور مشروطه طلباشود:وعالج آن اینست که؛از 

وبعد از آن برای تعلیمات علوم جدید   " دانست. باید واجب القتل

دست وآستین باالنمود. خواستم که در قندهار نیز تعلیم علوم جدید  

راجاری نمایم، لیکن بحکم شرع "باید میکروب مشروطه" از بین  

گرفتم   برده شود از آنست که از علمای اینجا سوالی نموده وجواب

  4۹  شما فرستادم.«  و وبه غرض استحضار 

ین اشارات نشان میدهد که سردار عبدالقدوس خان جزومشروطه  ا

خواهان نبوده وآن حرکت را بسیار بد می دیده است و بنابرین از  
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امان هللا خان ومحمدولی خان  شمن  محمودطرزی وشاه لحاظ فکری د 

 وشجاع الدوله پنداشته شود. 

ر آغاز اعالم مرگ امیر  تاب خود اشاره میکند که د پوپلزائی نیز درک

به اراکین ملکی ونظامی کابل در ارگ، سردار عبدالقدوس خان به  

پادشاهی امان هللا خان آمادگی نشان نداد وموضوع را به آینده موکول  

   نمود. 

را با سه گونه افکار وتمایالت   این افراد کجا شدن ی داکتر کاظم

در یک   ده میگوید ممکن نبود آنها غیرممکن تشخیص داسیاسی 

موضوع کالن سیاسی با هم همفکر وهمنظروهم عمل باشند. به این  

صورت داکتر صاحب کاظم داستان وجود حزب سری دربار را نیز  

 زیرسوال می برد. 

 

 منشاء یک غلط فهمی تاریخی:
 

به نظرمیرسد همه کسانی که تاریخ غبار وحکایت "حزب سری   

ده ودر نوشته های  اند، بدون شک بدان باورکردربار" را خوانده 

خویش به آن استناد جسته اند، زیرا غبار درتاریخ خود همواره از  

امان هللا خان با تمجید وتکریم یاد کرده است واز او به عنوان یک  

روشنفکری در دربار یاد کرده  وبه  جوان بیدار ویک محورفعال 

ا در مورد آن شاه منور  همین خاطر خواننده خوش باور سخن غبار ر

ترقی ومحصل استقالل افغانسان بدون تأمل  باورمیکند و به  وم

استثنای داکتر صاحب کاظم،کم وبیش به نتایجی میرسند که یک  

 زمانی من رسیده بودم. 

"  حزب سری دربار غبار، در تاریخ خود )افغانستان مسیرتاریخ( از "

ن ذهن خواننده را  نام می برد وضمن توصیف وتعریف از شهزاده اما 

هستۀ   یرش یک غلط فهمی تاریخی آماده میکند ومینویسد:" برای پذ 
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تحول درنفس در بار نیز نشو ونما میکرد. اصالح طلبان لیبرال درباری از 

 للا منزجربودند. چون خود قدرت حرکتی نداشتند، باید  در روش امیرحبیب

ردارنصرللا خان دور یکی ازاعضای خاندان شاهی جمع شوند. این شخص س

را او با آنکه مرد ضد استعمار وخواهان استقالل کشور بود، در ادارۀ نبود، زی

دولت دلبسته گی به نظام قرون وسطایی وسلطنت مطلق العنان شخصی 

. پس یگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه لیبرالهای در بار داشت...

ش حب نظر و ترقی خواه زحمتکقرارگرفت، عین الدوله امان للا خان جوان صا

ومتواضع بود که به زودی در رأس یک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت و او 

تای توانست نایب السلطنه را به حیث رئیس این انجمن سری شامل نقشۀ کود

نماید، که درنظر بود امیر در جالل آباد توسط عسکراز بین برده شده وجایش 

استقالل واصالح ب السلطنه هم برای تحصیل به نایب السلطنه داده شود. نای

اداره داخلی مجاهدت نماید. نایب السلطنه که از دولت انگلیس متنفر وازادارۀ 

ضای جمعیت سری عهد نامه یی  برادر ناراض بود، پذیرفت. ده دوازه نفر از اع

  5۰  "سپردند. درقرآن تحریر وامضاء نموده به سردار

از  هدنامه را ذکرنمیکند ولی غبار نام امضا کنندگان این تع

کسانی که در دربار هوا خواه شهزاده   امان هللا خان بودند، اینطور  

در دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان :»نام می برد 

غیره، در اردو افسران بزرگی)منظورسپهساالر نادرخان وبرادرانش( ودر و

شمس المشایخ(، سردار  خارج هردو رجالی چون فضل محمدمجددی)بعدها

القدوس خان اعتماد الدوله ویک عده دیگرهمه طرفدار عین الدوله امان للا عبد

رایام وکالت خان بودند. مردم کابل وقسماً اطراف او را می شناختند مخصوصاً د

سلطنت که سال دوماه در پایتخت  می بود، بازرسی او را به امورمردم 

د. کسیکه او را جداً  ده و به او حسن نظر داشتنواستغاثه کنندگان ومحبوسین دی

مراقبت وتعقیب میکرد، میرزا محمدحسین خان مستوفی الممالک بود که هر 

امیر وغیره را به گردن عین حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ویا فیر بر

الدوله بارمیکرد، درحالی که چنین نبود وعین الدوله وحلقۀ دربار چون هدف 

به کارهای بیدارکننده وتهدید آمیز نمی در پیش داشتند،ابداً دست عمده یی 

زدند. معهذا امیر]بنابر راپورهای مستوفی الممالک[برعین الدوله ظنین شد و 
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ید حبس و طالق قرار داد. مگر این هردو براثر او  ومادرش را مورد تهد

  51 «وساطت نائب السلطنه نجات یافتند.

ه: چون یکی  غبار گرفته میشود اینست کنتیجه ای که ازاین روایت 

از اهداف مشروطه خواهان ،  حصول استقالل افغانستان از انگلیسها  

رهبران حزب سری دربار   بنابرین تصمیم قتل امیر از سویبود، 

]از قبیل امان هللا خان ،محمدولی خان وشجاع الدوله وچند نفر  

سردار نصرهللا  دیگر؟[ گرفته شد و درحاشیهٔ قران امضاء کرده به 

 ؟؟؟. خان سپردند 

بدون تردید چنین یک نتیجه گیری ناشی ازاعتماد خواننده  به غباربه  

مورخ زندان دیده می باشد.واین روایت مشاء تمام غلط  عنوان یک 

 فهمی ها دربارۀ امان هللا خان شده است. 

 

حزب  خوشبختانه داکتر کاظم نخستین محققی است که روایت "     

قتل امیر را از سوی   و ته ریس گنرا با دید انتقادی  " سری دربار 

استاد  آقای برآن شک نموده است.  ندانسته و وارد مشروطه خواهان 

دی  نوشتن تعهکاظم با داشتن شم قوی سیاسی خود دریافته است که، 

از سوی امان هللا خان با امضای ده دوازه  نفردیگراعضای حزب  

ن،دور از عقل ومنطق سالم  سری وسپردن آن به سردار نصرهللا خا 

است. واگر چنین سندی درمیان می بود، امان هللا خان هرگز در  

قیام وطغیان نمیزد، زیرامیدانست که عمش  برابر کاکایش دست به 

مسلمان  سوگند وامضای او را بمیان خواهد کشید وآنگاه در جامعه 

   افغانستان صدمه بزرگی به حیثیت واعتبار او وارد خواهد شد. پس 

 ب مقدسی هرگز نبوده ونیست. چنین سندی در حاشیه کتا
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وه  که میتوان در تقویت نظر داکتر صاحب کاظم عالری گچیزدی

"آخرین  سلطنت امان للا شاه واستقالل مجدد افغانستانکتاب " کرد،

  م2۰۱۷ / ۱۳۹۶تألیف عزیزالدین پوپلزائی است که در سال 

ی آغاز سلطنت شاه  درکندهار به چاپ رسیده است. پوپلزائی چگونگ 

 خان را ازقول پدرخود که مدیرقلم مخصوص شهزاده امان  امان هللا 

هیچ جایی از خاطرات پدر خود دراین   هللا بوده نوشته است او در 

 نام نبرده است.    "حزب سری دربار "کتاب از 

پدر پوپلزائی نظام الدین خان منشی دفتر عین الدوله شهزاده امان هللا  

مادری امان هللا خان و  خان سرپروانه ازوابستگان و محمدابراهیم 

ازاشخاص بسیار نزدیک ومورد اعتماد عین الدوله بودند، وبرحسب  

سنت قومی و پیوند خاندانی، می باید قبل از هرکسی دیگر این  

پارتی  اشخاص شامل چنین پارتی می بودند، اما آنها از وجود چنین 

ط شاه هم از آن اسم  و اطالعی ندارند و بعد از سق یا حزب سری 

ه اند.عالوتاً درهیچ صفحه ای ازتعهد کتنبی شهزاده  عین الدوله  نبرد 

آنهم درحاشیه قرآن وسپردن آن به عمویش سردار نصرهللا خان  

 ذکری دیده نمیشود.  

عالوه براین، نکته دیگری که انسان را به موجودیت چنین حزبی       

ستوفی الممالک  دچارتردید میکند، حضور همیشگی جواسیس م 

ان برای تعقیب وگزارش از حرکات وسکنات عین  محمدحسین خ

الدوله ومادرش علیاحضرت حتی در داخل حرم شاهی بود. اگر  

چنین حزبی وجود میداشت آیا میتوانست از چشم جواسیس  

وگماشتگان خاص مستوفی الممالک پنهان بماند. منبع روایت  

گزارش را در تاریخ   غبارمعلوم نیست، وتا کنون هرکس که این

خوانده است، به اعتبارگذشته سیاسی او مبنی برمخالفت با  غبار 

 سلطنت وسیاست خانواده نادرشاه  آنرا باور کرده است.  
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   عالمه حبیبی مؤلف آن مرحوم در کتاب "جنبش مشروطیت" نیز  

" خود را ابراز  شک وتردید در بارۀ روایت  حزب سری دربار "

نوان "حزب  کتاب جنبش مشروطیت  زیرع داشته است. حبیبی در

درباره این مطلب نویسنده این سطور   " سری دربار" نوشته میکند:

از اشخاصیکه در آنوقت جوان و دخیل حلقه های روشنفکران  

بودند]منظورعبدالرحمن لودین وعبدالهادی داوی میباشند[، بدین  

  52تفصیل چیزی نشنیده ام" 

میکند   ری دربار بیان کرده، نقلسپس آنچه را غباردرمورد حزب س 

العهدة علی   "وهمراه با آن حبیبی،این نکته را متذکر میشود که: 

یعني )راست ودروغ مسئاله بدوش روای است(. قید چنین   "الراوی

 سخنی دریک نقل قول اظهار"شک وتردید" است، نه تائید نقل قول.  

هللا خان در   یک روایت از  فیض محمدکاتب، نیز تائید میکند که امان 

مال غالم   شی  نداشته است، کاتب آنجا که ازحکایت ققتل پدرش ن

محمدخان از وضعیت کابل نزد نصرهللا خان یاد میکند، میگوید که  

امیر نصرهللا خان او را بحضور پذیرفت واوضاع کابل را از زبان  

شاهی]ارگ[  لخانه درگمن او صادقانه جویا شد. مال غالم گفت:»

محمد خان نائب   حگشتم و پیشتر از من صال  شرفیاب حضورش

ساالر و محمود بیگ طرزی و محمود سامی حاضر آمده موجود  

بودند و آدم فرستاده اعتماد الدوله و بابا محمدسرور خان و قاضی  

القضاة و غیره اعیان بار و اهل کار را امر احضار فرموده، آدم ها  

کردم که مصیبت   فرستاده بود و من از جمال و ناصیهٔ حالش درک

روی روز آمده خواهد بود، زیرا که هرچند خود داری می   بزرگی به
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نمود خویش را ضبط نتوانسته اشک از دیده اش بی اختیار جاری و  

خودش درعالم بیقراری بود تا که اعداد رجال لشکری و کشوری  

گرد آمده انجمن شدند. بعد اعلیحضرت امیر ما صحیفه ای را  

نهٔ ما خراب گردیده  ای میز نهاد و فرمود که خبرآورده و به رو

اعلیحضرت سراج الملة والدین پدر تاجورم را در کله گوش شهید  

واعتماد الدوله نامه را از  .....کردند و این را گفته زار زار بگریست 

زیر میزبرداشته به خواندن  

  53  شد.«

هزاره عالوه میکند که  کاتب 

پس از اتمام فرمان  

ان، امان هللا  امیرنصرهللا خ

رانی پرداخت  خان به سخن

وعلل بدگمانی  وتردید های  

خود را نسبت به کاکایش  

برشمرد ودر آخر شمشیراز 

نیام کشید واز شدت غیظ  

غالف شمشیر را درهم شکست 

و گفت تا انتقام خون پدرم  

ه  رانگیرم، این شمشیر را دوبار

د  درغالف نخواهم گذاشت. و اشک دوباره از چشمانش جاری ش

خاست و همه حضار همدلی خود را با  وغریو وزاری از مردم بر

فداکردن جان ومال خود به آو ابراز داشتند وازوی خواستند تا  
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امرامارت را قبول کند. امان هللا خان برای قبول امارت خود دوشرط  

وم تحصیل استقالل کامل کشور.  پیش کرد: یکی گرفتن خون پدر ود 

 قبال گردید. که هردو از جانب حضار است

ال غالم محمد نیز میرساند که شاه امان هللا در توطئه  این روایت م 

قتل پدرش دست نداشته است،وانگلیس را مسبب این قتل میدانسته  

است وخوداگر دست می داشت،ممکن نبود که برای پدر از اعماق  

زیرا او هنرمند تیاتر یا سینما نبود که  اکت  وجودش اشک بریزد، 

 سوگ پدر اشک تمساح  بریزد. مرده ها راتمثیل کند  ودروادای پدر

این سخن نیزمطرح است که قتل امیر به توطئه انگلیس با موافقت  

سردار نصرهللا خان توسط نادرخان صورت گرفته  است .انگلیسها  

ادرخان از طریق  درنظرداشتند زمینه را برای بقدرت رسیدن ن

ت  فت امان هللا خان با امارسردار نصرهللا خان مهیا سازند اما مخال

 عمش  این چانس نادرخان را به تعویق انداخت. 

 

 آیا غبار از رفقای محمداختر بود؟

روایت میکند که غبار از جمله رفقای محمداخترخان  پوپلزائی 

ن[ بود.  پسرناظر محمدصفرخان ]رئیس استخبارات امیرنصرهللا خا 

ان هللا را در بند  ئه قتل شاه امتوطمحمداخترخان همان کسی است که 

سازمان داده بود ولی موفق نشد. بروایت پوپلزائی، گروهی که  قرغه 

به تحریک محمداختر  حاضر به ترور شاه شده بودند همگی  

ازهواداران امیرنصرهللا خان بشمول قاری عبدالرحیم علومی  

دستگیرشدگان بعد از   خوشنویس بودند. ومیرزانایب شاعرومنشی 

خود اعتراف  ه و قاضی القضات به جرم استنطاق درحضور شا

کردند وگفتند به تحریک ورهنمایی محمد اختر دست به چنین کاری  

زده اند. وقتی عساکر برای دستگیری محمداختر، خانه او را  

بمحاصره کشیدند، محمداختراز ترس وعاقبت کار خود با تفنگچه  



 ۱65 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

و    .ولی محمداخترمحمدبراثر فیر تفنگچه نمرد  54 کشی نمود. د خو

گافته ویک چشمش را کورکرده بود.  گلوله شقیقه اش را ش

ً از او پرسید که اگر   غبارمیگوید که محمداختر گرفتار وشاه شخصا

باز چه میکنی؟ مردجواب داد: "اگر رها شوم بازهم   رها شوی 

  55  تراخواهم کشت."

اختر را برای ترور شاه،مالءعمادالدین  غبار، محرک محمد  

زائی محرک این  .اما پوپل56یس دانسته است پشاوری گماشته انگل

میداند وتذکرمیدهد که   عالیه بیگم خانم نایب السلطنهسوء قصد را 

نصرهللا خان از برج جرثقیل به سراچه ارگ،  بعد از انتقال سردار 

دوستان ومخلصان وازجمله محمد اخترخان به دیدار سردار 

توطئه بود   نصرهللا خان رفت و آمد میکردند. » بعد از کشف این 

ه سردار نصرهللا خان را از سراچه ارگ به برج  که شاه دوبار

   57  جرثقیل فرستاد و براو سخت گرفت تا درگذشت."

 

 این دو روایت  را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ 
 

کدام یک را بحیث منبع ثقه میتوان پذیرفت ودیگری را بحیث روایت  

ً آن روایت که  از قول نزدیکترین  غیر ثقه مردود دانست. طبعا

شاه ودربار وشاهد وناظر واقعه ترور شاه بوده   شخص به 
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قت با طراح  است،اعتبارش نسبت به روایتی که خود متهم به رفا

 ترور شاه بوده است، بیشتر،واضح تر وپذیرفتنی تر است.

دراینجا باید یاد آورشد که  پدر پوپلزائی نظام الدین خان، یکی از  

د که تمام وقایع  عتماد شاه وعلیا حضرت بواشخاص نزدیک ومورد ا 

روزمره عهد شهزاده امان هللا خان را تا پایان سلطنتش یاد داشت  

ود پوپلزائی]بعدها خطاط  ومورخ[ سپرده بود  کرده وبه پسرخ 

تاروزی آنها را به چاپ برساند. بنابرین مدارک پوپلزائی، دراین  

،زیرا پدرش شاهد  زمینه از جمله مدارک دست اول وقابل اعتباراست 

وضاع و وقایع اطراف شاه امان هللا بوده است. وروایت او  وناطر ا

بعنوان محرک   درمورد عالیه بیگم خانم سردار نصرهللا

 محمداختر،درست برعکس روایت غبار است. 

درهرحال غباربنابر رفاقت خود با محمداخترخان به اتهام همین  

امنیه  شجاع الدوله  قضیه مورد سوء ظن  وتحت نظارت قوماندان 

قرارگرفت. چون غبار شخص زرنک و نویسنده برجسته بود،  خان 

هللا  تثبیت کرد  بزودی خود را در قطار هواداران شاه امان 

وهنگامیکه مدیر جریده ستاره افغان منهاج الدین شینواری با هیات  

ناقلین به قطغن فرستاده شد ، غبار با ضمانت شجاع الدوله خان،  

رگردید وهنگامی که شجاع الدوله  ر جریده ستاره افغان مقربحیث مدی

 بحیث والی هرات تبدیل گردید، غبار را با خود به هرات برد. 

یت پوپلزائی دراین زمینه چنین است:» مالمنهاج الدین شینواری  روا

ش مدیر جریده مذکور)ستاره افغان( مقررگردید.در   ۱2۹۹درسال 

ول  ین هندی وارد کابل واز ابرج جوزای سال مذکور وقتی مهاجر

سرطان بطرف قطغن نقل داده شدند، مال منهاج الدین از طرف  

ناقلین بهمراه محمدامان خان   مجلس مهاجرین درجمله هیئات موظفین 

حاکم مهاجرین فرستاده شد.وبعوض او میرغالم محمدحسینی )غبار(  

وسبب مقرری غبار این بود که  مدیر جریده ستاره افغان مقررشد.
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اظرمحمد صفرخان بود وبعد از واقعه  ذکوررفیق  اخترمحمد پسرنم

بقید نظرشجاع الدوله خان   -قرغه]توطئه ترورشاه امان للا[ 

زیرامینه سپرده شده بود وبقرارمعرفی وزیر امنیه به نگارندگی  و

ووقتیکه وزیرامنیه   جریده مذکوروبه تضمین خود او فرستاده شد. 

ئات  نمود، غبار را درجمله هی بحیث وزیرتنظیمیه هرات عزیمت 

  58  معیتی خود بهرات برد.«

یم  اولین باری است که با چاپ کتاب پوپلزائی مطلع میشو این        

که غبار در قضیه محمداختر مورد سوء ظن قرار گرفته وتحت  

ش(.غبار خود  ۱2۹۸نظارت قوماندانی امنیه قرار گرفته است ) 

ه ،  به  اتهام توطئه ترور شا دراین مورد چیزی ننوشته است، ولی اگر 

تحت نظر قرارگرفته شده باشد،خود بهتر درک میکرده است که  

ربندی رئیس تنظیمیه هرات  همراه شدن او با شجاع الدوله غو

ش( ظاهراً به عنوان همکار نزدیک رئیس تنظیمیه، ولی  ۱۳۰۰)

دراصل  تحت نظرگرفتن او بوده است. درچنین صورتی میتوان  

 ، تصورکرد.  ن حالتی را بر روان غبارتاثیرات بد چنی 

آیا ممکن نیست این سوء ظن او را واداشته باشد تا انتقام این اتهام را  

حزب سری  ت یک روایت)بدون منبع وسند( یعنی وجود»بوسیله ثب

« و برنامه قتل امیر حبیب هللا بوسیله آن حزب ، به شیوه ای  دربار

تل  میکند، امان هللا خان قا بگیرد که تا امروزهرکه آنرا میخواند فکر

پدرش بوده است. در هرحال این روایت یک منبع مهم غلط فهمی  

 د گان شده است!    وسوء برداشت  برای اکثریت خوانن
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 نتیجه:

از آنچه تا کنون گفته آمدیم میتوان به این نتیجه رسید که روایت       

رش  غبار در باره وجود حزب سری دربار به دالیل ذیل قابل پذی

 نیست: 

پدرش نظام الدین خان منشی یا مدیر قلم مخصوص   ،پوپلزایی که ۱

تمام حرکات وسکنات وحال وهوای شهزاده  امان هللا حان یوده واز 

مطلع  وهدایات او را یاد داشت میکرده است  و نزدیک ترین شخص  

مورد اعتماد امان هللا خان بوده در تاریخ خود)سلطنت شاه امان هللا  

از»حزب سری دربار« نام نبرده   مجدد افعانستان (  هرگز واستقالل

 است .  

ت عبدالرحمن لودین، عضو  ، عالمه حبیبی  که دوست وهم صحب2

فعال و آتشین مزاج مشروطیت دوم بود نیز از زبان این عضو فعال  

ونامدار مشروطیت در مورد "حزب سری" متذکره غبار چیزی  

  وتردید خود را  نسبت این نشنیده و در کتاب جنبش مشروطیت شک 

 تذکر غبار ابراز کرده است.  

امیر حبیب هللا خان  ،فیض محمد کاتب نیز که مورخ رسمی دربار ۳

بوده است ؛  وچگونگی قتل امیر حبیب هللا خان را در سراج  

التواریخ شرح داده است، در هیچ جای ازسراج التواریخ از حزب  

   سری در دربار  امیر مقتول یاد نمیکند. 

محمود طرزی که توسط فرزندش    ،در کتاب شرح  خاطرات 4

در فرانسه از سوی  عبدالوهاب طرزی نوشته شده  و دو سال قبل 

وحیدهللا طرزی بچاپ رسیده است،  نیز از چنین حزبی نام برده نشده  

 است.

دانشمند دراک وحقیقت جوی افغان داکترصاحب کاظم با تحقیقات   -5

یش در این  روایات مختلف خووتجزیه  وتحلیل همه جانبه وسیع و 

ز  زمینه ، به این  نتیجه  دست یافته است که اتهامات برخاسته ا
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داستان »حزب سری دربار«و نشان دادن شجاع الدوله غوربندی، به  

کردن  نام بجز یک شایعه برای بد  ،حیث قاتل امیر حبیب هللا خان

 چیز دیگری نبوده است.   ،  شخص شاه امان للا

در دربار امیر حبیب هللا  کدام   دهد کهمه قراین وشواهد نشان میاین ه

. پس  غبار با کدام سمت ونسبت  حزبی بنام سری وجود نداشته است 

وقرابت خود با دربار از وجود چنین حزبی خبرداشت که حتی  

مستوفی الممالک)رئیس استخبارات امیرحبیب هللا( به آنهمه جواسیس  

شت خل ارگ از آن اطالعی ندازنانه ومردانه خود در دا

مگرغباراین را میدانست و خبرداشت که همان حزب تصمیم به قتل  

 فته بود؟؟؟  امیر گر

با همه زیبائی ادبیات واستدالل خود   "حزب سری دربار"  روایت 

برای بکرسی نشاندن این هدف بوده است تا امان هللا خان را هم متهم   

  درحالی که  ن معرفی کند. به قتل پدرش سازد وهم او را عهد شک

ضغیر یک اجنت  مصطفی شخصی بنام قاتل امیر حبیب هللا خان 

ست که با پالن از قبل آماده شده انگلیس درهمدستی با  انگلیس بوده ا

عناصرپرنفوذ  دراطراف  امیرصورت گرفته است و بعد، در ترکیه   

به   قبل از انجام ترور اتا ترک ، دستگیر و در حاشیه  استنطاق خود 

اعتراف کرده است . اگراین شخص قاتل امیر  قتل امیر حبیب هللا 

( هنگامی که  ۱۹2۱وسال بعد)نمی بود، چی ضرورتی داشت که د 

در ترکیه به اتهام ترورکمال اتاترک دستگیر ومورد استنطاق  

 قرارگرفت،ضمن دیگراعترافات خود از قتل امیر نیز یادآور شود؟ 

 پایان
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 گفتار هفتم 

 

 اراصالح یک غلط فهمی درتاریخ غب

 

به ارتباط جنگ اميردوست محمدخان با انگليسها  غبار 

می نويسد: »واما مبارزين پروان وکاپيسا همينکه درعين  درپروان 

فتح وغلبه بردشمن، اول ازناپديدشدن اميردوست محمدخان وبعد از 

مثل تمام مردم افغانستان  تسليم شدن داوطلبانه او به انگليس شنيدند، 

خويش نشکستند وبه جاروب دل ودست  درحيرت فرو رفتند، ولی 

کردن دشمن دوام دادند. دو روز بعد از فرار اميرقوای ملی درمحل 

لغمانی چاريکار فروريختند وپاتينجر مثل مرغی به قشله 

چاريکارپرواز کرد. سپاه ملی بدون درنگ به چاريکار سرازيرشد و 

ند و  ر قشله دشمن را در چاريکار در حلقه محاصره کشيد نومب 6در 

وز بعد قلعه جنگى موسوم به » قلعه خواجه مير« از نظاميان  يک ر

نوامبر فوج پنجابى در قشله چاريکار برضد  ۱3انگليس گرفته شد. در

  Haughtonافسران انگليسى قيام کرده ، قوماندان هارتن )هافتن 

نجر با يک قسمت عسکر و افسر درست است.س( را زخم زدند. پاتي

عد از سنجد دره ، پاتينجرو هارتن]هافتن[  ود، اما برو به کابل فرار نم

عساکر خود را گذاشته و خود با لباس افغانى از بيراهه ها به جانب  

کابل فرار نمودند و با زحمت فراوان به قشله عمومى انگليس در بى 
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ان عقب مانده  در عوض قشون و صاحب منصب .بى مهرو، رسيدند 

« با هفت مرد و ده زن حد »زمه  انگليسى که به کابل ميکشيدند ، در

افغان بر خورده و مورد حمالت آنان قرار گرفتند. بزودى باشندگان  

قلعه افضل آباد، زاخيل و کته خيل به مدد اينها رسيدند. مير مراد 

پادشاه و عباس قره قهرمانانه جنگيدند. دشمن يکصد و ده مرده 

اندند  بر زبان ررجاى گذاشت و چهار نفر انگليس از ترس جان کلمه ب

و از مرگ خالص شدند، بقيه عساکر روبه کابل ميدويدند.« )غبار، 

 ( ۵۴3، ص ۱ج

مرحوم غبار منبع اين روابت را نشان نداده است، ولی موهن   

الل  که خود در جنگ های پروان حاضر بوده وبعد جريان حوادث 

پروان را درکتاب خود  ۱۸۴۰برد روز دوم نوامبر کوهستان بشمول ن

بعد از تسليمی امير به انگليسها ، ازکدام جنگ ديگری   بت کرده ،ث

ازسوی مبارزين کوهستان با قشون انگليس سخن نزده است، زيرا با  

کنار رفتن امير از رهبرى ، ديگر انگليس ها در پراکندن لشکر بى  

 قول حميد کشميرى : سر و بى رهبر موفق شده بودند. به 

 رفت  تن به دشمن دهد  چو سر    سـپاهى بدنبال سر ، سر دهد 

غباردرهمين روايت خود از پاتينجر)نماينده سياسی انگليس در 

کوهستان( چنين ياد آور ميشود که دو روز پس ازعقب نشينی امير  

، مليون کوهستان برقشله انگليسی در لغمانی  (۱۸۴۰نومبر 3)

 ردند وپاتينجراز آنجا به چاريکارفرارکرد. چاريکار يورش ب

، يکی از بقية السيف قشون   "Earداشتهای " اير راساس ياد مگرب

 جالل آباد واقعيت چيزديگری است. –انگليس در راه کابل 

جالل اباد زخمی شد ودرجمله  -درمسیر راه کابل  18۴2افسر انگلیسی که درجنوری ،ایر] 

را از   18۴1داراکبرخان قرارگرفته بود، حوادث قیام ملی سال اسیران انگلیس درظل حمایت سر

بطور روز مره یاد داشت کرده واین یاد داشتها در همان 18۴2سپتمبر  22تا  18۴1نومبر2
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رف آقای محمدنسیم سلیمی کندهاری به سال در انگلستان به نشر رسیده و آن خاطرات از ط

  [یوه بندی خاطرات "، به چاپ رسیده است.زبان پشتو ترجمه وزیرنام "په افغانستان کی د

  ۱۸۴۰ی ياد داشتهای "اير"، ميجر پوتينجراصالً درسال برمبنا

درپروان يا کوهستان وحتی افغانستان حضور نداشته است، درآن سال 

ايجنت انگليس در کوهستان وباميان در داکترالرد به حيث پوليتکل 

نومبر همان   2ودر ماه های سپتمبرو اکتوبر اجرای وظيفه ميکرد 

مد خان درجمله پنج افسر  سال در مقابله با اميردوست مح

ديگرانگليسی از طرف مليون کشته شد. بعد بجای اوجگرن پاتينجر  

انگليس که در کلکته هندوستان بود به حيث نماينده سياسی قوت های 

از کلکته ، وارد  ۱۸۴۱در کوهستان مقرر گرديد و او درماه می 

ولين ووظيفه اش را اشغال نمود. بقول " اير" او از ا  افغانستان شد 

به وزيرمختارانگليس) آقای  ۱۸۴۱کسانی بود که دراخيرماه سپتمبر

(  ازآغاز يک طوفان درکوهستان  Sir.W.Macnaghtenمکناتن 

ی انگليسی را در آن نواحی از وی  تقاضا  خبرداد وتقويت قوت ها

که پسران آن عده از خوانين نمود وبالمقابل مکناتن به وی دستور داد 

اداری شان شک داشته  باشد بطور يرغمل نزد کوهستان را که به وف

   (22 -2۱خود نگهدارد." )په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ص 

ی جنگ اول افغان  "اير" به سلسله شرح روزشمار رخدادها

وانگليس،درفصل چهارم خاطرات خودبارديگر ازميرمسجدی خان  

پروان را از او با انگليسها وشاه شجاع ياد آورشده  و حوادث ودشمنی 

نومبر از قول ميجرپوتينجر که  زخمی بود وبا   ۱3تا   3روز

مشکالت فراوان خود را از پروان بکابل رسانده بود چنين گزارش  

عاليم يک طوفان چنان  (۱۸۴۱وزهای اخير اکتوبر) ميدهد:"در ر

تشويش محق ثابت کرد. پوتينجر  واضح بود که پوتينجر رابرای ابراز 

در کوهستان دوباره به حال عادی برنخواهد معتقد بود که وضع 
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گشت، مگر اينکه حکومت سياست خود در قبال سران نجراب راکه با 

 سرتمبگی اعمال ميکند، ترک بگويد.

افزايد:"دراين وقت ميرمسجديخان در مقابل قدرت شاه  اير،می

در دوران حمالت  ۱۸۴۰ه درساليک شورشی تسليم ناپذير بود ک

ان بيرون ساخته شده  وبا  اشخاص مثل خود جنرال سيل از کوهست

درنجراب پيوسته بود که ]همه[با قاطعيت از اطاعت به شاه شجاع  

يک گروه بسيار منظم  انکار ميکردند.او)ميرمسجديخان( در رهبری

از  ]نيروهای ملی[ قرار داشت که با وضاحت تمام اخراج انگليسها 

ودی بخش بزرگی  کشور وسرنگونی شاه را ميخواستند. به بسيار ز

ازبزرگان وسران نجراب با وی متفق شدند. از جمله اينها عده يی نزد 

.و  ميجر پوتينجر که در "لغمانی")نزديک چاريکار( مستقر بود رفتند 

در آنجا برای آوردن امنيت عمومی به وی وعده کمک دادند، مگر 

که آنها پالن يک خيانت بزرگ را درسر داشتند.") بعد معلوم گرديد 

 ( ۶۴-۶۵همان اثر،فصل چهارم، ص 

"اير" سپس ميگويد که من دراينجا داستان ميجر پوتينجررا  

ً همانگونه بيان ميکنم که اوبرای من تعريف کرده اس ت. وبعد تقريبا

داستان حمالت مبارزين پروان با قوتهای انگليسی را از تاريخ  

ً با  ۱3اريخ نومبر تا ت 3 روايت نومبر با تفصيل شرح ميدهد که قسما

غبارهمخوانی دارد وچون مفصل است من آنرا ميگذارم به وقت  

 ديگری.

نفتوال خالفين ،افغانستان شناس معروف روسى ،نيز شرحى را 

در رابطه با تلفات و عقب نشينى انگليس ها از پروان  که مرحوم غبار 

نوامبر 3ست محمد خان با انگليسها در ، بعد از ترک مبارزه امير دو

ه ، مربوط به قيام مردم کابل و حمايت آن از جانب مردم  ، داد  ۱۸4۰

ميداند که به صحت وحقيقت نزديکتر   ۱۸4۱کوهستان در نوامبر 

دم پروان و کاپيسا هنگامى که از است .او خاطرنشان ميکند که مر
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ر خوانين محل گرد قيام کابل مطلع شدند به دور مير مسجديخان و ساي

بر نيروهاى انگليس وارد آوردند، تا  آمدند و ضربات خورد کننده يى 

)نفتوال خالفين ،  .آنجايى که دشمن مجبور شد به کابل عقب نشينى کند 

  - 3۸4، ص ۱996، مسکوانتقام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور

3۸5  ) 

پاى  است که زمين پروان درزير  ۱۸۴۱با قيام کابل درنومبر 

ب مير مسجديخان  انگليس ها آتش ميگيرد و براثر تشويق و ترغي

کوهستانى و برادرش مير درويشخان و سلطان محمدخان نجرابى  

وعلی خان تتمدره يی و ساير سرکرده گان پروان و کوهستان و 

يزه کوهستان ، پنجشير و غيره قيام مردم پروان و  کوهدامن و ر

 کاپيسا بحرکت افتاد. 

ام  يده ميشودکه مبارزات مردم کوهستان وپروان در قوبدينسان د 

نقش بسيار موثر وبرازنده داشته است  واين مردم ۱۸۴۱قيام کابل در

يک روز بعد از آغاز قيام در کابل،با رهبری وزعامت ميرمسجديخان  

اير سران  ومشران پروان برسر پايگاه های نظامی کوهستانی وس

برقوتهای مستقر درچاريکار   انگليس فروريختند وضربات مرگباری

د تا آنجا که ظرف ده روز مبارزه پيگير از  واطراف آن واردساختن

يک لوای مجهز با توپخانه بجز چند تن زخمی وکوفته شده،بکابل 

از اثرحمالت مردم تباه  کابل  -نرسيدند وهمه در طول راه چاريکار

نجر  ميجرپوتي  ۱۸۴۱نومبر ۱۵شدند. وبقول بريدمن "اير"، درتاريخ 

Pottinger  وبريدمن هافتنHaughton  ر درحالی  ازچاريکا

واردکابل شدند که اولی در ناحيه ران خود گلوله خورده بود و دومی  

دست راستش قطع شده  وچندين زخم ديگر در گردن ودست چپ خود 

ود.) په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ليکونکی  برداشته ب 

 ( ۶۴وينسينت اير، ص 
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هرگاه منصفانه بگوئيم، مرحوم غبار در عين  در هرحال 

ه يک سر وگردن از آدم های مثل من برتر بوده، مگرکاستی ها  حاليک

و کمبوديها ولغزش های هم داشته است. و ميتوان در تاريخ او کاستی 

وخاطرنشان کرد. از جمله ميتوان به عدم توجه   های بيشتری را يافت 

وره های مختلف تاريخی  شان به بخش مسايل فرهنگی کشور در د 

 انگشت گذاشت.

اين نوشته آنست تا حشمت خليل غبار، پسر آن  منظور وهدف 

دانشی مرد صاحب قلم را برآن دارد تا در تصحيح آن کاستی ها و  

بزبان انگليسی مبادرت شود،  لغزش ها، قبل از آن که به ترجمه کتاب 

ا که بدون ترديد اقدام کند و يا نظريات و انتقادات اهل قلم وبصيرت ر

جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ،   خالی از مفاد نيستند، در پايان

همانند مرحوم فرهنگ بگنجانند تا خوانندگان در آينده با مطالعه آن ها  

بدانند که در تاريخ نويسی و  نيک و بد را از هم تميز کنند وال اقل

با حد اکثرحفظ  ارائه وقايع تاريخی، استفاده درست از منابع ومآخذ 

مهم و قابل ارج است ويکی از  بيطرفی وامانتداری تا چه اندازه 

شاخص های برجسته يک مؤرخ بی غرض وبی طرف، راست گوئی 

  وامانتداری او در بازتاب وقايع تاريخی است.

 پايان  
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 گفتار هشتم

 

 تاریخ فرهنگ  وتحلیل چند نکته از نقد

 قرن اخیر( )افغانستان در پنج

 

 مقدمه: 

وه برمعنای خاص خود که  دارد ونقد، عال  نقد انتقاد ریشه در 

معناي قضاوت  به سره را از ناسره جداکردن است، در مفهوم كلي، 

. ولی آنچه   و ارزیابي درباره اعمال، افكار و آثار دیگران است

بیشتر از نقد به طور اخص مد نظرادبا ومحققان است، سنجش و  

دستاورد هاي علمي نویسندگان،  دقیق و علمي درباره آثار  ارزشیابي 

 نرمندان  و دانشمندان است.  ه

ا تائید این گفته دوست دانشمند، عالوه میکنم که بهترین  البته ب 

شکل ومحتوا وپیام و   نقد آنست  که یک اثر را از ابعاد مختلف یعنی 

ابی قرار دهد. طبعاً هراثری جنبه های خوب  مورد ارزی پیامد اثر 

برجسته گردد  وبد دارد.هرگاه دریک نقد جنبه های خوب ومثبت اثر  

صرف نظر شود، آن را نقد مثبت گویند که  و از جنبه های منفی آن 

توجه خواننده را بسوی اثر جلب میکند وصاحب اثر نیز از ناقد  

ومخرب یک اثر   خوشحال میگردد، و برعکس هرگاه جنبه های بد 

برجسته شود، آنرا نقد منفی خوانند که نه تنها باعث ناخرسندی  
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ثر کمتر  ا به  د، بلکه رغبت خواننده را نسبت صاحب اثر خواهد ش

 میسازد و بدینوسیله اعتبار اثر درمیان جامعه کم میگردد. 

در تمامی عرصه ها علمی، فرهنگی، سیاسی   امروزه نقد 

اثر یا شخص می   این نقد باعث پیشرفت وادبی و ...وجود دارد و 

انه انجام  نقد باید با رعایت اصول اخالقی و با دیدی کار شناس شود . 

  .5۹شود.

ه آنچه ارزش یک نقد را باال می برد، صداقت  ناگفته پیداست ک

ناقد است. ناقد  می باید هنگام نقد کردن اثری، وجدان خود را ناظر  

دروغ و بهتان و افترا حركت  و قاضی بشمارد تا قلمش  در وادي 

 نکند.  

  بهترین شیوه نقد یک اثر،آنست تا نقد عینی باشد، یعنی ناقد

ضعف های اثر را نشانی و یاد   نقطه مهمترین کاستیها، کمبودیها و 

داشت نماید. سپس برای نشان دادن نواقص وکاستی های اثر،آن  

اس دهد.  جمالت، پرگرافها و یا سطور و کلمات  را درنقد خود انعک

کاستی شاید درجمالت یا پرگرافها نهفته باشد،یا در شیوه بیان و  

نهفته    آید و یا در محتوا یا درونمایه متنپرداخت موضوع در نظر 

باشد. در هر صورت ناقد باید سعی کند تا پیام نویسنده را اگر گنگ  

ومبهم باشد،از متن جمالت و پرگرافها کشف کند و آنچه  در پشت  

مات و جمالت متن نهفته شده،آشکار نماید. معموالً روشي   ظاهر کل

ردازد و به عمق ساختار متون  كه به كشف رمز پنهان پیام نویسنده بپ

 .  6۰د نفوذ نماید، آنرا "تحلیل محتوا" گویند  و اسنا
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در بررسي شکل یک اثر، الزم است به روش نگارش مؤلف،  

استدالل و تشریح   انسجام مطالب، شیوه ارجاع دهي نقل قول، سیستم 

تحقیق، توجه شود. شکل ظاهری یا ادبیات  و تفسیر اسناد مورد 

 نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.  نگارشی  یک اثر  

 

 افغانستان در پنج قرن اخیر:

لیسۀ   ۱۱مولف کتاب میرمحمدصدیق فرهنگ، از صنف 

استقالل بدلیل انتقاد از استبداد حکومت هاشم خان  اخراج شده وچون  

لعه بود، براثر تالش  شخص با استعداد وبا هوش و عالقمند مطا

ظربارآمد.  بعدها به جنبش  ومطالعات خود شخص با دانش وصاحب ن

مشروطیت سوم تحت رهبری میرغالم محمدغبار در عهد صدارت 

شاه محمودخان پیوست  و مدتی مسئولیت نشر»جریدۀ وطن"را  

گری از عناصر  با تعداد دی ۱۹52/ ۱۳۳۱بدوش داشت. در سال 

بقول خودش  مدت چهارسال را در زندان  مشروطه خواه زندانی شد،  

گفته همرزمانش او به توصیه برادرش سید  ما ب. ا6۱سپری کرده است 

قاسم رشتیا، که منشی مجلس وزراء بود، از سیاست توبه کرد وسالها  

قبل ازدیگرهمرزمانش از زندان رها شد و به کار در دولت  

   پرداخت.

، آثار متعدد علمی واقتصادی و تاریخی را از زبان  فرهنگ

شی از تاریخ  انگلیسی به زبان فارسی دری ترجمه کرده و بخ

بنابرین  افغانستان بعد از اسالم )دورۀ صفاریان( را او نوشته است. 

صاحب ذکاوت وبا صالحیت در   با وجود تحصیالت ناتمام، شخص 

وی افغانستان در پنج   نویسندگی بوده است ، یکی از تالیفات مشهور

 قرن اخیراست.  
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درجامعه شناسی گفته میشود، انسان محصول شرایط اجتماعی  

اقتصادی وفرهنگی محیط زیست وپرورش خود است وخواهی   و

برانسان  نخواهی از اجتماع تاثیر می پذیرد.از مهر ورزیدن انسانی 

دیگر خوشحال میگردد واز دیدن ظلم کسی بر دیگری ناراحت  

و این احساس در آدم های مختلف به درجات متفاوت دیده   میشود. 

محیط ماحول تاثیر   میشود. فرهنگ نیز به عنوان یک انسان از 

او چون براثر فعالیت های سیاسی خود طعم زندان و   پذیرفته است. 

ده است، بنابرین هرکدام ازاین رنجها  زجر تحریم از تحصیل را چشی

وهنگامی   اش مؤثر بوده اند  در شکل گیری افکار ونظریات سیاسی

که اثرش را مینوشته است، و پای اقشار اجتماعی درمیان آمده است،  

حساس خوش بینی یا بدبینی اش بطور خود بخودی نسبت به اقوام  ا

. گفته  واشخاص وحکومت های موروثی پشتون، تبارز کرده است 

با  و را نوشته   ۱۹64میشد او کسی بود که مسودۀ قانون اساسی 

خانواده  منسوبان که  ،24ماده نجانیدن ورت برادر خود رشتیا درگمش

انتقام خود    محروم میکرد،در واقع از فعالیت های سیاسی ی راسلطنت

 را از داودخان گرفت. 
 

 سوال برانگیز است ؟ بار چاپ یک کتاب تاریخ 25 
انستان در پنج قرن اخیر،تألیف میرمحمدصدیق فرهنگ،  افغ

بار چاپ مجدد شده   25دامین فرهنگ تا کنون بگفته پسرش میر محم

کم وکیف  در امریکا با  ۱۹۸6است. نخستین چاپ این کتاب درسال

چاپ های بعدتر در ایران صورت گرفت. درافغانستان   از پائین تری 

هیچ کتابی از داستان های کوتاه ادبی گرفته تا مجموعه های شعر، و  

ه وچاپ های مکرر  از تاریخ تا حقوق وسیاست ، چنین مورد توج 

جامعه افغانستان، جامعه ایست که تعداد بیسوادان  قرار نگرفته است. 

در صد است وآنگاه از میان   ۷5تا  ۷۰ته گان بیش از ومکتب نرف

این یک چهارم باسوادان یک صدم آن به کتاب خوانی ومطالعه  
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عالقه  ندارند، وآنانی که دارند، بیشتر به اخبار و روزنامه  ومجالت  

یا به شعر وادبیات وداستانهای عاشقانه ویا طنز وفکاهیات خنده   و 

ل مطالعه  میدهند. وازبقیه اگراهآور به کتب تاریخی رغبت نشان 

نفر آنهم   ۳ -2وتحقیقات تاریخی باشند، تعداد شان درهر هزار نفراز 

بنابرین   درمیان استادان پوهنتونها ومراکز علمی  بیشتر نخواهد بود. 

و یا هر یک ونیم سال بعد تاریخ فرهنگ برای چنین  چاپ هرساله 

 جامعه یی سوال برانگیز نیست؟

ادان وحتی تحصیل  ربه نشان میدهد، با سوتا جایی که تج 

کردگان ما ،اهل خریدن کتاب نیستند واکثریت کتاب فروشان روزانه  

پنج جلد کتاب فروشات ندارند. بنابرین کدام افراد اند که خریدار  

ستان در پنج قرن اخیراستند؟ آیا از عواید فروش کتاب  کتاب افغان

تهیه و تدارک کرد؟  میتوان هرساله  مصارف چاپ مجدد کتاب را 

ن نکنم . پس این همه مصارف را کی پرداخته میتواند؟ چرا  گما

برای چاپ مجدد این کتاب، این همه تالش ومصرف صورت گرفته  

نگارشی خود از تاریخ   است؟ آیا این کتاب از لحاظ محتوا وادبیات 

غبار)افغانستان در مسیر تاریخ( بلند تر ویا از سراج التواریخ،   

اعتماد تر است ؟هرگز نه! پس چرا   مدکاتب، کاملتر و قابلفیض مح

تاریخ های مهمتر تاریخ غبار و سراج التواریخ  مثل تاریخ فرهنگ  

 تجدید چاپ نشده ونمیشوند؟ 

ارم، میتوانم بگویم که   منکه هرسه کتاب را خوانده ام ود 

افغانستان در پنج قرن از لحاظ محتوا وشیوه تحلیل وتعلیل خود،  

ن درمسیرتاریخ غبار نمیرسد، بلکه  به پایه کتاب افغانستا هرگگز 

صرف در ارجاع دهی منابع مورد استفاده خود نسبت به تاریخ غبار  

سال  معیاری تراست واین مساله آنقدراهمیت ندارد که باعث گردد هر

 یا هر یک ونیم سال  یک بار آن کتاب تجدید چاپ شود؟! 

موجود است که در   به نظر من دوچیزدر کتاب تاریخ فرهنگ

شرح حادثۀ فاجعه بار کودتای ثور    یکی،خ غبار موجود نیست: تاری 
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برهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان وپی آمدهای آن است که  

رگرفت و در حیات غبار   مورد دلچسپی جامعه افغانی وجهانی قرا

چنین حادثه یی برای استقرار یک نظام ایدیولوژیک در افغانستان  

آثاری را که  یم سخت عالقمند بودند تا ومخالفان آن رژ ه بود.رخ نداد 

در ضدیت کامل با آن رژیم و یا درضدیت باحاکمیت پشتونها  

 درکشور در دوره تجاوز شورویها بود، بخوانند.  

ر لفافۀ روایات تاریخی، زیگنالها وپیامهایی  فرهنگ د  دومی، 

امها در سالهای پس  به اقوام غیر پشتون مخابره میکند که اثرات آن پی

سقوط نظام چپی درافغانستان، برای اقوام وسازمانهای قومی  از 

ومذهبی غیر پشتون دستاویزی جهت ستیزه جوئی وجنگ های قوی  

سوء پیامهای کتاب   درشمال هندوکش گردیده است. براثر تاثیرات 

فرهنگ است که مسالۀ تعویض نام افغانستان از یک سو و موضوع  

از شمال هندوکش   خصوص کوچ دادن پشتونها پشتون ستیزی وب

 بجنوب آن از سوی دیگر در سه دهه اخیراوج گرفت. 

بنابرارسال چنین پیام های نفاق انگیز است که کتاب فرهنگ  

ملی افغانستان هرساله چاپ  از سوی حلقات وسازمانهای ضد وحدت 

خوشبختانه درکتاب مرحوم غبار، حرف وحدیثی که  وتکثیر میگردد.

ه حساب های تاریخی بلند شود به  بوی افتراق قومی وتصفیاز آن 

 نظرنمیخورد. 

 کتاب فرهنگ:زاعتراض برکتاب من بخاطر اقتباس ا
هنگامی که من به عنوان یک پناهنده در کمپ ۱۹۹5درسال 

گوسن در حومۀ گوتنبرگ سویدن بودم، وقت زیاد برای  پناهندگی سا

افغانستان نبود. یکی  مطالعه داشتم ولی کتاب برای مطالعه درمورد 

ز هموطنان هزاره ما تاریخ فرهنگ را با خود داشت. چون   ا

افغانهای زیادی از داکتر وماستر وجنرال گرفته تا دیپلومات واستاد  

هریک ازآنها عالقمند  خواندن  پوهنتون درآن کمپ زندگی میکردند و

رای  آن کتاب بودند ، به نوبت  کتاب را میگرفتند ومیخواندند. منهم ب
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امانت گرفتم و با شتاب آنرا مرور کردم و   چند شب کتاب را به

درضمن خواندن قسمت های که به شیوه حکومتداری حزب  

دموکراتیک خلق تعلق داشت و این شیوه باعث عکس العمل های  

ر برابر آن حزب گردیده بود، نقل برداشتم و آن مطالب را در  مردم د 

ان(  یامد های آن درافغانستکتاب خود)مقدمه یی برکوتای ثور وپ

 انعکاس دادم. 

درشهرگوتنبرگ سویدن چاپ شد و سبب   ۱۹۹6کتاب من در 

زمزمه های منفی درمیان مهاجران منسوب به حزب دموکراتیک  

مطلع گردیدم  2۰۰۰ه بودند. درسال خلق گردید که هنوز اقامت نگرفت

خی  که کتابم بدون اجازه من درپشاور مجدداً چاپ شده و از سوی بر

من از نقش شان در تخریب پروسۀ صلح ملل  ازعناصر پرچمی  که 

متحد وسقوط دولت داکتر نجیب هللا نام برده بودم، در آن دست کاری  

میدانم که  شده است. چون نسخه دوم آن بدست من نرسیده است،من ن

 چه چیزهایی برآن افزوده شده و چه چیزی از آن حذف شده است. 

مستمند، عضوحزب   مود آقای شاه مح 2۰۱2درسال 

وکراتیک خلق و یکی ازهواداران داکتر نجیب هللا ، نقد مفصلی  دم

برکتاب من نوشت، و برمطالبی که من از کتاب فرهنگ) افغانستان  

حزب دموکراتیک خلق   در پنج قرن اخیر( در مورد رهبران 

وعکس العملهای مردم درمقابل شان  اقتباس کرده بودم، شدیداً  

لب را در چاپ بعدی کتابم  ضا کرده بود تا آن مطااعتراض و تقا

حذف نمایم.زیرا که آن مطالب  در کتاب فرهنگ مغرضانه نوشته  

 شده است. 

آقای مستمند نوشته بودند:» مقدمه یی بر کودتای ثور وپیامد   

کتاب وزین ، مستند و پر محتوای محترم   ای آن ]در افغانستان["، ه

می ،  شخصیت بزرگ عل  یستانیکاندید اکادیمیسن محمد اعظم س

و ملی کشور بوده که حاوی مطالب کامآل دلچسپ و    فرهنگی 

خواندنی است و بسیاری ازین مطالب چشم دید خود محترم کاندید  
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و عدۀ نیز از شواهد عینی و  اکادیمیسن محمد اعظم سیستانی بوده 

معتبر نقل قول گردیده است که در زمره تاریخ زنده و عینی جامعه  

 غانی به شمار میرود. اف

ر حالیکه بعضی مطالب که از دیگر مراجع اقتباس شده است د 

حقیقت نداشته و فقط تبلیغات ناشی از جنگ سرد بوده و نویسنده نیز  

یا مرجع اقتباس شده تحریر نه   هیچگونه دالیل را برای اثبات خود و

نموده است که این نقیصه از یکطرف در آینده باعث بدنامی شخص  

سیستانی صاحب میشود و از طرف   رگوار محترم محمد اعظمبز

یکی از    دیگرهم سبب کم وزن شدن کتاب وزین شان نیز میشود... 

دالیل من که این نقد را بر کتاب وزین محترم سیستانی صاحب  

منافق و غرض   کردم همین است که جعلیاتی که از اشخاص تحریر 

بلکه چهره حقیقی   کردم.اقتباس شده آنرا نه تنها مستند نفی  آلود

را نیز افشا و به عوض آن حقایق را با اسناد مستند غرض    جعلکار

، تحریر شده   تعویض جعلیات که برای چاپ آینده کتاب مفید دانستم 

 است. " 

نقد خودبراین پرگراف از کتاب فرهنگ   نویسنده در بخش دوم 

ای ثور  ها در کودت"در باره دخالت شوروی : اعتراض کرده مینویسد 

مینویسد:  فرهنگ از قول »ف، لبیب« نکات جالبی نقل کرده 

 »دستور کودتا در سفارت شوروی در کابل تهیه و توسط صاحب 

وی آنرا  هللا امین فرستاده شد و منصبی بنام سرور منگل به حفیظ 

  ۸6د« )ص گالبزوی به صاحب منصبان وابسته ارسال نموهمدست 

 ثور(" مقدمه ای برکودتای  

 الزم به تذکر است که محترم سیستانی صاحب به  منتقد مینویسد:» 

فوق الذکراز کتاب میر محمد صدیق فرهنگ،   عوض اقتباس کردن پراگراف

 برهمین پراگراف. « کتاب فرهنگ صاحب مینوشت، بخصوص باید نقدی را بر 

چنانکه دیده میشود آقای مستمند از من توقع داشته که باید قبل  

ز کتاب فرهنگ، آن را نقد میکردم ؟ آقای مستمند باید  از اقتباس ا
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بدانند که نقل قول از یک اثر مطبوع، کارمعمولی و روتین  

یک کتاب یا یک روایت از   پژوهشگران ومحققان است. و اما نقد بر 

یف زمانی مطرح میشود که پژوهشگر در صحت آن روایت  یک تأل

اما من در   ته باشد.شک پیدا کند وصورت بهترآن روایت را نیز داش

مورد روایت »ف.لبیب« ونام صاحب منصبی بنام »سرورمنگل«  

،که حامل پیامی برای حفیظ هللا امین بوده مشکوک نشدم. زیرا  قبل  

بحیث وزیر تحصیالت    یکار آمدن کارمل و تقررسرورمنگلاز رو

عالی، من او را نمی شناختم و بعد از تقررش بحیث وزیر نیز  

  2۰۰5یا  2۰۰4ومعرفتی با هم نداشتیم. در سال  هیچگونه شناخت 

برای باراول من سرور منگل را درشهر گوتنبرگ سویدن از نزدیک  

   دیدم و باهم معرفی شدیم.  

نامش "ظاهرشاه"   را از مردم پکتیا می شناختم که  خودم افغانی 

بود ،ولی مثل ظاهرشاه تاج وتختی نداشت واکنون در هالند زندگی  

ان وجود دو نفر بایک نام در دوساحه جداگانه از  میکند. پس امک

امکان بدور نیست. بنابرین لزومی ندارد تا نویسنده هنگام ذکرنام  

ف کند که آیا اشاخص دیگری  شخصی، وقت خود را به این مساله تل

این نام در جامعه وجود دارد یا خیر. پژوهشگرمیداند که به   هم به

ستند سازی نوشتۀ خویش و یا  دبنال چیست و چه چیزی را بمنظور م

 نقد وتحلیل متن مورد نظر، اقتباس کند. 

اشخاص دیگری از قبیل   قبل از اقتباس  من از کتاب فرهنگ،

زرملوال  ،محترمه خانم پروین مجروح،آقای داکتر کاکر،آقای ولسمل 

وآقای فضل احمدزکریا، وغیره برکتاب مرحوم فرهنگ نقد هایی  

نها بر نام »سرورمنگل«  شک وتردید  نوشته بودند مگرهیچ کدام آ

نکرده اند وخود سرورمنگل نیزدر وقت وزمانش به تردید این  

« بوده  موضوع نپرداخته که در افغانستان تنها یک نفر»سرورمنگل

نداشته، ورنه وزیر تحصیالت عالی  که به جناح خلق ارتباطی 

 ومعاون صدراعظم  نمی شد.  



 ۱۸5 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

 

 مقاالت داکترکاظم  درتغییرتأثیر 

 به فرهنگ ذهنیت من نسبت
 

 یک زمانی من تصورمیکردم که آقای فرهنگ منحیث یکی از  

مشروطیت سوم وابسته به گروه »وطن« تحت رهبری  اعضای 

بر بسیاری  میرغالم محمدغبار، از لحاظ تقوای سیاسی باید 

برادرخود رشتیا برتری داشته باشد،   دولتمردان دیگر واز جمله بر 

غبار در موخره جلد دوم »افغانستان   وانتقاداتی که حشمت 

یاسی  درمسیرتاریخ « بر او کرده است، ازنوعی کدورت های س 

خواهد بود که برچند شخصیت دیگر فرهنگی کشورچون پوهاند  

ایانا ،عبدالهادی داوی وغیره وارد  عبدالحی حبیبی، نجیب هللا تورو

ز  در دفاع ا 2۰۰۰نموده است. بنابرین در مقالتی که من درسال 

خدمات فرهنگی مرحوم پوهاند حبیبی، در جواب حشمت خلیل غبار  

  دفاع کردم، ان درپنج قرن اخیر ومؤلف آن کتاب افغانست ، از62نوشتم 

 که ای کاش  نمیکردم.  

ممتع داکتر سید عبدهللا کاظم   اما افشاگری های که در مقاالت 

چگونه داودخان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل  » تحت عنوان 

و    » در دادگاه مردم" زیرعنوان و مقاله آقای ولی آریا،  «ند؟ کرد

مورد فرهنگ وبرادرش رشتیا، و   مقاله آقای نصیر مهرین در
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تاریخ علمی افغانستان« خوانده و بقیه را تاریخ  ست، کتاب پدرخود را »اولین تاریخ( نوشته ا

ور شان از تاریخ های اقتباسی، کتاب »افغانستان در منظ های »اقتباسی« نامیده است. ظاهرا

تواند بود. زیرا که ایشان ضمن انتقاد از موضع گیری های مصلحت  ثر فرهنگپنج قرن اخیر« ا

اسم رشتیا، برادرشان میر محمد صدیق فرهنگ را نیز بخاطر دست کشیدن ق پسندانه مرحوم سید

ری مرحوم غبار، متهم به مقام پرستی بر سیاسی و بریدن از حزب وطن تحت رهباز مبارزات 

شتیا نموده واستهزاء گونه اورا با » با فرهنگ « نامیده تلقینات برادرش مرحوم ر اثر

 (27۵، 2۵1صفحات ،  2درمسیرتاریخ،جلداست.)افغانستان 
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وغیره صورت   تذکرات  داکتر حسن شرق درباره سیدقاسم رشتیا،

ته است، مرا به این باور رسانید تا بگویم کاش از میرمحمد  گرف

ع نمی کردم واطالعات  برابر حشمت غبار دفاصدیق فرهنگ،در 

خود را در مورد محتوا و پیامهای تحریک آمیز کتاب او علیه پشتون  

مسکون درشمال هندوکش کامل تر مینمودم. ولی خوشبختانه که   ی ها

 این نوشته ام تصحیح وجبران کنم . زنده ام تا اشتباه  خود را با 

داً شروع به مطالعه  بعد از مطالعه مقاالت فوق الذکر من مجد 

انتقاداتی را که بر کتاب افغانستان  کتاب فرهنگ نمودم و قبل از همه 

در پنج قرن اخیر،از سوی صاحب نظران افغان  صورت گرفته بود،  

یجه گیری های  مطالعه کردم ودیدم که هریک از منتقدین محترم درنت

خود، مرحوم فرهنگ را متهم به تعصب نسبت به یکی ازاقوام  

ص فرهنگ و دوستانش به پاسخ آن  گ کشورکرده اند و شخبزر

ین  ا مرا به انتقادات پرداخته اند. این انتقادات وپاسخ های آنان 

مورد  یامهایش پ از لحاظ محتوا و تا من کتاب فرهنگ را فکرانداخت 

دهم. درنتیجه من به نکات و پیامهایی ازکتاب  مطالعه وتحلیل قرار 

قعاً به حال جامعه  دست یافته ام که وا »افغانستان در پنج قرن اخیر«

ومیتوانم بگویم که   جنگزده و رنج کشیده ما مثل زهر کشنده است.

همه انتقادات مرحوم غبار درحق میرمحمدصدیق  فرهنگ وبرادرش  

 سید قاسم رشتیا، درست وبجا بوده است. 

از مطالعه جلد دوم کتاب غبار بروشنی دانسته میشود که  

واز این طریق در فکر  راستی درخدمت سلطنت سیدقاسم رشتیا ، ب

رسیدن بمقام های  وزارت وسفارت، وحفظ آن، وبرعکس دشمن  

روشنفکران وعناصر ضد استبداد وسلطنت بوده و بنابرین تالش  

نگ را از عضویت  بخرج میداده تا  برادرخود میر محمد صدق فره 

در گروه سیاسی »وطن« تحت رهبری غبارمنصرف و با رژیم  

 .  ت همکار وهمنوا سازد سلطن
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درین رابطه غبار روشنی می اندازد ومینویسد:»هنگامی که  

رشتیا بحیث منشی مجلس وزرا کار میکرد، چندین بار در دفتر شاه  

با  عالمی والی کابل، با برادر محبوس خود فرهنگ مالقات کرد و

وعده وعید به اغوای وی پرداخت. وفرهنگ در برابر این همه فشار  

ه تسلیم شد وعالوه برآن سعی کرد که  تاب نیاورده وباالخرونیرنگ 

این نکته را موجه جلوه دهد که دادن عریضه به حکومت برای  

رهائی از حبس سیاسی یک اقدام درست است. به این ترتیب میر  

دیگر از اعضای محبوس حزب   محمدصدیق فرهنگ یکی دو نفر 

نده کتاب )غبار(  وطن را لغزانیده وبا خود همفکر ساخت. ولی نگار 

کثریت اعضای محبوس حزب وطن بشمول سرورجویا وفتح  و ا

محمد خان میرزاد، با این تسلیم طلبی مخالفت شدید کرده وگفتند که  

هیچگاهی به حکومت تسلیم نشوند ومناعت وکرامت مردمی را که  

ه آنها مبارزه میکنند، نگهدارند. میرمحمدصدیق پس ازرهایی  در را

ودخان صدراعظم، از اعضای  ب مالقات با محمد دااززندان ومتعاق

حزب وطن دوری گزیده وچند سال بعد تر بحیث معین یک وزارت  

)ظ:پالن( وسفیر سلطنت خانواده حکمران دریک پایتخت حساس  

ن فرهنگ از طریق  اروپائی]یوگوسالیا[ مقررشد...عالوه برآ 

نواز  خویشاوندی دوپسرش )ازدواج سیدفاروق فرهنگ با دختر هللا 

سید امین فرهنگ با خواهر اندر ملکه افغانستان   هندی، و ازدواج 

)دختراحمدشاه خان وزیر دربار و پسرکاکای نادرشاه بود( با خانواده  

حکمران)سلطنت( تماس نزدیکتری پیدا کرد. به این ترتیب سیدقاسم  

ه از خدام سابقه دار خانوادۀ حکمران بود، به هدفش رسیده ومیر  ک

 6۳انید.« ا در گلیم سیاسی پیچمحمدصدیق ر

غبار در مورد شخص سیدقاسم رشتیا اطالعات بیشتری بدست  

میدهد ومینویسد:» سیدقاسم رشتیا، از خانواده میرهاشم خان وزیر  
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نی سعی  مالیه و پسر سید حبیب خان مستوفی کابل، از ایام جوا

ً براثر   میکرد در خدمت خانواده حکمران پذیرفته شود.او عالوتا

دشاه خان رئیس ضبط احواالت نظر  یکی خاص با میرزا محمنزد 

خانواده حکمران را تاجائی بخود جلب کرد که نه تنها رتبه های  

ریاست، وزارت وسفارتهای متعدد را بسرعت پیمود، بلکه عضو  

. اعتماد خانوادۀ حکمران براین شخص  کابینه های متعدد نیز گردید 

  ام های ریاست مطبوعات بدرجه ای بود که به انتصاب وی به مق

وبعداً مطبوعات وبعداً وزارت مطبوعات، در دورۀ های بسیار  

حساس، او عهده دار مراقبت، سانسر وکنترول آثار روشنفکران  

ۀ  حقیقی افغانستان نیز گردید. شبکۀ ضبط احواالت که در طول دور

خانواده حکمران، شاهرگ استبداد ومطلقیت درافغانستان بود،  

ستور میگرفت و اسرار را  رف از شاه وصدراعظم د مستقیماً وص

تنها به شاه وصدراعظم گزارش میداد. یگانه شخص دیگری که به  

هدایت صدراعظم دراین اسرار شرارت بار شریک بود، منشی  

میق خانوادۀ حکمران  مجلس وزرا می بود که باید مورد اعتماد ع

خدمت  باشد.سید قاسم رشتیاهنگامی که بحیث منشی مجلس وزرا 

ۀ خطیراستخباراتی را نیز برای خانواده حکمران  میکرد، این وظیف

 64  انجام میداد.«

این افشاگریها چی از زبان میر غالم محمدغبار،وچی از قلم  

، یا  قلم نصرمهرین، یا ولی آریاداکتر سیدعبدهللا کاظم وچه از 

شخصیت های دیگر ، ذهنیت مرا نسبت به فرهنگ تغییر داد و مرا  

ً تاریخ  آقای فرهنگ را از دو لحاظ مورد  وادار ساخت تا شخصا

 اول از لحاظ شکل و دوم از لحاظ محتوا. قرار بدهم: ارزیابی  

 

 ازلحاظ شکل:
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باب   ۱۹حاوی از لحاظ شکل، افغانستان در پنج قرن اخیر، 

مطالب مندرج در آن،  صفحه( نوشته شده و  ۱۱6۷وسه ضمیمه)در

هت با متود  کتبی وتاریخی است و از این جمبتنی بر مآخذ و مدارک 

و روشمندانه تر از تاریخ  . برابراست  تاریخ نگاری معاصر 

زبان نگارش وادبیات کتاب نیز روان و قابل فهم است.   غباراست. 

ثل جواب  این نقد  می بود اگر متن نقدها را م مولف کار خوبی کرده 

ها در جلد دوم کتاب خود می گنجانید، البته که برحجم کتاب افزوده  

نه چاپ باال میرفت، معهذا ضمیمه کردن  پاسخ ها ومتن  میشد وهزی

  ۱۱6۷– ۹۹5های قرار دادهای تاریخی افغانستان ازصفحه 

 ش( ۱۳۷4ن براهمیت کتاب افزوده است. )جلد دوم،چاپ عرفا

پنج قرن اخیر یک کاستی چشمگیرمثل  کتاب افغانستان در

ل  تاریخ غبار از نظر شکل هم دارد و آن فقدان فهرست اعالم رجا

عمومی منابع در پایان کتاب است. مثالً شما برای  واماکن و فهرست 

یافتن نام بیهقی یا خوشحال خان یا سیدالخان ناصرخان می باید تمام  

ا به نام یکی ازاین  ید وآنرا با شتاب بخوانید تکتاب را ورق بزن

اشخاص دست یابید،بنابرین در شیوه های معاصر تاریخ نگاری ،  

رست های اعالم نام اشخاص واماکن واقوام وتیره  عالوه کردن فه

وطوایف  برای رفع سرگردانی خواننده در پیدا کردن نام مورد نظر  

 از از ضوابط وضرورت یک تاریخ خوب است.  

 

 از لحاظ محتوا: 

انستان در پنج قرن اخیر، کتابی حجیم است وفرصت  تاریخ افغ

انبه  مطالعه  زیادی  می طلبد تا بمنظور نگارش یک نقد همه ج

مختلفی که، به آن  رجوع کرده ام ،  گردد، ولی من در فرصت های 

به نکاتی برخورده ام که  برایم سوال برانگیز بوده   حین مطالعه 

. بنابرین نقد من شامل تمام  م بود تا برآن نکات مکث کنماست و الز
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متن کتاب نیست، بلکه برمحورسه نکته میچرخد که  بعد بدانها  

 پرداخت.   خواهم

نگاهی به پایان جلد دوم کتاب تاریخ فرهنگ ، نشان میدهد که  

در مورد محتوای کتاب بعد ازچاپ اول در امریکا،بحث و فحص  

احب  قدهای بر آن کتاب از جانب صهایی صورت گرفته است و ن

نظران افغان، از قبیل پوهاند داکتر کاکر، فیضی کابلی ،فیض  

علی، آقای زرملوال،  ودیگران در  احمدزکریا، خانم پروین مجروح 

جریده اولس، بمدیرت آقای ولسمل چاپ ناروی صورت گرفته و  

جمله  جواب آن انتقادات و دید گاه ها نیز از سوی هواداران کتاب از 

رشید بنیش، محمدابراهیم عفیفی،محمدسعید  داکتر علی رضوی، عبدال

فیضی، ولی پرخاش وشخص  مولف وپسرش میر محمدامین  

 گ، داده شده است.  فرهن

با توجه به نام منتقدان کتاب)که متن مقاالت شان در کتاب دیده  

نمیشود(، از جوابهای که به آنها داده شده، به نظرمیرسد که اکثریت  

ون تباراند وآنهای که به دفاع از تاریخ  تمام آنها از افغانهای پشت یا

ویا منسوب  مرحوم فرهنگ پرداخته اند، منسوب به تاجیکان و سیدها 

بخانواده مولف میباشند.جبهه گیری منتقدین پشتون بیانگر این نکته  

است که گویا آقای فرهنگ نظر مثبتی نسبت به پشتونها نداشته و  

ن در کتاب خود گرد  مورد پشتونها وسالطین پشتو  مطالبی که در 

آورده ، از روی تعصب نگارش یافته است. این ادعای منتقدان را  

 مدافعین کتاب فرهنگ بیشتر تقویت میکنند. موضعگیریهای 

 

 سه پیام عمده  تاریخ فرهنگ:
چاپ های مکرر این کتاب، بخاطرآن نیست که از لحاظ  

ارد،  غبار درسطح باالتری قرار د  محتوای خود درمقایسه با تاریخ 

اینست که  از محتوای کتاب زیگنالها و پیامهای بگوش   بلکه بخاطر
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اب مرحوم غبار این زیگنالها بگوش  کتاز میرسد که خوشبختانه 

 نمیرسد. 

مرحوم فرهنگ در خالل ارائۀ مطالب کتاب خود، گاهی پیام  

یزه های قومی  میرساند که متاسفانه از آنها بوی ست های به خواننده 

میشود. به سخن دیگر، برخی از مطالب کتاب  ال وحتی مذهبی با 

رناکی را دارند  حیثیت مین های خط فرهنگ، از لحاظ درونمایه خود 

های برخورد های قومی  که هر لحظه قابل انفجار اند ومیتوانند زمینه 

را بجان  و زبانی را فراهم سازند و وحدت ملی را تخریب و مردم 

 ندازد.  هم ا

هرموضوع دیگری مورد دلچسپی دشمنان   این پیامها بیش از

ای  افغانستان وبهره برداری درس خواندگان غیر پشتون وجریان ه

سیاسی معروف به جمعیت اسالمی و ستم ملی بخصوص گروه  

لطیف پدرام وجنبش ملی جنرال دوستم واقع گردید وآنها هریک از  

نه  ظمی سوء استفاده نمودند وکی همین پیامهای کتاب فرهنگ، به حداع

ونفرت اقوام تاجیک و ترکتبار شمال را نسبت به پشتونهای مسکون  

چنانچه پس از سقوط داکتر   ساختند.  در والیات شمال هندوکش عمیق 

و به قدرت  رسیدن تنظیم های جهادی تحت   ۱۹۹2نجیب هللا در ثور 

ن جنرال  زعامت برهان الدین ربانی واحمدشاه مسعود و قرار گرفت

اسالمی، پشتونهای ساکن دروالیات شمال  دوستم درکنار دولت 

فتند. تا  هندوکش بشکل بیرحمانه ای مورد ظلم وستم وتجاوز قرار گر

آنکه طالبان ظهورکردند و گروه های تنظیمی را از والیات جنوب  

وشمال هندوکش روفتند وپشتونهای شمال اندکی نفسی براحت  

و رویکار   ، B52ان توسط امریکا و قوت کشیدند.مگر با سقوط طالب

آمدن مجدد ائتالف شمال درکشور،با وجود حضور سمبولیک  

، یک بار دیگر اقوام تاجیک  رئیس جمهورحامدکرزی به عنوان 

وترکتبارتحت رهبری جنرال دوستم و قوماندانان جهادی وابسته به  

ربانی و جریان  ستم ملی وحتی قوماندانان شورای نظار، بر ضد  
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قندوز و بغالن و تخار و تالقان و بلخ    اقوام پشتون ساکن در والیات 

پشتونها   دلیل اینکه وفاریاب ومیمنه  وسمنگان وحتی بادغیس، به 

زمینهای مردم شمال هندوکش را غصب کرده اند و باید آن زمین ها  

را ترک کنند و دوباره به والیات اصلی خود برگردند، حمالت 

خانواده های   تبهکارانه همراه باتجاوز به مال و منال و ناموس 

پشتون انجام دادند و ده ها هزار خانوار پشتون مجبور به ترک خانه  

ار خود شده به والیات ننگرهار وقندهار مهاجر  ین وکشت وک وزم

شدند وکرزی تا آخرین روز حکومت خود نتوانست آنها را دوباره به  

 اسکان درمحل های اولی شان جابجا نماید.  

ب دارای پیامهای ضد وحدت ملی  من یقین دارم که اگراین کتا

غبار چاپ  نمی بود، بسیارکمتر از کتاب افغانستان درمسیر تاریخ 

جدد میگردید. به همین دلیل من در این بررسی بیشتر به محتوای  م

کتاب، یعنی  به پیامهای مؤلف توجه کرده ام که درپشت عبارات  

اکثراً   وجمالتش نهفته اند و نتایج آن به حال جامعه عقب مانده و

بیسواد وتاحدی از هم گسسته ما خیلی خطرناک و زیانبار ارزیابی  

آن را مردم شمال هندوکش پس از سقوط  ثیرات سوء میگردد و تا

دولت داکتر نجیب هللا ،وحاکمیت ربانی وایتالف شمال، بصورت  

 فاجعه باری تجربه کردند. 

جنرال عتیق پاڅون نیز به بخش از پیامهای کتاب افغانستان  

متاسفانه جفا وخصومت   در پنج قرن اخیر ملتفت شده مینگارد:»

با انواع  واشکال مختلف از   را میتوان  ودشمنی با مردم وطن خود 

مواضع مختلف و در مواقع مختلف انجام داد. بشکلی از اشکال در  

خدمت دشمن خاک ومردم خود قرارگرفتن، اسرار ملی ، نظامی و یا  

ر منافع شخصی خود منافع ملی را  دولتی را افشا ساختن، بخاط

نوعی از  معامله کردن، سبوتاژ های اقتصادی وغیره اینها همه 

انت اند، اما بدتر از همه کاشتن تخم نفاق و دشمنی در بین مردم  خی

خود از طریق تبلیغ شفاهی، تحریری و یا مصور، تحریک نمودن  
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به  قومی و یا ملیتی علیه دیگری و بی ثبات ساختن وضع کشور، 

مخاطره انداختن وحدت ملی، تمامیت ارضی و باالخره مسموم  

ً  نوجوانان  قسمتی از مساختن اذهان تمام و یا  ردم و مخصوصا

کشور میباشد. تبلیغ و پرو پاگند، افترا و تهمت و تحریف نمودن  

حقایق تاریخی و جاری در جامعه یک قسمت مهم جنگ سرد روانی  

ستخباراتی کشورها در آن  رول  را تشکیل میدهد که دستگاه های ا

ند.   مهمی بازی کرده و مقدار زیاد وجوه مالی بمصرف میرسان 

است که استخبارات کشورهای دشمن به هروسیله ممکن  واضح 

متوسل شده ومخصوصاً افراد واشخاص ماجراجو، ضعیف النفس ونا  

راض را در بین خود افغانها جست وجو و تمویل مینماند تا علیه  

دم خود قرار گرفته حقایق و واقعیت ها را در مورد  کشور ومر

سوء بپردازند. یکی  و تبلیغات مناسبات ملی تحریف و به تحریکات 

ازآغاز گران دراین عرصه صدیق فرهنگ است که کتابی  برشتۀ  

 65تحریر در آورده است بنام  افغانستان در پنج قرن اخیر«

تر و  درتاریخ فرهنگ باال سه نکته بنابرین از دید من 

به حیث داکترتاریخ   ړ پراهمیت تر از تمام مسایلی است که پوهاند کاک

به آنها نپرداخته است؛ درحالی که از هرسه   ود متاسفانه در نقد خ 

 مساله گند نفرت قومی ومذهبی و پشتون ستیزی متساعد است: 

 مسالۀ نام افغانستان .   -1

 مساله جایگزین شدن ناقلین در شمال کشور.   -2

 شورش هزاره هادر برابر امیر عبدالرحمن خان.علت  -3

 یا غلزی     ل به نظرم از بحث بر وجه تسمیه نام غلجی این مسای

که کتاب مخزن افغانی نعمت هللا هروی منبع وماخذ روایت اصلی  

 فرهنگ وشخص کاکر قرارگرفته ، مهمتراست. 
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در زیر بر هریک از مسایل فوق مکث وتبصره خواهد شد و   

 مخرب آن مسایل به جوانان آگاهی داده خواهد شد. از تاثیرات 

 

 

 دوم بخش

 ای فرهنگ است!افغانستان، یک نام قدیمی تر از ادع
 

 وطن ای نکونامـت افغانـستان     

 هوایت خـوش ومنظرت دلستان

 روان بخش دلهاست بوم وبرت     

                             ســرالـفــت مــا و خـــاک درت
 ()قاری عبدللا

 

یکی از نتایج کتاب فرهنگ جنجال برسر تغییر نام افغانستان  

شنفکری غیرپشتون است که ازسه  وتغییر هویت ملی در حلقات رو

دهه بدینسو در رسانه های جمعی افغانها درخارج  وداخل انعکاس  

 وسیع داشته است.  

فرهنگ درجلداول افغانستان در پنج قرن اخیر،  یک باب  

سان تخصیص داده است، درحالی که اگر  ام خرامستقل را برای ن

انستان  منظور دیگری نمیداشت، می باید این باب را بنام افغ

میگذاشت وسپس در باره نام های دیگر وسابقه تاریخی نامهای  

کشور بحث میراند، ولی او این کار را نکرده چون هدفش برجسته  

ت . به  وده اسساختن نام خراسان، وکم اهمیت شمردن نام افغانستان ب

همین خاطراودر یک پراگراف کوتاه در مورد  افغانستان به تکرار  

 بنام های دیگری یاد میشد:  ۱۹تان قبل ازقرن  میگوید که افغانس 

کشوری که از سده نوزدهم به بعد بنام افغانستان شناخته  »

دوره های جداگانه تاریخ دراز مدت خویش به نام های  در ،شد



 ۱95 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

بنابرین اگرپژوهندگان در ضمن تفحص در  مختلف یاد شده است. 

باین   آثار ومدارک مربوط به قرون اولی و وسطی وحتی قرون جدید 

کلمه به عنوان نام دولت برنمیخورند نباید چنین نتیجه گیرند که  

یا اینکه در آن ازمنه از تمدن   سرزمین افغانستان سابقۀ تاریخی ندارد 

نو بودن اصطالح   وفرهنگ بی بهره بوده است بلکه علت همان 

وکار برد کلمات دیگر در ازمنه قبلی   افغانستان بعنوان نام کشور

ر دوره اسالمی تا اواسط قرن نزدهم افغانستان بیشتر  دمی باشد... 

 66« بنام خراسان یاد میشد.

ب افغانستان در پنج قرن  پس ازچاپ کتابه نظرمیرسد که 

گان غیر  ، از سوی تحصیل یافته ۱۹۸6اخیر،در امریکا درسال 

پشتون که در سازمانهای سیاسی قومی وسمتی وستمی وابسته اند،   

بی اوج گرفت. درحالی که از زمان  سر و صدا های خراسان طل

م( تا تاسیس دولت مستقل افغانستان در  ۱2۱۷هجوم مغول ) 

دی( درمدت شش قرن، هیچ والیتی از والیات  میال ۱۷4۷قندهار)در

ت، وهیچ لزومی نداشت تا آقای  افغانستان جزو خراسان نبوده اس

فرهنگ فصلی را بنام "خراسان"  شش  قرن قبل تخصیص بدهد،  

ی  افغانستان کشوری که سه قرن قبل بدست یکی از  ولی برا

شته شد،  فرزندان دلیر این سرزمین، بنام احمدخان ابدالی  بنیان گذا

همان فصل را عنوان گذاری نکند. چنین اقدامی  نمیتواند بدون  

ور خاص مولف صورت گیرد. بنابرین آقای فرهنگ از این  منظ

 رخاصی داشته است. عنوان گذاری و از این تذکرات مکرر ، منظو

افزون براین، فرهنگ آنجاکه ازنخستین معاهده انگلیس وایران  

وجه خواننده را به تازه بودن نام افغانستان  علیه افغانستان یاد میکند، ت 

برای باراول کلمه افغانستان  مذکور »چنین جلب میکند: در معاهدۀ 
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د  به عنوان نام رسمی کشورکه در گذشته بنام های دیگریاد میش

    67  بکار رفته است.«

جمالت فرهنگ، که من زیر آنها خط کشیده ام، پیامی مخابره  

ونشان افغانستان انگیزه داده است تا تعویض   میکند که به مخالفان نام 

خیر مطرح کنند و مایۀ درد سر برای  نام افغانستان را درسه دهه ا

  فضای مطبوعات ومحیط های تحصیلی درجامعه گردند. در غیر این 

صورت واین هدف، فرهنگ می توانست هدف وپیامدهای این  

وتجزیه  کند و   قرارداد ونتایج آن را به حال کشور ما و ایران تحلیل

علیه  نشان بدهد که منظور انگلیس از عقد این قرارداد با ایران 

افغانستان چی بود؟  چرا ایران چنین قراردادی را با انگلیس علیه  

آیا افغانستان در صدد لشکرکشی برایران  افغانستان امضاء نمود؟ 

 بود؟ خیر به هیچوجه نبود. 

 سه وافغانستان:هدف  انگلیس از معاهده علیه فران      

یس  باید گفت که علت العلل تمام تهاجمات و تمام تجاوزات انگل

بر ایران ، افغانستان و آسیاى میانه،   ۱۹و روس  در سراسر قرن 

ر مجاورت این کشورها بود که دول  موجودیت هندوستان ثروتمند د 

استعمارى اروپا را چون گرگان هارشده بسوى آن ثروتها کشانید.  

هاى چندین ساله میان فرانسه و انگلیس در نیم قاره هند،   بدنبال جنگ 

ناپلئون ، پس از آنکه با عملیات جنگى خود   ۱۹از آغاز قرن 

آنرا مطیع   ساختارهاى سیاسى اروپاى غربى را درهم کوبید و مردم

خود ساخت ، همه جا بریتانیاى کبیر را به مصاف فراخواند و اما  

ى بریتانیا براى کنترول راه هاى  چون متوجه برترى نیروهاى دریائ 

ذ زمینى را بسوى  دریایى شد، در صدد برآمد تا راه هاى نفو

هندوستان مورد توجه قرار بدهد. این امر مطالعه نقشه هاى اسکندر  
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اعراب را بسوى هندوستان بطور جدى وارد محاسبات  کبیر و سپس 

 ت.  نظامى و سیاسى و سرنجام اقتصادى قدرت هاى بین المللى ساخ

در نتیجه این اوضاع ، بریتانیا اهمیت خطرات زمینى را در  

اى هندوستان از طریق ایران و افغانستان ، جدى تلقى  ماوراء مرزه

تا در اروپا براى ناپلئون  نمود. با وجود آنکه انگلیس ها سعى کردند 

امتیازاتى بدهند تا دست از رقابت در قلمرو مستعمرات انگلیس  

یاست مؤثر واقع نشد و ناپلیون مصر را متصرف  بردارد، ولى این س

اما اقدامات متقابل حربى انگلیس سبب  و با انگلیس اعالن جنگ داد. 

شد به   شکست نیروهاى فرانسه در مدیترانه گردید و ناپلیون مجبور 

 فرانسه بازگردد، ولى از فکر حمله بر هند وستان منصرف نگردید. 

ا روسیه نقشه جدیدى  ناپلیون بعد از صلح ب  ۱۷۹۹در سال  

ق این  براى حمله به هندوستان باشتراک روسیه طرح کرد. بر طب

نقشه نیروهاى هردو کشور بایستى از طریق ایران و افغانستان بر  

 6۸هند حمله میکردند.  

همین فرصت زمانشاه زمامدار افغانستان براى فتح دهلی  در 

دست به لشکرکشى زده وتاالهور رسیده بود. انگلیس ها از خبر  

لشکرکشى زمانشاه بر هند و جوش و خروش مسلمانان آن دیار براى  

ائى از او همراه با این افواه که زمانشاه با ناپلئون بناپارت  پذیر

خوف افتادند و بال فاصله دست به  ه ببمنظور فتح هند دست یکى کرد 

دیپلوماسى شدید زدند . الرد ویسلى حاکم اعلى کمپنى در کلکته به  

نماینده ایرانى االصل خود مهدى خان ملقب به بهادر جنگ نماینده  

دایت داد تا با دربار ایران تماس گرفته، ایران را  کمپنى در بوشهر ه

یس امیدوار کند.  نگل بر ضد دولت افغانستان تحریک و به کمک ا
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مهدیخان بحضور شاه)فتح علیشاه قاجار( بار یافت و در ضمن  

مطالب دیگر اظهار داشت : » زمانشاه که در الهور است بر شیعان  

او بممالک کمپنى  آنجا ظلم میکند، هزاران نفر شیعى از ظلم 

هندشرقى پناهنده شده اند، اگر پادشاه ایران بر افغان ها حمله نماید،  

میل حاصل خواهد کرد. براى اینکار بهتر است محمودشاه  ب جثوا

)برادر زمانشاه( راکه در ایران پناهنده است با نیروى کمکى به  

ر  افغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه نماید و ستمگرى زمانشاه ب

   6۹شیعان خاتمه یابد.« 

ّ در این هنگام بر سر حکومت خراسان وحدود آن بین   اتفاقا

ح على شاه قاجار مشکالتی بودجود آمده بود و این پیش  و فت زمانشاه 

آمدها کار تفتین انگلیس را موثر تر ساخت و دولت ایران را برآن  

ت  داشت تا براى زمانشاه که به الهور رسیده بود، درخراسان مزاحم

به تحریک انگلیس با همراهی شهزاده   ر خلق کند.فتح علیشاه قاجا

اپوررا فتح نمود وجعفرخان بیات  ونیش کرد حمله محمود برخراسان 

والی آن شهر وهللا یار خان قلیچی از امرای طرفدار دولت درانی را  

رمجبور گردید ازالهور  اخباشاه زمان با اطالع ازاین  اسیرگرفت.

 شاور وقندهار خود را به هرات برساند.  برگردد و از راه پ

ه  ند کفرهنگ از قول سرجان ملکم ، اشاره به نامه هاى میک

بین صدراعظم زمانشاه سردار رحمت هللا خان و حاجى ابراهیم  

صدر اعظم ایران رد وبدل شده بود. ومینویسد: » وقتى شاه قاجار  

  قریه مزینان سبزوار را محاصره کرد یک نفر افغان از طرف

وفادارخان وزیر اعظم زمانشاه نامه اى با چند شال ظریف به عنوان  

ر اعظم قاجار آورد. در این نامه  وزی خلعت براى حاجى ابراهیم

اگر حکمران ایران از حمایت  وزیر اعظم زمانشاه نوشته بود: » 
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شهزاده محمود دست بکشد و اطمینان بدهدکه به متصرفات  

مانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را  افغانستان حمله نخواهد کرد تا ز 

ن راسادر کشور هندوستان تعقیب کند، زمانشاه از حمایت رؤساى خ

)جعفر خان بیات والى خراسان و للا یار خان از امراى طرفدار  

دولت درانى که بدست دولت ایران اسیر شده بودند( خود دارى  

تابه   خواهد کرد و تمام ایالت را تا چند میلى هرات رها خواهد کرد 

   ۷۰  «تصرف شاه ایران درآید.

زاده غبار نیز درتاریخ خود از حمله شاه قاجار با همراهی شه

یاد نموده و نامه سردار رحمت هللا   ۱۷۹۸محمود برخراسان در سال 

را به صدراعظم فارس نقل کرده عالوه میکند که :»این بارفتح  

سطه  علیشاه روی رضا نشان داد وبه شهزاده محمودگفت :شما بوا

ناسازگاری هوا باید به طبس ویا ترشیز اقامت نمائید وتا سال آینده  

زمانشاه کنید. البته در آینده بروسای عرب آن   برضد  نمیتوانید اقدام 

منطقه امر خواهد شد که در حمله برهرات با شما کمک کنند.از آن  

ببعد در یک روز زمانشاه از هرات بقصد قندهار وفتح علیشاه از  

 ۷۱به قصد تهران مراجعت کردند.« سبزوار 

  تعجب آوراینست که زمانشاه چگونه با لشکر عظیم وآماده به

در دفاع از ازمتصرفات خود درغرب کشور)خراسان(، حاضر  نبرد 

شد به شرطی که ایران از کمک به شهزاده محمود دست بردارد، او  

از خراسان صرف نظر مینماید. ایران که چنین تحفه بزرگ را از  

زمانشاه دید،بالدرنگ بدرخواست زمانشاه راضی شد و شهزاده   سوی 

در قندهار آمد وچندی توقف  انشاه محمود را از خود دور ساخت.زم

کرد.در همین وقت بود که توطئه خطرناکی برضد او در حجره یک  
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 2۰۰ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

  که احتمااْل ګماشته انګلیس بوُد توسط  نفرهندی بنام)میان غالم محمد(

ای بزرگ قندهاربسرکردگی سردار پاینده  جمعی ازخوانین وفیوداله

کشتن  اهی و خان سازمان یافته بود وهدفش خلع زمانشاه از پادش

رحمت هللا خان وزیر، واستقرارشاه شجاع بجای زمانشاه بود. اما  

قبل از آنکه این توطئه عملی گردد، منشی محمدشریف که خود شامل  

فشا کرد. زمانشاه  این دسته بود،اسرارجمعیت را به وزیر و پادشاه ا

فوراً تمام اعضای جمعیت را جدا جدا احضار واعدام نمود. میاغالم  

فرارکرده بود، از  شت، از ترس دادست در قضیه نیزکه هندی  محمد 

 سوی فرستادگان رحمت هللا خان وزیر دستگیر وعدام شد.

وابستگان سران اعدام شده منجمله فتح خان پسر پاینده خان  

ران خود،ومهراب خان، شهسوارخان، گدوخان وهللا  بارکزائی با براد 

بدالرسول خان،  ائی، عدادخان بارکزی ، الوخان وتیمورخان الکوز

امام بخش خان، عبدالعزیز ومحمدکریم خان علیزائی ومنصور خان  

نفرمی رسید،از قندهار   ۸5گرجی زائی وغیره که تعدادشان به 

رفتند ودر ترشیز   فرارکردند وبرخی با همراهی فتح خان به ایران

نزدیک کاشمر خراسان )وبروایتی درشهربم کرمان( به شهزاده  

 ۷2. ند محمود پیوست 

  زمانشاه  خطر حمله رفع  انگلیس  بمنظور  ۱۸۰۱سال اوایل در

سرجان ملکم را برای عقد قراردادى با   خودسفیر فوق العاده  برهند 

 انگلیس بپذیرد.  

با دولت   یک قرارداد  ۱۸۰۱جنورى  دهم سرجان ملکم در

امضاء کرد که برطبق آن از هرگونه دخالت  ایران علیه افغانستان 

رهند و در ایران جداّ جلو گیرى میکرد. ماده  افغانها وفرانسویان د 

هرگاه  دوم این قرار دادچنانکه قبال نیز بیان گردید، میگفت : »

پادشاه افغانستان تصمیم بگیرد که به هندوستان حمله نماید، چونکه  
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 2۰۱ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

ه انگلستان مى باشند،  هندوستان رعایاى اعلیحضرت پادشاسکنه 

آن از طرف کار گزاران   یک قشون کوه پیکر باتمام لوازم و مهمات

اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهى ایران به افغانستان مامور خواهد  

شدکه آن مملکت را خراب و ویران نماید و تمام جدیت و کوشش را  

مضمحل شده و پریشان گردد.« و  بکار خواهند بردکه آن ملت بکلى 

یا  ده چهارم بیان میکرد: »هرگاه اتفاق افتد که پادشاه افغانستانما

کسى از ملت فرانسه بخواهد با دولت شاهنشاهى داخل جنگ  

  ۷۳« گردد....انگلیس به ایران کمک نظامى میکند.

با عقد این قرارداد با ایران برضد افغانستان وفرانسه،   انگلیسها 

هم فرانسه را در تمام  را برای اشغال خراسان تشویق و  هم ایران 

ت وهم زمانشان را که  تالشهایش برای فتح هند ناکام ونامید ساخ

 خواب فتح هندوستان را می دید از میان بردند. 

قندهاری یکی هم سردار فتح   توضیح  اینکه: درمیان فراریان

یت  وشخصقوی وهوشیارمردی :» بقول پوهاند حبیبیخان بود که 

ی از فراه تا قندهاریگانه مرد میدان  نافذی بود که در قبایل دران

یشد. وی دارای برادران زیاد وفعال  ودارای نیروی ملی شمرده م

وقوی ودودمان او بعد ازخانواده شاهی یگانه منبع نیروی افغانی  

 ۷4  بود. «

فتح خان شهزاده محمود را برای حمله برشاه زمان وانهدام  

کرد. محمود که چنین روزی را از خدا میخواست،   سلطنت او تشویق 

و از راه سیستان  . با همراهی فتح خان بسوی افغانستان رهسپارگردید 

وفراه وارد افغانستان شد وبا کمک اقوام درانی مقیم فراه وهلمند  

از تسخیر قندهار بسوی کابل شتافتند ودر  برقندهار حمله برد وبعد 
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 2۰2 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

ن برنیروهای زمانشاه غالب آمد  جنگ بین مقروغزنی  لشکر فتح خا 

توسط قوتهای  وزمانشاه شکست خورد وبسوی کابل عقب نشست، اما 

 .۷5( ۱۸۰۱محمود دستگیر و از نعمت بینائى محروم گردید )  شاه
 

 تفاوت نظر داکتر جاوید از نظرفرهنگ:
با دریغ که یک دانشمند وصاحب نظر دیگر، دکترجاوید نیز  

زاین قرارداد ،به این موضوع  بجای افشای هدف غایی انگلیس ا

عالقه گرفته تا بگوید که نام افغانستان بطور رسمی بعد از تجاوز  

ن شاه  بی  ۱۸۳۹می ۷نخستین انگلیس بر افغانستان ودرمعاهدۀ مورخ 

شجاع ومکناتن نماینده گورجنرال هند درقندهار ذکرشده و گویا ازآن  

ین نام رسمیت  ببعد افغانستان نام رسمی کشورما شده و قبل ازآن ا 

 ۷6نداشته است. 

سوال پیدا میشود که نمایندگان ایران وانگلیس ، دراین معاهده  

گفتند و  سیاسی، چرا بجای پادشاه  افغانستان، پادشاه "خراسان" نمهم 

ننوشتند، زیرا هنوز ایالت خراسان جزء افغانستان بود. این تذکرنشان  

ا قبل از عقد این  میدهد که نام افغانستان به عنوان یک کشور مدته 

قرارداد در میان دول همسایه یک نام قبول شده و مشهور شناخته  

 شده بوده است. 

 نافغانستا،نیزدر جای دیگرزیرنام داکتر جاویدخود مرحوم 

یکی از ماموران هند شرقی انگلیس  جان فوستر میگوید که : 

درعهد سلطنت تیمورشاه درانی ازبنگال حرکت کرد   ۱۷۸۳در

ل به قندهار وهرات و ایران واز آنجا به انگلستان رفت.  وازراه کاب

 وبعد کتابی نوشت زیرعنوان : 

 
   07۵-06۵الفنستون، افغانان، ص -75

 128اوید، اوستا،ص داکتر ج - 76



 2۰3 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

 «Travels over land from Bangal to England.via 

۹781Afghanistan.»77. 

 )سفراز بنگال تا انگلستان از راه افغانستان(.  

اگر به دیدگاه ها و موضع گیریهای فوق الذکر فرهنگ وداکتر  

شود، هر دو میخواهند بگویند که نام افغانستان، یک نام  جاوید دقت 

سها با ایران و یا با شاهان  جدید است که فقط بعد از معاهدات انگلی

 افغانستان مسجل شده است. 

به نظر من این یک استدالل ضعیف وغیرقابل قبول  است که  

گفته شود نام افغانستان پیش ازامضای قرارداد انگلیس با ایران در  

شاه شجاع با انگلیس رسمیت   ۱۸۳۹و یا قبل ازقرارداد  ۱۸۰۱

ی قرارداد های فوق الذکر  نداشته است. نام افغانستان قبل از امضا 

فارسها نمی توانستند غیر از   معروف بوده و انگلیس ها و یا 

افغانستان نام دیگری را بر این خطه بکار ببرند و اصوالً هیچ نام  

ی باشد که پادشاهان افغانستان  دیگری نمیتوانست معرف سرزمین 

 برآن حکم روائی داشتند.  

  مقالته ای مینویسد: دانشمند افغان جناب داکتر خالدی ضمن 

سال قبل   26)  ۱۷۸۳-۱۷۸2 "جورج فورستر انگلیسی که درسالهای

از الفونستون، در زمان پادشاهی تیمورشاه پسر احمد شاه درانی( با  

شاور، کابل، قندهار، هرات و  یک قافلهء کاروان از راه کشمیر، پ 

مشهد به روسیه و از آنجا به لندن رفت... موصوف در کتاب  

و  خود از کشور افغانستان و دولت افغان بارها یاد میکند سفرنامه 

حدود این دولت راهم مناطقی میداند که در آنها ُخطبه بنام تیمورشاه  

م  خواند میشد. موصوف بدون هیچ تردیدی از این سرزمین بنا 

افغانستان یاد میکند و این نام را حتی در عنوان کتاب خود منعکس  

یبینم حتی در زمان تیمورشاه سرزمینهای  میسازد. بنابر آن طوریکه م

 
 122داکترجاوید،اوستا،ص- 77
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لت او مشخص بود و در آن بنام او خطبه خوانده  تحت قیمومیت دو

میشد اسم این کشور هم افغانستان بود و تیمورشاه حاکمیت کامل  

 ۷۸ها داشت. "  باالی این سرزمین 

چنانکه دیده میشود جان فوستر درعنوان  سفرنامه خود از  

بنابرین این نکته  اسم می برد، نه خراسان. کشور ما بنام افغانستان،

نشان میدهد که در دوران سلطنت تیمورشاه درانی کشورما به اسم   

نامیده وشناخته میشد، ووقتی در دوران تیمورشاه   افغانستان

ام معروف ورسمی کشور بود، کدام عقل سالم باور  افغانستان یک ن 

براین خطه وقلمرو  نخواهد کرد که در زمان احمدشاه نام افغانستان 

و استعمال نمیشده است.پرواضح است که این نام در زمان  وسیع ا

احمدشاه بابا نام کشورما بوده است ودر روزهای جمعه خطبۀ نماز  

گفته میشده نه بنام خرسان یا  جمعه بنام احمدشاه پآدشاه افغانستان 

 دیگرنامی! 

نستان در  اگر مقصود "افغانستان ستیزان" این باشد که نام افغا  

بین المللی معتبر نیست، پس باید گفت: ایشان لطف   خارج ازمعاهدات 

  ۱۸۰۱تا  ۱۷4۷کنند و نشان بدهند که از زمان تاسیس کشوردر

ان نام رسمی کشور  درکدام معاهدۀ بین المللی نام »خراسان« به عنو

افغانستان به کار رفته است؟ معلومدار که چنین سندی در میان  

 نیست.  

ای حفظ سرحدات هندوستان  که انگلیس ها بر ۱۹قرن  تا آغاز

از ترس روسها، به امضای معاهدات دو جانبه سیاسی ابتدا با ایران  

( و بعد  ۱۸۰۹( وسپس با رنجیت سنگ زعیم پنجاب )در۱۸۰۱)در

( مبادرت ورزیدند، در تمام این  ۱۸۰۹جاع سدوزائی )دربا شاه ش

پادشاه افغانستان نام   معاهدات از زمامداران سرزمین ما به عنوان 

نیز در هیچ زمانی   ۱۹رده شده، نه پادشاه خراسان، و پیش از قرن ب
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وهیچ رویدادی، هیچ پیمانی وجود ندارد که زمامداران کشورما با  

نده باشند و درآن نام رسمی  کشورما  کشورهای همسایه به امضا رسا

 " خراسان" ذکر شده باشد. 

 

 واما خراسان :

مطالعه ای درتاریخ افغانستان، ایران   که کمترین هرکسی 

وآسیای میانه در دوره اسالمی داشته باشد، نمیتواند ازنام وموجودیت  

خراسان درتاریخ وجغرافیای منطقه انکار کند، زیرا  اکثریت قیامها  

های ضد استبدادی در دورۀ امویان وعباسیان از خراسان   وشورش 

نگاران عهد عباسی،از   ن وجغرافیهوسیستان ظهور کرده اند ومورخا 

قبیل ابن خردادبه ومسعودی و اصطخری و ابن حوقل ومقدسی و  

یعقوبی وغیره ،اوضاع سیاسی وجغرافیایی خراسان را مشخص  

ی مؤرخ عهد طاهریان  احمد ابن واضح یعقوب کرده اند. از آن میان

هجری( والیت خراسان را ازگرگان تا نیشاپور و بلخ و   2۹2)فوت 

   7۹یکند.  ارا حساب مبخ

وجغرافیه نویس کشورما، مؤلف حدود العالم )تالیف  

هجری( از اهل گوزکانان )جوزجان( ،حدود خراسان را  372در

ازجانب شرق هندوستان و مغرب آنرا نواحی گرگان وشمال آنرا  

حون تعیین کرده وتخارستان وبلخ و فاریاب و بالدشمال  رودجی

 .  8۰  مي شمارد. هندوکش را خراسان یا نواحی آن 

آنچه مسلم است اینست که حدود وثغور خراسان در قرون  

 وسطی پیوسته دستخوش رخدادهای سیاسی منطقه بوده است.  
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سال با وقفه ها   26، مدت 2۰۰6تا سال ۱۹۸۱من  از سال 

ودیده ام که مورخان   .یای خراسان را مطالعه کرده ام تاریخ  وجغراف

هاند عبدالحی حبیبی،  ار ومرحوم پونامدار کشور از قبیل مرحوم غب

و دیگران ، هرکدام رساله یا مقاله ای در باره خراسان نوشته  

در اکادمی علوم  کتابی در مورد مالکیت ارضی   ۱۹۸۳اند.منهم در 

وسطی نوشته ام که از سوی  وجنبش های دهقانی درخراسان قرون 

 اکادمی علوم افغانستان به چاپ رسیده است.  

 م که خواست اصلی افغانستان ستیزان  انم اذعان کنبنابرین میتو

، ثبوت  خراسان بزرگ ویا کوچک نیست، بلکه مساله طرح  

 جایگزین کردن نام خراسان بجای نام افغانستان است.  

سال قبل از امروز بنام   ۸۰همه ما میدانیم که ایران تاپیش از 

ا بجای  دولت آن کشور نام ایران ر ۱۹۳5فارس شناخته میشد، اما در

تعویض کرد وبرسمیت شناخت واز آن بعد در ایران کدام  فارس 

سروصدای برای برگشت دوباره فارس بجای ایران دیده نشد ، واما  

سال قبل مردی بنام احمدخان ابدالی موفق   2۷۰در افغانستان که 

ید در قندهار مرکز آنروزی فغانستان تهداب دولت مستقلی را  گرد 

اکم برسرنوشت خود باشند، واز  ستان منبعد حبگذارد تا مردمان افغان

هیچ قدرت خارجی اطاعت نداشته باشند، چرا همزمان با تجاوز  

شوروی به کشورما عده ای افراد مزدور صفت بنای ریشخند  

قبیل احمدشاه بابا، میرویس  وتوهین به شخصیت های ملی پشتون از 

ه را شروع  نیکه  ، وزیراکبرخان  وسردارایوب وامان هللا خان وغیر

   .دند وسپس موضوغ تغییر وتعویض نام کشور را مطرح کردند  کر

وبخصوص بعد   ۱۹۸۹پس ازخروج شوروی از افغانستان در 

و رویکار آمدن ربانی بحیث  ۱۹۹2ازسقوط دولت داکترنجیب هللا در

ت اسالمی، متاسفانه در پوهنتون کابل  استادان تاریخ وقت  رئیس دول

ر ملی پشتون ضایع  وتحقیر عناص شاگردان خود را با توهین 

 میکردند.  
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در همین وقت شایعه ای تجزیۀ افغانستان ونامیدن بخش شمال  

که  ۸۱کشور به نام »خراسان« از سوی گروه معروف به»ستمی« 

ر هم آهنگی با حلقات   در آن نقش موثر داشت؛ د  ۸2 لطیف پدرام

منطقه، باال گرفت؛ تا آنجا که در دروازۀ  وابسته به استخبارات  

به خراسان خوش آمدید!«  لنگ لوحه ای نصب شد که »جنوبی سا

واین نخستین زیگنال تجزیه کشور بود، ولی امریکا تجزیه افغانستان  

با جنرال دوستم این طرح را نپذیرفت  وچندی بعد از سوی ربانی  

از سوی  خ تاجیکستان بزرگ مطرح گردید ولی این موضوع طر

ه ایزویستیا افشاگردید  استخبارا ت داخلی روسیه فدراتیف در روزنام

 و ربانی مجبورشد  این ادعا را تردید کند. 

اما طالبان با تمام تعصب و بنیادگرائی خود، این مجال را به   

 همه میدانهای نبرد   ربانی وقوماندانان اتحاد شمال نداد. زیرا آنها در

 را از پیش برمیداشتند. و قریب بود که گلیم  قوماندانان ائتالف شمال 

نظار را هم از پناهگاه قریۀ خواجه بهاء الدین جمع کنند و   شورای

مردم را برای دایم از » شر« و»فساد«آنها نجات دهند، مگرچانس  

امریکا با   سپتمبر در امریکا رخداد و ۱۱با ایشان یاری نکرد وحادثۀ 

طالبان بستند و برافغانستان   کشور دیگر جهان کمر به نابودی  44

 
 ان سیاسی است که ظاهراً بمنظور تامین حقوق قوم تاجیک سازمانیک جری" ملی"ستم - ۸۱

پشتونها از شمال   درکشور وکوچ دادن اجباری برضد حاکمیت پشتونها  یافته، ولی در باطن

است. بنابرین هر که آگاهانه برای اهداف  مایت شدهاز سوی شورویها خلق وحهندوکش،  

نام افغانستان ویا تجزیه آن باشد وبخواهد  ویضاستراتیژیک بیگانه تالش نماید و طرفدار تع

 ستمی شمرده میشود. اتحاد و برادری اقوام را برهم بزند ، 

 حقیقت " ،در روزنامه1360بگفتۀ داکتر خاکستر، لطیف پدرام در نیمه اول سالهای  - 82

یالی محمود بر کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان[ با مدیریت] نشریه قالب ثور" ان

ان نشریه را به عهده داشت . و  و بعد تر معاونیت"  شعبه مارکسیسم و لینینسم"  ،مسوولیت

هفته و در آنجا   نظار پیوستاز دولت برید و با شورای   اندکی بعد تر ، در سال شصت و هشت

 را پی افگند. )سایت اریائی زیرنام داکترخاکستر دیده شود.("  پیام مجاهد"  نامه
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سقوط طالبان  و روی کار مجدد شورای نظار  حمله کردند. بعد از 

وائتالف شمال با حکومت کرزی، یک بار دیگر مساله تعویض نام  

کشور با موضوع فدرالی ساختن افغانستان ازسوی لطیف پدرام و  

  وهواداران شان مطرح وبشدت تبلیغ شد، مگر با  برادران شهرستانی

رو شدند  عکس العمل جدی عناصر ملی وهوا خواه وحدت ملی روب

که با نوشتن مقاالت  منطقی و ارائه شواهد واستدالل قوی جلو این  

 توطئه ها گرفته شد. 

در بحبوحه تبلیغات تعویض نام کشور ویا فدرالی ساختن آن،    

ان برای خنثی نمودن چنین تبلیغاتی بی کار  من نیز مثل سایر ملیگرای 

کشور  بی تفاوت نه نشستم و مقاالتی در تردید تعویض نام و 

وموضوع فدرالی ساختن آن نوشتم و در سایت های انترنتی واز  

جمله در پورتال افغان جرمن آنالین گذاشتم که همه در آرشیف  

تان نظام ریاستی  مقاالتم موجود اند. متعاقباً قانون اساسی جدید افغانس

جای فدرالی ساختن کشور مسجل کرد  مبتنی برمرکزیت خواهی  را ب

 تجزیه طلبان بخاک نشست.   و تیرهای زهرآگین 

فدای  منصفانه نیست که حقایق تاریخی وجغرافیائی را 

مالحظات سیاسی کرد واز موجودیت یک خطۀ باستانی وبا اهمیت  

روزگاری مردم ما و  تاریخی مربوط به کشورخود انکار بورزیم که 

مردمان آسیای میانه با آن سرنوشت یکسان داشتیم واز خوب و بد  

 ان متاثر میشدیم. گردش ایام یکس

یان تا  به کالم دیگر، در تمام مدت خالفت امویان وخالفت عباس

ظهورطاهریان، در تشکیالت خالفت اسالمی، شهرنیشاپور مرکز  

ومت اسالمی بود و  خراسان،  یکی از مراکز مهم سوق واداره حک

مالیات سرزمین های تابع خراسان ازجمله: طبسین،قهستان،هرات، 

وبخارا ، سمرقند ، فرغانه تا چاچ )تاشکند( وغیره  بلخ ، تخارستان 

بی جمع وبه خزانۀ نیشاپور ذخیره میشد وبعد  بوسیلۀ حکام وعمال عر 

به بغداد گسیل میگردید. دومین مرکز سوق وجمع آوری مالیات  
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ج  لشکرهای عربی برای فتوحات ویا سرکوبی شورگران  وبسی

که تا بلوچستان و  ومتمردان اسالمی، شهر زرنچ مرکز سیستان بود 

مش  کابل وکشمیر و مرزهای بلخ گسترده بود وبقول طبری مرد 

بیشتر و مرزهایش محکمتر از خراسان بود. در کتب جغرافیه  

درعهد خوارزم  نگاران، این تقسیمات جغرافیائی تا حمله چنگیز 

 م( ادامه داشت.  ۱2۱۷شاهیان در ) 

انه،  بعد از یورش چنگیزخان و تسلط مغوالن برآسیای می

افغانستان وایران وآسیای صغیر، خراسان از نام وشهرت تاریخی  

ً بعد ازمرگ نادر افشاردر خود ف م،  ۱۷4۷روغلتید و مخصوصا

ای میانه  خراسان بزرگ، درمیان  سه کشور ایران و  افغانستان وآسی

تقیسم شد. بدین معنی که شهرهای مرو وسمرقند وبخارا و تاشکند ،  

خان نشین های آسیای میانه که بزرگترین    از خراسان جدا وبصورت 

می گردید . با تاسیس دولت احمدشاه  آن خان نشین بخارا بود،اداره 

ابدالی وگسترش فتوحاتش شهرهای هرات و بلخ و تخارستان و  

)مشهد( وطبسین و قهستان جزو قلمرو افغانستان  نیشاپور و طوس 

 گردیدند.  

مله برهندوستان  که زمانشاه برای  ح ۱۷۹۹از اوایل سال 

ا برای  آمادگی میگرفت، انگلیسها شاه قاجاری را تحریک کردند، ت

زمانشاه در والیت خراسان درد سرهایی ایجاد کند.این درد سرها با  

منتج به واگذاری خراسان و   حضور شهزاده محمود برادر زمانشاه،

گردید. همزمان با   ۱۸۰۱توابع آن به دولت قاجاری فارس درسال 

، افغانستان به حیث تخته بازی بزرگ  ۱۸۳۷یران برهرات در حمله ا

زرگ استعماری یعنی روسیه تزاری و بریتانیا قرار  میان دو قدرت ب

روسیه   که ایران   میان  ۱۹۰۷گرفت که تا اخیر قرن نزده وحتی تا  

وانگلیس تقسیم گردید، وآلمان این راز بزرگ را افشا نمود و مانع  
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  رت استعماری گردید،این بازی ادامه یافت.اجرای کار آن دو ابرقد 
۸۳   

گفت که خراسان بعد از جدا شدن   با این شرح فشره میتوان    

مناطق وسیعی چون مرو،بخارا، تاشکند وسمرقند وخوارزم وهرات  

،پس از مرگ نادرافشار کوچک تراز زمان قبل از  وبلخ وتخاراستان

روزه در ایران  حملۀ مغول  شد و محدود به همان بخشی گردید که ام 

 به سه والیت یا استان  تقسیم شده است. 

 

 افغانستان:
هزاره در مورد وجه تسمیۀ افغانستان می   محمد کاتب  فیض 

ز انقراض این مملکت... درزمان اعالحضرت احمدشاه که بعد انگارد: » 

هجری بر اریکۀ 11۶۰میالدی مطابق  17۴7اعالحضرت نادرشاه درسال 

تر موسوم به »افغانستان« شد و اظهار اینکه به  سلطنت جلوس نمود زیاد 

دم"افغان" که دراین مملکت ساکن و متوطنند، به اعتبار کثرت وانبوهی مر

   ۸4  «.ه استزیادت لفظ "ستان" در اخیر افغان به »افغانستان« نامزد گردید

 اگر روایات تاریخ فرشته آنطور که اکادمیسین داکترجاوید نقل  

سابقۀ نام افغانستان به قرن دوم هجری  د، مدار اعتبار باشرده ک

میرسد. اکادمیسین داکترجاوید از تاریخ فرشته نقل میکند:» القصه  

مسلمانان افغان به زراعت و تحصیل مایۀ معاش مشغول گشتند و  

و گاو و گوسفند بسیار شده با مسلمانانی که همراه  خداوند اسپ 

ند رابطۀ اشنائی و  بود محمد قاسم از راه ملتان آمده ساکن آنجا شده 
 

پس  ، 2078، ص 7، جلد19وانگلیس در قرن  مود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایرانمح - 83

 بازی بزرگ جدید درمیان کشورهای بزرگ جهان و در رأس1991از فروپاشی اتحادشوروی در

نیزافغانستان بحیث  از اسیای میانه آغاز شده است که این باریر نفت وگامریکا برای تسلط برذخا

 ین وکثیف قرارگرفته است.مرکز ثقل این بازی خون

 3، ص2و 1فیض محمدکاتب،سراج التواریخ، جلد  - 84
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]هق[چون اوالد ایشان   ۱4۳آمد و شد به هم رسانیدند و در سنه 

بسیارشد از کوهستان برآمده مواضع معموره هندوستان را مثل  

ردیدند و راجۀ الهور که  "کرناج" و"پشاور" و"شنوران" متصرف گ

با راجۀ اجمیر خویشی داشت قصد دفع فتنه ایشان نموده یکی از  

با دو هزار سوار و پنج هزار پیاده درنهایت استعداد  را  امرای خود 

برسرافغانان سرکش گسیل نمود. دراین دفعه خلج و غور و مردم  

  کابل که به حلیۀ اسالم مزین بودند امداد ایشان برذمۀ همت خود 

فرض شمرده چهارهزارکس به مدد آمدند و ایشان مستظهر شده علم  

تاد جنگ با کفار کرده و در  هف  مقاومت افراشتند و درمدت پنج ماه

اکثر محاربات غالب شدند. دراین اثنا چون سرما برسرکفار تاخته  

ایشان راعاجز وزبون گردانید، همه دست از جنگ باز داشته  

وخلج به جا ومقام خود رفته هرکه از  مراجعت کردند... مردم کابل 

و  ید ایشان می پرسید که احوال مسلمانان کوهستان)روه( به کجا رس

کوهستان مگوئید،  چه صورت پیدا کرد؟ ایشان جواب می دادند که 

افغانستان بگوئید که به جز افغان وغوغا در آنجا چیزی دیگری  

 .۸5.« نیست

که :» ظاهراً بدین   بعداز این روایت داکترجاوید عالوه میکند  

سبب مردم به زبان خود امکنه ایشان را افغانستان و وجود ایشان را  

؛ مگراکادمسین جاوید این بیت شاهنامه را که در  ۸6انند.« خوافغان می

 وصف کک کهزاد گفته میشود: 

 نـژادش ز افغان، سپاهـش هـزار        

 همه ناوک انــداز و ژوبـین گـذار 

 
  118،بحوالۀ اوستا،ص19-18 تاریخ فرشته، از محمدقاسم بن غالم علی، ص-24

 118جاوید،اوستا، ص داکتر - 86
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« کامالً  افغانن کک کهزاد معنی کلمه »در آن بیت از داستا  

و  برخالف آن چیزی است که فرشته در تاریخ خود آن را تعبیر 

حتی بنابر همین نقل قول داکتر جاوید، با هرنیتی   توجیه کرده است. 

« قرنها پیش از تاسیس دولت معاصر  افغانستان که باشد، نام »

 ، معروف بوده است. ۱۷۴۷افغانستان در 

انستان در  ( سال قبل نام افغ۷۰۰هفتصد ) به عبارت دیگر

ه دو  تاریخنامۀ سیفی مورخ عهد ملوک کرت هرات، نه یک بار و ن

بار ذکرشده است. پس میتوان گفت که نام   ۳۵بار و نه ده بار، بلکه 

افغانستان قبل از آنکه سیفی هروی در قرن هفتم هجری)= قرن  

و ضبط نماید،  چهاردهم میالدی( آن را در تاریخ نامۀ هرات ثبت 

 ه واقع در جنوب هرات و شمال هند که از کابل تا  نام معروفی بود 

 بلوچستان پهنائی داشته است. سیستان و مستونگ  

به عبارت دیگر،این نام بطور مشخص در زمان حکمروائی  

ملوک ُکرت )یاُکرد( هرات در نیمۀ قرن هفتم هجری بر سرزمینی  

از میگردید وتمام هلمند  اطالق میشد که از خاشرود ودآلرام آغ

فاعات رود ارغنداب و رود ترنک ومناطق علیای هیلمند را تا  وارت

در میگرفت و از آنجا به استقامت جنوب و جنوب شرق تا  روزگان 

کوه های سلیمان در وزیرستان و کناره های رود اتک امتداد می  

    ۸۷  یافت.

عالوه برسیفی هروی،معین الدین زمچی اسفزاری جغرافیه  

»افغانستان« نام برده وحدود آن را   نویس قرن نهم هجری بارها از 

است. آنجا که میگوید:»امرا گفتند که  بعد ازفراه وسیستان نشان داده 

 
تهران  1383سیفی هروی،به تصحیح غالم رضا طباطبائی مجد،  اریخنامۀ هرات، تالیفت -87

 244 -230، 1۶9،18۶،صص
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اسفزار وفراه وسجستان تا حدود افغانستان از توابع هرات  

  ۸۸است.«

 بر تخت    ۱۷4۷هنگامی که احمد شاه درانی درقندهاردرسال  

شامل جرگه  به  م و رؤسای اقوام و قبایل  سلطنت جلوس کرد، مرد 

بحیث پادشاه   او به عنوان پادشاه افغانستان تبریک وتهنیت گفتند نه

خراسان. برای احمدشاه نیز این مساله بسیارمهم بود که او بنیاد  

دولت مستقلی را اساس گذارد که مردم افغانستان دیگر حاکم بر  

لت دیگری منبعد باج و  سرنوشت خویش باشند و به هیچ قدرت یا دو

ی نپردازند. و اما چگونه ممکن است که سران اقوام جرگه  خراج

ه روز برای انتخاب یک زعیم از میان اقوام متنفذ به  کنند و مدت ن

گفتگو وکنکاش بنشینند، ولی ندانند که  پادشاه شان بر کدام سرزمین  

 پادشاهی خواهد کرد؟ 

ه پادشاهی، ازسوی  پرواضح است که پس از انتخاب احمدشاه ب

درخطبه های روز جمعه نامش به عنوان پادشاه  ان وخطیبان مال امام

انده شده است، نه بنام پادشاه خراسان، زیرا که خراسان  افغانستان خو

هنوز به  ۱۷5۱تا تا چهارسال بعد از تاسیس دولت افغانستان درسال 

مردم و  قلمرو احمدشاه درنیامده بود. و چون نام افغانستان در نزد 

آن زمان یک نام قبول شده و معروف بود، لهذا سران اقوام و رجال 

ی درمورد نام کشور دیده نمی شد. با  ضرورتی برای صدور فرمان

توسعۀ قلمرو  سلطنت احمدشاه درانی، این نام )افغانستان( بر تمام  

 قلمرو حکومت  درانی اطالق شده رفت.  

ن و طبس و قاین به  البته پس ازالحاق مشهد و نیشاپور و تو 

م( ، بکار بردن نام  ۱۷۵۱و  ۱۷۵۰فغانی در سالهای)قلمرو ا

میت احمدشاه رایج  شد، چنانکه عبدهللا خان  خراسان برقلمرو حاک
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جمال ملک  آن را » ۱۷6۱دیوان بیگی هنگام افتتاح شهر قندهاردر

بدربار   ۱۷5۱« نامیده و منشی محمود الحسینی که بعد از خراسان

 ان خوانده است.  خدام شد،او را پادشاه خراساحمدشاه است
 

 رد نظر داکترلعلزاد: 

سلطنت احمدشاه ابدالی در   دولت معاصرافغانستان با آغاز 

ادامه یافت و   ۱۸22تأسیس و در دست خاندان اوتا  ۱۷4۷اکتوبر 

سپس با آغاز اقتدارو امارت امیردوست محمدخان پسر سردار پاینده  

  2۳۰ت ثور(، برای مد ۷)کودتای  ۱۹۷۸اپریل  2۷خان بارکزائی تا 

  ثور ببعد توسط  ۷سال در دست خاندان محمدزائی  دوام آورد، واز 

نظامهای ایدیولوژیک از مدارثبات و امنیت خود خارج گردید، وحال  

 توسط دولت وحدت ملی)یا ذلت ملی( گویا اداره میگردد.

ساله درکتب تاریخی متعدد   2۷۰تمام رخداد های این دوران  

، زندگی  ۱۸۱5الفنستون تالیف در خلی وخارجی منجمله: تاریخ دا

، اکبرنامه  ۱۸46میری در امیردوست محمدخان تالیف موهن الل کش

،ظفرنامه اکبری،از قاسم علی  ۱۸4۳حمید کشمیری ، سروده شده در 

،افغانستان در مسیرتاریخ  ۱۸46آگره ای، سروده شده در 

مه احمدعلی کهزاد،سراج  غبار،تاریخ افغانستان تالیف مرحوم عال

واریخ از مرحوم عالمه کاتب هزاره،و افغانستان در پنج قرن  الت

ف مرحوم فرهنگ، افغانستان ازدوپری امریکائی  وکتابهای  اخیر تالی

ادمک، و ریه تالی ستوارت و گرگوریان و پوالده و ده های دیگر  

ه  ثبت وضبط شده است، اما در این اواخرکسی بنام لعلزاد ]که گفت

تۀ زغال سنگ درس خوانده است[،  میشوددر اتحادشوری در رش

و مدعی است که افغانستان   ادعای تاریخ دانی وتاریخ شناسی میکند 

تاریخی بیش از یک صد سال ندارد و برای ثبوت این ادعای خود  

میگوید درنقشه های جغرافیائی  که انگلیسها انتشار داده اند، نام  

ان کشوری بنام  س قبل از امیر عبدالرحمن خ افغانستان دیده نمیشود، پ
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های که در   افغانستان هم  وجود نداشته است؟! یعنی این همه تاریخ

باره ظهور دولت افغانستان ولشکرکشی ها  وفتوحات شاهان  

افغانستان به هند و ایران ودوبار تجاوز انگلیس برافغانستان در قرن  

قشون بیگانه وتلفات   نزدهم وقیامهای مردم افغانستان برای اخراج

ای اجنبی دراین سرزمین نوشته شده اند، همه دروغ است ولی  قشونه

ناب لعلزاد دروغ ویاوه گوئی نیست، چونکه براساس  گفته های ج 

نقشه های جغرافیائی استوراست. درحالی که او نمیداند که در  

تحقیقات تاریخی، نقشه در زمرۀ منابع تاریخی به حساب گرفته  

 نمیشود. 

»بازنگری به تاریخ   ی زیرعنوان درمقاله اناب داکترخالدی، ج

 میگوید:  «،افغانستان

ری لعلزاد را برگزینیم بر اساس آن آیا ما  »هرگاه ما خط فک

هرگز تاریخ باستانی داشته ایم؟ لعلزاد مینویسد که: "…نباید  

مخالف تاریخ های سیاسی پنجهزار ساله کشوری سخن گفت که  

بدالرحمن و استقاللش در زمان امان للا  مرز هایش در زمان ع

روشن  حاال گرفته شده است )یعنی با سابقه حدود یکصد سال(". 

شد، افغانستان کشوری است با سابقهء یکصد سال و چنین کشوری  

ط به دیگران است! مگر از  سابقهء باستانی ندارد، آن باستان مربو

طن ستیزی”  “و این برداشت که افغانستان یکصد سال سابقه دارد 

بدتری را هم میتَوان سراغ داشت؟ مگر انگلیسها در سه جنگ از  

م با کدام کشور در جنگ بودند؟ من  1۹1۹م تا سال 1838سالهای 

هیچ شخصی را در هیچ ملتی و کشوری سراغ ندارم که تا این حد  

   8۹«  کردن]تاریخ[ کشور خود کمر همت بسته باشد. به ذلیل

د نظر افغانستان ستیزان،   داکترصاحب خالدی برای تردی

سر جان ملکم سفیر انگلیس در تهران در نامهء به تاریخ   مینویسد:»
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م عنوانی سر هنری ونداس به کمپنی هند شرقی  ۱۸۰۰ون سال ج  2

سان حرکت کند،  مینویسد که:“پیش از آنکه شاه قاجار به طرف خرا

به حاجی ابراهیم وزیرش دستور داد که از طرف خود نامهء به  

ادار خان وزیر اعظم زمان شاه نبشته و متذکر شود که باید از  وف

موافق عدل و انصاف باشد   اشتعال نایرهء جنگ با ترتیباتی که 

جلوگیری شود. شاه ایران بنا بر اصول شرافت و اخالق، حمایت  

ه برادر بزرگ زمانشاه به عهده گرفته است؛ ولی  شهزاده محمودرا ک

برساند، بلکه با واگداری   افغانستانرت در نظر ندارد که اورا به اما

 هرات و توابع آن به شهزاده مذکور راضی خواهد بود.”  

پاسخ رسمی که وفاردار خان وزیر اعظم زمانشاه به حاجی   در

ه :“اگر حکمران  ابراهیم وزیر اعظم قاجار ارسال میکند مینویسدک

به  ایران از حمایت شاهزاده محمود دست بکشد و اطمینان بدهد که 

حمله نخواهد کرد تا زمانشاه بتواند به درستی   افغانستانمتصرفات 

ان تعقیب کند، زمانشاه از حمایت  نقشه اش را در کشور هندوست 

روسای خراسان خودداری خواهد کرد و تمام آن ایالت را تا چند  

ات رها خواهد کرد تا به تصرف شاهان ایران در آید…”  مایلی هر
 (. 225و   224در پنج قرن اخیر، صفحات  )صدیق فرهنگ، افغانستان

  سال قبل از امروز  2۱۹این نامه ها نشان میدهد که حد اقل 

اسم افغانستان به سرزمین هایی اطالق میشد که از مشهد تا کشمیر و  

 ۹۰رات هند وسعت داشت.«از دریای آمو تا خلیج کومبای در گج

بسادگی میتوان گفت که درک وفهم داکتر لعلزاد بدخشی  

مجیب رحمان رحیمی از تاریخ معاصر بسیار ابتدائی وهدف شان  و

اش  لطیف پدرام استند که  از این کج بحثی ها چیست؟ انها از قم

پیوسته  با نام »افغان«  و»افغانستان« ابراز دشمنی کرده اند و  
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م کشور  به »خراسان« ویا »آریانا« تعویض شود ویا با  میخواهند نا 

 دد. فدرالیزم دچار تحزیه گر

باید به مجیب رحمان رحیمی گفت که: الفنستون کتاب خود را  

  ۱۸۱5، درسال ۱۸۰۹در پشاور در بعد از عقد قرارداد با شاه شجاع 

  ۱۸42.ممکن است آن کتاب در ۱۸42به نشر رسانده است، نه در 

ه باشد، و باید چاپ اول تا دوم وبعدی را از هم فرق  تجدید چاپ شد 

علزاد ستمی باید خاطر نشان ساخت که  کرده بتوانید. به داکترل

ه  مشخص شده باشد و چ ۱۷4۷جغرافیای افغانستان ونام آن چه از 

نکتۀ بسیار   به بعد رسمیت یافته باشد،۱۸۳۹، و چه از۱۸۰۱از 

وزه در جهان و نقشۀ دنیا  مهم اینست که این نام واین جغرافیه امر

شده است و   و نزد مجامع بین المللی یک نام پذیرفته شده و مسجل

به آدرس این نام و مردمان آن صدها و هزاران مقاله و کتاب و  

است. تالش در جهت جاگزینی نام   نشریه نوشته و چاپ شده

دیگری برای این کشور، نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه بر  

ولت و ملت می افزاید، افتراق قومی را دامن میزند و  مشکالت د

یسازد. مشکل اصلی افغانستان، فقدان  تفاهم ملی را خدشه دار م

عدالت اجتماعی، عدم تطبیق یکسان قانون برهمه اتباع کشور،  

 بیسوادی وفقر استخوان سوز وعقب ماندگی است، نه نام کشور.  

ییر نام حالل  داکترخالدی دراین مورد میگوید:" ایکاش تغ

مشکالت ما میبود. برعکس هرگونه اقدام در این جهت، و در جهت  

زیه و فدرالیزم قومی، مصیبت بار خواهد بود زیرا به تصفیهء  تج

مید. اقوام این سرزمین را جبر  حساب با اقلیتهای ناراض خواهد انجا

تاریخ، جبر جغرافیه، جبر سیاستهای منطقوی باهم در این سرزمین  

دولتی ساخته اند که آینده اش بدست همین مردم است.   شریک در

بلکه بیعدالتی و عقب ماندگی بوده است.   مشکل مردم ما قومی نبوده 

میشه  مشکل امروزی ما مشکل همزیستی اقوام باهم نیست، آنها ه

باهم زیسته اند، مشکل ما، موجودیت و غضب قدرت توسط مافیای  
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د که اقوام را با جعل  جهادی است، مشکل ما سیاستمدارانی ان

میتوان   موجودیت جنوسایت در کشور بجان هم می اندازند. هنوز هم

باهم کنار آمد و از فاجعه جلوگیری کرد. اختیارات مناسب و بیشتر  

امور محلی آنها با حفظ اتوریته دولت مرکزی  به والیات در ادارهء 

 ۹۱ ".داد 

مشکل اصلی مردم وجامعه جنگ زده وفقیر وبیکار  براستی  

واکثراً بیسواد ما، نام کشورنیست که با تغییر و تعویض آن تمام  

حل گردد: بیسوادی نابود شود،فقر از میان برود، کاروشغل  مشکالت 

شورهای بیرونی از  برای بیکاران ایجاد شود،دست مداخالت ک

واد مخدر گرفته شود.  امورداخلی ما کوتاه گردد.جلو کشت وقاچاق م

اختطاف گران کودکان ودزدان ثروتهای ملی و مجرمان جنایات  

ده شوند.عدالت اجتماعی  جنگی به محاکم ملی ویا بین المللی سپر

تامین شده وهمه از قانون اساسی اطاعت نمایند ودیگر هیچکسی بر  

رگوئی نمیکند وزمین وملکیتهای شخصی دیگران را  دیگری زو

نه خیر با تغییر نام کشورهیچ یک ازمشکالتی که   غصب نمینماند،

پس بهتراست بگوئیم که هرکه درافغانستان  نام بردیم  حل نمیشود. 

میکند، افغان است وهمه باهم برابر وهیچیکی امتیازی  زندگی 

 بردیگری ندارد. 

افغانستان، جناب عالم افتخار:» کشور  بگفته نویسنده ومتفکرمعاصر

مردمی دیرین سال مانند افغانستان؛ سهل   های دارای وحدت دولتی و 

و ساده نیست که به ذوق هرکس و ناکس؛ هرآن نام عوض کند و  

روزه واحد دولتی و جغرافیایی میهن ما در  تغییر هویت دهد. ام

دِم آنرا  سرتاسر عالم بشریت؛ به نام افغانستان معروف است و مر

تنگنظرانه و   جدل های»افغان و افغان نشنل« میخوانند و میدانند. 
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سکتاریستی در مورد هردو بخش نام و هویت افغانستان؛ همانقدر  

ا؛ پشتون و افغانستان  بالهت آمیز است که ادعای اینکه »افغان مان

مانا؛ پشتونستان!!!« ابلهی محض میباشد.در واقعیت امر؛ توده های  

مردم افغانستان یعنی غیر سیاست بازان و سیاست زدگان  ملیونی 

تنها در مواردی که با یکدیگر مشکلی ندارند؛ آن نام کشور  بیمار؛ 

که   )افغانستان( و هویت نشنلیتی شان )افغان( است؛ این درست است 

برای زمانهایی؛ مردماِن دیگِر کشور؛ خواهران و برادران پشتون  

ولی پس از تشکل و نضج دولت ملی و  شان را )افغان( می خواندند 

دیپلوماسی ملی؛ )افغان( از نام یا  سرزمین ملی و ایدئولوژی و 

بهتراست بگوییم: از صفت قومی ی خاص؛ به اسم و مسمای همه  

ان؛ تبدل همه گانی و جهانی و تاریخی  باشندگان سرزمین افغانست

ما  یافته و این عام شمولی و جهانشمولی ی شهرت و معرفت میهن 

های بی  در دو سه دهه پر از قربانی های پسین؛ به اوج ها و گستره 

 پیشینه و بیکرانه ای رسیده است.«

 (http://www.ariaye.com/dari۱۳siasi/2eftekhar/۷.html)عالم افتخار ) 

 

 

 

 بخش سوم  

 اقوام شورشی به شمال هندوکش: حقیقت تبعید -2

 
دوکتور روستار تره کی، دریک مقالۀ ممتع خود تحت عنوان   

"،مقاله خود را را با  پروسۀ دردناک ملت سازی در جوامع قبیلوی "

 : این  شعارآغازمیکند 

http://www.ariaye.com/dari13/siasi2/eftekhar7.html
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  مرگ بر دوزخ قبیله! به پیش بسوی بهشت دیموکراسی !  »

و کشور های عقب مانده ،   متأسفانه در جوامع قبیلوی "وبعد میگوید: 

بشریت را  زی و شکل دهی هویت ملی صفحه سیاه تاریخ ملت سا

استبداد آسیایی، مبنای تشکیل حاکمیت های ملی و هویت   میسازد.

 های ملی در آسیا قرار گرفت....  

در افغانستان برخالف کشورهای دیگر پروسۀ ملت سازی و  

خالفین بدون تشخیص  متأمین وحدت ملی با درهم کوبیدن مقاومت 

و اکثریت و اقلیت صورت گرفته و حکام مستبد به  قوم و قبیله 

 تاریخی از احتیاط  و اعتدال کار گرفته اند.  مقایسۀ موارد  

را درهم شکست و  امیر عبدالرحمن خان عصیان هزاره ها 

سلطنت نمود. وی  غلجایی های غزنی و قالت را وادار به اطاعت از 

قلین در شمال جز  حاکمیت ملی پیوند داد. اسکان نانورستان را به 

بصورت قطع با مثال های تاریخی  پروسۀ ملت سازی امیر بود که 

 آسیا همردیف نیست. 

جانب طبقۀ  از آنچه گفتیم بر می آید که اِعمال خشونت از   

را میسازد و  حاکم بقصد تشکیل دولت ملی صفحه سیاه تاریخ بشریت 

خان  و دوران عبدالرحمن خان و هاشم  اختصاص به افغانستان 

 ۹2ندارد." 

اکنون خواننده را به طرزدید و پیام تاریخ مرحوم فرهنگ،  

صفحه ای(  ۱۱۰۰دعوت میکنم که متاسفانه در تاریخ دوجلدی ) 

نیکی و قومی ومذهبی را دامن زده است.  خود، نقاضت های ات

فرار  فرهنگ آنجا که از رفتن امیر به مزارشریف بعد از شکست و 

 سردار اسحاق خان به روسیه  یاد کرده، مینویسد : 
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که با اسحاق خان عالقمندی نشان داده بودند بطور   " مردم ترکستان 

دسته جمعی  مورد خشم و غیظ و انتقام امیر قرار گرفتند و  

رداخت باقیات گذشته،  مینداران شان مکلف شدند تا عالوه به پز

ه کنند. یک تعداد مردم محل که  مالیات سال آینده را هم پیشکی تادی

بیشتر شان ازبک بودند مجبور ساخته شدند تا محل بود و باش شان  

را در حواشی سرحد ترک نموده با خانوادۀ شان به مناطق دیگری  

خانه   زمین های آنها به قبایلو کوچ نمایند  که امیر تعیین کرده بود 

ً به  بدوش افغان مثل : صافی، شنیواری، مومند، نورزائی  و بعضا

 ۹۳" هزاره ها داده شد. 

هردو   توهین و هم تفتین متأسفانه دراین عبارت فرهنگ، هم 

قبایل  زمین های آنها به نهفته است. توهین در آنجاست که میگوید:"

ً به هزامثل: ص  خانه بدوش افغان ره  افی، شنیواری . . . . و بعضا

 "  ها داده شد. 

ه بدوش نبودند، امیر باید گفت که این قبایل مردم کوچی و خان

هجری هنگام سرکوبی شورش  ۱۳۰4عبدالرحمن خان در سال 

غلجائیان به والیان غزنی و ننگرهار و پکتیا و مردم آن والیات  

ری  را به داخل  فرمانی صادر کرد و درآن ورود کوچی های ناص

ن نمود و به آنها اخطار داد که اگر خود سرانه  افغانستان ممنوع اعال 

نستان بنهند مردم و دولت علیه آنها دست به سالح خواهند  پا به افغا

، این فرمان ظاهراً تا ده سال  ۹4برد و مانع ورود آنها خواهند شد 

جات   آینده  همچنان قابل تطبیق بود ولی بعد از ختم شورش هزاره

رحمن خان حدود چراگاه کوچیان  ، بقول غبار، امیرعبدال۱۸۹۳در 
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دک تعیین کرد تا از جنگ و زد و  را در والیت غزنی و میدان ور

خورد با مردم هزاره و دیگر کوچیان محلی جلوگیری شده باشد.  

دولت های افغانستان بعد از امیرعبدالرحمن خان تا کنون هم  

ش کوچی را تشویق به اسکان در یک  نتوانسته اند مردم خانه بدو

و ترک خانه بدوشی نمایند. بنابرین اقوامی را که امیر در   محل

شمال هندوکش تبعید کرده، همگی آنها باشندگان سرکش و سلحشور  

دره ها و جلگه های سرسبز دو طرفۀ رود خانۀ کابل وکنر و  

باشندگان وادی های حاصلخیز رودخانه های ترنک و ارغنداب و  

ا و قیامهای پیهم خویش  رمند و فراه رود بودند که با شورش ه هی

ده بودند و امیر برای آنکه خود  امیر عبدالرحمن خان را به ستوه آور

را از شر شورش های بعدی شان نجات داده باشد، آنها را به جرم  

شورش علیه دولت محکوم به تبعید به سرزمین های دوردست  

فاریاب و میمنه و شبرغان و   ترکستان و باتالق های قندوز و

نمود.  اینها همگی در محال بود و باش خویش از خود خانه  بادغیس  

کاشانه و صاحب زمین زراعتی  ولو اندک بودند و به هیچوجه  و 

خانه بدوش شمرده نمی شدند. بنابرین امیر قبایل صافی و مومند و  

د  شینواری وغلجی و نورزی و هزاره وغیره را از مناطقی تبعی

ار اسحاق خان، بین سالهای  کرده بود که آنها قبل از قیام سرد 

علیه امیر دست به شورش  ۱۸۸۸و حتی بعد از قیام  ۱۸۸۸ -۱۸۸۱

زده بودند و امیر با اعزام لشکر های مجهز دولتی آنها را سرکوب  

کرده و محکوم به تبعید از اوطان شان به ترکستان در شمال کشور  

ر  لت نموده بود.حتی میتوان گفت که امیدر زمین های متعلق به دو 

داری  این کار را به پیروی از سیاست کشور گشایان و فاتحان نام

چون: تیمور لنگ و نادر شاه افشار، بخاطر تهدید و تخویف قبایل  

شورشی و استقرار ثبات در قلمرو خود و همچنان بخاطر ایجاد  

ی روسیۀ  سدی از قبایل سلحشور افغان در برابر دست اندازی ها

آنکشور انجام داده است، نه از روی  تزاری در والیات همسرحد با 
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ید شدۀ پشتون و هزاره و بلوچ  و نورستانی  کدام محبت به اقوام تبع

 که امیر بیشتر از دست شان در عذاب بود. 

در سال  این نکته مهم را نباید فراموش کرد که روسیه 

اشغال نمودند، و  مرو، سرخس و پل خاتون و قزل تیپه را  1884

و آق تیپه، چمن بید و چشمۀ  "پنجده" 188۵ یک سال بعد  در سال 

نبرد کوتاه، اما خونین از تصرف سربازان   را پس از یک  سلیم

 افغانی خارج  و به قلمرو امپراتوری تزاری ملحق نمودند. 

سپس روسها ارتفاعات پامیر را اشغال کردند ،و در سالهای  

بهانه جوئی می    وشان و شغنان پامیرمناطق ر بعد برای اشغال 

 کردند.

امیرعبدالرحمن خان برای ایجاد یک سد قوی در برابر  

پیشروی روسها مجبور بود تعدادی ازخانوده های پشتون را در نقاط  

حساس سرحد شمال کشور جابجا کند تا جلوتجاوزات تزارها را  

ها را  پشتونها نیز مثل سپر جلو پیشروی روس ،۹5توسط آنها بگیرد. 

   اغ مردم محل را غصب نکرده اند.گرفتند مگر خو هرگز  زمین وب 

که : امیر این کار را یکطرف  در همینجا باید عالوه کرد 

بحیث یک سیاست دفاعی در برابر دشمن خارجی بکار برد واز  

دیگر در بخش امنیت داخلی آنرا بحیث یک جزای دسته جمعی  سوی 

و دست به شورش میزدند،  در مورد اقوامی که بر ضد سلطنت ا 

اعمال کرد. درعین حال امیر با این کار خود اوالً میخواست از قوت  

ً به دیگران زهر  قومی  و توانائی قبیلوی شورشیان بکاهد و ثانیا

او دست به شورش و بغاوت   چشمی نشان بدهد که اگر در مقابل

اقوام   بزنند، آنها نیز محکوم به تبعید از سرزمین آبائی خود و جدا از

و خویشاوندان خویش خواهند شد. ولی این سیاست هرگز به معنی  

میر نیست، با اینکه اجرای این سیاست  قوم گرائی و یا قوم پروری ا
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ش اقوام با  برای ملت شدن،  از لحاظ ترکیب و بافت اجتماعی و جوش

یک دیگر شان از طریق وصلت ها و پیوند های خانوادگی  و  

انه )دختر دادن و دختر گرفتن ( میان  برقراری مناسبات دوست

 همدیگر واقعاً یک کار مفید و سودمند بشمار می آید.  

به این معنی که این عبارت فرهنگ میتواند برای   تفتین ا و ام

ف پدرام  دست آویزی باشد  گروه "ستم ملی" وبخصوص پیروان لطی

تا مردم ازبک را با پشتون های مسکون در شمال کشور به جنگ و  

،  2۱و اوایل قرن  2۰یزه های قومی وادارد. چنانکه در پایان قرن ست

چنین نقاضت ها و شقاوت های   دوبار اقوام پشتون شمال کشور با

 قومی و تباری روبرو شدند . 

های گذشتۀ افغانستان  که دولت این نکته شایان ذکر است 

همواره از اتباع خود توقع داشته و دارند تا سبب برهم زدن نظم و  

امش نشوند. از این جهت امیرعبدالرحمن خان هیچگاهی زمین  آر

ز مالکان  شان نگرفته  های مردم عادی و مطیع وغیر شورشی را ا

و به کسی نداده است، تا زمینۀ نا آرامی و شورش را خود برای خود  

اهم کند، بلکه افراد و اقوام تبعید شده بیشتر بر زمین های دولتی  فر

ه موجوده بوده است، اسکان داده میشدند، و  که در هر والیتی هموار

امیر   فقط در مواردی زمین از مالکین منتزع میشد، که بر ضد 

شمشیر کشیده بودند و پس از شکست از جمله محرکین غایله  

ای چنین مالکینی ابتدا جزء اراضی  تشخیص میشدند. البته زمین ه

خدمات   دیوانی یا خالصه  قرار میگرفت و سپس آن زمینها در بدل 

فوق العاده به رجال نظامی تفویض میگردید. مثالً میتوان گفت امیر  

خوانینی را که با سردار اسحاق خان  اراضی آن عده سران و 

به  همدست شده و برضد امیر جنگ کرده بودند و بعد از شکست 

ترکستان روسیه فرار کرده بودند، مصادره کرده و به صاحب  

ز خود شهامت نشان داده بودند داده  منصبان نظامی که در آن جنگ ا

و   باشد، ولی اراضی فراریان هرگز به تبعیدیان شورش های غلجائی
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شینواری و صافی و مومند و نورزائی و هزاره ها بخشیده نشده  

جمله مغضوبین امیر بوده اند و اگر  است، چه این اقوام نیز از 

ده باشند که آباد  زمینی به آنها تعلق گرفته باشد، می باید زمین های بو

 کردن آنها ایجاب کار و زحمت کشی زیادی را ایجاب میکرده است.  

باره کوچ اجباری پشتونها به شمال کشور به  داکترشرق، در 

ها تبلیغ وترویج  دستور امیر عبدالرحمن خان مینویسد :»آنچه ستمی

میکنند ]درست[ نیست. مغضوب شدگان رانده شده به نقاط مختلف  

ز دشت های سوزان والمزروع وادی هیرمند گرفته تا  افغانستان ا

بدون کمترین  مناطق سردسیر هرات وبادغیس ودلدلزارهای شمال 

وسایل زندگی در فضای آزاد قهراً  مسکون می شدند. خوشبختانه در  

 اوزبکها وتاجیک های بومی بر عکس توقع امرای  همه جا خصوصاً 

باز خوش آمدگویان  وقت رانده شدگان ]تبعیدشدگان[را به آغوش 

پذیرائی میکردند.آنها هم در محیط آرام سالها مزدوری کردند وپشت  

دند وبه زور بازو، آبله دست وانگشتان، زمین های خاره  خانه ها دوی

م های دربدری و بیخانمان  والمزروع را قابل زرع نمودند تا زخ 

شدن خویش را التیام بخشند ومانند برادر های مهاجر آنهم در  

مین مقدس خویش و آغوش باز مردمان بومی آن زندگی  سرز

آمیخته و مونس و  کنند.چنان کردند وچنان با مردم بومی آنجا ها 

خویشاوند شدند که تا قبل از نزول ]آفت[ هفت ثور وتاسیس وزارت  

تمی ها( و تشکیل خکومت والیات شمال به امید شمال  ملیت ها)س 

وتفرقه میان اوزبکها   وجنوب ساختن افغانستان اثری از بدبینی

 ۹6وتاجیکها، هزاره ها و پشتونها دیده نمیشد.« 
 

 برو: اگر مرگ میخواهی به قندوز
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که این مقوله را نشنیده  کمتر کسی درافغانستان خواهد بود 

باشد. علت بوجود آمدن این مقوله این بود که زمین های قندوز اکثراً  

آنجا میرفت، دچار  دلدلزار ومحل تکثر پشه مالریا بود وهرکس که 

تب مالریا میگشت ومدتی بعد میمیرد، ازاین سبب کسی حاضر نبود  

اد، قبول  کند، ولو که دولت برایش مجانی زمین مید  در قندوز زندگی 

 نمیکرد . 

آقای احسان هللا مایار روزی برایم تعریف میکرد که" در زمان  

  صدراعظم هاشم خان بعد از کشیدن نهر گوهرگان دولت زمینهای 

میفروخت، اما مردم   فی جریب به یک قرانتحت آبیاری این نهر را 

ودند. وی افزود که زمین دشت  حاضر به خریداری آن زمین ها نب 

نیز خاره و المالک بود تا آنکه دولت مردم بی زمین  ارچی قندوز 

پشتون را از والیات جنوب به آنجا اسکان داد و آنها این زمین ها را  

 مبدل کردند. "   به زمین های زرخیز

دولت برای استفادۀ بیشتر از زمینهای المزرع در وزارت  

رد  ام ریاست امالک و اسکان ناقلین بوجود آوداخلۀ کشور اداره یی بن

تا اشخاص بی زمین و مستحق را از دیگر والیات پیدا کرده با دادن  

گندم  بذری و حتی پول تقاوی تشویق به رفتن در والیات شمال  

د. به این ترتیب دولت مردم را بر روی زمین های  کشور نمای

قرن بیستم   5۰دهۀ المزرع دولتی اسکان و جابجا میکرد. ظاهراً تا 

ر چندان رغبتی به امور کشاورزی نداشتند  مردم ترکتبار شمال کشو

و بیشتر به مالداری و قالین بافی و تربیۀ گوسفند قره قل و تجارت  

القه داشتند و بیشتر زمین های  پوست قره قل و قالین به خارج ع

شمال کشور به دلیل عدم عالقمندی مردم بومی به کشت و زراعت،  

ریا زا مبدل شده بودند.  ه و المزروع شده بود و یا به باتالق مالخار

اگر مرگ  چنانکه در میان مردم ضرب المثلی بود که میگفتند: "

عاً مردم را  "، زیرا که وجود پشۀ مالیار واقمیخواهی به قندوز برو

میکشت و در قندوز کمبود نیروی بشری احساس میشد، تا آنکه  
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ریا را روی دست گرفت و در محو این  دولت پروژه مجادله با مال 

نقش داکتر عبدالرحیم خان وزیرصحت عامه وقت بسیار قابل  مرض 

ذکر است. در عین حال پس از آنکه فابریکه روغن سپین زر به  

رزند شیرخان خروتی از پشتونهای پکتیا  همت و تالش سرور ناشر ف

و لبلبو   در قندوز، فعال گردید و مردم بغالن و قندوز به کشت پنبه

زمین های دلدلزار و باتالقی قندوز  روی آوردند و ناقلین پشتون در 

و بغالن با پشتکار و زحمت کشی خود توانستند نیزار ها را به زمین  

نه از زمین خویش دو بار و  های آباد و حاصلخیز مبدل کنند و ساال 

سه بار حاصل بگیرند و از این مدرک صاحب زندگی بهتر شوند،  

اگر مرد  " المثل عمومی چنین تغییر شکل یافت که :  همان ضرب 

 " میخواهی قندوز برو!

از این زمان ببعد است که ارزش زمین در صفحات شمال  

اال  کشور بخصوص در قندوز و بغالن بخاطر بازدهی محصوالتش ب

رفت و چون ناقلین پشتون در تولید محصوالت زمین خود پیشقدم تر  

انستان در میان مردم بومی چنین تبلیغ  بودند، دشمنان وحدت ملی افغ

کردند که حاکمیت پشتونها در افغانستان سبب ستم ملی بر مردم  می

اوزبک و تاجیک صفحات شمال کشور شده و زمین های  سمت  

ردم  ازبک  و تاجیک شمال گرفته شده و  شمال با زور و عنف از م 

وباره به  به اقوام پشتون جنوب داده شده است و می باید این مردم د 

 وکش برگردند!؟  سرزمین های اصلی خود بجنوب هند 
 

 

 ستمی ها وتفرقه های قومی درشمال کشور:
 

، جریان سیاسی است مرکب از روشنفکران ودرس   ستم ملی

شمال هندوکش که بروایتی بکمک  خواندگان غیرپشتون والیات 

وتصفیه شان ازشمال هندوکش بوجود  روسها  برای پشتون ستیزی 
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ست و در دوران تجاوز شوروی بیش از هروقت دیگر از  آمده ا

نظرمالی وتسلیحاتی تقویت شدند. اکنون ستم ملی عالوه از پشتون  

ستیزی ، ضدیت آشکار با تمام مولفه هایی است که حاکمیت ملی و  

گاهانه  میت ارضی وهویت ملی ما را تثبیت میکند. بنابرین هرکه آتما

یژیک بیگانه کار کند وبا خراسان  و نا آگاهانه برای اهداف استرات

بازی خود، نفاق ملی را دامن بزند،و طرفدار فدرالیزم و تجزیه  

افغانستان باشد، و دولت ملی را نمیخواهد، ستمی است. چه شامل  

  ۹۷   چه نباشد.  حزب سازا و اصود باشد 

اسی کشور،  داکتر حسن شرق، شخصیت آگاه برمسایل سی

ن جمهوری افغانستان( زیر عنوان  درکتاب خود)تاسیس وتخریب اولی 

« مینویسد :درافغانستان ستم ملی، شعار تازه ایست  ستم وستمی ها»

که درتاریخ ادبیات، برای بار اول با سرازیرشدن تاجیک ها  

انستان)با هجوم کمونست ها به  واوزبک های مهاجر به افغ

آنها که وابسته ویا گماشته ستون پنجم   کشورشان(از جانب بعضی از

وروی بودند، میان درهای بسته زمزمه میشد، تا اینکه سالهای بعد  ش

ساللۀ آنها در بطن ح. د.خ. النه میکنند وبا اینکه رهبران ح.د.خ.  

دو نفر از   بنابر تمایل شوروی مشوق وحامی ستمیها بودند،یکی

واساس جمعیت ستمی ها   بدخشیها از دامن حزب می لغزند وعلناً پایه 

تونها)طبقۀ حاکمه ستمگار( شعار آنها بود،  را که دشمنی با پش

میگذارند. در آن روزها پخش مفکوره ای ستمی، آنهم ازبدخشان  

وانشعاب آنها از ح.د.خ.سوال برانگیز شده بود. چرا که به  

دار پاینده خان، باالترین مقامات دولتی بعد از  زمامداری اخالف سر

نم امیر عبدالرحمن  سلطنتی متعلق به بدخشانیها بود. زیراخا  خاندان

خان مادر امیرحبیب هللا شهید ومادرکالن اعلیحضرت امان هللا از  

بدخشان، وخانۀ دوم محمدظاهرشاه هم بدخشان بود. بناًء بدخشانیها  
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دان سرجنگ نداشتند و پشتون های  برخالف اقوام دیگر با این خان

خشان کمتر دیده می شد، ولی بازهم  فراری هم در سرزمین بد 

ها ستمکش وپشتونها ستمگر گفته میشد.آیا ستمیهای بدخشان  بدخشی 

سرنخی با دربار داشتند؟ سند ومدرکی در دست نیست.ولی مفکورۀ  

آنها با اینکه مطابق خط مشی شوروی)تفرقه  وتجزیه قومی  

ای همجوار( درمنطقه بود، با منافع سلطنت گره خورده  کشوره

کورۀ ستمیها خواهی  د.زیراسلطنتی ها تصور آنرا داشتند که مفبو

نخواهی پشتونها رابه طرفداری سلطنت برمی انگیزاند.بناًء ترویج  

مفکوروی  آنهارا تحمل میکردند و فعالیتهای تخریبی اوشان را نادیده  

 ۹۸میگرفتند.« 

 ردیم که اشارات فرهنگ، میتواند دستاویزی باشد  قبالً اشاره ک

پشتونها در شمال  گروه ستم ملی تا ستیزه های قومی را برضد برای 

کشور دامن زند. چنانکه دوبار پشتونهای شمال کشور مورد چنین  

قرن بیستم همزمان با   ۹۰ستمی قرارگرفته اند. بار اول در دهه 

سر برآوردن رشید  روی کار آمدن حکومت تنظیمهای جهادی و 

می مبنی بر اخراج اجباری  دوستم در شمال کشور، سیاست تصفیه قو

صفحات شمال روی دست گرفته شد و کسانیکه در  اقوام پشتون از 

 تعمیل این تصمیم تعلل می ورزیدند بالدرنگ کشته میشدند . 
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 یکی از پشتونهای مقیم فاریاب که مورد لت وکوب افراد دوستم قرارگرفته

 ی از خانه های آتش زده پشتونها درشمال کشور)منبع فیسبوک(یک
 

تیغ بی دریغ قوماندانان   بسیاری از خانواده های پشتون از دم 

رشید دوستم و جمعیت اسالمی گذشتند و حتی خرمن های گندم و  

محصوالت به ثمر رسیدۀ شان آتش زده میشد تا اینکه طالبان ظهور  

 پشتون و غیر پشتون کوتاه ساختند.  دمکردند و شر آنها را از سر مر

  B52بار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط بمباردمان های  

یکائی، پشتونهای شمال کشور بجرم همزبانی و به بهانۀ همکاری  امر

با طالبان در والیات فاریاب و بلخ و قندوز و تخار و بدخشان و  

اوز  تجبغالن و سمنگان و بادغیس و هرات مورد ظلم و تعدی و 

نیروهای ائتالف شمال قرار گرفتند، خانه های شان به آتش کشیده شد  

ارت برده شد و بر زنان و ناموس شان  و مال و دارائی شان به غ 

 تجاوز صورت گرفت.  

کې د پښتـنو کړول او   په شمال  افغانستاند در بخشی از مقاله » 

« که توسط سازمان حقوق بشر ملل متحد نوشته شده و  ولځور

 ۀ آقای رحمت آریا،ترجمه و به نشر رسیده ، آمده است:  یلبوس 

 له را په دیخوا چې په  ز کال د نوامبر د میاشتې له پی 2۰۰۱" د  
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 شمالي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنگیدا له نیټې سره 

 
گروهی از پشتونها  که  توسط ایتالف شمال دستگیر شده اند ولحظه ای بعد بنام طالب  

 هزار طالبی اند که به امر دوستم بقتل رسیدند. 3شوند. اینها عالوه بر کشته می
 

انستان په ډیریو برخو کې پښتانه د وژنو  خوري ، د شمالي افغسمون 

، وهلو   ، ټکولو ، کړېدلو ، جنسي تیریو ، لوټ او شوکو   په گډون  

د ځورونو او کړاوونو له بیال بیلو ډولونو سره مخامخ شول. پښتانه  

و ځورول شول چې له طالبانو سره همپیونده وبلل شول ، د  ځکه 

 ویلي افغانستان څخه دي.  ډلې ډیري غړي له س طالبانو د مشرتابه د 

په شمالي افغانستان کې د ځورولو او کړولو د پازوالۍ نیغه گوته     

درو توکمپالو یا توکم بنسټو گوندونو او دهغوی ملیشو ته نیول کیږي  

  : 

 ملي اسالمي جنبش  اوزبک واکه   - 

 تاجیک واکه اسالمي جمعیت او  -

 ته  هزاره واکه د وحدت ډلې    - 

وړاندې نوموړو ځورونو ته په کـتـنې او ځواب   د پـښـتـنـو پر 

زکال د مارچ په میاشت کې  2۰۰2کې د بشري حقونو د څار ټولنې د  

پــلټـونکي شمالي افغانستان ته ولیږل. پلټونکې ډلې د   خپل څلور تنه 
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ال په څلورو والیتونو بلخ ، فاریاب ، سمنگان او بغالن کې له یو  شم

و څخه لیدنه وکړه ؛ همدا شان دغې  میشتو کلیو او ټولنشمیرپښتون 

ډلې د افغانستان د  لنډ مهالي دولت له استازو ، د دیپلوماتیکي ټولنې  

 له استازو او د بشري مرستو له کارکوونکو سره ولیدل.     

ډلې د خپلو پلـټـنـو په لړ کې  په سیمه کې د  زموږ پلـټونکې  

وچ زور د هغوی د  لوټ او تاال او په پښتـنـي تولنو د شتمـنـیـو د 

ځمکو او ځایونو د نیولو د پـیـښـو په اړه مالومات په السوند شوي  

ډول راټول کړل. د فاریاب والیت د شور دریا په سیمه کې هم د لوټ  

امنځته شوې. سیمه ییزو کلیوالو ویل  او تاال پیښـې په َورته ډول ر

الو )  همکارو وزبکو وسلو چې د نوامبر په نیماییو کې له جنبش سره 

پرته له دې چې د نورو توکمونو له  وگړو څخه وسلې را ټولې کړي  

(  د هغوی وسلې یې په زوراټولې  او د څو راتلونکو اونیو په لړ  

رڅخه واخیستل ،  کې یې ددوی کلي لوټ او تال کړل ، څاروي یې و

مني ،  غنم او دانه باب یې ولوټـل ، د کورنو د اړتیا وړتوکي او شت

 او سره زریې ټول را ټول کړل.    غالۍ ، پیسې 

د بغالن په والیت کې د جمعیت یو بولندوی یوه پښتانه کلیوال  

ته : تاسو پښتانه یاست. تاسو د دغې سیمې نه یاست. تاسو باید کابل  

یو پښتون سپین روبی د   یمه موږ ته راپریږدئ. ته والړ شـئ او س 

لبانو جنایات  و په اړه وایي : طاوحدت د ډلې د جنگیالیو د ځورون

یو بل پښتون توکمه سپین روبی  . وکړل خو سزا یې اوس موږ وینو 

چې کوریې د جمعیت ځواکونو لوټ کړی وایي :زما گیله یوازې له  

له خدایه  گیله کوو   هللا څخه ده. آیا زموږ غږ اوري؟ خو کله چې

او زور  همغومره سزا وینو. موږ وسه نه لرو. دلته توپکوال وسه 

والو او بولندویانو د کړاو له السه ، اوبه زموږ ترخځ ته  لري. د توپک 
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را رسیدلي دي. دوی له دغه ځایه ورک کړي ،  پریږدئ چې خپله  

 ۹۹« بزگري وکړو.

ر نفر  هزا ۸۰در حدود  2۰۰2بگزارش بی بی سی، در سال 

از پشتون های شمال کشور در حالیکه تمام مایملک خود را از دست  

رزندان خود را تا جالل آباد و هلمند و  بودند، تنها خود و ف داده 

قندهار رساندند و در کمپ های بیجا شدگان داخلی پناه گرفتند و حتی  

تا امروز هم دوباره به محل سکونت اصلی خود باز نگشته اند، زیرا  

سرپناه و زمینهای شان از سوی قوماندانان ائتالف شمال   خانه و 

باله شده است و دولت  افراد زورمند محلی قغصب گردیده و بنام 

تاکنون توانائی تطبیق قانون و رساندن حق به حقدار را در این  

 والیات   

 ندارد.

یکی از تحصیل یافتگان شوروی ورجل نظامی   ،عزیزیآقای 

   :خود مینویسد   تحلیل در یک  اتیک در دوران رژیم حزب دموکر

دشوروي اتحاد خصمانه فعالیت د ستالین په دوران کي هغه   »

په نتیجه کي د منځنۍ   شروع کیږي چې د ستالینیسم دتحمیل  وخت 

اسیا مسلمان خلګ مهاجرت ته مجبوریږې او د دي مهاجرت په  

  د یوه ملیون خلګ افغانستان ته را اوړي او دلته  نتیجه کي په حدود 

( او قید اوشرط څخه اقامت غوره  بیله کومي پلټنې ، څیړني )ثبت نام 

 کوي . 

ې دوخت په تیریدو سره ثابته شوه په دي مها  له بده مرغه څرنګه چ

د شوروي اتحاد د استخباراتو له   ډیر داسي کسان ول چېجرینو کي 

خوا موظف شوي ول ، ترڅو دهغه مهاجرینو په تعقیب کي وه اوسې  

 ین چې دوې بسمچان  کوالي یې شول د منځنی اسیا مجاهد  چې کوم 

 
ول(   کې د پښتـنو کړول او ځور په شمال افغانستان) د هیطالبانو د جنایاتو بد " رحمت آریا - 99
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 ټوله کړي . بلل نورهم تحریک او مالي مرسته ورته را

لکه څرنګه چې وروسته معلومه شوه د شوروي استخباراتو د  

وخت په تیریدو سره د دي مهاجرو استخباراتي کړیو او اجنتانو په  

مه افغانستان  واسطه او کمک سره وکړاي شول ، کرار کرار یومنظ

 رامنځ ته کړي .   شموله استخباراتي شبکه

( له دي شبكي   KGBپس له یرغل نه د شوروي استخباراتو) 

یې ال پراخه ، مسلح او   څخه په پراخه پیمانه استفاده وکړه ، داشبکه

په ایدیالوژي یې سنبال کړه او ځني خویې ال د دولتی قدرت په لوړو  

ژوندي مثالونه یې د جمعیت   څوکیو کي ځاي پر ځاي کړل ، چي 

د نظار دشورا په څیره کي تمثیلیدی ،د دوستم ملیشه ، د  ګوند چې 

ډله چې مزاري محقق او خلیلي جوړوله  ډله ټپله ، د کشتمند مل کار

 او داسی نور . 

شوروي اتحاد هم دانګریزانو په شان دي نتیجې ته رسیدلی وه  

نشې کوالی خپلو موخو ته   کي چې د پښتنو په یو موټي موجودیت 

او هغه ول چې په اقلیتویې حساب کاوه او هغه یې د پښتنو  ورسیږي 

مسلح کول او لمسول . شورویانو به اقلیتو ته ویل چې   مقابل کي  په 

قوم ده او له هغو   ستاسي د محکومیت او بد بختي ستر عامل د پښتون 

نستان په ویش  څخه دخالصون الره فقط ستاسي استقالل ده چې د افغا

جنوب( تجزیه كولو سره تر سره كیدالي شي  ) شمال او  سره یعنی په

  . 

ي هغه جعلي ایدیالوژۍ چې ادعایې کوله  شورویانو د خپل

دمارکسیسم پر بنایې د خواریکښو طبقو ) بزگران او كارگران ( له  

استثماره دخالصون په موخه رامنځ ته کړي ، وکړاي شول زموږ  

افو په  اغواکړي او د خپلو شومو اهد  یه برخهدروڼ اندو یوه لو

 کیدونکی  خاطرګټه تري پورته کړي او هغه هم دیوه داسي نه پخال

ترکیب له مخي ، چې نه یې دکوشیرولو قابلیت درلود او نه هم دپتره  

کولو . په بل عبارت ؛ شورویانو برسیره پر دي چې زموږ په  
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یې د پښتنو په ضدد  کورکي به یې کورکې جوړول یعني اقلیتونه به 

نامه را پارول ، لمسول او کرار کرار به یې  حقوقو داعادي په 

دساتني او دفاع  په   ډکو او ملیشو په نامه د ثور دانقالب دقومي کن 

بهانه مسلح کول ، د افغانستان دخلق دموکراتیک ګوند یې هم نه  

وو  پریښود څو یوموټی او مستقل اوسي او هغه ول چې اول یې په د 

  کي دخپل منځي اختالف په موخه برخو وویشو اوبیایې په هره برخه 

ټوټي ته به یې د خپل ځان دحمایت او  الپسی ټوټه ټوټه کړ او هري 

د نورو ټوټو په پرتله یې اصلي   ډباوه چې تابه ویل داسي صداقت ټټر 

او نژدي دوست دي . د دوي عدم صداقت له ګوند او پښتنو سره هغه  

جمعیت له گوند سره یې هم   وخت النور بربنډ شو چي معلومه شوه د 

 ۱۰۰اړیکي لري .«  تار غزولي او خورا پخوانۍ ټینګي

 

 

 بخش چهارم 

 

در موردعلت شورش هزاره ها، فرهنگ راست  -3

 میگوید یا فیض محمد کاتب؟
 

فرهنگ علت شورش های مردم هزاره را بدون ارائۀ کدام  

مذهب بر اساس فقه حنفی وانمود   سنیسند، فیصله های  قضات 

 کرده مینویسد: 

جعفری  » در حالیکه مردم هزاره شیعه مذهب و تابع فقه  

بودند و تطبیق فقه حنفی را تعرض بر مذهب و اعتقاد خود می  

شمردند، طبعاً مالکان وعالمان دینی شیعه که این اجراآت برحیثیت و  
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شده به تبلیغات علیه   اثر منافع شان آسیب میرساند، بیش از سایرین مت

آن آغاز کردند. چون هزاره ها از نظر مذهب به علمای شیعۀ ایران  

 ً مشهد وابستگی داشتند از طرف آنها هم به مقاومت در  مخصوصا

 ۱۰۱برابر نفوذ دولت سنی مذهب تحریک شدند.« 

درحالیکه غبار و فیض محمد کاتب هر دو علت قیام هزاره  

بی شعور سپاه بر آبروی خانواده   عسکر های ارزگان را، تجاوز چند 

ن کابل  . اما استاد داکتر خالق رشید، سابق استاد پوهنتو ۱۰2یی گفته اند 

واکنون  استاد در پوهنتون لعل نهرو در هندوستان، علت شورش  

هزاره ها را در مقابل امیر، تحریکات سردار ایوب خان دانسته، در  

 یک ایمیل عنوانی من چنین نوشته است:  

من حرکت هزاره ها را بر اساس اسناد موثق یک  . .  ".

از طرف ایشان  سردار محمد ایوب خان میدانم، که  حرکت از سوی 

علیه عبدالرحمان خان آغاز گردیده بود.  هزاره ها گاهی هم چنین  

هند   نکرده اند.  در آرشیف ابتکار را علیه دولت مرکزي راه اندازی 

د که سردار ایوب خان میخواست از  د دارده ها نامه درین باره وجو 

  خود را جهت تصرف قدرت برساند، لیکنبکابل  طریق هزاره جات 

گردید تا جنگ بنام   ممانعت ها از طرف انگلیس ها و امیر باعث 

 راه اندازی کند. همین بود که شماری زیادی از شرارت هزاره را  

برادر   ی خانرهبران هزاره جاغوری به سرکرده گی حسین عل

پناهنده شد و صادق خان هزاره   با ایوب خان به هند شیرعلی خان 

 "  .وب خان اشتراک کرده بود در جنگ میوند همرای ای

نظریۀ فرهنگ را تردید  تذکرات استاد رشید، نیزدر واقع 

غبار می   میکند ومطالب مندرج درسراج التواریخ که ماخذ تاریخ 

 
 393فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ ایران، جلد اول، ص - 101

 247سراج التواریخ، قسمت اول، ص  - 102



 237 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

را آن چیزی نمیداند که فرهنگ  باشد، علت قیام مردم هزاره جات، 

 مدعی شده است.  

ه به  محمد تقی خاوری، یکی از محققین هزاره نیز با توج 

هزاره  سراج التواریخ و کتاب عین الوقایع یوسف ریاضی علت قیام 

جات را شرح داده علت عمده و مستقیم قیام را تجاوز سه نفر افغان  

ان طایفۀ پهلوان  از فوج زبر دست خان، نسبت به زن یکی از بزرگ 

و اعدام شوهر آن زن گفته است.» آنها )قیام کنندگان( افغانهای  

تل رسانیدند. متعاقب آن تمام افراد طایفۀ پهلوان قیام  متجاوز را به ق

بعد از قتل عام محافظین، تمام ذخایر اسلحه در اختیار   کردند.

فغان  شورشیان قرار گرفت و به دنبال آن تمام عساکر و افراد مسلح ا

که در منطقه بود و باش داشتند، سر بریده شدند....پرقدرت ترین و  

شورش شرکت داشت، میر دایزنگی   بانفوذ ترین امیری که در

ن میران هزاره بود که حکومت کابل  محمدعظیم بود. او از جمله اولی 

را به رسمیت شناخت و در مقابل لقب سرداری بدست آورد و معاش  

  ۱۰۳پیه برایش مقرر شد.« رو ۱66۹مستمری ساالنه  

امیرعبدالرحمن خان هم از دست  سردار محمد  

رهبر روحانی   عظیم بیگ هزاره و قاضی اصغر 

ره  هزاره ها شکایت داشته آنها را محرکین قیام هزا 

قمری  ۱۳۰۹جات دانسته است:" در بهار 

(هزاره ها باکمال اشتداد بنای یاغی گری را  ۱۸۹2)

که لقب سرداری به او   گذاشتند. محمدعظیم خان هزاره

داده بودم که رتبه اش با خانوادۀ سلطنتی من مساوی  

انی مقرر کرده بودم، غدارانه با  باشد و او را به حکمر

ت محرک اغتشاش دومی  یاغیها ملحق گردید. در حقیق

هزاره جات همین شخص بود. شخص خاین دیگری  
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موسوم به قاضی اصغر که رئیس روحانی و پیشوای  

ره شمرده میشد، دراین اغتشاش حامی  مذهبی هزا

 ۱۰4  محمدعظیم خان گردیده بود.«

دایزنگی و دایکندی نیز  ردم به قول فیض محمدکاتب ، قیام م

به سبب تجاوز یک عسکر سواره  بر آبروی خانواده میر یزدان  

.  امیر فرمانی عنوانی مردم دایزنگی و  ۱۰5بخش، براه افتاده بود. 

   دایکندی بدین مضمون فرستاد: 

» با مردم هزاره عداوت نداشته و ندارم و اگر  

ون  . چ میداشتم یکنفر آنها را در افغانستان نمیگذاشتم 

چنین نبود سعی در غمخواری آنها نموده و چون  

مسلمان و اهل قبله هستند خرید و فروش پسر و دختر  

شانرا ممنوع قرار دادم. وقتیکه مردم ارزگان و  

ردند و باز اطاعت اجرستان و زاولی وغیره تمرد ک

نمودند همه ]مشمول عنایت دولت و[ مشغول امور  

دایزنگی و دایکندی  ای زندگی خود گردیدند. اکنون میره

که تمرد نموده اند برای آنست که بزرگان هزاره هرچه  

میخواستند از زیردستان خود گرفته و دختران و پسران  

ایشان را می فروختند، دولت دست آزار آنها را از  

تکاب قبایح افعال بازداشت، ایشان ترک عادت را ار

گر  مرض مهلک دانسته آغاز فتنه و فسادکردند. باری ا

از راه انابت پیش آیند مشمول عواطف پادشاهی گردند و  

 اال کیفر  
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 ۱۰6کردار خود را بقتل و تاراج خواهند دید.« 

 سران دایکندی و دایزنگی بجواب امیر چنین نوشتند:           

ش جناب اعلی سرا پا صحیح  و مطابق واقع  » فرمای

است، اما حکام  و قضات و ضباط و افسران نظام، مال  

و زن و فرزند هزاره را حالل دانسته از سفک   ون و خ

دما واسر نسا و تاراج متاع ایشان دریغ نمی نمایند.  

چنانچه در اوایل حال، برای مطیع ساختن طوایفی که  

خان با سپاه قلیلی مامور   مطیع نبودند سردار عبدالقدوس

شد. مردم دایزنگی و دایکندی و بهسود و مالستان و  

وپان با سردار مذکور کمر  یچجاغوری وغزنه و دا

خدمت بسته جهد ورزیدند تا مردم متمرد هزاره که از  

بزرگان خود جور و ستم کشیده بودند سر بر خط فرمان  

تسلیم  نهادند، قالع خود را خراب کرده و اسلحه خود را 

نمودند. مگر بعد از آنکه سپاه دولت در اندرون ملک  

ضرت واال از ح  شان مقام گرفتند، همان دخترانی را که 

فروختن باز داشته بودند، ایشان به ظلم و ستم متصرف  

شدند و بدان هم اکتفا نکرده زنان شوهر دار را گرفتند.  

پس مردم اطاعت را گذاشته بغاوت کردند تا دیدند هرچه  

دند. از جانب دیگر علمای ملت )مالها( در وقت دی

بغاوت تفریق مصلح و مفسد نکرده همه را تکفیر  

د. از آن پس حکم شد که سادات و کربالئیان و  دننمو

زوار ها به کابل فرستاده شوند. اینها دیگر خود را کشته  

و مال وعیال خود را تاراج شده پنداشتند،  پس تن  
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کردند و البته تا پای مرگ  بمرگ نهادند و تمرد آغاز 

 ۱۰۷سر برخط فرمان نخواهند نهاد.« 

مبنی بر اجرای فقه   دراین عریضۀ جدی نیز هیچگونه ادعایی

جعفری بجای فقه حنفی در محاکم هزاره جات دیده نمی شود، لهذا  

تذکر فرهنگ خالف واقعیت و گواهی سراج التواریخ و تاریخ غبار  

 واند: است و دارای سه پیام ذیل بوده میت 

فرهنگ آگاهانه این جمله را به نمایندگی از مردم   اول اینکه،

تا شورش هزاره جات را برضد   ت هزاره در کتاب خود آورده اس

امیر رنگ مذهبی داده باشد.  ورنه او میدانست که دولت امیر  

عبدالرحمن خان یک دولت دیموکراتیک مطابق نمونه و مودل  

رسیدگی به حقوق مردم شیعه  کشورهای غرب نبود تا از وی توقع 

را مطابق فقه جعفری داشته باشد. ایکاش احکام فقه جعفری چنانکه  

در قانون اساسی کشور تسجیل شده و در محاکم  والیات   زامرو

هزاره نشین کشور رعایت و تطبیق میگردد، در زمان امیر  

عبدالرحمن خان نیز امکان تطبیق میداشت تاجایی برای مین گذاری  

 نژادی مرحوم فرهنگ باقی نمی ماند.  -اسی ومذهبی های سی 

مردم   فرهنگ خواسته است این ذهنیت را در دوم اینکه،

هزاره خلق کند که چون پیرو فقه جعفری هستند، نباید احکام  فقه  

فیصد مردم افغانستان تطبیق میشود( در مورد   ۸۰حنفی را ) که بر 

عهد امیر   خود قبول نمایند. ولی فرهنگ نگفته است که در

م( آیا در محاکم ایران قضاوت در  ۱۹۰۱ -۱۸۸۰عبدالرحمن خان ) 

ردستان و ترکمن های ایران مطابق فقه  کحق مردم سنی بلوچستان و 

حنفی اجرا میشد یا فقه جعفری؟ طبعاً مطابق فقه جعفری اجرا  

میگردید و اکنون هم اجرا میگردد و هرکس ادعای خالف فقه  

 گرد قانونی قرار خواهد گرفت.جعفری را بکند، مورد پی
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قیام هزاره   فرهنگ درضمن میخواهد بگوید که سوم اینکه،

کات روحانیون شیعه کشور ایران براه افتاده بود و  یجات به تحر 

گویا محرک مردم هزاره برضد امیرعبدالرحمن خان آخوندان مشهد  

. پس در اینصورت وانمود کردن علت  قیام هزاره ها به  بوده اند

 اجرای فقه حنفی بجای فقه جعفری بی مورد مینماید. سبب 

هیجانات   بدون تردید این گونه نوشته ها، در برانگیختن

وعصبیت های قومی موثر بوده و سبب شگاف و جدائی و حتی در  

 برخی موارد باعث برخورد های خونین اتنیکی و مذهبی گردیده اند. 

از سوی گروه های  دونمونه از تاثیرات مخرب پیام این کتاب را که 

منسوب به ستم ملی وقوماندانان ازبک در حق پشتون های شمال  

 طور پیشین حکایت  شد. سکشور اعمال شده در 

امیرعبدالرحمن خان، قبل از حمله عمومی به هزاره جات ،  

وهم  فرمانی که در آن به قیام کنندگان هم توصیه شده است وهم تهدید 

طایفه   45یف هزاره )که بیش از عذر و هم زاری، عنوانی تمام طوا

 میشدند( فرستاد. در این فرمان میخوانیم: 

حمن هستم و خیرخواه جمله  »... من که امیر عبدالر

مومنان هستم و از طرف خداوند عالم  بر جمله مؤمنان 

و مسلمانان ]این کشور[ فرمان روائی دارم، باید که  

 نان را بکنم. خیرخواهی مؤم

که باید از امر خدا و  اولین خیرخواهی اینست 

رسول او جملۀ مؤمنان سرتابی نکنند و اگر نافرمانی  

برمن الزم است که نصحیت کنم   خدا و رسول او بکنند،

و اگر نصیحت مرا گوش نکنند، در آن وقت به امر  

خدای عالم که در کالم مجید امر کرده است، باید  

نم. چرا که من هم مواخذه میشوم  بازخواست واجبی ک 

 از گناهان آن مردم چشم پوشی کنم. اگر 
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بنابر آن از برای شما مینویسم و شما را می  

می آید به خرابی شمایان و   آگاهنم که حیف من

میخواهم که شمایان مثل میرهای دیگر هزاره جات، در  

دربار افغانستان باعزت باشید و نمیخواهم خوار و  

بار باشید و در نزد خدا و رسول او  خراب و بی اعت

رمسار باشید.  از برای خیرخواهی شما گفته میشود  ش

  که از این حرکت شیطان که راهزن دین محمدی )ص( 

است و در دل شمایان خلل اندازی میکند و شمایان را  

به جهل سوار و خسران دنیا و آخرت را از دست و  

ید که  زبان خود شما برای شما مهیا میکند. هوش کن 

نده نکنید و دغدغۀ  خود را نزد خدا و رسول او شرم

شیطان را از دل دور کنید. فرمان خدا را قبول کنید و  

ید که خسران دنیا و آخرت به  از فرمان شیطان دور شو

 قبولی فرمان شیطان است. 

و اگر پند مرا گوش ندهید، من حمد و ثنای  

ی که  پروردگار را بجا می آورم که همه اسباب دنیادار

کرامت کرده است  الزمۀ پادشاهان عالم است، بمن 

ولکها نفوس از مردم اسالم را فرمانبردار من بندۀ  

نی که نافرمانی از ذات  حقیر کرده، تا انتقام از کسا

مقدس او  و رسول او بکنند، بگیرم  و بازخواست  

 کرده بتوانم. 

من از بسیار غمخواری برای شمایان می نویسم    

هل  روی خدا و قرآن خدا را ببنید، از ج  و شمایان هم

بگذرید!  و در نزد سردار عبدالقدوس خان سالم کنید و  

اینکه پند من سخن را به جنگ و جدال نرسانید.  واال 

به دل شمایان جاگیر نشود، پس نزد خدا و رسول او  

گردن من خالص باشد. بعد از ناشنودن این سخن خطۀ  
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انان برکفر  و عصیان مردم افغانستان، بلکه کل مسلم

اهند کرد! چرا که در قرآن شریف  بغی شما حکم خو

همین آیه کریمه است. مالیان قوم خود را بخواهید و  

کنید که در باب بغی چقدر حکم سخت کرده   قرآن را باز 

است. همۀ ما مردم به قرآن ایمان آورده ایم، خود را از  

د  جملۀ باغی حساب نکنید. و اال اگر حرف من گوشز

ا خواهید دید که  شمایان نشد، پس غضب خداوند عالم ر

از چه قرار بازخواست دین محمدی را میکند؟ این چند  

، باقی خود اختیار بد و  کلمه را برای دلسوزی نوشتم

نیک کردن را دارید. از خداوند میخواهم که شما را  

 1۰8هدایت کند به راه نیک. انتها«

ر در آغاز میخواهد مردم  از متن فرمان فوق برمی آید که امی

خون ریزی برحذر دارد، لهذا مثل یک آدم عاجر که   را از جنگ و 

روی   وید : "از یک شخص زورمند تقاضای عفو و ترحم کند، میگ

« و دنیا و آخرت خود  خدا و رسول خدا را ببینید و از جهل در گذرید

را خراب نسازید و با این نوع نصایح عواقب بد روانسوز جنگ با  

نحال موضع گیری امیر یک  دولت را برای مردم حالی میکند. در ای

سیاسی است که خود را در مقام امیر   –موضعگیری اسالمی 

ف به دفاع از کتاب هللا و شریعت قرار میدهد و  المؤمنین  و مکل

میگوید که در صورت نافرمانی از من که امیر افغانستان هستم  

محمدی میدانم و مردم را به   شرعاً خود را مکلف به دفاع از دین 

ن مالیان و بازکردن قرآن و دوباره خوانی آیۀ بغی دعوت  فراخواند 

اقبت فتوای علمای سنی  میکند و بدینوسیله میخواهد طرف را از ع

مذهب و مخاطرات آن بترساند تا دست از شورش و بغاوت بردارند،  

یبان هزاره  ولی متأسفانه که میران و مالیان و سیدها و مبلغان  و خط
 

 233- 231، قسمت یکم، ص3،سراج التواریخ، ج- ۱۰۸
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ش از همه در خطر میدیدند، پیام امیر  که موقف و حیات خود را بی

قشون   را بگوش مردم هزاره جات نرساندند و گذاشتند تا مردم بدست 

 مسلح دولت مثل علف درو شوند. 
 

حضرت واال پس از صدور  فیض محمد کاتب مینویسد:" و 

اشتهارات کفر هزاره که به فتوای علما جاری گشت، از محاربات  

به ذریعۀ عرایض افسران و صاحب   "یاغیه هزاره" و دستبرد ایشان 

و  منصبان سپاه نظام آگاه گردیده همه را فرمان کرد که هرچند مرد 

زن و پسر و دختر و مال و منال آن "قوم کافر" را از راه غنیمت  

متصرف شوند، به قرار آئین دین مبین، پنج یک آنرا حق حضرت  

ود  واال دانسته، ارسال حضور بدارند و باقی را حق و حصۀ خ 

دانسته، متصرف شوند. و از صدور این حکم بود که هزاران هزار  

به اسیری رفت و در تمامت   زن و دختر و پسر از مردم هزاره

 ۱۰۹ند." افغانستان و ممالک خارجه به فروش رسید 

قشون دولت با گرفتن فرمان "جنگ باقوم کافر" بر ظلم  و  

علیه شورشیان  اسبتداد خود پای افشردند و کرنیل فرهاد خان خشونت  

را بحد وحشت ناکی رسانید چنانکه  از جمله " سرکردگان اسیر دو  

بست و دو تن را پاره پاره کرد و پیش سگ  تن را به دهن توپ 

ماری و یک نفر را به بزغالۀ تازی قطعه  انداخت، و دو تن را چان

قطعه کرد و یک نفر را با سرنیزه سوراخ سوراخ کرد و یک نفر را  

 ۱۱۰تکه تکه کردند."  مردم مالخیل 

آخر االمر شورشیان از دست سپاه مجهز امیر که با قوت   

ار هزاره جات تقویت میشد، بشدت سرکوب  های قومی والیات همجو

یر در نامۀ خود به آنها هوشدار داده بود،  گردیدند وهمانگونه که ام
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بیش از همه مردم دهقان و مالدار و برخی از روحانیون در این  

گردیدند و اکثریت فیوالها  دست از مبارزه گرفتند   شورش سرکوب 

 وعفو تقصیرات خواستند. 

تر عظیم بیگ سه پای را که جزء اسراء  بگفتۀ غبار، امیر دخ

خان تزویج نمود و اعالناتی طبع  و نشر   بود به پسر خود حبیب هللا 

نمود که شورشیان فراری به مساکن خود باز کردند و هم امر نمود  

و کار مردم گندم تخمی بصورت تقاوی داده شود. در   که برای کشت 

ر هزاره جات بین چرا  نقاط قحط زده امداد آذوقه بعمل آورد. امیر د 

چی حدودی مشخص و  گاه های مردم هزاره و چراگاه های مردم کو

معین نمود. امیر امر کرد که اراضی متنازع فیها بین دهقانان هزاره  

لها کشیده شد و به دهقانان هزاره داده  و فیودالها، قسماً از دست فیوا

ته نشوند،  شد.امیر امر کرد که منبعد غالم و کنیز مردم هزاره فروخ

ودند بحیث برده  اما آن هزاره ها که در داخل افغانستان فروخته شده ب 

، تا اینکه در عهد شاه امان هللا آزادی آنان اعالن گردید  ۱۱۱باقی ماندند 

مان هللا وفادار ماندند و در وقت اغتشاش  و مردم هزاره نیز به  شاه ا

 نگرفتند. بچۀ سقاو تا آخرین لحظۀ سقوط او از طرفداری شاه دست 

 

 

 بخش پنجم

 : یتبارز تعصب فرهنگ درمورد شاه محمود هوتک
 

تردیدی نیست که هیچ تألیفی بی نقص نیست ولو مؤلف آن   

دارای تبحر علمی وشهرت جهانی باشد،واین یک روند معمولی  

وعادی در تمام جوامع انسانی است. بخصوص اگر این کمی وکاستی  

تاریخی  ترسی به اسناد ومدارک  ها عمدی نباشد، و دلیل آن  عدم دس
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و بازیافته های باستان شناسی در هنگام نگارش اثر باشد، قابل  

تشویش نیست ، ولی اگر مؤرخ با وجود دسترسی به مدارک تاریخی  

ند وآموزنده در بارۀ حادثه ای یا شخصی  از ضبط و بیان نکات سودم

کرده باشد،   ده( خود داری نمی آمیا قوم وفرقه ای ) که احیاناً خوشش 

رح مسایل تاریخی، در البالی کلمات وجمالت خود  و یا ضمن ش

نکاتی را گنجانیده باشد که در آینده از آن خطری به بافت وساختار  

یق تقبیح است، زیرا در  ال  جامعه  متصور باشد، قابل گذشت نی بلکه 

واقع درحق نسل های آینده و درحق تاریخ کشور گناهی هم وزن   

 داده است.  خیانت انجام 

 یل نمونه یی ازشیوه استفاده از منابع موجود در در سطور ذ 

، فاتح اصفهان نقل  یدسترس فرهنگ را به ارتباط شاه محمود هوتک

کردن جمالتی از سخنان  میکنم تا دیده شود که آیا در حذف یا اضافه 

یک شاهد عینی از وضعیت شاه محمود وعساکر افغانی اصفهان،  

 ان بوده است یا خیر؟ پای تعصبی درمی

 .Jکروسینسکى )ابر گزارش کتاب»خاطرات  سیاح مسیحی« بن

T. Krusinske،سال را در اصفهان   2۰که مدت  ( کشیش لهستانی

اع دلخراش مردم  گذشتانده،و در ایام محاصره اصفهان شاهد اوض

محمود برایش میسر  شهر بوده  و چندین بار فرصت دیدار با شاه 

ویرى از وضعیت مردم اصفهان درهنگام  گردیده بود، او تص 

 محاصره اینطور بدست میدهد:  

بعد از سه ماه در شهر اصفهان گوشت خر و  »

شد و آنقدر نکشید که حمارى)خر( به  شتر فروخته مى 

کردند، بعد آنهم پیدا نشد.  تد مىپنجاه تومان داد و س

ادند. در عرض چهارماه بناى خوردن سگ و گربه نه

دن گوشت انسان نهادند، پنج قصاب به  مردم بناى خور

این امر مشغول بودند. مرده تازه را دیدم که رانهایش  

خوردند. چون اهالى شهر اصفهان را عادت  را بریده مى 
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خود جمع نمایند و  هاى نبود که آذوقه سالیانه در خانه

خریدارى  همه از بازار ملزومات خود را یوم به یوم

آوردند.  ره به خاطر نمى نمودند و ابدأ فکر محاصمى 

آخر کار بجاى رسید که پوست درختان را به وزن  

کوفتند و  فروختند و در هاون کرده مى دارچینى مى 

جوشاندند و آب آن  پوست کفش کهنه را جمع کرده مى 

ها و گذرها افتاده  دند و مردمان در کوچه خوررا مى 

تران باکره و زنان بى صاحب که  دادند. دخجان مى 

تافت، لعل و جواهر و زیور خود  بر سرشان نمى  آفتاب 

دادند و کسى  زدند و جان مى را بر سر نهاده فریاد مى 

پرواى دفن مردگان را نداشت و شهر از الشه ایسشان 

  112« پرشد...

هاى غارتگرانه یا انتقام جویانه همواره  ى در هر حال لشکرکش

ن کمتراز  توان کشیده و توانگرامردم فقیر وکم  دمار از روزگار

هاى  اند. اصفهان در اواخر ماه اکتوبر آخرین نفس گرسنگى رنج دیده

 کشید. خود را مى 

بگفته شاهدان عینى که لکهارت چشمدید آنها را ضبط کرده   

اکتوبر( به حفاظت   23محاصره ) سربازانى که درپایان ایام »

تر زیبندگى داشتند بجاى استقرار  یش حصارها گماشته شده بودند، ب

 .  ۱۱۳« ر این مواضع در بیمارستان به سر برند.د

سرانجام پس ازشش ماه محاصره پایتخت براثر قحطى و  

گرسنگى ومرگ و میر از بیمارهاى عفونى، شاه سلطانحسین مجبور  

ید وخود شخصأ به اردوى دشمن رفته و  شد از تخت سلطنت فرود آ 
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خود را در پاى قدرت محمود افغان   سرنوشت حیات و سلطنت 

  23آذر/  12پادشاه قوى شوکت ایران ساعت]روز[ » رد.بگذا

اکتوبر بدون هیچگونه جالل و جبروت و شکوه سلطنتى از قصر  

خود سوار شد. او همچون فردى بینوا و پریشان لباس بتن داشت و  

بارید، چنین  ا که آشفتگى خاطر از سر و روى مالزمانش مى از آنج

 .114  گیرد.« ت انجام مى نمود که مراسم تشیع رسمى آن اعلحضرمى 

اکتوبر موکب شاه محمود با شکوه و جالل خاص از   26در 

آباد حرکت کرد و به اصفهان وارد شد. سربازان افغانى پس  فرح

یان یافت با صداى بس  ازآنکه مراسم ورود رسمى به قصر سلطنتى پا

بلند فریاد »هللا اکبر« کشیدند و محمود پس از عبور از دروازه قصر  

بار یافت و براورنگ سلطنت جلوس نمود. بزرگان و  به تاالر 

وزیران مسئول شاه سلطان حسین مخلوع سوگند وفادارى و احترام  

بدینگونه دوره فرمانروائى افغانها در   به شاه محمود بجا آوردند. و 

 ران آغاز شد. ای

کروسنیسکی میگوید:شاه محمود )سلطنت   

دل م(، در آغاز شخص با نشاط و معت  ۱۷25-۱۷22از

بود و یکى از کارهاى نخستین او در مسند پادشاهى  

ایران، عمل انسانى وى در حمل آذوقه براى مردم  

ل سلطنت خود  هاى او قطحى زده اصفهان بود. در ماه 

ایرانیان شده بود،  با میانه روى که مایۀ اعجاب 

شاه محمود آنانى را که نسبت به   کرد.فرمانروائى مى 

زیده بودند و عمل جاسوسى  شاه و وطن خود خیانت ور 

به نفع افغانها انجام داده بودند، یا اعدام نمود یا زندانى  

گفت  ساخت و درس درستى به خائنان داد. او علنأ مى 

اند، یده از کسانى که به شاه و دولت خود خیانت ورز 
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توان چشم نیکى داشت و در صورت اقتضاى نمى 

  فرصت در مورد وى نیز راه خیانت پیش خواهند

  115گرفت. 

محمود  شاه  کروسینسکى تصویری از سیمای

 دهد:  وبرنامه های روزانه اش را اینگونه بدست مى 

اراى چهره  او مردى بود میانه قد، چهارشانه، د»

اه تند ونافذ، عریض و بینى پست، چشمان تیز، نگ

گردن کوتاه و ریش سرخ کوسه. او هر روز صبح با  

گرفت و بقیه  ى زورمندترین افسران اردویش کشتى م 

هاى که باالخص بر جسم وى سختى  روز را به ورزش 

پرداخت. روزانه پنج گوسفند با  بخشید مى و قوت مى 

کردند تا او آنها را با  ى پاى بسته نزد وى حاضر م

کرد. او در پرتاب کردن م مىشمشیر خود دو نی

هاى کوتاه بسیار ماهر بود و هرگز هدفى را که  نیزه 

کرد. او در موقع سوار شدن خطا نمى گرفت نشانه مى 

بر اسب، آنچنان جست و چاالک بود که بدون رکاب، با  

گرفت و همینکه دست راست  دست چپ از یال اسب مى 

ود. او  گذاشت. در خانه زین سوار ببر پشت اسب مى  را

خوابید و هنگام لشکرکشى هرگز بر بستر  بسیار کم مى 

گرفت و  خبر مى  ها، شخصأ از پاسبانان آرمید. شب نمى 

پرداخت. در عذا خوردن میانه  در اصفهان به گشت مى 

یافت قناعت داشت، شراب  رو بود و به هر چه دست مى 

زوجه خود، دختر شاه سلطان  نوشید و بجز بانمى 

یک پسر داشت با هیچ زنى همبستر  حسین که از او 

نشد. شاه محمود بر خالف شاه حسین ]صفوی[که تن  
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ربان بود، فعال و پرطاقت بود و در  آسا و عیاش و مه 

قصاص و تعزیر احدى پیشش شفاعت کرده  

پذیرفت و حکم شرعى را  توانست و التماس را نمى نمى 

درحق دشمن خود بسیار قهار بود. در   نافذ میکرد و

 ۱۱6« ، پیش روى سپاه خود قرار میگرفت.هاجنگ 

 در مورد روحیه جنگجویان افغانى کروسینسکى  

و قتال عادت افغانهاست. درجنگ و   جنگ»  گوید:مى 

تواند از دشمن رو گرداند هرکه بر  کارزار کسى نمى 

گردد بى امان به قتلش بپردازند. درمحاصره اصفهان 

یکى   کردم.آباد تماشاى جنگ مى من نزدیک پل عباس 

از افاغنه را دیدم که دست راستش را افکنده بودند، به  

که از جنگ  عقب صف آمده و محافظان به گمان این

خواستند او را بکشند. دست افتاده  گریخته است، مى 

خود را بنمود، باز راضى از برگشتن او نشدند وگفتند:  

است تو درکارزار افتاده، باید با  اى نابکار اگر دست ر

گ کنى و اگر دست چپ هم افتاد با دهن  دست چپ جن

انداز تا از خداى  جنگ کن و آب دهن بر روى دشمن 

زد بزرگ رسى... اگرشمشیر، کمان، تفنگ و  خود به م

غیره اسحله افغانان بزمین افتد براى گرفتن آن از اسپ  

ى چابک  سوار آیند. از بسکه در اسب به زیر نمى 

. هر  دارندبرمى   باشند از روى اسب خم شده از زمینمى 

گرفتند اگر از اهالـى آن شهر  شهر و بلدى را که مى 

رود، و زر بر سرنهاده مى  دیدند که طبقى از جواهرمى 

گذاردند که  از لشکر و توابع یکنفر که آنجا بودند نمى 

 

 63ش، ص 1363تاریخ سیاح مسیحى ،تحشیه و تعلیق فقیر محمدخیرخواه ، کابل  - ۱۱6



 25۱ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

  به بیع و شراى اسیر رغبت  ذره یى به او اذیت رسانند. 

ند و بسیار  کنندارند. و اسیر را بعد از مدتى آزاد مى 

کسان را که در جنگ گرفتار کردند، بخود اوالد کردند و  

ر توکل دارند، تن پرور  بچشم فرزند نگریستند. در امو 

گذرانند. عادت به  نیستند، به گندم برشته اوقات مى 

اند. روده گوسفند را پر آب کرده بر  الوان اطعمه نکرده 

در  نمایند. ى پیچند و در وقت حاجت استعمال مى کمرم

ها را بر  دارند. نان و سایر خورش طعام تکلیف نمى 

چیزى  خورند و به غیر از آب روى زمین گذاشته مى 

هاى خورند. از اعلـى و ادنا شال و کرباس نمى 

رنگارنگ دارند که خود را از آفتاب و اسحله خود را  

گشاد وبلند]دراز[ مى  دارند. لباس از باران نگاه مى 

خرامند  ها مى ى نقاب در کوچه هاى ایشان بپوشندو زن 

و بسیار مقبول در میان آنهاهست که چون آفتاب بى  

هاى خود از بلور و مدنگ  ر گوش روند، د حجاب مى 

   117  «گوشوار کنند.

 شود که افغانها مردمانى  از گزارش کروسینسکی معلوم مى 

جنگجو و دلیر و با انضباط بودند و براى   ساده و کم توقع اما سخت 

 رزمیدند.  خود تا سرحد مرگ مى  پیروزى 

یکى از عواملى که   » :که  آمده است درگزارش کروسینسکى 

انضباط سپاهیان بود. شاید  افغانها سهم عمده داشت ،  در پیروزى

در هیچ جاى دیگرى سرداران  از چنین اقتدارى برخوردار نیستند و  

 . 118  «از آنان فرمان برده نمى شود.
 

، سقوط اصفهان بروایت کروسینسکى، 13-12ص خیرخواه ،تاریخ سیاح مسیحى، کابل،  - ۱۱7

 46طباطبائى،چاپ تهران، ص  سیدجواد

 46بروایت کروسینسکى ،چاپ تهران، ص  سقوط اصفهان - ۱۱۸
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دید یک شاهد عینی وغیرافغانی   تا اینجا مطالبی که از چشم 

(خواندیم، نشان میدهد که شاه محمود مردی با برنامه   کروسنسکی )

وکشتی گیری وشمشیربازی  وده، به ورزش واسپ سواری ب

عالقمندی داشته است. از پرخوری وتن پروری وعیاشی پرهیز  

میکرده و در نیمه های شب از وضعیت پهره داران ومصروفیت  

با خبرمیساخته و بدینسان شخص با انضباطی بوده  نظامیان خود را 

مقابل شان می  است. درسیاست و برخورد با مردمی که تا دیروز در 

سیارخشن نبوده است.اینها همه جنبه مثبت این جوان  جنگید،نیز ب

 نیرومند وفاتح دلیر افغان است.

اما فرهنگ بنابرهر دلیلی که بوده بخش های مهمی ازصفات  

وسپاه افغانی را درگزارش خود حذف نموده   نیک شاه محمود 

فی از  است. او عبارت ذیل را از قول کروسینسکی،با جمالت اضا

ه که من آن جمالت رابرنگ سرخ نشانی و  طرف خود عالوه نمود

 زیرآنها خط کشیده ام: 

 او مردى بود میانه قد، چهارشانه، داراى چهره  »

فذ، عریض و بینى پست، چشمان تیز، نگاه تند ونا

گردن کوتاه و ریش سرخ کوسه،] تا وقتی که بمرض  

  عصبی یا دماغی مبتال نشده بود شخصی با نشاط

ح با افسران اردویش کشتی  هر روز صب  ومعتدل بود.[

ً از پاسابانان خبرگیری میکرد.   میگرفت وشبها شخصا

شراب نمی نوشید وبزنها بجز زن خودش عالقه داشت.  

تار خوب داشت  ودر پهلوی در آغاز امر با ایرانیان رف 

هرافغان یک ایرانی را مقرر کرده بود تا اصول کار را  

کومت او  در نتیجه درچند ماه اول حباو بیاموزاند. 

ادارۀ کشور نسبت به دورۀ اخیر صفوی بهتر بود، ]  

اما بعد ازمریضی احوال او بکلی دگرگون گردید  

ع وبطوریکه دیدیم با قساوت جنون آمیز نه تنها اتبا
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ایرانی بلکه دوستان افغانی را هم بطوری رنجه خاطر  

ودش  ساخت که همه بمرگ او راضی بودند، وشاید خ

ن عقب نبود، چنانچه روایت  هم دراین آرزوی دیگرا

کنند که شبها ناله میکشید وگوشت بدنش را بدندان 

میکند، چله نشینی هم او راچنان ضعیف ساخته بود که  

 11۹  [«  .بکالبد متحرکی شباهت داشت

سطوریکه من  آنها را برنگ سرخ نشانی  و زیر آنها خط  

ت  ام، در ترجمه دری خاطرا کشیده ام، وهریک را در قالب گرفته 

کروسینسکى از قلم فرهنگ دیده نمیشود، بلکه از خود فرهنگ است،  

زیرا که ماخذ را در ختم گفتار کشیش نشان نداده و دانسته نمیشود که  

ات خوب شاه محمود وسپاهیانش خود داری  چرا  مؤلف از ذکر صف

کرده است. درحالیکه نکات مهمى در مورد، روحیه جنگاورى  

سکرى و سادگى و کم توقعى افراد سپاه،  فغانها و دسپلین و نظم ع ا

خوراک، پوشاک، زیورات زنان افغان و صورت و سیرت آنان  

وکرکتر و روش حکومت شاه محمود هوتک و اخالق و سجایاى شاه  

رف هوتک و برخورد انسانی آنان با اسراء و مردم ایران و دیدگاه  اش

نان بر  اجتماعى و علل موفقیت آ  هاىآنان نسبت به طبقات و گروه 

 ثبت شده است.    اثرنظام حکومتى صفوى در این 

از قلم انداختن این نکات از سوی مرحوم فرهنگ ، نشان  

د عینی بیاورد که  میدهد که عمداً نخواسته نکاتی را از قول یک شاه

داللت بر انضباط وهیبت و صالبت  شاه محمود در کنترول و ادارۀ  

نیکو از روحیۀ جنگی  رده است. ورنه نقل صفات سربازانش  میک

می افزود وحسن   شودسپلین پذیری سربازان افغانی براهمیت کتاب

 نظر واعتماد پشتونها را نسبت نوشته های مؤلف بیشتر می ساخت. 

 
 94، ص 1مشهد ایران، ج 1371فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر،چاپ  - ۱۱9
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ات بسیار مفید و آموزنده ای در خاطرات  نکنسان یبد

کروسینسکی بچشم میخورد که درس های خوبی برای نسل های  

وان ما شده میتوانند، ولی متاسفانه که درکتاب فرهنگ)افغانستان  ج

حذف جمالت   در پنج قرن اخیر(، آن نکات مهم حذف شده اند. 

فه  ضاوغیر مسلمان وا  غیرافغان  سودمند از قول یک شاهد عینی

کردن جمالت عکس آن صفات از قول دیگران نه تنها با معیارهای  

ر نیست، بلکه  تعصب وسوء نیت  استفاده از منابع و مآخذ سازگا

 نویسنده را نیز نمایان میکند. 

 

 نتیجه:
از آنچه تا کنون گفته آمدیم، بدین نتیجه میرسیم که مولف  

شتونها، سه  پ افغانستان در پنج قرن اخیر،از روی  تعصب نسبت به

 پیام عمده را به ساکنان غیر پشتون مخابره کرده است:  

اقوام پشتون را از جنوب به   پیام اول، امیرعبدالرحمن خان

شمال کشور انتقال داد و زمین ها وملکیت های اقوام ازبک  

وتاجیک ساکن در سرحدات با روسیه را از آنها گرفت و به  

 پشتونها بخشید.  

نام افغانستان یک نام جدید است که   ه،پیام دومش اینست ک

ا  از سوی انگلیسها در قرارداد اتحاد ب  1۹۰1برای بار اول در 

ایران برضد افغانستان دیده میشود و قبل از آن کشورما بنام  

"خراسان" و "آریانا" نامیده میشد. وبه همین دلیل درمتون تاریخی  

 میتوانید. ن  شما اسم و رسمی از افغانستان دیده  1۹قبل از قرن 

پیام سومش اینست که، مردم هزاره پیروان فقه جعفری اند  

رض بر عقاید وفقه جعفری میدانند و  وتطبیق احکام فقه حنفی را تع

برای تطبیق فقه جعفری درمناطق هزاره نشین، دست به شورش  

 زدند و سرکوبی آنها از جانب دولت برای تطبیق فقه حنفی بود. 
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حال جامعه عقب مانده و اکثراً  ه ونتایج این هرسه پیام ب

بیسواد وتاحدی از هم گسسته ما خیلی خطرناک و زیانبار است و  

یرات سوء آن را پشتونهای شمال هندوکش در استانه سقوط  تاث

دولت داکتر نجیب للا ،وآغاز حاکمیت ربانی واقتدار دوباره ایتالف  

 .  ندشمال پس از سقوط طالبان ، بصورت فاجعه باری تجربه کرد 

 

درفصل های مختلف کتاب فرهنگ میتوان پیامهای ناخوشایندی را  

ان فرستاده شده است که مردم ما،  یافت که به آدرس اقوام افغانست

تاثیرات مخرب آنرا، با پوست وگوشت خود لمس کرده اند. دشمنان  

افغانستان بخاطر تاثیرات سوء همین پیامها است که پیوسته به نشر  

داخته اند وممکن است آنرا بطور مجانی درمیان   پروتکثیر این کتاب 

ر آن نه مردم  مردم صفحات شمال کشور تقسیم وتوزیع کنند، درغی 

ما عادت به کتاب خواندن دارند و نه کسی به تاریخ چندان عالقمند  

است، ورنه کتب تاریخی بهتر وباالتر از تاریخ فرهنگ از سوی  

ر رسیده است که روی چاپ  نشنویسندگان ودانشمندان افغان قبالً به 

دوم را ندیده اند.ازجمله تاریخ قدیم افغانستان ازمرحوم احمدعلی  

د، کتابهای تاریخی عالمه حبیبی، تاریخ های پوهاند علی  کهزا

محمدزهما، تاریخ های پوهاند میرحسین شاه،تاریخ های عزیزالدین  

  ره پوپلزائی،تاریخ های مرحوم غبار و عالمه فیض محمد کاتب وغی

را میتوان نام برد، اما این کتاب بیشتر از تمام آثار ادبی وتاریخی  

اخیر درکشورتکثیر شده است.علت آن  وسیاسی وهنری در صد سال 

جز پیام استخوان شکنی میان اقوام ، چه چیزدیگری بوده میتواند  

که دراین کتاب هست ودر کتب مرحوم غبار ومرحوم  حبیبی  

 حمد کاتب نیست؟     م ومرحوم کهزاد ومرحوم  فیض
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 بخش ششم

 تفاوت نظرفرهنگ با غباردر مورد امیرعبدالرحمن خان
 

امیر عبدالرحمن خان  سراسر فصلی که به دورۀ  فرهنگ، در

در کتاب خود اختصاص داده، تا توانسته امیر را با نوک قلمش  

تخریش و تخریب کرده و حتی یک جمله یا یک پراگراف و یا  

ی مثبت و ماندگار امیرعبدالرحمن خان تائید  سطری که در آن کارها 

ر یک ذهنیت منفی  شده باشد، رقم نزده است. بنابرین قضاوتی که بناب

 صورت گیرد، سالم نخواهد بود. کسی  در مورد 

فرهنگ نه از وحدت مجدد افغانستان توسط امیر عبدالرحمن  

خان اظهار رضایت و حمایت کرده و نه از تأمین امنیت عمومی در  

ور. نه از سرکوبی مدعیان سلطنت و فیوداالن و سرکردگان  کش

  ن داخلی شده بودند و نه قومی مرکز گریز، که عامل جنگ های خونی

از اقدامات امیر برای مدرنیزه کردن کشور با وارد کردن تکنالوژی  

نه از آوردن   جدید و تأسیس نخستین کارخانۀ تولیدی صنایع عصری. 

ن دولتی و قضات در سراسر افغانستان  نظم اداری و توظیف ماموری

دوبارۀ  تا نقش روحانیت متنفد را تقلیل دهد، و نه از رونق یافتن 

وضع قوانین، نظامنامه ها و   نه از پیشه وری،   تجارت و صنایع و

دستورالعمل ها برای بهتر شدن امور کشور، از هیچکدام اظهار  

 حمایت نمیکند.  

و به تحلیل رفتن آن خیلی  گوئی که به نظر وی تجزیۀ کشور 

بهتر بود نسبت به ظهور دوبارۀ افغانستان توسط امیر عبدالرحمن  

 با داشتن کشوری بنام افغانستان.    صاحب هویت شدن افغانها خان و

"  مستبد با کفایت فرهنگ، امیر عبدالرحمن خان را به عنوان "

خوانده با لوی یازدهم  و پطر کبیر و محمد شاه قاجار همطراز  

دانسته، از جهت خصلت او را با جدش امیر دوست محمد خان  
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خان برعکس ]جدش امیر  امیر عبدالرحمن مقایسه کرده میگوید:" 

ست محمد خان[ خصلت خشن و سختگیر داشت. با اینکه در  دو

زیرکی و حیله وری از جدش عقب نمی ماند، اما استعمال زور و  

مانعی را خواه   قوت را در کار ها ترجیح میداد و میخواست هر 

واقعی می بود، خواه وهمی و تصوری، با خون و آتش و آهن از  

 12۰میان بردارد." 

 یسد: "از مطالعۀ سوانح امیر و  نگ در جای دیگری می نو فره

سایر خصوصیات او میتوان باین نتیجه رسید که در این حرکات  

خوی  و خصلت او با محاسبه و سنجش بغرض تولید ترس و خوف  

عایا و تقویۀ حکومت مرکزی در برابر عناصر سرکش  در قلوب ر

بگر و بیرحم  هر دو دخیل بوده و از ترکیب هر دو شخصیتی حسا

ه بود که نام او هنوز در افغانستان مرادف هوشیاری و  بوجود آمد 

   ۱2۱جدیت توأم با ستمگری و قساوت است." 

مستبدانۀ امیر را چنین  فرهنگ خود جواب سوال روش 

ن شکی نیست که دولت های مشرق زمین تا سدۀ  میدهید: » در ای 

ً ماهیت شخصی و استبدادی داشتند و فقط  در دهۀ اول  بیستم عموما

قرن بیستم بود که در اثر نفوذ افکار جدید از اروپا و امریکا و  

مجادله و قیام مردم بعضی از دولت های خود کامۀ مشرق زمین به  

یدند، بنابرین تحصیل  یم مشروطه و بعد تر به جمهوری مبدل گرد رژ

اگر بگوئیم که طرز ادارۀ امیر ماهیت استبدادی   حاصل خواهد بود 

 ۱22"  داشت.

 
 386،413 ، ص1فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج - 120
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تنها در یک مورد و آنهم لغو ازدواج بیوه با اقارب شوهر  

متوفی و لغو محرومیت دختران از میراث که از زمان احمد شاه ببعد  

ز این  ا"  ر کمتر از یک سطر چنین تائید میکند: معمول بوده است د 

حیث در راه تخفیف فشار اجتماعی باالی زنان خدمت شایسته  

  ۱2۳" کرد. 

همه انتقادات خود از امیر، از  برعکس فرهنگ، با غبار 

  کارهای خوب او یاد میکند و مینویسد:

»امیر عبدالرحمن خان توانست بار دیگر در شرایط فیودالی  

نماید.   کشور را قایمامنیت سرتاسری   زیت بخشد ودولت را مرک

لهذا با آنکه اقتصاد رژیم، اقتصاد فیودالی باقی مانده بود. تبادلۀ جنس  

مقدمۀ پیدایش سرمایۀ تجارتی را در   وانکشاف نهاد  به به پول رو

یعنی هسته یی که با دورۀ امیر شیرعلی   دایرۀ وسیعی فراهم نمود.

  سرمایۀ تجارتی "بسویۀ  بود احیاء گردیده ومعدوم شده خان یکجا 

تجارتی  سال آینده طبقۀ بورژوازی  2۰در طی و  ملی" به میان آمده 

 فرهنگ جدید ظهور کرد.  در پهلوی آن متراکم گردید و 

تحریکات و دسایس دولت انگلیس  » غبار اعتراف میکند که: 

شرقی مملکت موجب بروز اغتشاشات میگردید و  در حواشی 

ردار پیر محمد  گماشتگان انگلیس از قبیل سردار نور محمد خان، س

خان و سردار باز محمد خان و سردار محمد حسن خان و سعدوی  

ر پکتیا و شینوار و ُکنر و باجور و سرحدات  کروخیل و امثال آن، د 

من خان می افروختند.  شرقی، متناوباً آتش فتنه بر ضد امیر عبدالرح

چنانکه دولت روس در شمال افغانستان این آتش را توسط سردار  

 ۱24« روشن نمود. اسحاق خان
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 259 یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

مرحوم غبار، فعال شدن اولین فابریکۀ اسلحه سازی امیر را  

ینگارد: " امیر عبدالرحمن خان سعی بسیار  دانسته م  ۱۸۸6در سال 

یلیون عسکر  میکرد که ذخیرۀ مهمات جنگی دولت را برای یک م

آماده نماید. لهذا از تمام معاش خوران دولت یک ماهه معاش در  

توسط   ۱۸۸6اسلحه گرفته میشد. بزودی در سالی برای خریداری 

  یک مستخدم فرانسوی دولت بنام » شورم کریشکر« از اروپا 

فابریکۀ حربی که توسط  قوۀ بخاربکار می افتاد خریداری و وارد  

 درکابل تأسیس گردید.  شد و بنام "ماشینخانه" 

 نفرکارگر مصروف کار بودند. تولیدات   4۰۰۰دراین فایریکه  

تفنگ وغیره لوازم   52۰۰و  ۱25[توپ ۳6۰تا [ ۰4۱ساالنۀ  آن 

پ قاطری  نظامی قرار ذیل بود: توپ جلوی دنباله پر صحرائی، تو

کوه، توپ بزرگ استحکام  و قلعه، توپ غرابین )ماشیندار(، تفنگ  

بورد، تفنگ بغل پر، تفنگ   ۳۰۳ن، تفنگ های نوع هنری مارتی 

ه شکاری،  دوازده تکه، تفنگ پنج تکۀ جاغور دار، تفنگ دو میل

کریچ، برچه، خنجر، شمشیر، کارد، چاقو، باروت، کارتوس، گلۀ  

ول برنجی، پتاقی توپ و تفنگ، فیوز  شربنل فوالدی و چودنی، خ

هم به   برنجی و چوبی وغیره. این فابریکه توسط کارهای دستی 

تولیدات می پرداخت و اشیاء از قبیل: دریشی های عسکری، خیمه،  

ش و کاله و کمپل تولید می کرد.   بیرق، بوت و موزه، دستک

فابریکه دارای شعبات مختلف صنعتی از قبیل: نجاری، سراجی،  

بی سازی،  مسگری، آهنگری، فلزکاری، زرگری، مسکوک  حل

، حکاکی و ارابه سازی،  سازی، گلیت کاری، سیم دوزی، گل سازی

صندوق سازی، چاپخانه لیتو گرافی، جراب بافی، دندان سازی،  
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لیم و قالین بافی، کاشی سازی، حجاری، نقشه کشی،  سترنجی و گ

   ۱26د." چودن ریزی، اسپرت کشی، سوهان سازی و غیره بو

بطورخاصی توجه   ،امیر به انکشاف زراعتغبار می افزاید 

تمام اوقاف مذهبی که از قدیم در افغانستان موجود بود با ارقام   :کرد 

ردید و فقط   و تصدیق نامه های روحانیون و مستمری خوران ضبط گ

برای بعضی که در خدمت دولت بودند مستمری کمتر و"رقم" جدید  

زراعت هم بند آب قدیم غزنه ترمیم و   داده شد. برای انکشاف 

، تخم پنبه از   ر قطغن حفر گردید نهرهای جدید غموری و اجمیل د 

امریکا،  زرد چوبه و زنجبیل از هند، نیشکر از الهور، تاک از  

اشجار و گل از اروپا و افریقا، اسپ از سیالن و  سمرقند، بقوالت و 

داخل مملکت، ایران، خر از بخارا وارد کشور شد. همچنین در 

وغیره بین   انتقاالتی به عمل آمد و شیر توت بدخشان و قوی سیستان 

 ۱2۷  والیات مبادله گردید.

غبار عالوه میکند که، امیر عبدالرحمن خان در داخل سرحدات 

قی روح جهاد و دشمنی با انگلیس را می دمید و  آزاد افغانستان شر

سرحدات آزاد کتب و رساالتی در این موضوع منتشر میساخت و در 

و غداری دولت   توزیع مینمود. او علناً در دربارهای خود از بیوفائی 

انگلیس و دشمنی او با اسالم سخن میگفت و مردم را تشجیع می  

پول و اسلحه کمک میکرد   نمود. امیر به رهبران مردم سرحدات آزاد 

ً او به نشر رساالت   تا برضد حکومت انگلیس بکار ببرند. عالوتا

موظف حدبخشی دستور  جهاد پرداخت وهم به مامورین  تبلیغی 
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 26۱ یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار

و تأکید  مواضع عمده را دقیقاً مشخص کرد و نام برد  العملی صادر و 

 ۱2۸کرد که انگلیس بیشتر از آن تجاوز نکند. 

اب غبار را خوانده و ذکر کارکردهای  بدون تردید فرهنگ کت

وانده  نیک وماندگار امیر عبدالرحمن خان را در اثرماندگارغبار خ 

ه او بیشتر  ،ولی درکتاب خود از آنها یاد نکرده، تا نشان داده باشد ک

از غبار، واقعیت گرا و در ضدیت باخاندان سلطنتی افغانستان قرار  

گ در سلطنت محمدزائی  دارد، حاالنکه واقعیت چنین نیست. فرهن

)ظاهرشاه( به  مقامات وزارت و وکالت وسفارت رسیده و از طریق  

خود داکتر محمدامین فرهنگ با خواهرملکه حمیرا، خود  ازدواج پسر

پیوند داده بود، اما غبار هرگز حاضر به اشتی با   را با سلطنت 

خاندان سلطنت نشد و دست از مخالفت علنی با خاندان سلطنت  

 نگرفت. 
 

 نقش امیرآهنین درساختن افغانستان غیر قابل تجزیه: 

 

ن خان زمانی  نقش وطن پرستانه امیرآهنین،امیرعبدالرحم

ا امروز،  بخوبی برجسته میگردد که می بینیم پس از کودتای ثورت

نقشه ها وپالن هایی زیادی برای تجزیۀ افغانستان از سوی دشمنان  

اتنیکی اقوام   -آن طرح شده است، اما بخاطربافت اجتماعی

افغانستان در شمال وغرب وجنوب کشور،که طراح آن امیر بوده  

 ا نقش برآب شده است. است، همگی این پالنه

ر طایفه و قلعه  هر آخوند و مال، سرکردۀ ه   امیر مینویسد:"  

خود را پادشاه باالستقالل میدانستند و از مدت دو صد سال آزادی و  

مالها را حکمرانان سابق  خود سری بیشتر از این آخوندها و 

افغانستان متعرض نشده بودند. میر های ترکستان و میرهای هزاره  
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رده های غلجائی بالنسبه از امرای افغانستان قوی تر بودند.   و سرک 

زمانیکه آنها حکمران بودند، پادشاه نمیتوانست در مملکت   و تا

ان عدالت نماید. لهذا نخستین کار من این بود که قطاع الطریق

وسارقین  و ابنای کاذب و پادشاهان جعلی را تمام نمایم. اذعان 

نبود، بعضی از آنها را تبعید کردم یا عازم  مینمایم که این کار آسانی 

 ۱2۹.« سفر آخرت شدند 

یر عبدالرحمن خان برای آوردن ثبات واستقرار حاکمیت  ام

ملی وامنیت عمومی  وتأمین وحدت دوبارۀ  کشور وحتی برای جلو  

ی از تجزیۀ آن در آینده ، از سیاست »استبداد هدفمند«  گیر

ام شورشی از درخشونت  کارگرفت و درعین حالی که با مردم واقو

ی از والیات  وشدت عمل پیش می آمد، به تبعید اقوام شورش 

مرکزی، جنوب وشرق وغرب به شمال کشور می پرداخت تا هم  

اقوام   جلو شورش ها و طغیانهای  بعدی را گرفته باشد وهم 

سلحشورجنوب را در مرزهای شمالی کشور، بخاطرایجادسدی در  

جابجا کرده باشد. ازاینست که از  برابر تجاوز احتمالی روسها، 

است، هیچکس نمیتواند افغانستان  برکت دور اندیشی آن امیر با کی

   . را به شمال وجنوب یا غرب وشرق تجزیه کند 

خود از افغانستان  امیر عبدالرحمن خان بنابر شناخت وتجربۀ 

واحد و متمرکزی  تکه تکه دراثر تجاوز دوم انگلیس ،یک افغانستان  

د تا از دست درازی دو ابر قدرت استعماری وقت )روسیه  بوجود آور

وانگلیس( درامان باشد ودر جهان به حیث یک کشور مستقل شناخته  

شود. اوهنگامی که  قدرت های مرکز گریز را وادار به تمکین از  

دولت[   -ت مرکزی می نمود، به منظور ساختن پروسۀ]ملت دول

نواده های سران  یان را سرکوب میکرد، و خامخالفان وشورش 

شورشی را محکوم به تبعید در شمال کشور میکرد وآنان را  در  
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نزدیک به مرز روسیه طوری جابجا نمود تا در آینده هیچ قدرتی  

که یکصد سال بعد از  نتواند در فکر تجزیۀ افغانستان بیفتد. چنان

های که برای تجزیۀ  تشکیل افغانستان برپایۀ نقشۀ امیر، تمام نقشه 

قرن بیستم ،در زمان   ۹۰و ۸۰تان به شمال وجنوب در دهه افغانس

  -اشغال کشور از سوی اتحادشوروی ونیز درعهد حکومت ربانی

،چونکه امکان عملی شدنش   ۱۳۰مسعود طرح گردید، نقش برآب شدند 

. در آغاز قرن بیست ویکم نیزپس از حملۀ امریکا با  را نیافتند 

کمیت کرزی سه بار  هان برافغانستان، درعهد حاکشور ج 44اتحاد 

نقشه های تجزیۀ افغانستان از سوی متخصصان تجزیه طرح گردید،  

ولی بازهم در راه تطبیق آن درماندند وطراحان انگلیسی وامریکائی   

 . خجالت زده پشت گردن خود را خاریدند 

تنها همین پیشبینی خرمندانۀ امیرآهنین به اندازۀ کل عقل  

یۀ کشور در اخیر قرن بیستم  مدارانی است که در صدد تجزسیاست 

بودند ولی شکل عملی آنرا یافته نمیتوانستند. زهی برچنین خرد  

سیاسی امیرآهنین! که باید مثل کاکه های کابل گفت:»بیشک بچۀ  

 افضل، کمت!« 

 
 

 لرحمن خان به عمرانات با شکوه:توجه امیر عبدا
امیر عبدالرحمن خان درحین سرکوب شورشهای فیودالی  

ایفی،یک لحظه هم  از عمران ودوباره سازی کشور، از  وملوک الطو

اعمار بناهای تاریخی وکشیدن جاده ها و تامین امنیت سرتاسری  

ن  غافل نبود و مسافرت از یک شهر به شهر دیگر وتجارت بی 

ند وآسیای میانه در کمال امنیت ادامه داشت . چنانکه   افغانستان وه

 
جنوری  28،مقاله اتالنی پیژنی؟)بخش دهم(،افغان جرمن آنالین محمدانور آڅړدیده شود: - ۱3۰

2017 
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ج قضیۀ جنائی رخ  درجریان مدت یک سال در سرتاسر کشور پن 

نمیداد واین نتیجۀ تدبیر و تعقل ودوربینی آن امیر آهنین در سرزمینی  

کوهستانی واز هم گسسته با مردمانی سرکش ودسپلین ناپذیر بود که  

 ید نظرکنیم. در موردش تجد   ایجاب میکند تا 

»در دورۀ سلطنت امیر امنیت عمومی موجود بود.  بقول غبار،

رزمی و در مساجد مبلغین جهاد دینی  در بازارها قصه سرایان 

مصروف فعالیت بودند.  از طرف  دیگر میله های اصناف اهالی و  

در پایتخت  پیشه وران با ساز و سرود و رقص و آواز دوام داشت. 

ساز و آواز و رقاصه ها شمرده میشد. در   »خرابات« مرکز  محلهُ 

رغ  پهلوانی و قچ جنگی و ممیدان های مخصوص چوب بازی و 

بازی رواج داشت و اسپ دوانی و شمشیر و نیزه بازی معمول بود.  

استثنای سردار حبیب للا خان در امور  خانوادۀ شخصی امیر )به 

در امور   الی( حق مداخلهنظامی و سردار نصرللا خان در امور م

رویهمرفته هیچ کدام از پسران امیر تاجر و  کشور را نداشتند.  

 و خارج کشور نبودند و فقط با معاش دولت و  سرمایه دار در داخل 

 ۱۳۱. « اعزازی می زیستندرتبۀ  

شخصی حکام و مامورین را  امیر، مصارف غبار می افزاید:

بدون مالیات  ن نمود که مردم که از مردم میگرفتند، منع کرد و اعال

مامور پول و جنس ندهد. اگر کسی هدیه یی به  معین دولت به هیچ 

ها مجبور بودند که نقد  و جنس را تحویل خزاین  اینها می داد، آن

صورت تکثر دارایی  در  نمایند. مامورین مراقبت میشدند ودولت 

از میگردیدند. راجع به مامور متجاوز  بنوعی از انواع مصادره

میخواست و در صورت شکایت مردم ]مجرم را[مجازات  مردم رأی 

ً در منظر عام و چوک کابل عملی   مینمود. این مجازات بعضا
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میگردید. به عالوه ادارۀ عهد نامه تأسیس کرد که هر ماموری عهد  

اعدام شود.  مردم و دولت ببندد و در صورت تخلف عدم خیانت به 

ین بود، درهم شکست و  امیر بست خرقه قندهار را که پناهگاه مجرم 

  عبدهللا خان( را کور کرد.«  پناهندۀ آن )محمد یوسف برادر سردار

 ا( )همانج

بدینسان امیر کشوری ساخت که از نعمت امنیت سرتاسری  

  امن وامان.غبار می نویسد: برخوردار بود و راه های کاروان رو 

امیرعبدالرحمن خان در حفظ امنیت بشدت کوشید تا جائیکه بقول  »

شخص متهم به  میرزا یعقوب علی خان خافی نویسندۀ معاصر امیر، 

انهای تجارتی اگر مورد سرقت  دزدی به دار کشیده میشد و کارو

 ردید.به تجار مسترد میگ  پیدا و قرار میگرفت، اموال مسروقه کامالً  

او میگوید: روزی مقداری پول در دستمالی پیچیده در معبرعام  

و کسی جرئت برداشتن نداشت تا سپاهی  ، )شور بازار( افتاده بود

کوتوالی )پولیس( رسید و برداشت و در چوک شهر آویخت،  

  ۱۳2« نشانی گفت و بگرفت. صاحبش آمد و  

شود ،  در افغانستان هرچه ازعمرانات تاریخی ومدنی دیده می

ماحصل دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان، وپسر ونواسه اش   

 ن للا خان است. امیر حبیب للا و امیر اما

غبار از عماراتی که توسط امیرآهنین در کابل و والیات ساخته 

ریخ خود  یاد کرده مینویسد: ارگ کابل، گلستان سرای شده اند، در تا

اشت، قصر بوستان سرای، که مقابل مقبره موجودۀ امیر موقعیت د

برج   عمارت مهمانخانه امیر )که بعداً والیت کابل در آن قرارگرفت(

هر آرا، سالم خانه، کوتی باغچه، مهتاب قلعه که بنام قصر ملکه  ش

عمارت سرای علیا که بعد ها  مسما بود. عمارت باغ چرمگری، 

عمار  حریق گردید. گنبد کوتوالی )که بعداً بجای آن خیبر رستورانت ا
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گردید(، مسجد عیدگاه، مسجد شاهی، قصر باغ باال. سالمخانۀ  

یم چهلستون، همچنین عمارت زرنگار  پغمان، مهتاب قلعه، قصر قد

(،  در هرات، عمارت جهان آرا و باغ جهان نما در تاشقرغان )خلم

قصرشاهی جالل آباد، عمارت منزلباغ قندهار و یک عده پل ها و  

خوست و ده دادی ]مزارشریف[ وهرات  قشله های نظامی درکابل و 

     133وغیره. 

  ارگ شاهی یا مقر ریاست جمهوری افغانستان
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 حرم سرای ارگ شاهی 
 

 
 قصر درارگ امیر عبدالرحمن خان کوتی باغچه زیباترین
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 قصر ستور وزارت امورخارجه از ساخته های امیر آهنین 

 

 
       درآتش سقویها سوخت  1928باغ شاهی جالل آباد که در در
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   قصر شاهی جالل آباد

عالوتاً قصر زرنگار در بوستان سرای در محل پارک  

عبدالرحمن خان،  زرنگار) محل اقامت شاه بوبوجان( خانم امیر 

وعمارت دافغانستان بانک، وقصرصدارت برای بود وباش سردار  

نصرللا خان، قصرستوروزارت امور خارجه از ساخته عهد امیر  

   عبدالرحمن خان است.

باید بنیانگذار افغانستان موجود،  ی امیر عبدالرحمن خان را م 

متمرکز وبا امنیت، شخصیت وطن پرست و دور اندیش برای یک  

 غانستان یک پارچه وغیر قابل تجزیه بشناسم.  اف

آیا کس گفته میتواند که ربانی وشرکای دیگرش، با همه    

امکانات پولی خود، برای اعمار و عمران این کشور، مثال: یک  

انه، یا یک ساختمان با شکوه دولتی یا اعمار  اخپوهنتون، یا یک شف

ی در زادگاه  یک بند آبگردان برای رفع مشکالت یک ولسوالی، حت

 خود، خشتی بر روی خشتی گذاشته باشد؟ نه خیر! 
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