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  ياد آوری  نويسنده

 

برخی بررسی ھا ازبرخی آثار نويسندگان افغان،مجموعه ای از 

ی است که مولفان ھا وبررسی ھای نويسنده برآن اثارتقريظ ھا وتحليل 

 ن خودند ويا از طريق دوستاًخصا آثار خود را برايم فرستاده امحترم يا ش

تحليل ھا  وھا تبصره ھا فرصت ھای فراغت برآنبرآن آثار دست يافته ام ودر

  . برداشتھای خود را نوشته ام ودر پورتال افغان جرمن به نشر سپرده امو 

برجسته  البته تعداد آثاری که به منظور بررسی ونگاشتن تقريظ و

 برای من فرستاده شده، بيشتر از اين ھای است که  اثرساختن خوبی ھای 

اران وع<قمندان اين د دوستشدراين مجموعه گرد آورده ام واينک پيشک

  . نمايم آثارمی

شعری خانم با ارزشمند  پنج مجموعهتا نيافتم ازاين که فرصت 

برآنھا ابراز  بخوانم وخانم صالحه جان  واھب را کشور قريحه وپراستعداد 

گرفتاری ھای زندگی شخصی که با مريضی  جزدليلی نمايم، نظر

ا در  ھرکاری رومريضداری ومصروفيت ھای  فرھنگی، فرصت انجام

را برای عذر  ديگری ندارم، وھمين ، عذرستموقعش از من گرفته ا

 ھای ديگری که آثارخود را با امضای خود مزين کرده برای من نويسنده

 آقای  پيکار پامير و اقای :، نويسندگانی چونمعنايت کرده اند،تقديم ميکن

غيره وثمان داکتر مرحوم اکرم عرتبيل شامل آھنگ عزيز وآقای جھانی و

 تا تقديم ميکنم واميدوارم در بقيه عمر چنين فرصتی ميسرگردددوستان 

  .نمکجبران مافات 

م؟ برای اينکه اين تقريظ ھا انجام دادولی ھمين کار ناقص را چرا 

وبررسيھا وتحليلھا،از ردۀ کتابھايم که ھريک موضوع مشخصی را دنبال 
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. ن يا آن کتاب خود شامل نمايمميشد،آنھا را زير ايميکنند،خارج بودند و ن

 آنھا �زم  بردسترسی آسان ترومفقود شدن اين مقا�ت برای جلوگيری از 

 در از آرشيف مقا�ت سالھای گذشته جستجو وگرد آورم و  رادانستم آنھا

مثل يک اثر مستقل درسلسله آثارم به ه با حجم مناسب يک مجموع

  . دوستداران کتابھايم تقديم نمايم

 ھا و بررسی ھا وتحليل ھا نظر به قريظ اين تتفصيل   ياکوتاھی

ت که بعضی موضوعات طبيعی اس. از ھم فرق داردمحتوای آثار مورد نظر،

که ع<وه برمحتوای خود اثر،نکات واقع شده طوری  نويسنده طرف دلچسپی

  تقريظ ھابرخیلی  و، تا موضوع کاملتر شده باشدم اافزودهبر آن ديگری 

 از ارزش که به ھيچ وجه ارائه شده، موجوده پردازی با حجم بدون حاشيه 

  .اثر نکاسته است

بتوانم اين با تقديم اين خدمت کوچک فرھنگی اميدوارم در اينده 

اسباب رضايت دوستانی که آثارشان بدستم رسيده  رفع نمايم و راخ<ء کارم

  .فراھم کنمودراين مجموعه نيامده اند، اند، 

  2017/ 6/5پايان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 7 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

  

  

  مقالۀ اول

  

 مروری  برکتاب

 زندگی امير دوست محمدخان،امير کابل

  ترجمه داکتر سيد خليل هللا ھاشميان

  )٢٠٠۶جنوری١۵(

 

زندگی امير دوست محمدخان ، تاليف موھن �ل 
کشميری ،ترجمۀ دکتر سيدخليل هللا ھاشميان، چاپ 

تاريخی کتاب مھمترين  امريکا، ٢٠٠۶جنوری 
 است که رخداد ھای غان وانگليسجنگ اول اف

ابر قدرت  تاريخی ، سياسی ونظامی دو
در قرن نزدھم  را) روسيه وانگليس(استعماری

مولف کتاب، . ميBدی برمحور شکل گيری افغانستان، توضيح وتشريح ميکند
موھن �ل ھندو، يکی از ورزيده ترين جواسيس ھندبرتانوی است که خواسته 

 ١٨٣٩تجاوز نخستين انگليس برافغانستان را دراست با نگارش اين کتاب 
ميBدی بخاطرحفظ سرحدات ھندوستان در برابرپيشروی روسيه تزاری 
درآسيای ميانه، محق جلوه بدھد، ولی آنگاھی که فرجام سياست  استعماری را 
ارزيابی ميکند و می بيند که انگليس در اين راه تمام قشون خود را به استثنای 

خته است ، بدون آنکه کدام دست آوردی داشته باشد تا تفوق خود يکنفر تباه سا
رادر عرصه نظامی ويا سياسی بررخ روسھا بکشد، آنگاه اززير قلم اونکاتی 
فروچکيده که پرده ازروی دسايس وتوطئه ھا ووعده خBفيھای دست 

 .اندرکاران سياست استعماری در افغانستان ومنطقه برداشته است

در استخدام افراد : از ھرچيز ديگر نقش موھن �لدراين کتاب بيش 
Bدر : ًموثر در دستگاه حکومت سرداران قندھاری ودستگاه امير کابل مث

استخدام مBنصوح، مشاورارشد وبلند مرتبت سرداران قندھاری وھمچنان 
جذب سر لشکر سپاه قندھارحاجی خان کاکر،وبالنتجه شکست وفرارسرداران 

يز در فتح با�حصار غزنی واز تيغ گذشتاندن مدافعين آن قندھار به ايران، ون
 وبه اسارت گرفتن سردارغBم حيدرخان پسر امير دوست محمدخان، ونيز
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درجلب وجذب خان شيرينخان چنداولی ، سرلشکرسپاه اميردوست محمدخان 
در جبھه ارغنده وفراری ساختن امير بسوی بخارا وھمچنان در ايجاد شورش 

پروان برضد اميرکابل وھم در نجات دادن اسرای انگليس از مردم کوھستان و
 صفحات (. موثراست چنگ صالح محمد خان در باميان بسيار چشمگير و

 ) ٢،ج٢٠٠،٢٠١،٣٨٢ ،١٠٩،١٧٢ ،١۵٢،١٣٣،١۵۶

زندگی امير دوست محمدخان از اين جھت نيز کتاب بسيار پر اھميتی 
ه برای طرد است که درآن سيماھای رجال وشخصيت ھای ملی را ک

 در منزل عبدهللا خان اچکزايی در ١٨۴١سال نومبر متجاوزين از کشوردر
کوچه باغ نواب گردآمدند وتصميم گرفتند ،از قبيل امين هللا خان لوگری، 
سکندرخان، عبدالسBم خان،ميرافضل خان،ميراحمدخان، صمدخان، 
 محمدحسين خان عرض بيگی چنداولی،حاجی عليخان، خضرخان کوتوال،
 ميرجنيد، محمدعظيم خان پيشخدمت،ناظرعلی محمد، ميرآفتاب، ميرزامير،

 محتسب ،ميرمحبوب،ميرحاجی،ميرسيدخان،ميرغBم قادر،اقارب  عبدالرحيم
شجاع الدوله خان، نواب محمدزمان خان،نواب (امير دوست محمد خان 
 ،پسران ميرداودخان ھوتک،وليخان ميراخور،)محمدعثمان خان وغيره

شناساند و  به ما می) ٣٠۴ص(وبگاھی،عبدالرحمن خان عثمانلو اکبرخان خ
محمدعثمانخان تگابی، : ھمچنان از مبارزين ملی در نقاط ديگر کشورچون

ميرمسجديخان کوھستانی، ميردرويش برادر ميرمسجدی خان، ملک سيف 
الدين خان گل دره، عليخان تتمدره، محمدشاه خان غلزايی وبرادرش دوست 

سلطان احمدخان داماد (=  محمداکبرخان وسلطان جانمحمدخان، وزير
وغيره که تا آخرين لحظه پايداری کرده )وبرادر زاده امير دوست محمدخان 

اند واز جان ومال وھستی خود درگذشته اند تا دوباره کشور خود را از کام 
 . اژدھای استعمار نجات بخشند، به ماسخن ميگويد

ُوبا نفوذ کـنـــر مرحوم سيدھاشم در اين کتاب ما باشخصيت روحانی 

کنری که عم سيد صفدرپدر سيدجمالدين افغانی وپدرپدر بزرگ دکتور 
دکتور ھاشميان در . ميشود، آشنا ميشويم) مترجم کتاب(سيدخليل هللا ھاشميان

درحاشيه يک رخداد تاريخی از مقاومت ) ٢،ج٢۵٨ -٢۴٩صفحات(اين کتاب 
انگليس  ياد کرده ونيز به معرفی سيد سيد ھاشم خان کنری در برابر قوای 

ھاشم کنری وسلسله نسب وی پرداخته است که نشان ميدھداين خاندان از 
اخBف سيد علی ترمذی معروف به پير بابا از مخالفين سرسخت پير روشان 
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انصاری بوده واسBف سيدجمالدين افغانی ھنوز درو�يت  کنرافغانستان از 
 .ونام ونشان معلومدار دارندخود قلعه وزمين وباغ وعقار 

ھمچنان در اين کتاب ما با سيما وچھره ھايی وطن فروش وخاينان ملی 
نيز آشنا ميشويم که می بينيم بخاطر پول ومنافع شخصی چگونه برای بيگانه 
ھا ومتجاوزين جاسوسی ميکنند تا مردم وطن دچار ذلت وزبونی وسلطه 

ن چھره ھای خودفروخته نيز اي. وعمر استعمارگران درکشور بيشتر گردد
بايد برای نسل ھای حال وآينده معرفی گردندتا درس عبرتی باشد برای 
ديگران که اين مطالب را ميخوانند، از قبيل حاجی خان کاکړسرلشکر 
سرداران قندھاری ،ومB نصوح پيشکار بلند مرتبت سردار کھندلخان 

جان فشان خان قندھاری ،نايب شريف خان  وخان شيرينخان چنداولی و
،مير حسن، شاه جی، مB )مشھور به بچه پھلوان( پغمانی وتاج محمد

احمدبرنج فروش، غBم خان پوپلزايی ،مھرعلی خان، علی ميرزا وعباسخان 
شاه غاسی، سيدمرتضی شاه کشميری،غBم حسن خان قزلباش ، شيرعليخان 
يد جوانشير، آغاحمزه، مستوفی عبدالوھاب درانی ، سردار عبدالرش

محمدزائی وغيره نيز آشنا ميشويم که عاقبت شومی در انتظار شان است و 
برخی از اينھا حتی بعد از فرار به ھندوستان به حال زار وابتر روزگار 
ميگذشتاندند ولی روی باز گشت به کشور خود را نداشتند ونام بدی از خود 

 ) ٢،ج١٨۶،١٣۴ ،٢٩٢ ،٣٨٣،٣٨۴،٣٨٢صفحات .(درتاريخ گذاردند

طور نمونه ازجاسوسی غBم خان پوپلزائی برضد دولت امير دوست ب
محمدخان يادآور ميشويم که کار کردھای اوبرای خوش خدمتی به بيگانه چه 

ھنگاميکه من از « : موھن �ل ميگويد. پيامد ناگواری برای اودر برداشت
مشھد به پشاور برميگشتم، درمسير راه من در کلکته باغBم خان آشنا شدم 
واو مرا برای نان شب دعوت کرد واين شناسائی  ودوستی با�خره منجر به 

ھنگام ....[آن شدکه بعدا او بحيث مخبر وجاسوس من درکابل مقرر گرديد
از قندھاردر تحت ھدايت ] ١٨٣٩اشغال قندھار توسط قشون انگليس در بھار

Bم خان ًومراقبت آمرين انگليس، من حواله مبلغ چھل ھزار روپيه را برای غ
بکابل فرستادم که درآن زمان پر آشوب توسط يک صراف شکارپوری بنام 

اوليای انگليس از قندھار به غBم خان .درکابل به او پرداخته شد»پوکھار«
ھدايت داد تا درکابل بمقابل امير دوست محمدخان آشوب وبی امنيتی ايجاد 

 ھمکاری حافظ غBم خان توانست حمايت و. ومردم را بضدامير تحريک کند
جی ، فقير معروف کابل وپسر ميرواعظ، را که ياغی ترين رافضی رياکار 
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او ھمچنان موفق شدحمايت وھمکاری خواجه .درسلطنت کابل بود،تامين کند
خانجی ساکن عاشقان وعارفان ويک عده مشاھير وخوانين ديگر مقيم کابل ، 

باری . تامين کندچه درانی وچه قزلباش رابرای شاه شجاع وانگليس جلب و
غBم خان با تغييرقيافه درلباس زنانه درحالی که چادری پوشيده ووجود خود 
رااز سرتاپا پوشانده بود، صبح وقت سوار بريک مرکب از چنگال امير کابل 

بدين ترتيب او با مھارت توانست از . فرار ودر يک جای دور مخفی گرديد
را امر بازداشت او توسط امير دستگيری خود توسط عمال امير فرار کند، زي

بعد از آن غBم خان پوپلزائی، بسواری اسپ خود را به تگاب . صادر شده بود
" بچه مازو"رساند ونزد ملک شاه دادخان زعيم تگاب که در نزد مردم به 

) غBم خان(ملک مذکور به او پناه داد وھم بمشورت او. معروف بود، رفت
فداری شاه شجاع بسيج نمود وھمراه با عمل کرد، چنانچه قوم خود رابطر

غBم خان به کوھستان رفت که درآنجا ھمه سران اقوام از قبيل 
ميرمسجديحان، مير درويشخان، مير خوجه، خليفه ابراھيم، مير سکندرشاه، 
سيف الدين ، ملک عيسی خان، وديگر سران نجراب ، پنجشير، غوربند، 

بحمايت از پBن ونظرات غBم کوھستان وکوھدامن ھمه سBح بدست گرفته 
بدينسان پولی که ما از قندھاربرای غBم خان بکابل ارسال . خان برخاستند

کرده بوديم، او پول مذکور رابرای توليد اغتشاش بمقابل امير دوست 
وامير را که ھنوز درکابل بود توسط يک . محمدخان توزيع ومصرف نمود
 عين زمان برای خفه ساختن قيام حافظ جی در. حمله از کوھستان تھديد کرد

مردم کوھستان که او را بحيث پير مذھبی خود تقديس مينمودند، دست به 
معھذا حافظ . ًتظاھر زد وظاھرابضدانگليس با امير دوست محمدخان پيوست

جی از نزد غBم خان دوست وھمکار انگليس مبلع ھشت ھزار روپيه بطور 
عوض آنکه پيروان کوھستانی خود مخفی بقسم تحفه پذيرفته بود، لھذا ب

رابکمک امير وبرضد انگليس تشويق نمايد، حافظ جی وقتی بکوھستان رسيد 
 ) ٢،ج١٨۴ ،٢٠١،١٩٩صص ( » .به نفع انگليس با غBم خان ھمکاری نمود

انگليسھا ميدانستند که آسان ترين راه اغوای مردم برای شورش، جلب 
 خان پوپلزائی با آگاھی از اين روحانيون متنفذ است وبه ھمين دليل غBم

رازقبل ازھراقدامی با پرداخت مبلغ ھشت ھزار روپيه توجه وھمنوائی 
درحالی که . روحانی شھرحافط جی را بسوی شاه شجاع جلب کرده است

برادران ديگر حافظ جی ، ميرحاجی ومير آفتاب عناصر ضد انگليسی بودند 
اما .زين ملی قرار داشتندوتاخروج انگليس از کابل ھمواره در صف مبار
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شخص حافظ جی با ھمه خوش خدمتی به شاه شجاع وانگليسھا يک سال بعد 
. مورد بی مھری وخشم اوليای امور انگليس قرار گرفت وبه ھندتبعيد گرديد

وسران کوھستان وپروان نيز که فريب وعده ھای ميان تھی ) ٢۶٩ھمان،ص(
عد برضد شاه شجاع وانگليسھا غBم خان پوپلزائی راخورده بودند، يکسال ب

قيام کردند و در زير علم امير دوست محمدخان برقرارگاه ھای نظامی 
-٢٧۵صص.(انگليس دليرانه حمله بردندوتلفات سنگينی بردشمن واردآوردند

 )٢،ج٢٧٠
پايان سرنوشت جاسوسی غBمخان پوپلزائی نيز خواندنی وعبرت 

م خان مشوره وخدمات نھايت غB« : انگيز است، از قول موھن �ل ميشنويم
ارزشمند باوليای انگليس وھم بشخص شاه شجاع واراکين دولت او بارتباط 
ًطرزاداره مملکت تقديم نموده، ارزش خدمات او خصوصا در دوصحنه، يکی 

بھنگام ظھور امير دوست محمدخان درکوھستان که برای جنگ با انگليس 
-١٨۴١(ت بزرگ درسالھای احضارات گرفته بود، وبار ديگربھنگام مصيب

در دوران وقوع حادثات مذکور . درکابل، غير قابل جبران ميباشد)۴٢
غBمخان بخاطر خدمات مھمی که انجام داده ھميشه در نزد انگليسھا 
باعBقمندی يادشده است، امااينک من مجبورم شمه ای درختم داستان او ھم 

رمقابل خدمات ارزشمند انگليسھا د. وھم پيرامون پايان زندگی او بنويسم
غBمخان وعده ھای تحريری وھم شفاھی دادند که گويا او را برتبه ومقام 
ًميراثی اش ميرسانند، وعBوتا وعده کردند امتيازات وھم مستمری دايمی از 

اما ھيچيک . طرف دولت انگليس وھم از جانب شاه شجاع باو داده خواھدشد
انگليسھا ازجانب خودبرای . ا نگرديداز تعھدات مذکور ھرگز در مورد او ايف

مردم وکسانی که خدمات ارزشمند به نفع انگليس انجام ميدادند، وعده ھای 
. بلند با�يی ميدادند، ولی اين وعده ھا فقط درقالب الفاظ باقی ميماندند
غBمخان پوپلزائی که ھنوزھم بايفای وعده ھای دولت انگليس اميدواربود، 

ھمکاری خود با انگليس تا زمانی منصرف نشد که ازاخBص وعBقمندی و
آنگاه اونيزبه تعقيب انگليسھا به . سپاه انگليس مجبور به ترک افغانستان گرديد

لوديانه رفت، چون اقامت او در افغانستان بدون موجوديت سپاه انگليس خطر 
بدين نھج غBم خان زمين وجايداد وحتی خانه نشيمن  . حتمی به حيات او ميبود

وھم اقارب ودوستان خود را بخاطر نزديکی وخدمت وتعلقيت به انگليس از 
اينکه دولت انگليس . دست داد وبحيث يک فراری درکشورھند مقيم شد

تعھدات ووعده ھای خود را چطور و چقدر در برابر او ايفا نمود، قابل شنيدن 
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 اما انگليس درکابل به اعطای نشان ولباس فاخره او را مفتخرساخت،. است
مBشکور ونظام _درعين زمان اوليای انگليس به شاه شجاع و وزيران او 

اجازه ميداد باغBمخان به حيث يک آدم کوچک، مانند يک پايدو، _ الدوله
حتی با�ی جايداد شخصی بسيارکوچک وناچيز او ماليات وضع . معامله کنند

حمدخان از درحالی که ھمين جايداد در دوره امير دوست م. وتحصيل کردند
درنتيجه اين طرز معامله غBم خان آنقدرفقير وناتوان شد . ماليات معاف بود
خود راجواب داد، اسپھا وھر چيز قيمتدار خود را " مستخدمين"که در لوديانه 

بفروخت وبعد ازآن به فاقگی بسر ميبرد، درحالی که مريض وزمينگيرھم 
يک خانواده نھايت ناتوان و شده بود، تا با�خره بوضع فجيع  وفات يافت و 
 )٢،ج٢١٠ص( » ! فقير و پر از محنت ورنج از خود بجا گذاشت

پاداش خيانت حاجی خان کاکړ نيز بعد از سه ماه از سوی انگليس تبعيد 
او از افغانستان به ھندوستان وواپس گرفتن لقب نصيرالدوله ازاو بود که 

حاجی )٢٢٠ص.(کرده بودھنگام پيوستن به قشون انگليس در قندھار دريافت 
خان کاکړدوسال قبل به عنوان سپاھسا�ر قشون افغانی در جنگ جمرودبا 
سيکھا نيز مرتکب خيانت شد وبا تطميع ازسوی سيکھا جناح تحت فرمان 
خود راتخليه نمود که براثرآن تلفات سنگينی به قشون افغانی واردآمد وپس 

دست مرگ بسپارد، ولی ازختم جنگ امير دوست محمدخان ميخواست اورا ب
بنابرسوابق خدمت از مرگش درگذشت واز کابل اخراجش کرد واو نزد 
ًسرداران قندھار آمد ودوباره به سرداری سپاه قندھار برگزيده شد، مگرمجددا 

 .مرتکب خيانت به وطن شد
درجای ديگری موھن �ل ازوعده خBفيھای انگليس با افغانھای 

ما توانستيم ھمکاری مBنصوح را که مشاور « : اغواشده يادميکند و ميگويد
بلندمرتبت سرداران قندھاربود، در برابر اعطای يک سند تحريری که 

بمقابل . تضمين پرداخت معاش مستمری عمری را به او ميکرد، بدست آريم
اين عطيعه وتعھد، اوحاضرشده بود تا سرداران قندھار را از مقابله با سپاه 

 مB نصوح به ماموريت خود موفق شد، چونکه دراثر .برتانيه منصرف بسازد
مشوره ھای اوسرداران بايران فرارکردند، اما انگليسھا که نميخواستند 
تعھدات خود رادر برابر خدمات او ايفا نمايند، درصدد بھانه جوئی و يافتن 
ًقصور او برآمدند، مثB ميگفتند که، سرداران بحاطری از قندھارفرار کردند 

يا اينکه ميگفتند سرداران بامشاھده قدرت !  ينده بتوانندبا انگليس بجنگندتا درا
ًسپاه برتانيه وپيوستن حاجی دوست محمدخان درانی به جبھه ما از ما ترسيدند 
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ومجبور بفرارشدند، با اين نوع بيانات گويا انگليسھا ميخواستند بگويندکه 
نبوده، لھذا او مستحق خدمات ومشوره ھای مB نصوح به فرارسرداران موثر 

موھن �ل داستان استخدام مBنصوح )(١۴٩ص(».معاش مستمری نميباشد
تاجر معروف ومورد اعتماد سرداران قندھار را از طرف خود درصفحه 

 .) کتاب توضيح داده است١٠٩

عبدالوھاب خان مستوفی دومين شخص از قوم درانی بود که دراثر « 
اين شخص از . او کرده بود متضرر شدتخطی برتانيه از تعھداتی که به 

طرف سرداران قندھار بحيث قاصد نزد ميرمھراب خان کBت بھنگامی 
اعزام شد که سرالکزندربرنس وشخص خودم بحيث نماينده انگليس بدربار 

يکنفرقزلباش طرف اعتماد سرداران قندھار نيز با . خان کBت موظف بوديم
دھار نامه ھا وپيامھای مھم وخاص عبدالوھاب خان ھمراه بود وسرداران قن

خود را که متضمن مذاکرات آنھا بانماينده روسيه وسران قوم بلوچ بود، 
ًبدست قزلباش مذکور سپرده بودند تا آنھا را شخصا به ميرمھراب خان 

عبدالوھاب خان با ما تماس گرفت ووعده داد که اسناد مھم را . بسپارد
نماينده .  نماينده انگليس می سپاردازھمراه قزلباش خود تصاحب نموده به

انگليس درمقابل اين خدمت بزرگ انعام وپاداش مکفی از طرف دولت برتانيه 
. وھم منصب دايم العمر مستوفيت را در سلطنت شاه شجاع به او وعده داد
عبدالوھاب رفيق قزلباش راخود را با تھديد به قتل مغلوب ساخته، اسناد مھم 

درحاليکه خدمات مھم ... ه را نزدما به قBت آوردرا از نزداو گرفته ھم
 Bوباارزش اين شخص ھم شفاھی وھم تحريری از طرف اوليای انگليس قب
تصديق شده بود، اما بعوض آنکه اوليای انگليس خودشان انعام وپاداش او را 
ميدادند، فقط معرفی خطی برای او به عنوان منشی شاه شجاع دادند و درآن 

شاه بمBحظه اين معرفی .  يکی از ھواخواھان شاه شجاع استنوشتند که او
ھرگز " امرشاه"اما » امرخواھدشد«:خط فقط ھمينقدر به عبدالوھاب گفته بود

مايوس  وعبدالوھاب ھرچه از خود داشت درکابل مصرف کرد و. صادرنشد
 )٢،ج١۵٠ص(».برگشت

» جنگاستعفای شھزاد فتح «موھن �ل در پايان کتاب خود زير عنوان 
بازھم از بدعھدی اوليای انگليس نسبت به افرادی که به نفع انگليس 

سپاه انگليس باچنين  « :درافغانستان جاسوسی کرده اند انتقاد ميکند وميگويد
نه تنھا جرئت وشجاعت نشان نداد، بلکه ] از افغانستان[برگشت عجو�نه 

د، بطور نامردانه تعداد زياد سران قوم را که دوست وھمکار انگليس شده بودن
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يک تعداد سران قوم رامن منحيث . در دوراھی خطرناکی قرار داد
خدمتگارصادق انگليس توانسته بودم ازمحمداکبرخان جدا سازم وتعھد 
شرافتمندانه برای پاداش وانعام وھم امنيت وحفاظت آنھا سپرده بودم، اما در 

ه آنھا نشان بدھم، موقع خروج از افغانستان بمشکل ميتوانستم روی خود راب
ما دوستان خود را « :ھمه سران مذکور با چشمان گريان نزد من آمدند وگفتند

اغفال کرديم وسزاداديم، سبب شديم آنھا بمقابل ھموطنان خود برخيزند و 
بمجردی که محمداکبرخان » .آنگاه آنھا را بدھن شيران واگذاشتيم. بجنگند

م کسانی را که به حمايت وھمکاری شھر کابل رادوباره تسخير کرد،  او تما
انگليس قرار گرفته بودند، شکنجه کرد، زندانی نمود، پول وثروت شانرا 

من بجديت ميگويم که بعد از اين يک معجزه بزرگ .گرفت و تحقير شان کرد
ويک مرحمت خداوندی تلقی خواھد شد اگر کسی در سرتاسر افغانستان 

» .ت انگليس اعتماد واتکا کرده بتواندوترکستان  بقول ووعده ھای اوليای دول
 ) ٢،ج٣۴٩ص(

چنان به نظر ميرسد که شغل پست جاسوسی در ھروقت ودرھرزمانی 
،نزد ھيجکسی ارزشی ندارد وفقط در فرصت ھای معبين وگذراخدمات 
اشخاص جاسوس خريدار ميداشته باشد وبعد ارزش واعتبار خود را از دست 

در افغانستان ) K.G.B(زان ونوکران که دست آمو» جوا سيس خاد«. ميدھد
بودند، وبخاطر کسب رتبه ومدال ومقام ومعاشات فوق العاده مردم را حق 
وناحق بدام می انداختند،وسر به نيست ميکردند، پس از سقوط دولت پوشالی، 

آنان در روسيه ھيچگونه ارزش . ًاکثرا به روسيه فدراتيف فرارکردند
وی پوليس و نيروھای ماسک پوش معروف واعتباری نداشتند وھرروز از س

لت وکوب وتحقير وتوھين ميشدند ونشان دادن کارتھای خاد "آمون"به 
وجاسوسی شان نيز فايده ای بحال شان نميکرد وھرچه در روز از دست 
. فروشی در ھوای سرد دربازارھای سرباز پيداميکرند از ايشان گرفته ميشد

ره ھای دالرواسعار خارجی به روسيه فقط رده ھای با�ئی خاد که با پشتا
ًرسيده بودند، با اجاره منازل گران قيمت واستخدام بادی گاردھای شخصی 
ميتوانستند ازمنزل خود بيرون بروند، ولی چون ھيچ خارجی کله سياه در 
روسيه مصونيت جانی ندارد، آنھا ھم بزودی از روسيه بدر رفتند ودر 

گفته ميشود . پناھنده پذيرفته شدندکشورھای اروپای مرکزی به عنوان 
در ھالند وآلمان ودنمارک وسوئد بسر می برند " جواسيس خاد"بيشترين 
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درست ) انجمن ھای فرھنگی ويا سياسی(وگروھک ھای صنفی زيرسقفی 
 .کرده اند وخود را  در پناه اين اتحاديه ھا تسليت  ميدھند

گان انگليس غبار در باره سرنوشت برخی از جواسيس و دست نشاند
در کابل حمزه خان غلزائی وعثمانخان باتھام دوستی «: در کشور مينويسد که 

با انگليس محبوس شدند، نايب محمدشريف خان وجانفشان خان پغمانی از 
 Bترس انتقام مردم فرار کردند، پسران جانفشان از دم تيغ مردم گذشتند، م

 وپسران شاه شجاع يکی پی غBم پوپلزائی ومحمدعثمان نظام الدوله سدوزائی
وخود شاه شجاع نيز ) ۵٧١غبار،ص(» .ديگری درھندوستان پناھنده شدند

بجرم آوردن انگليس به افغانستان از طرف شجاع الدوله پسر نواب محمد 
بدينسان درس ھای . زمان خان و رفقايش در جبه زار سياه سنگ به قتل رسيد

خيانت کند ودست در دست تاريخی به مردم می آموزد که ھرکه به وطن 
بيگانه برای تجاوز به وطنش بگذارد، فرجامی بھتر از شاه شجاع وپسرانش 
ونظام الدوله وغBم خان وجانفشان خان وحاجی خان کاکر وديگرجواسيسی 

مردم افغانستان . که توسط مردم سربه نيست شدند،درانتظارشان نيست
 بيگانه و دشمن وطن را ھرگناھی را می بخشند، ولی ھرگزگناه جاسوسی به

 .نمی بخشند واشد مجازات کمترين سزای جاسوسان خواھدبود
از مزيتھای ديگراين کتاب، يادآوری از دليری وشجاعت دو زن افغان، 
يکی دخترزعيم دايزنگی ، خانم يزدانبخش ميرھزاره بھسوداست وديگری 

 خان، مبارزات خستگی ناپذيرخواھر اميردوست محمدخان، خانم عبدالرحيم
مشھور به مادر مددخان ميباشد که ھنگام تجاوز انگليسھا برکشورقرآن را در 
ًبغل گرفته خانه به خانه رؤسای با رسوخ کابل وکوھستان وپروان ميرفت و 
آنھا را به قرآن سوگند ميداد وبرای مقابله با انگليسھا وراندن آنان از کشور 

 . تحريک وتحريص ميکرد

مدد خان وقتی بخانه متنفذين ميرفت، چادر می بقول موھن �ل، مادر 
« او عBوه ميکندکه .انداخت وآنھا را به حمايت از برادرخود تشويق ميکرد

اشغال [از زبان کسان نزديک اوشنيده ام که بعد از حمله امير به باميان و
، اين زن شب وروز بخانه سران کوھستان ]پايگاه ھای انگليس توسط امير

ا درميان ميگذارد وبلباس آنھا گره ميزند وحمايت وھمکاری ميرود ، قرآن ر
در بين افغانھا گره انداختن بدامن مردان . آنھا رابرای برادرش کمايی ميکند

وسيله موثراست برای جلب حمايت وترحم آنھا که به اساس عنعنه ملی ردشده 
وقتی ازاين . ًنميتواند، خصوصا که توسط زنی سرشناس صورت بگيرد
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برادر مير (  خبرشدم، باساس شناخت سابقی که با ميردرويشموضوع
داشتم برايش نوشتم وسفارش کردم که از بغاوت دست ) مسجدی خان

 ) ٢،ج٢٧۵ص(».بکشدوبشاه شجاع بيعت نمايد

اين زن که اکنون بيوه است وبه نام «:موھن �ل جای ديگری مينويسد
ھت دارد وزنی است مادر مددخان ياد ميشود، به برادرخودامير کابل شبا

به ھندوستان ]بعد[ھنگامی که تمام افراد فاميل اميرزندانی و. متھور وفعال
اعزام شدند، اين زن به ھروسيله ممکن دست زد تا اوليای انگليس را راضی 

ظاھرامادر عبدالرشيد خاين، خانم عبدا�مين خان ( بسازد که ھمراه خواھرش
ليھا ميدانست که گرچه برادرش در مشارا. درکابل بماند) س_ توپچی باشی 

ترکستان بسرمی برد، عاقبت عودت خواھدکرد وآنوقت قيام ملی درکشور 
ًبه اين منظوراو شخصا بمنزل ھريک از سران قومی . صورت خواھدگرفت

 وھنگامی که امير. ميرفت وآنھا راتحريک  به قيام برضد انگليس مينمود
سپاه ما در باميان وکوھستان می دوباره خود را به ميدان جنگ رساند وبا 

جنگيد، مشاراليھا شب وروز آرام نداشت واز يک قريه به قريه ديگرميرفت 
ورئيس محل رابا شفاعت بقرآنی که در دست داشت تحريک بجنگ وقيام ملی  

ھنگامی که امير تسليم شد، . وحمايت از برادرش امير المؤمنين ميکرد
اد گريخت وباوجود تعقيب ومراقبت مشاراليھا بسيار ماھرانه بجBل آب

 )١، ج١٨۵-١٨۶ص (».، خود را بنحوی به پشاور رسانيد) انگليسھا(ما
زن ديگری که ازشجاعت وھوشياری  آن موھن �ل ياد کرده، زوجه 

اين زن دارای «: موھن �ل مينويسد. يزدان بخش ميرھزاره بھسود است
ر پيشگوئی واقعات صفات خارق العاده بود وھم قدرت ودسترسی عجيبی د

مشاراليھا بعضی اوقات کا�ی مردانه می پوشيد که مجھز با . آينده داشت
شمشير وسپر، تيروکمان، نيزه وخنجر وھم تفنگ فتيله ای بود وھمراه 

 ». شوھرخود به ميدان جنگ ميرفت و در پھلوی او در جنگ سھم ميگرفت
رفتند باری اين زن وشوھر بدعوت اميردوست محمدخان به کابل 

وچندی نگذشت که ھردوبزندان امير افتادند، مگر شوھر موفق به فرار از 
زندان شد وامير زن ميرھزاره را بحضور طلبيده مورد توبيخ قرار داد، اما 

آيا شرم نداری که خود ! ای پسر سرفرارازخان« :زن مير بجوای امير گفت
. نفعل شدندامير ودرباريان از اين جواب م»رابايک زن برابر ميسازی؟

چندی بعد اين زن .دستور داده شداو رابه چنداول ببرند وتحت مراقبت بگيرند
گويند وقتی امير . نيزاز زندان فرار وبسواری اسپ راھی ھزاره جات گرديد
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سپاھيان . از فرار اين زن خبرشد يک عده سپاھی رامامور دستگيری اونمود
 برسپاھيان، موفق شدخود را به امير او رادريافتند ، اما اين زن با فير تفنگ

قلمرو ھزاره جات برساند، آنگاه سپاھيان امير دست خالی بکابل برگشتند، 
. البته با احساس عميق خجالت که نتوانسته بودند آن زن دلير را دستگيرنمايند
زن ميرھزاره وقتی نزد شوھرخود رسيد با تجليل واحساسات عالی مردم 

 )١٨٩-١٩١ ، ص١ج.(ھزاره مواجه گرديد
دردوجلد وسی ودو (» زندگی امير دوست محمدخان«خBصه کتاب 

دارای اطBعات فروان تاريخی است که برای پژوھندگان تاريخ )فصل 
ترجمه وچاپ جلد دوم . افغانستان يکی از مآخذ معتبر ميتواند به حساب آيد

ن کتاب موھن �ل را که من چشم انتظار آن بودم وچندين مرتبه از طريق تلف
اين آرزومندی را خدمت مترجم بزرگوارآن ابراز داشته ام، برای 
داکترھاشميان صميمانه تبريک ميگويم و داشتن آن را برای اھل مطالعه 

بدون شبھه ھيچ کار فرھنگی درکشورماد بدون کاستی نميتواند . توصيه ميکنم
ض به بسرآيد، واين اثر نيزدارای کمترين کاستی ھاست که ميبايد بديده اغما

در اين کتاب به برخی عبارات برخوردم که در ادبيات : مثB.آن نگريست
دری معمول نيست ويا من با آنھا برنخورده ام ومترجم بزرگوار ميتوانست 

وبات « ٧ ، سطر١١٣درصفحه :ًمثB . بجای آنھاعبارات خوبتری بکار ببرند
" گزافه گويی "ويا " خودستايی" اين جمله اگر بصورت» ...وپتاق زياد ميزد

بدگمانی «: ، سطر اول ٢٠٠درصفحه . نوشته ميشد حسنش بيشتر بود
اصطBح مردم لغمان است که بجای فريب " غو�ندن"اين » ...وغو�ندن امير

دادن بکار ميرود، از قلم دانشمندی چون داکتر ھاشميان بدور است که چنين 
قلعه را ايله «) آخراز (٣، سطر٣١١٩وباز در صفحه . ادبياتی را بکار ببرند

اين جمله نيز از قلم داکتر ھاشميان عجيب مينمايد وبھتر بود بجای » .کرد
ھمچنان .نوشته ميشد» .قلعه را تخليه کرد« ويا » قلعه را ترک گفت« :آن

که زيستگاه ميرمسجدی خان بوده نام برده » جلگه«  چندباراز٢٧۴درص 
که آيا جايی درکوھستان به اين شده است و درپاورقی آن مترجم خواسته بداند 

نام ھست ياخير؟ در اين مورد بايديادآورشد که قلعه ميرمسجديخان درجلگه 
 ١٨۴٢مB غBم غBمی منظومه ای درسال. خواجه خضری واقع بوده است

به نظم کشيده و در آن مبارزه ميرمسجديخان وديگر مبارزان کوھستان با 
 : سان ذکر ميکندانگليسھا را درجلگه خواجه خضری بدين

 ضرى کنارــُ     ھمى بود درجلگه خامـدار     ـى قلعـه از مسجـدى نيک
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 ه ، ھمه آب جـوـيک سو خ<بـسو دشت و بيک سو کـوه           ببيک

 ا بود، موضع دلـکشـانــ     کـه آنجسنديدند آخر ، ھمه سرکشـان      پ

 ا سراسر نشستـگ آنجنــ    پـى جايد که نام آوران ھرچه ھست      بب

 د به يـادـا نـام مـانــ    بکـــوشيم تــکه بـا برنس بـد نـــژاد      مگــر آن

* *      * * 

در رابطه به ترجمه جلد اول ) ٢٠٠٣ اپريل ٦(باری سه سال پيش 
زندگى اميردوست «ترجمه کتاب حجيم : کتاب موھن �ل نوشته بودم

معروف ھند برتانوى در دوران نوشته موھن �ل، جاسوس » محمدخان
را بوسيله دکتور سيدخليل ھاشميان که رنج ) جنگ اول افغان و انگليس(

فراوان در ترجمه، تايپ و چاپ و مصارف آن برخود ھموار کرده اند، 
 . صميمانه تبريک ميگويم

نکته مھمى که به نظر من درترجمه کتاب، از طرف ايشان در نظر 
روشنگرانه در پاورقى صفحات ترجمه کتاب گرفته شده است ، توضيحات 

موھن �ل است که براى خواننده نوآموز و يا خواننده نا آشنا به تاريخ کشور 
 . خيلى مفيد و سودمند است

بخاطر اينکه جلب نظر ( درکنار لزوم احتياط در استفاده از متن کتاب
اص و اوليای انگليس مطمح نظر مولف بوده ونيزدر برخی موارد اسامى اشخ

، آنچه ارزش اين اثررا ) پيوند ھاى قومى و خانوادگى درست ثبت نشده است
با� ميبرد، وجوداسناد ومکاتيب مھم سياسی است که معلومدار موھن �ل آنھا 
را از آرشيف وزارت امور خارجه انگليس ويا کتب معاصرانش فراھم کرده 

راين کتاب برای و دراثرش انعکاس داده است ودسترسی به آن اسناد بجز د
 .ھيچ مورخ افغانی ممکن به نظر نمی آيد

از قبيل اسناد ومکاتيب رسمى دولت قاجار و سفير روسيه در تھران 
عنوانى سرداران قندھاری و امير دوست محمدخان، و صورت مذاکرات 
نماينده دولت ايران قمبرعلى باسرداران قندھاروامضاى معاھدۀ طرفين به 

ه ھرات و نامه ھاى امير دوست محمدخان به دربار دولت ارتباط حمله ايران ب
ًضمنا با مطالعه اين کتاب ، منظور . قاجار ايران و دولت تزارى روس وغيره

اصلى دولت ھند برتانوى از اعزام سفيرش برنس به دربارکابل، به بھانۀ 
ًتشکيل يک بازار تجارتى در ديره غازيخان، ولى در حقيقت، تشويق امير 

مدخان براى اشتراک در دفاع از ھرات در برابر حمله احتمالى دوست مح
درحالى که ھرات در تصرف شاھزاده کامران پسر شاه .ايران به آن شھر بود
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محمود سدوزائى بود که قاتل وزير فتح خان، برادر اميردوست محمدخان 
شناخته ميشدو امکان چنين ھمکارى ميان آن دو دشمن خاندانى نا ممکن به 

ليست عوايدمالياتی وگمرکی امارت کابل در عھد امير دوست . ى آمدنظر م
محمدخان،برمبنای ديوانھای بـيربـل ودايارام ھندو وسيدحسين دفتری، يکی 
ديگر از اسناد بسيار معتبر ومغتنم برای درک اوضاع مالی واقتصادی  

 ) ١، ج٢١٣-٢١٧ص. (شھرھاومناطق  تحت کنترل اميرکابل است

ى سياسى دولت مردان خانواده سدوزائى و بارکزاى را بقيه ماجرا ھا
پيرس ، از روى ترجمه مرحوم  نوشتۀ» عروج بارکزائى « ًمن قبB در کتاب 

پژواک و مرحوم صدقى در کابل مرور کرده ام و اکنون با مطالعه اين کتاب 
 در صد کتاب موھن �ل را پيرس در پژوھش خود ٧٠متوجه شدم که حدود

يک ترجمه غير چاپى اين . بازتاب داده است»  بارکزائى عروج«زير نام 
کتاب ، به زبان پشتو در کتابخانه اکادمى علوم افغانستان موجود است که 

 صورت گرفته است و ٨٠توسط يک افسر اردو بنام محمدعالم در اواخر دھه 
من بطور سطحى آن را مرور کرده ام، ولى نقص عمده آن ترجمه، فقدان 

تصحيح اشتباھات تاريخى موھن �ل بود که خوشبختانه جناب تبصره ھا و 
دکتور ھاشميان اين خB را پر نموده و خدمتى بزرگى براى نسل ھاى آينده 

از اين جھت کار پروفسور ھاشميان، ارج فراوان دارد که . افغانى کرده اند
 .بايد براو شادباش گفت

 :دو سه نکته ديگر   

 نفتو�خالفين، محقق و مستشرق بزرگ بارى من در يکى از کتاب ھاى
روسى که پيرامون نبردھاى اول ودوم و سوم افغان و انگليس چندين کتاب 

، ١٨٤٢نوشته، خوانده ام که پس از اخراج انگليسھا از کابل در جنورى 
وزير اکبرخان موھن �ل جاسوس را دستگيرو زندانى ساخته بود وبراى 

وئى بارھا او را کف پائى برداشته بود کشف اطBعات ديگر از او ضمن بازج
تا اسرار ديگريکه نزد خود دارد بيان کند، اما اين جاسوس بي حيا با گريه و 
زارى خود را در پاى وزير اکبرخان مى انداخت و با تضرع خواھش مينمود 
که اگر ازشکنجه و لت وکوب او، وزير صرف نظر کند، اوکتابى در باره 

نوشت و تمام اسرار حمله انگليس به افغانستان و زندگى پدر وزير خواھد 
. نقش رجال افغانى را در اين کتاب بيان ميکند و در اختيار وزير ميگذارد

تو دروغ ميگوئى و با اين بھانه ميخواھى خود : وزيراکبرخان به او مى گفته 
و او باز قسم خورده و التماس ميکرد که او را ! را ازشکنجه نجات بدھى 
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اين نزنند و قلم و دوات و کاغذ دراختيار او بگذارند تا ھمين اکنون به بيش از 
سرانجام وزير اکبرخان نيز حاضر مى شود تا قلم و . اين کار شروع کند

دوات و کاغذ در اختيارش قرار بدھند و موھن �ل ميگويد از اين ببعد بود که 
ن داده ميشد و من از لت و کوب و شکنجه نجات يافتم و نان بيشتر وبھتر بم

را نوشتم و آنرا به وزير اکبر » زندگى امير دوست محمدخان « من کتاب 
 . خان تسليم کردم 

ترديدى نيست که در آن کتاب موھن �ل تا توانسته به تعريف و 
توصيف از امير دوست محمدخان و وزير اکبرخان و ساير رجال موثرافغان 

ًا موھن �ل بايد متن فارسى اين عBوت. در جنگ با انگليس ھا پرداخته است

، ١٨٤٢کتاب را تا قبل از يورش دوم قواى انگليس به کابل در نيمه سپتامبر
در مدت کمتر از شش ماه تکميل و به وزير اکبر تسليم داده باشد و شکى 
نيست که آن متن، کاملتر از متن موجود، يعنى متنى که از حافظه خود بدون 

 در لندن ١٨٤٦دث مندرج در کتاب خود در نشان دادن تاريخ وقوع حوا
اما متاسفانه که آن متن تا امروز بدست نيامده و اگر آمده . نوشته، بوده است

باشد، ما اطBعى از آن نداريم و فقط خود موھن �ل ميگويد که کتابش را 
ابتدا به زبان فارسى نوشته ووزير اکبرخان آن را از وى گرفته و ديگر واپس 

« :خود موھن �ل در جلد اول کتاب خود مينويسد. د نکرده استبه وى مستر
رابه انگليسی " زندگی اميردوست محمدخان"ھنگامی که درافغانستان بودم 

تھيه شده بود، از ] کتاب[وفارسی تھيه کرده بودم و معلوماتی که به استناد آن 
نه تمام اما متاسفا. طرف درباريان و اقارب امير بدسترس من گذاشته شده بود

اوراق مذکور به ھنگامقيام کابل ضبط گرديد وبدسترس محمداکبرخان 
بعد زا آن وقتی . قرارداده شد که او به ھيچوجه حاضر نشد آنرابمن مستردکند

که در لندن به نوشتن آن مصروف شدم از قدرت من خارج بودکه يک 
 گزارش قابل اطمينان تھيه کنم که زندگی امير را بطور کرونولوژيک

 ) جلداول ترجمه۴٩صفحه ." ( تصويرنمايد
 روايتى است که امير دوست محمد خان کتابخانه مفصلى داشت که بعد 

با خود به » خان علوم«از الحاق قندھار به کابل و آوردن قاضى محمدسعيد 
بخشيد و ممکن » خان علوم « کابل، وى آن کتابخانه را به قاضى محمدسعيد 

بخانه امير بوده باشد يا اينکه در ھرج و مرج ھاى است اين اثر در جملۀ کتا
پس از اشغال کابل توسط انگليس ھا از ميان رفته باشد؟ اگر از ميان رفته 

 باشد، آن محقق روسى اين مطالبرا ازکجا دانسته و نوشته است ؟ 
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که صورت ضبط )  کتاب ٢٤٦صفحه(دو ديگردر ارتباط به مBناسو
بايد ياد آورشوم که مBح نصوح تاجر، . ميباشد» مB نصوح«ديگر آن 

پيشکارمورد اعتماد سردار کھندلخان بود، اوھمان کسى است که کاپى ھدايت 
نامه دولت فارس عنوانى قمبرعلى نماينده دولت فارس بدربار کابل را در 

براساس رسالۀ . اختيار محمدطاھر ايجنت موھن �ل، در قندھار گذاشته بود
کتر اسدهللا حبيب،اين مB نصوح پدر فيض محمد نوشته دا" دورۀ امانی"

 ٣١لودين وپدر بزرگ کاکا سيد احمد لودين از مشروطه خواھان اول بود که 
خان هللا سال از عمر خود را درزندان امير عبدالرحمن خان و اميرحبيب ا

کاکا سيد احمد پدر عبدالرحمن لودين ازمشروطه خواھان پر شور . سپرى کرد
خان را در هللا و اين عبدالرحمن لودين که اميرحبيب امشروطيت دوم بود 

شور بازار کابل مورد فير تفنگچه قرارداد و امير کشته نشد و دستگير و با 
ديده شود، دوره امانى، نوشته .( ُغرب و غراب در زندان ارگ زندنى شد 

، جنبش مشروطيت ١٠-  ٩ ش کابل، ص ١٣٦٨حبيب چاپ هللا دکتور اسدا
 ) ند حبيبى، زير نام کاکا سيداحمددرافغانستان از پوھا

 ترجمه، موھن �ل وى راکاکاى ٦٥درموردجبارخان که درصفحه 
اميردوست محمدخان خوانده و شما در پاورقى ھمان صفحه سوال دو 
جبارخان يکى کاکا وديگر برادر اندر امير دوست محمدخان را مطرح نموده 

 يک نفر جبارخان نام داشته ايد، بايدگفت که در خاندان سردارپاينده خان فقط
که پس از حکومت ديره جات به عنوان نواب جبارخان شھرت يافت و تا 
پايان عمر درکابل باقى ماند واو ھمانست که وقتی به نمايندگی از طرف 
اميردوست محمدخان برای مذاکره با سران قشون انگليس به غزنی رفت 

د، وانگليس ھا به خودش وشرايطی را از جانب امير به انگليسھا پيش نمو
بھترميداند به سرنوشت «:پيشنھاد وزارت شاه شجاع را نمودند او گفت

برادرخودسھيم باشد وبه چنين مناصب ووعده ھای شيرين خود را بازی 
بنابر ياداشت ھاى مترجم سردارعزيز سابق والى فراه ) ٢،ج١۶٣ص(».ندھد

احمد کريم نوابى و بعد والى بلخ که مردى صادق و رشوت نخورى بود و 
درھمين . مامور وزارت خارجه واحمدولى خواننده معروف از نسل او ھستند

و سردارعثمان خان ) پسر نواب اسد خان(صفحه ازسردار محمدزمانخان 
برادر زاده ھاى امير دوست محمدخان نام برده شده که ) پسر نواب صمدخان(

پسر سردار (دين خان در جنگ اول افغان و انگليس ھمراه با سردار شمس ال
از خود شھامت قھرمانھانه ) امير محمد خان برادر امير دوست محمدخان
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( از او�ده نواب محمدزمانخان . نشان دادند و قيام کابل را به قوام رساندند
تنھا اسم محمدعالم نوابى سابق والى ) رھبر جھاد در نبرد اول افغان و انگليس

ست که تا چند سال پيش در آلمان زندگى بلخ در عھد ظاھرشاه بما رسيده ا
خوشحال خواھم شد ھرگاه شجره او�ده اين سرداران را شما که با اين .داشت

 . خاندان خويشاوندى داريد، در اختيار من بگذاريد

 ميخوانيم که نام ايران کنونى تا ٥٥ اينکه،درپاورقى صفحه سه ديگر
مرحوم داکتر . فارس بوده استاواسط قرن نزدھم در نزد اروپائيھا و ھنديھا، 

بنابر اسناد موجود، «: جاويد از قول داکترسيد شھرام ايران بومى، مينويسد
 ميBدى برابر با ديماه شمسى وزارت امورخارجه ١٩٣٤درماه دسامبر سال 

که براى نمايندگى ھاى سياسى خود ) متحد المالى(ايران به موجب بخشنامه اى
ت دستورداد که از اول فروردين سال در کشورھاى خارجه ارسال داش

و » پرس« ميBدى بجاى کلمه ١٩٣٥ مارس ٢٢ شمسى برابر با ١٣١٤
اوستا، نوشته اکادميسن . ( بکار برده شود» ايران«، کلمه »پرشيا«

 ) ٣٤ ، ص ٢٠٠٠جاويد،چاپ 

محمدعثمان خان وزير شاه :  گفته شده ٦٩ھمچنان درپاورقى صفحه 
وباز در . س خان يک افغان فاضل ودانشمند بودشجاع بود و پسرش محمدعبا

خان نام هللا ادامه ھمان سطر گفته ميشود که پسر محمدعثمان خان، عظيم ا
داشت و درھندوستان تربيه شده و زبان انگليسى خوب ميدانست و در عھد 

اين . خان در وزارت خارجه ترجمان زبان انگليسى بودهللا اعليحضرت امان ا
ه به قول عزيزالدين پوپلزائى، وزير زاده تخلص ک(خان ترجمان هللا عظيم ا
بنابر يادداشتھای حافظ نورمحمدکھگدای پسر عباسخان ابن )ميکرده،

محمدعثمان ملقب به نظام الدوله وزير شاه شجاع  بوده است نه 
عظيم هللا خان بردران ديگری بنامھای نصرهللا خان ونورهللا . برادرعباسخان
 )٨٣، ص۶۴رددل افغان، شماره د: ديده شود.(خان نيز داشت
  د ،گوتنبرگ سوئ٢٠٠۶جنوری١۵پايان 
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  مدومقالۀ 

  

  

  چند نکته برتوضيح ضروری  چند

 متن تاريخ سيستان از

  )چاپ ملک الشعراء بھار(

را ميتوان ھمسنگ يک ی ) ھق٧٢۵ -۴۴۵تاليف درحدود(تاريخ سيستان

 گرديزی وتاريخ بيھقی تاريخ بلعمی،تاريخ :از سه  قديمثرين متن ھای فارسی

ھج ری يعن ی ۴۴۵بخش اول کتاب که از ظھور اسBم تا س ال . به حساب آورد

سال غلبه طغ رل س لجوقی وآغ از خطب ه بن ام او را درسي ستان ش امل ميگ ردد، 

اي  ن بخ  ش  از نگ  اه . ص  فحه م  تن را احت  وا ميکن  د۴١۵ ص  فحه ازجمل  ه ٣٧٢

ی، حت  ی از ت  اريخ ک  اربرد لغ  ات وترکيب  ات واص  طBحات کھ  ن ادب  ی وت  اريخ

از نظران شاء ودس تور،اين بخ ش کت اب ب ا ق ديم . گرديزی کھن ترمعل وم مي شود

ت  اريخ بلعم  ی در ترجم  ه ت  اريخ :ت  رين کت  ب فارس  ی ک  ه ب  ه نظ  ر رس  يده چ  ون

: رک.(شباھت تم ام ميرس اند)  ھق٣٧٢( و حدودالعالم) ھق٣۶٠ -٣۵٠(طبری

شگردان    شمند  ل    د، بقل    م پژوھ-مقدم    ه ت    اريخ سي    ستان، ص    فحات ح،ط،ی،�

  )ونامدارفقيد  بھارخراسانی

 از لح   اظ محت   وا - ک   ه مؤل   ف ي   ا مؤلف   ان آن معل   وم ني   ست-اي   ن کت   اب 

وم  ضمون، در توض   يح اوض   اع اجتم  اعی واقت   صادی وسياس   ی وجغرافي   ائی 

وف راه وھ رات وقن دھار وزاب ل وکاب ل وغزن ی ) ھيرمن د(سيستان و وادی ھلمند

) يا جوانمردان سي ستان(صفاریوھمچنان شرح جنگ ھا وپيروزيھای دودمان 

وھ  م از لح  اظ فتوح  ات اولي  ه م  سلمين وجن  بش ھ  ای م  ردم سي  ستان در براب  ر 

  .استبداد حکمروايان عربی وخلفای عباسی سخت مفيد وممتع است

 خورش  يدی ب  ه ت  صحيح وتحي  شيه مل  ک ١٣١۴ درس  ال ت��اريخ سي��ستان

ن ون چن دين الشعراء بھارخراسانی درتھ ران ب ه زي ور طب ع آراس ته ش ده  وت ا ک
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 درتھ  ران بوس  يله انت��شارات مع��ينًمرتب  ه  چ  اپ وتکثيرش  ده اس  ت ،مگراخي  را 

کامپيوتر، به دوباره نوي سی م تن کت اب پرداخت ه و ب ا اف زودن فھرس ت مطال ب 

درآغازوتوضيح واژگان وترکيبات درآخرکتاب برصفحات افزوده شده ون سبت 

انه  اش  تباھات ام  ا ش  وربخت. ب  ه چ  اپ ھ  ای ديگ  رمتن اص  لی تغييرخ  ورده اس  ت

واغBط مھم ی ک ه در اس امی جغرافي ائی کت اب وج ود داش ته وح ل ناش ده ب اقی 

مانده بود، ھمچن ان برس رجايش ب اقی مان ده وھيچگون ه ت صحيح واص Bحی در 

  .آنھا صورت نگرفته است

من درکسوت يک سيستانی و به عن وان يک ی از عBقمن دان اي ن کت اب ، 

 ام ک  ه م  صحح ع  الی مق  ام آن مرح  وم ح  ين مطالع  ه آن  ب  ه نک  اتی برخ  ورده

بھارخراسانی به علت عدم آشنائی به جغرافيای محلی،از ضبط دقي ق وص حيح 

آن عاجز بوده ودر برخی موارد خود نيزبدان اعتراف کرده وص ورت درس ت 

بن  ابرين .نامھ ای جغرافي ائی را ب ه اش خاص آگ  اه ازخ ود مح ل حوال ه داده اس ت

مندان وپژوھشگران افغ انی وايران ی مفي د توضيح چنين مواردی را برای عBق

 در تھ   ران انت���شارات مع���ينش   ايان ي   ادآوری مي   دانم ت   ا ب   ه . وس   ودمند مي   دانم

خاطرنشان کنم تا درتصحيح اين نکات در اصل متن وي ا ب صورت پيوس ت در 

  .آغاز کتاب درچاپ ھای بعدی آنرا مدنظر بگيرند

  :اينست آن نکات

محمدابن وصيف سکزی در شعر متن تاريخ سيستان، ٢١ در صفحه -١
  : وفتوحات او گفته شده، اين بيت ھم ديده ميشوديعقوب ليثکه در مدح 

   بلنگخورآمد زنبيل و لتی بلـتـام 

  لتره شدلشکر زنبيل وھبا گشت کنام

  

بھاردر توضيح پاورقی شماره پنجم ھمان ص فحه اب راز عقي ده ک رده ک ه 

ب ه " ل�ت."باش د" خ�ورد" ش ايد ھ م" خ�ور"شايد اسم محل ی ب وده اس ت و"  لتام"

  .معنی ضرب ياگرز است

" لک�ان" ، "لت�ام" به عقيده نگارنده اين س طور، ص ورت درس ت ض بط 

، برس   ر راه ُقلع���ه ب��ست کيل   ومتری ش  مال ٨ -٧در دش���ت لک��ان زي  را . اس  ت

وب ه گ واھی کت ب .ق راردارد ل�شکرگاه  ودرجوارشرقی ش ھرموجوده زمينداور
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ت لکان با زنبيل شاه کابل، حيله جنگی بکار تاريخی، يعقوب ليث در ھمين دش

.  بازگشته اس تُ بستوسپاه او را تارومارنموده و به. برده  و او را کشته است

 دان  سته، درس  ت ب��سترا محل  ی در نزديک  ی  » لت��ام« " بھ  ار"اينک  ه مرح  وم 

  .حدس زده است

، ش   اعر درب    ار س   لطان محم   ود وس   لطان م    سعود، فرخ���ی سي���ستانی

ک�اخ س�لطان ودي دار ُب�ست  ب ه سي�ستانمناس بت س فرخود از درقصيده ايکه ب ه 
ي  ادکرده، "  دش��ت لک��ان" درکران  ه ھ  ای ھيرمن  د گفت  ه اس  ت، ازم��سعودغزنوی

  :گفته است

  اندرين انديشه بودم کزکنارشھر بست

  بانگ آب ھيرمند آمد بگوشم ناگـھان

  منظرعالی شــه بـــنــمود از با�ی دژ

  ندشت لکاکاخ سلطانی پديدار آمد از

  

 ک ه رودخان ه ھيرمن د دش�ت لک�انغزن وی درحاش يه کاخ سلطان م�سعود

وام  روز خراب  ه ھ  ای حي  رت آورآن گ  واه .آن  را قط  ع ک  رده، واق  ع ب  وده اس  ت

  .عظمت پارينه آن است

" ب صورت " دش�ت لک�ان" متن ت اريخ سي ستان، ٣٠٨ھمچنان درصفحه 

" دش��ت لک��ان"ض  بط ش  ده اس  ت، ک  ه ص  ورت درس  ت ودقي  ق آن " دش��ت بک��ان

درم  صرع اول ش  عر اب  ن وص  يف س  کزی ک  ه درآغ  از نق  ل ش  د، کلم  ۀ .ش  دميبا

اس  ت ودر ص  ورتی  معن  ی م  صرع تکمي  ل ميگ  ردد ک  ه "خ��ورد"ھمان  ا" خ��ور"

بخ وانيم، يعن ی وقت ی زنبي ل در دش ت لک ان ب ا يعق وب "  لتی خ�ورد بلن�گ"آنرا

لي  ث روبروش  د، يعق  وب چن  ان ض  ربتی ب  ه او زد ک  ه خ  ودش ن  ابود و ل  شکرش 

پس از اين توضح مختصر بايد بي ت م ذکور . ش به تاراج رفتپراکنده وخانمان

  :درمتن تاريخ سيستان بدينوگونه تصحيح شود

   بلنگخوردآمد زنبيل ولتی بلکان 

  لتره شد لشکر زنبيل وھبا گشت کنام
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) و�يات (ُکـــور متن تاريخ سيستان،ضمن يادآوری از ٢۶ درصفحه -٢

درمح  دوده .  ت  ذکر رفت  ه اس  ت درجمل  ه و�ي  ات سي  ستانخج��ستانسي  ستان، از

جغرافيائی سيستان به اين اسم جايی ي ا ناحي ه ي ی ني ست  ودر گذش ته ھ م نب وده 

عب��دهللا ب  وده اس  ت ک  ه " خج��ستان"،روس  تايی بن  ام ب��ادغيساس  ت ، مگ  ر در 
 ھجری برعم رو ٢۶٣و او ھمان کسی است که درسال .  از آنجا بودخجستانی

بن ابرين . اسان برای خودقبضه نمود را در خرنيشاپورليث صفاری بشوريد و 

وام  ا در ش  مال ش  رق . سي��ستان، ن  ه درب��ادغيس ناحي  ه ي  ی ب  وده در خج��ستان

ً اس   ت ، وظ   اھرا مرح   وم بھ   ار، گل���ستانناحي   ه معروف   ی بن   ام ف���راه و�ي   ت 

بج   ا خواھ   د اگرکلم   ه  . دچ   ار اش   تباه ش   ده اس   ت" گل���ستان" درخوان   دن کلم   ه 

درم تن ت اريخ سي ستان ب  ه ) س ت، اب�ادغيسک ه روس تايی در و�ي ت  (خج�ستان

  .تصحيح شود" گلستان"

 ف��ضايل  م تن ت  اريخ سي  ستان، درس  طراول از مول  ف کت  اب٢ در ص -٣
 ن  ام ب  رده ش  ده ومرح  وم بھ  ار در توض  يح ھ��<ل يوس��ف اوق��ی بن  ام سي��ستان

) ھ Bل يوس ف اوق ی(اي ن ش خص:"  ھمان صفحه نوشته اس ت١پاورقی شماره 

بست نسوب بدانجاست، جايی است بين  که اين شخص ماوق.معلوم نشد کيست
آن را " ادري سی "ضبط کرده ودرحاشيه بنقل از" اوقل"واصطخری آنراوغزنه 

اي ن ) ب ار٢٧(غيراز اين جائی ديده نشد ودراي ن ت اريخ مک رر. نوشته استاوق

،  اوقمبنوي سد ک  ه ،)۵پ اورقی  (٣٨۵بھارب  از درص فحه . مح ل ذکرش ده اس ت

. ات بعدی درھم ين معن ی ذکرش ده اس تودرصفح.درسيستان بلوکی وروديست

در حوادث دلخراش ترکان سلجوقی " اوق"در صفحات مختلف تاريخ سيستان 

 ھج ری  ب رمحBت ش مال ھ امون سي ستان در قلع ه ۴٨٠ و۴٧٩ک ه درس الھای 

وغي  ره ق  Bع آن ) کوھگ  ه(ج  وين وقلع  ه �ش وقلع  ه  درق وقلع  ه ب  رونج وقوق  ه

 ت اريخ سي ستان در جمل ه ۴٠۴درص فحه يکجا. ناحيه رخداده ، نام ب رده مي شود

 مل ک نيم روز بع د از تھ  اجم  مل�ک ن�صيرالدينکارھ ای عمران ی ايک ه بدس تور

معم��ور گرداني��دن قلع��ه : " مغ  ول در سي  ستان ص  ورت گرفت  ه، ميخ  وانيم ک  ه
" سفيددژ، کی معروف است ب�<ش دراوق ، بدس�ت گ�رفتن  وعم�ارت فرم�ودن

ده ش  ده ک  ه اي  ن خ  ود ن  شانگر  ن  ام ب  ر" و�ي��ت اوق" از ۴٠٨وب  از درص  فحه 

بق  ول .  اس  ت ک  ه قلع  ه �ش وقلع  ه ج  وين  متعل  ق ب  ه آن ب  وده ان  داوقاھمي  ت 
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ب ه منطق ه پ شت در اوق بوده و) اوق(ھوکات دارلحکومه جوين : تيت.پی.جی"

وام   روز طايف   ه ي   ی . ياچ   ه ھ   امون يعن   ی �ش وج   وين اط   Bق مي   شده اس   ت

 ب دون تردي د من سوب ب ه ھم ين مينامن د ک ه) اوق اتی(ھوک�اتیدرسيستان خود را 

، سي ستان، س رزمين ۶٧تي ت،ص . پ ی.سيستان، اثرجی : ديده شود.( استنداوق

  )٢٧٢، ٢۵٧، ٢۵۶، ٣٨، صفحات ٣ماسه ھا وحماسه ھا، ج

ناحي  ه ي ی ب  وده در س مت ش  مال زرن ج  ون  ه درس مت غ  رب " اوق"پ س 

  .متذکره اصطخری ھيچ ربطی ندارد" اوقل"وبا . بين راه بست وغزنه

 متن تاريخ سيستان، جمله يی ن اقص دي ده مي شود ک ه ١٩٨ درصفحه -۴

 يعقوب ليث وعي�اران سي�ستانآنجا که .بايست درچاپ ھای بعدی تصحيح شود

 :" ب اھم ش ور وص Bح ميکنن د وس رانجام ميگوين دصالح بن نصر ب�ستیبرضد 
چنانک  ه " . را تقوي��ت ميکن��يم م��ا اي��نح��رب م��ا ھم��ی کن��يم وش��ھر آنجاس��ت و

فقط از محت وای . ود اين عبارت ناقص است ومعنی روشنی نداردمBحظه ميش

عبارت بعدی معلوم ميگردد که يعقوب ليث وعياران سي ستان از دس ت درازی 

صالح بستی به دارائی مردم زرنج وزجر وشکنجه ومصادره اموال مردم آنجا 

او ک�ه باش�د ک�ه ت�ا :" نا راحت ش ده و ب ا ھ م ب ه م شوره م ی پردازن د وميگوين د
از غ�ارت بزرگ�ان سي�ستان ب�دو ) دوميلي�ون درھ�م( ون دوبار ھزارھ�زاردرمکن

  !"ُبست را و  او راخود چه خطرباشد. رسيده واکنون باز غارت خواھد کرد

 م�ادين ًظ اھرا،" جمله اول مينگارد که۶بھار در توضيح پاورقی شماره 

 راھرگ اه  ض ميرآن ب ه ص الح ب ازگردد، درس ت" اي�ن"چ ه ". را تقويت ميکنيم

مگرنادر وبه جای خاص . نيست، چه ضميراين وآن به ذوی العقول باز نگردد

باش د " دي�ن"پيدا ني ست واز ق راين باي ستی " اين"ومرجع ديگرھم برای  ضمير

  .و يا عبارت ناتمام است

به عقيده اينجانب، نه تنھا قسمت دوم جمله ناقص است، بلکه قسمت اول 

ببيني د جمل ه .ني ز ن اقص اس ت" اس�تحرب ما ھمی کنيم وشھر آنج"جمله يعنی 

معن ی درس تی ب ه جمل ه نميدھ د، مگ ر " حرب م�ا ھم�ی کن�يم وش�ھر آنجاس�ت:"

آنکه منطق کBم را از جمBت بعدی متن دريابيم وجمله راب دين گون ه ت صحيح 

 که دراين عبارت جمله کامل "حرب ما ھمی کنيم وشھرياری اوراست":کنيم 

م ا ب ا دش منان عي اران م ی : اين ست ک هچ ه مق صود . ومعنی آن روشن ميگ ردد
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تقوي ت او از . برشھر و ديار ما پادش اھی ميکن د) صالح بستی ( جنگيم، ولی او

  .ماست و اگرنه او وبست چندان اھميتی ندارد که ما از وی احساس خطر کنيم

، ب ه عقي ده م ن ب ه ")م�ا دي�ن را تقوي�ت م�ی کن�يم("واما قسمت دوم جمله

" وی"، "دي�ن"وي ا " اي�ن"بپنداريم، اگربجای " دين"را " اين"جای آنکه ضمير

زيراک  ه خب  ر جمل  ه اينطورتکمي  ل . خوان  ده ش  ود، ب  ه ص  واب نزدي  ک تراس  ت

اش اره ب ه ص الح " وی"ک ه البت ه ض مير".وم�ا وی را تقوي�ت ميکن�يم:" ميگردد

چ ه  ص  الح ب ه ق  وت عي اران سي  ستان ب رزرنج م  ستولی گ شته ب  ود .ب ستی اس  ت

 عياران سيستان ودر رأس يعقوب ليث از سي ستان وسرانجام ھم به زور وقوت

  ) متن تاريخ سيستان١٩٩رک ص .(اخراج گرديد

ض  بط "ک��وھتيز"ي  ا " ک��وھژ" وغي  ره قلع  ه ٢٠٨ و٢٠٧ درص  فحات -۵

شده وموقعيت آن درحدود قندھارسراغ داده ش د ک ه پن اه گ اه مھ م ب رای ياغي ان 

ب  ه حي  ث ح  اکم "  ک��وھتيز" درت  اريخ بيھق  ی. ض  د س  لطه  ص  فاريان ب  وده اس  ت

نشين زنبيل شاه ذکرشده واز سياق عبارات تاريخ بيھق ی معل وم مي شود ک ه اي ن 

در ح  دود الع  الم ني  ز ن  ام اي  ن مح  ل آم  ده . مح  ل در نزدي  ک قن  دھار ب  وده اس  ت

مق صود از ذک ر اي ن ن ام ب ه ھردوش کل . ونزديک قندھار سراغ داده شده اس ت

اس  ت ک  ه خيل  ی قن��دھار در ول  سوالی پنج  وائی ، نزدي  ک" کوھ��ک"ھمان  ا قلع  ه 

بن   ابرين . ًمعم   ورو عم   دتا مح   ل زن   دگی قباي   ل ب   ارکزی ومحم   دزائی اس   ت

  .تصحيح گردد" کوھک" تاريخ بيھقی بايد به کوھتيزتاريخ  سيستان وکوھژ

 آم   ده طغ���ان در س   طراول در رابط   ه ب   ه گرفت   اری ٢٨١ در ص   فحه-۶

ه پ شت  ب کرس�ی را اس يرکردند وب ه سي ستان آوردن د براش تروطغانآخر:" است

گم ان م ن اين ست ک ه اص ل آن " کرسی"در مورد کلمه " شتردر زير وی نھاده

نم د .اس ت " نم د"باشد که  معنی آن در زبان پشتوی  م ردم مح ل" کوسی" بايد

پارچ ه پ شمينی اس ت ک ه از پ  شم گوس فند ي ا شتردرس ت مي شود، واز آن بگون  ه 

چوپان  ان در ف  رش زيرپ  ای وھ  م بگون  ه  پوش  ش پ  شمی اس  تفاده ميکنن  د چنانک  ه 

ًمنطق ا لزوم ی . زمستان آنرا می پوشند ت ا خ ود را  ازس ردی ھ وا محف وظ کنن د

ب ر شترس وارکرده  حم ل نماين د ،  ول ی )ياکج اوه(ندارد که دشمن را برکرس ی 

اگ  ر بپ  ذيريم ک  ه نم  د پ  اره ي  ی برپ  شت شترگذاش  ته وبع  د او را س  وار ب  رچنين 

  ..امر بدور نخواھد بودشتری حمله کرده باشند تعجبی ندارد واز واقعيت 
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 ھج     ری درعھ     د ام     ارت ۴٢٩ در وق     ابع س     ال ٣۶۴ درص     فحه -٧

 سيستانی، از شورشی تحت رھبری احمدبن طاھر واسحاق ک اژ اميرابوالفضل

 وب�شھر ان�در : "عبارت تاريخ سيستان چنين اس ت.در محله لشکر يادشده است
کر احم���د ب���ن ط���اھر واس���حاق ک���اژين وش���نکليان  ب���س] پ���س[آم���دروز آدين���ه،

از ] وامير ابوالف�ضل[دوھزارمرد جمع بد وببريان آمدند بحرب اميرابوالفضل 
داش��ن برف��ت وعي��اران وس��رھنگان وش��حنگان، وآنج��ا ح��رب کردن��د، واي��شان 

احم��دطاھر واس��حاق . راغلب�ه کردن��د و ب��سياری از س��ا�ران اي�شان را بگرف��ت
 کلم ه دراي ن عب ارت روی دو س ه". .ک�اژين بگريختن�د ک�ه ک�س اي�شان را ندي�د

  .بحث ميکنم

 به عقيده من دونفر ني ست بلک ه اسحاق کاژين وشنکليان اسامی -ول١

 به معنی چ شم ک ج واح ول کاژ يا کاجزيرا درلھجه سيستانی، .نام يکنفر است

م   ی ) ک  اژ(ک��اجوھرک  سی ک  ه دارای چ  شم ک   ج واح  ول باش  د، او را . اس  ت

ج خ ود بخ اطر داش تن چ شم اح ول وک ) اس حاق( به نظرمن اي ن ش خص.نامند

اس  ت يعن  ی پ  سر " ب��ن"ًاص  B " ي��ن." ش  ھرت يافت  ه اس  تاس��حاق ک��اژبن  ام 

اس  ت و آن ج  ايی در بي  رون ش  ھر " ل��شکر"دراص  ل " ب��سکر"و. وش  نکليان

  .زرنج بوده برای بودوباش لشکريان

ُدوھزارم����رد جم����ع ش����ده ب����د وببري����ان آمدن����د بح����رب " عب    ارت -دوم
زارمردجم��ع ش��ده دوھ:"باي  د ص  ورت درس  ت آن اينط  ور باش  د" اميرابوالف��ضل

ن ام  ش عبه ي ی " پري�ان"، زي را ک ه "بود وبه پريان آمدند بحرب اميرابوالف�ضل

 اس  ت ک  ه ت  ا کن  ون ب  ه ھم  ين ن  ام ي  اد مي  شود و  در جن  وب ھيرمن��داز رودخان  ه 

جدا ميشود وبسمت غ رب در بخ ش سي ستان ايران ی ھيرمند زرنج از رودخانه 

 ب وده باش د ک ه پري�ان ب ه اس م ًعBوتا ممکن است نام محلی ھ م. جريان می يابد

امي�ر اين رودخانه از ميان آن ميگذشته اس ت وب اری مي دان نب رد شورش يان ب ا 
آب ) "٣٧٩ -٣٨٧درص فحات(وني ز درص فحات بع دتر، . بوده اس تابوالفضل 

ضبط شده ومرح وم بھ ار ب ه عل ت ع دم آگ اھی ازاس امی " آب بزيان"و" بريان

باي  د . ن رودخان  ه  راض  بط کن  دجغرافي  ائی مح  ل نتوان  سته  ص  ورت درس  ت اي  

  .يعنی رودخانه پريان خواند ونوشت" آب پريان"درچاپ ھای بعدی آنرا 



 30 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

بايد توجه داشت ک ه درش ھرھای ب زرگ لشکر،=  بسکر، سرلشکر-٨

اوايل عھ د اس Bمی مانن د ش ھرھای کن ونی ي ک ح صه جداگان ه دور از ش ھر 

سکری ب   رای س    کونت ل    شکريان واھ    ل اداره مع   ين مي    شد واي    ن مق    ر ع    

 چنانک����ه ميگفتن    د،"الع����سکر"و بزب    ان عرب    ی" ل����شکرگاه"ي    ا" ل����شکر"را
عسکرم�������������صر، وع�������������سکرمکرم، وع�������������سکر رمل�������������ه وع�������������سکر 

در )  معج  م البل  دان ي  اقوت: رک.(نزدجغرافيادان  ان ع  رب م  شھوراندني��شاپور

  . موجود بود" لشکر"بيرون شھر زرنج نيزيک چنين مکانی بنام 

  ب ه اس تثنای ي ک باراغل ب شوربختانه ن ام اي ن مح ل درت اريخ سي ستان

 ھج ری ٢٩٩در وق ايع س ال .  ض بط ش ده  اس ت)ل�شکر"( ب�سکر"بصورت 

ک  ه سي  ستان توس  ط س  پاه س  امانی ف  تح گردي  د واميرس  امانی ، سي  ستان را ب  ه 

پسرعم خود منصور ب ن اس حاق س امانی داد و او وارد زرن ج ش د، ل شکريان 

ک  رد وس پس ب  ه خ ود را ھ م ب  ه داخ ل ش  ھر درمن ازل وس راھای م  ردم جابج ا 

يک   ی از رج   ال آگ   اه وزب   ان . ح   صول  مالي   ات گ   زاف از م   ردم پرداخ   ت

ب ه نماين دگی از ) مع روف ب ه م ولی س ندلی(محم�د ب�ن ھرم�زآورسيستان بن ام 

ب  ه :"م  ردم ش  ھر ب  ه دادخ  واھی ن  زد حکم  ران س  امانی رف  ت واظھارداش  ت 

باش د ک ه لشکری به ل�شکرجای سيستان رسم نيست که مال بزيادت خواھند و

م ردم بيگان ه ب ه من زل وس رای آزادم  ردان . ردم ان را زن ان ودخت ران باش دم

  ."واجب نکند

 چ   ون حکم   ران س   امانی اي   ن س   خن نماين   ده م   ردم را ن   شنيد، وی ب   ا 

سرھنگان عياران شھر به مشورت پرداخت وپنج روز بعدمردم برضد ح اکم 

ا از سامانی بشورش برخاستند و دست  به قتل س پاه س امانی زدن د وھم ه را ي 

دم تي  غ ک  شيدند وي  ا مجب  ور ب  ه فرارنمودن  د وخ  ود حکم  ران ب  ه خان  ه گب  ری 

پنھ ان ش د مگردس تگير وزن دانی گردي د و يک ی از بقاي ای خان دان ) زرت شتی(

ص  فاری  راک  ه ک  ودکی ده س  اله ب  ود بن  ام اب  وحفص عم  رو، برخ  ود پادش  اه 

  )٢٩٨ -٢٩۶/تاريخ سيستان. (کردند

ي���ا " ب���سکر"راي   ن کت   اب مث   ال ف   وق ک   افی اس   ت ت   ا ھرجائيک   ه د
  .اصBح گردد" لشکر"ضبط شده باشد، به "سرلشکر"
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، آنجا که حسين سرلشکر سامانی از س بکتگين ب رای ٣٣٩ درصفحه -٩

 ب  ه م  دد س  پاه س��بکتگينکم  ک ميخواھ  د واميرخل��ف  برض  د زرن��جف  تح ش  ھر 

می رسد، " خان"، بسوی سيستان می آيد ، در محلی بنام راه بستسامانی، از 

اثرفرستادن مبلغی ديناراز جانب اميرخل ف واپ س برميگ ردد، مرح وم ولی در 

:"  ھم  ان ص  فحه مينوي   سد٣درپ   اورقی ش  ماره "خ��ان"بھ  ار درتوض  يح کلم  ه 

 به اين نام جايی نيست، ليکن در آن حدود اسم بست وغزنهدرحدود سيستان تا 

خ  اش ي  ا خاب  سار وخاس  ت وخاس  ان ب  وده ومح  ل ديگ  ری بن  ام کرامخ  ان در راه 

ھ م " خ�ان"ورب اط را.  ضبط شده است ونيز بين راه ھا رباط زيادی بودکرمان

اي ن ح دس بھاردرس ت . يک ی از آنھ ا باش د" خ ان"ميگفته اند وممکن است اين 

در ھلمن  د س   فلی ، ب   ين رودب   ار . ھ   م ميگفت   ه ان   د " خ��ان"اس  ت ک   ه رب   اط را 

که امروز ب ه عن وان حکوم ت " خان نشين"وگرمسير محل معروفی است بنام 

از مربوط ات و�ي ت ھلمن د ش ناخته مي شود و خراب ه ھ ای  " خان ن�شين"حلی م

  .يک قلعه تاريخی ھم در آنجا موجود است

رس�و�ن پ�يش اميراج�ل ابوالف�ضل رفتن�د " عب ارت ٣٧٩ درصفحه -١٠
خن��ب "درعب  ارت ف  وق " .ان��درباغ ميم��ون واو ان��درخنب ک��رکين نش��سته ب��ود

باش د، درغي رآن ) ره نش سته ب وديعن ی پھل وی پنج "( جن�ب کلک�ين"باي د" کرکين

  .نيز خواند) جوار خندق(جنب پارگينرا ميتوان " خنب کرکين"

را دراي   ن " درق"م   تن ت   اريخ، بھ   اراعراب کلم   ه ٣٨۶ درص   فحه -١١

ھم  ان ١نگذاش  ته ودرحاش  يه ش  ماره " بازخري��دن درق ب��صدھزاردرم:"عب  ارت

 معل�وم ن�احيتی اس�ت در سي�ستان، اع�راب آن:" صفحه، درحالی که گفته اس ت
ب ه "( درگ"بايد گفت که اين نام امروز ھم در محل زن ده اس ت و ب شکل ".نشد

تلف  ظ مي  شود وروس  تای معروف  ی در مربوط  ات ) ف  تح اول وس  کون دوم وس  وم

  . استجوبنولسوالی 

"  س��ردرۀ ھن��دقانان"از محل  ی بن  ام) ٣۶٩و٢٠٧، ٢٨( درص  فحات-١٢

" ھن��دقانان س��ردره "امروزبن  ام. ک  ه ب  ين ف  راه وھ  رات واق  ع بود،يادش  ده اس  ت

ي  ک "  ان��اردره"ج  ايی در سي  ستان ي  ا نيم  روز وف  راه وج  ود ن  دارد، مگ  ر بن  ام

ول  سوالی در و�ي  ت ف  راه موج  ود اس  ت ک  ه مھمت  رين مح  صولش ھم  ان مي  وه 

مينامند،درش  مال " ان�اردره"خ وش م زۀ ان ار اس ت وب ه ھم  ين مناس بت ھ م آن را 
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ب  دانيم ، " ان��اردره"ان را ميت  و " س��ردره"بن  ابرين . غ  رب ف  راه  موقعي  ت دارد

زيراکه با اختBف در رسم الخط عربی وفارسی ميتوان آنرا به اشکال مختل ف 

و ني  ز ازاي  ن عب  ارت ت  اريخ سي  ستان برم  ی آي  د ک  ه موقعي  ت .نوش  ت وخوان  د

چنانک ه مؤل ف ت اريخ سي ستان . موجوده بوده است" انادره"در محل " سردره"

.  را بزن��ی ک��رد ويکچن��د بب��ودوخ��اتون] آم��د[واميربان��صر بخراس��ان:"ميگوي  د
زانج���ا بازگ���شت، طغ���رل حاج���ب مودودجاس���وس ب���روی بداش���ت از ب���ست ب���ا 

ص "(.بگرف���ت" دره ھن���دقانان"دوھزارس���وارجريده ت���اختن آورد واو را ب���ه 

ني  ز باي د گف ت ک ه ص  ورت درس ت  اي ن کلم  ه " ھن�دقانان"وام ا در م ورد)٣۶٩

ل  ط خوان  ده وض  بط وغي  ره غ" پري��ان"و" ان��اردره"و" گل��ستان"نيزمث  ل کلم  ات 

  .شده است 

ش    کل ت    صحيف ش    ده  " ھن����د قان����ان"ب    ه ظ    ن قري    ب ب    ه يق    ين م    ن 

در ت اريخ " س�ردره"بشکل " اناردره "است وھمان گونه که کلمه"افغانان"کلمه

) ٢۶ص "(خج�ستان"ب ه نادرس تی ب شکل" گل�ستان"سيستان ضبط شده ،وکلمه 

( صورت نادرس ت نيزدراينج ا ب " افغان�ان"ضبط شده، ميتوانم بگ ويم ک ه کلم ه 

ھرگ اه اي ن گم انم را .ضبط شده اس ت ک ه ھ يچ معن ا ومفھ ومی ن دارد) ھندقانان

بدست می آيد ک ه " اناردره افغانان"قرين به يقين بسازم، ازترکيب ھردو  کلمه

" چنانکه درشھرکابل ، به محل ی خ اص . ھم درست است  وھم بامفھوم ميشود

جاھ ايی "  قلع�ه ھن�دوان"ويا " عربھاده "گفته ميشود،ودربلخ بنام " ده افغانان

  .نيز از ھمين مقوله است" انادره افغانان"پس .بوده است

م    ردم ان    اردره خ    ود را از افغان    ان قبيل    ه يوس    فزائی مي    شمارند،وتا 

ھنوزبرخی از بزرگان آنان به زبان پشتوسخن ميگوين د مگ ر اکثري ت ش ان ب ه 

چ ون در درۀ کوھ ستانی  ان�اردرهم ردم .لھجه شبيه لھجه ھراتيان حرف ميزنن د

وسرد تراز ساير نواحی فراه زندگی ميکنن د، از لح اظ رن گ پوس ت وچھ ره و 

اينھ  ا . لھج  ه گفت  ارخود از سايرباش  ندگان ف  راه ونيمروزوسي  ستان ف  رق دارن  د

دارای جلد روشن ولطيف وچھره جذاب و بينی ھ ای بلن د وچ شمان س ياه وناف ذ 

ت اکنون .ھوش يار و زرن گ اس تندميباشند واز لحاظ ھ وش وذک اوت خ ود خيل ی 

اي شان از . کسی نديده ونشنيده که يک اناردره گ ی فري ب ک سی راخ ورده باش د
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ک  ودکی عBق  ه مفرط  ی ب  شغل تج  ارت وس  وداگری دارن  د و اش  خاص  بيک  ارو 

  فقيردرميان آنان يا ھيچ نيست و ياخيلی کم است

 ب   ه ھرح   ال زيرک   ی وزرنگ   ی وھوش   ياری وزران   دوزی ،و س   رمايه 

درس   الھای قب   ل از .  ، يک   ی از خ   صوصيات ب   ارز اي   ن م   ردم اس   تدارش   دن

ًکودتای ثور ، نبض تجارت ودکانداری و�ي ات ف راه و نيم روز و ق سما ھ رات  

خوش ا بح ال اي ن .دردست مردم اناردره بود وممکن است اکنون ھم چن ين باش د

م  ردم  ک  ه دارای تح  رک خ  ستگی ناپ  ذير ک  اروتفکر اقت  صادی اس  تند وخ  ود را 

چوب  چنان نظم ودسپلينی قرارداده اند که گدا وفقير درميان آنھا وج ود درچار

  ھمواره چنين بادا. ندارد

  ٢٠٠٨/ ۶ /٢٠پايان 
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  مقاله سوم

  

  پژواک  بزرگ در ياد وارۀسيمای 

  "فصلی از سرگذشت يک مھاجرافغان"

  

  
  سياستمدارورزيده،نويسنده، شاعر،اديب، مترجم 

   نامدار افغانستان درنيمۀ دوم قرن بيستمودانشمند
  

  

وقتی نام پژواک بزرگ برزبان آورده ميشود، در ذھن من سيستانی، 
سيمای  يک شخصيت ايده آل، يک دانشمند برازنده ،يک اديب وشاعر 
رياليست ،يک ديپلومات آگاه وبا وقار، يک انسان صادق وشجاع ، يک متفکر 

ک افغان عاری از ريا ودروغ وخود سرشار ازحب وطن ومردم دوستی، وي
  . خواھی مجسم ميشود

من در زندگی خود متاسفانه با اين انسان بزرگ و شخصيت ممتاز کشور 
روبرو يا ھم صحبت نشده ام، ولی از ھرکس در مورد او  شنيده ام، از فھم و 
تفکربلند و وطندوستی و غرور و شجاعت او در برابر با� دستان سخن گفته 

  ن سخنان يکجا با مطالعۀ کمی از آثارش که در مطبوعات کشوربه اند و اي

   .نشر ميرسيد، وجودم  را لبريز از عشق واحترام قلبی نسبت به او کرده است
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 تاريخ باری در رابطه به پژواک نوشته بودم که،تاريخ سيستان، مثل
 اين کتاب  سخنی. وادبی کشور ما به حساب می آيدبيھقی از متون کھن تاريخ

نغز وپرمغزی دارد از زبان بزرگان در بار نصربن احمدسامانی که درپايان 
رودکی، در مدح ابوجعفراحمد پادشاه خردمند » مادرمی«شنيدن قصيدۀ 

اندراو ھرچه مديح گوئی مقصرباشی که « :سيستان،ھمه به يک زبان گفتند
د اکنون منھم ھرچه در بارۀ خر ).324ص تاريخ سيستان، (» .مردی تمامست

ودانش سياسی وشخصيت ادبی وفرھنگی واجتماعی وفلسفی مرحوم پژواک 
بگويم، خود را مقصر ميدانم ،زيرا که در زندگی ھرگزاين سعادت را نداشتم 
که آن شخصيت ممتازفرھنگی وسياسی را از نزديک مBقات کنم و از 

  .محضرشان کسب فيض نمايم
فقط اينقدر بايد بگويم که مرحوم 

 گذاشتن آثار پرارج پژواک با بجا
معنوی از خود برای مردم افغانستان، 
ديگر تنھا به خانوادۀ خود متعلق 
نيست، بلکه او به ملت افغانستان تعلق 
دارد و به ھمين خاطر اھالی قلم 
وانديشه افغانستان قدر او را برخود 
واجب ميدانند وبه ھيچکسی اجازه 
نخواھند داد که نسبت به شخصيت 

 بی حرمتی و يا خدای وجھان بينی اش
نکرده توھين صورت بگيرد، ولو اگر 
چنين ھتک حرمتی از سوی منسوبين 

  خاندانش ھم صورت گرفته 

باشد، آنکس را متوجه خطايش 
  .خواھند ساخت ومانع چنين روشی خواھند گرديد
 کتاب خاطرات مرحوم PDFھفتۀ قبل ،آقای حميدهللا عبيدی،متن 

ۀ فصلی از سرگذشت يک افغان خBص"عبدالرحمن پژواک را که 
،عنوان  دارد و تازه در کابل از چاپ برآمده است ، برای من "مھاجر

من بB . فرستادند تا منھم آنرا  مرور کنم واگرنظری داشته باشم، بيان نمايم
درنگ فايل کتاب را بازکردم و ھمينکه چشمم به طرح  روی جلد افتاد، 

ان پژواک را ديدم،لب بادندان وتصويری رسامی شده  مرحوم عبدالرحم
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تعجب گزيدم که اين چی تصويريست که براطراف کله پژواک انديشمند، 
شمشير و سBح می درخشد؟ چی شد که آن مرد متفکر،وانديشمند بزرگ 
  کشور، از سوی وابستگانش درسيما وشمايل يک جنگسا�ر تجسم کرده است؟ 

ودفارانی  که او ھم بB معطلی لينک کتاب را برای دوستم اقای مسع
يکی از ارادتمندان مرحوم پژواک است ، فرستادم واز وی پرسيدم که شما در 
تصوير روی جلد کتاب چه چيزی را می بينيد؟ جواب دادند که من دراين 
تصوير، يک جنگ سا�ر جھادی را می بينم که پکول برسرگذاشته ودريک 

دارد، واين نشانگراين طرف کله اش شمشيرو يک ماشينداربرشانه اش  قرار
. است که درکله اش،جزفکرجنگ وآدمکشی وبگير وبکش چيزديگری نيست
وعBوه نمود که متاسفانه استادمرحوم را خواسته اند شبيه احمدشاه مسعود 
تصوير کنند،درحالی که تشبيه کردن پژواک بزرگ به احمدشاه مسعود، 

  . حوم پژواک  استتوھين کBن به مقام بلند علمی وسياسی وفرھنگی  مر

 قرن قبل،رمز مقاومت 80خوانندگان آگاه ميدانند که کBه پکول در دھه 
 با سرازير شدن تنظيم 90وجھاد در برابر تجاوز شوروی بود، مگردر دھۀ 

ھای جھادی به کابل وآغاز تخريب وويرانگری وکشت وکشتار وغارت 
 وپکول پوشان وتجاوز برمال وناموس ھموطنان خود، مردم چنان از پکول

نفرت پيدا کردند، که ھرکس از دور پکول پوشی را می ديد، آھسته به 
يعنی که آدمکش آمد،دزد آمد، غارتگر ( اونه پکول آمد:نفرپھلويش ميگفت 

بنابرين . ،بريم که رنگشه نبينيم)آمد
 سال از آن دوره 20حتی امروز که 

ميگذرد،ھنوزم ھم مردم از ديدن 
اجار پکول احساس نفرت وانز

ميکنند،زيرا ديدن يک پکول پوش، 
سالھای آدمکشی وغارت وتجاوز 
برمال وناموس ھموطنان را به ياد 

بنابرين پوشيدن پکول، . ميدھد
امروز کدام افتخاری به ھمراه ندارد 
بلکه ريشخند کردن خود درانظار 

 .ديگران است
با بياد آوردن کارنامه ھای 

، فايل کتاب را بستم واز 90 دھه ننگين پکول پوشان جھادی در نيمۀ اول
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اما چند ساعت بعد که اعصابم کمی آرامتر . مطالعه اش صرف نظرکردم
شد،با خود گفتم که تصويرمرحوم پژواک را، ھژبرشينواری کشيده، گناه 
کتاب ونويسنده اش چيست که من از خواندنش صرف نظرکنم؟ دوباره کتاب 

 اول پيشگفتار کتاب را از قلم  درساعت. را باز وبه مطالعه آن آغازنمودم
ًآقای فرھاد،نواسۀ مرحوم پژواک خواندم،که واقعا جالب وھمه جانبه است، 

 .وآنرا پسنديدم
فردا بعد از ظھردوباره کتاب را بازنمودم واز جای شروع بخواندن 

 160واين خاطرات را که . کردم که خاطرات مرحوم پژواک شروع ميشد
دراينجا بايد بگويم که  بعد از پيشگفتار  .م، نبستمصفحه ميشود، تا تمام نکرد

کتاب،توجھم را يک عکس بسيار زيبا وجالب از مرحوم پژواک در لباس ملی 
با کBه پکول که قدری کج برسرگذاشته وموھای بلند خاکستری از زيرکBه 
بردو طرف شانه ھايش فرريخته است، جلب کرد ومعلوم شد که ھژبر 

ا انتخاب و بجای اينکه اصل عکس را برروی جلد شينواری ھمين عکس ر
کتاب بگذارد، با رسامی کردن آن ونشان دادن شمشير آخته دريک طرف 
پکولش ،خBف واقعيت از پژواک،اين مرد مردم دوست، جنگسا�ری ساخته 
است که  جز کشتن وخون ريختن چيزی ديگر درفکرش خطورنميکند،وآن 

من پيشنھاد ميکنم که آقای . بيننده مخابره کندتصوير ميتواند پيام بسياربدی به
فرھاد ھرچه زود تر اين روی جلد را تعويض کنند، ويکی از عکس ھای 
جالب مرحوم پژواک را که با کار وکرکتر وشخصيتش ھمخوانی داشته باشد 
،درشکل و شمايل يک شخصيت ديپلومات ، چنانکه در آغاز اين نوشته ديده 

.                                                                      ًچاپ  وآنرا مجددا به بازار عرضه کنندميشود بر روی جلد کتاب 
بايد نگذاريم که تاريخ « :پژواک به فرزندان وطن  توصيه ميکند 

بطورناشايستۀ آن تکرارشود، به اين معنی که درميدان جنگ مظفرباشيم 
  ».ودرميدان سياست ببازيم

حوم پژواک، مردی دانشمند وبا وقار ودارای مناعت نفس عالی بود مر
که بيشترين بخش عمرش را در کسوت يک سياستمدار ورزيده وبی بديل ، 
در مجامع ديپلوماتيک  به عنوان سفيرکبير ونماينده فوق العاده افغانستان 
درحل و فصل منازعات منطقه ئی و فرامنطقه ئی وظايفش را با کمال 

  . و وطن پرستی وسرفرازی بسر رسانده استصداقت 

مرحوم عبدالرحمن پژواک، به حيث نماينده دايمى افغانستان در 
سازمان ملل متحد، وسفيرکبير افغانستان در ھند، آلمان و کانادا، انگلستان، 
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مدير مطبوعات وزارت خارجه، اتشه مطبوعاتى و کلتورى سفارت ھاى 
ۀ امريکا، رئيس کميته خاص براى حل افغانستان در لندن و ايا�ت متحد

معضله ويتنام، رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مدير روزنامه 
وی در تمام .اصBح، ومسئول آژانس باختر وغيره ايفاى وظيفه کرده است

دوره ھای ماموريتش ، ملبس با لباس درخور شأن يک ديپلومات در مجالس 
  . يده استومحافل رسمی حضور به ھم ميرسان

اويکی از نيک نام ترين شخصيت ھای سياسی، فرھنگی واجتماعی 
افغانستان است، که نظيرش را در عرصه ھای مختلف علوم اجتماعی تا 

در عين حال او در مسايل فرھنگی وتسلط بر  . نداريمکشورسراغکنون در
زبان وادبيات دری و پشتو و انگليسی  ونگاشتن در سطح عالی درھرسه 

نيز درسرودن شعر  و داستان نويسی از سرآمدان روزگار خويش  وزبان 
  .يود

 ھجرى شمسى درغزنی که پدرش در آنجا ١٢٩٨پژواک، در سال 
 در شھر پشاور پاکستان چشم ١٣٧٤وظيفۀ قاضی داشت متولد شد و در سال 

از جھان فروبست و در ولسوالی سرخرود ننگرھاردر قريه باغبانی در ھديرۀ 
  .  خاک سپرده شدآبائی اش به

بگفتۀ فرھاد نواسۀ دختری پژواک، ده ھا اثر و مقاله سياسی، علمی و 
ادبی عبدالرحمن پژواک، در مطبوعات داخل و خارج از کشور اقبال چاپ 
يافته، اما بيست اثر او شامل مقا�ت، افکار و داستان ھا ھنوزبه چاپ نرسيده 

خBصۀ فصلی از "اک بنام روان، اثر مورد بحث پژو درماه عقرب سال. اند
، از سوى فرھاد پژواک در کابل چاپ و به "سرگذشت يک افغان مھاجر

 صفحه اى، حاوى خاطرات،مقاله ھا و ٢٩۴اين کتاب . مردم عرضه شد
ونيز دوسه مقالۀ .اشعار پژواک در مورد مسايل  اجتماعى و  سياسى است
يد خليل هللا ھاشميان بامحتوا از داکترنعمت هللا پژواک،برمک پژواک وداکترس

  .را درضميمه دارد
را که به » فصلی از سرگذشت يک مھاجرافغان«پژواک، خاطرات

خواھش وتمنای نواسه اش فرھادپژواک به تحرير در آورده ، ازتلخ ترين 
روزھای سرگذشت سياسی خود، ازلحظۀ شنيدن اخبارکودتای ثور 

تاچيان آغاز ميکند درافغانستان وشھادت داودخان وخانواده اش بدست کود
وسپس از رويکار آمدن حزب دموکراتيک خلق وسفرحفيظ هللا امين به ھاوانا 
از راه لندن ونرفتن خودش به استقبال امين درميدان ھوائی لندن وازاستعفای 
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خود از سفارت لندن و بازگشت به وطن واستقبالش از سوی برادران 
خانۀ برادرزاده اش نعمت هللا وخانواده اش در ميدان ھوائی کابل و رفتن به 

پژواک در وزيراکبرخان که درعين حال دامادش بود، و محصورومحبوس 
ون، قوماندان ړ ماه در خانه دامادش به امر تليفونی داود ت18شدنش مدت 

عمومی پوليس رژيم، تا تجاوز قشون سرخ شوروی به افغانستان واستقرار 
 از وزيراکبرخان به جمال مينه ببرک کارمل بجای امين ويافتن امکان رفتن

در آنجا مرحوم پژواک به مبارزات . به منزل برادرخود عتيق هللا پژواک 
وگويا نوک قلم را . خود از طريق پخش شب نامه ھا برضد رژيم آغازنمود

در ھمينجا است که پيام ببرک کارمل . بجای نوک شمشير برتن رژيم فروميزد
 کارمل ميفرستد ولی کدام نتيجه ای از آن به او ميرسد وپاسخ درخوربه ببرک

بخش ) 58- 42صص(اين پاسخ با محتوای عالی در کتاب حاضر از. نميگيرد
  .قابل مBحظه ای را احتوا کرده است

مرحوم  پژواک درکابل از اشغال کشور توسط قشون سرخ شوروی 
وکشت وکشتار ھموطنانش رنج می برد واين رنج سبب زخم معده وخون 

اين  خون ريزی نزديک بود جانش را از وی بگيرد، .ه اش گرديدريزی معد
سرانجام به تصديق داکتران کابل حکومت اجازه داد که بشرط بازگشت 

پژواک پول تداوی خود را نداشت و . دوباره به کشور، به دھلی سفرنمايد
بعد از انجام عمليات معده .  برادرانش پول معالجه اش را به وی کمک کردند

لی بخاطرآنکه نزد دولت دروغگو به حساب نيايد،دوباره  به وطن در دھ
چون ازتغيير . بازگشت و بارديگر به فعاليت ھای زيرزمينی اش ادامه داد

اوضاع به نفع کشور نتيجۀ دلخواه بدست نياورد، به منظور مبارزه  از خارج 
از . کشورعليه رژيم  دوباره مجبور شد وطن را برای دايم ترک گويد

غانستان به دھلی واز آنجه به آلمان وسپس بدعوت حکومت پاکستان به اف
پاکستان رفت و چون پاکستان ديد پژواک مثل ساير رھبران تنظيمھا به سازآن 
کشور نمی رقصد، شرايط را براو برای ترک پاکستان تنگ ترساخت و 
پژواک مجبورشد به امريکا وسازمان ملل متحد برود وازطريق آن سازمان 

  .ای افغانھا را عليه اتحادشوروی وقت بلند نمايدصد
ھدف مبارزه ملى تنھا استقBل : "پژواک   دراين کتاب نوشته ميکند که 

سياسى از يوغ سلطه و نفوذ اجنبيان نيست و حاکميت ملى و تماميت خاک آن 
زن، مرد و (را تکميل نمى کند، ھمه حقوق و آزادى ھاى اساسى ھر فرد 
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. اس عدالت و مساوات بدون ھيچ گونه تبعيض، تامين شودبايد به اس) طفل
  )210ص ."(ورنه مملکت غيرمستقل و مردم اسير مى مانند

از خاطرات پژواک معلوم ميشود که او يک شخصيت آزاديخواه، مردم 
دوست، عدالتخواه، و طرفدار يک نظام مردم سا�ر فارغ از ظلم وستم 

نون حرف اول وآخر را بزند و وتبعيض درکشوربود، رژيمی که در آن قا
خدا خودش ميداند «: پژواک درخاطراتش ميگويد. برھمه يکسان تطبيق گردد 

که بارھا ازو خواسته ام،درکشورمن دادگری وداوری بياورد، اگرنخستين 
اگرعدالت مرا به دوزخ . کسيکه ازگفتار وکردار او باز پرسند من باشم

است پژواک از خدا، بدان اين خو) 210ص(».محکوم کند، بھشت منست
معناست که اواز فقدان عدالت واز عدم احترام به حقوق وآزادی ھای فردی 

  .در کشور رنج می برد
مرحوم پژواک درعين حالی که يک سياستمدار ضد استبداد واستثمار 

چه درشرق وچه «:او ميگويد.بود، يک مرد مومن وخداپرست نيز بود
يدۀ من به اينکه درجھان ھستی در درغرب ھرجا که بوده ام وھستم عق

ھرساحه ای که باشد در ھرزمان ومکان در ھمه احوال وتحت ھرگونه 
شرايط تنھا وتنھا دو قوه حقيقی وپاينده وجود دارد که نخست ذات پاک اقدس 

توکل به نخست . است وبعد از وی مردم] صانع الصنايع[و اعلی خدای گرگر
اين امر به ويژه .ديگری خطاستواعتماد به دوم صواب وبه ھرنيروی 

درساحۀ سياست وحکمرانی صدق ميکند واز آغاز زندگی مدنی تا امروز 
  )111ص (».تغيير نکرده است ودر آينده نيز پاينده وباقی خواھد بود

پژواک در دورۀ مھاجرت خود، از شخصيت ھا وافرادی که او را با دم 
 ميکند، بخصوص ازرجالی ودرم وکرم خود ياری رسانده بودند، به نيکی ياد

،داکتر )علومی(قيوم نوابی پدرداکتر عصمت هللا نوابی، سيد محمدميوند: چون 
خالدمعروف،جنرال غBم فاروق خان لوی درستيز، عبدالعزيز خان 
خاوری،حسن خان صافی ،حميرا سلجوقی ، پيرسيد احمدگيBنی ، صبغت هللا 

لی کريمی، سيد محمد قاسم مجددی، ازجنرال غBم عمر علومی برادر غBم ع
،  داکتر يوسف ، موسی شفيق  و ظاھرشاه و سردار داودخان که نسبت به او 
توجه داشته اند، ونيز از ھمنوائی برادران خود عتيق هللا پژواک وفضل ربی 
پژواک وبرادرزاده اش نعمت هللا پژواک  وغيره از ھريک به نيکی ياد 

  .ميکند
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خود را نيزاز ياد نمی برد و کمی  پژواک دوستان ورفقای شخصی 
درمورد ھريک شان مينويسد، وی اشخاص ذيل را از جمله دوستان خود 

محمدسرورگويا اعتمادی برادرزادۀ سردار عبدالقدوس خان :معرفی ميکند
اعتمادی، مرحوم رشيد لطيفی،مرحوم عبدالغفور برشنا،مرحوم دکتور 

وم ��محمدسعيد عبدالرحمن محمودی ،مرحوم عبدالحی حبيبی، مرح
قندھاری، دکتور محمدرسول وسا،مرحوم جيBنی خان اريزوی، مرحوم 

عبدالواحد رشيدی، ناصر ضياء،مرحوم عBمه سلجوقی،دکتور محمد  دکتور
آصف سھيل وجيBنی خان پوپل از اقارب دکتور علی احمدخان پوپل،ھريک 

  .را با بخشی از سوابق دوستی وکرکترشان به ياد می آورد 
اين يادواره، گاھی از زيرقلم پژواک بزرگ ، نکاتی برون چکيده که در

ًمثB .درشناختن علل دوام  دولت خاندان نادرشاه  به انسان کمک ميکند

درتاريخ گذشتۀ افغانستان،سBطين وخاندان ھای شاھی يک « :مينويسد که
ضعف قوی وجود داشت وآن بی اتفاقی درميان اعضای خاندان سلطنتی بود 

ًمردم ويا اقB خوانين قبايلی واشخاص با نفوذ وصاحب نيروی قومی می که 

ًتوانستند از آن استفاده کنند، اما درخاندان يحيی مخصوصا در زمان حيات 

محمدنادرشاه، اتفاق ميان برادران وبرادرزادگان وپسرھای عموی محکمتر 
 انظار عامه بود و اگر درميان اختBفات يا مخالفت ھايی ھم داشتند آن را از

در پرده نگھداشته و بحيث يک پاليسی طرح شده درمقابل مردم افغانستان، در 
اين پاليسی تا زمانی که عموزادگان . برابر مردم با ھم متحد ويکی بودند

واعليحضرت محمدظاھرشاه ) سردار محمدداود وسردار محمدنعيم(ظاھرشاه
 آنرا دوام بدھند، قدرت اين اتفاق را ميان خويش را برھم زدند و يا نتوانستند

اين حوادث و تحو�تی که واقع شد از قبيل . خاندان را از زوال حفظ نمود
اعBن جمھوريت بعد از کودتای محمدداود خان و الغای نظام شاھی وغيره 

  )142ص (».معلوم است و �زم نيست دراينجا مورد بحث قرار داده شود
بشرسازمان ملل متحد پژواک درجمله اصول منشور جھانی حقوق 

جامعه است که براثر پافشاری واستد�ل » حق خود اراديت«اصل مبتکر
وبرمبنای ھمين اصل داعيه پشتونستان .اواعضای سازمان ملل آنراپذيرفتند

پژواک در حاليکه در رژيم . ازسوی دولت افغانستان رنگ  حقوقی گرفت
مور بلند رتبه در سلطنتی ونيز در رژيم جمھوريت داودخان،به حيث يک ما

پوست ھای سفارت کبرای افغانستان درخارج کارميکرد،مگرتا آخر 
عمرنتوانست از پول معاش خود يک منزل شخصی درکابل بخرد وھر وقتی 
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برای رخصتی به کابل می آمد، درھوتل مقيم می بود و يا در منزل برادران 
 آخر ھم در چند شبی را سپری ميکرد و باز به ماموريت خود برميگشت وتا

بزرگترين مايۀ «:پژواک خود ميگويد که. فکر تھيه سرپناھی برای خود نشد
نازوخوشی من آنست که ھيچ تن تواناتر از من به ياد ندارد که نزد او 

اگرنتوانستم راست بگويم، خاموش ماندم، .چاپلوسی کرده ويا دروغ گفته باشم
خاموش ماندن مردی تنھا . نميدانم چرا ازياد اين خموشی سرخ نمی شوم

  ) 216ص(».نيست

باری «پژواک حکايت ميکند که در يکی از رخصتی ھا درکابل
بعد ازصرف چاشت به صحبت پرداخت . ظاھرشاه  مرا در دفترخود پذيرفت

در کاريز مير زمين .و بعد از آن گفت پروگرام دارد که به کاريز مير برود
) فارم(وانات ونباتاتداشت ودر آن يک دھقان خان برای حفظ وتربيۀ حي
وقتی از دفتر وی پائين .ساخته بود وھرروزچند ساعت در آن مشغول می بود

آمديم به من امر کرد که در پھلوی او درموتر بنشينم وباوی به کاريزمير 
جلو موتررا خود بدست گرفت ودر موتر تنھا بوديم واز ھردری . برويم

زمين ھا ودھقان خانه .يديمبه کاريزمير رس. صحبت ميکرد ومن گوش ميدادم
حيوانات را بمن نشان داد وآنگاه دريک نقطه ايستاده اشاره کرد که از کجا تا 
بکجا اراضی به وی متعلق است و بعد گفت که اين دھقان خانه يک نمونه 
است واميدواراست که ھموطنان نظير ومثال آنرا زياد کنند و تطبيق اين 

 به يک زمين عBوه کرد که من به با اشاره. مفکوره را وسعت بخشند
ھمسايگان خوب احتياج دارم از اين رو اين زمين را به دکتور 

بزمين ديگری اشاره کرد وگفت . محمدظاھرخان دادم تا ھمسايه باشيم
. ميخواھم اين زمين را به شما بدھم تا ھمسايه ای نيک ديگری ھم داشته باشم

ديدم که با فشار خود مرا خرد من ناگھان خود را در دست پر نيروی سکوت 
با کمال صميميت وخلوص بعرض رسانيدم  که اظھار سپاس . ميسازند

گزاری  ازحضور اعليحضرت کلماتی ميخواھد که نميتوانم از عھدۀ آن 
کمال امتنان دارم اما من متاسفانه شوق وذوق زمينداری را ندارم . بيرون شوم

از پدرانم مانده است به شکل زمين و اگر داشته باشم ھمه دارائی مادی ايکه 
است، يقين دارم شخص مستحق تری ميتواند از اين عطيۀ گرانبھا استفاده 

اعليحضرت ھيچ نگفتند اما از وجنات شان به وضاحت . مرغوب وبھترکند
از کاريز ميربازگشتيم ودر ارگ ايشان به . ظاھرشد که خاطرشان رنجه شد

دروقت بازگشت از . ويش برگشتمحرمسرا تشريف بردند و من با موترخ
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وطن به ماموريت منتظرماندم که مانند ھميشه مرا احضار خواھند فرمود تا 
حسب عادت تاريخ بازگشت . وداع کنم واگر ھدايتی داشته باشند آنرا بگيرم

خود را به رئيس تشريفات اقای علومی که حيات دارند خبردادم، امری نرسيد 
بمن فھماند که اعليحضرت ضرورتی نمی بيند از رئيس تشريفات جويا شدم، 

که شما به حضورشان برسيد، دانستم که رنجش اعليحضرت علت حقيقی 
چون اعليحضرت را در ھمه موارد مرد حليم، صابر وصاحب .است
ًديده ام، اين بارکه حتما ازرده شده بودند، بردل من گران وگرانتر )گذشت(گذر

  )148 - 147ص .(حس ميشد
چند «  حکايت ميکند که بعد از بازگشت از سفرپاکستانپژواک بازھم

روز بعد درکابل رئيس تشريفات وزارت خارجه مرحوم جBل آلدين طرزی 
بمن تلفون کرد وگفت که وا�حضرت صدراعظم بعد از ظھر با يک 
امريکائی مBقات دارند وامر کردند  که من ھم پيشتر از رفتن مھمان آنجا 

در صدارت اعظمی رفتم واشاره به ) داودخان(حومبه دفتر سردارمر. باشم
چند دقيقه بعد رئيس تشريفات امريکائی را آورد ومBقات انجام .نشستن کرد

من ياداشت ھای خود را جمع کردم وميخواستم مرخص شوم، .يافت
سردار مرحوم .نشستم ومنتظرامر بودم. سردارمرحوم گفتند چند دقيقه باشيد

انه مامور دولت ھستی که درکابل خانه نداری، گفت من خبردارم که تو يگ
من از مدتی . خانه داشتن از لوازم زندگانی است بايد يک خانه داشته باشی

ًاست به اين فکر بوده ام که خانه ای خوب شخصا نقشه کنم وآنرا برای تو 

تعمير نمايم و از جانب حکومت در مقابل خدمات برجسته ای تو به تو 
من خود ! ھمينقدر است که آنجا رفته ودر آن زندگی کنیبسپارم، تکليف تو 

از التفات ومھربانی :را دراختيار سکوت مطلق يافتم وبعد از يک لحظه گفتم
وا�حضرت کمال امتنان دارم اما شايد من يگانه مامور دولت باشم که خانه 

  .ندارد، اما يگانه افغان بيخانه نيستم وھم نميتوانم پايبند دارائی باشم
آن را رسيده ميدانم وممنون :ردار فرمود يعنی که قبول نميکنی؟ گفتمس
از چوکی برخاست وبه آنطرف ميز کار او که من نشسته بودم آمد، من .ھستم

ناگھان مرا در . فھميدم وحرف را ھمينجا ميگذاريم:گفت. نيز از جا برخاستم
ه ساخته منکه شاه را رنجيد. خداوند مثل ترا زياد کند: آغوش گرفت وگفت

بودم،ناگھان فرحت وآرامشی حس کردم که نظير آن احساس سرور وجمعيت 
  .خاطر را به خاطرندارم
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بعد از آن احترام والتفات سردار بمن زيادتر از ھمه وقت بود و روز 
افزون گرديد و اين بحدی رسيد که ھنگامی که مرا به کنفرانس سران دول 

بجای خود در سال اول وحکومات کشورھای غيرمنسلک در الجزاير 
من ترا بحيث نمايندۀ خاص خود ميفرستم، زيرا من : جمھوری فرستاد گفت

.... رفته نميتوانم و بعد از برادرم اين کار را تنھا به تو اعتماد کرده ميتوانم
بعد ازاين بود که من ھم احترام خاصی به شخصيت سردار محمدداود مرحوم 

يک شخص معنای موافقت با ھمه افکار البته احترام به شخصيت .پيداکردم
خواندن اين حکايت ) 157ھمان ،ص (» . وپاليسی سياسی آن شخص را ندارد

عBوه براينکه تفاوت اين دو پسرعمو را بخوبی نشان ميدھد، اين نکته را نيز 
روشن ميسازد که پژواک، اين مرد بلند ھمت، چنان ازمناعت نفسی 

اه و  رئيس جمھور داودخان  به خود سرشاربود  که حتی بخشش از سوی ش
را ھم نمی پذيرفت، درحالی که اگر بجای او ، کدام مامور ديگری با چنين 
التفاتی روبرو ميشد، سر سجده در پای مخدوم ميگذاشت وآن را برديدۀ  منت 

  .ميماليد و می پذيرفت
درمورد مناعت نفس و شجاعت مرحوم پژواک، داکترسيد خليل هللا 

 چشمديد خود در لندن حکايتی از بر خورد پژواک با صدراعظم ھاشميان از
وقت شاه محمودخان برميز نانی که تعدادی از سفراء ومحصلين افغانی 
حضور داشتند، روايت ميکند که خواندن آن ھنوز ھم مو براندام خواننده 

داکتر ھاشميان مينويسد، که صدراعظم شاه محمودخان خطاب . راست ميکند
  : فتبه پژواک گ

شما دراين رساله نوشته ايد که استقBل افغانستان را امان : صدراعظم
  هللا خان گرفته ،شما به کدام اساس اين مطلب را نوشته ايد؟

وا�حضرت شما بھترميدانيد که استقBل ما از انگليس گرفته : پژواک
اين رساله که بار اول سياست . شد وانگليسبا تاريخ ما آشنائی کامل دارد

رجی حکومت شما را به زبان انگليسی بيان ميدارد واز سفارت شما در خا
لندن تھيه وتوزيع شده، اگرواقعيت ھای تاريخی در آن بيان نميشد، مردم 
انگليس آنرا نميخواندند وسعی ومصرف ما به ھدر می رفت، اما حا� نسل نو 

ساله را انگليس بحق جانبی داعيۀ ملی ما متوجه شده وانعکاسات مثبت اين ر
  ...من ضمن راپوری به رياست مطبوعات نوشته ام

پژواک توچه خبرداری، تو درشکم مادرت بودی که ما : صدراعظم
  ...استقBل را گرفتيم
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وا�حضرت، موضوع درشکم مادر بودن يک امر طبيعی :پژواک
است، من ،شماوھرانسان ديگری درشکم مادر خود می باشد، اما در سياست 

  ... تاريخ را پوشاندنميتوان واقعيت

من ديدم که از شنيدن سخنان پژواک رنگ و رخ وا�حضرت 
صدراعظم سرخ ومتلون شده بود که وقتی دست خود را به جيب خود برد 
فکر ميکردم تفنگچه ای دارد و فيرميکند، اما دستمال بينی خود را کشيده 

دعمر درينوقت سفيرمحمدعثمانخان امير وسفير محم. روی خود را پوشاند
خان، پژواک را بغل گرفته از اطاق نان برون بردند، صدراعظم دوسه دقيقه 
ًديگر بجای خود ماند ودفعتا برخاست ونان ناخورده از راه دروازۀ عقبی به 

اين ضيافت وطعام عالی که تھيه شده بود، به . اطاق خواب خود رفت
اما من . ردندًسفراء ھم متعاقبا اطاق نان را ترک ک. ھمه شد" زھر"اصطBح

از محصلين ومھمانان ديگر تقاضا کردم به آرامی نان خود را بخورند، بلکه 
( ».ھرقدر از ميوه جات وشيرينی که خواسته باشند با خود برده ميتوانند

  )240 -239ص
اين درحالی بود که قبل ازاين واقعه مرحوم پژواک با مارشال شاه 

تونستان، چنان جدی شد که به وليخان نيز برسرحذف پرگرافی از رسالۀ پش
اگرشما اين پراگراف را از رساله حذف نمائيد :سفير شاه وليخان درلندن گفت

،من اين رساله رانشرنميکنم وھمين حا� ازوظيفه ام استعفا ميدھم ، مگر 
ص .(مارشال شاه وليخان باخنده ازحذف پراگراف رساله منصرف گرديد

229( 
استعداد، «:شگفتارکتاب مينويسد کهفرھاد نواسۀ مرحوم پژواک درپي

ابتکار وعملکرد استاد پژواک درکارزار عرصۀ ديپلوماسی در دھه شصت 
وھفتاد از ھرباب چشمگير بود ووظايف خطيرديپلوماتيک در صحنۀ بين 
المللی بدوش شان گذاشته شد که از آن جمع رياست کميسيون تجديد 

شر، رياست مجمع نظربرمنشور سازمان ملل،رياست کميسيون حقوق ب
اين گوشه از حيات .  را ميتوان نام برد1966عمومی سازمان ملل درسال 

استاد پژواک در صحنۀ بين المللی بايد به التفات عميق وجدی مطالعه وتحقيق 
به ويژه نقش، نظريات وتBش استاد پژواک به ارتباط حقوق بشر . شود

نان وتحقق حقوق بشر وحقوق ملل در خور مطالعه وتحليل برای آگاھی جوا
اسناد ومنابع انترنتی ملل متحد،مراکزعلمی . وديموکراسی درافغانستان است

ونشرات ديگرافغانی وجھانی شاھد اين ميراث معنوی برای ملت افغان 
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جای شگفت نيست که سران ملل متحد تا امروز ازعملکرد وافکارژرف .است
  ) 14ص(». اوقدردانی ميکنند

 برای شناخت ابعاد شخصيت سياسی وادبی وفلسفی من پيشنھاد ميکنم تا
مرحوم پژواک ،ازطرف دولت سيمناری درسطح ملی که در آن دانشمندانی 
از کشور ھای منطقه وسازمان ملل دعوت شده باشند، تدويرگردد،وکتب 
وآثارش به کمک دانشمندان اکادمی علوم و پوھنتون کابل تدقيق واز سوی 

دمی علوم افغانستان وبنيادپژواک چاپ شوند وزارت اطBعات وفرھنگ واکا
و در ميزھای گرد تلويزيونی ابعاد شخصيت وی مورد بحث وارزيابی 
قرارگيرد، دراينصورت است که حق استاد پژواک از گردن دولت ادا خواھد 

  !شد
مرحوم پژواک، در سفريکه با داودخان به پاکستان داشته ، ودر مBقات 

ظامی پاکستان که بشکل احساساتی صحبت با جنرال ايوب خان رھبر ن
ميکرده  و وی سخنان جنرال را با نرمی ترجمه ميکرده است تا احساسات 
افغانی سردار جريحه دار نشود، تحمل داودخان را در برابر حريف پاکستانی 

  :اش به حيث يک زعيم ملی صبور می ستايد  و ميگويد
نظريه اکثريت .کشفی نو دست داد) سردار(در شناخت شخصيت وی«

: مردم را که من مايل بودم برآن صحت قايل شوم، غلط يافتم که ميگفتند
اما معلوم شد که مردی بی » سردار مردی احساساتی وعصبی است«

سنجش نبود واگر اظھار عصبيت ميکرد، آن رانيز سنجيده به کار می بست 
رکنترول او در مذاکرات مھم در اختيار وزي) ًاق< با خارجيان(واحساسات او

ًانصافا شخصی ملی ووطنخواه بود و بعد از « :پژواک درادامه ميگويد» .بود
» .وزيراکبرخان نميتوان نظيرومثال او را  در تاريخ افغانھا سراغ کرد

  )155-154ص ...فصلی ازسرگذشت (
برخی از ابجد نويسان افغان،به اين بخش ازسخنان  مرحوم پژواک که 

ک نواسۀ آن بزرگمرد درپورتال افغان جرمن به از سوی داکترپروين پژوا
نشررسيده بود،به نظرشک وترديد نگريسته آنرا با پرسشھای مضحکی چنين 

ھائيکه گفته شده از " يادداشت"آنچه دررابطه  به « : زيرسوال برده اند
مرحوم پژواک است ، صراحت نداشت،  بدين معنی که گفته نشده است که 

را در چه مقطع زمانی نوشته اند، وظيفهء رسمی " يادداشتھا"مرحوم، ھمين 
مھمتر از ھمه اين است : " و باز می پرسد " در ھمان زمان چه بوده است ؟ 

" روانی" و" جسمی"که آيا بقلم پژواک سفير ممتاز درحالت صحت کامل 
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تحرير يافته است يا  خدای نخواسته در روزھای اخير زندگی ، پژواک 
خاک "  آرشيف مقا�ت داکتريوسفی،مقالۀ :رک"(مھاجر؟ "معروف 

" پشتونستان حق مسلم مردم افغانستان و جزء �ينفک خاک افغانستان است
  )افغان جرمن آنBين

فرھاد درپيشگفتارکتاب خBصۀ فصلی از زندگی يک افغان مھاجر، 
سالھای اخير زندگی استاد پژواک درايام پيری و محروميت «:مينويسدکه 

ًليکن روحا ومعنا ھمچنان استوار بود ودست حوادث ومھاجرت گذشت،  ً

) فرھاد(درنامه ای خطاب به من. نتوانست از عظمت بينش و دانشش بکاھد
ًاگر جسما ناتوان وبيمارم روحا ومعنا « :از احوال خود چنين نوشته بود ً ً

از ناتوانی به . استوارم واز نعمت اميد به آزادی وطن ومردم آن برخوردار
ز ميکنم ولی عقايد و افکارم را به نيروی آزادی وايمان بدون تلبيس اشاره نما

ولباس ترس وھراس بخيرمردم وميھن ابراز وغلبۀ حق را بر باطل، ظفر 
مبارزۀ ملی براسارت ھای معنوی، دانش را بر بيدانشی تلقين و آرزو ونياز 

دان  رو چون از پيری يارای آختن سر افشاندن ندارم از نيام به قلم.می نمايم
  )8ص(».آورده ام و وطن خود را مانند ضمير خود آرام وآزاد می خواھم

پژواک اين خاطرات را بخواھش نواسه خود فرھاد در امريکا دراواخر 
 صبح 3 آغاز نموده و لحظات ختم خاطرات خود را ساعت 1989سال 

 اتازونی -ويرجينيا) روز نوروز ملی باستانی (1991 مارچ21روزپنجشنبه  
ودر آخرين سطراين ياد داشتھا به فرھاد تذکر داده که . يد کرده استق
دوباره خوانده نشده است اگردرعبارت چيزی مانده باشد معذور «:

و فرھاد پژواک ميگويد که اين خاطرات متاسفانه دراثر ) 161ص (».داريد
/  ش1368سفر غير مترقبه وآخر استاد پژواک به طرف پشاور در آغاز سال 

بھتراست آنچه را استاد در .عيسوی نامکمل ماند1991 مارچ 21 مطابق
فرھاد، من «:آخرياد داشت ھا خطاب به من نوشته اند، دراينجا نقل کنم

آرزوداشتم که اين فصل را به پايان برسانم، اما قدرت قادرمتعال مقدر کرده 
شور بود که فرصت رفتن به پاکستان برخBف توقع بعد از سالھا تبعيد از آن ک

از طرف حکومت آن به امريکا دست دھد و فصل ياد داشت ھای من برای تو 
طوريکه تو ميدانی درحال مريضی وعدم قابليت حرکت ندای . نا تمام بماند

بھرصورت به . وظيفۀ ملی وايمانی را لبيک گفته و از امريکا حرکت ميکنم
 نزد يکی از اولين فرصت دنبالۀ اين ياد داشت ھا را انشاء هللا، نوشته و
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اعضای فاميل ميگذارم که آنرا درصورتی که من بارديگر در زندگی ترا 
  )12ص(» .نبينم بتو برساند

 آقای فرھادپژواک، متذکر ميشود که آثار استاد پژواک، به زبان ھاى 
ودر نظردارد که آثار چاپ نشدۀ . پشتو، درى و انگليسى نوشته شده است

خى اين آثار را به زبان ھاى انگليسى، پدرکBنش را در آينده چاپ و بر
من از تبصره براشعار وذکر نمونه . فرانسوى و آلمانى نيز ترجمه و چاپ کند

ھای نظم ونثرآن بخاطرجلوگيری از تطويل کBم،دراينجا صرف نظرميکنم و 
چاپ اين کتاب را به نواسۀ دانشمند پژواک بزرگ فرھاد،وھمه وابستگان 

 ميگويم وخواندن آنرا به جوانان وطن توصيه استادمرحوم پژواک تبريک
  .   ميکنم

در تبصرۀ خانم دکتورزرغونه عبيدی، برتقريظ من : ياد داشت 
پوھاند دکتور « :دربخش نظرسنجی ، توجه مرا اين جمBت جلب نمودکه

محمد حسن کاکر در دو سطر شان يکی از مھمترين شاخص شخصيت 
بزرگترين ميراث پژواک اين : "اندعبدالرحمن پژواک را چنين توضيح داده 

است که او داراي نصب العين معين بود و با وجود فراز و نشيب ھاي 
روزگار بر افغان ھا و افغانستان اين نصب العين او نه تنھا بر جا ماند بل تا 

در واقع چنين شخصيت ھا انگشت شمار . آخرين رمق و توان براي آن رزميد
  ".بوده اند

سطر داکتر کاکړ را خواندم، به سراو�دھايم سوگند من دوبار اين دو
ميخورم که من از آن چيزی نفھميدم، اگر دکتور زرغونه يا کسی ديگر فھميده 

نصب العين «باشد، برای من توصيح دھند که اين دوسطر چه معنی دارد؟
مدنظر، ومنظور (»نصب العين«يعنی چی؟ در فرھنگ دھخدا، » معين
اربرد اين کلمه شما چه دانستيد که ما از دانستن آن معنا شده است،از ک)نظر

عاجزيم وشما آنرا با الفاظ اعجاب آميز بحيث شاخص شخصيت مرحوم 
پژواک ميدانيد؟ درکجای اين دوسطرچنين معنايی نھفته است؟ من دوسطر 
داکتر کاکړ را دوسطر بی معنا وبی مفھوم يعنی دوسطربازی باکلمات وبه 

  .ممدوح ميدانماصطBح پرزدن درکBه 
منظور (» نصب العين معين پژواک«چرا آقای داکتر کاکړ نگفته که 

چه چيزی بود؟ آيا دوام رژيم شاھی مطلقه بود؟ يا رژيم ) نظر معين پژواک
شاھی مشروطه؟ يا جمھوری؟ يا نظام اسBمی از نوع حکومت ربانی يا 

  مBعمر؟ 
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 بلکه برقراری به نظرمن نصب العين پژواک ھيچکدام ازاينھا نبود،
يک نظام ملی که با ارادۀ آزاد مردم و براثر انتخابات مستقيم وسری مردمان 

پژواک خود . کشور بميان می آيد، تحت زعامت يک شخص دادگر وعادل بود
خدا خودش ميداند که بارھا ازو خواسته «:در خاطرات خود ميگويد

زگفتار وکردار ام،درکشورمن دادگری وداوری بياورد، اگرنخستين کسيکه ا
اگرعدالت مرا به دوزخ محکوم کند، بھشت .او باز پرسند من باشم

   )210ص(».منست

اين خواست پژواک از خدا، بدان معناست که اواز فقدان عدالت واز عدم 
احترام به حقوق وآزادی ھای فردی مردم در کشور رنج می برد، ورنه 

 امروز که مردمانش از آن ديارمرا ياد ميدھد: دراشعارش نمی گفت که 
  !اسيرند ومملکت آزاد

  ! که مردمانش اسيرند ومملکت آزادرمرا ياد ميدھد امروز         از آن ديا
 

  خطاب به مجسمۀ آزادی در نيويارک گويد

  صد باديه بـبريدم صد بحرنورديدم         تـا روی تـرا ديدم ای دختر آزادی 

  دارم بــتو پيغامی ای گر گر آزادیاز کشور گـمنامی از مردم ناکامی         

  ما نيز درآن کشور داريم يکی مادر        مخلوع وبرھنه سر از چادر آزادی

   گوئيم که آزاديم با طاق ظفر شاديمحرفيست که آزاديم،مابندۀ بيداديم       

  سر در آزادیناميست که بنھاديم بر

  )م1954نيويارک،برگريزان (

فته است وسری ھوشيار ودلی بيدار به در شعرزير مفاھيم فلسفی نھ
 :کاراست تا اين معنی را دريابد

 مـنکر ز کارسازی به تدبير می شويم            چندان که سال می رود و پير می شويم

 ار رفته بندهء تقــدير می شويمناچــــ           در دست عقل نيست چو تعين سرنوشت

 گاھی به حکم سفسطه تکفير می شويم          دلسفه تعـزير می کنن به جـــرم فــگاھی

 رؤيای حيرتــيم چـــه تعبــير می شويم           در خـــواب داد آيينه در دست مـا کسی

 ويــران شود ز حادثه تعمير می شويم            ما آن عمارتــيم کـه گـر صد ھزار سال

 نون به رب کعبه که تحقير می شويماکـ          وازش اگـر ديدمی، ملولنــزين پـيشـتر 

 فارغ چو خواب مرگ ز تعبيرمی شويم          بيدار اگــــر شـــــويم ز رويای زنـدگـی

            طبع جوان نمـانده کـه بر آسـمان شــويم

  پژواک رفــته رفــته زمينگير می شويم 

 يانپا
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  ممقاله چھار

  

  کتابدسياسی علوموپروفيسور، داکترزيرکيار پر

  ، يوه ځغلنده کتنه) دنوی سياست الجبره(

  

په دی ورستيوکی د افغانستان نامتوپوه 
اونوښتگر ليکوال ښاغلی ډاکتر رحمت زيرکيار 
له خوا ، يو په زړه پوری تحقيقی او څېړنيز 

تر عنوان �ندی " دنوی سياست الجبره"کتاب د
مخونوکښې په ښه قطع او صحافت  )۴٨٠(په 

ددې کتاب مولف  يو ټوک   .دچاپه راوتلی دی
. ماته  د مطالعې اوکره کتنی دپاره رالېږلی دی 
زه دلته  دمولف له دې پيرزوينی څخه ډيره مننه 
  داکتر زيرکيار          .کوم او دکتاب دخپريدو �مله ورته مبارکی وايم 

کتاب ، په اصل کی د څيړنيزو اوتحليلی مقالو يوه ټولگه ده چی ليکوال 
ه جB جB توگه څېړلې او سپړلې ده،اوھغه  دخپل  ژورو تحليلي ھريوه  پ

  .نظرياتو سره يوځاي لوستونکی ته وړاندی کوی 
زه ښاغلی ډاکترزيرکيارله نژدې څخه نه پيژنم، خو تر ھغه ځايه چی 
ما دده ليکني اوڅېړنيزی مقالي په بھر کی دځينوعمومی رسنيو لکه د دعوت 

ان، صلح وافغانستان امروز، افغان ولس، او مجله، افغان رساله،کيوان افغ
آئينۀ افغانستان کی ليدلي او لوستی دي، ماته دا ثابته شوٻده چی ښاغلی 
ډاکترزيرکيار پر پښتو،پښتنواو افغانستان باندی يو مين شخصيت او زمونږ 
دوطن دوتلو پوھانو اوليکوالو څخه دی ،چی پخپلو ليکنو او څېړنوکی ھميش 

دونوڅخه کار اخلی اود حقايقودبرسيره کولوپه خاطر ھميش د اکاډميکو ميتو
منبع او اخځن ځايونه په گوته کوی، ترڅو چاته داسوال پيدا نسي چی گوندي 
دی دا خبره دځانه څخه  وائی اوچندانی داعتباروړنده، په دې خاطر ھغه 
کوښښ کړی چی پخپلوليکنوکی لمړی �س منابع لوستونکی ته وړاندي کړی 

 اصلی منبع اصلی متن ټکي په اصلی ژبه ھم کوت کاندی چی ھيچ او ان د.
  .چاته نورسوال پاته نسی 
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ډاکتر صاحب  زيرکيار، يو انقBبی او انتقادی ليکوال دی چی  په خپل 
په ليکنو کی  ھميش په پټوحقايقو پسی گرځی ، حقايق ليکی، اوحقيقت وايی، 

تی ، ولو چی  دغه حقيقت ھغه دحقيقت په ويلوکښی ھيڅکله  دچا پروا نه سا
دده نژدی ترين خپلوانو او يا دوطن دلوړومقاماتو اويا دامريکی دجمھور 

په ليکنو کی  د . رئيس جورج بوش په  اړه وی او دده په ضررھم تمام سی 
ډاکتر زيرکيار بل خصوصيت دا دی چی  ده په امريکاکی ټوله ھغه مھم 

  دجھانی او پوځی سياست  په سياسی کتابونه چی دافغانستان  او دامريکا
ھکله په دی دريو لسيزوکی دنامتوسياسی شخصيتونو له خواليکل سوی 
اوخپاره شوی دی، ، يووار ترژوري کتنی �ندی نيولی اوخپل دريزيې دھغه 

  .کتاب اوپه ھغه کښي دمھمو ټکوپه  ھکله بيان کړی دی 
ومغلق دنوی سياست الجبره کتاب، دامريکی پرالجبری ډوله پېچلی ا

واقعيت ھم .سياست باندی خوراژوراو په زړه پوری نيوکی اوتبصرې لری 
دادی چی  مونږ د امريکې په سياست نه پوھيږو؟ آيا امريکا په نړی کی د 
ًخپلي دامپراتوری دجوړولوپه لټه کی نه ده؟  آيا واقعا امريکا دتروزيزم 

م محوه کول پرضد ده؟ پرعراق او افغانستان دھغوي د تجاوزھدف دتروريز
دي؟ که چيری امريکا د تروريزم پرضد عمل کوی،نوولي په سيمه کی  
تروريزم د محوکيدو پرځای ،�قوت موندلی دی؟  آيا دتروريزم پرضد 
مبارزه په سيمه کی دامريکی د موجوديت يوه پلمه نه ده ،ترڅو خپله سلطه د 

ی ؟  په داسی منځنی ايشيا او منځنی ختيزد تيلو اوگاز پرمنابعو  ټينگ کړ
حال کی چی امريکا ھره روځ اوھر ھفته خپل سرتيري په افغانستان کی د 
تروريزم پرضد دطالبانواو القاعدې سره په جگړوکی د�سه ورکوی، خو پر 
پاکستان چی دطالبانو او القاعدې  زالگی ده ،کوم رښتيانۍ زورنه اچوی او 

  .عقيبوی دتروريزم پرضد جگره د پاکستان په خاوره کي نه  ت
ديوې . د امريکی سياست په افغانستان کی ھم يوالجبريز سياست دی 

خوا دحامد کرزی دمرکزي حکومت پلوی کوی، خوله بله پلوه دټوپک 
سا�رانو او دمخدره موادوله سوداگروسره ھم اړيکی لری ، اوھغوي تقويه 
کوی ، ان تردی حده چی دوی ته ھم په دولت  اوھم په پارلمان کی 

قامونه ورکړی دي او ھم په و�ياتوکی  دخلکو سرنوشت او اداره د دوی لوړم
دو�ياتو اکثره پوځی او ملکی لوړ رتبه واکداران د شمالی .په �س کی ده 

ټلوالي قواندانان دی ،چی دمرکز ی حکومت پروا چندانی نساتی او اوامرئې  
  .نه مني 
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ي قومی ډلی سره  امريکا پدې سياست سره په بې رحمانه توگه ديوې لوي
جنگ ته دوام ورکوی ، او دبلي قومی ډلی ته دامتياز ورکولو چلند مخی ته 

آياپه دې ډول سياست سره به  زموږوطن ته امن او ثبات راسی ، او . بيايی 
  دموکراسی  به استقرارومومی؟  

په ھر صورت دنوی سياست الجبره کتاب، يومھم او په زړه پوری اثر 
ستلو سره ډير شيان سړی زده کوی او په ډيروپټو اوناويلو دی چې دھغه په لو

دډاکتر زيرکيار په دی او سنی کتاب  کی ماته . رازونو باندی سړی خبريږی 
دغه  �ندنی  ليکنی اومقالی ډيری په زره پوری او مھمی ليکنی   وبرٻښېدې  

:  
  او پخوانی پاچا، دپيريانو په جنگونوکی"امر صاحب"-١

   او دتاريخ پای دتمدنونوټکر-٢

  دغټ سطرنج تخته-٣

   ظاھر بابا او څلويښت غله-۴

   د دفاع دوزارت نوی نقشه-۵

   دسپينی ماڼی چغار-۶

   دجوج ماجوجو او پيريانو سياست،-٧

   په پايپBنستان کی د روسيی او امريکی جنگ،-٨

   دتمدنونوتکر اودتاريخ پای،-٩

   امپراتورانه اعBميه،- ١٠

  ولونوری ھحی، دپت پBن دپلی ک- ١١

   په جنگ کی دمطبوعاتو استعمالول،- ١٢

   دبوش چيغه،د دفاع وزارت نوی نقشه،-١3

   دغه احمق بيا مه انتخابوی،-١4

   مجموعی تنفر اوبرقی خBفت،- امريکا-١5

   داسرائيلو متحده ايالتونه او منخنی ختيز -١6

دری زه غواړم په آينده کی که وخت راسره ياری وکړه، دغه مقالې  په 
ژبه ترجمه کړم ترڅو ددی ليکنی فيض � پراخه سی اونور عBقمندان ددی 

  . علمی اوڅېړنيزی ليکنی څخه گټه واخلی 

  :مخونو څخه٣٠٢ - ٢٨٩اوس داده دلمړی مقالی دری ژباړه د
* * *  

  و پادشاه سابق در جنگ با ارواح" آمرصاحب"
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  بقلم داکتر زيرکيار

ا، کتاب مستند ديگری از چاپ در امريک٢٠٠۴دوماه قبل، در فبروری 
  :بيرون آمد

  جنگ ارواح: ستيوکول

  ،٢٠٠١از تجاوز اتحادشوروی سابق تا دھم سپتمبر 

  تاريخ پنھان استخبارات مرکزی امريکا، افغانستان وبن �دن

  )٢٠٠۴نيويارک،پينگوين پريس،(
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به تر جمۀ اين ]ھردو" [افغانستانيان" به گمان ضعيف من، افغانھا و
افغانان ميخواھند از طريق ترجمه اين کتاب ، . کتاب عBقه خواھند داشت

فسانوی احمدشاه ملت افغان راازقصه ھای گرفتن پول ومعامBت قوماندان ا
مسعود باخبر سازند، وافغانستانيان ھم ميخواھند که اقوام کشور را از اين 

اين . دراين کتاب با احترام ياد شده است" امر صاحب"باخبر بسازند که نام 
کتاب پراز اطBعات ومعلومات  است وملت افغان اين حق را دارند که از 

اگر مترجم .آن با خبر شونداطBعات محفوظ دراين کتاب از راه ترجمۀ 
داشته باشد ميتواند آنراجداگانه از نظرمولف ]در برخی موارد[توضيحاتی 
من در اين نوشته ازاين کتاب چند صحنه را بيرون ميکشم و ازاين . ارائه کند

طريق به خوانندگان قدری آسانی ارزانی کنم که تا زمان ترجمه کتاب ،عطش 
 CIAبه مفھوم اعضای " ارواح"تاب، کلمۀ در عنوان ک. خود را فرونشانند
  .بکار رفته است
در اسBم آباد ) ١٩٨٩ -١٩٨۶(  که طی سالھایBeardanملتن بيردن

بود،برقوماندان احمدشاه ) سيا(مسئول بخش استخبارات مرکزی امريکا 
اول اينکه مسعود محبوب  انگليس شده : مسعود به دو دليل  مشکوک شده بود

ک بی اعتمادی از گذشته براو باقی بود وآن اين بود که بود، ودوم اينکه ي
 با قشون شوروی معاملۀ متارکه انجام داده ١٩٨٣احمدشاه مسعود در سال 

  .بود
مثل استخبارات نظامی پاکستان، بيردن ھم به اين فکر بود که مسعود 

را امضا "يک آتش بس اعBم نشده "در شمال افغانستان با قوت ھای شوروی 
از لحاظ سياسی مقام خود را "بيردن به اين عقيده بود که مسعود . تکرده اس
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 با شورويان درگير جنگ ISI، درحالی که مشتريان اسBمی "مستحکم ميکرد
( در اينجا درخاطر من). ١٨۴، ١۵١صص:ستيوکول: بخوانيد.(بودند" سخت"

آن معلومات زنده گشت که يک محقق چيره دست امريکائی، بروس )زيرکيار
در ارتباط به جھاد ) ١٩٩٣در(  ده سال قبل ازاينRichardsonاردسنريچ

و با معلومات بيردن در اسBم اباد .احمدشاه مسعود ارائه کرده بود
ريچاردسن مينويسدکه يک افسرقشون  شوروی که نام مخفی او . سرميخورد

 ١٩٨۴ بود، وبه غرب فرار کردبود در سال Suvorovويکتورسووروف  
شده ] حاضر[يک قوماندان زبدۀ مجاھدين انتخاب و:" گفتدر مصاحبه يی

او باکمک ھای .است که ازمنافع اتحادشوروی درافغانستان نمايندگی کند
ًنظامی واقتصادی حمايت ميگردد وعBوتا تمام استخبارات شوروی با او 

رول او اين است که نزد مردم خود نقش يک قھرمان وبرای ما . کمک ميکنند
سووروف اضافه ميکند که ."  دوطرفه را بازی خواھد کردنقش يک ايجنت

که حتی مقامات بلند رتبۀ اتحاد شوروی ورژيم " اين پBن آنقدر سری است"
برای نقل قولھا بخوانيد ."(خلقی درافغانستان ھيچيک از آن باخبر نخواھند شد

 :Richardson,Historical Briefs III, Afghanistan Mirror,nr.30, 

Febuary-March 1993,p.17)" 
 در ماه ١٩٨۶ سال قبل درسال ١٨ بيردن CIAدر پاکستان مدير بخش 
اين مصادف به ايامی بود که بن �دن ھم از . جو� به اسBم اباد رسيد

جھاد در " واين زمانی بود که . عربستان سعودی به پشاور کوچ کرده بود
 ٣٠يجه مخفی  کانگرس امريکادر بود١٩٨١درسال ". دالر غوطه ميزد

منظورکرد تا در امور افغانستان به CIAميليون دالر برای استخبارات 
.  ميليون دالربا� رفت٢٠٠ اين بوديجه به ١٩٨۴درسال .مصرف برساند

ويک سال بعد . ميليون دالر بالغ گرديد۴٠٠ً تقريبا اين مبلغ به ١٩٨۶درسال
: بخوانيد.(يون دالر رسيدميل۶٣٠ًبازھم اين مبلغ پنديد، يعنی تقريبا به ١٩٨٧در

  )١۵١، ۶۵صص:ستيوکول
چنين معلوم ميشود که واشنگتن از جھاد مسلح درافغانستان به فکر اندر 
شده ،و راه ھا ديگری را جست وجو کرده باشد؟ ميلتن بيردن با حمايت 

 جال استخدام اجنت ھای مستقل CIAاستخبارات مرکزی امريکا ، برای 
يکطرفه بدين معنی که از اين . رفه پھن کردافغان وقوماندانان را يکط

معاش اين اشخاص .موضوع دستگاه استخبارات نظامی پاکستان بايدخبرنميشد
قوماندان عبدالحق . ھزار دالر وگاھگاھی زياتر ھم بود١٠٠ تا ٢٠ماھانه بين
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مگر وقتی که او برضد استخبارات نظامی . افتاده بودCIAدر جال يکطرفۀ 
متمرکز "وروی شخصيت خود تبليغات را "  بلندکردصدايش را" پاکستان
، ميلتن بيردن براو خشمگين شد CIA، در اسBم اباد مدير بخش "ساخت

 CIAفعاليت ھای ." معاش وی را به حيث يک قوماندان باعتبار قطع نمود"و
پول وتداراکات نظامی را برای احمدشاه " بگونه مستقيم" ادامه داشت تا
 به مسعود اولين مرتبه درسال CIAای يک جانبۀ کمک ھ. "مسعودبرساند

  )١۶٧، ١۵١صص : ستيوکول: بخوانيد."( رسيده بود١٩٨۴
، سيستم استخبارات مرکزی امريکا بکار )ايجنت(برای معاش افغانان 

 – ١٩٨٨ بين سالھای  Gary Schroenگری شرون.گرفته ميشد
ود ماھانه بود بقول وی عBوه براين که مسعCIAدرکابل مدير بخش ١٩٩٠
ًھزار دالر را شخصا به ٩٠٠ ميگرفت،ً مبلغ CIA ھزار دالر معاش از ٢٠٠

  )١٩٨ستيوکول، ص: بخوانيد.( برادر مسعود، احمدضياء تحويل داد
 طور پنھانی  به آنھا معاش CIAآن عده قوماندانانی که از طرف 

 CIA . تن ميرسيد۴٠تعداد شان به ١٩٨٩پرداخته ميشد،درماه ھای اول  سال 
 ھزار ٢٠٠معاش حکمتيار رقيب مسعود را ھم زياد کرده بود که ماھانه 

  )١٩٠ھمان اثر، ص.( دالرنقد ميگرفت
. داشتCIA مسعود مقام مرکزی را در پBن ١٩٩٠درزمستان  سال

گری شرون در جنوری ھمين سال به پشاور رفت تا با مسعود در يک راديو 
شرون از . نگھداری ميشد ) يحيی( پنھانی صحبت کند که از طرف برادرش 

مسعود خواھش کرد تا جاده سالنگ که از شمال به جنوب به کابل وصل 
در جريان صحبت ھا ، مسعود قبول کرد که اينکار را در . ميشد، قطع کند

اين مبلغ را در "شرون .بدل معاش ماھانه پنجصد ھزار دالرعملی خواھد کرد
ھمان اثر، ص " ( پرداخت  در پشاور به برادر مسعود ١٩٩٠ جنوری ٣١
و يا ) ٢١١ص ( ممکن است اين برادر مسعود يحيی باشد) ٨ و٢١١

به اصطBح پشتو،که  تنسته بودولی ) ٨ھان اثر، ص.(احمدضيابوده باشد
 but." مسعود شاھراه  سالنگ را نبستCIAبر اساس معلومات . جو�ه نبود

Massoud,s forces never moved"عود نيم گری شرون ميگفت که مس
  ."ميليون دالر از نزد وی ربوده است

در اسBم آبادمدير بخش ١٩٩٢ تا ١٩٩٠ که در سالھای Harryھری
CIAبود،او ھم با تاثر مسعود را حرام زاده کوچک :that  little  batard 
 ھزار دالر به پنجاه ھزار يعنی به  ٢٠٠را از ) مسعود(ومعاش وی . خواند
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يک پيغام سراسر تاثر "  از اسBم آباد به پنجشير CIA. ٪در ماه تنزيل داد٢۵
ارسال کرد ودر تمام افغانستان حمBت سازمان اطBعات مرکزی " آميز

  )٢١١ھمان اثر، ص .( امريکا متوقف شد
 ١٩٨٩اگر بدرستی دقت کنيم ، می بينيم که در ماه دسامبر 

مان ھم ساز] وزير دفاع[ درکابل،برضد حکومت داکتر نجيب کودتای تنی 
گری شرون در پشاور )١٩٩٠ جنوری ٣١(ًتقريبا دوماه بعد .داده شده بود

پنجصد ھزار دالر به برادر مسعود تحويل  داد تا در بدل آن مسعود شاھراه 
ولی  ."از جا نجنبيد"سالنگ را بر روی کابل ببندد، مگرقوت ھای مسعود 

ا زد که موفق تنی دست به کودت) ١٩٩٠ مارچ ٧(پنج ھفته بعد از اين تاريخ 
  .نشد

سياست جديد ) ١٩٨٩در(بعد از خروج قشون شوروی از افغانستان
افراطيانی چون " ميچرخيد که] محور[امريکا در مورد افغانستان دور اين

ھم Tani Twoتنی دوم ). ٢١۶ھمان اثر، ص"( حکمتيار را کنار بگذارد
راسBم  دCIA قوماندانان واجنتان معاشخور١٩٩٠در اکتوبر . برکت نکرد

 رساندند که پاکستان به ھمکاری تنی برای حکمتيار به CIAاباد به اطBع 
در پاکستان سفير امريکا . صدھا �ری اسلحه بسوی کابل روان کرده است

دران گفته شده [رابرت اوکلی ، يک نامه از پرزيدنت بوش بدست اورد که
کستان با امريکا اگر پاکستان اين عمليات را خنثی نکند، بر روابط پا]: بود

در "نتيجه اين شدکه پBن تنی دوم ھم . عواقب بسيار خطرناک خواھد داشت
  )٢١٩ - ٢١٨ھمان، صص ."( يک موقع خوب خنثی گرديد

بعد از اين حادثه برای رستاخيز افغانھا ، امريکا  نمايندۀ خاصی خود 
 را موظف ساخت که شورای قوماندانان افغان را Tomsonپيتر تامسن

شورای قوماندان ملی درافغانستان در نزديک سرحدچترال .ن دادسازما
پاکستان جلسه خود را دايرکرد، دراين شورا بشمول مسعود ساير قوماندان ھم 
.( در آن شرکت کردند، مگر قوماندانان حکمتيار وسياف درآن شرکت نداشتند

پس از ختم شورای قوماندانان ، مسعود به دعوت رئيس ) ٢١٩ص 
به پاکستان رفت و ) ١٩٩٢ -١٩٩٠(  نظامی پاکستان اسد درانی استخبارات

. مBقات کردHarry در اسBم آبادCIAدر اسBم اباد با درانی ومسئول  شعبۀ 
موافقت کرد که معاش مسعود از پنجاه ھزار دالر به ]ھری [در اين مBقات 

  )٢٢٠ -٢١٩ھمان، صص .(يکصد ھزار دالر ارتقا يابد
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، يک شعبۀ خاصی است که ) CIA(ی امريکادر استخبارات مرکز
اين شعبه به موافقت قصر سفيد احتياج داشت . مرکز ضد تروريزم نام دارد

" يک مقدارتاديات نقدی "که توسط مامورين خود در ھر سفر برای مسعود
جواب " مقدار کم، چقدر را گويند؟"کارمند قصر سفيد پرسيد که .تحويل دھند

ستيو کول " يک چندصد ھزاردالر:"ل اين بودمامور سيا به قول ستيوکو
برگر در . اضافه ميکند که ساموئيل برگر  وريچاردکBرک باوی قبول کردند

وکBرک در انجا به حيث .قصر سفيد مشاور امنيت ملی در دوره کلنتن بود
ھمانجا، .(بود) ٢٠٠١ تا١٩٩٨(مديربخش مبارزه برضد تروريزم درسالھای 

  )۴۶۶ - ۴۶۵صص
 درافغانستان پناھنده ١٩٩۶ه بن �دن از سودان خارج ودر پس از آنک

) ١٩٩٩ تا ١٩٩۶(CIAگرديد، گری شرون که در اسBم اباد مسئول بخش 
ھدف اين . بود درماه سپتمبردرکابل با احمدشاه مسعود  وزير دفاع ديدارکرد
را ) استنگر( ديدار اين بود که مسعود قبل از ديگران راکتھای ضدطيارات 

از .امريکا بفروش برساند ودر مورد بن �دين برای امريکا مخبری کندبا�ی 
 يک سلسله ديدار ھای رابا مسعودشروع CIAاين پس تيم ھای مخفی سيا

اين تيمھا در پنجشير برای مسعود وسايل استخباراتی الکترونيکی را . کردند
ول  در مقدار اين پ. ميرساندند وھم برايش يک مقدار پول نقد تحويل ميدادند

مسعود به ماموران ) ۴۵٨ھمان اثر، ص.( ھزار دالرميرسيد٢۵٠ھر سفرتا 
سرانجام "اگر حکومت امريکا با ما برضد طالبان کمک نکند، : " سيا ميگفت

  )۵۵۶ -۵۵۵ھمان، ص ."( مسعودخورد وخمير خواھد شد
 احمدشاه مسعود برای سخنرانی به پارلمان اروپا ٢٠٠١در اپريل 

ر از سازمان اطBعات مرکزی امريکا به پاريس رفتند تا دومامو. دعوت شد
 نام داشت که در مرکز ضد Richيکی از اين دو ريچ .با مسعود ببينند

تروريزم امريکا،مسئول شعبه بن �دن بود، وديگری ھمان گری شرون بود 
. سمت معاونت شعبه  عمليات شرق نزديک را داشت٢٠٠١ تا ١٩٩٩که از 

که نامش در ليست ھئيت افغانی محفوظ " شف کردک"در ھوتل گری شرون
در کتاب )۵۵۴ھمان اثر، ص.(مانده بود که با مسعود به اروپا آمده بودند

احمدشاه مسعود، سياست " قوماندان افسانوی"ستيوکول، برای استعمال 
  :امريکا براين تحليل  استوار بود

اورده  قوماندان مسعود از جاھای ديگر به حد کافی اسلحه بدست -١
  .است وبه اسلحه امريکا ضرورتی ندارد
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 مسعود نه طالبان را شکست داده ميتواند ونه از کابل ، افغانستان را -٢
  .اداره کرده ميتواند

 ازاين سبب بايد امريکا پول ووسايل استخباراتی دراختيار مسعود -٣
  )۴۶٩ - ۴۶۶:صفحات.( قراردھد، نه اسلحه

 سال را در وزارت دفاع ٢٠ويد که در اين مورد از ريچاردکBرک بشن
 ٢٠٠١ تا اکتوبر١٩٩٨واز. امريکا وده سال را در قصر سفيد گذشتانده است

در قصر سفيد در جرگۀ امنيت ملی در امور مبارزه برضد تروريزم يک مقام 
کBرک . شمرده ميشد" تزار ضد تروريزم"بلند وپخته بود ودر حلقات مسلکی 

مگردر . ده کردن سياست سخت گيرانه تری بوددر مورد بن �دن طرفدار پيا
دليل وی اين بودکه . اومخالف يک اتحاد قوی با مسعود بود٢٠٠٠تابستان 

" آنھا" يک گروه  خوب ونيکنام  نيستند"گروه مسعوديعنی اتحاد شمال 
آنھا ناقضين حقوق " استندdrug runnersسوداگران دوره گرد مواد مخدر 

و چيزی نيستند که بتوان .ومی را تشکيل ميدھندبشراند ، آنھا يک اقليت ق
ھمان، ."( توسط انھا يک حکومت ملی راسامان بحشيد وبگردش دراورد

  )۵١۶ص
ھدف امريکا در :  در اسBم اباد،ملتن بيردن ميگويد کهCIAمدير بخش

بيردن در پرتو اين ھدف گلبدين حکمتيار رابا .بود"کشتن شورويھا "افغانستان 
حکمتيار شورويھا را : پادشاه  افغانستان مقايسه کرده ميگويدمحمدظاھر سابق 

که در بيرون از روم، ]مقيم ايتاليا[ کشت، مگر پادشاه سابق افغانستان
را با پنجه تاوداده ميخورد،يک شوروی ) غذای مخصوص ايتالوی(پاسته

توسط يک خان " نميخواست که جھاد خود را CIA.راھم نکشته است
  )١۶۶ص"(اجرا کند ]همنظور ظاھرشا[تمبل

در رستاخيز افغانھا،نماينده خاص امريکا، پيتر تامسن دراوايل  سال 
بدين منظور به اسBم اباد رفت که با پاکستان در مورد افغانستان در ١٩٩٠

  مورد پBن جديد صحبت کند وبعد به 

عربستان سعودی و با محمدظاھرشاه سابق در روم نيز موضوع را 
يا مBقات تامسن را با محمدظاھر شاه سابق معطل مگر س. مطرح نمايد

بعد از يک وقفه تامسن صحبت مستيقيم ميان امريکا ) ٢٠٩ص ( ساخت
در جريان ) ٢١٧ص .( ومحمدظاھر پادشاه سابق افغانستان را آغاز کرد

 يک بار ديگر بدنبال استخدام ايجنت ھای  ٢٠٠٠CIA ودرآغاز ١٩٩٩سال
آدم "حق بازھم در قضاوت ماموران سابق سيا مگر عبدال. مستقل افغان افتاد
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 –حامدکرزی در دولت ربانی )۴٩٢ص .( شمرده شد"  غير قابل اعتماد
فھيم که در آن وقت ]قسيم [ محمد.مسعود در وزارت امورخارجه معين بود

ماموران خود رابرای دستگيری ]باری[رئيس استخبارات دولت بود، 
به رياست استخبارات غرض حامدکرزی فرستاد ، کرزی را دستگيرو 

" مامورين تحقيق چندساعت روی کرزی کارکردند."تحقيقات احضارکردند
کرزی  بشدت موردلت وکوب قرارگرفت و پوزوکاپوز اوکبود وخون 

ناگاه راکتی به تعمير تحقيقات اصابت کرد وماموران تحقيق .آلودشده بود
م شد وکرزی ھريک بسويی فرارکردند و شری برخاست که بخير کرزی تما

روز ديگر از . خود را به جBل اباد رسانيد ] بسان داکتر برايدن ، نيم جان[ 
شھری در جنوب [جBل اباد خارج شد واز درۀ خيبر گذشت وخود را به کويته

اکتوبر ٢١( کرزی خود در مصاحبۀ). ١٩٩۴بھار (رسانيد] کندھار
او " ن خوب بودندمردما"و آنھا " طالبان دوستان من بودند:"گفت که )٢٠٠٢

اين ھنگامی بود که . به طالبان پنجاه ھزار دالر ويک ديپوی بزرگ سBح داد
  )٢٨٧ -٢٨۶صص .( حرکت طالبان ظھور کرده بود

 عبدالحق با محمدظاھر، پادشاه سابق وحامدکرزی وبا ٢٠٠٠درسال 
نمايندگان احمدشاه مسعودبرای مبارزه با طالبان بمنظوريک اتحاد بزرگ 

گروه مسعود با�ی عبدالحق بدگمان بودند، مگربکمک . را آغاز کردمذاکره 
وزارت خارجه .پيتر تامسن پشتونھای مخالف طالبان با مسعود يکجا شدند

دراين وزارت معاون .  کرزی کمی حمايت نشان داد- امريکا از اتحاد مسعود
با شاه سابق ) ٢٠٠٠ تا ١٩٩٧از (امورآسيای جنوبی ايندرفورت

وبرای تدويرجلسات بعدی  وزارت امور خارجه امريکا .ارکردمحمدظاھرديد
" آدم سرتمبه "ماموران سيا ، عبدالحق را يک . چند ھزار دالر کمک نمود

مگر حامد کرزی رابه چشم احترام می .می شناختند"ازخود راضی"و
سيا در صدد .بشمارمی اوردند"بازيگر کوچک] در سياست[ديدند،ولی او را 
پشتونھای استخدام شده کسی را بيابند که از عھده کار برآمده بود که از ميان 

  )۵١۶ -۵١٣صص .(بتواند
به تاجيکستان :کرزی وعبدالحق به دپلومات متقاعد پيتر تامسن گفتند

ستراتژی "برود وبا مسعود ديدار کند، تامسن قبول کرد وبرای مسعود يک 
 خانۀ خود به مسعود در" در شھر دوشنبه تاجيکستان،.تصويرکرد"محرمانه

" پيشرفت اندکی" که متحدين او در مقابله با طالبان"پيتر تامسن زاری کرد
من باور ندارم که سرنگونی طالبان به زودی "که : مسعود گفت. داشته اند
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مسعود در صدد يک جبھه وسيع البنياد ضد طالبان بود، از پيتر ." ممکن باشد
وبا . دراين جبھه داخل بسازدًتامسن مصرانه خواھش نمود که شاه سابق را 

وبرايش بگويد که من او را به حيث رھبردولت ." محمدظاھرشاه صحبت کند"
 به اروپا ٢٠٠١بعداز اين مسعود در ماه اپريل )۵۵٨ -۵۵٧صص ."(ميشناسم

او در اروپا از ديدن پادشاه سابق  خود )زيرکيار( آمد، مگر بنابر معلومات من
  .داری نمود

  

  : انسان به اين نتيجه ميرسداز بحث تا اينجا

در طول دورۀ جھاد،مبارزات حکمتيار برضد شورويھا بطور -١
يک مامور استخبارات مرکزی . مجموعی پسنديده پنداشته شده بود

با يک ماموراستخبارات فرانسوی ھمسطح خود گفته ) سيا(امريکا
قدر مسعود ھم آن"و" حکمتيار آنقدر بدنيست که شما از وی ترس داريد:"بود

بعد از خروج قشون ) ١۵١ص."( خوب نيست که شما ازوی توقع  داريد
مثل (شوروی از افغانستان، امريکا نميخواست که ھواداران اسBم سياسی 

  .به قدرت برسند) حکمتيار
 برای بسررساندن پBن ھای ١٩٩٠استخبارات عربستان سعودی از -٢

به دو دليل نظر مثبت جديد امريکا  سھم عمده  داشت، مگردر مورد مسعود 
مگراز لحاظ کلتوری ) گرچه مسعود سنی مذھب بود( يکی اينکه: نداشت

وزبانی به ايران نزديک بود، وديگراينکه در اتحادشمال شيعه ھا شامل بودند 
  .که با ايران پيوند مذھبی وزبانی داشتند

 ببعد مسعود را به اين منظور استعمال ١٩٩۶ امريکا از سپتمبر -٣
مسعود .که  در مورد بن �دن برايش جاسوسی کند ويا ترورش نمايدميکرد 

کوشش ميکرد تا امريکا را برضد طالبان به جنگ بکشاند، مگر حکومت 
امريکا به اين فکر بود که مسعود نه طالبان را شکست داده ميتواند ونه از 

  .افغاسنتان را اداره کرده ميتواند] تمام[ کابل
 فصل به نشر ٣٢ صفحه و٧٠٠ًتقريبا در Steve Collکتاب ستيوکول

نويسنده اين مصاحبه ھا .  مصاحبه ميچرخد٢٠٠رسيده است ونزديک بر 
رابا  افغانان ،امريکائيان وپاکستانيان وعربھای سعودی که در قضايای 

قصۀ "کتاب در مجموع يک. افغانستان دخيل بوده اند، انجام داده است
 بسياری از مآخذ دست دوم ھم در آن شمار.است) (insde storyيعنی "داخلی
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مورد استفاده قرارگرفته که درآنھا مساعدت ھای قشون شوروی با احمدشاه 
  .مسعود درج وتائيد شده  است

 Bruce G.Richardson,Afghanistan:Ending the Rein of 

Soviet Terror.Bend,Oregon.Maverick Publications.1996  

  .ک،کليفورنيانيوبرپار/ ٢٠٠۴ می ۵/ پايان
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     مقاله پنجم

 

  پښتني قبيلې او روايتي شجرې
  )تاليف محمدمعصوم ھوتک(

  )٢٠٠٦ اپريل ١٠(

  

  

از محقق ودانشمند دقيق النظرافغان، 
با (محمدمعصوم ھوتک، رساله يی کوچک

پښتني «دريافت کردم زيرنام) محتوای بزرگ
نظير آنرا تاکنون که » قبيلې او روايتي شجرې

من از ھيچ نويسنده ومولف ديگر افغان نديده 
رسالۀ » پشتنی قبيلی او روايتی شجری«.ام

 مين ١٢٠کوچکی است با قطع جيبی که بمناسبت
سال پيروزی افغانھا در جنگ ميوند بردشمن 

تحت نظر آقای زرين » د افغانستان دکلتوری ودی تولنه«متجاوز، از طرف 
 به نشررسيده ٢٠٠٠ صفحه درسال ٨٦درچھارفصل وانحور در جرمنی، 

نويسنده رساله را با قدردانی به مادربزرگوار خويش اھداء کرده، که . است
زبان رساله، پشتو وبه لھجۀ شيرين . کاری بسيار بجا وقابل نموده است

قندھاربه نگارش آمده که برای ھرفرد افغان ولو بھرۀ کمی از پشتو داشته 
مؤلف در بميان آوردن اين رساله، از معياری .  درک استباشد قابل فھم و

ھای پذيرفته شده تحقيق کار گرفته و با مراجعه به آثار متعدد داخلی 
وخارجی، اثری بکر و مستند و مستدل با منطق و استدال قوی ارائه داده است 

  .که بسيار دلچسپ و قابل فيض بردن است
  :ده اندفصول چھارگانه کتاب چنين عنوان بندی ش

  ) صفحه١٣(پشتانه څوک دی؟ پشتون، افغان، پتان،: فصل اول
  )صفحه٢٢(دپشتنو اصل و نسب،: فصل دوم
  )صفحه٢٠( روايتی شجری،:فصل سوم
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  )صفحه٣٠(غرزی، غلزی، خلجی، غلجی:فصل چھارم
ھريکی از فصول چھارگانۀ فوق، دارای نکات تازه ،بکرو آموختنی 

رفصل دوم اين اثر بيشتر مکث کنم و استند، ولی من دراينجا ميخواھم ب
  .فرازھايی ازمحتوای آنرا بخاطر ارزشمندی اثر اينجا نقل کنم

آقای ھوتک برای درک بھترموضوع، کارخود را ازمنبع اصلی  شجره 
نسب روايتی پشتونھا يعنی از معرفی مخزن افغانی ونويسنده آن شروع ميکند 

ميBدی ١٦١١= ھق١٠٢٠نعمت هللا ھروی نورزی درسال : ومينويسدکه
نعمت هللا ھروی فرزند خواجه حبيب هللا . را نوشت» محزن افغانی «کتاب 

) جBل الدين اکبر( سال درمحکمه شاھی دولت اکبر٣۵ھروی است که مدت 
  .ھجری درآگره درگذشت١٠٠٣امپراتور ھندوستان خدمت کرد و درسال

مگر  از دوران کودکی نعمت هللا ھروی اطBعی در دست نيست، 
 ھجری او ناظم کتابخانه عبدالرحيم خان ٩٩٣اينقدر ميدانيم که در سال 

بجای پدر ) جھانگير(وقتی شھزاده سليم . خانان، سپھسا�ر اکبرپادشاه بود
برتخت سلطنت تکيه زد، نعمت هللا ھروی را به صفت منشی دربار خود 

ت  سال خدمت نمود وسپس به خدم١١نعمت هللا دراين مقام . مقررکرد
خانجھانخان بر او به صفت يک پشتون اعتماد . خانجھانخان لودی درآمد

داشت و او را با خود درسفری ھمراه برد که به قصد آرام کردن غايله مرھته 
نعمت هللا ھروی در اين سفربا يک ). ق١٠١٨(ھا به دکن صورت گرفته بود

او را  معرفت حاصل کرد که ړشخصيت آگاه ديگرپشتون يعنی ھيبت خان کاک
 ړھيبت خان کاک. بسيار تشويق وکمک نمود»  مخزن افغانی«در نوشتن کتاب 

از دوستان نزديک خانجھان خان بود وازسرگذشت  او چيزھايی ميدانست که 
او اطBعات فراوانی از اصل ونسب و طرز . ديگران برآن اطBعی نداشتند

مگر . گذاشتزندگی ووضعيت اجتماعی پشتونھا در اختيار نعمت هللا ھروی 
شخص » مخزن افغانی«فراموش نبايد کرد که مشوق اصلی نوشتن کتاب 

شخيص خانجھانخان لودی بوده است و به ھمين دليل بود که نعمت هللا ھروی 
اين . نام داد» تاريخ خانجھانی ومخزن افغانی« کتاب خود را بعد از تکميل

 خانجھان خان بدين معنی است که مسبب اصلی به ميان آمدن اين  تاريخ،
  )١٦-١۵پشتنی قبيلی او روايتی شجری، ص.( لودی بوده است

آقای ھوتک بعد ازاين به معرفی کتاب پرداخته ودرمورد مضمون 
بنابر روايات مخزن افغانی، پشتونھا  بنی اسرائيلی اند «:اصلی کتاب مينويسد

ه گفته ميشود ک. پنداشته شده اند) طالوت(و دربنی اسرائيل از نسل ساول
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ودو پسر . پادشاه بنی اسرائيل بود) ع(ساول در زمان حضرت اسماعيل 
برخيا وزير حضرت . ناميده ميشدند»برخيا«وديگری» ارميا«داشت که يکی 

نامداشت که سپھسا�ر » افغنه«پسرارميا. داود بود وارميا سپھسا�رش
حضرت سليمان بود و نام پسر ارميا، آصف بودکه سمت وزارت 

در زمان .چھل فرزند داد وبه آصف ھژده فرزند» افغنه«به خداوند .داشت
درگذشت حضرت سليمان ،از او�ده اين دوبرادر يک قبيله بسيار نيرومندی 

ميگويند بنی اسرائيل بعد از . بميان آمد که در تمام بنی اسرائيل نظير نداشت
» بخت النصر«فوت حضرت سليمان به نافرمانی از خدا کمربستند وخداوند 

برخی از قبايل بنی اسرائيل به عربستان .دشاه بابل را برآنھا مسلط کردپا
آخرين سرکردۀ يھوديان مھاجر . وبرخی ديگر به غور مھاجرت کردند

واز . درعربستان، خالد بن وليد بود که نيکۀ مادری برخی از پشتونھاست
ھمان، (».است) داماد خالد بن وليد(يھوديان غورآخرين شخصيت نامدار قيس

  )١٩ص
اين بود مختصری ازروايات مخزن افغانی که « :آقای ھوتک می افزايد

وتا قرن نزدھم به حيث يک نظريۀ مسلط .بعدھا طرفداران ومخالفينی پيدا کرد
طرفداران اين نظريه ، پشتو را شکل متحول زبان . وقبول شده دوام آورد

م دانشمندان در نيمه اول قرن نزدھ.... عبرانی دانستند وزبان سامی گفتند
اروپائی نظريۀ بنی اسرائيلی پشتونھا را مورد سوال وتحقيق قراردادند وبعد 
از مطالعات طو�نی تاريخی، اتنيکی و زبانشناسی به اين نتيجه رسيدند که 
بگويند نظريۀ يھودی بودن پشتونھا بر تھداب محکمی استوار نيست و جوانب 

 مراحل مختلف تاريخی افراد يا البته در. اسطوره ئی آن از دور ھويدا است
گروھی از اقوام سامی با پشتونھا درآميختند و در اين قوم به تحليل رفته اند، 
مگر حقيقت اينست که پشتونھا نه از قوم سامی اند و نه زبان شان زبان سامی 

  )٢٣ص .(است
اين روايت مخزن «:آقای ھوتک به اين نکته نيز اشاره ميکند که

تاريخ .م آثاری شده  که درباره پشتونھا نوشته شده اندافغانی، ماخذ تما
مرصع، خBصة ا�نساب، صولت افغانی، شوکت افغانی، توزک افغانی، 
تواريخ خورشيدجھان، دپشتنوتاريخ، وديگران محتويات مخزن افغانی را 

ھمچنان يک تعداد مولفين غربی نيز بر روايت مخزن افغانی تکيه . گرفته اند
در ميان محققين غربی،رئيس انجمن آسيائی . ت قبول کرده اندکرده وآن راوي

،ويليام Alexander Burnes، الکساندربرنس William Jonesبنگال ويليام جونز
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، جورج Charles Massonميسن ، چارلسWilliam Moorcroftمورکرافت
،از  H.G.Raverty و ھنری جورج راورتیH.H.Bellew، والتر بيليوG.h.roseروز

ران نظريه يھودی بودن پشتونھا اند واز آن ميان جورج روزار طرفدا
در مقابل اينھا موناستوارت .ھواداران جدی اين نظريه است

وبرنارد John Malcolm، جان ملکم Mounstuart Elphinstonالفنستون
از مخالفين سرسخت اين نظريه ھستند وپشتونھا را Barnard Dorn دورن 

ک نظريات اين مستشرقين کتاب ذيقيمت دکتورحبيب برای در.( آريائی ميدانند
  )٢٠ص.) (برای خواننده بسيار کمک ميکند» پشتانه«هللا تژی 

آقای ھوتک تناقضات در نظريۀ اسرائيلی بودن را بطور مفصل 
  : برشمرده و برخی موارد آن چنين است

نيست، پس »  ارميا«ھيچکسی بنام) طالوت( در ميان پسران ساول_ 
  .يک موجود خيالی است) نهافغ(فرزندش

  .وجود ندارد)افغنه(بقول ظفر کاکاخيل ، در تورات کسی بنام
در ميان فرزندان ساول بنام برکيا يکتن وجود دارد که صاحب پسری _ 

بنام آصف است، ولی اينکه او در عھد حضرت سليمان وزير بوده باشد، در 
  ....تورات ھيچگونه اشاره ئی نيست

اين يک «:مدعی است که» جورج روز« جمله محقيقين غربی واز_ 
امربسيار عجيب نيست که پشتونھا زبان عبرانی خود را فراموش کرده باشند، 
زيرا وقتی که چند قبيله از مسکن اصلی خود جدا و در يک سرزمين ديگر 
در ميان قبيله يا جمعيت نيرومند و انبوه ديگری داخل شوند وآميزش پيدا 

... رعجيب نيست که زبان اصلی خود را از دست بدھندکنند،آنگاه اين يک ام
در نھايت به افغانستان رفته اند و پشتونھا از نسل ھمين ... ده قبيله اسرائيلی 

  » .ده قبيله اند

اگر افغانھا بقول جورج روز، او�دۀ ھمين ده قبيله بوده باشند، پس آن 
يھود درميان آنھا زبان جمعيت نيرومند وانبوه کيھا بوده اند؟ که اين ده قبيله 

را ازدست داده اند  وبجای آن اکنون به زبان پشتو ) عبری(اصلی خود
آيا اين . بايد زبان آنھا پشتو بوده باشد] آن جمعيت ھرکه بوده. [صحبت ميکنند

حکم خود اعترافی براين حقيقت نيست که قبل ازنابودی اين ده قبيلۀ يھود ، 
ون زندگی داشتند که زبان شان ھم پشتو بوده اينجا جماعتی انبوه ازقبايل پشت

درھمينجا از جورج روز وامثال اوبايد پرسيد که چطور ممکن است [ است؟ 
که قبايل ده گانه که او�ده شان امروز به مليونھا تن رسيده، زبان اصلی خود 
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را چنان فراموش کرده باشند که حتی ده کلمه از زبان اصلی شان ھم وجود 
تا دليل و سندی برای تائيد نظريه يھودی بودن شان شده نداشته باشد 
  ]ميتوانست؟

ما ميدانيم که سازندۀ اين روايت در حاکميت : آقای ھوتک می افزايد
در قلمرو اين حاکميت نسبت به کلمه پشتون، لفظ افغان . مغولی زندگی ميکرد
قديمی در آن زمانه ھا، نام افغان نسبت به پشتون بسيار . بسيار رواج داشت

» افغنه«و» ارميا«بنابرين در خاندان ساول،افسانۀ . وتاريخی به نظر می آمد
: اگر برای سازندگان اين افسانه، اين موضوع روشن می بود که.درست شد
از نام افغان سابقه دار تراست، ھيچگاھی  ] پختون امروزه[= پکتھون= پشتون

ه پشتون نامی برای پسرش نمی گذاشتند، بلکه شبي» افغنه«نام پسر ارميا را، 
  )٢٨،٢٩ص.( ميتراشيدند

  

  :علل به ميان آمدن نظريه اسرائيلی بودن افغانھا

آقای ھوتک دراين تحقيق خود دليل وعلت به وجودآمدن نظريه يھودی 
شجره : بودن افغانھا رانيز جستجو کرده وسرنخ آن را چنين بدست ميدھد

ميBدی ١٦١١=ھجری١٠٢٠نسب افغانھا توسط نعمت هللا ھروی در سال 
نعمت هللا ھروی از مBزمين خانجھان خان . شد» مخزن افغانی«ثبت کتاب 

مؤلف حيات افغانی، دپتی . لودی بود که به تشويق او کتاب خود را نوشت
محمدحيات خان مينويسد که، خانجھان خان لودی برای معلوم کردن  سلسله 

قطب خان، سرمست خان :نسب افغانھا، تعدادی از مBزمان خود از قبيل
ابدال، ھمزه خان توخی، عمرخان کاکر، ظريف خان يوسفزی را به افغانستان 

آنھا اين سلسله نسب را از ساول تا قيس عبدالرشيد نام به نام بطور . فرستاد
مگرمحمدحيات خان اين شجره نسب را زير سوال برده . مفصل نوشته آوردند

ارسال بعد آيا ممکن است که در يک از مرگ ساول تا دونيم ھز: می پرسدکه
چنين دوران طو�نی يک سلسله نسب مفصل سينه به سينه بدرستی تا زمان ما 
او . رسيده باشد؟ جواب اين پرسش از نظر مولف حيات افغانی منفی است

ميگويد نسخه قلمی مخزن افغانی را که وی ازآن استفاده کرده، غBم حسين 
در اين .  يک خانواده معتبر کابلی فرستاده بودخان عليزی برايش از کتابخانه

يک نفر سفير از سوی دولت فارس به : نسخه علت تصنيف آن چنين بيان شده
دربارجھانگير پادشاه ھند آمده بود واو در مورد افغانھا گفته بود که اصل 
ونسب افغانھا با نژاد ديوھا يکی است وبرای موجه جلوه دادن اين گفته اش 
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اين روايت برخان .  معتبر را منبع روايت خود نشان داده بوديکی از کتب
جھان خان لودی سخت تمام شد واو جرگه ای از افراد سرشناس را که نام 
ًھای شان قبB گرفته شد، به قسمت ھای مختلف افغانستان فرستاد تا اصل 

 نامه و آنھا به افغانستان رفتند و اين نسب. ونسب افغانھا رامعلوم کرده بياورند
  . را که افغانھا رابه  نسل يھود پيوند ميدھد با خود آوردند

دراين وقت پادشاھی از دست افغانھا درھند رفته بود ونه آن شان 
پشتونھای . وشکوه گذشته برايشان باقی مانده بود ونه جاه ومقامی داشتند

باقيمانده در دربار مغول به بھانه ھای گوناگون تحت فشار وآزار روحی 
ارداشتند، پس درچنين  شرايطی که ازناحيه اصل ونسب خود مورد تمسخر قر

و تحقير قرار ميگرفتند، معلومداربود که برای نجات خود از توھين وتمسخر 
درباريان مغول به جعل يک شجره نسب دست زدند که براساس آن پشتونھا 

 ھای اين رويت افسانوی از سوی آدم. از نسل قيس عبدالرشيد پنداشته شوند
عادی ونافھم به ميان نيامده است، بلکه  دقت بسيار در بميان آوردن آن 
صورت گرفته تا زمينه ھای عينی  روايت ھای افسانوی را درآن بازتاب 
دھند و براساس تفکر مسلط آن زمان می بايد سلسله نسب افغانھا  به فرزندان 

زگار بميان در رو... ميرسيد) حام، سام،يافث)(ع(سه گانه  حضرت نوح 
آمدن نظريه سامی بودن افغانھا، پشتونھا درھند با دوقوت روبروبودند، يکی 

بقول ظفرکاکا خيل مغولھا و ھندوان شجره نسب . با مغول وديگری ھندوان
خود را به حام پسر نوح ميرساندند، پشتونھا که با مغولھا رقابت سياسی وبا 

 خود را با ھردوی آنھاگسسته ھندوان دشمنی مذھبی داشتند،برای آنکه پيوند
اين کار دو فايده برای .باشند،سلسله  نسب خود را به سام ابن نوح رساندند

يکی برای تسکين عقدۀ مذھبی خود را از ھندوان جدا کردند و با : شان داشت
عرب که به نظر شان قوم بسيار مقدس پنداشته ميشد، پيوند دادند و دوم اينکه 

قبای سياسی خود تھداب تئوريکی ساختند و برای جھت ابراز مخالفت با ر
آنکه به شجره نسب خود رنگ وصبغه  منطقی داده باشند، در ميان او�دۀ 

  ) ٣٢-٣٠ص . (را اضافه کردند» افغنه«ساول، شخصی بنام 

: آقای ھوتک در پايان رساله اش يک نتيجه گيری علمی نموده مينگارد
وھمچنان در باره شجره ) پشتون(انبه نظر من اصل ونسب اقوام وقبايل افغ

نامه روايتی آنھا تحقيقات  سالھای اخير که نوشته حاضر حلقه کوچکی از اين 
  :سلسله است،بطور قاطع برچند موضوع ذيل نقطه پايان ميگذارد

  برمبنای علمی استوار نيست، ) پشتونھا(نظريه سامی بودن افغانھا_ 
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 تاريخ ممکن است گروپ ھای قومی در طول. بلکه پشتونھا آريائی ا�صل اند
  ].چه عيبی دارد؟[شده باشند]اگر[سامی نژاد با آنھا مخلوط شده باشند، 

پيوند پشتونھا با قيس عبدالرشيد يک روايت افسانوی است وقابل _ 
در شجره ھای روايتی که از قيس تذکر رفته، آن تذکر بايد .قبول نيست
 نام دره ای درغور مورد مطالعه وقوم کاسی  وبه ھمين» کوه کسی« بارتباط

قرارگيرند، نه اينکه ازآن به صورت يک نام عبرانی برای توجيه اسرائيلی 
  .بودن پشتونھا استفاده شود

در مورد نام غلجائی، افسانه ساخته شده، نه قابل قبول است ونه قابل _ 
 غلجی وخلجی ، دو نام ھای يک قوم است وجدا کردن آنھا نه قابل -.تکرار

  .بول است ونه قابل تکرارق
پشتون، افغان، پتھان، روھيله، نام ھای مختلف وجداگانه  يک واحد  -

اتنيکی اند که ازآن ميان، کلمه افغان به پيمانۀ وسيع تری برای تمام اتباع 
افغانستان به عنوان ھويت ملی قبول شده است وعBوه بر پشتونھا، برتمام 

رافيائی وسياسی افغانستان زندگی ميکنند، اقوام واتنيک ھايی که در ساحه جغ
  .اطBق ميشود

 پشتونھا، تنھا فرزندان سره بن، غرغشت وبيت نيکه نيستند، در ميان -
پشتونھا برخی از اقوام چنان بزرگ وکثيرالعده اند که مصداق آن را در 

) با� آسمان، پائين سليمان خيل= پورته آسمان، کشته سليميان(ضرب المثل 
  .توانيمديده مي

از زبانھای ھندواروپائی از شاخه شرقی به ) پشتو(  زبان پشتونھا-
اين موضوع به مثابه يک حقيقت انکار . گروپ زبانھای اوستائی تعلق دارد

ناپذير قبول شده که دانشمندان شرق وغرب برآن متفق الرأيند ونقطه ترديد 
  )٨٤-٨٣ص(» .بران نمی بينند

له، معلوم خواننده شده باشد که مولف در با بيان فرازھايی از اين رسا
اثبات ويا ترديد نظريات وتيوريھای ارائه شده در مورد اصل ونسب افغانھا، 
چقدر وقت گذاشته و چقدر دقت بخرچ داده تا چنين اثر گرانبھايی را به 

بدون ترديد با خواندن اين اثر تمام جعليات وجفنگيات . ھموطنان عرضه کند
توفيق مزيد اين نوسينده با حوصله . رجی نقش براب ميشودمحققين داخلی وخا

  .را در نوشتن وبميان آوردن آثار ديگر از اين دست آرزومنديم
  ٢٠٠٦ اپريل ١٠گوتنبرگ سويدن،
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  مقاله ششم

                                            

  

  : ھايی ازکتابداش���تبر

  زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد

  سيدعبدهللا کاظمتأليف داکتر

20/ 1/2013  

  

، »زنان افغان زيرفشارعنعنه وتجدد« 
 تاريخی  - يکی از نخستين کتاب ھای تحليلی

در مورد زنان افغان است که از جانب  
دانشمند نامدارکشورجناب داکتر عبدهللا 
کاظم، سابق استاد اقتصاد پوھنتون کابل با 
استفاده از منابع ومآخذ متعدد داخلی 

 602 فصل  و 20تأليف شده ودروخارجی 
صفحه بر کاغذ درجه اول درکابل به چاپ 

   داکترسيد عبدهللا کاظم                                             .رسيده است

  :مؤلف کتاب را اھداء نموده به

 زنانی که در راه نھضت زنان قدمھای اساسی واولی گذاشتند وبا -
  ب اين کاروان را به پيش راندند،تحمل مشقات،حفظ عفت وکمال اد

 زنانی که درطول سالھای مصيبت بار يک دھۀ اخير، زجرکشيده، -
  عذاب ديده وعزيران خود رااز دست داده اند،

 زنانی که درمسيرنھضت زنان با رعايت شرايط زمان ھنوزھم -
  آگاھانه وصبورانه قدم ميگذارند،

خود، يعنی مادر وخانم وسرانجام  مولف کتاب را به عزيزان خانواده -
وبا�خره اھدا  به دوزن « : خود تقديم ميکند وبا اين الفاظ آنھا را می ستايد

) سکندر(يکی مادرنازنين ومرحومه ام بی بی حاجيه نوشابه:فداکار ومحبوبم
اين دو زن .کاظم) مستمندی(کاظم وديگری خانم عزيز ومھربانم راضيه
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ددگارورھنمای مشفق من بوده اند پرعاطفه در دورۀ زندگی ھميشه يار وم
وھرآنچه اگراز خوبيھا دارم، مرھون احساس نيک ومحبت فراوان ھمين دو 

  » .موجودفرشته صفت ميدانم

جم<ت وکلمات فوق، گويای روشنی از احترام عميق مؤلف به مقام 
  .زن بحيث مادر وھمسرو يار ومدگار مرداست

من وان به نگارش آمده، بسيار رادبيات با  دری وکتاب بزبان فارسی
ادبيات آنرا شبيه جريان يک رودخانه سيراب و موجدار  که پيوسته چشم 
بيننده را بخود جلب ميکند، وانسان را گاه دچار حيرت وگاھی ارامش می 

تحليل ھای دقيق ازاوضاع سياسی واجتماعی کشور در قرن . بخشد،يافتم
ا تجاوزوتھاجم بيگانگان بيستم،که با شورشھا وبغاوتھا وسرکوب حکومتھا ي

ومقاومتھای مردم ما ھمراه بوده است، شبيه ھمان موجھايی اند که ھنگام مد 
  .وجزر رودخانه ھا بچشم ميخورند

از لحاظ محتوا،اين کتاب از نشيب وفراز ھای زندگی اجتماعی 
وسياسی وفرھنگی زنان در جامعه مردسا�ر افغانستان حکايت دارد که در 

ا مشقات ومشکBت فروان روبرو بوده اند وبار اين ھمه  طول حيات خود ب
  .مشکBت را صبورانه بردوش کشيده اند

موضوع «:مولف انگيزۀ اصلی نوشتن کتاب را چنين تشريح ميکند
زنان و حقوق شان درافغانستان، يکی ازموضوعات بسيار حسای ودرعين 

رن بيستم اين موضوع از آغاز تا انجام ق. زمان درخور توجه ودقت است
درافغانستان نشيب وفرازھای جدی را پيموده وھروقت تحولی در زمينه به 
ًميان آمده است، جامعه مردسا�ر وعنعنه گرای کشور با حرکت شديدا 
محافظه کارانه جلو آنرا گرفته و يا آنرا بحيث يک حربه مدھش عليه رژيم 

عليه آن بکار بسته وبا تعبير وتفسيرھای دينی ذھنيت عامه مردم را
رژيم ھا وسران حکومتی نيز در قبال اين اوضاع گاھی . شورانيده است

. ًبصورت افراطی به پيش رفته وزمانی نيز شديدا به عقب گام گذاشته اند
طوريکه درھر دو حالت تحول درامور زنان را از مسير ارتقائی تدريجی آن 

ً يقينا اين دراين ارتباط. بيرون کرده ودچار رکود وسرگشتگی ساخته اند
سوال مطرح ميگردد که چرا چنين حساسيت ھا در در مورد زنان درکشورما 
وجود دارند و چرا ما تا حال نتوانسته ايم يک راه سالم را به حيث يگ 
حرکت ارتقائی با تفاھم واشتراک مساعی اکثريت مردم در پيش گيريم 

کثريت آنرا وھمچنين کوشيده ايم نصف نفوس کشورخود را درحاشيه برده وا
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درخانه ھا محصورکرده و يا در زيرچادری از اشتراک در امور اجتماعی ، 
سياسی وفرھنگی دور نگھداريم؟ ارائه جواب به ھمين سوالھا انگيزۀ اصلی 
نوشتن اين کتاب بوده وکوشيده ايم تا ريشه ھای عميق معضله را در رويداد 

نشيب وفرازھای آنرا ھای تاريخی کشور در طول قرن بيستم جستجو نموده و
ص الف، (».بطورتحليلی بررسی نمايم تا درسی از تاريخ آموخته باشيم

  )عرض مرام
  

درکتاب تحت مطالعه  ما، مؤلف با قلم توانائی خويش موقف زنان 
در عرصه ھای مختلف زندگی، به ) چه شھری، چه روستائی وچه کوچی(را

 حيث مادر،ھمسر عنوان نيمی از جامعه مدنظرگرفته ومقام زن را به
وشريک زندگی مرد و پرورش دھنده فرزندان خانواده و تقويت کننده اقتصاد 
ِفاميل از راه عرضۀ صنايع دستی ارج گذاشته ونقش آنان را درسازماندھی 
وتشکيل فاميل وتربيت فرزندان سالم وساير عرصه ھای زندگی اجتماعی 

زاين تحليل ھای عالمانه واقتصادی،به تحليل گرفته است که جا دارد ھربخش ا
درنصاب آموزشی کشور گنجانيده شوند و در مکاتب ومدارس افغانستان به 
فرزندان افغان تدريس گردد تا کودکان ونوجوانان وطن از آن بياموزند واز 
کودکی قدرومنزلت زن را به عنوان خواھر، مادر وھمسر وشريک زندگی 

ودر بزرگسالی آنرا درحق زن آينده درجامعه در ذھن ودماغ خود جای دھند 
  .ودختر خويش رعايت کنند

يکی از خصوصيات مھم اين کتاب، عدم استعمال الفاظ وکلمات موھن 
مولف .ورکيک به آدرس اشخاص وافراد مخالف نظروطرزتفکر مؤلف است

بدون حب وبغض شخصی نسبت به اشخاص مؤثر درتاريخ، با توضيح  
ودمندی يا عدم سودمندی کار روش کارسياستمداران وارباب قدرت، س

سياست گذاران کشور را بيان کرده وقضاوت را به خواننده خود واگذارکرده 
  .است که روشی است مطبوع واز توان ھرکسی پوره نيست

کتاب تنھا به شرح مشکBت عديده برسر راه پيشرفت زنان کشور نمی 
وی رژيم پردازد، بلکه علل اين مشکBت ومصايب وآ�م تحميل شده از س

ھای مستبد متکی به روحانيت متنفذ وابسته به ارتجاع واستعمار را نيز 
بررسی  وتحليل ھای علمی ازاوضاع واحوال رژيم ھای . تشريح ميکند

برسراقتدار درافغانستان در طول قرن بيستم ، ھمه گی ار جالب ترين 
ن وسودمندترين بحث ھای تاريخی اند که خواندن ھريک ازآن مباحث دراي
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بطورمثال، تحليل طومارتکفير شاه . تحليل ھا دارای کيفيت وارج فراوان اند
امان هللا از سوی حبيب هللا کلکانی که به قلم حضرت صاحب فضل 
احمدمجددی نوشته شده ودر پايان آن امضای اراکين دولت حبيب هللا کلکانی 

رآنرا من گرفته شده است، يکی از تحليل ھای عالمانه ايست که تا کنون نظي
خواندن آن تحليل برای آنانی که . در ھيچ کتاب تاريخی ديگرکشور نديده ام

عBقمند شناخت دقيق ترمسايل آنزمان اند،شايد جالبترين بخش فصل مربوط 
بحث ھای تازه وتحليل ھای ) 204 - 193صص: رک. (به دوره اغتشاش باشد

داميک را اولتراقتباس جالب  دراين کتاب آنقدر زياد است که من در مانده ام ک
  .وارائه کنم

بنابر محتويات اين کتاب، نخستين گامھای مثبت در جھت بھبودی 
وضعيت حقوقی زنان در عھد امير عبدالرحمن خان  برداشته شده وبرای 
اولين بار اميراحکامی در باره منع نکاح دختر صغير وتقسيم مساوی ارثيه 

يوه برضد عنعنه پشتونولی بين او�دھا وحق انتخاب شوھر برای زن ب
  .صادرنمود

اميرعبدالرحمن خان در مورد فسخ نکاح دختری که قبل از سن بلوغ 
  : توسط فشار پدر و مادر عقد شده باشد، امر صادر کرد که 

به موجب قانون مروجۀ من، دختری که به حد بلوغ « 
نرسيده باشد و پدر و مادر او را به نکاح کسی در آورده باشند، 

ز اينکه به سن بلوغ رسيد فاعل مختار است که اين نکاح را پس ا
قبول يا رد نمايد و عBوه بر اين بعد از قبول عقد اگر شوھرش 
به او تعدی يا بد رفتاری نمايد و متحمل مخارج او نشود، 
مشاراليه ميتواند به محکمه عارض شود که شوھر من يا نفقه و 

، به حوالۀ تاج 87ص (» . کسوۀ مرا بدھد  يا مرا طBق بدھد
 )343التواريخ،،ص

در مورد تعيين مھر و طويانه ھم امير عرف قديمه را 
شکست و دستور داد تا اين موضوع به اندازۀ توان شخص 

رسم بعضی از «: او در اين مورد مينويسد . محدود گردد
خانواده ھای بزرگ اين بود که داماد ھای خويش را واميداشتند 

ای زن ھای خود را بر خBف ميل شان  آنقدر بر اينکه قباله ھ
بسيار قرار دھند که اگر تمام خانوادۀ او متفق می شدند و به او 
کمک ميدادند، باز ھم ممکن نبود که قبالۀ مذکور را بتوانند ادا 
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مقصد از قباله در اينجا سند دين يا مقروضيت يا تعھدی . (نمايند
) مؤلف. يسپارداست که شوھر در حين عقد در برابر زن م

  )ھمانجا(»
در (ھمچنان  اميرحکم نمود که ھر زن حق ميراث و آزادی ازدواج 

جلد ، 2، بحوالۀ تاج التواريخ 86ص(».را دارا ميباشد) صورت بيوه بودن
  )342ص 

نکتۀ مھم ديگر که امير به آن توجه کرد و برای بار اول در افغانستان 
 در محکمه بود، چنانچه امير معمول گرديد، ھمانا ثبت و درج عقد نکاح

قاعده به جھت ثبت عقود ازدواجيه را معمول داشتم تا در « : تصريح ميکند 
اگر رئيس ادارۀ ثبت قباله . صورت نبودن شھود کافی، مرافعه در ميان نيايد

جات بگذارد که عقد نامشروع يا عقد اجباری را در کتابچۀ او ثبت نمايند، 
  )342،به حوالۀ تاج التواريخ، ص 87ص (». شودًمشاراليه کامB تنبيه می

در اينجا ديده ميشود که نه تنھا ثبت نکاح در دفتر :مولف می افزايد که 
مربوط الزامی بود، بلکه ھر گاه عقد نامشروع و يا اجباری صورت 

مجادله . ميگرفت، به مجری آن در دفتر يا محکمۀ مربوط جزا داده می شد
دوانيده » قبيلوی« ه ريشه درعرف ومناسباتعليه ھمچو عرف ھای قوی ک

بود و در اثر آن زن  را بحيث مايملک مرد قرار داده بود کار ساده و آسان 
در . نبود و فقط قوت نافذۀ امير آھنين ميتوانست آنرا به منصۀ اجرا در آورد

ًآن وقت ھيچ کس نميتوانست در مقابل آن قيام کند و اما بطوريکه بعدا می 

دوره ھای بعدی عين دساتير موجب عکس العمل ھای شديد در برابر بينيم در 
  )ھمانجا.(دولت گرديد و تا حد سقوط رژيم پيش رفت

ھم امير عبدالرحمن خان وھم اعليحضرت امان هللا خان، ميانۀ خوبی 
با روحانيون وپيرھا ومرشد ھا نداشتند وبنابرين اولين کار اصBحات ھردو 

البته .ری وامتيازات اين قشرمفتخور آغاز گرديدپادشاه با حذف معاش مستم
شاه امان هللا نه تنھا به حذف امتيازات روحانيون دست يازيد، بلکه به قطع 
معاشات وامتيازات خانھا ورؤسای قبايل ومنسوبين خاندان سلطنتی که عBوه 
برگرفتن مستمری از مطبخ شاھی نان پخته نيز ميخوردند،اقدام کرد واين 

ذات خود يک عمل انقBبی بود که صف دشمنان بالقوۀ اورا تقويت کاروی در 
  .بخشيد

مؤلف شرح ميدھد که عمده ترين تحول مثبت در وضعيت حقوقی زنان 
در در عھد شاه امان هللا رونما گرديد، زيرا دراين دوران است که زنان از 



 74 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

ب دروازه مکات.  لحاظ حقوقی با مردان دارای حقوق مساوی شناخته ميشوند
ومدارس بروی زنان کشور باز ميگردد ودختران اين حق را پيدا ميکنند تا 

  .مثل پسران به مدرسه بروند وصاحب سواد وعلم ودانش  بشوند
، يکی از پرتحول ) 1929 -1919از( دوره امانی «:مؤلف مينويسد

ترين اعصار تاريخ معاصر افغانستان وسرآغاز تمام تحو�ت بعدی درطول 
مسلم است که ھرتحول ....  تمام مد وجزرھای آن درکشور ميباشدقرن بيستم با

به ھراندازه که تحول از ساختمان .نظريات موافق ومخالف را بوجود می آورد
فکری وعنعنوی جامعه بيشترفاصله داشته باشد، به ھمان الندازه با عکس 

ًدر عصر امانی اين خصوصيت کامB . العمل ھای جدی تر مواجه ميشود

چنانچه اختBف نظرھای جدی بين تجددگراھا وعنعنه گراھا .گرديدمشھود
بجای رسيد که مثل شراره آتش ھمه چيز رادر مدت کوتاه به کام خود فروبرد 

بخصوص که دست اغيار .وکشوررا برای سی سال از تحرک باز داشت
ووابستگان شان به اين آتش، ھيزم فراوان پاشيدند ومردم ساده دل وخوش 

موضوع زنان در محراق اين . يله اھداف خاص خود قرار دادندباوررا وس
ھمه اختBفات وکشمکش ھاجاگرفته بود ومخالفان از آن به حيث يک حربه 

  )117ص( ».بسيار موثر برعليه رژيم وتحو�ت عمومی استفاده کردند
معلوم دار است که در پشت سر اين مخالفان، انگليس قرارداشت که 

 ای که شاه امان هللا و مشروطه خواھان دوم  با ميخواست انتقام ضربه
حصول استقBل افغانستان بر حيثيت وپرستيژ استعمار در منطقه واردکرده 
بودند ، توسط روحانيون وابسته به خود بگيرد وبجای يک شاه روشنفکر 
وترقيخواه وملی انديش چون شاه امان هللا ،يک مرد نادان وبيسواد وقطاع 

ۀ اين ملت آزادی دوست سوار کند وبدينوسله ملت افغان را الطريق را برگرد
  .مورد ريشخند تاريخ قرار بدھد

بعضی ھا «:مؤلف به ارتباط اختBف نظر شاه با روحانيون مينويسد
فکر ميکنند اختBف نظرشاه با قشرمحافظه کار مذھبی بعد از سفر اروپا 

ت به مخالفت عناصر شاه بعد از قيام خوس.تقويه شد، اما اين نظردرست نيست
حتی در روز حرکت . ًمذکورپی برد وبارھا علنا در برابر آنھا موقف گرفت

 سفرم بخارج خاص براى منفعت «:به سوی اروپا خطاب به مردم چنين گفت
شماست و بس، اگرنيامدم به ياد داشته باشيدکه از وطن تان دفاع کنيد و يک 

ه مستبدى بسر نبريد، به ھدايات  حکمران يا پادشاۀزير سلط. باشيد ملت واحد
من گوش دھيد و به خرافات عقيده نداشته باشيد، زيرابعضى مBھاى بى خرد، 
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دين رايک زنجير براى تان ساخته و چيزھاى غلط براى تان مى گويند و 
به چيز ھايى . رفتارنمائيد)ص(شمارا فريب ميدھند، مطابق اوامرخدا وپيغمبر

، درمقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگيريد، شما که مBھا ميگويند باورنکنيد
ھمه از يک کشور ھستيد و با ھم برادرمى باشيد، زنان مانند شما حق دارند و 
انسانند، بيشتر از يک زن نگيريد و اطفال تان رابه مکتب بفرستيد و ثروت 

سپس اعليحضرت .تان را در راه تعليم و تربيه او�د تان به مصرف برسانيد
خان به نمايندگى ازمردم افغانستان با، چھارنفر از اقشار مختلف هللا  اامان

از جمله بايک نفرعسکر، يک نفرشاگردمکتب، يک نفرمامور دولت : جامعه 
ويک نفر ازشھريان کابل ، درحالى که اشک درچشمانش حلقه زده بود، 

  )157 -156ص (».خداحافظى نمود
 نخستين نديشه ھای محمود طرزی،شاه امان هللا وملکه ثريا با الھام از ا
مدافعان حقوق زنان و نخستين طرفداران 

 . در افغانستان بودندزن حق تحصيل 
وملکه معتقد بودند که شاه محمودطرزی، 

ترقی وتعالی يک کشور بدون سھم گيری 
فعال زنان که نيمی از پيکر جامعه را 
ميسازند، ناممکن است وبنابرين شاه امان 

ن در روند تحو�ت  به نقش زناهللا
اجتماعى توجه خاص مبذول داشت و 
پروسه نجات زنان را بحيث شھروندان 
متساوى الحقوق آغاز نمود وبه اين منظور 
به تأسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه 

  ملکه ثريا ملقب به شاه خانم                                          . اقدام کرد

 م 1920/ش1299 نام مستورات در سال نخستين مكتب دختران به
 از  تن50 كابل تاسيس گرديد و به تعداد ءآرا  شھر بيرون ارگ شاھی دردر

آغاز   در آن آموزش را دختران خاندان سلطنتی وخانواده ھای اشرافی کابل
ً شخصا مکتب را افتتاح نمود واز توجه اعليحضرت شاه ملكه ثريا . كردند

مکتب مستورات تا  .ابراز تشکر وخوشنودی نمودامان هللا ووزارت معارف 
ختم دورۀ امانی بروی دختران باز بود وتعدادشان روزبروز روبه افزايش  

 .بود
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  پادشاھی اع<ن

   :حومه  و کابل شھر ساکنين عزيز، خواھران به

 شما دختران و شما ايشآس برای که را ذيل قوانين و اصول اينوسيله با
 آميزش از بشر نسل که ميداند  ھرکسی.رسانيم می اطBع به تصويب شده،

 در آن عکس يا و مرد يک فقط وجود ھرگاه و آمده بوجود زن ويک مرد يک
 گفته اين بر بنا. گرديد نابود می زمين روی از بزودی انسانی نژاد بود، کار

 کاملی انسان نمی تواند تنھائی به زن يک ھم نه و مرد يک نه که ميتوانيم
 است، بشر ضروری نسل ادامه برای مرد و زن بقای چون و. شود محسوب
 را پرورش انسانی کامل موجود يک توانست نخواھند تنھائی به زن و مرد
زنھا : اند تقسيم مرد و زن بين در زندگی مکلفيتھای و ھا مسووليت.دھند

ھا  مرد حاليکه در ھستند، فاميل امور هادار و غذا پختن اطفال، تربيه مؤظف
. دارند عھده به را فاميل امور اداره و غذا تھيه و معيشت تأمين مسووليت
 که بينيم می کنيم، مطالعه دقت به را يک ھر مربوطه و نسبی ما نقش ھرگاه
 اطفال از ساحه مواظبت در خاصتا مردان به نسبت زنان مسووليت ھای حتی
  .ميباشد بيشتر

 ناممکن زنان برای مناسب تربيت و تعليم کسب بدون که است شنو رو
 مؤظف زنھا. دھد انجام را حياتی مھم مسووليت يک چنين يک مادر تا است
 مسووليتھای مھمترين از يکی خود اين که نمايند تربيت آينده را نسلھای اند

 در کنيم، محروم تربيت و تعليم از را زنان ما  وقتی.رود می بشمار زندگی
 دست به را خود معيشت وسيلهء نموده را ناتوان خود وجود از نيمی واقع
  .برده ايم  بين از خويش

 امتياز اينکه بدون را زن و مرد) ص ( محمد حضرت که نبود بيھوده
 پيامبر. ساخت ملزم دانش و علم کسب به شود، قائل مردان بخصوصی برای

 زن از اعم مسلمانھا ھمه یدين وظيفهء دانش و علم حصول" :گفت می اسBم
 ميدھد حق زن به) مصطفوی شرع (محمدی قوانين از طرفی. ميباشد مرد و
 انسان مقامی چنين به رسيدن برای حاليکه در ھم برسد، قضاوت مقام به تا
. آورد بدست معلومات زياد مقدار و بگذارد پشت سر را مطالعه سالھای بايد
 مردان با مساوی اھميت از اسBم در ربيهو ت تعليم که شود می ثابت اينرو از
 بود معمول مسلمانھا بين در آموزی که سواد ايامی در. است بوده خوردار بر
 زيادی زنھای شدند، می تأسيس دنيای اسBمی سراسر در تعليمی مراکز و

 تاريخ در ....شدند ھنرمند و محدث، اديب دانشمند، مردھا، مثل به که بودند
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 تعليم و مشھور بزرگان و استادان دانشمندان، از بسياری مثال ھای اسBم
 سراغ اند، داده نشان خود از زيادی شجاعت جنگھا که در زنھای يا و يافته
 زنان برای قانونی و عقBنی کامB امر دانش يک و علم تحصيل. داريم
  .ميباشد

 دو بتوانيم، جوابگوئی عاجلی ضرورت يک چنين به اينکه برای پس
 نواحی در گذشته سال را) عصمت مکتب و مستورات مکتب (ترانمکتب دخ
 از ھيچيک آنجائيکه از. کرديم تأسيس کابل در خان باقر قلعه عليا و سرای
 اولی مکتب و دھد جای خود در را بيشتری شاگردان مکاتب نميتوانست اين
 دارای که کابل سرای گلستان به را مکتب دو ھر بود، دور تر شھر از ھم

 که. ساختيم مدغم ميدھد، جای خود در را شاگرد 800و  است بھتر ھای اطاق
 مصارف. شوند جمع واحد مکان در ميتوانند شاگردان اناث تمام نحو اين با

 پرداخت عاد�نه بطور حکومت طرف از کتابھای شان و چادری غذا، لباس،
 کشور خارج و داخل از ورزيده از معلمين شماری ھمچنين. شد خواھد
 پرورش خانواده، اقتصاد رشته ھای مکاتب اين در تا شد خواھند تخداماس

  .نمايند تدريس را آشپزی و بافت خياطی، اطفال،
 تا ساله 6 سنين به جوان ھای دختر تنھا دختران عادی مکاتب چون

 بتواند که حرفوی مکتب يک سال کBن زنان برای ميکنند، را انتخاب ساله10
 مصنوعی گلھای ساختن و پز و پخت خياطی، یھا رشته مسلکی در تربيت
 را زنھا تا اينست مکتب اين تأسيس از ھدف. تأسيس نموديم کند، فراھم را

 خود بتوانند و شوند مستقل مالی نظر از و جديدی بياموزند مشاغل کنيم کمک
 اخير در. سازند آزاد شان ھای فاميل و مالی شوھرھا کامل وابستگی از را
 دوم اول، درجه به رشته سه اين از يکی در که  شاگردانی)1922(1301 سال
 روپيه 400 و روپيه 700 روپيه، 1000 جوايز شوند، بالترتيب فارغ سوم و

 اول درجه به رشته سه ھر در شاگرد ھرگاه. خواھند کرد دريافت را افغانی
 شود فارغ دوم درجه به رشته سه در يا اگر و روپيه 1500 شود، فارغ
نه  حرفه يک آموختن با زنان به عBوه . ميکند دريافت جايزه هروپي 1000
 تبديل خود شوھران برای منبع عايداتی يک به بلکه آورند می بدست پول تنھا

 سرای گلستان در نيز) صنايع اناثيه مکتب (زنان حرفوی مکتب. شد خواھند
 اين در بخواھند که بلند نظری و عBقمند خواھران حضور از و دارد موقعيت

  .کرد خواھد استقبال بگيرند، سھم نامه بر
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 به بخواھد کسی ھر که شود می رسانيده شما اطBع به اينوسيله با
 در تدريس شغل طلب داو يا و کند نام ثبت اناثيه صنايع مستورات و مکتب
 مستورات مکتب مديريت به را خود کاری بايد سوابق باشد، مکاتب اين

 داشته دست منابع از کرده حاصل را جازه دخولا که باشد تا نمايد ارسال
 سويهء به مطابق شاگردان مرحله در اين. بتواند استفاده معلوماتی و علمی
  .خواھند شد جابجا مختلف صنوف به خود کاری

  ثريا ملکه  مھر- زنان مکاتب پرست سر

"  ضميمه، سوم  ،مقايسه شود با144زنان زيرفشار وعنعنه، ص  (
  )،داکتر سنزل نويد"  وتحو�ت افغانستانواکنش ھای مذھبی
. افتتاح شد) عصمت(مكتب دخترانه به نام   دومين ش1300در سال 

موسوم گرديد،بانو سايره سلطان ) مBلي(ھا به نام  مدير اين مكتب كه بعد 
خان مشھور به  سراج  خواھر امان هللا 

                                                                                                   .البنات، بود
سپس مكتب تدبير منزل كه در    
 آلماني و تركي تدريس مي زنانآن 
ملكه ثريا . كردند، نيز ساخته شد 

ن را راه مخصوص زناشفاخانه 
 در بخشي از يك اعBميه. انداخت 

است  شاھي به امضاي ملكه ثريا آمده 
ندازي اين  مكتب ھا كه ھدف از راه ا

گي اقتصادي  رھايي زنان از وابسته 
شوھران شان و كمك به اقتصاد 

  ناميدھشد بعد  ليسه م<لی کهمکتب عصمت                          .خانواده مي باشد

ھمچنان يک مکتب تدبير منزل براى زنان کابل در باغ على مردان با 
ملکه ثريا محکمه اى .سيس گرديدمعلمى عده يى از زنان جرمنى و ترکى تا

 از قبيل ندادن .داير نمود که شکايات زنان را در مقابل شوھران بررسى کند
 يک .نفقه و لت وکوب شدن توسط شوھران شان و يا طBق دادن بدون موجب

ھيئت مخفى وارسى زنان نيز ايجاد گرديدکه عکس العمل مردان راکنترول 
ه خانه ھا بروند و ببينند که رويه مردان با کنند و از زنان پير خواستندکه ب

خان هللا  شاه امان ا زنان شان چگونه است ؟ ھمه اين ھا در پBن اصBحى
 .شامل بود
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انجمن حمايت « ١٩٢٨بنابر در خواست ملکه ثريا، در تابستان 
تشکيل شد و دوازده نفر از زنان بافھم کابل اداره انجمن را بدست » نسوان
. کبراجان مسئوليت اداره اين انجمن را بدوش گرفتو خواھرشاه گرفتند
 .براى نخستين بار زنان در کار اداره مملکت با مردان شريک شدندبدينسان 

به شاروالی دستور داده شد تالست زنان بيوه وبی سرپرست را ترتيب و آنھا 
 شخص ملکه ثريا اداره مکتب .را درشفاخانه ھا و�براتوارھا شامل کارنمايد

  .ات را با ھمکارى عده ئى از زنان روشنفکرکابل به عھده گرفتندمستور
قرار داشت، در برنامه هللا با ھمه دشوارى ھايى که برسرراه شاه امان ا

 ولی ھاى اصBحى دولت براى حقوق زنان فصل خاصى عنوان شده بود
متاسفانه که برنامه ھای مترقی ومدرن شاه بدليل مخالفت ارتجاع داخلی ناکام 

  .گرديد
زنان افغان زيرفشار عنعنه «يکی از مباحث دلچسپ مؤلف درکتاب 

تحليل وبررسی علل سقوط رژيم امانی است که در ميان ھمه آن » وتجدد
علل، توطئه ھای انگليس برای آنگيزش وآويزش مردم با دولت امانی برجسته 

دليل عمده اقدامات آشکار ونھان «:مؤلف دراين زمينه مينويسد. ترمينمايد
نگليس عليه شاه امان هللا از ھمان روز ھای اول سلطنت او ريشه ميگيرد که ا

با اعBم استقBل افغانستان وبعد با شکست آنھا در جنگ سوم افغان وانگليس 
افغانستان . ضربه محکم برحيثيت سياسی شان در منطقه وحتی جھان وارد شد
 شاه گرديد کهبا اينکار به حيث يک کشور استعمار شکن به دنيا معرفی 

انگليس ھا از ھمان روز در صدد انتقام بودند تا رژيم . بودقھرمان اين معرکه 
امانی را ھرچه زودتر سرنگون کنند وقدرت سرکوبگر خود را به کشور ھای 

از قيام خوست واعزام عبدالکريم تا قيام . تحت استعمار خود نشان دھند
وطئه ھايی بودند که ريشه ھای شينوار واغتشاش حبيب هللا کلکانی ھمه جزء ت

عميق آنرا به وضاحت ميتوان درماورای سرحد جستجوکرد که ھمه اين ريشه 
ما ديديم که انگليس ھا .ھا فقط ازيک منبع يعنی انگليس ھا آب ميخوردند

چگونه سران قبايل ، روحانيون مذھبی وعلمای دينی را به اشکال مختلف 
ات زھرآگين را در برابر اصBحات  عليه دولت بسيج کردند وچگونه تبليغ

با . دولت براه انداختند ومردم ساده دل را مغزشوئی نمودند وبه قيام واداشتند
: مBحظۀ دو دليل مھم سياسی انگليس ھا تحمل دوام رژيم امانی را نداشتند
يکی گسترش فعاليت ھای آزادی خواھان درھند وخطر قيامھای قبايل سرحدی 

 حمايت سياسی شوروی از رژيم امانی وخطر فعاليت برعليه آنھا، وديگر
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ھمچنان عامل ديگرپايان . تخريبی آنھا برعليه منافع سياسی انگليس درھند
بود که ) انگليس وشوروی(دادن به سياست استفاده ازرقابت دوقدرت بزرگ

شاه امان هللا برای منافع افغانستان از آن اسفتاده ميکرد واين روش انگليسھا 
  )175 -174ص (».حت ساخته بودرا نارا

به نظرميرسد که مؤلف انديشمند در مورد نقش انگليس برضد رژيم 
امانی، سالھا قبل به ھمان نتيجه ای رسيده بود که اينک جناب داکتر زمانی 
برای توضيح و اثبات آن صدھا سند مخفی استخباراتی انگليس را ازآرشيف 

 کشيده  وبعد از تنظيم آنھا ھای موزيم ھای لندن و ھندبرتانوی بيرون
بصورت يک کتاب، بخشی ازآنھا را طی يک سلسله مقا�ت محققانه  در 

  .ديدگاه خوانندگان پورتال افغان جرمن آنBين قرار داده است
مولف در اشاره به آنھايی که منکر توطئه ھای انگليس برضد رژيم 

 ھيچ سندی مبنی بعضی از محققين به اين نظراند که«:امانی اند ، مينويسد
بردخالت انگليس ھا در اينکار در دست نيست، چنانچه نشرات دولتی کابل 

دراين ارتباط . نيز درآنوقت عدم دخالت انگليسھا را درقيام تائيد کرده است
بايد خاطرنشان ساخت که انگليسھا مثل ھمه کشورھای استعماری در ھمچو 

ا مبنی بردخالت خويش ًمواقع جدا سعی ميکردند که ھيچ مدرک وسندی ر
درزمينه بدست ندھند تا مبادا موجوديت سند،موجب بی اعتماد شدن شخص 

لذا فقدان سند معنی عدم مداخله را . مورد نظر شان نزد مردم عوام گردد
اينکه چرا حکومت افغانستان دخالت انگليسھا را در قيام خوست، . نميدھد

 بعد از سرکوبی قيام، ًبعدا ترديد کردواضح است که حکومت نميخواست
. مناسبات سياسی خود را با انگليسھا تحت الشعاع آن قضيه قرار دھد

پاليسی رژيم امانی در آنوقت داشتن روابط حسنه وعاری از تشنج با 
ھرگاه مداخله انگليسھا را در اغتشاش رد کنيم، اين سوال . انگليسھا بود

ه به افغانستان چگون]پسرسردار ايوبخان[پيدا ميشود که عبدالکريم
ازکدام منبع مصارف فراوان قيام را تدارک کرد و بعد شکست ھنگامی .آمد

که به ھند برگشت،چرا انگليسھا به تقاضای حکومت افغانستان از استرداد 
  )134ص (»اوغرض محاکمه به بھانه عدم رويه بالمثل خود داری کردند؟

 کفش ندارند، توصيه کرد تا اگر ريگی در به اين دسته محققين بايد
بازنگری دورۀ «کتاب مستند ومحققانه جناب داکتر زمانی را تحت عنوان 

که تازه از چاپ برآمده  ودرکتاب فروشی ھای "امانی وتوطئه ھای انگليس
شھر جBل آباد وکابل به عBقمندان عرضه شده است، يک بار بخوانند وبه 
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رزخم افغانھا نمک اصBح غلطی ھای تاريخی خود بپردازند و بيش ازاين ب
  .نپاشند و به انگليس خوش خدمتی ننمايند
 ، زنان 1929 در با سقوط رژيم امانىبا دريغ وتاسف بايد يادآورشد که

مشروطه  دست آوردھاى ده ساله حکومت امتيازات وافغان از تمام حقوق و
ى زنان بلکه بروى و دروازه ھاى مدارس نه تنھا بر.ان ، محروم شدندخواھ

محصBت افغانى دوباره از خارج به وطن خواسته  ويز بسته شدپسران ن
س دولت افغانستان ، أ ولى يک سال بعد با بروى کار آمدن نادرشاه درر،شدند

دوباره مکاتب و مدارس براى پسران بازشد، ولى زنان و دختران از حق 
 زمينه ورود  درکشوربتدريج بعد از استقرار ثبات. تحصيل محروم بودند

ً، اما پوشيدن چادری مجددا اجباری ن به مکاتب در پايتخت ميسر گرديددخترا

  .دستور داده شد که زنان نميتوانند منبعد از خانه بدون چادری خارج شوند.شد
آل "فصل نھم کتاب به عروج خانوادۀ مصاحبان يا به عبارت ديگر به 

واده چگونگی روابط  وھمبستگی درونی اين خان. اختصاص يافته است" يحيی
با دقت کم نظيری بيان شده ويکی از د�يل موفقيت اين خاندان در سلطنت، 

از جالب ترين . اتحاد صميمانه برادران نادرشاه با ھمديگر به حساب می آيد
 تاريخی  اين فصل چگونگی به قدرت رسيدن - بحث ھای تحليلی

  .سپھسا�رنادرخان به سلطنت است
 عليه حکومت امانی، رساندن مؤلف ھدف غائی انگليس را در توطئه

« : چنين مينويسد 211نادرخان وبرادرانش درقدرت ميداند ودر صفحه 
 16(1308 ميزان23محمدنادرخان وبرادرانش از تاريخ ورود به کشورتا 

که اعBم پادشاھی کرد، راه دشواروپرمشقت را پيمودند وبارھا ) 1929اکتوبر
نگرفتند وبا ] تBش[دست از کار�کن .مواجه به شکست وعقب نشينی گرديدند

ذرايع مختلف به تجمع اقوام جنوبی درصف خود پرداختند وبه کمک آنھا 
سوال مھم . وبعضی ديگر اقوام قدم بقدم خود را به کابل نزديک کردند

دراينست که محمدنادرخان نه پول داشت ونه اسلحه، چطور توانست مصارف 
ن تدارک نمايد؟ بعضی ھا گراف جنگ ھفت ماھه را باتمام مشکBلت آ

ميگويند که برادرانش با وی کمک کردند وآنھا از نفوذ خود دربين اقوام 
شايد اين ادعا درست باشد، اماسوال .مشرقی وجنوبی  به نفع او استفاده نمودند
ًبناء آنطوريکه در بين مردم ومطبوعات .تدارک پول واسلحه را جواب نميدھد
گليسھا او را دراين زمينه کمک بسيار بين المللی شايع شده بود، ان

مقامات انگليسی اين موضوع را رد ميکنند ومدعی اند که ايشان .کردند
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روی ھمين دليل است که .درقضيۀ افغانستان کمال بيطرفی را مرعی داشتند
ھيچ سند رسمی مبنی برچنين حمايت دراسناد منتشرۀ حکومت انگليس به 

محققين تاريخ دراين باره د�يل مبنی نظرنميرسد، اما منابع اطBعاتی و
  ».برحمايت انگليسھا از محمدنادرخان ارائه ميدارند

» آتش درافغانستان«مؤلف از قول ريه تالی ستوارت، نويسنده کتاب 
مثالھای از تماس ھای نادرخان وبرادرانش  باسفيران انگليس درکابل و 

رای ھمکاری با روسيه ودر پاريس بدست ميدھد که آمادگی نادرخان را ب
دولت انگليس نشان ميدھد وحتی از زبان وی روايت ميکند که او به 

  :سفيرانگليس در پاريس گفته بود
آنھا با برتاينه دوست وھم پيمان خواھند بود وعليه روسيه فعاليت «

خواھند کرد وعBوه کردند که آنھا در موردسرحد رويه دوستانه را در پيش 
دريای کنرسرحد بين ھند برتانوی : شنھاد نمودخواھند گرفت ونادرخان پي

  )212ص (».وافغانستان باشد
اين بار اول نبود که نادرخان با نماينده  :ستوارت درادامه مينويسد که 

 درپاريس ديدار کلونل آرنگبا 1925می 13بلکه در .اانگليس مذاکره ميکرد
اريس  سفيربرتانيه در پGreweويک ماه بعد موصوف با�ردگريوی.داشت

در مورد اعمار خط آھن به مصرف برتانيه وھمچنان نا آرامی ھا درکابل 
با پشتيبانی ما اين دو برادر ميخواستند که : نمايندۀ برتانيه گفت. سخن گفت 

يک قسمت بزرگ خاک خداداد افغانستان رابه ما ببخشند وھاشم خان 
ًدم شخصا پيشگوئی کرد که  بزودی انقBب درافغانستان شروع ميگردد وخو

  )ھمانجا (".از شورش وقيام برعليه امان هللا خان طرفداری ميکنم
ًھمچوارتباطات بين انگليسھا ونادرخان قبB  «مؤلف عBوه ميکند که

وجود داشت ولی انگليسھا نميخواستند به اين روابط شکل رسمی وعلنی دھند، 
ی اعتمادی زيرا علنی شدن روابط، آيندۀ نادرخان را درافغانستان به خطرب

ًاز آنرو انگليسھا ظاھرا خود را دراين مورد بيطرف .مردم مواجه ميکرد

نشان ميدادند ولی آنھا شخص ديگری را برای سلطنت آينده افغانستان بھتر از 
نادرخان وبرادران او نداشتند وتمام زمينه ھا را بطورمستقيم وغير مستقيم به 

يسھا ميدانستند که اشغال کابل درعين زمان انگل. نفع او مساعد می ساختند
ونصب نادرخان کارساده نيست وبرای اين منظوربايد به طرح يک پBن 

به اين شکل که قيام را بايد به شکل تبليغ سوء عليه .ستراتيژيک می پرداختند
شاه امان هللا، توسط گماشتگان خود نخست در شينوار وسپس در کوھدامن 
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وبی قيام قوای نظامی را به مشرقی کابل دامن زنند تا حکومت جھت سرک
بفرستد و بدين ترتيب بنيه دفاعی شھر کابل ضعيف شود و آنگاه حمله برکابل 

پادشاھی حبيب هللا کله کانی ... توسط قوای حبيب هللا کله کانی صورت گيرد
در طرح انگليسھا يک مرحلۀ انتقالی  بسيار کوتاه مدت وناپايدار تلقی ميشد 

 سقوط ميکرد وبجای آن نادرخان وبرادران بفوريت وبدون که بايد به سھولت
مشکل به سلطنت می رسيدند، با آنکه اين کار با ھمان سھولت که حدس زده 
ميشد،عملی نشد وھشت ماه پرمشقت را در برگرفت، اما با�خره آرزوی 
ديرينه برآورده گرديد وسلطنت افغانستان به کسانی تعلق گرفت که مطلوب 

  ) 213ص  (».د واز اعتماد آنھا برخوردار بودندانگليسھا بو

مولف درجای ديگری به ارتبابط سقوط رژيم حبيب هللا کلکانی 
يگانه کسی که به مقصد رسيدن به سلطنت در برابر قوای سقو :"مينويسد

پايداری کرد، البته به حمايت انگليسھا وھمکاری حضرات شوربازار،ھمانا 
کستھا وتحمل مشکBت عديده توانست محمدنادرخان بود که با وجود ش

 اشغال 1307 ميزان 23با�خره قوای سقو را به عقب براند وکابل را بتاريخ 
  )204ص ( ."نمايد

نادرخان پس از رسيدن به قدرت،نخست برھمه اصBحات دورۀ امانی 
خط بطBن کشيد ودم تبليغات خود را متوجه شاه امان هللا و ھوادارانش  که 

ليسی بودند،ساخت وبزودی ھمگی را يکی پی ديگری زندانی عناصر ضد انگ
وسربه نيست نمود وحتی برای ترور شخص شاه مخلوع در ايتاليا نيز افرادی 

  .گماشته شدند، مگرموفق به ترور وی نشدند
  

  : ظاھرشاه وضع زنان دردورۀ

مؤلف در . ظاھرشاه پسر نادرشاه بعد ازشھادت پدرش بسلطنت نشست
 ظاھرشاه معلومات جامعه شناسانه يی ارائه کرده در صفحۀ بارۀ شرايط رشد

محمدظاھرشاه از آوان کودکی با ناز ونعمت «:،چنين مينويسدخود کتاب 232
ھنوز ده ساله  بودکه به فرانسه .درخانوادۀ اشرافی وصاحب منزلت بارآمد

رفت وبا زبان و فرھنگ غربی آشنا شد و به حيث شھزاده به وطن برگشت و 
به اين اساس او تا ھنگام سلطنت . ت کمتر ازدوسال به پادشاھی رسيدبا گذش

با ھيچ کسی دشمنی وعداوت . از رقابت ھا و زد وبندھای درباری فارغ بود
با زبانھای وطن و ادبيات . از شناخت مردم ومحيط خود بدورماند. نداشت

کسی به ھيچ. از ظلم واستبداد چندان آگاھی نداشت. معموله کمتر آشنا بود
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مشکل اقتصادی را . حرف زشت نگفته و از ھيچکس ھمچو حرفی نشنيده بود
وقتی بوطن . نمی شناخت و ھر آنچه ميل داشت به آن دسترسی پيدا ميکرد

برگشت بعد از يک سال به مقام بلند وزارت بدون سابقۀ کار وتجربه �زم 
 خBصه اين ھمه عوامل درتشکل شخصيت بعدی او نقش. شروع بکار کرد

نا آشنائی با زبان ومحيط، او را شخص خاموش وکم حرف و .  بسزا داشت
او ھنگام . فاقد قدرت نطق و بيان که �زمۀ يک زمامدار است، بار آورد

سلطنت مرد خوش قلب، رؤوف، با وقارو وجاھت خاص و در عين زمان 
. بسيار شکسته و پرتواضع بود که ھيچگاه در صدد اذيت وآزار کسی نشد

شھادت پدر، اوشاھد حادثه بود ودرد ريختن خون پدر را در وجود خود ھنگام 
احساس کرد و بجای آنکه انتقامجو و کينه دل گردد، از خون ريزی وکشتار 

ولی ھيچ تجربه . او بيکبارگی وبطورغير مترقب پادشاه شد. بيزار شد
لذا ناگزير قدرت را به عموھای خود . وآمادگی قبلی برای سلطنت نداشت

بودند وھمه در " شريک السلطنه" رد که ھمه آنھا با پدرش به اصطBحسپ
دراين حال شاه . رموز مملکت داری آشنا وکليد قدرت را در دست داشتند

جوان فقط بطور سمبوليک شاه بود واين موقف را سالھای دراز حفظ نمود تا 
 امور را ًآنکه بعد از تقريبا سه دھه به حکومت خاندانی پايان داد وخود زمام

  ."بدست گرفت

» دورۀ دموکراسی«اين دورۀ زمامداری ظاھرشاه درافغانستان بنام 
  .شناخته ميشود

  

  :ملکه حميرا ھمسرظاھرشاه
مؤلف قبل از شرح چگونگی رشد وبه سلطنت رسيدن ظاھرشاه،از 

 15( سالگی با حميرا17محمدظاھرشاه، در:  ياد نموده ميگويد کهملکه حميرا
ش در 1310درخزان ) وزيردربار( د سردار احمدشاه خاندختر ارش) ساله 

عم (ملکه حميرا نواسۀ سردار محمدآصف خان. ارگ کابل ازدواج کرد
بود واز طرف مادربه خانوادۀ شاغاسی شيردل خان لويناب ) محمدنادرشاه
دختر " زرين"خانم اول او:سردار احمدشاه خان دو خانم داشت. نسبت داشت

وچھار ) تيمورشاه آصفی(که از اويک پسرشاغاسی خوشدلخان بود 
و خانم دوم احمدشاه خان، .  داشت)ملکه حميرا،عاليه، ميمونه ، امينه(دختر
ھمايون شاه ( بود که صاحب دوپسر) نواسۀ اميرمحمديعقوب خان(حليمه

بود که به استثنای ) مريم،ليB ، زھره (وسه دختر) آصفی وھارون آصفی



 85 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

ول،خارج از حلقۀ خانوادگی ازدواج ھمايونشاه آصفی، برخBف معم
  )231ص .(کردند

  : سپس مؤلف دربارۀ ملکه حميرا مينويسد 

  

ملکه حميرا زمانی با شاه ازدواج "
کرد که شرايط خاص درکشورحکمفرما بود 
ونھضت نسوان به عقب کشيده شده بود، 
مکاتب نسوان،مسدود و زنھا مجبور به 

ار ملکه ناچ. پوشيدن چادری گرديده بودند
ازاين سياست حکومت پيروی کرد ومثل 
ھمه زنان کشور در حلقۀ زندگی خصوصی 
 فرورفت وبرای مدت طو�نی در

  .ماند چھارديواری ارگ محصور

  ھمسرظاھرشاهاملکه حمير                                                   

 او نتوانست نقش پيشگام خود را به حيث ملکۀ افغانستان در ھمچو 
اين حالت بر روش زندگی او اثرکرد و او را از امور . شرايط بازی کند

تا آنکه بعد . ًرسمی کامB بدور کشيد که نامی از ملکه در رسميات برده نميشد
از سی سال اين پرده ابھام دريده شد وملکه دريکی از روزھای جشن 

مين به معيت شاه درحضورمردم پديدار گشت وبه آغاز دو) 1338(استقBل
  .نھضت نسوان زنان افغان رسميت بخشيد

ملکه از آن ببعد گاه گاھی زنان کشور را در ارگ می پذيرفت و 
تا . دربعضی دعوتھای رسمی درخارج کشور به معيت شاه اشتراک ميکرد

، ھنگامی که شاه )1973(1352آنکه با کودتای داؤودخان در سرطان 
بعد از وصول استعفی نامه درخارج بود، سلطنت سقوط کرد ورژيم جمھوری 

ملکه به . پادشاه از سلطنت ، به ملکه وفاميل شاه اجازۀ خروج از کشورداد
  )232ص(."ايتاليا نزدشاه رفت و تا آخر عمردر آنکشور بسربرد

در مورد اينکه ملکه حميرا بعد از نھضت رولچی، در بخش زنان 
د، ولی به مصدرچه کارھای مفيد وخيريه شده باشد، مؤلف صحبتی نميکن
ھاشم خان (ارتباط مشی  دولت در عھد حکومتداری عموھای محمدظاھرشاه

نادرشاه . ميگويد که مشی دولت ھمان سياست نادرشاه بود) وشاه محمودخان 
با آنکه شخص متعصب ومذھبی نبودولی برای آنکه صف خود را از صف 



 86 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

د ومدارس رژيم امانی جدا کرده باشد، زنان را مکلف به پوشيدن چادری نمو
  .ًدخترانه را کامB مسدود کرد

ميخوانيم " زنان افغان در زيرفشار عنعنه وتجدد" کتاب 241درصفحه 
عمده ترين تغيير درحيات زنان کشور در زمان صدارت محمد داؤود :"که 

رخ داد که ملکه حميرا به ) 1959 اگست24(1338خان بتاريخ دوم سنبله 
ھرخود داؤودخان صدراعظم وبعضی معيت شاه وزينب داؤود به معيت شو

اراکين حکومت با خانم ھای بدون چادری به غازی ستدويم رفتند ورسم 
اين دومين نھضت زنان . گذشت معارف را از فراز لوژسلطنتی مشاھده کردند
اما بايد گفت که شب سياه . افغانستان است که بعد از دورۀ امانی سربلند ميکند

بلکه قبل . دم به صبح روشن تبديل نشده استزنان افغان در زيرچادری، يک
از آن زنان پيشقدم طی سی سال آرام نگرفتند وبا وجود شرايط نامساعد 
سياسی وقبول فشارھای روانی ومحيطی قدم بقدم راه خود را بسوی ھمچو 
  ."يک روزآزادی بخش بابرد باری  وقبول مشکBت در زيرچادری بازکردند

د سقوط رژيم امالنی،سی سال ديگرخميازه بدينسان زنان افغانستان بع
 روزچھلمين سالدر  خان،ودؤصدارت سردار دا  در عھد١٩٥٩ در کشيدند تا

نخستين اين به بار ديگرزنان ) ١٩٥٩ =١٣٣٨(جشن استرداد استقBل کشور
،زندانی که نتيجۀ نخستين   نايل شدندحق خود، يعنى آزادى از زندان چادرى

 در 1928با آنکه شاه امان هللا در .  بود1839ن درتجاوز انگليس برافغلنستا
مورد رفع حجاب زنان، پوشيدن چادری ودو�ق رااختياری اعBن کرد، ولی 
روحانيون وابسته به انگليس آنرا خBف شريعت اسBمی تعبيرکردند وبحيث 

 وقتی از طرف رژيم 1959حربه ای عليه شاه امان هللا بکار بردند، درسال 
رشاه رفع حجاب اعBن گرديد، روحانيون ھيچگونه عکس سلطنتی  ظاھ

العمل منفی از خود بروز ندادند واين رخداد حتی به استقبال برخی از 
روحانيون متنفذ واکثريت مردم شھری افغانستان روبرو گرديد،چرا؟ برای 
ًاينکه او� رژيم از ثبات واستقرار بيشتری نسبت به عھدامانی برخوردار بود 

انگليس با رژيم ظاھرشاه ھيچگونه مخالفتی نداشت واستقرار آن را ًوثانيا 
وپاکستان ھم ھنوز توانائی توطئه ودسيسه را در افغانستان نداشت، . ميخواست

واگراندک مداخله ای ھم در تحريک روحانيان قندھار داشته، دولت با افدامات 
   .کردجدی وبه موقع به سرکوبی آن پرداخت وتوطئه را درنطفه  خنثی 

چى در کابل برخى از عناصر متعصب ُدرسالھاى آغاز نھضت روى ل
 منطقه بر روى عداخلى منصوب به احزاب تندرو اسBمى در تبانى با ارتجا
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 لباس اروپايى در خيابانھا ظاھر ميشدند، تيزاب وروى برھنه با که هزنان آزاد
يجه نرسيد و بربريت شان به نتدھشت افگنی وپرازپاش ميدادند، اما اينکار 

زنان روز تاروز در فعاليت ھاى اجتماعى ، فرھنگى وخدماتى وارد بازار 
  . کار شدند

  

 جمھوريت داود ۀببعد و دور١٩59از بخصوص  ظاھرشاه عھددر
 درکنار پوھنتونخان، زنان به درجه اى از آزادى خود رسيده بودند که در 

فرستاده پسران تحصيل ميکردند و براى تحصيBت عالى به خارج 
ھاى افغانستان به تدريس دانشجويان مى فاکولته استادان زن در .ميشدند

طب کابل فاکولتۀ پرداختند و در عرصه صحت عامه دکتوران زياد زن از 
مکتب نرسنگ . فارغ شده بودند و در خدمت مردم و زنان کشور قرارداشتند

قديم کردند و زنان قابله به جامعه ت و قابله گى نيز تعداد قابل مBحظه نرس و
  .ھنرمند در راديو و تياتر و سينما نقش آفرينى ميکردند

  

  
 1960نمونه ئی ازوضع زنان در  موسسات تحصيلی در

  

مولف در باره پيشرفت ھا وسھمگيری زنان درفعاليت ھای اجتماعی 
وفرھنگی واقتصادی  که  در دورۀ چھل سالۀ سلطنت  ظاھرخان نصيب زنان 

 تفصيل سخن زده  است،خواننده عBقمند ميتوانند به فصل کشور شده بود به
  .رجوع کنند) 325 – 216صص (ھای دھم تاچھاردھم 
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1960بخش بيولوژی کابل/ فاکولتۀ علوم  

 
1960نرس قابله نوزاد را بعد از شست وشوی وزن ميکند  

  

  :وضع زنان پس ازکودتای ثور

رچم ی وق ف ش ده  پ-فصل چھاردھم کتاب به موقف زنان در دورۀ خلقی
خل  ق « :مؤل  ف در م  ورد ح  زب دموکراتي  ک خل  ق وترکي  ب آن مينوي  سد .اس  ت

" خ ط م سکو"پي رو"حزب دموکراتيک خلق افغان ستان"وپرجم به حيث دوجناح
بيشتر شباھت بيک موجود ناقص الخلقه دارد که در تنه باھم چسپيده ان د، ول ی 
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ی درس الھای قب ل اينک ه چ را اتحادش ورو. سروپاھای شان از ھم جدا م ی باش د
ب  ه خلق  ت ھمچ  و موجودن  اقص درافغان  ستان ) م  شروطيت(از دھ  ه دموکراس  ی

را ) اغل ب دری زبان ان(دست يازيد، ھدفی داش ت تابدانوس يله ق شرھای ش ھری
را توس ط گماش تگان ) اغلب پشتوزبان(توسط گماشتگان پرچمی وقشرروستائی

ا در خ دمت اھ داف  لنينيستی اندازد وھ ردو ر–خلقی در دام افکارمارکسيستی 
ش وروی فک ر ميکردک ه ب ا اي ن تق سيم ت ا کتيک ی .توسعه جويانه خود ق رار دھ د

ميتواند برنفوذ مفکوروی وسياسی خود درافغانستان به سھولت وسرعت دست 
يابد، بيخبر ازاينکه فکر وذکر مردم افغانستان با عنعنه ودين شان چنان عجين 

 افکار الحادی در آن نف وذ ک رده شده است که ھيچ ايدئولوژی بيگانه بخصوص
اگرازاين خصلت مردم بگذريم،ايجاد ھمچو موجود ناقص بذات خ ود . نميتواند

زي  را ش  وروی ھيچگ  اه . ماي  ه ناک  امی ش  وروی درافغان  ستان مح  سوب مي  شود
دوس  ر وپاھ  ای از ھ  م مج  زای خل  ق وپ  رچم را ھمفک  ر )ولوباف  شار(موف  ق ن  شد

 ن ه تنھ ا ب رای افغان ستان، بلک ه ب رای در نتيجه دي ده ش د ک ه آنھ ا.وھمگام سازد
ص (».خود وولی نعمت خود مصيبت دوامداررا ت ا س رحد ن ابودی ب ار آوردن د

226(  
قب ل از : نويسنده دوران حاکميت حزب دموکراتيک خلق را بسه مرحلۀ 

اش غال ودوره اش غال وبع د از اش  غال تق سيم ک رده و روی ھري ک از اي  ن دوره 
ای ھريک از رھبران حزب مذکور را ب ه تف صيل ھا، مکث ميکند و کارنامه ھ

  .شرح ميدھد
مول     ف مت     ذکر مي     شود ک     ه ت     ره ک     ی بع     د از قرارگ     رفتن در رأس 

را بحي ث مع اون اول  خ ود وحف يظ هللا ) رھبرجناح پرچم(ببرک کارمل قدرت،
امين چھره ديگری ک ه گفت ه مي شد قي ادت کودت ا رابعھ ده داش ت، بحي ث مع اون 

 -1ود برگزيد وسپس ب ا  ص دور فرمانھ ااز ش ماره دوم ووزيرخارجه دولت  خ
 تغيي رات ب ه 8 ت ا6واز فرم ان .، ديکت ارتوری حزب ی را درک شوراعBم نم ود5

در زمين  ه رف  ع دي  ون دھقان  ان از مBک  ان، حق  وق م  ساوی " بني  ادی"اص  طBح
را "بي  رق س  رخ"وني  ز . زن  ان واص  Bحات ارض  ی را ب  ه من  صۀ اجراگذاش  ت

ز س اخت ک ه ھم ه اي ن اق دامات در واق ع موج ب جانشين بيرق سياه وسرخ وسب
انزج ار م ردم گرديدن د وت وأم ب ا آن سل سلۀ مقاوم ت ھ ا وقيامھ ای م ردم ني ز از 

ب زودی زن دانھا ازمخالف ان پرش دند . گوشه وکنار کشور عليه رژي م آغ از ياف ت
مب  دل ش  د "بگي  ر وبک  ش"ب  ه اص  ل " بگي  ر وببن  د"ودي  ری نگذش  ت ک  ه اص  ل 

ب  ه تقلي   د از ش   وروی .  خونب   اررا ب  دوش گرف   تاي  ن وظيف   ۀ"اک   سا"ورياس  ت 
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س ازمان پ يش "، )برای ج ذب نوجوان ان"(سازمان جوانان:"سازمانھای از قبيل
، اتحادي    ه ژورنالي    ستان و اتحادي    ه "، س    ازمان دموکراتي    ک زن    ان"آھنگ    ان
-327ص ص(.تاسيس وھمه درخ دمت رژي م وح زب گماش ته ش دند" نويسندگان

328(  
ب   اورود ق   وای س   رخ ب   ه « :ل مينوي   سدمول   ف ب   ه ارتب   اط دوران اش   غا

افغان  ستان بب  رک کارم  ل، چھ  رۀ ش  ناخته ش  ده پ  رچم ومعتم  دخاص بريژن  ف ب  ا 
بريژن ف ب رای نج ات . جمعی ديگراز اراکين پ رچم از ش وروی ب ه کاب ل آمدن د

رژي   م دس   ت ن   شانده از خط   ر س   قوط وتھ   اجم برافغان   ستان بزرگت   رين اش   تباه 
 ب  ا تع  ويض ي  ک گماش  ته بج  ای او فک  ر ميک  رد ک  ه.ت  اريخی را مرتک  ب ش  د

ديگری، ميتواندرژيم دست ن شانده را ب ا اع زام ق وای نظ امی س رپا نگھ دارد و 
بريژن ف عک س . زيرچتر اين قوا کارمل خواھد توانست ازعھدۀ اينکارب در آي د

العمل اين تھاجم را درافغانستان اندک ارزيابی کرده بود، درحالی که با اينکار 
جھ  ان ب  رای اول  ين ب  ار م  رتعش گردي  د ودي  ری پاي  ه ھ  ای ق  درت ش  وروی در

نگذش  ت ک  ه ش  وروی ب  ا خ  شم م  ردم افغان  ستان وعک  س العمک  ل ج  دی جھ  ان 
آن ] فروپاشی [مواجه شد که عاقبت برای آنکشور خيلی گران وحتی به قيمت 

  )330ص."(تمام شد
ب  ا آنک  ه کارم  ل کوش  يد ب  ا رھ  ائی زن  دانيان م  ردم را ب  ه آين  ده امي  دوار «

سخۀ معم  ول کموني  ستی ھم  ه م  سئوليتھای گذش  ته را ب  دوش س  ازد وبرطب  ق ن  
ان  دازد وخ ود را در موق ف ض  د ب ا او ق رار دھ  د ت ا اعتم  اد از ) حف يظ هللا(ام ين

دست رفته رژيم را به نحوی اعاده کند، ولی اين نرمش ھا با موجودي ت ق وای 
بيگان ه ک ه کارم ل را س وار برتانکھ ای روس ی برک شور تحمي ل کردن د، ھرگ ز 

ھ  ر روز برتع  داد ناراض  يان حت  ی از حلق  ه .ا ب  سود رژي  م ق  انع ن  ساختم  ردم ر
ھ  ای حزب  ی ب  شمول خلق  ی ھ  ای آزرده خ  اطر اف  زوده مي  شدند وھم  ه درجن  اح 

دوماه از عمررژيم کارمل نگذشته بودک ه م ردم . مخالف رژيم موقف ميگرفتند
ر کاب ل ش بانگاه ب ا ن اره ھ ای تکبي ر هللا اکب ر برس م احتج اج علي ه ق وای اش  غالگ
ورژي  م دس   ت ن   شانده ف   ضای ش   ھر را پرھيج   ان وت   ازه واردان را م   ضطرب 

  )360ص ."(ساختند
به ھراندازه که قيامھا کسب شدت کرد، رژيم وقوای مھ اجم ني ز ب ه "... 

ديری نگذشت  که باز زندانھا پرشدند .شدت عمليات سرکوبگرانه خود افزودند
د وآت ش جن گ درھم ه وسلسلۀ کشتار مثل دورۀ تره ک ی وام ين از س رگرفته ش 

روس  ی ش  دن تم  ام دس  تگاه اداری دول  ت ونق  ش م  شاوران . ج  ا ش  عله ور گردي  د
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روسی آنچنان با� گرفت که حتی ادارۀ ارگ وحيات روزمرۀ کارمل در دس ت 
ص ."(ب  ه معي  ار وط  ن دوس  تی مب  دل ش  د" ب  رادر ب  زرگ" ش  عار. روس  ھا ب  ود

230(  
ت مختل     ف مول     ف در رابط     ه ب     ه دوران بع     د از اش     غال ،از اق     داما

داکترنجي    ب ب    رای ايج    اد ثب    ات واس    تقرار ي    ک حکوم    ت پايدارمتذکرش    ده  
ميگويدک  ه اي  ن اق  دامات درھ  يچ زمين  ه ای ب  ا موفقي  ت ت  وام نب  وده اس  ت وزن  گ 

  :ھای خطر سقوط از ھرسو بصدا در آمده بود
   فشاراقتصادی توأم با قحطی وانفBسيون،-

  .سيونھای متعدداز ھم پاشيدگی داخلی ومتBشی شدن حزب به فراک-
ض   عف لوژي   ستيکی قطع   ات نظ   امی از طري   ق کمب   ود م   واد س   وخت -

  .واکما�ت آذوقوی
  .محصور بودن شھرھا وقطع خطوط مواصBتی-
  .فشار بين المللی توأم با تجريد سياسی رژيم-
 احتم   ال روز اف   زون س   بوتاژھای وقيامھ   ا در داخ   ل قطع   ات نظ   امی -

  .رژيم
ی رس می تح ت کنت رول رژي م از قبي ل  فشار داخلی از طريق سازمانھا-

  .احزاب وابسته وغيره
نامي   ده ،ح   دوث آن را س   رآغاز "انف   Bق ث   ور"مؤل   ف کودت   ای ث   ور را

 27(1357 ثورس  ال 7روز « :م صيبت ھ ای م  ردم افغان ستان ميدان  د ومينوي سد
اين حادثه ک ه در . درافغانستان يک روز سياه ومصيبت بار است) 1978اپريل

ن  ه س  ازی مقام  ات ش  وروی عمل  ی گردي  د، ي  ک نقط  ۀ واق  ع ب  ه ھ  دايت وزمي
وسرآغاز يک  مصيبت نافرج ام درت اريخ معاص ر ک شور مح سوب " انعطاف"

ميشود که از آن به بع د ت ا ام روز وش ايد تاس الھای دراز ت اثيرات منف ی وح زن 
اين روي داد ک ه موج ب ...  آور آن از صفحه حيات مردم مظلوم ما محو نگردد

زی م  سلط درک  شور ونظ  م اقت  صادی، اجتم  اعی، انق  راض ي  ک حکوم  ت مرک  
ف  ضای ص  لح وامني  ت ھمي  شگی را .حق  وقی،اداری وفرھنگ  ی را از ھ  م پاش  يد

مختل وکشور را به ميدان خون وآتش مبدل ساخت ودرنھايت به منظرباصفای 
  )339ص ( ».افغانستان يک قيافۀ عبوس مملو از وحشت ودھشت داد

برحي ات م ردم ک شور از لح اظ سپس مؤلف تاثير اي ن روي داد خ ونين را 
سياسی  واقتصادی واجتماعی مورد بررس ی وتحلي ل  ق رار داده ت صويرتاسف 
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باری از بدبختی ھای که دامنگير مردم افغان ستان ش ده وت ا ام روز دام ن م ردم 
  . کتاب  بدست ميدھد366 تا 342را رھا نکرده در صفحات 

پ  س از  براس  تی منک  ه خ  ود ش  اھد اي  ن دوره ب  وده ام ميت  وانم بگ  ويم ک  ه
 م ا را ت شکيل ۀ ک ه ن يم جامع زن�ان افغ�ان، )١٩٧٨اپري ل (١٣۵٧کودتای ث ور 

ميدھند، نخستين قربانی خشونت لج ام گ سيخته زورمن دان ت ازه ب دوران رس يده 
کشته شدن شوھران، برادران وپدران ھم زنان ھم بخاطر زندانی شدن و. بودند

وھم خود به جرم ھمسربودن وفرزندان خود، متحمل رنج ودرد بيکران شدند، 
و مادربودن و خواھربودن زندانی متھم، مورد شکنجه ھای ھولناک فزيک ی و 

  . جسمی  و روحی قرارگرفتند

، آنھايی که فرزندان ويا نان آور خ انواده ش ان  در کودتای ثوردر دورۀ 
 نظ  امی ، چ  ه س  رباز وچ  ه اف  سر وپ  وليس اج  رای -چ  ارچوب  وظ  ايف دولت  ی

 نيز دچار تشويش وفشار روانی بودند که مبادا وابستگان شان وظيفه ميکردند،
در مقابل  ه ب  ا مخالف  ان دول  ت برس  راقتدار م  ورد اص  ابت  مرم  ی دش  من ق  رار 

ع  ين اي  ن ت  شويش ورن  ج روان  ی متوج  ه آن ع  ده م  ادران . بگيرن  د وتل  ف ش  وند
وزن  انی ب  ود ک  ه ب  ه عن  وان گ  روه مجاھ  دين  در مخالف  ت ب  ا دول  ت کاب  ل م  ی 

کث  ر ش  کاربمباردمانھای نيروھ  ای ش  وروی وي  ا دولت  ی مي  شدند و رزميدن  د وا
  .ديگر نزد خانواده وبستگان خود برنمی گشتند

قبرستاھای وسيع در اطراف ش ھرھای ب زرگ ک شور، ن ه تنھ ا نماي انگر 
تلف  اتی اس  ت ک  ه م  ردم افغان  ستان در م  دت حاکمي  ت دول  ت ح  زب دموکراتي  ک 

اين تلفات  بيشتر وپيشتر از ھمه به خلق متحمل شده اند، بلکه اين  آتش  ودرد 
  .سراغ زنان ومادرانی ميرفت که  به اين قربانيان  وابسته بودند

، ب   ا آنک   ه زن   ان  )1992 اپري   ل -1978ازاپري   ل (دردورۀ کوت   ای ث   ور
درس احات  معھ ذا ،بودن دواستبداد حاکميت تک حزبی نخستين قربانی خشونت 
 زن ان مث ل دورۀ جمھ وری تح صيل وک ار ب رای،امکانات  تحت حاکميت حزب

داودخان فراھم بود و ميتوانستند با روی ب از در ک ار و فعالي ت ھ اى اجتم اعى 
 دراي ن دوره چن دين ت ن از زن ان .و اقتصادى و فرھنگى و سياسى سھم بگيرند

مع  صومه ع  صمتی وص  الحه ف  اروق اعتم  ادی و داکت  ر : تح  صيل ک  رده مث  ل
رس يدند وکال ت چون وزارت و رياست اناھيتا راتب زاد  به مقامات بلند دولتی 

معصومه عصمتی وص الحه .واز عھدۀ کارھای خود بدرستی برآمده ميتوانستند
فاروق اعتمادی از جمله اعضای حزب برسراقتدار نبودن د، ول ی اناھيت ا رات ب 
زاد ،از بلن   دپايگان ح   زب دموکراتي   ک خل   ق ب   ود ودر جل   ب وج   ذب زن   ان 
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. م  ذکور نق  ش م  وثری ب  ازی ک  ردودخت  ران ش  ھرکابل ب  ه جن  اح پ  رچم ح  زب 
  .اناھيتا ، نزد کارمل وجناح پرچم حزب از محبوبيت خاصی برخوردار بود

 از چھ ل روز، ب ه حامل هبرای اول ين ب ار، در اي ن دوره تعط يBت زن ان 
در اي ن دوره ب رای نخ ستين ب ار در و. سه ماه و بعد به ش ش م اه اف زايش ياف ت

اين دوره جلب وجذب زنان ب ه پيمان ه در.کودکستان ايجاد شدزنان،محBت کار 
دختران وزنانی ک ه ع ضويت ح زب را . وسيع در حزب ودر اردو آغاز گرديد

داش  تند بي  شتر ازامتي  ازات ک  اروبورس ھ  ای تح  صيلی بھ  ره من  د مي  شدند وب  ه 
  .شوروی وسايرکشورھای اقمار شوروی اعزام ميگرديدند

رض د ح ضور برای نخستين باردر ھمين دوره اس ت ک ه دخت ران کاب ل ب
قشون شوروی يکجا ب امردان قي ام کردن د و رژي م اي ن قي ام را ک ه در آن دس ت 
ھای عناصر خارجی نيز دخالت داشت، با خ شونت س رکوب ک رد وب ا  بگلول ه 

داستان . بستن دختران مکاتب کابل بزرگترين جنايت را درحق زنان رواداشت
در روز اول ث  ور  ت  ن ديگ  ر از دخت  ران کاب  ل، 13ش  ھادت دوش  يزه  ناھي  د ب  ا 

داس تان اي ن . نام مBلی ميوند را يک ب ار ديگ ر درخاطرھ ا زن ده س اخت1359
  . کتاب  خواندنی است362- 360دختران قھرمان  درصفحات 

  

 :وضع زنان در دولت اس<می ربانی

مول  ف ف  صل ھ  ای پ  انزدھم وش  انردھم کت  اب را ب  ه موق  ف زن درجھ  اد 
 بسياری را دراين دوفصل مطرح وتنظيم ھای جھادی اختصاص داده  ومسايل

از جمل  ه در م  ورد حکوم  ت اس  Bمی س  اخت پاک  ستان ب  ه . وتوض  يح داده اس  ت
ب  ه کاب  ل  ھن  وز مج  ددی وھمراھ  ان: "برياس  ت ص  بغت هللا مج  ددی مينوي  سد

نرس  يده بودن  د ک  ه ق  وای دوس  تم،قوای م  سعود وق  وای حکمتي  ار ب  ه ش  ھر کاب  ل 
را ھري  ک آنھ  ا ت  Bش زي  .ھج  وم آوردن  د وجنگھ  ای س  خت ب  ين ش  ان درگرف  ت

ب ا اي ن ترتي ب . داشتند تا قبل ازحريف ديگرکابل بی ص احب را ت صرف نماين د
نھاد حکومت تنظيمی در اولين روزھا به جنگ وخون ريزيگذاشته ش د ک ه در 

چوروچپ   اول : نتيج   ه ھرق   سمت ش   ھر بدس   ت قوتھ   ای مختل   ف اش   غال گردي   د
ير س Bح رژي م ويرانی وغارت دارائی ھای عامه وخصوصی شروع شد وذخا

منقرضه کمونيستی نيز بدست افراد تنظيم ی و قومان دانھای مربوط ه آنھ ا افت اد 
  )401ص"(.که با اينکار داستان خونبار وتراژيدی کابل وشھريان آغاز گرديد

م ردم کاب  ل ش اھد ص  دھا و ھ  زاران ن اروائى ھ  اى ش رم آور گ  روه ھ  اى 
ى بود که روزانه از زمين اين در حال. مسلح وابسته به تنظيمھاى جھادى استند
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و ھوا باران مسلسل توپ و راکت و بمب ھاى تباھکن بر سر م ردم م ى باري د 
مراک ز ق درت متع دد ب ود و ھ يچ . وخانه و کاشانه شان را به ويران ى ميک شانيد

قوماندانى از ھيچ مرجعى دستور نمى پذيرفت و به ھم ين عل ت وقت ى دخت ران 
 ھ اى جھ ادى ق رار ميگرفتن د، مرجع ى و زنان شوھردار مورد اختطاف گ روه

ک  ه ب  ه ش  کايات م  ردم رس  يدگى کن  د، و جل  و اي  ن ھ  رج و م  رج و انارش  ى را 
بگي  رد، وج  ود نداش  ت و تنھ  ا پرداخ  ت مب  الغ ھنگف  ت پ  ول ميتوان  ست ح  Bل 

وبن ابرين ب سيارى از م ردم پايتخ ت و ش ھرھاى ب زرگ ک شور . مشکBت باش د
جب ور ب ه ت رک خان ه و کاش انه خ ود با رويکار آمدن نظام اسBمى مجاھ دين، م

شدند و به پاکستان و ي ا اي ران وتاجک ستان و ي ا روس يه ف دراتيف وي ا در داخ ل 
کشور ب ه مزارش ريف ي ا ج Bل آب اد ک ه از امني ت ن سبی بھت ر برخ وردار ب ود، 

تا � اقل جان خود را از چنگ عدالت اسBمى تنظيمھ ا نج ات داده  فرار کردند
  . باشند 

 جنگ ھای اثرات مخرب
تنظيمی را برزنان وتخريب شھرھا 

 421 تا 415ميتوان درصفحات 
زنان افغان زير فشار عنعنه کتاب 
 .مطالعه نمودوتجدد،

در نظام اسBمى تنظيمھاى 
جھادى ، ديگر حيثيت زن در 

زنان . معرض خطر قرار گرفت
بيش از ھرکس ديگر نه تنھا بخاطر از دست دادن شوھر يا برادر و پسر خود 
در جنگ ھاى ميان گروھى تنظيم ھاى اسBمى داغدار شدند، بلکه ھنگام 
بيرون رفتن از منزل نيز مورد تحقير و توھين و آزار و اذيت افراد مسلح 

ميگرفتند، يا به اسارت ميرفتند و مورد  وابسته به تنظيمھاى جھادى قرار
ه گروه تجاوزجنسى قرار ميگرفتند و اگر اين زن بدبخت شناخته ميشد که ب

جھادى رقيب تعلق دارد، برعBوه تجاوز جنسى پستان ھايش نيز قطع 
 . ميگرديد و تيرباران ميشد و بعد لخت وبرھنه به جاده پرتاب ميگرديد

با تاسف بايد يادآورشد که با ورود تنظيمھاى جھادى در کابل و آغاز 
نوع جنگھا بخاطر کسب قدرت بيشتر، زنان متحمل بدترين و وحشيانه ترين 

در اين . از جانب مردان مسلح شده اند که قلم از گفتن آن عار دارد خشونت ھا
دوره از تاريخ کشور تنھا در کابل آنطور که من و ھزاران کس ديگر از 
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باشندگان کابل ديده و از دوستان و وابستگان مصيبت ديده خود شنيده ايم 
ند و چنان بى ،زنان مورد تجاوز دسته جمعى گروه ھاى مسلح قرار گرفت

رحمانه مورد خشونت قرارداده شدند که حتى شکم زنان دريده شد و يا پس از 
تجاوز پستانھاى شان بريده ميشد و در بيرل ھاى خالى ذخيره ميگرديد و 
کشته و �شه آنھا لخت وبرھنه به جاده ھا پرتاب ميشد تا ترس و رعب در دل 

سنگى و تشناب ھاى پوھنتون  در کوته .مخالفان تنظيمى ايجاد کرده باشند
 از جنايات ديگر .کابل بيرلھاى پر از پستانھاى بريده زنان ديده شده است

تفنگ داران تنظمى يکى اينست که بر بيمارستان زنان مريض عقلى و 
  .عصبى حمله بردند و تمام آنان را مورد تجاوز جنسى قراردادند

 تجاوز برجان و مال کارنامه ھاى ويرانگرانه وآدم کشى و آدم ربائى و
مردم و تعدد مراکز قدرت حتى در پايتخت و تشديد اختBفات زبانى و قومى و 
سمتى و نژادى و غيره در حکومت اسBمى تنظيمھاى جھادى ھنوز از ياد و 

 ھمين بى بند وبارى حکومت .خاطر مردم کابل فراموش نگرديده است
البان به رھبرى مB عمر اسBمى تنظيمھا بود که سبب رويکار آمدن رژيم ط

طالبانى که بنيادگراتر از آقاى ربانى و سياف و محسنى و حکمتيار . گرديد
و حتى جھاد برضد ربانى و سياف وحکمتيار و شرکاى تنظيمى شان ،  بودند

  .براى پيروان مB عمرجنگ مقدس پنداشته ميشد
ی در به ھرحال،مؤلف داستانھای تکاندھنده ئی از فجايع افراد تنظيم

عھد حکومت اسBمی ربانی روايت مينمايد که قلب ھرانسان رؤوف وحساس 
خوشبختانه که نظام . را ميشگافد واشک را بی دريغ از چشم جاری ميکند

طالبانی با ھمه تحجرش،آن فجايع تنظيمی را درنورديد وعفت وعصمت زنان 
  .را از چنگ تنظيمھای جھادی نجات داد

  دولت اس<می ومسئلۀ حجاب

 سنبله 5مولف مينويسد که ستره محکمه دولت اسBمی، به تاريخ 
فتوای شرعی ستر "فتوای ذيل را تحت عنوان) 1993سپتمبر (1372
در . صادر وانرا جھت تطبيق به رئيس دولت اسBمی ارائه کرد" وحجاب

مقدمه فتوا آمده است که يک عده قوماندانان وقھرمانان جھاد اسBمی 
  :محکمه سوالھای ذيل  را مطرح کرده بودندافغانستان از ستره 

آيا طبقۀ اناث در لباس مدرن وعصری  وغير اسBمی در دفاتر -       
  ومکاتب سھم گرفته ميتوانند وياخير؟
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آيا زنان،در شھرھا،بازارھا وکوچه ھا وغيره مراسم عرفی -
  ورسمی عبور ومرور وگشت و گذار کرده ميتوانند يا خير؟

درجريان اين گشت وگذار وخلطيت نسوان در سير ) اگرزنان(-     
وسياحت واختBط در دفاتر وغيره موسسات رسمی وغير رسمی ديده 

  ميشوند، آيا اين طرزالعمل جايز شرعی است يا غير شرعی؟

سپس کميسيون مسلکی ستره محکمه دولت ربانی، سوا�ت فوق 
ی به انضمام الذکررامورد غور قرار داده ونتيجه را بشکل يک فتوای شرع

امضای يازده نفراعضای .( يک نامه به برياست دارا�فتا گسيل داشته است
  )421ص )( مسلکی دارالفتا

  

  :در باب ستر وحجاب

. ستر وحجاب زنان فرض است: "فتوا بطور کل حکم ميکند که 
منکرآن کافر ومرتکب آن فاسق و ارتکاب آن گناه کبيره است که به نصوص 

ين حکم به استناد آيات مبارکه صادرشده که ترجمه دری ا" .قطعی ثابت است
  :آن چنين است
وچون خواھيد از زنان پيامبرمتاعی را، پس طلب کنيد از " - 1

ايشان از بيرون پرده واين سوال بيرون پرده پاک کننده تراست برای 
  )53سورۀ احزاب، آيۀ ."( دلھای شما ودلھای ايشان

د درخانه ھای خود ای زنان مسلمان قرار بگيري " - 2
وظاھرنکنيدزينت وتجمل خود را مانند آشکارکردن عدت جاھليت 

  )33سورۀ احزاب، آيۀ."(پيشينه
ای پيامبربگو برزنان خود ودختران خود وزنان مسلمانان که  " - 3

فروگذارند برخود چيزی از چادرھای خود،اين نزديکتر است به آن که 
  )95سورۀ احزاب، آيۀ ."(شناخته شوند
وبگو برای زنان مومنه که پائين اندازند برخی نظرھای خود  "- 4

را يعنی چشمھای خود را از نظرشھوانی به مردان اجنبی وبپوشند 
چادرھای کBن تا روی وبدن آنھا آشکار نشود ونگھدارند شرمگاه خود را 
وظاھر نکنند آرايش خود رامگرآنچه ظاھر است از آن وبايد فروگذارند 

گريبان ھای خود وظاھر نکنند زينت مستورخود را چادرھای خود بر
مگر به شوھران خود و يا به پدران خويش و يا به پدران شوھران خويش 

  )31سورۀ نور، آيه."(و يا به پسران خود و يا به پسران شوھران خويش
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مؤلف می افزايد که ؛در متن فتوا نظرمفسرين وفقه ھا نيز به تأسی از 
حکم «منجمله، در تفسيراحمدی آمده که . يده شده استآيات مبارکه فوق گنجان

آيت عام است درمستور وحجاب بودن تمام زنان مومنه واز آن دانسته ميشود 
." که تمام زنان بايد از مردان محجوب باشند وخود را به مردان نمايان نکنند

پوشانيدن بدن زن آزاد در نماز عورت است به جزء :"به اساس الفقه ا�سBمی
وتفسير ." وی وکف دستھا، اما خارج از نماز تمامی بدن آن عورت استر

بپوشانند زنان چھره ھای خود را و بدن ھای خود را : " بيضاوی می گويد
برچادر خويش، وقتی که جھت رفع ضروريات شرعی خويش می 

  ) 423ص ."(برايند

  

  :در باب تعليم زنان
 حديث مبارک استواراست استناد کلی فتوا در مورد تعليم زنان برمبنای

طلب : "وھمچنان."  طلب علم برمرد وزن مسلمان فرض است":که ميفرمايد
 درفتوا علم برای زنان فقط درساحۀ علم ".کنيد علم را اگرچه درچين باشد

ازاينکه بدون :"آنھم تحت شرايط خاص به اين شرح که .دين محدود شده است
حBل از حرام امکان پذير نيست تعليم مسايل اسBمی رسيدن به درک حقايق 

وتمام علمای امت مسلمه دراين مسئله اتفاق دارند که فرضيت علم حBل 
وحرام با د�يل شرعی برزنان ھمچومردان �زم است، اما طريقۀ راه وتعليم 
وتعلم فرق بسزا دارند، زيرا به نسبت تحفظ شرافت، حيثيت،عزت وعفت 

پس امر�زمی وحتمی .  برمردانزن، ستر وحجاب فرض عين گشته است نه
يعنی . است که مراعات ھمه فرايض وواجبات شرعی مرعی وتعميل گردد

زنان مسلمان علم ضروريه  واوليه دينی را نزد اقارب قريبه خود بياموزند، 
زيرا شرح اسBم مواضع تعليم ومدارس را برای زنان خانه ھای شان و با 

  ".اقارب شان ومحرم شان قرار داده است
تعليم وتعلم دينی زنان بايد :" فتوا از قول مو�نا محمدشفيع مينگارد که

که از جھت محارم وقريبان آنھا کرده شود، نه از طرف اجانب وبيگانگان 
واگرچنين ممکن نبود، پس برای زنان مومن و مسلمان جايز است که تعليم 

بقدر وتعلم فرايض وواجبات دين اسBم را غير از محارم وبيگانگان 
ضرورت و ناچاری طلب کنند، بشرطی که يکی از محارم با آنھا موجود 

بيرون شدن زنان به مکاتب به بھانه علم :" نظر به حکم انوارالمحمود." باشد
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برای زنان :"عBمه اشرف تھانوی ميگويد." دين، امريست بسيار قبيح ومنکر
اگرچه . نيستاسBم مکتب ساختن وبرون رفتن آنھا گله گله به مکاتب روا

استاد آنھا مسلمان باشد ودر آن مواضع انتظام ستر وحجاب رعايت 
تجربه ثابت کرده که براخBق زنان تاثير قبح وبد کرده وميکند ونتايج آن .شود

  ."برخBف مطلوب اسBمی آمده واخBق فاسد را بار آورده است

 جديده خواندن علوم: " به ھمين ترتيب درتفسيراحکام القرآن آمده است
تعلم وخواندن علم دين ] از[ًبرای کودکان خصوصا دختران درمکاتب بيش او

 قرار داده شده تعليم وکتابت زنان حرام: "وحتی گفته شده که ." ممنوع است
چون تدارک تمام لوازم وضروريات حياتی : "ونيز گفته ميشود که."است

رض کسب زنان بدوش مردان است، پس زن ھيچ احتياجی به برآمدن وبغ
وپيشه ندارد وتنھا زن مکلفيت دارد در امورات داخل خانه بازوج خود ھمکار 

  )425 -424ص ."( باشد
سپس مؤلف مينويسدکه ،اعضای م سلکی س تره محکم ه ب ا نتيج ه گي ری 
ازاحک ام وتف  سيرھای ف  وق ال ذکر درخ  تم فت  وا ب  ه دول ت اس  Bمی چن  ين توص  يه 

ھرھا وتعل�يم وتعل�م آن�ان در مکات�ب کار زنان با مردان در دفاتر وش " :کردند
و پي��روی ازغ�رب ونظامھ��ای �دين��ی  ب��وده ) ش��ريعت(ع�صری،خ<ف م��شروع
افغانستان ي�ک مملک�ت م�سلمان اس�ت و ب�رای پي�اده . ًشرعا حرام قطعی است

 س��ال جھ��اد م��سلحانه نم��وده 14س��اختن نظ��ام اس��<می و احک��ام الھ��ی م��دت 
 ماه به 16ی تأسف است که  از مدت بسيار جا.... وتعداد زياد قربانی داده اند

اينطرف زنھ�ای م�سلمان دول�ت اس�<می م�ا کم�افی ال�سابق در دف�اتر حکوم�ت 
 ب�دون ون دس�ت بکاران�د و ني�ز در بازارھ�ااس�<می ومکات�ب و رادي�و وتلويزي�

ول��ی ھ��ر . حج�اب گ��شت وگذارميکنن�د وھ��يچ تغيي��ری از س�ابق ب��ه نظرنميرس�د
ًر افغان�ستان حک�م الھ�ی خ�صوصا س�تر روز از راديو کاب�ل ش�نيده مي�شودکه د

ًاز م�سئولين دول�ت وحکوم�ت ج�دا و اکي�دا خواس�ته .وحجاب عملی ش�ده اس�ت ً
ًمي��شود ک��ه تم��ام احک��ام الھ��ی خ��صوصا س��تر وحج��اب را عل��ی الف��ور عمل��ی 

مکات��ب زنھ��ا را ک��ه در حقيق��ت گردانن��د و زنھ��ا راا ز دف��اتر بي��رون  ران��ده و
وھ�م از رادي��و وتلويزي�ون اي��شان را  مراک�ز زن��ا وفح�شا اس��ت، م�سدود نماين��د

."( بيرون کشيده تا برای ادعای اي�شان برتنفي�ذ احک�ام الھ�ی م�صداق پيداکن�د
زنان افغان زيرفشار عنعنه  ()نفراعضای مسلکی رياست دار�فتاء11امضای 

  )426 -422وتجدد،صص
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ناميدن از سوی مجمع علمای دينی يک " مرکز زنا وفحشا"مکتب را 
 تنھا توھينی بزرگ به مقام انسانی زن محسوب ميشود، بلکه دولت اسBمی نه

توھين ودشنام بزرگی به تمام کشورھای اسBمی ميباشد که در آن زنان 
ميتوانند به تحصBت عالی در دانشگاه ھا بپردازند وبه مقامات عالی اداری 

درھمان وقتی که اين فتوا از طرف دولت اسBمی ربانی . وسياسی بر سند
شد، سه تا زن درکشورھای اسBمی به عنوان صدراعظم ايفای وظيفه صادرمي
بی نظيربوتو ترکيه، صدراعظم  تانسوچيلر: اينان عبارت بودند از.ميکردند

 به مراتب  بنگBدش که ھريکصدراعظم   شيخ حسينه وپاکستان صدراعظم 
رست آيا د.تحصيل کرده تر ودانشمند تر ازاعضای ادارۀ افتاء افغانستان بودند

خواھد بود که بدليل اينکه آنھا در دانشگاه ھای داخل وخارج کشورھای 
بدکاره « آنھا راخويش در پھلوی مردان بيگانه به تحصيل پرداخته اند، 

  ناميد؟» وفاحشه 

شما خوانندۀ گرامی بگوئيد که اين طرز برداشت واين طرز تفکر 
اطرز تفکر  طالبان علمای دينی ستره محکمه دولت اسBمی  ربانی چه فرقی ب

ديوبندی ديدۀ پاکستان دارد؟  خوشبختانه که دولت ربانی آنقدر در جنگ ھای 
  .قدرت طلبی ميان تنظيمی درگير بود که مجال عملی ساختن اين فتوا رانيافت

  

دراين فتوا،علمای دينی ستره محکمه : مؤلف به ارتباط فتوامينويسد 
ر وگشت وگذار آنھا را در بازارھا دولت اسBمی ربانی، کار زنان رادر دفات

مراکز "وھمچنان تعليم وتعلم آنھا را درمکاتب عصری منع کرده ومکاتب را
دانسته اند که با اين تعبيرخود زن را از مقام انسانی او خارج "زنا وفحشا

کرده ووسيلۀ تحريک شھوت مردان و منبع فساد وفتنه درجامعه  قلمداد کرده 
  .  اند

خود براين فتوا، عBوه براينکه برتعبيروتفسير احکام مؤلف در تبصره 
مذکور اعتراض دارد،مدعی است که روی سخن اغلب آيه ھای منقول از 
سورۀ احزاب مختص به زنان پيامبراکرم است وتعبير آن آيات بطورعام 

بايد تصريح :"برھمه زنان مسلمان مرعی ا�جرا پنداشته نميشود وميگويد
آمده واحکام )ص(ۀ احزاب در رابطه با زنان پيامبرکردکه اغلب آيات سور

شما ! ای زنان پيامبر": ميفرمايد33چنانکه آيۀ . مختص به ايشان می باشد
سخن به ناز ) بامرد بيگانه(پس ... مانند ھيچکدام از زنان ديگر نيستيد

مگوئيد تاکسی که در دل او بيماری است،درشما طمع کند وسخن پسنديده 
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" : بازھم خطاب به زنان پيامبر می فرمايد33ودر ادامه آيه  "وبه آزرم گوئيد
چناکه اھل .درخانه ھای تان آرام گيريد،زينت وتجمل خود را ظاھر نسازيد

وعBوه ميکند که در دوره جاھليت زنان با لباس نيمه  ."جاھليت پيشين کردند
واز . دبرھنه بيرون ميشدند وميخواستند زيبائی وجود خود را به نمايش گذارن

قول استاد اسحاق نگارگردر مورد تعليم وتعلم زنان در مورد خBھای فتوای 
مردان مومن و زنان ": سورۀ توبه که ميفرمايد71صادره به استناد آيه 

" مومنه پاسبانان ھمديگر استند، آنان امر به معروف ونھی از منکرميکنند
 يک زن بدون امر به معروف ونھی از منکر کاری نيست که:"مينويسد که

زنا "اينکه فتوا، مکاتب زنھا را مرکز.دانش کافی از عھده آن بدرآيد
دانسته وخواھان مسدود کردن فوری آن شده اند، اين ادعا را " وفحشا

 سورۀ نور که 4خوانده و به حکم آيۀ "افک"نگارگر به مثابۀ نوعی
 چھار آنانی که برزنان محصن تھمت زنا می بندند، ونميتوانند:"ميفرمايد

 دره بزنيد وھرگز شھادت ايشان 80شاھد عرضه نمايند، ايشان را 
برای فتوا دھندگان مذکورکه به يقين عاجزاز آوردن شاھد دراين ".رانپذيريد

زنان افغان ( ".تھمت وسيع ميباشند،خواھان جزای شرعی گرديده است
  )430 – 428ص ...زيرفشار

ف از احکام فوق ، بايد گفت با تمام توجيھات وتعبير وتفسيردقيق تر مول
بطورکلی موضع گيری اسBم در مورد حقوق زن مسلمان ھمين است که : که

علمای دينی ستره محکمه از روی متون معتبر اسBمی نقل وترجمه و تفسير 
وارائه کرده اند،وزنان مکلفند به آن عمل کنند واگر عمل نکنند می بايد منتظر 

در ھرصورت اگر دراين فتوا بی . اشندخشونت وعقوبت از جانب مردان ب
عدالتی نھفته است بايد برای اصBح  آن مبارزه کرد، زيرا حق گرفته ميشود  

  .وبايد برای احقاق آن مبارزه کرد واز جان مايه گذاشت
بجزکشورھای که دارای نظامھ ای (متاسفانه در تمام کشورھای اسBمی 

 بھت  ری از زن  ان افغان  ستان زن  ان وض  ع) س  يکو�ر ھ  ستندمثل ترکي  ه وم  اليزی
 حق   وقی زن ب   امرد فق   دان ت   ساوی  ک   شورھای اس  Bمی ً تقريب   ا درتم   ام .ندارن  د

در مورد زنان ي ک مفھ وم دارد احکام ستر وحجاب  برسميت شناخته ميشود و
بيرون از من زل ب دون  به ش محصورکردن زن درچارديواری خانه ونرفتن نآو

 يک ان سان  به عنوان به زن، جھانپيشرفته درکشورھای  .محرم شرعی  است
 جامع ه مرف ه گراعم ار خ انواده و مکمل زندگی مرد درت شکيل برابر با مرد و 

اس Bمی حق وق وحيثي ت زن پ ائين  درجوام ع مگر قدرنگري سته مي شود، ۀبه دي د
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« که بنابر م اده اول اعBمي ه جھ انی حق وق ب شر تر از مرد قراردارد؟ درحالی 
« :وبن  ابر م  اده دوم» .وحق  وق براب  ر ب  ه دني  ا م  ی آين  د  تم  ام اف  راد ب  شر ب  ا ش  أن
تبع يض ب ه وي ژه ازحي ث ج نس از تم ام حق وق وآزادی  ھرکس بدون ھيچگون ه 

  » .اعBميه برخوردار است ھای مذکور در 
زن به عنوان يک وسيله ارضای خواھشات     اسBمی در جوامعولی
عقل الوان وناقص موجودی ناتحيث به پائين آورده شده است وجنسی مرد 

گرفتن چھارزن برای  ً:ميشود؟ مثB شناخته  شعور و انسان  درجه دوم فاقدو
مشروع بودن ،کشتزار بودن زن برای مردان،تائيد مرد در يک وقت،  يک 

ومشروعيت آميزش جنسی با زنان برده ،  کتک زدن زنان از سوی مردان 
برابر يک مرد، درشھادت دو زن  ميراث و دوبرابرسھم بردن مرد در 

جنسی مرد از سوی زن درھرزمانی که مرد  مشروعيت برآوردن خواھشات 
وچرای زن از شوھر وخارج نشدن از خانه بدون  اراده کند، متابعت بيچون 

مرد مواردی اند که شأن وحيثيت زن را  نسبت به  از ... و... و اجازه شوھر
    .است بسيار پائين آورده 

در بارۀ  اتBف يکی ازصاحب قلمان آگاه  افغان،   ، سديد سيدھاشمآقای
زن برابر  در مورد ديه ونصف ميراث و شھادت دو حقوق زن، و از جمله 
آنرا خBف عدالت وانصاف وعقل ومنطق ميداند  د ودار يک مرد، اعتراض 

ديه بر حسب تعريف دين، مالی است که  در بدل آسيبی که  :" وچنين مينويسد
که آسيب می بينند،  يد به کسی که آسيب ديده يا به آقاربش با به کسی ميرسد 
چون ديه مرد در اسBم دو برابر ديه زن است،  در صورت   -. پرداخته شود
ًمرد،  بعضا ھم بدون تقاضای اقارب قاتل  و تنھا در اثر حکم  اقارب  تقاضای 

 تا ميشود ،  فاميل زن مکلف است تأسی از حکم قرآن صادر  قاضی، که به 
بلی، برای . ديه مرد را قبل از اعدام قاتل به اقارب قاتل بپردازد نصف باقی 
شکستن  برای يک جنايتکاری که به خاطر جنايتش، به خاطر  مرد قاتل، 

ميشود و به پدر و مادرش آسيب ميرسد، بايد آسيب پولی  قانون، اعدام 
د پول بدھد؛ چون به قتل برسد وھم باي ھم بايد ! ولی زن چه؟ پرداخت شود؛ 
آسيبی که به زن و پدر و مادر !!  ھستی، بخاطر وی پرپر ميشود گل سر سبد 

اقاربش رسيده، ھيچ؛ چون زن است، يک موجود بی ارزش و  و سائر  
برابری تنھا در عبادت و خداشناسی  اگر برابريی درکار است، اين  و ! نابرابر
   !شائسته بودن است، نه در حقوق اجتماعی و 
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] که زن ناقص العقل است[آقای سديد در برابر اين باوراسBمی 
تعلق ندارد؛ به امکاناتی که برای دختر و پسر فراھم  عقل به جنس  :" ميگويد
مرکل  . تاچر، صدراعظم انگلستان يک زن بود. بستگی دارد ميشود 

انديرا گاندی صدراعظم فقيد ھند و بی نظير . آلمان يک زن است صدراعظم 
ھيBری کلنتون يک زن . ھرکدام  زن بودند صدراعظم فقيد پاکستان  و بوت
شد،  زمانيکه برای ھريک از اين ھا امکانات برابر با مردان ميسر  . است

نشان دادند که نه فھم شان، و نه استعداد و توانائی ھای شان و نه  ھرکدام 
 و نه کسی را نسبت به مردان کمتر بود؛  پشتکار و ورزيدگی آن ھا  تحرک و 
تاچر و بوتو، دو زن، در ميان اين  . آن بود و ھست که آن ھا را بفريبد يارای 

سياستمداران کار کشته از جمله کسانی بودند که ما را ـ  ما افغان ھا را با  
    !!دو زن!! عقل شيطانيی که داشتند،  به اين روز سياه انداختند  

ز از آنھا ممکن نيست، ھمراه با واقعيت ھای ھستند که گري  اينھا ھمه 
متداوم انسانی که بيشتر از اين  تحول فھم و ادراک و شعور  واقعيت رشد و 
ساخت؛ واقعيتھای مانند ھزارھا و صدھا " خر" ت يا فوی را فري ممکن نيست 

واقعيت ديگری که برخی ھا می کوشند مزبوحانه آنھا را ناديده بگيرند   ھزار 
   . کنند ی ھا آنھا را مخدوش با سفسطه باز و يا 

پوشاندن چھرۀ واقعيتھا با غبار سخن ھای سفسطه آميز و مخدوش 
حقايق، با قلم کژ و زنگ گرفته، و  کردن سيمای سنگين، باوقار، ولی  ظريف 

به نظرمن چنين امری،  بعد از !  بيھوده گوئی ھا بيش از اين ممکن نيست با 
ردازان ممکن و ميسر نخواھد شد، اين، ھيچوقت ديگر برای افسانه پ  
بجائی رسيده که فريب دادن وی  زيراھوش، شعور، عقل و قوۀ تميز انسان  
 ، اقای سديد آرشيف مقا�ت  جرمن آنBين،- افغان. "(بيش از اين ممکن نيست 
   ") واقعيت ممکن است؟زآيا گريز ا " ۀالمق

 

  :و ضع زنان در دورۀ طالبان

ان، قوانينى که درنظام اسBمى دولت ربانى در نظام ايديولوژيک طالب
امر بالمعروف ونھى « وضع شده بود، بشدت مورد تطبيق قرارگرفت و اداره 

 درمکاتب زنان از حق تحصيل.  زنان برآورداز روزگاردمار»   از منکر
 وکاردر ادارات دولتی محروم ساخته شدند و حتى قيودات شديدى بر عصری

  . ضع گرديدبيرون رفتن زن از منزل و
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خ ود روزم رۀ زنانى که محرم شرعى نداشتند حتى براى خريد مايحت اج 
معھذا اگر زنى با محرم شرعى خود بي رون ميرف ت، . دچار رنج فراوان بودند

 تميز بپوشد تا  م ردان ب الغ پاک وحق نداشت دست به آرايش خود بزند ولباس 
غن ش د، و اکث ر رف تن زن م ريض ب ه ن زد دکت ور م رد ق د.دچار وسوسه نشوند

. م  ادران در ھنگ  ام زايم  ان ب  ه عل  ت ع  دم وارس  ى دکت  وران م  رد ج  ان ميدادن  د
رانندگان تاکسى و بس ھا اجازه نداشتند زنانى را درموتر خ ود س وار کنن د ک ه 

ھ ر . چادرى نپوشيده و بجاى آن از روس رى ي ا چ ادر ايران ى اس تفاده ميکردن د
دى ک  ه محرمي  ت زن و م  رد را م  ردى اگ  ر باخ  انمى بي  رون ميرف  ت، باي  د اس  نا

ثابت ميکرد باخود ميداشت، در غير اينصورت به عنوان زن و مرد بدکاره ب ا 
 شنيدن موسيقى در م وتر و ھوت ل و رس تورانھا .سرنوشت شومى روبرو ميشد

و حتى در منزل ھمراه با ديدن تلويزيون و شادمانى کردن با خنده بلن د ممن وع 
  .شد

  
 در بيرون از منزل درشھرکابلبرخورد طالبان بازنان  

  

سيدعبدهللا  داکتر» زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد«مؤلف کتاب 
 ،فصل ھفدھم کتاب خودرابه طالبان و وضع قيود برزنان اختصاص داده کاظم

وپس ازشرح چگونگی ظھور وعروج طالبان درافغانستان ومقايسه 
 ستانبرزنان افغان يود درمورد قايديالوژيک آنھا با اسBمگرايان اخوانی،

اتی را تذکرميدھد که  درماه اکتوبر نکازسوی طالبان يک سلسله 
  بطورمکرر از از طريق راديو شريعت نشرميشده است وعبارت بودند ١٩٩٧
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  :از 
 ھم�ه م�ردان باي�د ري��ش بگذارن�د، وح�ق ندارن�د آن��را اص�<ح کنن�د ت��ا -١

يھا ح�ق ندارن�د ري�ش س�لمان. باي�د ري�ش گذش�ته ش�ود اندازه ايک�ه امک�ان دارد
  .مردان را اص<ح کنند، درصورت تخلف مجازات ميشوند

از خان��ه بي��رون  )دس��تار(ب��دون ک��<ه وي��ا عمام��ه م��ردان ح��ق ندارن��د-٢
زي��را لب��اس . ش��وند وھمچن��ان ح��ق ندارن��د از لباس��ھای اروپ��ائی اس��تفاده کنن��د

  .اروپائی غيراس<نی است

ب�تن داش�ته باش�ند ک�ه ورزشکاران ھنگام تمرين ويا مسابقه لباسی  -٣
  .ورزشکاران نبايد از نيکر استفاده کنند .قسمت ھای از بدن شان را نپوشاند

  . زنان حق کار وتحصيل را ندارند-۴

زن���ان ح���ق پوش���يدن لباس���ھای رنگ���ه روش���ن را ک���ه جل���ب توج���ه  -۵
  .کند،ندارند

 زن��ان ح��ق گ��شت وگ��ذار را درب��ازار جھ��ت خري��داری اش��يای م��ورد -۶
 ي�ا ش�وھرخويش باش�ند وب�رادر ب�رادرو د، مگراينکه باضرورت خويش ندارن

  .ود داشته باشندخوشوھرشواھد دال برمحرم بودن را با

 ص����احبان مغ����ازه ھ����ا ح����ق ندارن����د ب����ه زن����انی ک����ه تنھ����ا مراجع����ه -٧
درصورت سرکشی از حک�م م�ورد مج�ازات .ميکنند،جنسی را بفروش برسانند

  .قرارگيرند

  . ندارندرا  زنان حق پوشيدن تبنان رنگ سفيد-٨

ص��دای ب��وت  زن�ان ح��ق پوش�يدن بوتھ��ای ک��ری بلن�د را ندارن��د، زي�را-٩
  .زنان ،مردان را تحريک ميکند

ب�دون ھمراھ�ی   زنان حق مراجعه ب�ه ش�فاخانه وحت�ی زاي�شگاه را-١٠
  .محرم خويش ندارند

تا زنان از درون خانه  شيشه کلکين خانه ھا بايد رنگ سياه شوند-١١
  .کوچه ميگذرند، ديده نتوانندھای شان به مردانی که در

 داش��تن ت��صوير، س��اختن ت��صوير، ن��صب ت��صوير، اع��م از حي��وان -١٢
  .وانسان يک عمل غير اس<می است

 رانن��دگان موترھ��ا باي��د آئين��ه عق��ب نم��ا را از موترھ��ای خ��ود دور -١٣
  .کنند تا زنانی را که درسيت عقبی  می نشينند، ديده نتوانند

ديت ديگرني�ز برم�شک<ت زن�ان اف�زوده مح�دو برع<وه فقرات فوق چند
  : شد،از جمله 
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  ) حمام٣٢(مسدودکردن حمامھای زنانه درکابل وھرات -

ب�رای دخت�ران وگفت�ه ش�ده ب�ود ک�ه ) خ�انگی( بستن مکاتب خصوصی -
 س��ال  را ت��دريس کن��د، ٨ھ��يچ مکت��ب اج��ازه ن��دارد دخت��ران ب��ا�تر از س��ن  

  .مگربرای خواندن قرآن

  .ت امدادی وخيريه خارجی، ولوبا چادریمنع کارزنان با موسسا-

 داکت��ران م��رد ح��ق ندارن��د ب��ه معاين��ه وعملي��ات جراح��ی مري��ضان زن -
  .بپردازند

بدن زن را اندازه گيری نمايند ومغازه ھا نم�ايش   خياط ھا حق ندارند-
  .لباس دايرنمايند

 ھيچ راننده مجاز نيست زنان ملبس به چادرھ�ای ک�ه ص�ورت را نم�ی -
ک�ه ي�ک م�ردم  نانی که لباس تحريک کننده برتن دارند ويا آنھ�ائیيا ز پوشاند

درصورت تخلف راننده زندانی وش�وھر . محرم را به ھمراه ندارند، سوارکنند
  )۴۴۵ -۴۴۴زنان  افغان زيرفشار عنعنه وتجدد، ص ( . تنبيه مشود

بدينسان کشور ما در چنگ گروه مذھبی تاريک انديش و کوتاه بينی 
 ميکردند علت تمام بدبختی ھای جامعه ما بخاطر کوتاھی ريش افتاد که تصور

شدن  آنھا ونرفتن در زيرچادری  و شنيدن  و رفتن زن به  مکتب وباسواد
 پوشيدن .موسيقی و برون رفتن از منزل بخاطر خريد مايحتاج زندگی است

ممنوع گرديد وتمام مردان نيزلباس اروپائى وتراشيدن ريش براى مردان 
قوانين سنگسار و دست وپاى بريدنھاى اسBمى . دند ريش بگذارندبومجبور 

رونق گرفت و استديوم ملى بجاى ورزش و مسابقات سپورتی ، به ميدان 
دروازه حمام ھاى عمومى مسدودگرديد وپوشيدن . قصابى انسانھا مبدل شد

 .گرفتن عکس ممنوع گرديد . لباس پاک و تميزگناه پنداشته ميشد
 فصل مطرح شده دراين کتاب نکات بکر وتازه ای خBصه من در ھر

ازاين جھت  دقت .را خواندم که تا کنون در ھيچ کتاب يا اثری نخوانده بودم
وتوجه وزحمت کشی مؤلف را در گرد آوری  مطالب مندرج وانسجام وطبقه 
بندی منطقی فصول اين کتاب قابل قدر دانسته به مولف تبريک ميگويم  

ھل مطالعه وبخصوص برای زنان کشورتوصيه ميکنم تا وداشتن آنرا برای ا
اگرميخواھند از وضعيت حقوقی وموقف اجتماعی خود در افغانستان در طول 
قرون بخوبی آگاھی حاصل نمايد بھتراست يکبار اين کتاب را بخواند واز 
محتويات آن خود را آگاه کند تا بداند که زنان مظلوم کشور ما تا کنون چه 
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مھا وچه مصيبت ھايی را برای رسيدن به مرحلۀ کنونی ديده رنجھا وچه غ
  .وکشيده اند

در حال حاضرزنان از حق کار در ادارات دولتی ورفتن به مکتب 
برخورداراند ودرفعاليت ھای مدنی وسياسی چون انتخابات پارلمانی 

اکنون درپارلمان از ھريک از و�يات کشور .وشوراھای و�يتی سھم ميگيرند
 تن زن در پارلمان افغانستان عضويت دارند 68ًده زن، مجموعا تعداد دو نماين

برخی .که بيش از يک چھارم نمايندگان پارلمان افغانستان را تشکيل ميدھند
ازاين زنان از سطح با�ی دانش وآگاھی سياسی برخورداراند که اھليت 
اجرای کارھای مھم اداری را دارند وبرخی ھم روی مصلحت ھای قومی 

روھی به پارلمان حضور يافته اند که توانائی چندانی دردفاع از حقوق خود وگ
   .را ندارند
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  مقاله ھفتم

  

  جنگ استرداد استق<ل افغانستان«کتاب

  »وجبھه فراموش شده چترال وکنر

  و

  نقش  ميرزمان خان کنری درآن

  

  
  غازى ميرزمان خان کنرى

  :مدخل 

ر،  دره يی شاداب وحاصلخيزی است، واقع درنشيب ھای ُو�يت کن
کوه ھای سپين غر وسليمان، که از شمال شرق کشور به جنوب غرب تا سند 

اين و�يت به اسم رودخانه يی ياد می شود که از . وبلوچستان امتداد  دارد
وسط اين دره ميگذرد وبعد از سيراب کردن زمين ھای دو طرف خود،آب  

ليشينگ والينگار وغيره آبريزه ھا با آن يکجا شده درنزديک رودخانه ھای ا
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جBل آباد به رودکابل می ريزد و بعد بسوی جنوب جريان می يابد ونزديک 
کوه ھای  سربفلک کشيده سپينغر وسليمان که . اتک به رود سند خالی ميگردد

از شمال شرق کشور به جنوب غرب تداوم يافته،نه تنھا منبع وسرچشمه 
نه ھای مذکوراست، بلکه مستور از جنگBت طبيعی  با درختان آسمان رودخا

سای نشتر وکاج  وصنوبر وبلوط  و ارچه است که يکی از منابع مھم درآمد 
  .باشندگان محل بشمار ميرود

 درسراسر اين دره مردمانی زندگی ميکنند که مثل کوھايش با وقارو 
د وسلحشوری ورزم آوری سر بلند از غرورآزادی خواھی  وميھن دوستی ان

ُکنر نه تنھا بخاطر کوه ھای سربه . جزوفطرت و سرشت زندگی شان است
فلک کشيده ورودخانه خروشان وجنگBت وحشی نشتر وکاج وصنوبرخود 
معروف  است، بلکه از لحاظ داشتن شخصيت ھای دانشمند وضد استعماری 

  .خود نيزمعروف ونامداراست
ق که نامش جھانشمول ميباشد ، زاده سيدجمالدين افغان، بيدارگرشر
سيدھاشم خان کنری  عم سيد صفدرپدر . وپرورده ھمين آب وخاک است

سيدجمالدين افغان، شخصيت روحانی وپر نفوذ ديگر کنر بودکه درجنگ اول 
افغان وانگليس در برابر قوای استعماری انگليس  دست به مقاومت ومخالفت 

م خود را در دل تاريخ مبارزات مردم زد و باقبول خسارات جانی ومالی نا
اين خاندان از اخBف سيدعلی ترمذی معروف به پير . افغانستان ثبت کرد

بابا، از مخالفين سرسخت پير روشان انصاری بوده واسBفش ھنوز درو�يت  
 .کنر از خود قلعه وزمين وباغ وعقار ونام ونشان ونفوذ وقدرت بسياردارند

دين افغان وسيدھاشم خان کنری، ماشخصيت افزون برخاندان سيدجمال
ھای با ننگ وبافرھنگ وميھن پرست ديگری از اين و�يت راداريم و می 
شناسيم که درعرصه دانش  ووطن دوستی وشجاعت ودليری واز خود گذری 

يکی ازاين دليرمردان آزادی طلب وحريت . ،وآزادی خواھی خودکم نظيراند
قوماندان شجاع  وبا تدبير قوتھای قومی پسند  کنر، ميرزمان خان کنری ، 

اين افسر شجاع وفداکار ميھن . جبھه چھارم يعنی جبھه چترال وکنر است
چنانکه حق اوست درتاريخ معاصرکشور معرفی نشده  وبه نظرميرسد که 
ًعمدا به فراموشی سپرده شده است درحالی که مردم وميھن به وجود چنين 

دين او برگردن تمام کسانی باقی  است که در فرزندان دليری بخود می بالد و 
  .عرصه تاريخ قلم ميزنند

  :کتاب جبھه چھارم جنگ استق<ل 
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يک اثر تاريخی  پر محتوايی  )   خورشيدی١٣٧٨( در نوروزسال
جنگ استرداد استقBل افغانستان وجبھه فراموش شده چترال « زيرعنوان 

ر، داکتر عبدالرحمن از قلم نويسنده ومحقق ورزيده وجوان کشو» وکنر
زمانی، بدستم رسيد که درآن از کار وپيکار ميرزمانخان کنری،اين سرباز 
دلير وطن  در جبھه چھارم جنگ استرداد کشوربه نيکوئی يادآوری شده 

  .است
کتاب مطابق با معيارھای پذيرفته شده تحقيقات تاريخی، با ادبيات روان 

 و ھمراه است باعکسھای تاريخی  وبيان شيوا به زبان دری نگارش يافته است
از غازی امان هللا ومبارزين ملی وقوماندان قوتھای قومی  جبھه چھارم ، 
ميرزمان خان کنری وشرح مختصری ازروحانيون مبارز وسربرآوردگان 
جھادی محل وھمچنان عکس ھای انواع سBح ھای سبک وسنگين بشمول 

 جبھه  جنگ که  من تمام طيارات جنگی انگليس وبمب ھای دستی ونقشه ھای
را در يک شبانه روز خواندم و از آن فراوان لذت وفيض )  صفحه٢٢۶(آن 
 در پشاور پاکستان از طرف موسسه انتشارات ٢٠٠٧کتاب تازه درسال . بردم

  .موسکا،در کاغذمرغوب  با قطع وصحافت عالی به چاپ رسيده است
) ھه چترال وکنرجب( با مطالعه اين کتاب دانستم که درجبھه چھارم 

نقش غازيمرد نامدارميرزمان خان کنری چقدر موثر وسازنده بوده است که با 
وسايل و امکانات اندک حربی ولی سرشاراز غرور وطن پرستی وعزم 
راسخ برای کسب استقBل کشور، با قوت ھای قومی محل ضربات مرگباری 

 توپخانه مدرن برنيروھای انگليسی مستقر در چترال وارد کرده و در برابر
دشمن با قبول تلفات جانی بيشمار از رزمندگان افغانی بشمول شھادت  يک 
برادر خود در نبرد، سرانجام دشمن رامجبور به فرار ميکند وچند محل از 

اين پيروزيھای وی، شکست . قلمروچترال اشغالی رابه تصرف می آورد
ای افغانستان افتخار جبھه جBل آباد را به قيادت صالح محمدخان، جبران وبر

  .وپيروزی  کمائی مينمايد
متاسفانه از اين جبھه واز شجاعت وپايمردی قوت ھای قومی کنر تحت 
رھبری و سرکردگی ميرزمان خان کنری در کتب تاريخی کشور مثل تاريخ  

افغانستان در پنج قرن "ودر ) بجز ذکر نامی در جمله ساير جھاديان(غبار 
  . ھم برده نشده وھيچگونه شرحی ديده نميشودحتی نامی از وی " اخير

اينک جناب داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی، نواسۀ ميرزمان خان 
غازی ، آستين ھمت بر زده وبرای معرفی دقيق ومستند پدربزرگ خود 
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وھمرزمان وی مدتی را صرف مطالعه وپژوھش  تاريخ ھای محلی واسناد 
ه ھای ھند بريتانوی وانگلستان آرشيف ھای استخباراتی انگليس در کتابخان

وکانگرس امريکا ومنابع  انگليسی وفارسی و پشتو واردو، ونشرات سايتھای 
انترنتی نموده وسرانجام به نگارش يک اثر بسيار دقيق تاريخی وعلمی 
زيرنام جبھه چھارم جنگ استقBل توفيق حاصل کرده اندکه قابل تقدير و 

قبل از مطالعه اين اثر من کمترين اعتراف ميکنم که تا .  شادباش است
معلوماتی در مورد کارنامه ھای افتخار آفرين ميرزمانخان کنری ،اين 
شخصيت ملی کشور واقوام شجاع وفدا کارآن و�يت در جنگ استرداد 

  .استقBل کشور نداشتم
من فکرميکنم که شوق وذوق وعشق به احياء مفاخر تاريخی و زنده 

روافتخار برانگيزنياکان  دليروشجاع کنر، در کردن کارنامه ھای ماندگا
جبھات نبرد استرداد استقBل کشور ودرعين حال به فراموشی سپردن عمدی 

انگيزه اصلی مؤلف دربوجود ) جبھه چھارم(پيشتازان نبرد آزادی بخش 
آوردن اين اثرمھم تاريخی  بوده است، نه شھرت طلبی درصف طويل 

  .ی درخارج  به نويسندگی پناه آورده اندنويسندگان شوقی که از سر بيکار
خود،  مؤلف کار خوبی کرده که  کتاب را به نام پدربزرگ بزرگوار
اگر . غازی ميرزمان خان کنری، وغازيمردان ھمرزم او اھداء نموده است

که ١٧٩صفحه (من جای مولف بودم عکس رنگی اين غازيمرد را عBوه بر
ب مزبورنيز آزين می بستم تا درصفحه اول کتا) مختص به معرفی اوست

چشم خواننده قبل از ھرچيز با سيمای باوقار ونافذ اين شخصيت ملی آشنا 
  . ميگرديد

کارخوب ديگرمولف ،اينست که وی اثرش را برای استادان سرشناس 
پوھنتون، چون داکتر صاحب عبدهللا کاظم، سابق استاد پوھنتون کابل، واستاد 

وديگر فرھنگيان کشور نشان داده واشخاص صميم استاد پوھنتون ننگرھار
مذکورنيز اخBصمندانه اثر را مطالعه نموده  ونظريات سودمند علمی خود را 
در مورد کتاب ابراز کرده اند ووی نظريات اصBحی وتکميلی آنھا را نيز 

ديدن تقريظ داکترصاحب عبدهللا کاظم ويا دداشت کوتاه . مدنظر گرفته است
شوق خوانندگان ميشود تا متوجه اھميت کتاب شده وزود استاد صميم بيشترم

چنانکه . تر خود را بامحتوای آن آشنا ساخته به مطالعه متن کامل اثر بپردازند
من نيز بعد از مطالعه تقريظ ھای  صفحات نخستين کتاب ، به مطالعه متن 
کتاب پرداختم وچون با ادبيات روان  واسلوب معياری به نگارش آمده است، 



 111 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

را برآن داشت تا با وجود ديد وبازديد برخی از دوستان در روز اول م
  .نوروز، کتاب را نيز سراپا بخوانم وحتی برخی نکات را ياد داشت بگيرم

داکترصاحب کاظم درپايان تقريظ تحليلی سودمند خويش در مورداين 
قسمت : کتاب مشتمل برسه قسمت است:"کتاب به درستی نوشته ميکند که 

مسايل عمومی جنگ سوم افغان وانگليس اختصاص دارد که بعد اول به 
ازبررسی مختصر شرايط داخلی وخارجی کشورقبل از آغاز جنگ، نگاھی 
ًبه علل عمده واھميت اين جنگ از نظرانگليسھا انداخته ومتعاقبا تناسب قوای 

در ادامه اين مبحث بعد از . دوطرف را بطور مستندباھم مقايسه کرده است
تصرعمليات سه جبھه عمده نظامی درجنگ استقBل، مولف محترم به ذکر مخ

بررسی نقش واھميت جبھات قومی ومردمی درتاريخ افغانستان پرداخته 
ًوضمنا يادآورشده است که چگونه انگليسھا ميکوشيدند که با تطميع وتبليغات 

سوء ونيز رشوه ووعده اعطای امتيازات به سران قومی وشخصيتھای بانفوذ، 
  .نھا را عليه دولت افغانستان بسيج نمايندآ

قسمت دوم کتاب به بحث پيرامون موضوعات جببھه چھارم جنگ 
استقBل يعنی جبھه چترال، کنر تخصيص يافته است که مولف محترم نخست 
نظری به موقعيت تاريخی وجغرافيائی چترال وکنر انداخته واز تقسيمات 

) مھتران(يز نقش زمامدارانسرحدی بين دوساحه مذکور بحث نموده ون
چترال را در ازای موافقت ويا مخالفت با انگليسھايادآورشده که بسيار دلچسپ 

نقطه عطف دراين مبحث ھمانا جريان روی دادھا وعمليات . و آموزنده است
 می ۵نظامی با مقايسه قوای دوطرف دراين جبھه است که به تاريخ 

 جنوری ١٧تا ]١٩١٩ جون٣در[آغاز گرديد وباوجود متارکه رسمی ١٩١٩
  . به نحوی دوام يافت١٩٢٢

 -مولف محترم درارتباط از نقش بارز غازی ميرزمان خان کنری
سرلشکرقوای قومی کنر به تنھائی وھمچنان به ھمکاری با قوماندان نظامی 
جبھه مذکور، نايب سا�رعبدالوکيل خان نورستانی به تفصيل بيان داشته وبا 

اھدين آن جبھه وکسانی که نايل به خلعت از طرف ذکراسمای شھدای ومج
اعليحضرت امان هللا شاه گرديدند، بحث را درآن قسمت به پايان رسانيده 

ومعلوم ميشود که (قسمت سوم کتاب بيشتر به ضمايم اختصاص يافته. است
اين کار را بعد از تکميل متن کتاب به مشورت دوستان اھل نظر انجام داده 

کسھای تاريخی، نقشه ھا، انواع سBح مورد استفاده وشامل ع)  س-است
طرفين ونيز لست واحدات عمده قوای نظامی انگليس درجنگ سوم ميباشد که 
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ًضما اشعار وسروده ھای رزمی وحماسی شاعران جبھه چھارم دراخير زيب 

  )١٢-١١ص."( اينکتاب گرديده است
که  اگر از بحث بربخش ھای سه گانه کتاب بگذرم،بايد بگويم 

گردآوری وچاپ عکسھای تاريخی مبارزين ملی در اين کتاب ونقشه ھای 
متعددی که خواننده را به منطقه ونقاط درگيری با دشمن بخوبی اشنا ميکند، 

  . کاری است که براھميت کتاب بيشتر افزوده است

  

  ميرزمانخان کنری کی بود؟

" اطراتزندانی خ"از مطالعه اين کتاب وخواندن  آثار  ديگری چون 
به قلم محمدھاشم خان زمانی فرزند ميرزمان خان کنری  شاعر وشخصيت 

که به ھمت داکتر زمانی تدوين وبه " اديدزمانی "نامدار فرھنگی کشور، و
، )م١٩٢٩ - ١٨۶٩(چاپ رسيده ، برمی آيد که غازی ميرزمان خان کنری 

Bل يکی از رجال نامداروبا وقارکنربودند که قبل ازجنگ استرداد استق
کشور، در جنگ ھای  آنسوی خط ديورند برضد انگليسھا اشتراک کرده 
بودند واين سھمگيری درجنگھای ضدانگليسی   نام او رازبانزد مردم دوسوی 

ھمين شھرت باعث . خط ديورند نموده  به گوش شھزاده امان هللا خان رسانيد
و با گذشت زمان آشنا شود ) عين الدوله( شد تا با شھزاده جوان امان هللا خان

  . اين آشنائی به دوستی رفيقانه مبدل گردد

شرکت ميرزمان خان کنری درقيام  مسلحانه اقوام مومند برضد انگليس 
ثبت شده، سبب شد " سره غزا"که بنام ١٩٠٨در آنسوی خط ديورند درسال 

تا مورد پيگردحکومت ھند برتانوی واز آنطريق مورد پيگرد امير حبيب هللا 
ميرزمان . رگيرد وسرانجام به دام امير بيفتد ودرکابل زندانی شودخان قرا

خان پس يک از سال زندان در بدل ضمانت به 
ًامر شھزاده امان هللا خان که درغياب پدرمعمو� 

والی کابل می بود، اززندان رھا گرديد ولی وقتی 
امير از رھائی او مطلع شد برشھزاده خشم گرفت 

  نمود و وی اين جريمه و او را محکوم به جريمه
ميرزماخان . رااز معاش خود به دولت پرداخت
دراين نوبت . بارديگرگرفتارو به زندان امير افتاد

شھزاده عين الدوله به ميرزمان خان ميگويد که 
اين بارنميتواند او را آزاد کند مگر زمينه فراراو را اگر خواسته باشد فراھم 
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 فرارکردن را برای خود عارميداند و مدت اما ميرزمان خان . کرده ميتواند 
ميرزمانخان در دوران زندان با . پنج سال را درزندان شيرپور باقی ميماند

زندانيان سياسی ديگری از جمله مشروطه طلبان  اشنا شد واز تجارب آنھا 
سرانجام امير درشکارگاه کله گوش لغمان شکاررقبای سياسی  . تاثير پذيرفت

اه امان هللا خان رسيد و او تمام زندانيان سياسی بشمول گرديد ونوبت به ش
  . ميرزمانخان را آزاد کرد

در دورۀ امانی،پس از اعBم جھاد ونبردبرای استرداد استقBل کشور، 
 تن ازقوتھای قومی را درجبھه ۴٠٠ميرزمان خان کنری رھبری وسرکردگی 

وتصرف دره دست آورد بزرگ نبردھای اوفتح . چترال وکنربه عھده داشت
ھای ارنوی ،دوکBم ، لمبربټ وگډ، از قلمروچترال مربوط انگليسھا بود که 
بزودی قوتھای اوبا آتش توپخانه انگليس روبروشد  وبا تحمل تلفات 

 تن از جنگجوی دلير کنری وننگرھاری خود مجبوربه عقب ١٢۶سنگين
ھدای راه نامھای  جانبازان کنری وننگرھاری در زمره ساير ش. نشينی گرديد

استقBل کشور،در طاق ظفر پغمان ثبت تاريخ شده  و دراخير کتاب مورد 
اماميرزمانخان  باجلب نيروھای کمکی ديگرو . بحث ما ھم آمده است

سازماندھی مجدد نيروھای قومی ، با تغيير شيوه جنگ  ودر مشورت با 
خان قطعات دولتی تحت قومانده عبدالوکيل خان نورستانی وکرنيل خورشيد 

دوباره توانست محBت از دست رفته را به تصرف  درآورد و به پيشروی 
بسوی مرکز چترال ادامه دھد وبا�خره نيروھای انگليسی و شھزادگان 

بعد ازمواصلت پيام شاه . چترالی را در قلعه چترال متحصن وقلعه بند نمايد
را توقف امان هللا مبنی برمتارکه جنگ با انگليس است که نبرد با دشمن 

ميدھد ، ولی محBت متصرفه را تا مذاکرات نھايی برسميت شناختن استقBل 
وقبول بديل ھای مھمی در قبضه ١٩٢٢کامل افغانستان از طرف انگليس در

  .نيروھای افغانی نگه ميدارد
ميرزمان خان کنری بعد از نبرداسترداد استقBل  به عضويت شورای 

ه اش مشورت به شاه وتسويد ويا تعديل شورای که وظيف.دولت امانی در آمد
 نفربه شورای ملی تغييرنام ١۵٠ با کميت ١٩٢٨قوانين جديد بود ودرسال 

  .داد
 اين غازيمرد تا آخر عمرش از طرفداران صديق وجدی اعليحضرت 
شاه امان هللا غازی باقی ماند که طی ده سال دوره آن شاه ترقيخواه ،خدمات 

قق تحو�ت اجتماعی واستقرار ثبات درکشور بسيار ارزنده در راستای تح
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اشتراک اوبا اقوام دليرش درجنگ استقBل وسھمگيری شان . انجام داد
 و تدوير يک جرگه ١٩٢۴درخاموش کردن شورش مBی لنگ در پکتيا در
برای ھمبستگی وحمايت ١٩١٩بزرگ قومی در ھده  جBل اباد دردسمبر

ًتقريبا پنجھزار تن از سران مردم مشرقی از دولت امانی ، که در آن  

وسرکردگان اقوام وقبايل دوطرف خط ديورند به دعوت ميرزمان خان 
اشتراک ورزيده  بودند و آمادگی وحمايت خود را برای دفاع از استقBل، 
ازادی وتماميت ارضی افغانستان ابراز داشتند و درآن جرگه به انگليس ھا 

غانستان خود داری ورزند، ورنه بار اخطار داده شد تا از مداخBت درامور اف
ديگر با خشم اقوام وقبايل دلير افغان روبروخواھند شد،خود مبين نفوذ وتاثير 

  .اين زعيم بزرگ کنراست
غازی ميرزمان خان کنری به پاس جانفشانی ھای وطن پرستانه اش به 

" صداقت"، مدال" وفا"،مدال" لوی خان"مدال: دريافت چندين مدال از قبيل
از سوی شاه امان هللا نايل آمد که ھريک ھمراه بامکافات " خدمت"الومد

يکی از . منقول وغير منقول مثل پول نقد وزمين وتيول وجاگير بود
خصوصيات بارز ميرزمان خان کنری، ضديت ودشمنی عميق او با انگليسھا 
مثل شاه امان هللا غازی  بود که ھرگز اين دشمنی را پنھان نميکرد 

و به ھمين خاطر . ته تطميع  انگليسھا نشد و با انگليسھا کنار نيامدوھرگزفريف
بود که پس از سقوط دولت امانی و در اوضاعی که شاه در رأس لشکرھای 
قومی قندھار وفراه بسوی غزنی پيش می آمد، وی پسرخود غند مشرعصمت 

ی دزدان هللا خان را از کنر به قندھار نزد شاه امان هللا فرستاد تا وطن را برا
سقاوی رھا نکند و او به حمايت از شاه با قوت ھای قومی خود از کنر واز 
سمت شرق برکابل حمله خواھد کرد و شاه ھم از غرب برسرنيروھای سقاوی 

عصمت هللا خان از راه ھای ناشناخته و پرخطر خود را به .يورش آورد
يان کرد وتا غزنی حضور شاه امان هللا  رساند وپيغام وپيمان پدر را به شاه ب

لشکر قندھار راھمراھی نمود، ولی درھمين فرصت به تحريک انگليسھا، 
ميرزمان خان درکنرو در ھنگام نماز خفتن درراه مسجد ناجوانمردانه به قتل 

کاش با شھادت اين . ميرسد  و پسر سقاو ازخطر جبھه شرق آسوده ميشود
يس درافغانستان تسکين مرد بزرگ وزعيم قومی، دل انگليسھا ونوکران انگل

آنکه اين خاندان .می يافت ودرصدد ريشه کردن کردن اين خاندان نمی افتادند
را تاسرحد اضمحBل زيرشکنجه  وفشارگذاشت، سردارھاشم خان  

  .بودوجانشينانش بودند
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ان هللا  از سوی اجنتان انگليس ميرزمان خان کنری بعد از سقوط شاه ام
مھمان بود درھنگام ادای کنرين مجروح درشبی که درمنزل سيد شمس الد

 حکومت ھاشم بازماندگانشھيچکسی ازدرحالی که  و.دششھيد نماز خفتن 
خان را تھديد نميکرد، صدراعظم ھاشم  خان جواسيس خود را برای ريشه 
کن کردن خاندان ميرزمانخان کنری موظف ساخت وآنھا توطئه ھای جديدی  

 خاندان بزرگ  وی ، که تعداد شان به يکصد چيدند وسرانجام تمام بازماندگان
تن ميرسيد، از زن ومرد وخورد وبزرگ بدون کدام جرم وگناه وبدون حکم  

محض بجرم طرفداری از شاه امان هللا ودر حقيقت بجرم (کدام محکمه ئی
 سال ١٣، به زندان دھمزنگ انداخته شدند وآنھا مدت )ضديت خود با انگليسھا
دتر از شرايط جھنم در زندان  گذراندند که دراين مدت را در شرايط بسيار ب

 تن آنان از اثربيماری و بيدرمانی وشرايط خراب زندگی در زندان ٢٨
 سال زجر وشکنجه زندان به ١٣مخوف دھمزنگ جان دادند و بقيه ھم پس از

و�يت ھرات تبعيد گرديدند ومدت ھشت سال ديگر را دور از اقارب واقوام 
فقط در دوره دموکراسی ظاھرخان بود که بقية .  ر آوردندخود در ھرات بس

السيف اين خاندان اجازه می  يابند تا به زادگاه خود درو�يت کنر رفته زندگی 
  .  را دوباره از نو آغاز کنند

  :کتاب جبھه چھارم جنگ استق<ل 

داکتر عبدالرحمن زمانی ، پسرالحاج  محمدارسBن خان زمانی يکی از 
با استعداد و وطن پرست ميرزمان خان است که اينک درامريکا نواده ھای 

زندگی ميکند و دست به تدوين شرح ماجراھای دردناک رفته براين خاندان 
  .وکارنامه ھای ماندگارآنھا زده است

گرچه رشته اصلی مؤلف طبابت است،ولی معلوم ميشود که  
ارھای حوصله براثراستعداد ذاتی وذوق سرشار نويسندگی وعBقمندی در ک

فرسای  تحقيقی و دقت در متون تاريخی واسناد ارشيفی، مثل يک محقق  
ويک مؤرخ باتجربه وآزموده از عھده کارش برآمده و مواد ومطالبی را که 
در باره جبھه چھارم جنگ استرداد استقBل کشور، ضرورت بوده، از درون 

 وتاليف آنھا کتابی به اسناد وکتب  گردآوری ، تنظيم وتصنيف نموده و ازتلفيق
ًوجود آورده است، که در نوع خود اگر بی نظيرنباشد حتماکم نظير خواھد 

زيرا من تا مطالعه اين کتاب درباره جبھه چترال وقوماندان دلير آن يعنی . بود
ميرزمان خان کنری چيز نخوانده بودم واطBعات زيادی ھم از اين جبھه 

  .جنگ نداشتم
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ف اصلی خودبه معرفی شخصيت ھای مؤلف ضمن برآوردن ھد
عبدالحيکم آخندزاده ،مBصاحب :روحانی وجھادی  کنر وننگرھار از قبيل 

بابړه ، حاجی صاحب ترنگزائی، مB صاحب چکنور، مياصاحب سرکانی و 
ديگر سرکردگان جھاد از قبيل جمدرخان وعبدالرحمن و عبدالودود وکرنيل 

ورستانی وغيره پرداخته  که خورشيدخان ونايب سا�رعبدل وکيل خان ن
ھرکدام دربرابر استعمار انگليس نقش وطن پرستانه خود را ايفا کرده اند ، 

نقش . وسرگذشت شان ميتواند برای فرزندان افغان سرمشق خوبی باشد
عبدالوکيل خان نورستانی نيز در جبھه چترال پررنگ وچشمگيرتوصيف شده 

  .است
امه ھای  ماندگار ميرزمانخان برای من دراين کتاب در پھلوی کارن

زبردست  زبان  کنری، شرح حال مختصرمولوی عبدالخالق  اخBص شاعر
پشتو که خود جزوی از نبرد استقBل در جبھه چترال  بوده وصحنه ھای 
جنگ را منظوم کرده و آن کارنامه ھا رااز فراموشی نجات داده است خيلی 

  :بھه چترال چنين استنمونه  نظم اودر ثبت رويداد ج. دلچسپ بود
  چی غازی ميرزمان خان په حمله سازشه

  په کفارو باندی جوړ دغم آواز شه

  ډيرکفار له تيغه تير پاتی مردارشوه

  ھغه نورپه تيشته �ړ جان بردار شوه

  څلورخايه دکفارو چی محکوم دي

  معلوم دي" گډ " او" �مبربټ "او"ارنوی"

  ګوره عيان" ګواټی" بل پړاو د

   په نصرت د ذوالمنانداشو فتحه

  چی غازی ميرزمان خان ھلته قرارکړ

  دچترال دمھتر زړه يی ناقرارکړ

  بريکوټ کی معصوم شاه پاچا وگوره

  وسره ھم خورشيدخان کرنيل وروره

  ھم وسره عبدالحکيم آخند زاده و

  )٩٨صفحه (په نرنګ کی چی ساکن او باشنده و
 بلکه درامور نظامی اين شاعرفاضل نه تنھا يکی از مبارزان ملی بود،

ش در دولت امانی خدمت کرده بود ١٣٠٣تا رتبه کندک مشری بعد از سال 
 در ١٣١۶ در شورای ملی وقت  عضويت داشته وسپس درسال ١٣١٠ودر
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پشتو ټولنه به حيث مدير شعبه لغات پشتو کار نموده است ودست به تاليف 
  :وتصنيف چندين اثر سودمند ذيل زده است

  رمه جبھهداستقBل څلو-١

  سيف ا�مان-٢

   تصحيح التBوت فی علم القرائت-٣

  نھضت پشتو-۴

   نورستان جديد ا�سBم-۵

  د نورستان حا�ت-۶

   لوی خوبونه-٧

   نظم اونثر-٨

فرزندان با احساس ننگرھار وکنر بايستی قدر اين شخصيت مبارز 
ام ووطن پرست را بدانند واز او به عنوان يک عنصرملی ومبارز وقابل احتر

من حس ميکنم که اين مردوطن پرست در ايام . فرھنگی قدردانی نمايند
مھاجرت به پاکستان در پسين روزگار زندگی چگونه رنج می برده وچه 
توقعاتی از فرزندان افغان برای آزادی وطن از کام اژدھای سرخ داشته است 

  . تا زنده بوطنش بازگردد

ام افغانھا توصيه ميکنم در اخيرمطالعه اين کتاب پرمحتوارا به تم
  .وبرای مولف محترم توفيق مزيد در انجام کارھای فرھنگی آرزو مينمايم

!    ياد وخاطر ھمه مبارزين وطن دوست افغان ھمواره  گرامی باد
  ٢٠٠٨/ ۴/ ١پايان 
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  ھشتممقاله 

  

  

 "وآن گلـــولـه باران بامـــداد بھــــار"

  داوؤد خانتحقيقی ژرف  در بارۀ قتل 

  تاليف داکتر سياه سنگ

  

  

 بدون مجامله بايد گفت که داکتر 
و آن گلوله "صبورهللا سياه سنگ مؤلف 

اگر از بزرگترين " باران بامداد بھار
نويسندگان معاصر منطقه نباشد، بی ترديد 
از بزرگترين نويسندگان ومحققان کشور در 

آنچه راجناب داکتر سياه . سه دھه اخير است
 در مورد قتل وحشيانه داؤودخان سنگ ،

وخانواده اش به بررسی نشسته، درميان 
 تاريخی  وتحقيقی  -نوشته ھای سياسی

تاريخ نگاران وتحليل گران کشور ما درسه 
  . دھه  اخير بی نظيراست

حوصله، انرژی  و فرصتی که جناب داکتر سياه سنگ روی حادثه قتل 
وآن گلوله باران بامداد " شتۀ رئيس جمھور داوودخان وخانواده اش در نو

گذاشته ، چنان عظيم و با دقت و وسواس علمی ھمراه است که ھمه "  بھار
ُابعاد مسئله را، ھم بعد تاريخی، ھم بعد روان شناسی، ھم بعد  سياسی،ھم بعد 
گفتاری وشنيداری را بخاطرمستند سازی ورعايت بی طرفی کامل، بگونه يی  

  .يچ مؤرخ مسلکی ای ھم پوره نيستدر نظرگرفته که از توان ھ
جايگاه وارزش کار سياه سنگ را فقط آنانی ميدانند که دراين عرصه 
از جان مايه گذاشته باشند وصاحب نظروصاحب تجربه وسوابقی باشند، نه 
آنانی که اکثر اوقات خود را به توطئه وتخريب  فرزندان صديق اين وطن 
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خ وحوادث تاريخی ، مستلزم داشتن تحقيق در زمينه تاري. گذشتانده باشند
صBحيت علمی، طاقت وحوصله فراخ ودقت کامل در اسناد ومدارک تاريخی 

کسانی که برای  آب کردن مغز ونيروی فکری . غرض کشف حقيقت است
خود وقت وانرژی �زم نداشته باشند، از عھده يک کار تحقيقی بی عيب 

ه آغوش ميخانه ھا يا �نه ھای با پناه بردن ب. وقابل قبول عاجزخواھند بود
  .توطئه نميتوان ارزش بزرگ تحقيقات تاريخی را درک نمود

ًدر مورد روش کارآقای سياه سنگ ، شخصا بدين باورم  که او تجارب 

دانشمندان ومحققان غرب را در عرصه تحقيقات تاريخی ومسايل 
 کارتاريخ جنائی،بيشتر مد نظر گرفته و از اين رھگذر کار او در مقايسه با

نگاران کBسيک افغان بسيار فرق دارد و آن را ميتوان يک کار ابتکاری و 
  . درخور توجه  در عرصه پژوھش ھای تاريخی به حساب آورد

ھمه خوانندگان سرگذشت دردآور، ولی مشحون از شھامت ودليری 
واز جان گذشتگی داوؤدخان در برابر بمبارانھای کودتاچيان دقيقه شماری 

د که چه وقت دوھفته پوره ميگردد تا باز سايت کابل ناتھـ را بازکنند ميکردن
وبقيه گزارش مقاومت ومرگ مردانه يک دولت مرد با شھامت افغان را زير 

  .از قلم توانای داکتر سياه سنگ بخوانند" وآن گلوله باران بامداد بھار" عنوان 
رکششی عنوان بسيار جذاب و پ" وآن گلوله باران بامداد بھار" 

به سخن . است،که برخواننده  تاثير سيکولوژيک و روان شناسانه ميگذارد
ديگر، عنوان درنظراول  اين ذھنيت را در خواننده خلق ميکند که  اين يک 
رومان جنائی است ، ولی وقتی  خواننده برای خواندنش توقف ميکند وچند 

ھنده تاريخی سطری از متن را ميخواند، می بيند که با يک واقعيت تکاند
چون اکثررخداد ھای سياسی وتاريخی کشور،در سه دھه اخير . روبرو است

بصورت روايات سطحی وغير مستند ارائه شده اند ، تاثيرکمتری برخواننده 
ميگذارند مگرچنين روايتی وقتی با قلم رسا  و روان يک نويسنده توانا 

غيرمستند دلچسپ تر ًومحبوب مردم بيان شده باشد، طبيعتا بيش از ھرنوشته 
  .است و خواننده را واميدارد تا آنرا تا آخر حادثه دنبال کند

جناب داکتر سياه سنگ، فاجعه قتل وحشيانه داؤودخان  وخاندان او را 
با چنان رسائی ومھارتی به بيان و بررسی گرفته است که روح و روان 

  سرگذشت غم ًخواننده را کامB تسخيرميکند تا آنجاکه برای خواندن بقيه
به  .انگيز ودرعين حال شرافتمندانه داؤودخان، احساس بی حوصله گی  ميکند
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اين ديباچۀ کوتاه از قلم سياه سنگ توجه کنيد که با چه بيطرفی وصداقتی بيان 
  : شده است

  !يک دســت بيصــداســت" 

  اين فشـــرده که ھـرگـز نمـيتواند به درسـت يا نادرسـت بودن 
و ) نخســتين رييس جمھــور افغانســتان(ســياســــي محمــــد داود کارنامــه 

بيگناه يا گنھکار بودنش بپردازد، ميخواھــد دســتچيني از آگاھيھاي 
  . دســترس در پيرامـــون چگـونگـي کشــته شــدن او و خــانواده اش باشــد

 کوشــيده خواھــد شــد براي روشــن شــدن برخـي آوازه ھــاي
فزاينده که اينجـا و آنجــا شــنيده يا خــوانده ميشــوند، دســتکم با چھــار تن 

کـريم ميثاق، (از بلندپايگان پيشــين حـزب دموکراتيک خلق افغانســتان 
و نيز با جنرال ) دسـتگـير پنجشــيري، ســليمان �يق و خيال محمـد کتوازي

ھمچنان   .ـــوني راه اندازي شــودامام الدين گفت و شــنودھاي دامنه دار تلف
. نياز اســت به کمک ھر آنکه بخواھــد در بھــبود اين نوشــته ياري رســاند

 (306) 1:  شــماره ھــاي تلفــون ٢٠٠٨ اپـريل٢٨سـياه سـنگ ،  

  hajarulaswad@yahoo.com  " 5020882 (306) 1 و 5438950

دپايگان حزب دموکراتيک اما اين پژوھش تنھا به روايات وحکايات بلن
کريم ميثاق، دسـتگـير پنجشــيري، ســليمان �يق ، :خلق افغانستان چون

 ثور، ٧محدود نمانده، بلکه طيف وسيعی ازناظران وشاھدان عينی کودتای  
نويسنده قرارداده اند  آگاھی ھا وچشم ديد ھای وباورھای خود را دراختيار 

  .يلی دلچسپ ساخته استکه  مطالعه ودقت در اين پژوھش را خ
  

 :اھميت کار سياه سنگ 

اھميت کارسياه سنگ ، از اھميت شخصيتی منشاء ميگيردکه 
داؤود خان،از جمله . محوربحث وپژوھش آقای سياه سنگ  را تشکيل ميدھد

آن شخصيت ھای ملی است که دوويژه گی او را ازساير شخصيت ھای 
 :يز ميسازدسياسی کشور بعد از کودتای ثورتا امروز متما

 وطن پرستی داؤودخان، وتبارز غرورملی وی  در برابر زورگوئی -١
 .وديکته تکبرآميز رھبران اتحادشوروی سابق درآخرين سفرش به مسکو

داوودخان تا لحظه . شھامت وتسليم ناپذيری داؤودخان به دشمن-٢
مرگ خود، ھر گز درفکر تسليمی به کودتاچيان که پيوسته ارگ رياست 

 را بمباردمان ميکردند وحتی دوسه تن از فرزندانش را به قتل جمھوری
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رسانده بودند، نيفتاد و مرگ را برزنده ماندن وتسليمی واسارت در دست 
  .خوردضابطان ونوکران بيگانه ترجيح داد

وآن گلوله باران "بنابرھمين ويژه گيھای زندگانی داوودخان است که
 ھای آن در سايت ھای کابل ناتھـ کمی بعد ازنشر نخستين بخش" بامدادبھار

وفردا، با استقبال صميمانه اکثريت افغانھا روبروگرديد وتمام کسانی که 
ازچگونگی  قضيه قتل داودخان  اطBعی داشتند، اعم از موافقين ومخالفين از 
طريق پيامھای برقی وتلفون ونوشته ھای مستقل  آمادگی خود را برای تکميل 

قابل يادآوری است . با داکتر سياه سنگ اعBم کردندھرچه بيشتر اين موضوع
آن گلوله "با خواندن ) آقای رحمت آريا(که يکی از نويسندگان خوب افغان 

به ترجمه اش به زبان پشتو پرداخت که از آن ببعد " باران بامداد بھاران
ھمچنان يک ھموطن ديگر ما  . بطور مسلسل در سايت بينوا به نشر ميرسد

انباز با دستيارش خانم ژوليا ميتينکووا مقيم مسکونيز به ترجمه بنام غوث ج
اين تحقيق گران سنگ بزبان روسی  دست يازيده اند که ھمگی  اين اقدامات 

  .،اھميت کار سياه سنگ را متبارز ميسازد
ناگفته نماند که ھمزمان با اين استقبال گرم وصميمانه اين 

داودخان، بردل وچشم برخی از ھموطنان،تحقيقات سياه سنگ در موردقتل 
عناصر تنگ نظر وکوته بين انتی افغان، چون خارمغيBن خليد وکسانی 
برضد سياه سنگ درسايتھای خاوران وسرنوشت وکابل پرس وتاجيک ميديا 
وآزادی وغيره قلم فرسائی کردند وخواستند کار وی را کم اھميت جلوه بدھند، 

 وژرف نگری  بيشتر داکتر سياه اما برعکس اين عمل آنھا، سبب استقامت
سنگ گرديد وسرانجام  وی توانست حقيقت قتل داودخان وخانواده او را به 

بخش مستند بسر رساند که اينک درپورتال ٢٧شايسته ترين وجھی  در طی 
  . جرمن آنBين نيزدر اختيار شما خواننده عزيزقرار داده شده است-افغان

  :انگيزۀ سياه سنگ دراين کار

ييکه برای صاحب اين قلم معلوم است، نه سياه سنگ ونه پدرونه تاجا
 نه در وقت صدارتش ونه - درھنگام اقتدار داود خانھيچکدامپدرکBنش، 

گذشته از اين، سياه .  باوی ھمکار وھمکاسه نبوده اند- درزمان جمھوريتش
. سنگ ھيچگونه پيوند قومی ونژادی وخويشاوندی باپريزدنت  داود خان ندارد

اه سنگ حتی با پسران ودختران داودخان وديگر ھمبستگانش نيز دوست و سي
و آن گلوله "پس انگيزه سياه سنگ درنوشته . رفيق ويا ھمصنفی نبوده است

  چی بوده ميتواند؟" باران بامدان بھار
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به باور اين قلم،گزارش دلچسپ مصاحبه داکتر جنبش با زھره نعيم در 
رآن دربخش پشتوی  بی بی سی وسپس مورد قتل داودخان وخاندانش ونش

 جرمن آن �ين وترجمه آن بزبان دری بقلم اينجانب - انتشار آن در سايت افغان
، چنان تاثيری ٢٠٠٨ اپريل ١٨ جرمن در-ونشر مجددآن در سايت افغان

برخوانندگان اين مصاحبه واز جمله بر داکترصبورهللا سياه سنگ داشت، که 
 کشيد وکاپی آن مقاله را از من خواست وی بBدرنگ  برای من تليفون

در صدد آنم تا برای کشف حقيقت قتل داؤودخان ، تمام اسناد وشواھد : وافزود
ومدارک کتبی وشفاھی وروايتی  آن فاجعه را گردآوری کنم، وآنرا به شيوه 

  . بھتری  بخوانندگان عرضه کنم

نگ ًاخيرا سياه س" آن گلوله باران بامدادبھار"و پس ازاکمال 
درگفتگويی با آقای عبيدی، گرداننده سايت آسمائی اين جمBت را به آن 

بسـياری از کتابھـای تاريخ ھـنوز در يک : " ديباچه زيبای خود افزوده است
افسـری به نام امـام الدين به محـمد داوود چنين و چنان : "پاراگـراف ميگويند

خت و سپس خـودش و او با تفنگچـه اش امـام الدين را زخمـی سـا. گفت
آنچـه بيشـتر کـنجکاويم را برمـی انگـيخت اين ."  خـانواده اش کشـته شـدند

جنرال امـام الدين که در اروپا زندگـی مـيکـند، در اين مورد چـه : "بود
مـيگويد؟ چـرا رسـانه ھـای بزرگـی مـانند بی بی سـی، صدای امـريکا، راديو 

انسـه و تاريخنويسـان از محـمد صديق آزادی، صدای آلمـان، راديو فـر
فـرھـنگ تا دکتور ظاھـر طنين و ھـمچنان خـاطره نگاران حزب 
دموکـراتيک خلق افغانسـتان به جـای راه اندازی گفتگوھـای مسـتقيم با جنرال 
امـام الدين از نقل قولھـای دسـت دوم و دسـت سـوم کار مـيگـيرند؟  بار بار 

ًيسـت و چـھـار سـاعت پسـين، مخصوصا يک سـاعت ب: از خـود پرسـيده ام

پايان زندگـی محـمد داوود و خـانواده اش چگونه سپری شـده باشـد؟ به ھـمـين 
مـنظور، نخسـت پرداختم به گـردآوری اسـناد گوناگون، سپس تمـاس گـرفتم 
 ًبا دسـت اندرکاران تقريبا ھـمه جريانھـای سـياسـی که به شـکلی از اشـکال از

خـواننده . شيوه نگارش کـنونی نشـان دادن اسـت... آن رويداد آگاھـی داشـتند
امـروز بايد بيشـتر از نويسـنده بداند تا بتواند سپيديھـای ميان دوسطر را ھـم 

 ."  اگـر نميداند، گناه ھـدر دادن وقتش به گـردن خـودش اسـت. بخـواند

گ، آن پروژه  را بگونه با اين طرز ديد وبا اين نوع پرداخت،سياه سن
تحسين برانگيزی بسررسانده است که از لحاظ پرداخت خود اگربی 

وبا . نظيرنباشد از لحاظ تاريخی وراز ورمز سياسی  بسيار پر اھميت است
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اينکارخود وی ، دل دوستان خود ومرحوم داود خان شھيد را شادمان و دل 
رد از اين بابت برايش  جا دا. دشمنان خود وآن شھيد مرحوم را ناشاد ساخت
  .تبريک گفت و آرزوی موفقيت ھای بيشترنمود

  :کشف جسد داودخان، نتيجه کار سياه سنگ

نکته ديگری که ميخواھم  بدان اشاره کنم ، اينست که براثر تحقيقات 
و پيگيری ھای وطن پرستانه آقای داکتر داؤدجنبش سنگجامع آقای سياه 

جمھورکرزی  درفکر کشف جسد پريزدنت با�خره مقامات بلندپايه  ورئيس 
داودخان ودوباره بخاک سپاری درخورشأن آن شخصيت وطنخواه افتادند 
وبدين منظورکميسيونی  بشمول برخی از اعقاب خانواده آن مرحوم ايجاد 

کميسيون مذکور با جلب ھمکاری ھموطنان وصاحب منصبان آگاه از . گرديد
ستی که خود در به خاک سپاری قضيه، بخصوص با کمک جنرال پاچاميرخو
 سھيم بوده ،با�خره موفق ١٣۵٧داودخان وخانواده او در شب ھشتم ثور 

گرديد محل دفن دسته جمعی خاندان داودخان را در جوار زندان پلچرخی 
کشف وپس از تحقيقات �زمه روی استخوانھای اجساد وکشف قرآن جيبی در 

دخان وسايراعضای خانواده بغلجيب داودخان ، موفق به تشخيص جسد داو
، طی يک مراسم رسمی با ٢٠٠٩ مارچ ١٧اوگرديد وسرانجام به تاريخ 

حضورداشت حامدکرزی رئيس جمھور واعضای خانواده داودخان وکابينه 
 وھيئت کورد دپلوماتيک کشورھای متحابه  مقيم کابل واعضای
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خان شورای ملی وسران قومی ودوستان آن مرحومی، جنازه ھای داود
 فيرتوپ برسم احترام،  از ارگ ٢١وبرادرش سردارمحمدنعيم خان بعد از 

رياست جمھوری برداشته شد و  توسط ھليکوپتر به دار�مان در جوار تپه 
تاج بيگ انتقال داده شد و با ھفده تن ديگر از اعضای خاندانش با احترام 

دخان مسمی خاصی در با�ی يک تپه بخاک سپرده شدند و تپه ھم بنام  داو
  .گرديد

 

  :حقيقت تا آخرپنھان نميماند

با�خره حقيقت دوباره بجايش قرارگرفت وسعی وتBش رھبران حزب 
دموراتيک خلق افغانستان ورھبران تنظيمھای جھادی، بخصوص رھبران  

  در کتمان نمودن جمعيت اسBمی وشورای نظار

 

  
  

رادرش سردار اجساد داؤودخان وب. نام ونشان داودخان بجايی نرسيد
محمدنعيم خان با چنان احترام وشکوھی تشيع وتدفين گرديد که نظير آن از 

پس از بخاک سپاری اجساد . ھيچ يک از رھبران سياسی ديگر ديده نشده است
آن مرحومين مراسم ياد بود وفاتحه رسمی داودخان در کابل وتمام نمايندگی 

 گرد ھم آئيھا در اروپا ھای سياسی افغانستان درخارج برگزارگرديد وضمن
دوران (وامريکا از سوی افغانھا، از کارکردھای داودخان درھر دومرحله 
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مورد ارزيابی وقدر شناسی قرارگرفت که ) صدارت ونيز دوران جمھوريتش
  . اکثر اين سخنرانيھا از طريق تلويزيون آريانا افغانستان ازامريکا پخش گرديد

 سپاری جنازه ھای داودخان قابل يادآوری است که قبل از بخاک
، با ابتکار داکتر داودجنبش وآقای ٢٠٠٩ فبروری ٢٢وخاندانش، درتاريخ 

ولی محمدباز پسرحاجی بازمحمد،ناظر داودخان و بستگان داؤود خان 
ھمايشی در لندن تدوير يافت که تعدادی از ھمکاران وھواداران داودخان 

  .سخنرانی نمودندبشمول سفيرداودخان  درپاکستان دراين ھمايش 
  :داکتر شيرزویسفير داودخان روايتی از

داکتر شيرزوی سفيرافغانستان درعھد داودخان درپاکستان، در 
 فبروری ٢۶سخنرانی خود به مناسبت ياد بود شھادت داودخان در لندن در

شيرزوی . به نکات جالبی اشاره کرد که برای من بسيار دلچسپ بود٢٠٠٩
 به ١٩٧٧ ازمسافرت باشأن وباوقار وی درسال ضمن بيان شخصيت داودخان

پاکستان يادآوری نمود واز احترام وپذيرائی فوق العاده ذوالفقارعلی بوتو 
صدراعظم پاکستان به داودخان سخن گفت و عBوه نمود که ھنگام برگشت 
داودخان به افغانستان در ميدان ھوائی، ذوالفقار علی بوتو در حضور وزراء 

ھرفيصله ايکه برای رفع اختBفات :  پدر خواند واظھار کردخود داودخان را
بکنند من آنرا قبول ميکنيم و من متيقنم که او ) داودخان(ميان دوکشور پدرم

  . ھرگز راضی نخواھد شد که پسرش  در برابرملت خود شرمنده شود

شيرزوی افزود که طياره افغانستان کمی ديرتر به ميدان ھوائی اسBم 
نمود وصدراعظم پاکستان به داودخان پيشنھاد نمود که تا رسيدن آبادمواصلت 

داودخان پذيرفت وھردو رھبر بقدم زدن .طياره کمی در ھوای آزاد قدم بزنيم
من :شيرزوی عBوه نمود که صدراعظم پاکستان به داودخان گفت . پرداختند

ميخواھم برای نشان دادن حسن نيت حکومت پاکستان، فراريان افغانی 
: اکستان را که دست به تخريب  واخBل امنيت افغانستان ميزنند از قبيلدرپ

ربانی وگلبدين واحمدشاه مسعود وچند تای ديگر را به شما تسليم کنم تا بکابل 
برده آنھا را زندانی نمائيد، ولی داودخان باکمال جوانمردی بجواب ذوالفقار 

من نميخواھم  ضرری به که آنھا فرزندان افغانستان اند، و: علی بوتو گفت 
بدينسان داودخان از خون دشمنان جنايتکار ملت افغانستان . آنھا برسد
اما متاسفانه که از دست فرزندان نا اھل ديگروطن خود، خود و .درگذشت

  . کشورش نابود گرديد

  :درسی که داودخان به افغانھا داد
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يان رھبران  با يقين ميتوانم بگويم که درميان انقBبيون دو آتشه ودرم
سياسی چپ وراست  ونيزقوماندانان جھادی افغان در سه دھه اخير،ھيچ يکی 
را نميتوان سراغ داد که مرگ را در يک قدمی خود ببيند ولی به دشمن تسليم 

 ٢٠مگر داوودخان، اين رھبرشجاع وپرغرورومصمم افغان برای . نشود
وطاقت شکن ساعت تمام در برابر بمباران طيارات وغرش زھره ترقان 

 صبح ٨ ثور تاساعت  ٧ ظھر١٢کودتا چيان، از ساعت ٢١طيارات ميک 
فردای آن برسرپا ايستاد واز غرورش نکاست ودر آخرين دقايق حياتش وقتی 
به او ابBغ شد که اگر ميخواھد زنده بماند،بايد تسليم شود، ولی او با شھامت 

نيستان تسليم نمی بجز خدا، ھرگز به کمو: "وشجاعت کم نظير افغانی گفت
ميگويدکه وقتی به ) متھم به قتل داؤودخان(اگرچه جنرال امام الدين،." شوم

داوود خان ابBغ گرديد که قدرت به حزب دموکراتيک خلق افغانستان انتقال 
مگرداود خان بدون آنکه حرفی برزبان آورد، با تفنگچه ! يافته، تسليم شود

دتی را نمی پذيرد که داؤودخان ھنگام براو فيرکرد، ولی عقل سليم چنين شھا
گيريم که داودخان بدون اظھار ھيچ سخنی .فير برامام الدين سخنی نگفته باشد

برامام الدين فيرھم کرده باشد، اين خاموشی داؤودخان در برابر يک 
آيا به اين معنی نيست که او، اين افسرپائين رتبه )  امام الدين(افسرکودتاچی 
نمی ديده است،و )  عنوان قوماندان اعلی اردوی افغانستانبه(را ھمطرازخود 

  بنابرين براو فيرکرده تا لب فروببندد ودستور تسليمی به وی ندھد؟

 حقيقت اينست که داؤودخان يک جمله دلنشين بيان کرده وآن گفتن 
ميباشد که خواسته با اين جمله ." بغير ازخدا،ھرگز به دشمن تسليم نمی شوم"

پرستی را به فرزندان دليروآگاه افغان بدھد که در برابر دشمن اين درس وطن 
عقيده وايمان خود  نبايستی زبون شد و نبايد تسليمی را بخاطر زنده ماندن در 

  .ذلت وخفت قبول نمود
اين نخستين بارنبود که داؤودخان در برابرديکته زورمندان، شھامت 

ت آزاده و وطن دوست و وغرور ملی خود را  تبارز داد، بلکه  او آن شخصي
را ھم در ) بريژنف(خواه اتحادشوروی رھبرخودمغروری بود که ديکته 

بقول عبدالصمدغوث،در آخرين سفريکه او به . امور داخلی کشورش نپديرفت
مسکو انجام داد، باری بريژنف ضمن مذاکرات رسمی از روش حکومت 

و ناتو در داری داوودخان ، مبنی بر افزايش کارشناسان کشورھای عض
. افغانستان انتقاد کرده، اظھار نمود تا آنان را از افغانستان خارج نمايد

آنچه ھمين حا� بوسيله رھبر اتحاد «: داؤودخان در جواب بريژنف گفت
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از نظر . شوروی گفته شد، ھرگز مورد قبول افغانھا قرار نخواھد گرفت
ما ھرگز . ستان استافغانھا اين اظھارات دخالت صريح در امور داخلی افغان

به شما اجازه نخواھيم داد که به ما ديکته کنيد که چگونه کشور خود را اداره 
اينکه چگونه و در کجا . کنيم و چه کسی را در افغانستان استخدام نمائيم

ًکارشناسان خارجی را استخدام کنيم انحصارا و کامB حق دولت افغانستان 

اشد، فقير خواھد ماند، اما در عمل و افغانستان اگر �زم ب. خواھد ماند
کودتای ثور وپيامد آن (» .گيری خود آزادی خود را حفظ خواھد کرد تصميم

 )، فصل چھارم١٩٩۶درافغانستان، ازاين قلم، چاپ 
اين مذاکرات در فضای صميمانه خاتمه نيافت و داودخان ناراضی از 

 داود ميخواست .ًمسکو به کشور برگشت و متعاقبا به پاکستان سفر نمود
ھای کشورھای  افغانستان را از زيربار و نفوذ شوروی نجات دھد و کمک

ھمسايه، ايران و پاکستان و عربستان سعودی و مصر و غيره را در جھت 
گان شوروی که در اين  اما متاسفانه که گماشته. عمران کشور جلب نمايد

ر داودخان را در سفرھا، داودخان را ھمراھی ميکردند، جزئيات مذاکرات سف
کشورھای اسBمی منطقه به مقامات شوروی گزارش ميدادند و بنابراين 

 ١٣۵٧دسايس شوروی بر ضد داود بکار افتاد و با اجرای کودتا خونين ثور 
. اش کامB نابود گرديد تن اعضای خانواده١٧داود خان با ) ١٩٧٨آپريل (

گرفت ويکی دوماه خون داودخان وکودکان معصومش، دامن کودتاچيان را 
بعد از پيروزی کودتا، شورشھای مردم برضد رژيم آغاز گرديد وظرف يک 
دھه تمام سران کودتا يکی بعد ديگری سربه نيست شدند،چنانکه حتی قبر آنھا 

 .ھم برای کسی معلوم نيست
استقامت و پايداری داودخان در برابر بمباردمان وحشيانه کودتاچيان 

 تسليم ناپذير وی به دژخيمان فاجعه ھفتم  وشھامت١٣۵٧درھفتم ثور
ًثور،واقعا درتاريخ افغانستان بی نظيراست وميتوان گفت داود خان نخستين 

شھيد سر به کف افغان است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسليم به  
ومرگ مردانه وشرافتمندانه را برتسليم شدن وبه  .دشمنان خود فرود آورد

لت رھبران وابسته به بيگانه، با گردن افراخته اسارت درآمدن درچنگال ذ
پذيرفت و نام خود وخانواده خود را در صف  دليرمردان کم نظيرتاريخ ثبت 

  .کرد
  از ) وآن گلوله باران بامدادبھار(آقای سياه سنگ در بخش بيست وششم 

  کتاب خاطرات دکتورعبدالرحيم نوين ازقول سروررنا،  نکات ذيل را بازتاب 
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  : ميدھد

در لحظاتی که غـرش جتھـای جـنگی و صـدای فـير توپھـای "
ًکـمـونيسـتھـا در فضای کابل، مخصوصا در مـناطق مـورد توجه شـان مـی 

و برادرش سـردار مـحـمـد نعـيم ] مـحـمـد داوود[پيچيد، در حضور رھـبر 
. خـان نشـسـته بوديم و درباره اوضاع جـاری مذاکـره و تبادل نظر داشـتيم

دير وزير داخله اصـرار ميکـرد که بايد سـران زندانی کـمـونيسـتھـا طی ق
ًمحاکـمـه صحـرايی فـورا اعـدام شـوند، زيرا اوضاع به جـاھـای خطـرناک 

اگـر آنھـا نجـات يابند فجـايع غـيرقـابل تصور به وقـوع . رسـيده اسـت
  . مـيپيوندد و نجـات از آن ناممکن خـواھـد بود

چنين تصمـيم عجـو�نه و : "رحوم باعصبانيت فـرمـودسـردار مـ
غـيرمسـئو�نه مـا را نه تنھـا در برابر مـردم افغـانسـتان بلکه در مقـابل 
جھـانيان جـنايتکار مـينمـاياند، از ســوی ديگـر، از چـند نفــر وطـنفـروش و 

  ." نوکـر بيگانه، شـخصيتھـای بزرگ سـياسـی مـيسـازد

چند دقـيقه بعد مـن نيز نظر به ضرورت، . ز اتاق برآمـدوزير داخله ا
ديدم قدير در گوشـه دھلـيز با کسـی تيلفـونی صحبت . از مجـلس خـارج شـدم

در اين : "او مـيگفـت. از آواز بلندش دانسـته مـيشـد که عصبانی بود. ميکـند
 حـيث مـن به. لحظه از سـردار امـرگـرفـتن مشـکل و حتا از ناممکنات اسـت

آواز مـرا به حـيت آمـر ثبت . وزير داخله امـر مـيکـنم ھـمـه را اعـدام کنيد
بعد از مکث مختصر، ." ھـمـينکه بيايم برايت تحـريری سند مـيدھـم. کن

نمـيدانم از جـانب مقـابل چـه شـنيد که با صـدای بلندتر و خشـمگينانه تر داد 
ھـمـه : "بعـد گفـت. صبانيت گذاشـتو گوشـی را با ع." مـن امـر مـيکنم: "زد

  ." ....وطـنفـروش، جـنايتکار و خـاين شـده اند

سپس با سـردار نعـيم در باره اين بدبختی و عـلتھايش صحبت 
در : وزير داخله با عجله از سـردار مـحـمـد نعـيم خـان پرسـيد. مـيکـرديم

مـوديد؟ سفـير فـرانسـه مـورد پيشـنھـاد ســفـير فـرانسـه چه تصمـيم اتخـاذ فـر
. پيشـنھـاد کـرده بود که اگـر به سفـارت پناه ببرند، محفـوظ خـواھند مـاند

اين پيشـنھـاد را نپذيرفـت و ] مـحـمـد داوود[برادرم : "سـردار نعـيم گفـت
گفـت شـرم اسـت به حـيث سـرباز برای نجـات از مـرگ، در وطـن خـود به 

امـا رفـتن . مـرگ را ھــزار بار ترجـيح مـيدھـم. سفـارت خـارجـی پناه ببرم
. ديگـران به شـمـول اعضای خـانواده را قبول کـرد و دسـتور داد آنجـا بروند
خـانمش نيز رفـتن به سفـارت را نپذيرفـت و گفـت در زندگی و مـرگ 
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در نتيجه ھـمـه تصمـيم به مـاندن در ارگ را . شـوھـرم شـريک مـيباشـم
  ."گـرفـتند

چنين بود شھامت داودخان وخانم ودختران وپسرانش که مرگ را 
درخانه خود ودرکنارھمديگر قبول کردند،ولی ننگ فرار وپناه جستن به 

  .سفارت يک کشورخارجی را نپذيرفتند
از زبان " و آن گلوله باران بامداد بھار"سياه سنگ در بخش بيستم 

ھوری حکايت ميکند که عبدالرحيم شادان صاحب منصب حزبی در گارد جم
ســردار محـمـد ] ١٩٧٨اپريل٢٨[حـوالـی سـاعت چـھـار صبح ھـشـتم ثور "

داوود، صاحـبجـان، سـيد جـان و عـبدالحق عـلـومـی را احضار کـرد و با 
توجه به نرسـيدن کـمک سـاير قـطعـات به ارگ و بيھـودگی مقـاومـت چنين 

برای اينکـه جـوانان بيشـتر از .  شـوندنمـيخـواھـم جـوانان تلف: "ھـدايت داد
مـن تســلـيم نمـيشـوم، زيرا در تمـام . اين تلف نشـوند، گـارد را تســلـيم دھـيد

وظيفه داری در پسـتھـای وزارت دفـاع، صـدارت و رياسـت جـمـھـوری 
ھـيچگـاه به افـغـانسـتان و . مصـدر خدمـات صادقـانه به مـردم و وطنم شـده ام

اگـر مسئولـيت يا جـرمـی داشـته باشـم، . م افـغـانسـتان خـيانت نکـرده اممـرد
اين ھم اعتراف يک ." مـرا در دادگـاه مـردم افـغـانسـتان محـاکـمـه کـنند

عضوحزب دموکراتيک خلق که براستقامت وشجاعت داودخان شھادت 
  .ميدھد

غان خBصه داودخان از جمله آن شخصيت ھای شجاع و وطن پرست اف
است که می بايد وی را درصف احمدشاه درانی ، وزيرفتح خان 

تBش ھای  وطن پرستانه وی .واعليحضرت امان هللا خان به حساب آورد
برای اعتB وترقی کشور چه در دوره صدارتش وچه پس از تاسيس نخستين 
جمھوريت درافغانستان ، جای ھيچ شک وشبھه نيست واقدام مدبرانه وانقBبی  

، يکی از آن ١٩۵٩رجھت آزادی زنان افغانستان از زندان چادری دراش د
اقداماتی است که زنان کشور بايستی بيش از ھرکس ديگری ازاو ممنون 

 .ومشکورباشند واو را حامی حقوق وآزادی ھای مدنی  خود  بدانند
توجه خاص داؤودخان به عصری ساختن  اردوی ملی افغانستان 

ودرجات والقاب مختلف صاحب منصبان اردو از وتعيين نام ھا ورتبه ھا 
کارھای مھمی است که صاحب منصبان تحصيل کرده اردوی افغانستان بھتر 

داؤودخان شخصيتی وطن دوست بود . از ھرکسی ديگر آن را درک ميکنند
که تعصب قومی ومذھبی نمی شناخت وآبادی وترقی افغانستان بزرگترين 
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 يی از کشورميگذاشت،برای عمران ھرخشتی که درگوشه. آرزوی او بود
احداث شاھراه ھا،اعمار بندھای آب، . وابادی خانه مشترک افغانھا می گذاشت

مراکز صحی وشفاخانه ھا، پوھنتونھا وپولی تخنيکھا،ساختن ميدان ھای 
ھوائی بين المللی درکابل وقندھار، وشيندند ھرات، اعماربندھای برق نغلو 

گرھار واحداث پروژه ھای انکشافی زراعت وماھی پر وبند درونته در نن
وآبياری در ھده وغازی آباد ننگرھار، ھلمند و سرده غزنی، پروان وخان آباد 
وبندکوکچه، تاسيس شرکت قند بغBن وفابريکه روغن سپين زر درکندز 
ونساجی گلبھار و بگرامی و کارخانه کود و برق مزارشريف، فابريکه ھای 

فی کندھار وتاسيس فابريکه نان پزی سيلوی پروسس ميوه و پشيمينه با
مرکزی در کابل وقندھار، اعمارفابريکه خانه سازی درکابل وکارخانه سنگ 
رخام در لشکرگاه واز ھمه مھمتر تقويت اردوی ملی وتامين امنيت سرتاسری 
درکشور، از جمله ھای کارھای ماندگار حکومت اين مرد وطن پرست است 

زب دموکراتيک خلق توسط مجاھدين وقوماندانان که ھمگی در دوره رژيم ح
از بيخ وبنياد ) ISI(جھادی وبه دستور سازمان استخبارات نظامی پاکستان

منفجر ساخته شدند وسامان آ�ت آن ھا به توسط مجاھدين صاحبان به پاکستان 
  .برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد

ھای اجتماعی، در عھد حاکميت داودخان با وجودکاستيھا وبی عدالتی 
عزت وشرف شان از . ھمه  مردم از امنيت جانی ومالی برخورداربودند

ناموس وحيثيت شان مورد تجاوززورمندان قرار . تعرض مصئون بود
کسی اگر ميخواست . خانه وملکيت ھای شخصی مردم در امان بود. نميگرفت

رشريف ھروقت شب ميتوانست به تنھائی با پشتاره ای از پول ازکابل تا مزا
ويا ھرات وقندھار وجBل آباد مسافرت کند، کسی نبود که راھش را ميگرفت 
و يامی پرسيد که چه باخود حمل ميکند ؟ خBصه مردم اگر ھيچ نداشتند، 
امنيت داشتند وامنيت مھمترين وبا ارزش ترين ارمغان دولت در يک 

 زندگی متاسفانه با کودتای ثور مردم اين با ارزش ترين نعمت. کشوراست
  .يعنی امنيت خود را از دست دادند

به داود خان، "قھرمان جھاد"يا " قھرمان ملی"جای دارد که لقب 
نخستين رئيس جمھور افغانستان ونخستين شھيد جھاد داده شود، نه به 
آنانی که دردوران جھاد ويا قبل ازجھاد درخدمت منافع بيگانه قرارگرفته  

ھای استخباراتی پاکستان، امريکا، وتا روز مرگ خود درخدمت سازمان
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 روسيه، ايران، ھند ، انگليس وفرانسه وغيره قرارداشت ، واکنون از 
 خيرات  ھمان خدمات جاسوسی به عنوان قھرمان ملی؟ برشانه ھای ملت

افغان تحميل  شده و پيوسته از پول بيت المال،برای او حوصله   پر نجيب و
اين قھرمان  تسليم ناپذير، به تبليغات واما شھيد داؤود خان،.تبليغ ميشود

افغانان وطن پرست می بايستی در باره  اين . ھيچ کسی احتياج ندارد
قھرمان جھاد وطن نام ولقب درخور شخصيت وشھامت واستقامت او 

را به شھـيد داود » قھرمان ملی«ومن لقب . جستجو کنند وپيشنھاد نمايند
ن يک محفل پرشکوه از صدمين  خان، نخستين رئيس جمھور افغانستان ضم

صدمين سال تولد داؤودخان برابر است . سال  تولد وی پيشنھاد مينمايم 
  مي<دی٢٠٠٩ جو�ی ١٨با

  ! نام وياد آن شھيد قھرمان ھمواره زنده وجاويدان بادا 

  ٢٠٠٩/ ۵ / ۴پايان 
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  ممقاله نھ

  

 

  چاپ ترجمه روسی

  »ھاروآن گلوله باران بامداد ب«

  !به نويسنده ومترجم آن مبارک باد

  

  غوث جانبازمترجم کتاب                     داکترسياھسنگ نويسنده

 "لوله باران بامداد بھاروآن گ"خبرچاپ وانتشارترجمه روسی کتاب 
،پژوھش آقای داکترسياه سنگ،وترجمه آن ازقلم مترجم چيردست افغان آقای 

 جرمن آنBين، بازتاب - غوث جانباز، خبرمسرتباری بود که در پورتال افغان
  . يافت وازاين طزيق دل دوستداران کتاب وفرھنگ را شادمان ساخت

نويسنده ورهللا سياه سنگ، بدين مناسبت من اين پيروزی را به آقای صب
                                                            .تبريک ميگويممترجم روسی آن جانباز،غوث  به آقای ھم وکتاب 

باسبک گيرای " وآن گلوله باران بامداد بھار"چاپ متن دری کتاب 
ل از سوی ًنگارش  وتحقيق آقای سياه سنگ، تقريبا چندھفته قبل در کاب

مرگزانتشارات دانش پايان پذيرفت  ويک تبصره جامع  برآن ،از سوی رازق 
مامون، صورت گرفت که در واقع آب سردی بود برسر تمام بدگويان 
وبدخواھان داکتر سياه سنگ، که کار وی را درزمينه حقيقت قتل داؤودخان 

رداده وخانواده اش در مدت يک سال قبل مورد تبصره ھای تنک مايه قرا
  .بودند
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اينک با مسرت مطلع ميشويم که نه تھا متن دری اين کتاب با استقبال 
گسترده اھل بصيرت  در داخل وخارج افغانستان روبرو شده، وبراثرھمين 

) رحمت آريا(استقبال مردم، ترجمه پشتوی آن از قلم نويسنده محبوب افغان
 ترجمه روسی اين شد،بلکه تکميل گرديده وعنقريب بزيورچاپ آماده خواھد

کتاب درزمان کمتراز يک ماه بعد از طبع متن دری آن ، در مسکو نيزبه 
از چاپ برون آمد ودر دسترس ) غوث جانباز(ھمت نويسنده قوی دست افغان

 قرار عBقمندان دريافت حقايق آغاز تراژيدی افغانستان در سه دھه اخير
  . گرفت

ف در اين کتاب، چون من باوردارم که ياد داشتھا و تذکرات مختل
شBقی برپھلوی آن عده از رجال وشخصيتھای سياسی ونظامی شوری خواھد 
خورد که نقشی در ايجاد و يا آغاز اين تراژيدی داشته اند، وممکن است 
 Bبرخی را وادار بنمايد تا قلم بردارند وگوشه ھای ديگراين حقايق را برم

  .کنند
نه داؤودخان وخانواده اش، در ھموطنان ما می دانند که ، قتل سنگد�

، توسط کودتاچيان منسوب به حزب دموکراتيک ١٣۵٧ ثور ٨بامداد بھار
خلق افغانستان، سرآغازتمام مصيبت ھا وبدبختی ھا وخونريری ھای پايان 

و اگراين فاجعه دردناک تاريخی . ناپذير درسه دھه اخيردر افغانستان است
بود، ولی از قتل داؤودخان به عنوان يک رخ نمی داد و يا اگر کودتا رخ داده 

الترنتيف آينده خود داری ميشد، شايد فاجعه افغانستان به اين گستردگی نمی 
کشيد و موقع به تجاوزشوروی و بالنتيجه  بخون ريزی مجاھدين نميرسيد و 

 ھزارانسان ۶۵شھرتاريخی کابل به ويرانه موحشی مبدل نميگرديد و خون 
  . گ  آن شھررا رنگين نميکردبيگناه کابل خشت وسن

ھمه صاحب نظران افغان بدين باوراند که تاروزيکه داؤودخان 
  مثل امروزبراريکه قدرت افغانستان تکيه داشت ، پاکستان جرئت نداشت 

، ولی با از ميان رفتن داؤودخان از صحنه  سنگ اندازی کندافغانستان بسوی 
ارنگ خود که در لباس سياسی افغانستان، پاکستان توسط جواسيس رنگ

سعی کرد ھمه داروندار وھستی تاريخی  رھبران تنظيمی ظاھر شدند،
  . افغانستان را به باد فنا بدھد

اردوی افغانستان را که نيرومند ترين اردوی منطقه بود، از بيخ و 
ريشه از ميان ببرد وتمام وسايل وتجھيزات نظامی را بشمول طيارات جنگی 

رات حمل ونقل نظامی وده ھا ھزاروسايل زرھی و ديگرطيا٢٢ و٢١ميگ 
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وموتوريزه وغيره را با ذخايرو راکت ھای دوربرد سکاد ولونا و 
ديگرتجھزات ثقيله نظامی ھمگی توسط رھبرجمعيت اسBمی ويا 
رھبرشورای نظار به کشورھای پاکستان وتاجيکستان وغيره انتقال گرديد و يا 

 ھای شخصی ايشان  ريخت و ذخيره به نرخ کاه ماش فروخته شد و به حساب
  .گرديد

پيامد، از ميان رفتن داؤودخان،تنھا به از ميان رفتن اردوی افغانستان 
 سال اخير پيوسته خون افغان توسط  وھشتخBصه نميشود، بلکه درمدت سی

افغان ريخته شده، تمام تاسيسات زيربنائی ،اقتصادی وآبياری وبھداشتی 
 و تعليمی وخدماتی  و غيره وغيره بوسيله وصحی ومخابراتی ومواصBتی

اجنت ھا وجواسيس پاکستان درلباس رھبران و قوماندانان جھادی 
  .درافغانستان از ميان رفته واز ميان برده ميشود

اين درحالی است که بدنبال آفت مجاھدين، بBی طالبان را پاکستان بر 
 کشور جھان ۴٠،  سپتمبر در امريکا١١اين کشورنازل کرد و براثر حادثه 

دريک ائتBف ضد ترورويزم برافغانستان حمله آوردند و از زمين وھوا بر 
 سال بدينسوبمب ٨اين کشور ويران شده و اين مردم بدبخت  و بB کشيده از 

ھای چندھزارکيلوئی ميريزند واز اين کشور�براتوار آزمايش آخرين سBح 
دخان زنده می بود، بال درحالی که اگرداو.ھای کشتار جمعی ساخته اند

  .وپرکسی ميسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد ببيند
جاذبه شخصيت مرحوم داؤودخان ،درميان روشنفکران افغان،چنان بود 
که که وقتی مصاحبه داکترداودجنبش  با زھره نعيم،خانم برادر داؤودخان 
ثور ٧خود شاھدعينی ماجرای قتل وحشيانه داوودخان وخانواده اش در 

در بی بی سی انتشاريافت، بBفاصله داکتر سياه سنگ را برآن  بود،١٣۵٧
 ساعت واپسين زندگی ٢۴ "داشت تا درجستجوی اين حقيقت بيفتد که

 ساعت واپسين ٢۴چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی " داؤودخان
زندگی پرزيدنت داودخان ، داکتر سياه سنگ را واداشت تا دراين زمينه يک 

 نظيرتاريخی  را به ھموطنان ما عرضه کند،وبا اين کارخود، پژوھش بی 
دوست ودسمن را واداشت آن را با دقت ھرچه بيشتر بخوانند و ديدگاه ھای 

  .ابراز کنند) چه موافق، چه مخالف(خود را 
داکترسياه سنگ، با توجه به  ھمه عکس العمل ھا، کارش را بطور 

اثرش حتی از آنھايی که برکار او استوار وخلل ناپذيرادامه داد ودرپايان 
خرده گرفته بودند و اتھاماتی ھم از ھرقبيل بر او وارد کرده بودند، نيز 
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باسپاسگزاری ياد آوری نمود وافزود که اگر انتقادات اين ھموطنان نمی بود، 
  !زھی براين سعه صدر. شھرت کتابش به شش گوشه جھان نمی رسيد

  

 داؤودخان زندگی کرده اند و يا با او کسانی که در دورۀ حيات و اقتدار
ھمکار بوده اند، بيش از آقای سياه سنگ، داؤودخان را می شناسند وخوبتر 
ميتوانند در مورد شخصيت  او و آروزھايش نسبت به افغانستان قضاوت کنند 

يل ريم عطائی،داکتر حسن شرق وعبدالجلو نظر بدھند، چنانکه آقايان انجنير ک
 نزديک داؤودخان درمواقع مختلف ازکارکردھای وطن يلی از ھمکارانمج

پرستانه داوودخان در ھردو دوره زمامداری شان، برای انکشاف وترقی 
وتعالی افغانستان ، خالصانه وصادقانه ابرازنظرکرده اند که بسيار آموزنده 
است و برای آنھای که درک درستی از اوضاع افغانستان وجھان ومنطقه در 

  .اودخان ندارند، بسيار کمک ميکنددوره اقتدار د
 اما چيزيکه برای من،بسيار پراھميت است، نظريات يک متخصص 

،مشاور امور پBن و اقتصاد "گيورگی پترويچ يژوف" بنام   روسی،
در عھد صدارت داودخان است که اينک پس از دروزارت پBن افغانستان 

وبرنامه  ھای سی سال بعد از قتل داؤودخان قلم برگرفته واز شخصيت 
  .انکشافی  او برای توسعه افغانستان سخن ميگويد

 اھميت مقاله ايکه اين متخصص روسی در مورد داؤودخان 
سردار محمد داؤود، دولتمرد و  "زيرعنوان

نگاشته وتوسط آقای غوث جانباز ترجمه " انسان
 جرمن به نشررسيده ومن -شده و درپورتال افغان

مه  اين کتاب نيزبه اميدوارم که در ضميمه ترج
 "نشررسيده باشد، برای من ، از اھميت کتاب 

وآن . " کمترنيست"وآن کلوله باران بامداد بھار
اگر در جستجوی کشف " گلوله باران بامدادبھار

چگونگی قتل داؤودخان از سوی يک افغان است، اين مقاله حکايتگر آرزوھا 
تان از قلم يک فرد واميال داؤودخان برای سربلندی وخوشبختی افغانس

  .غيرافغان است
از ":درجايی از مقاله اش چنين نوشته ميکندگيورگی پترويچ يژوف، 

ديدگاه من رئيس جمھور محمد داوود، يکی از بزرگترين، برجسته ترين 
چھره ھای سياسی و اجتماعی افغانستان در نيمۀ دوم قرن بيستم بشمار 
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فغانستان جاودان است بلکه نام و نقش او نه تنھا در تاريخ ا. می رود
سياست و طرزالعمل او به طور غير مستقيم با�ی سياست ھای دو ابر 
قدرت آن زمان يعنی اتحاد شوروی و ايا�ت متحدۀ امريکا نيز تاثير داشته 

در بارۀ کوايف انسانی محمد داوود می توانم بگويم که به نظر من او .است
باشد و تحمل مخالفت با نظريات شخصی بود پيچيده، دوست داشت يکه تاز 

اگرچه بايد بگويم که در موارد معين وقتی مطمئن می . خويش را نداشت
شد که مخالفت ھا می توانند به خير و ص<ح وطنش تمام شوند، به آنھا 

چون (می خواھم اذعان نمايم . گوش می داد و حتی از آن قدردانی می نمود
د از استد�ل و برھان قوی که محمد داوو) خودم بارھا شاھد بودم

برخوردار بود، او استعداد آنرا داشت تا ھم صحبتش را قناعت دھد و 
تصور من اين است که محمد ....موضعگيری خويش را با�ی او بقبو�ند

داوود قلبا ً می خواست افغانستان را عصری بسازد و سطح زنده گی مردم 
ند که دشوار بود آنھا را اما پروژه ھا آنقدر زياد بود. را بھبود بخشد

  ) جرمن آنBين،زيرنام غوث جانبازرجوع شود- آرشيف افغان(."شمرد
برمبنای شھادت صادقانه اين متخصص روسی،  برنامه ھا وپBنھای 
ًکه توسط داؤودخان برای انکشاف وترقی افغانستان طرح و قسما به منصه 

 با روحيه ملی ووطن اجرا درآمد و با مرگ او بقيه نا اجرا ماند، انسان را
خواھی اين شخصيت بزرگ آشنا ميسازد و با مطالعه اين افکار و ايده ھای 
او برای وطن ما است که به مرگ او افسوس ميخوريم وقتل او را ضايعۀ 

  .جبران ناپذير برای  ملت خود ميشماريم 
  !روانش شادويادش گرامی باد

  ٢٠٠٩ / ٩/ ٢٣پايان 
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  مدھمقالۀ 

 

   "سي انگلی و توطئه ھای امانۀ دوریازنگرب" 

   افغانستانخي درتارري نظی اثر بکي

 

 پرداختن به کار ی ھای گژهي از ویکي
 ی برای ، حوصله مندیخي تارقاتي وتحقخيتار

 یاسناد ومدارک سر  ی ھافيرجوع به آرش
.  استیخي اسناد تاریومحرم  ودقت درجمع آور

دن اسناد  دازي ودقت درتمیبدون حوصله مند
 از دروغ ، سره از قتي،حقی از اسناد جعلیاصل 

 ،ارائه ی وگزافه گوئیالبافي از ختيناسره ، واقع
 مشکل بي کم عاي وبيع  ی بیقي کار تحقکي

  . خواھد بود

 با مراجعه خ،ي تارقتي کشف حقی دارد تا برافهي وپژوھشگر وظمحقق
رد مطالعه را با دقت  موۀ دوریاسيس  - یخي معتبر اسناد تاری ھافيبه آرش

 و ثقه لي اسناد کوتاه وطومي انبوه عظاني قراردھد و از میتمام تحت بررس
 از ی عارکه ندي را برگزيی بدون مبالغه، آنھااي زيومدارک مبالغه ام وناثقه 

 اسناد ومدارک ني ایوقت. باشد  دروغ ني احتمال کمتری داراايدروغ وگزافه  و
 اسناد ني افي وتألني درھنگام تدودي بایع م محقق موضود،ي گردیجمع آور
 نيا.  قراردھدی را از ابعاد مختلف آن مورد بررسیخي تار- یاسيس  ۀديھر پد

 دهي پدکي ظھور یرونيوب  ی زمان ومکان وعومل درونطيابعاد شامل شرا
  . شوديم

 طي وابسته  به شرای اجتماع- یاسي سۀدي توجه داشت که ھر پدديبا
 کي باشد، ھمانگونه که یم  ني وابسته بزمان ومکان مع وی وخارجیداخل
 ی می وخارجی داخلطي  مراحل ظھورو صعود خود را برطبق شرادهيپد
 ی وخارجی داخلطي وابسته به شرازي ندهينزول آن پد  ھمان گونه د،بهيمايپ

 کي چگاهيھ  ی اجتماع-یاسي سی ھادهي  پدی ھایدر دگر گون.  استیوزمان
 کي فقط با درنظرداشت ابعادچھارگانه است که شود،يشته نمُبعد مطلق پندا
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محقق . رودي ماني بازد و از می رنگ مايو  ابدي ی وقوام مرديگي شکل مدهيپد
 ی گاھچه مد نظر داشته باشد، یخي تاری ھای ھمه ابعاد را در بررسدي بایم
 در یُ بربعد خارجیُ بعد داخلی تفوق دارد و زمانیُ بربعد داخلیُبعد خارح 

 ی ھادهي پدني ایني عیمصداق ھا . کندي موثرتر عمل منيزمان ومکان مع
 انهي وشرق مقاي افری عربی ازکشورھای در برختواني را می واجتماعیاسيس

  . مشاھده کردنسويسال بد از دو 
 بدتر وسخت از ی عربی در کشورھایاجتماع- یاسي سطي شراديشا
 در یومردم ما از جھت فقر اقتصاد  کشور ما نباشد، ی اجتماعیاسي سطيشرا

 که جامعه ما ی از آنجائی مزبور قرار دارند، ولیسطح  نازلتر از کشورھا
 هي در سطح مردم تونس ومصروسوریاسي ودانش سیسواد وآگاھ از لحاظ  

 و استخبارات یالملل  ني بیروھاي با درنظرداشت نقش حضور نستند،ين
 برضد ی عمومزشير به خ در کشور، مردم ما تاھنوز قادیخارج

 ی ودارائی شخصی ھاتي غصب ملکیدولت  یاي ومافی جنگتکارانياستبدادجنا
 در ی عمومیتي نارضاني ازايیھرچند جوانه ھا. نشده اندی عمومیھا
جوانان آزاد (و) یمثل حزب ھمبستگ (یاسي ساب از احزیتظاھرات برخ 

 ی که با راه اندازديرس درماه ثور امسال وسال پاربه مشاھد ) افغانستان
 ومتھم به ی جنگني مجرمري درکابل وھرات وننگرھار ، تصاویتظاھرات
 ونفرت وانزجار خود ومردم را نسبت دنديبه آتش کش  را تي بشرهي علتيجنا

 ی عموماميق  کي ی برای وخارجی داخلطي ھنوز شرای ول،به آنھا ابراز داشتند
 دولت کابل   فراھم اگونهياف فاسد وممي رژی وسرنگونیبرضد استبداد داخل

  .ستين
 بزبان دهي پدکي  اني پرداخت وبۀوي با�،شطي درنظرداشت ھمه شرابا

 ی موضوع تحت بررسميوتفھ  درافھام ی نقش ارزنده ازيمورد استفاده ن
 زحمات محقق برباد ،تمامی زبان رسمیاري معاتيدارد،بدون تسلط برادب

  . روديم
 رعنواني زی برسر کتاب جناب داکتر زمانمي آئی مقدمه اکنون مني ابا

 از یکي  »ی حکومت امانهي علسيانگل  ی وتوطئه ھای امانۀ دوریبازنگر«
 ی وتوطئه ھای امانۀ دوریبازنگر «،کتابیخي تار– یقيآثار پرارزش تحق

 محقق وپژوھشگر نامدار کشور جناب داکتر یسو  باشد که از یم" سيانگل
 و افتهي  نگارش ی ابتدا بصورت مقا�ت پژوھشکاي در امریعبدالرحمن زمان
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 ی امانۀ  دورخي و به خوانندگان وعBقمندان تارفيسپس بصورت کتاب  تأل
  .  استدهي گردشکشيپ

از )  صفحه4(شگفتاري پکي، با ) صفحه639و( فصل9 در کتاب
 ی اکادمی مشاورعلمعيهللا رف  بياز محقق حب)   صفحه6 (ظي تقرکيمؤلف، و
صفحه 18 ، مي صفحه ضما38 ،یصفحه متن اصل564نستان، علوم افغا

 نامه ی صفحه زندگ3 رجال،یصفحه فھرست نامھا6کتاب، فھرست منابع 
هللا وملکه   از شاه امان یخي عکس ونقشه تار72مختصر مؤلف،ھمراه با

 ۀ موسسی افغانستان، از سویاسي سیاي در قضادخلي رجال ذگريا،وديثر
 در کاغذ درجه اول  در جBل آباد یاعل افت  موسکا با قطع وصحینشرات

  . استدهيبه چاپ رس) ش1391زمستان (2013 سال ليافغانستان در اوا
 دي شھی غازی مشخصات کتاب، عکس لوی صفحه اول بعد از معرفدر

 دهيچھارم جنگ استقBل، جد مؤلف د  قوماندان جبھه ،ی خان کنررزمانيم
در صفحه . مرد جان باز اھداء شده استی آن غازی که کتاب به نام نامشوديم

 حضرتي رنگه اعلري با تصوبي کتاب، قصردارا�مان قبل از تخریپشت اول 
 ،یودر صفحه چھارم پشت   سي ازافغانستان وانگلرقي امان هللا ودو بهشا
 ی تکاندھنده اامي که پکندي قطارآھن در کابل نظر را جلب مني نخستريتصو

  .در خود دارد
 به نگارش آمده راي گاتي با سبک روان وادبی دریبان فارس به زکتاب

 اسناد محرم ۀدست اول وارائ و خواندن آن لذتبخش واز لحاظ اطBعات 
 زي برانگني دلچسپ وتحساري  بسستمي در قرن بی حکومت ھند برتانویفيآرش
  .است

 یخي آگاه وبادرک سلسله مقا�ت محققانه وبا ارزش تارخوانندگان
شاھد  ) ی حکومت امانهي علسيانگل  یتوطئه ھا (ۀ  در باریر زمانجناب داکت
 وطن پرستانه  ی و دلچسپی مقام با حوصله مندی پژوھشگر عالنياند که ا
 اسناد یوً وعمدا کتمان شده را از رارمھمي بسۀ برھکي خيمربوط به تار اسناد 

 مي موزتشي از بر20قرن   در سي انگلۀ وزارت خارجی ھافيمحرم آرش
 اقتباس و ی قابل وصفی با حوصله مندیبرتانو    ھندفي آرشميوھمچنان موز

 ارسودمندي اسناد مھم ، مواد بسني افي وتألقيوسپس از تلف  داشت نموده ادي
 مقا�ت بشکل  وپژوھش، قي قبول شده تحقیارھايوآموزنده را مطابق مع

 یتند ساز کامل مسیطرفي با بی دریراي گاتي با زبان روان وادبحدهيعل
  . کشور ارائه داده اند  جوان ی ما ونسل ھاینموده و برا
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 ولذت برده في ھرفصل وھر عنوان کتاب مورد بحث کۀ از مطالعمن
 تواني داشت ومی من تازگیکه برا   دمي در آن دیاديام ونکات بکر وتازه  ز

 از خبري وبادهي بر جامعه ساده وپسي استعمار انگلی از سوکهيبه عمق فاجعه ا
 اشک جامعه خود ی ھای برد و بر بدبختی ما نازل شده است، پزيچ ھمه 
  .ختير

 از ی که درکودکخوردي من به شاه امان هللا از آنجا آب می عBقمندعلت
 راجع به شاه امان هللا  مروزين  محل خود در سوادي باي کمسواد دانيشفير

 در ی بودم ولدهي ھا شنفيوتوجه او نسبت به مردم  واستقBل کشور تعر
 چي  و در ھیردرسي وغی کتاب درسچي وفاکولته درھسهيول دوران مکتب 

امان هللا  نخواندم   شاه ی در مورد کارنامه ھایزي من چیکنفرانس وگردھم آئ
 آن ی را سرنگون وبجای نظام سلطنت1357 ثور در یتا آنکه کودتا. دميونشن

 بود اديل اول کودتا در روزدر سا. را مستقرساخت   ی خلقکينظام دموکرات
 سيانگل  افغانستان را از Bل او استقنکهياز جشن استقBل   از شاه امان هللا وا
 سالگرد ني بعد از اولی ولشد،ي مادي ھايحاصل کرده ، کم کمک در سخنران

 یمگردر عھد کارمل ھا  بمناسبت سالگردھا  .شدي نمادي زي ثور از او نیکودتا
 به نھمي اکنميفکرم. ديگردي می آورادي شتريزشاه امان هللا باسترداد استقBل ا

 خود را ادامه دھندگان راه  مشروطه ی پرچمبرانخاطر آن بود که رھ 
 مردم را نسبت ینيخوش ب  خواستندي منساني وبدکردنديخواھان دوم وانمود م

  وتحولی شاه امان هللا در جھت ترقی برنامه ھاۀ خود که ادامه دھندميبه رژ
  .جلب کنند افغانستان بود 
 وبه کابل ري در خارج کشور تکثزي مرحوم غبار نخي دوران تارنيدرا

 ی شاه امان هللا آگاھی اصBحیھا آورده شد ومردم با خواندن آن از برنامه 
 پسندان مھر آن شاه متجدد ی کردند وکم کم در دل تحول طلبان وترقدايپ

 امان شاه است که من ستمي ھشتاد قرن بپس در دھه. گرفتيجا م  خواه یوآزاد
 او را نسبت ديونفرت شد  او را به استقBل ومردم افغانستان  نيهللا وعشق آتش
 درک واحساس کردم ومھر واحترام او را در دل جادادم و سيبه استعمار انگل

  .او را ارج بگزارم   شتري نمودم بیسع
مه ع< « د کتابم را در مورني اولدني در کشورسو2002 در 
 با تخو�ت تي متنفذ در ضدتيروحان  ،شاه امان هللا ونقش یمحمودطرز

 که یمناري کتاب در سنيا.  چاپ به پشاور فرستادمینوشتم وبرا»  یاجتماع
 از یري بمناسبت جشن استقBل در بن آلمان برگزارشده بود وجم غف2004  در 
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 ري دافغانستان وانجنهيدھن: دوست  یافغانان مھاجربا فرزندان  آن شاه آزاد
  . افتي عي حضور داشتند، اقبال توززي دافغانستان نهللاحسان 

 دوم تي وجنبش مشروطی امانۀ دورخي من ابجد خوان تاری برانيبنابر
 قبول شده پژوھش یارھاي،که با مع  ی داکتر زمانی آقایخي تاری، نوشته ھا

 دارم که اگر نيقي اند و  آموزنده وبا ارزشاري ارائه شده ، بسیخي تاریھا
 شي خویا نظرنوشته ھدي بودند، به تجدی زنده م،ھمیبيوفرھنگ و حب غبار 

 سودمند جناب قاتياز تحق  یري پرداختند وبا بھره گی می امانۀدر مورد دور
  .کردندي را کاملتر ومستند تر مشي خوی ،نوشته ھایداکتر زمان
 رنامي زی کتابزي او نري اخی که درسالھازي نړکاک حسن  داکتر دوارمي ام

 ی اشاراتست،ودرآننوشته ا "  کتنهی نووهي ته ید پاچا امان هللا واکمن" 
 است که در آن دهي  ندسھاي انگلیاز سو  رای سندچي ھی ونکهي برایدارد مبن 

 ی کتاب محققانه آقانيمرور برا  رفته باشد، با یبرسقوط شاه امان هللا تذکر
  . بپردازدشي ھایرفع کاسته  وبدينظرنما دي برکتابش تجدیزمان

 مي برضد رژسي انگلی توطئه ھاراموني پري در دوسال اخی زمانداکتر
 آنھا دي وتوحقيکه سرانجام از تلف  نوشته اند ی فراوانیقي مقا�ت تحقیامان

 آمد که اکنون  در دسترس اھل مطالعه وکتاب اني به میري نظیکتاب قطوروب
 به نيً از آن مقا�ت قبB در پورتال افغان جرمن آنBیھم میدارد و بخش قرار 

 داکردني پیھمه دقت برا  ني ھمه کارو انيا.خوانندگان ارائه شده است
ً ،واقعای برضد نھضت امانسي انگلسي با دساوندي درپیاصل) سرکBفه(سرنخ

 ستي پوره نی که از توان ھرکسخواھدي عالمانه میبائيوشک وقت وحوصله 
 کيبرآوردن   یستگي و استعداد وشاتي ظرفینه که داکتر زمانوخوشبختا

 برآمده ی قابل وصفی کار سترگ را داراست و از پس انجام آن بدرستنيچن
 گو ودل ودماغ منصف قتي وزبان حقنيحق ب  که چشم ی آناندي بایاست وم

 ی،قدردان  ی داکتر زمانیدارند، از زحمات طاقت فرسا وبدون مزد وپاداش آقا
 قرار دھند واز اظھار تشکر ونثار شي خوی واو را مورد نوازش معنونديانم

  .  نورزندغي درشي خویشادباش ھا
 ی جناب داکتر زمانی کار پرمشقت وتوان فرسا را براني انجام امن

 شتري بیبسر رساندن کارھا  را در راه ی ودي مزقاتي و توفميگوي مکيتبر
 سلسله اي کتاب ونيشور با مطالعه ا جوان کینسل ھا.  دست خواھانم نيازا

 ۀشيخ وري  به بتوانندين،مي در پورتال افغان جرمن آنBیزمان مقا�ت داکتر 
و ملت ما شده است   جامعه ري که دامنگی ھای و بدبختسي استعمار انگلسيدسا
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 چي ھسي دسابي فردي خود با استعمار واستبداد نباکاري ببرند و در پی پشتريب
 کار شي خوھني می عمران وآبادانی تن واحد براکي ورند و مثل   را بخیاجنب
خود بکار   ی واجتماعی فردیآزاد وخرد وتجربه خود را در راه رفاه وندينما
  .  رنديگ

 ازکار محققان و پژوھشگران ھموطن درداخل ري وتقدی قدر شناس 
ا  بجاري کار بسی داخلکيواکادم  ی علمی مسئو�ن نھادھایوخارج، از سو
 بلکه کندي نمگراني متوجه دی ضررچي کننده است وھقيومعقول وتشو

 دانشمندان ی خوب از بد و اخBق قدر شناسصي تشخیاعل  ۀ درجانگرينما
 ازآن رونيب  ھموطنان در ري سای کشور از زحمت کشیموسسات علم

  . موسسات خواھد بود
ا از  ریقي کار پرمشقت تحقنيراي که من تا کنون نظکنمي ماعتراف

 در خي ازاستادان تارکيچيھ  ی نگارواز سوخي وتارخداني تارچي ھیسو
 سي رئاي پوھنتون کابل وسي رئی ام و اگر بجادهي افغانستان ندیپوھنتونھا
 د سن،ی کار داکترزمانني بودم، بخاطر تنھا ھمیافغانستان  م  علوم یاکادم
نستان حاصل افغا  دولت صBحي را از مقامات ذخي تاری افتخاریدکتورا

 که وجدان قضاوت ھموطنانش شدي تا تصور منمودمي اھدا می وبه وکردميم
  .دانندي وسودمند را مديمف  ی است وقدرکارھاداريب

 قي ھموطن دانشمند ودقني چنکي که با دانمي خود را خوشبخت ممن
 سودمند شان قاتيوازصحبت ھا وتحق النظر و پرحوصله ھم عصر وآشناھستم 

  . انتقال داده امگرانيام وتا حد ممکن آنرا به دبھره برده 
 ی  برایقي تحق- ی دست آورد بزرگ علمکي کتاب را  ني من ا 

 آن ی محتواۀ در باریاديز  ی ھای وگفتنشمارميم21ھموطنان خود در قرن 
 دور نباشد که با ادي آنروز زدوارمي وامگذارمي مگريدارم که آنرا به فرصت د

  . آن بپردازمیشترمحتواي بیکتاب بتوانم  به معرف یھا  ازفراز ینيگلچ
جنگ استرداد استقBل " مولف گرانقدر،از جمله ني ایخيگرتاري دآثار

 ناگفته ینھفته وحرف ھا  قي،حقاافغانستان،جبھه فراموش شده چترال وکنر
 او ی مبارزی غوشتونکی خپلواکی په آزدسرحد ک«زيو ن" جبھه چھارم
 ،وسائرآثار»هډ ونی کنررزماخاني می دغازیانو کمشھورغزاگ دمومندو په 

 ۀ شان درعرصشتريب  ی ھاتي موفقديبه ام. شان از ارج فراوان برخوردارند
  . کشوری وطبی واجتماعی فرھنگداتيتول

  2013/ 27/7انيپا
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  يازدھم مقالۀ
  

  

  تذکرا�نق<ب، آئينۀ تمام نمای فجايع حکومت سقوی

  )2015/ 28/12- 20نوشته شده در  (

  

  

آخرين اثر تاريخی مB فيض محمدکاتب ھزاره است که  تذکر ا�نق<ب

 345( صفحه 388به ھمت وسعی آقای علی اميری، در کلن آلمان ، در

  .  به چاپ رسيده است)  صفحه مقدمه43صفحه متن و 

  

در اين کتاب، وقايع و رخدادھای سياسی افغانستان  از دسمبر 

از قوس (1929 اگست 23تا ) يک ماه قبل از سقوط رژيم امانی(1928

وچگونگی حکومتداری حبيب هللا کلکانی مشھور ) ش1308 سنبلۀ 3 تا 1307

  . بطور روز مره ضبط و ثبت شده  استبه بچۀ سقاو، 

ويراستار کتاب آقای اميری در مقدمه جامع ومفصل خود نوشته 

 اين کتاب برپايۀ تنھا نسخۀ منحصر به فرد آن که به خط مؤلف،در «:است
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  ». ثبت است، به نشر ميرسد129/ 25آرشيف ملی افغانستان، تحت شمارۀ 
  )مقدمه42ص( 

  :ی خوانيم که  اميری مۀدر مقدمجای ديگری 

تمام اقشار . ھيچ کسی از دم تيغ قلم کاتب در امان نيست«
مختلف مردم افغانستان، از مشرقی وجنوبی تا کوھدامن 
وشمالی، از کارگزاران حکومتی رشوت خوار وباجگير تا تاراج 
لباس ودر آوردن کفش از پای مسافران، از م< نمايان جاھل 

 استفاده گران از دين ومتنفذين وسران معامله گر تا سوء
وکوچی به سود سياست وقدرت، ھمه وھمه را با شجاعت 

اين است که اين . ميدھد وصراحت بی مانند، مورد انتقاد قرار
تأملی در باب سامان  اثر را فراتر از گزارش روز مره ، دفتر

  1 ».ميکندسياسی و نقد اخ<ق و رفتار عمومی، مبدل 

، مقدمه مفصل وجامعی ويراستار کتاب آقای علی اميری

  : برتذکرا�نقBب کاتب ھزاره نوشته است ودريکجا ميگويد

تذکرا�نق<ب، رشته از ياد داشت ھای روزانۀ فيض محمد کاتب «
وچشمديدھای ومشاھدات مستقيم او را از واپسين روزھای دورۀ حکومت 

نه داری اميرامان هللا خان وسقوط او،تا اندکی بيشتراز ھفت ماه از دورۀ 
روائی، بخش  ساختاری و از نظر.ماھۀ اميرحبيب هللا سقو را در برميگيرد

نخست کتاب، حکم مقدمه را دارد وپی رنگی است که رويدادھا و گزارش 
اين ياد داشت ھا از نظرزمانی . ... ھای بعدی بر زمينۀ آن استوار ميگردد

 سقازاده ھمزمان با وقوع انق<ب و تصرف کابل به دست سپاھيان حبيب هللا
شروع ميشود وحدود يک ماه ونيم پيش از آنکه سپاھيان جنوبی، کابل را به 

بدينسان ، . کنند؛ به پايان می رسد]از وجود سقويان خالی[اصط<ح فتح 
آخرين . کتاب تذکرا�نق<ب روايت ناتمامی است که آغاز دارد؛ اما پايان ندارد

   2 »...لربيع ا�و22روز چھارشنبه «:جمله کاتب اينست
نشر اين اثر و رسيدن پيام اندوه آلود مؤلف به مردم افغانستان، اين 

 اگر«  : بودگفته که ھفتصد سال پيش تداعی ميکندرا شمس تبريزی سخن 

                                                
1
  )مقدمه25ص(تذکرا�نق<ب،-  

2
   مقدمه12 ، ص 2013 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ،چاپ -  
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گفتنی باشد و ھمه عالم از ريش من در آويزد که مگر نگويم، بعد از ھزار 
3».سال اين سخن بدان کس رسد که من خواسته باشم

  

 سال بعد از مرگش بگوش آن مردمی رسيد 86 نيز با�خره سخن کاتب
من وقتی اين .  برسدندکه ھيچ يکی ازپيروان راه ورسم  پسرسقو نميخواست

اثر با ارزش تاريخی را خواندم،از بس در آن نکات تازه ومطالب ناگفته و 
 از طريق پورتال   بسيار ديدم، بB درنگ آنرا  به معرفی گرفتم وناشنفته
  . ن جرمن آنBين وسايت تول افغانستان به نشر سپردمافغا

 ضي مB فزيً خاص آنزمان و زبان قسما تند وطعن آماتيادب  کتاب بانيا

 سقاء قرارگرفته ۀ از بچتي که در حمایمحمد کاتب نسبت به اشخاص واقوام

، تداش  چاپ نخواھد قبال ھم درافغانستان اگريتا صد سال د، از نظرمن بودند

عصبات قومی وزبانی ومذھبی ممکن است باعث بگومگوھايی ازسوی زيرا ت

اعضای پارلمان، از نوع اعتراض وکيBن شورا برسر چاپ قاموس آريانا 

دايرة المعارف در مورد ارقام اتنيک ھای افغانستان گردد وسبب سانسور 

. کتاب وحتی باعث برطرفی مقامی که اجازۀ چاپ ونشر آنرا داده باشد، گردد

ن ديدگاه ھمان بھترکه در خارج از کشور امکان نشر آن ميسر گرديده ازاي

است وشايد آھسته آھسته حساسيت ھای وتعصبات نسبت به محتوای کتاب،و 

 مولف آن بمرور زمان کمتر و زمينه برای چاپ آن در داخل کشور ميسر

 اي ی کاپی اصلۀ نسخی متن را از روراستار،ي وبوده که خاطرني به ھم.گردد

است   وبعد در خارج از کشور بدون کم وکاست به چاپ رسانده ه کردسيونور

 ی مطالب و رخدادھانيبنابر  .تا اصالت گفتار ونوشتار مؤلف محفوظ  بماند

 ی کتاب به زبان ھاني ترجمه شده  ای نسخه، از تمام متن ھانيثبت شده درا

  .است  معتبرتر ومرجح تر یسي  وانگلیروس

ربيع ا�ول مطابق  22را  در روز تذکرا�نقBب  کاتب، ياد داشتھای

بگواھی تاريخ، نادرخان   .متوقف کرده است) ش1308سنبله 3(= اگست 23

به ارگ شاھی کابل وارد شد؛ )   1929 اکتوبر15/ش1308ميزان 23( روز

بنابرين ،کاتب پنجاه روز قبل از فتح کابل توسط نيروھای نادرخان، از ضبط 

 .سقاوی عاجر آمده بودو ثبت  رويدادھای 
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 15 اگست تا 23کاش کاتب حوادث آن پنجاه روز يعنی از

که کابل از وجود دزدان ومتجاوزان ) ش1308 ميزان 23- سنبله 3(اکتوبر

سقاوی خالی شده بود، نيز می نوشت وحال واحوال شادمانی خود را نيز 

ه از طرف ابراز ميکرد، اما متاسفانه کاتب بعلت مريضی  از اثر لت و کوبيک

عايد )به جرم نياوردن بيعت نامه از مردم ھزاره ،( حميدهللا برادر حبيب هللا ،

 روز را درج تاريخ 50حالش شده بود،ديگر توان نوشتن نداشت تا وقايع آن 

معھذا کاتب  تا يکسال وچند ماه درحکومت نادرشاه ھنوز در قيد حيات . نمايد

زدان بسرکردگی حبيب هللا کلکانی  از بود، واحتمال نوشتن وقايع ايام فرار د

کابل و دوباره بازگشت وتسليم شدن شان به نادرخان واعدامش درکابل، وجود 

داشت، اما ھيچ کس موفق نشد تا تتمه تکرا�نقBب کاتب را پيدا کند وکتابش 

  . را کامل تر نمايد

، قوماندان کتاب خاطرات جنرال يارمحمدخان وزيریخوشبختانه 

. کابل از چنگ بچۀ سقو، اين خBی تذکر ا�نقBب  را پرميکندلشکرنجات 

کردگی  اقوام جنوبی بسر  وديگرستانفتح کابل توسط قبايل وزيرداستان 

ونامه ھا وتعھدات او را با نادرخان سپھسا�رجنرال يارمحمدخان وزيری و

سران قبايل ونامۀ شاه وليخان را برای امان جان به بچۀ سقو وفرار از 

از قلم ) دخپلواکی او غلواکی جګړی(در مقالۀ زۀ شمالی  ارگ  راميتوان دروا

  .رساله مطالعه کردين اخيرا زيرکياردر داکتر

کاتب به حيث يک مؤرخ ويک شخصيت آگاه و دور انديش که عمری 

را در دربار امير عبدالرحمن خان و پسرش امير حبيب هللا خان، به حيث 

انت و دو روئی وتBش ھای تخريب کارانۀ مؤرخ رسمی بسر برده بود، ازخي

برخی از رجال بلند پايۀ  دولتی  ونيز بعضی روحانيون متنفذ کابل در حمايت 

از پسر سقاو وتشويق وترغيب او برای سقوط دادن رژيم امانی  دراين اثر 

  .بشکل شفاف و تندی نام برده است

   

 :نويسد آقای اميری در بارۀ اھميت تذکرا�نقBب، می

کتاب تذکر ا�نق<ب، تنھا گزارش دست اول يک مورخ دانا و بينا از «
رويدادھای سياسی يک دوران سرنوشت ساز نيست؛ بلکه نگاه يک 
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وتاريخ نگار دارای انديشۀ سياسی به اين تحو�ت نيز " رجل سياسی"

  : نويسنده در ادامه ميگويد».ھست

به روشنی  واقعی ماست ورا�نق<ب، آيينه ی تمام نمای تذک« 
کاتب اھل ھيچ . تمام، ما را آنگونه که ھستيم به ما نشان ميدھد

ازاين رو . ايدئولوژی نبود وھيچ موضع مذھبی، قومی يا زبانی نداشت
او تصويری از سيمای معنوی . در کتاب خود سھم ھمه را ادا کرده است

واخ<قی مردمی که اکنون به تقليد از ايدئولوژی ھای خاستگاه 
می خواند، ترسيم کرده " فرھنگ پنج ھزار ساله" را دارای گرا،خود

است که با گذر نزديک به يک قرن ھنوز از نگاه کردن به آن وحشت 
 19برای مثال ، به اين فقره در ذيل وقايع روز دوشنبه . می کنيم
  :اپريل توجه کنيم29/ثور9مطابق /ذيقعده

 وزيری را، از دراين روز، به ساعت نه صبح يک نفر مھاجم از قوم« 
تبعۀ امان هللا خان، که دستگير شده بود، در سرچوک به دار سياست 
کشيده، دو تن را ھدف تير تفنگ وھ<ک وپانزده نفر را �ی ولجن به 

ودر حين گردش منادی . رو ماليه، دربازار گردش داده، تشھير نمودند
 تيغ ھرکه به روی پادشاه اس<م وخادم دين رسول هللا:ندا ميکرد که 

خ<ف از غ<ف کشد،چنين دچار وگرفتار افتضاح ورھسپار عبرت می 
وبرای شان قرار ھرواحدی نيم پاو نمک و نيم پاو آرد با ھم . شوند

غذای شبانه روز شان .کرد تا بميرند] خوردن[آميخته وپخته امر دادن 
  .4».ھمين باشد

اما آنجا که .اين قطعه انتقاد نيست، بيان واقع است« : اميری می افزايد

کاتب پای داوری شخصی اش را به قضايا دخيل ميسازد، لحن او انتقادی 

به کBم او ... نيش زھر آگين نقد او،اما ھمواره سرد. واغلب تند و گزنده است

او از حضرت ھای شور . قدرت تخريبی وسنجشگری بسيار با� داده است

نام می برد » مملکترھزنان دين، ودزدان ايمان ومخرب « بازار به عنوان

ودرخصوص مردم جنوبی ومشرقی نيز قضاوت تلخ و دردناک و درعين 

  .5 ».حال تند و بی باک دارد

بنابرين تذکر ا�نقBب را ،خواننده بايد با قلب گرم ومغز سرد مطالعه 

کند و از نکوھش افرادو يا تمجيد اشخاص وحتی اقوام کشور، پند بياموزد 
                                                

4
  -�   متن165 مقدمه ،22نق<ب ، ص  فيض محمدکاتب،تذکرا

5
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وشد، نه اينکه نويسندۀ آن را که بدبختی ھا و ودر اصBح رفتار خود بک

مصيبت ھای غير قابل تحمل را خود و مردم ھر روز تجربه ميکردند، 

  .مBمت کند

ما در اين نوشته ، به استناد کتاب تذکرا�نقBب، بجای آنکه از خود 

دربارۀ کتاب بگوئيم، سعی خواھيم نمود که خواننده را با نويسندۀ کتاب يعنی 

محمدکاتب ، رو در رو سازيم  تا نقاط  قابل مکث و با اھميت را از با فيض 

به ھمين خاطر، بجز در موارد ضروری ار تبصره . زبان خود کاتب بشنود

ھا و ابراز نظرھا،خود داری ميشود، مگر آنکه توضيحی �زم بيفتد ونگارنده 

ه نقل البته ناگزيرم در اخيراز آن ھم. خود را محبور به ابراز نظر بداند

قولھای کتاب، يک نتيجه گيری در چند اصل ارائه کنم و قضاوت را به 

  .خواننده  واگذارم

 برداشت من در بارۀ کتاب مورد بحث اينست که، کاتب بعد از يک 

مقدمه برچگونگی اوضاع سياسی واقتصادی وفرھنگی دولت امانی، 

وبررسی علل  شورش مBی لنگ در جنوبی وسپس شورش شنواريھا 

مشرقی و اغتشاش مردم کوھدامن وکوھستان بسرکردگی  حبيب هللا در

ابتدا . پرداخته است) پسرسقاو(کلکانی، به بازگوئی سوابق امير جديد 

ازاشتراک او در قطعۀ نمونه در جنگ منگل، وسپس از به شھرت رسيدن او 

در راھزنی وقطاع الطريقی درکوھدامن واطراف کابل  وبا�خره از فرار او 

، وسپس ترک )سماوارداری(يشاور، ومصروف شدنش به چای فروشیبه پ

کردن اين شغل و رفتنش به کوھستانھای تل ونوشکی و روی آوردن دوباره 

  .او به دزدی در قلمروھند برتانوی ، و بازگشتش به کوھدامن ياد ميکند

کاتب، از زندانی شدن پسر سقاو در پيشاور به جرم دزدی، آنطورکه 

کتاب خود روايت کرده، و بطور اسرار آميزی از زندان مرحوم غبار در

انگليس در پيشاورآزاد و به کوھدامن بازميگردد و در راه بازگشت با چی 

. اشخاصی روبرو شده و آنھا چی چيزھايی به او گفته بودند، ياد نمی کند

معلوم ميشود که  اطBعات  او از اقامت حبيب هللا کلکانی  در پيشاور 

  .ده  که ضبط کرده استھمينقدر بو
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کاتب از قدرت مند شدن روز افزون بچۀ سقاو، پس از تشکيل  دايرۀ 

دزدان در شمالی و پرداختن به قتل و سرقت وباج گيری از صاحبان مال 

ومنال، وتاجران قالين و قره قل ومسافرين بين کابل و بلخ و ايجاد رعب 

ع کردن حکام وعBقه تطمي وترس در دل مسافرين و ساکنين شمالی ، و نيز

از طريق دادن سھمی از ) کوھدامن وکوھستان(داران مناطق شمال کابل 

اموال سرقت شده به آنھا، وحصول اطمينان ازعدم دستگيری اش از سوی 

حکومت محلی، شھرت او را بتدريج تا آنجا بلند برد که مردم به ضعف 

  . حکومت در برابر او باورمند شدند

طه وحمايت برخی از مقامات بلند رتبۀ دولتی  از کاتب ھمچنان از راب

ترس وبيم از :  حبيب هللا واطمينان عدم دستگيری وی ياد ميکند وميگويد

حبيب هللا ھنگامی   بيش از پيش در دل مردم جا گرفت و رسوخ يافت که او 

حاکم چاريکار ويک عBقه دار را به قتل رساند و دولت با وجود اعزام 

  . وانست او را دستگير نمايدنيروی نظامی نت

کاتب اشاره ميکند که اعزام رئيس بلديه کابل احمدعلی خان لودی به 

کوھدامن (حيث نماينده فوق العادۀ دولت برای مذاکره ومفاھمه بامردم پروان

  و 6، وديدار با حبيب هللا کلکانی وسيد حسين معاون بچۀ سقاو)وکوھستان

، بيش از پيش برجرئت و قدرت  پسرسقاو دادن امتيازت فوق العاده به آنھا

افزود، و او قدرت وامتيازاتی را که از دولت کسب کرده بود، به مشورت و 

رھنمائی ماموران خائن دولتی، برضد دولت بکار برد و با ھمکاری 

ودلگرمی برخی از رجال معتبر دولتی رژيم امانی را با سرنگونی مواجه 

  »يکی  داستانست پر ازآب  چشم«: تابساخت، که شرح جزئيات آن دراين ک

کاتب، می دانست که ھمراھان حبيب هللا کلکانی، مثل خود او گروھی 

از دزدان و رھزنان و ولگردان وچاقوکشان کوھدامن وکوھستان اند که جز 

دزدی و غارت و چپاول مال و تجاوز ودست اندازی بر زنان ودختران و 

                                                
پدر «. خطاب ميشود» سقاو«يا » سقو«دارند، بصورتسقائی ی که شغل آبکشی با کسانبه ابل درک -  6

 حبيب هللا بنام امين هللا  يا عبدالرحمن؟، از اھل قريۀ کلکان کوھدامن بود وبه شغل سقائی يا ابرسانی به
به ھمين خاطر مردم ) 265آتش در افغانستان، ترجمه کھسارکابلی، ص( » .خانه ھای مردم اشتغال داشت

زودتر در محل شھرتی است که يک نفر با آن بخاطر وکار برد آن .به پسر او بچۀ سقاو خطاب ميکردند
  .شناخته ميشود
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ود چنين افرادی برای حکومت برمردم پسران مردم کارديگری بلد نيستند، وج

غير قابل تحمل است و نميتواند دير دوام بياورد؛ پس دست به ثبت وقايع 

سياسی ونظامی کشور زد و تمام چشم ديدھا وشنيدگی ھا واطBعات خود را 

از حوادث و اتفاقاتی که درکابل وشھرھای اطراف آن رخ می داد، بصورت 

برای نسل ھای بعد از خود »  تذکرا�نقBب«م روزانه ثبت کرد وآن را  به نا

  .گذاشت تا منبع مستند ودرس عبرتی باشد برای آيندگان

کاتب، دراين کتاب  خود، بر شاه امان هللا وکارکردھا و کارگزاران او 

انتقاد ميکند، از وزراء خاين وازظلم وستم ماموران رشوت خور دولت در 

از زورگوئيھا وتجدد نمائی ھای . پايمال کردن حقوق مردم شکوه ميکند

احمدعلی خان لودی، رئيس جديد بلديۀ کابل، برای پوشيدن جبری لباس وکBه 

از غنی وفقير، توانگر : وميگويد که او مردم را اعم اروپائی،انتقاد مينمايد

وناتوانگر،  دکاندار واھل کسبه، فروشنده ومشتری، چنان تحت فشار واذيت 

ه ھمگی دست دعا برای سرنگونی سلطنت شاه امان هللا وآزار قرار داده بود ک

  .به آسمان بلند کرده بودند
 اھالی شھر را از قوی وضعيف ووضيع «بقول کاتب، احمدعلی خان

وشريف ودکاندار وحرفه ور بازار و ذکور واناث عرصۀ دو ھفته در 

زير انواع فشار وانزجار پوشيدن لباس رسمی وک<ه اروپائی وغيره 

ورده عموم را دست دعا به درگاه کبريا برداشتن و زوال وغيره آ

   7»سلطنت امير امان هللا خان را از اوتعالی خواستن،کشانيده بود،

نواسۀ (کاتب، از نقش مخرب وغدر وخيانت احمدعلی خان 

که درتشجيع ) 8سردارمحمد رفيق خان لودی، صدراعظم امير شيرعليخان

انی  ومجھز کردنش برای حمله برکابل ومقاومت پسر سقاو در برابر دولت ام

وسقوط دادن رژيم امانی، رول مھم بازی کرد، ياد ميکند وگويد او بود که بعد 

از رفتن به قندھار با عنايت هللا خان و ايجاد نفاق درميان اقوام درانی قندھار 

ھمه مواضع مستعده «که درغزنی با طرفداران سقاوی آمادۀ نبرد بودند،

                                                
7
  53 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ، ص -  

8
ميان وجنگ رفيق خان وزيراعظم امير شيرعلی خان ونقش او در نفاق مد برای شناخت سردار مح-  
 صفحات» پادشاھان متاخر افغانستان«  کتاب،  ادران اميروکشدته شدن پسر وبرادر اميرشيرعليخان بر

  . ديده شود132- 130و111-112



 151 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

کاتب، ھمچنان از  » 9 .در نوشتند] فرار[روھشته راه انتشار ومستحکمه را ف

، از توطئه ھای حضرات ان وکيل شاه امان هللا ازپسرسقاوحمايت محمدولی خ

شوربازار و تشويق و ترغيب مريدان خود بر ضد امان هللا خان،  از ھمدلی 

غBم صديق خان وزير خارجه با شورشيان شنوار وتشويق کردن آنان برای 

له برشھرجBل آباد وغارت وتاراج دارائی دولتی وسوختن وبه آتش حم

  .کشاندن عمارات پرشکوه در شھر جBل آباد، حکايت ميکند

کاتب، از وفاداری مردم وردک به امان هللا خان واز شجاعت و 

استقامت ونبردھای شان برھبری کريم خان وردکی با قشون ھای سقاوی  که 

يش برميداشتند،به نيکی ياد ميکند وجای دارد تا در ھمه جا سقويان را از پ

کاتب . مقالۀ مستقلی دربارۀ قھرمانيھای مردم وردک برويت اين کتاب نوشت

ھمچنان از وفاداری وپايداری مردم ھزاره  نسبت به امان هللا خان و حمايت 

شان از سردار امين خان برادر امان هللا خان وخواجه ھدايت هللا خان رئيس 
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پردل خان احمدعلی خان در خفا کس نزد  «:کاتب، جای ديگری ميگويد که ، )53ص  تذکرا�نق<ب،- 

سپھسا�رحبيب هللا خان فرستاده پيام داد که من کار از راه خدمت گزاری تابدين جا رسانيدم واينک حوالۀ 
انجام آن به شماست که به سرعت ھرچه تمامتر خود را به قندھار رسانيده ، شھر را تصرف کن، چنانچه 

 شھر انجمن و در تعيين پادشاه باھم گرم او ق<ت را گرفته واز آنجا بی مانعی درحالی که قبايل درانی در
صحبت بودند،به قرب شھر فرود گشت وشھريان خود را در ورطۀ ھ<کت ودمار ديده وابواب شھر را بسته 
وقرآن شفيع ساخته، ھفت روز مھلت بيعت واطاعت کردن وامان خواسته،پردلخان پيشنھاد شان را پذيرفته 

 (». خان خبرداد و از غدر احمدعلی خان خاطرش را شاد ساختدر منزل باغ فروکش کرد و به حبيب هللا
وھم «: جوزا،اھالی شھر  قندھار راچنين نکوھش ميکند12کاتب در ذيل وقايع ) 230ھمين منبع، ص 

شھر ... دراين روزطياره ای که به روز گذشته درقندھار رفته بود؛ بيعت اھالی بی غيرت بيعيد از شجاعت
احمدخان  راکه به رياست برداشته بودند به دست سپھسا�رپردلخان به ساعت ده قندھار وخبر سپردن علی 

قبل ازظھردر کابل آورده و منادی در شھر اين خبرحزن آور را ندا داده ؛ھنگام نماز شام يک صد ويک 
سه  ماه تمام مردم شھرقندھار درتحت  )232تذکره ا�نق<ب ص (».توپ شادمانۀ فتح  گشاد داده شد

سقوی باخفت وخواری بسربردند ،درماه سنبله  روزی مھردلخان قندھاری دردکانی نشسته بود حکومت 
! يا دراين شھر کدام مرد ھم پيدا ميشود؟آ:  عسکر سقوی خطاب به دکاندارگفتکه ناگاه از بيرون دکان يک

 بين اينھا خو دنی بابا، مه : ند، سپاھی گفتدکاندارگفت، بلی ھمينھا که در شھرميگردند، ھمگی مرد ھست
مرد از آنجا بيرون . اين طعنه سقوی مثل خنجری برقلب واحساس  مھردلخان فرو رفت . مرد نمی بينمکدام 

قيام باز گفت وآنھا را به بزرگان کرز که خسر خيل او بودند شد و به قريۀ خود کرز رفت وجريان را به 
ک گفتند وبا ھم يکجا شدند وچند روز بعد با مردم به ندای اين ھموطن دلير خود لبي. خواند  فراشورش و

کارد وتبر وسي<وه وپيشقبض وتفنگ برسقويان يورش بردند و تعداد زيادی از سقاوی را از دم تيغ وکارد 
تا آنکه يک  ماه بعد در کابل نادرخان رويکار آمد و با .خود کشيدند وکنترول شھر را خود بدست گرفتند

ردلخان که فکر ميکرد،نادرخان سلطنت را برای امان هللا خان بازگرفته رسيدن ھاشمخان به قندھار، مھ
  .است،حمايت خود را از وی اع<ن نمود، اما وقتی به کابل رفت، ديد که حقيقت چيز ديگری بود
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عزامی شاه به ھزاره جات، ونيز از جواب محکمی که مردم ھزاره ھيئت ا

مبنی بروفاداری وحمايت خويش از شاه امان هللا به ھيئت اعزامی پسر سقاو 

  :کاتب ميگويد که . داده بودند ياد کرده است
سيد زين العاب الدين پسر سيد شاھنشاه تکانه وغ<م « ھيئتی مشتمل بر

زلباش قلعه وملکدار اونی وپدرحاکم حبيب فرزند غ<م حسن خان ق

ميدان با چھارنفر از مردم ھزارۀ سرچشمه ، که عريضۀ بيعت مردم 

بھسود را به سقاء آورده بودند ويک يک طاقه لنگی خلعت گرفته 

به وعدۀ ده ] ھزاره جات[از راه تعھد بيعت نامه آوردن ھزارۀ ...بودند،

ب هللا خان رفته بودند، الی پانزده روز با فرامين استمالت آگين حبي

چون بيعت به امان هللا . پاسخ شنيدند که  مسلمان و پابند دين وايمانيم

ًخان کرده، به معاونت اوشرعا کمر بسته واستوارايستاده ايم، نميتوانيم 

پس نظر . که نقص عھد کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار دھيم

رضيع تا شيخ فانی به بيعت خويش طريق قتال پيش گرفته،از طفل 

آمادۀ قتل وغارتيم وتا که جان داريم جنگيده، خون خود را دراين راه 

نثار خدمت دين ودولت وحراست ملت وحفاظت مملکت از دست برد  

َوقتل واسارت سرقۀ جھل وضاله می نمائيم َ وبه يک زين سورين دو . َ

گفته واين را . تن را ھرگز جا نمی دھيم تا مخذول دنيا وآخرت نشويم

   .10 ».دوازده ھزار تن مرد جنگی حاضر کوتل اونی وآمادۀ قتال شدند

قوتھای ھزاره به سرکردگی فتح محمدخان، رئيس قشون قومی ھزاره 

وھمچنان . تا شش ماه راه عبور عساکرسقوی را بسوی باميان مسدود کردند

از نبردھای ھزاره ھای شيخ علی وباميان وسرخ وپارسا وترکمان وبلخاب 

ک اولنگ وغيره  ، که از راه  غوربند برکوھستان يورش بردند و سقاويان وي

وھواداران شان را در غوربند بشدت کوفتند و مال ودارائی شان را تاراج 

کردند، ونيز از طغيان مردم تگاب و نبرد ھای شان با نيروھای سقاوی، به 

ص و اقوامی که از واما تا ميتواند از اشخا. نيکی ياد کرده و آنان را می ستايد

  . پسر سقاو حمايت کرده بودند، نکوھش ميکند
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  تخليۀ ارگ شاھی از امان هللا وعنايت هللا برای حبيب هللا
 

      

  لباس رسمی يک داکوشاه امان در لباس رسمی شاھانه         حبيب هللا در 

  

پBن سقوط رژيم امانی با ھمکاری برخی از عناصر ارتجاع داخلی، 

ودسايس خارجی بخصوص ھمفريز سفيرانگليس درکابل  و جواسيس ديگرآن 

استراليائی، » مسترويد«�رنس وعبدالواحد شينواری معروف به : کشور مثل

رف مردم قسمی طرح ريزی شده بود که ابتدا شورش درسمت مشرقی ازط

شينوار بسرکردگی دو نفرخان بنامھای  محمدعلم ومحمدافضل  آغاز گردد، تا 

و وقتی کابل از قوتھای نظامی . نيروھای نظامی کابل به آنسو سوق شوند

خالی گرديد، آنگاه حبيب هللا  پسرسقو از سمت شمال کابل دست به اغتشاش 

وقتی که 1928 دسمبر13در روز. بزند و با نيروھای خود برکابل حمله نمايد

بچۀ سقو برکابل حمله کرد، محمدولی خان وکيل مقام سلطنت وعبدالعزيز 

ظان ديپوھای اسلحه را جمع کردند تا به ف نفر از محا80وزيردفاع ، فقط 

 تن آنھا  مسلح بودند و  بقيه 200 نفر لشکر ايلجاری سقاوی که 2000مقابل 

 نفر سرباز 80طبيعی بود که ! ندچوب و تبر بدست داشتند به مقاومت بپرداز

ًدولتی کاری از پيش برده نمتوانستد و نتيجه ھمانا چيزی بود که قبB طرح 

شده بود يعنی که نصب يک دزد بيسواد بجای رژيم مترقی امانی وانتقام 

  . ازاستقBل طلبان  وآزادی  خواھان افغانستان

   :دکاتب در رابطه به حملۀ اول حبيب هللا برکابل مينويس
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 ھجری شمسی، 1307 ماه قوس 22روز جمعه «حبيب هللا 

 مي<دی با قرب دو ھزار نفر که از جمله 1928 دسمبر12مطابق 

دويست تن با س<ح وديگر ھمه بی س<ح وچوب  وتبر به دست بودند 

واغلب سر و پای برھنه راه می پيمودند، وارد قلعۀ مراد بيک واقع 

 که امير حبيب هللا خان مقتول ُدامن شمال سلسله کتل خرس خانه

بالجمله .تبديل داده است، شدند]11[مرحوم نام آن را به خيرخانه

م<نمايان بعيد از ديانت، عاری از فقاھت که در حقيقت گرگان در لباس 

ميش ونسبت به خلق بدانديشند، به اظھار اين که بدون امير حمله 

ھدر وندر نزد ًبرکابل شرعا ب< جواز واگر کسی کشته شود خونش 

داور بی نياز مردود است، نماز جمعه را با خطبۀ امارت به نام حبيب 

هللا خوانده راه مدعا برگرفتند وچنين کس را که بايست از اقرار خودش 

نفر بی گناه قصاص می نمودند، برخ<ف شرع وعقل امير 400برقتل 

 از ده وبه ساعت سه بعد از نصف روز. نام نھاده ، راه جھالت پيمودند

وعازم شنوارگويان ) قشون قومی(کيپک چاريارگويان وخود را ايلجاری

عبورکردند وبه ساعت سه وپانزده دقيقه درباغ با� وسفارت خانه 

اين وقت ... دولت برتانيه عظمی رسيده وعمارت باغ مذکور را که

شفاخانۀ بيماران سپاه نظام بود متصرف شده؛ تفنگ ھای کشکچيان 

از .... درب سفارت خانۀ موصوفه را گرفته] نگھبانان[ان آنجا و پاسدار

دعوت وزراء خاينه وحضرت شوربازار و بزرگان کابل  و محمدولی 

خان وکيل امير امان هللا خان وغيره که به ايشان اطمينان و وقت حمله 

را نشان داده بودند، وارد سرای سردار عبدالقدوس خان صدراعظم 

بود،گرديده، وپسرمحمداکبرخان ] ھرارادرش[مرحوم که مکتب حربيه 

واقع ]پغمان[تا حوض ذخيره آب پمقان] عده ای[وف به ميربچه، بامعر
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باستان شناسى فرانسه دانشمندان . بوده است) پرستشگاه خورشيد"( ُخـرخانه" خيرخانه، دراصل - 

درکابل ، موفق به کشف مجسمه مرمرين ربة النوع ) خانهشيدرُخ(  در دامنه کوه خيرخانه1936ال در س
ً النوع سوريا بشکل يک زن سوار برگردونه خورشيد درحالى که گردونه اورا ةرب. شدند) خورشيد(سوريا 

تی در سيستان وکابل، از من،در آرشيف مقالۀ مھرپرس: رک( .دواسپ بسوى آسمان ميکشند، ديده مي شد
اين اثر باستانی که نمايانگر پرستش مھر يا خورشيد در کابل قديم است، در موزيم ملی  )مقا�ت نويسنده 

 موجود بود ولی بعد از حاکميت  طالبان که بسياری 1996کابل  تا زمان تصرف کابل از سوی طالبان در 
 روی تعصب ونادانی تخريب کردند، ممکن است اين تنديس نيز ازمجسمه ھای سنگی وگچی موزيم را از

ناميدن » خرس خانه «را ) خانه يا پرستشگاه خورشيد= ُخـــرخانه (»خيرخانه«تخريب شده باشد، بنابرين 
  . جز بی خبری مردم از تاريخ محلی شان تعبير وتوجيه ديگری نميتواند داشته باشد
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گردنه ده افغانان، پای ج<دت پيش نھاده، دستۀ ضابطان سواری که در 

عمارت واقع باغ امير شيرعليخان مرحوم واقع قرب مکتب حبيبيه در 

 برخاسته ايشان را از تحت تعليم شوکت بيک ترک بودند، به دفاع

علياحضرت مادر امير .... وغلغله در شھر افتاد. دخول شھر باز داشتند

در بين مردمی که از اسلحه ] روی برھنه[امان هللا خان ، بی حجابانه

خانه ارگ تفنگ می گرفتند، در آمده ايشان را فرزند خويش گفته به 

اھالی شھر دفاع ترغيب کردن گرفت واگرچه پنجاه ھزار تفنگ به 

ومردم چھاردھی وايلجاری قومی با فشنگ خارج از حد حصر داده شد، 

ًبدبختانه از نفرتی که عموما به واسطۀ کردار وزراء ومامورين غدار 

وخائن در دل داشتند، نتيجه به جز خسارت تلف شدن تفنگ وفشنگ 

   12» . نداد

  

ت نسبت امان هللا خان  وقتی وضع را مغشوش ومردم کابل را بی تفاو

 جدی 24به سرنوشت خودشان تشخيص داد، از سلطنت بروز دوشنبه

 خود را خلع نمود و بعد ھمراه محمودطرزی 1928 جنوری 14/ش1307

 13وغBم صديق خان وزيرخارجه و محمديعقوب وزيردربار وعبدا�حمدخان

وقريب صد ) گاردشاھی(وکيل وزيرداخله وشش تن محافظ  از رسالۀ شاھی 

و سردارعنايت هللا برادر . روپيه پوند انگليسی عازم قندھار شد)نده ميلو(لک 

بزرگش، در بعد از ظھر ھمان روز تعدادی از اھالی کابل وبرخی از سران 

نظامی را در قصر دلکشا جھت گرفتن بيعت دعوت کرد و ابتدا  وصيت نامۀ 

ت الحق نظربه خدم«  :امير امان هللا خان را قرائت نمود که به قول کاتب
برجسته اونسبت به دولت وملت ومملکت افغانستان به غايت مؤثر 

  . 14 ».وگريه آوربود]  انگيز[وحزن

کاتب ھرجا که از غدر وخيانت وزراء درحق امان هللا خان ياد ميکند، 

محمدولی خان وکيل مقام سلطنت وھمسوئی وحمايت احمدعلی بصراحت از 
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درعھد امان هللا خان وبعد وردک باشد که ) مايار(ان ممکن عبدا�حدخ من عبدا�حمدخان را نشناختم، -  
وھمراه شاه امان هللا درقندھار رفته بود وجنگ در مقابل . در عھد نادرشاه وظاھرشاه وزير داخله  بود

  .سقوی ھا را در غزنی رھبری ميکرد
14
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 درحالی که غبار،بجای ،خان رئيس بلديه کابل از پسرسقو متذکر ميشود

احمدعليخان، از والی علی احمدخان شاغاسی ياد ميکند که از پسر سقاو وسيد 

حسين حمايت ميکرده ويک وقتی که به پروان رفته بود،آنھا را فراميخواند 

غبار داستان اين .ونوازش ميداد و آنھا را برای روز مبادا عزيز ميداشت

رغBم حسين خان از خوانين متنفذ حمايت وبرادرخواندگی را از قول مي

  .15منطقۀ بھسود در تاريخ خود نقل ميکند

 شايداين بيت شاعر درحق رجالی که درسرنگونی شاه امان هللا دست 

داشتند ودرعين حال از نزديکترين ومقرب ترين دوستان ووابستگان شاه 

  :نيزبودند، خوبتر صدق کند که گفته است

  

  دارد خويشیشيــــــشه نزديک تر ازسنگ ن

  ھرمصيبت که بھرکس برسد از خويش است

 کاتب  از جملۀ مخالفان مشروطه خواھان و امان هللا خان ، از 

و سردار محمدعثمان خان ھم  )  محمدصادق مجددی(حضرت شور بازار 

  .اسم می برد

، در زمان تبعيد برادرخود نورالمشايخ )گل آغا(محمدصادق مجددی

.  روحانيت حضرات رادر کابل  بدوش داشت، سر پرستى مقام) شيرآغا(

نورالمشايخ را شاه امان هللا به جرم دست  داشتن در شورش منگل، تبعيد 

کرده بود و او را انگليس ھا  در ديرۀ اسماعيل خان نزديک سرحد افغانستان 

  اقامت داده بودند و او از آنجا درميان 

  . ميکردمريدان کوچی خود برضد شاه امان هللا تبليغات سوء

 محمدصادق مجددى، کسی بود که با ھدايت ومشورت برادر بزرگ 

 نفر مB را برای خلع 400،  امضای 1928خود، قبل از تدوير لويه جرکه 

و بعد .  جمع آوری کرده بود١٩٢٨از سلطنت، درماه سپتامبر  شاه  امان هللا 

ت تا آنھا را با قاضی عبدالرحمن وچند تن  مBی ديگر به ميان مردم پکتيا رف

برای بغاوت تحريک نمايد، اما مردم او وھمراھانش را به حکومت تسليم 

امان هللا خان يا از ترس يا از احترام زياد به خاندان حضرات، محمد . دادند
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صادق مجددى و برادرزاده اش محمد معصوم مجددى را نکشت وزندانى 

ديگر را محکوم به نمود، مگر قاضى عبدالرحمن و مB عبدالقادر وچند تن 

16. اعدام نمود
 

يکى از ھمراھان حضرات مجددى، سردار محمدعثمان خان 

نوادۀ سردار سلطان ) مجددىهللا ُخسرمحمد معصوم مجددى پدر صبغت ا(

او . احمدخان ابن سردار محمدعظيم خان برادر اميردوست محمدخان بود

ًا� بخاطر خويشاوندی با حضرات مجددی ومخالفت با مشروطيت، واحتم

برای رسيدن به سلطنت ، در فتوای خلع شاه از سلطنت، امضاء کرده بود و 

بعد از رفتن شاه امان هللا از کابل در .  بنابرين دستگير و زندانى شده بود

 جنوری، او وحضرات شور بازار از زندان رھا و در مجلس بيعت  14روز

گی امارت را حضرت شوربازار لن. به امارت عنايت هللا خان شرکت کردند

وسپس بحيث نمايندۀ عنايت هللا خان، .برسرعنايت هللا خان بست وتبريک گفت

نزد حبيب هللا کلکانی فرستاده شد تا او را به بيعت به امير جديد دعوت نمايد، 

اما حضرت صاحب ،وقتی نزد حبيب هللا کلکانی   رسيد، اول سقوط امان هللا 

س درمورد امارت عنايت هللا خان را به حبيب هللا تبريک گفت و سپ

خان،اظھارکرد که چون تاريخ امارت شما در اول رجب است واز عنايت هللا 

واگرعنايت هللا خان به شما . خان دوم شعبان ، پس شما مستحق امارت ھستيد

 .ًبيعت نکند، شرعا باغی شمرده ميشود و قابل مجازات خواھد بود

حضرت شوربازار را «  خانعنايت هللا: کاتب دراين مورد ميگويد که 

آتش افروز کينه وعناد بود، با سردار محمدعثمان خان، ودو سه تن ... که

مBنمايان متحرک لوای بغی وطغيان، نزد پسر سقاء و سيد حسين، دزدان 

  : مشھور به سواری موتر گسيل داشت و پيام داد که 
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وشريف اينک امان هللا خان ازميان رفته،عموم اھالی کابل از وضيع 

وقوی وضعيف وکشوری ولشکری حاضر فراھم آمده با من که 

مسلمانم وشما ھم مرا مسلمان ميدانيد،دست بيعت داده به امارتم 

ون ريختن وقتال شما برای خًپس واقعا اگر جنگ وجدال و.  اندبرداشته

، بايد تيغ خ<ف در غ<ف کرده ترک سفک و دماء ]باشد[دين بوده

به )... ھيئت حضرت(وايشان. ارت اس<ميت شويدنموده، پذيرای امر ام

پيام امير امان هللا خان را گذارده، درخاتمه ] نزد پسرسقا[مجرد وصول 

اول ماه (تاريخ نصب امارت حبيب هللا در روز غرۀ رجب:گفتند که

از اين رو شما . واز عنايت هللا خان در دوم شعبان است) رجب

،اگرچنانچه از 17ف حق می باشدوعنايت هللا خان برخ<] امارت[مستحق

راه اطاعت پيش نيامده بيعت نکند به حکم شرعی باغی ومھدور الدم 

  ».18 .خواھد بود

 وحبيب هللا وسيد حسين از اين گفتار فرستادگان عنايت هللا خان وفتوای 

مقضی المرام ديده، تبعۀ خود را امر ] را[مB نمايان ھمرکاب خود،خويش

از کثرت فير تفنگ خودی وبيگانه . .... دندحرکت جانب شھر کابل نمو

 جنوری، بزرگان 15روز بعد .... دروازه ھای آمد وشد به رويش بسته گشت

کابل و چھاردھی ،بجای آنکه برای تبريکی عنايت هللا خان به ارگ بروند،  

دسته دسته برای تبريکی وبيعت به حبيب هللا پسرسقاو به باغ با� می ر فتند و 

  وشھرکابل جايگاه فيرھای توپ وتفنگ ھوائی و زورنمائی برمی گشتند

عصر ھمان روز حضرت شوربازار وسردار محمدعثمان . سقاويان شده بود

خان از نزذ پسرسقا به حضور عنايت هللا خان برگشتند و خبرآوردند که حبيب 

با اين خبر عنايت هللا . هللا خود را امير می شمارد و بيعت شما را ميخواھد

19 . را از امارت مايوس و دچار خوف وھراس گرديدخان
  

کاتب در مورد چگونگی خلع عنايت هللا خان از امارت و تخليه ارگ 

  : سلطنتی  برای حبيب هللا کلکانی، مينويسد
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نظر به عدم وفای اھالی کابل و وجود غدر وخيانت حضرت « 

 ُوغيره جھلۀ شيطان توسل،که در استعفای عنايت هللا]... شوربازار[

ُخان از امارت وتخليۀ ارگ توعل داشتند، او را تخويف وتحذير نموده 

از جمله حضرت راه ميانجی گری دربين عنايت هللا خان و پسر سقاء 

تا که قرآن کريم را شفيع خلع امارت وتخليۀ ارگ وسيد حسين پيموده 

که از ذخيرۀ نقدينه وآ�ت وادوات ناريه و دفاعيه مملو و به سلطنت 

کفايت مدت طويلی آماده و مھيا و فتح و تصرف ارگ بعيد از قوۀ قدر 

چنانچه مستدعياتش که سه صد . اشرار نکوھيده کار بود، راضی نمود

ھزار روپيه با خود برداشتن و با عائلۀ خويش از راه پشاور و پنجاب 

روی ناکامی و بد نامی به سوی قندھار يا ديگر ديار نھادن،نزد حبيب 

ده قبول افتاده، جانبين به قرآن مجيد مقررات وتعھدات خود هللا سقاء زا

را رقم کرده، پسر سقاء در روز چھارشنبه فرمان امان جان ومال او و 

آنانی که در ارگ ھمراھش بودند، به ذريعۀ حضرت فرستاده وعنايت 

هللا خان اھالی حرم پدر مرحوم و برادران وخواھران خود را در ارگ 

ار وداع وديدار اخير نموده، وبه ھريک از برادران بودند با چشم اشکب

 پوند گه چندی روز ذلت به سر برده از 25وخواھران ومادران ايشان 

عدم قوت ھ<ک نشوند، داده وھم به سپاھيانی که از رسالۀ شاھی 

وغيره در ارگ ومشغول مدافعه ومحاربه بودند، وجوه نقدينه بذل 

قمری مطابق ھفدھم 1347شعبان وعطا فرموده، در شب پنجشنبه پنجم 

مي<دی مقررات معاھده وخلع خود را از امارت ) 1929(جنوری 

  :نوشته، با خامۀ خود امضا ونام خويشتن را نوشت

به عموم معلوم است که من اراده ! برادرم حبيب هللا خان« 

وشوق پادشاھی ندارم، چنانچه در موقع شھادت پدر مرحومم من ازاين 

ردم با وجود ميسر بودن وسايل، دراين وقت که مسئله صرف نظرک

امان هللا خان خود را از پادشاھی خلع نمود، بازمن ھيچ اراده و ذوق 

مگر ارباب حل وعقد مرکز برداشتن اين بار را به من . پادشاھی نداشتم

وسعادت ملت واعت<ی اس<م را در آن نشان . اصرار تکليف نمودند

رار آنان قبول کردم،اما اکنون که می بينم من ھم از نقطه نظر اص. دادند

مسئله به قتل مسلمين می انجامد از آن صرف نظر نموده خود را از 

وتبع ديگر جماعۀ مسلمين که به شما . امارت افغانستان خلع نمودم

و مامورينی که امروز با من در ارگ . بيعت کرده اند، من ھم بيعت کردم
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محمدولی : اشخاص ذيل می باشندو به قيد بيعت من و بزرگان آنان 

خان، عبدالعزيزخان،محمد سرورخان،غ<م حيدرخان، احمدعلی خان، 

غ<م دستگيرخان، عبدالغياث خان، عطاء الحق خان، محمدامان 

خان،محمدامين خان، محمداسحق خان،سيدقاسم خان، عبدالوھاب خان، 

عبدالتواب خان، شاه محمودخان، سيد عبدهللا خان، سلطان 

خان،سيد احمدخان، ميرعلی احمدخان، محمداکرم خان به مثل من محمد

و پيروی من از قيد بيعت با من برآمده با شما بيعت کردند بر شرايط 

  :ذيل

خود من با عائله وسايرمتعلقين واھل بيت خود ومامورين : اول

مذکور وسائرين آنانکه در ارگ می باشند وکليه صاحب منصبان 

مله خدمۀ مقيم ارگ از طرف خود و متعلقين عسکری وافراد نظامی وع

خود ومال وھستی خود مأمون بوده از ھيچ رھگذر وبه ھيچ وسيله 

  .وحيله اذيتی به آنھا نرسد

خود من با عائله و متعلقين خود به قندھار يا خارج می : دوم

  .روم وبايد توسط طياره به قندھار رسانده شوم

علی خان را اجازه  دمحمدولی خان وعبدالعزيز خان واحم:سوم

  .داده شود که با من بروند

از مامورين بزرگ فوق کسانی که خواھش رفتن به :چھارم

خارج داشته باشند، � اقل بعد از يک ماه ازاين تاريخ، به اوشان اجازۀ 

  .رفتن با عائله داده شود

تازمانی که طياره برای مسافرت من حاضر شود، من در : پنجم

ار شدن به طياره وحرکت طبيعی آن ، ارگ برای ارگ بوده، پس از سو

، 1347 ليل پنجشنبه پنجم شعبان المظم سنۀ -. شما تخليه ميشود

  .20 »عنايت هللا

دراين امرشوم به جزغBم دستگيرخان قلعه : کاتب عBوه ميکند که

بيگی پسر عبدالرشيدخان محمدزائی وعبدالعزيز خان وزير حربيه فرزند 

  بارکزائی که رضا وشريک دزد و رفيق قافله ] خانمعاذهللا[ محمدهللا خان

نبودند، ديگران ھمه راه انقراض سلطنت خاندان امير عبدالرحمن خان به 

  .خصوص امان هللا خان وعنايت هللا خان ھمی پيمودند تا که برمرام فايق آمدند
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 1307 جدی 28( ميBدی،1929ماه جنوری 18فردای آنروز جمعه 

 قبل ازظھر دو بال طيارۀ انگليس وارد کابل شد، ابتدا   11به ساعت ) شمسی

عنايت هللا خان با عائله و منسوبان خود و بعد عبدالعزيزخان واحمدعلی خان 

عبدالوھاب . به ساعت يک بعد از ظھر به صوب پشاور پرواز کردند

وعبدالتواب پسران محمود طرزی با بعضی از پسران ودختران عنايت هللا 

   21 .جا نشده، روزبعد آنھا ھم از کشورخارج شدند) طياره(ن خان در بالو

  

  :        سوگند شکنی وقرآن خوری بچۀ سقو

درميان مسلمانان، سوگند خوردن و بعد شکستن آن ، کار بسيار زشت 

وحتی مردم از ديدن و روبه رو شدن باکسی که  سوگند خود را شکسته . است

معنای اين کار اينست . می شناسند» ن خورقرآ«ِباشد،ابا ميورزند و او را بنام 

که نبايستی با او وارد معامله و داد ستد شد، زيرا که به قول و قرار او 

  :کاتب می گويد که . اعتباری نيست

سيد حسين را ھنگام عصر از )  جنوری18ھمان روز(وپسر سقاء،« 

تصرف ارگ در شھر فرستاده ، خود در عمارت باغ ] غرض[راه

وقضات ومستوفيت ) و�يت کابل(که محکمۀ ايالت] 22مانخانباغ مھ[آقا

َوتبعۀ جھلۀ دد صفت ھردو که در بازار ھا و . مرکزی است، وارد شد

مشغول و سرگرم تطاول وغارت ) کوتوالی(پارک نظام و قوماندانی

اعداد قشون قومی اقوام ھزاره و وردک و وزيری و منگل و سواران 

ند، شليک توپ وتفنگ شادمانه رکاب شاھی و بعضی خانه ھا بود

نموده، اھالی شھری که از کثرت فير و شدت آواز توپ و تفنگ که 

برخ<ف عادت  وحشيانه اقدام کردند، در ھراس و وسواس افتاده 

ھرکدام درھر مقامی که بودند، جانب خانه و�نه خويش راه دويدن پيش 

ۀ جھلۀ خود را و سيد حسين در زير گنبد نقاره خانۀ ارگ، تبع. گرفتند 

منع تفنگ زدن کرد، چون دست بازنکشيدند، با تفنگی که در دست 

. داشت، سينۀ يکی را ھدف گلوله نموده، قالبش را از روح تھی ساخت

و ديگران از مشاھدۀ چنين حرکت پرجھالت سرا پا ض<لت او ب< تأمل 
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اقدام در قتل صدھا نفر واين يک تن کرده دست از کشاد دادن تفنگ 

وداخل ارگ شده م<زمان نظام و رسالۀ شاھی و قلعه بيگی . يدندکش

  به خ<ف عھدی که درميان نھاده به قرآن نگاروغيره محصورين را

داده بودند، به بدترين حالتی زده و کوفته وعريان کرده و بعضی را 

چھارتن از رسالۀ شاھی را به سرچوک . کشته و از ارگ بيرون کشيدند

ل افگار و بدن خسته و زار عبور می کردند به ضرب که از بازار با د

گلولۀ تفنگ از پا در آورده، ھمچنين از نفری قومی وردک و وزيری و 

منگلی وھزاره را در ھر موضع و محلی از درون و بيرون  شھرخلع 

حتی از خانه ھا که پناه جسته . س<ح و برھنه کرده، به قتل رسانيدند

اموسی وغارت و سرقت از قوه به فعل بودند، برآورده انواع  بد ن

آورده، با وجود اظھار دين داری آنقدر بد رفتاری کردند که آئين 

  . 23 .اس<می را مطعون بيگانگان ساخته، به بدنامی کشيدند

کاتب از عدم پابندی پسر سقو به عھد وسوگند وامضاء برقرآن  

ته به خاندان  تن از رجال وابس20تذکرداده ، ازمصادرۀ اموال و دارائی 

سلطنتی که عنايت هللا خان از حبيب هللا، امان جان ومال شان را خواسته بود 

  :و او آن را قبول ودر قرآن مھر وامضاء کرده بود، ياد می کند و مينويسد 
از اين روز به بعد راه نکث عھد پيش گرفته،سرا و جای ومال ومتاع « 

هللا خان در عھد نامه نام وذخيره و اندوخته آن بيست تن را که عنايت 

برده، امان جان ومتاع وضياع وناموس داده شده بودند، پی ھم ضبط و 

خود ايشان را به جز دوسه نفر با ديگر وزراء و مامورين بزرگ حبس 

و در ارگ توقيف فرموده از ھرکدام مبالغی برع<وۀ آنچه در قيد ضبط 

اغلب بيت المال را با و خزينۀ عين المال و. آورد، بيم قتل داده بگرفت

قورخانه چند روز و شب در کوھدامن به ذريعۀ موتر حمل و نقل داده تا 

که از جانب ج<ل آباد و قندھار و ديگر ب<د آسوده خاطر و مطمئن 

جرأت حمله و جنگ ندارند، دست ..... ًعموما] افغانھا[گشت که افاغنه 

تان و کوھدامن از فرستادن ذخاير دولتی وضبطی و مصادرتی در کوھس

کشيده، به زن خواستن و زنان و دختران و پسران بازرگانان و 

سرداران و نام داران را از سپاھی تا افسر، شب به اجبار و اکراه در 

وتا اوايل ماه رمضان يکصد ونود . اطاق ھای خود بردن زياد پرداختند
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خانه از متمولين و وزراء ومامورين وغيره را ضبط ) 191(و يک

و از جملۀ گرفتاران محمدولی خان وکيل اميرامان هللا رت کردند، وغا

خان را که از پيش با پسر سقاو وسيد حسين عھد درميان داشت، و به 

ھر دو تن وھمراھان و انبازان شان حمايت ھا ومعاونت ھا کرده از 

ُدستگير نمودن  و به غل و زنجير در آوردن شان مامورين دولت را 

به خواھش واستدعای خودش تا بيست وھفتم شعبان با باز داشته بود، 

ديگران توقيف فرموده از ديگران جدا در حجرۀ شيراحمدخان وزير 

ّدربار جديد معززانه در تحت حفاظت آورد وخانه ومايملکش را نيز . ُ

  .24 ».ضبط وغارت نکرد 

کاتب از اعدام سه تن از بزرگان محمدزائی وابسته به خاندان سلطنتی 

  : سر سقوخبرميدھد ومينويسدتوسط پ

سه تن ] 1929جو�ی 13/دوم سرطان[ درشب اين روز فجيعت آموز« 

شھزاده حيات هللا خان وشھزاده : از قبيلۀ جليلۀ محمدزائی چون

عبدالمجيد پسران امير حبيب هللا قتيل وسردار محمدعثمان خان پسر 

سردار محمدعمرخان مرحوم بن سردار سلطان احمدخان ملقب به 

سرکار، با حببيب هللا معين وزارت حربيۀ اعليحضرت امان هللا خان به 

امر سا�ر اشقياء ومقتدای فسقاء حبيب هللا پسرسقا،طناب درگلو 

کشيده،ھ<ک و در خندق به زيرخاک نھفته، ازاين راز به کسی نگفته، 

مدتی غذای نھار و شام شان را محافظ درب محبس صرف ھمی کرد که 

و از افشای . ن از اين قضيه جانکاه دل خراش آگاه نشوندبازماندگان شا

آن نظر به عدم جنحه و جنايت وخطا و خيانت مقتولين مظلومين تأثير 

ّھم وغم در قلوب محبين شان راه نيافته، باعث حدوث فتنه نشود ُ.«25.   

اين اشخاص نيز از جمله کسانی بودند که حيات شان از ھرگونه اذيت 

قو بنابرسوگند وامضای که در قرآن مجيد گذاشته بود، وآزار از سوی پسرس

بايد در امان می بود، اما پسرسقو با اعدام آنھا يک بارديگر،سوگند خود را 

  . او کاسته شود» خادم دين رسول هللا«شکست و می بايد از نمرۀ 

  

  :تجاوز سقاويان به مال و ناموس کابليان

                                                
24

  72 - 71، 69 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ، ص -  
25

  312 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ، ص -  



 164 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

 دختر و پسر تجاوز به ناموس ديگران وھتک عصمت به زن و

وخواھرمردم نيزدرفرھنگ بشری وفرھنگ افغانی،  از زشت ترين کارھا 

شمرده ميشود، و به سبب زشتی وخشونت انگيز بودن انست که متضررين به 

کاتب،  از . مرتکبين آن به سزای کمتر از قصاص واعدام راضی نميگردند

و پسران دست درازی سپاھيان پسرسقو، به مال و ناموس زنان و دختران 

به شھرکابل خبرداده ) 1929جنوری16(مردم از ھمان روز اول ورود شان

 :مينويسد
که جنگ وتک ) جنوری16/ چھارم شعبان(روز چھارشنبه  « 

وتک گشاد دادن توپ وتفنگ دربين محصورين وکوھستانيان ، جاری 

و بيعت مردم به امير حبيب هللا ساری بود، در اين روز سيد حسين به 

رالدين پسرقاضی قطب الدين جوانشير قوم قزلباش آمده، صرف خانۀ نو

ومنادی . چای کرد، دروازۀ قلعۀ چنداول نيز به به اجبار واکراه بازگشت

از ھمان غروب روز اول ابتدا به ندای باز بودن دکاکين وھدف گلوله 

تفنگ شدن کسی که دست به مال ومتاع دکانی بيازد، نموده، پيش 

 از عقب دزدان کوھستان ھرچه از دست اندازی وپيش ندا در داده،

وسرخود به خانه در آمدن وغارت کردن از دست ايشان آمد،دريغ 

نکردند، بلکه تا اواخر رمضان اين فعل خود را ادامه  نھاده برع<وه از 

درشب وخفتن ) نوباوه،نوجوان(بردن زنان و دختران و پسران مراھق 

   .26 ». کمی و کوتاھی نکردندبا ايشان وبه اجبار رقصانيدن، ھيچ

  :، مينويسد) جنوری18( کاتب به ارتباط روز اشغال ارگ

تبعۀ پسر سقاء وحميدهللا برادر وسيد حسين وزيرجنگ « 

وپردل سپھسا�ر او وغيره دزدان که ھرکدام نام منصب بزرگی را 

برخود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، به بھانۀ اينکه آواز 

است، دست دسته ] موجود[ ازاين خانه شنيده شده يا تفنگ درآنتفنگ

وجوق جوق شده از دست بد ناموسی به زنان ودوشيزگان و پسران و 

تاراج مال و منال يازيدن، وپسران و زنان ودختران را در اطاق ھای 

خلوت برای مخالطت کشيدن وھر ده و بيست نفر يکی دونفر زن و پسر 

اطاق بيتوتۀ خويش بردن دريغ نکرده، تا امروز و دختر را در منزل و 
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مارچ، سنۀ ھجری 11که يک شنبه بيست وھشتم رمضان مطابق 

   .27» ].است[ ھست، اين فعل وعمل جاری1929 وسنۀ مي<دی 1347

« :، مينويسد1929 می 4/ ثور14در جای ديگری به ارتباط وقايع 

  کمال يأس به ھواداران امان هللا خان ومحمدنادرخان اين روز را به

سر برده، اھالی شھر کابل که از جور وستم شماليان به ستوه آمده اند، 

وبعضی خانه ھا را . زياده تر به ھراس غارت و تاراج واسارت افتادند

خ<صه عموم مردم شھر به کمال بد روزی وخوف . آزار واذيت کردند

رای روز انحصار به شب انذار رسانيده، راه نجات به ھيچ جانبی ب

برون رفتن واز تھلکه خ<ص شدن ندارند تا خداوند تبارک وتعالی چه 

   .28»پيش آرد واين فکر وانديش ھ<ک ودمار را به چه خاتمه دھد؟

،سقاوی ھا ليست دخترانی را که درعھد : کاتب ع<وه ميکند که 

امانی به مکتب ميرفتند پيدا کردند و به آنھا گفته شد که مجبوراند ھر 

  .29 ».يکی ازدزدان کوھستانی ويا کوھدامنی ازدواج نمايندکدام با 

کاتب جای ديگری به نفرت شديد مردم کابل از سقاويان اشاره 

از سوء کردار و رفتار اعيان وافراد قشون «:کرده ميگويد

نسبت به عامۀ خلق از زن ومرد و دختر و پسر وغارت ) پسرسقاء(او

م از او رويگردان ومايل مال و ارتکاب به فسق و فحشاء تمامت مرد

  .30 ».امان هللا خان شده، از دل وجان خواھشمند وصول او يند

ستم حبيب هللا خان وقشون او بر « : جای ديگری  گفته ميشود

آدم را زنده قطعه قطعه کردن وزنان و دختران و : اھالی کابل از قبيل 

ه دار پسران را در اتاق ھای مفاسقه زنا و لواط  کشيدن و مردم را ب

آويختن  وخون ھای زياد ريختن، به ننگ افغانی از رشک قوم ھزاره 

که با وجود نديدن نيکوئی از حکومت، راه معاونتش برگرفته اند، 

وھم قوم کروخيل وھودخيل . برخاسته در تگاب سمر و مشتھر گرديد

مواضع مستعده و مشرفۀ بتخاک را به قصد حمله برقشون حبيب هللا که 

  .31 ».، متصرف و آمادۀ يورش شدنددر آنجا اند
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« : ًم< فيض محمدکاتب ، درباره فرمانروايان سقوی ميگويد

آنھارا صرف . برای بيان وحشت وبربريت آنھا کلماتی وجود ندارد

امير حبيب هللا ھرقدر . ميتوان تباه کنندگان مسلمانان و دولت ناميد

هللا معرفی فرمانی که صادرکرده و درآنھا خود را خادم دين رسول 

سقويان تمام دارايی ھای که . نموده باشد، صرف برای فريب مردم است

برای دفاع وطن ذخيره شده بودند غارت کردند،افزون براين مردم را 

بزور وبدون دريافت حقوق به خدمت عسکری برای رژيم سوق 

درواقع اينھا سپاه شيطان اند که آباديھا را تباه ميکنند و خانه . ميکردند

باوجود اين وزيران فاسد، حضرات و . ا راغارت و چپاول می نمايندھ

م<نمايان وساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود را که از دست 

خير و خيريت : ھمين ھا برسر مردم آمده است، می بينند و ميگويند

  .32 ».است

:  فيض محمد کاتب ازشيوه کار وادارۀ سقوی ياد کرده ميگويد 

با عده ای از دزدان وبی دانشان  ) بيب هللا وسيدحسينح(ھر دو تن

وحشی ، به  روز دوم حرکت عنايت هللا خان،نخست اع<نی به برحالی 

تمام مامورين سابق به کار شان به نشر رساند، و روز بعد حکم ترديد 

و ھمچنان . اع<ن قبلی را صادر نموده و وزارت تجارت را لغو کرد

ودر . ارت خانه ھا را از کار سبکدوش نمودمامورين  بعضی دواير وز

دوسه روز اول،ھريک از سرداران واعيان که خود را به حضور شان 

ميرسانيدند، به اعطای يک بريک ونيم چند معاش سابقش نويد ومژده 

وآنھا نيز از روی حماقت وجھالت باور کرده، خرسند « .مييافتند

محروم فرمود و به تا ھمه را حبس وضبط ومعاش ومايوس و. ميشدند

پول ھای ھنگفت از تجار وارباب ثروت گرفتن پرداخته، دل ھای عموم 

وبه زن خواستن اقدام کرده، دختر سردار . را رنجيده ورميده ساخت

نصرهللا  خان  نايب السلطنه مرحوم وشھزاده امين هللا خان پسر 

  .33 ».عبدالرحمن خان را به اجبار واکراه به مزاوجت تکليف کرد

ملک محسن خان زنی را که از سوی افراد « الی سقوی کابل و

سقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ دستورداد غرغره 
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 حامله بود تا زمان تولد کودکش زن زندانی گرديد و  شود،چون آن زن

وقتی کودک تولد يافت والی امرنمود تا مادر وکودک ھردو اعدام شوند، 

ملک . که اين کار خ<ف شرعيت استقاضی بر والی اعتراض نمود 

اگرخ<ف شريعت است يا نيست من حکم کرده ام بايد : محسن جواب داد

   .34 ».عملی شود

چھل ھزار روپيه در وقت ضبط ] کابل[ملک محسن والی ...« 

کردن خانۀ ايشک آقاسی محمد سرورخان مرحوم وھم اشيای مستظرفه 

ديق خان وزيرخارجۀ نفيس وثمينه زيادی را از خانه ھای غ<م ص

ومحمديعقوب خان وزير دربار، وعبدالعزيز خان وزير حربيه و 

محمودخان ياور وحيات هللا خان عضد الدوله وغيره که قريب دو صد 

خانه به بشمار می روند، گرفته و در خانه خود برده است، مورد 

عتايت حميدهللا معين السلطنه شده، گويند او را چوب زياد زده و امر 

 ».رده است که از جمله چھل ھزار روپيه مسطوره از او حصول نمايدک

35.  

ميزان تنفر مردم کابل را از رژيم جھل وجنايت سقوی دراين گزارش کاتب ميتوان 
  :بخوبی درک نمود

حبيب هللا خان، با برادرخود وعده ای از اعيان کوھدامنيان « 

از جور وستم وکوھستانيان که ھريک فاعل مايشاء وفعال مايريدند و

خود سرانه که براھالی شھرکابل از قوه به فعل  آورده و می آورند، 

ًعموما از ديدار شان متنفر و بری وبيزار شده، شب و روزاز قادر قھار 

در مزار خواجه صفا به سير .... زوال آنھا ومرگ خود می خواھند

   36»... شگوفه ارغوان تشريف

  

  :لوچ درچوک کابل اع<ن تحريک آميز  محمداسلم خان ب

قبل ازاينکه داستان ازخودگذری دو جوان غيور کابلی را شرح نمايم، ميخواھم از 

دوحرکت ضد سقوی در شھر کابل ياد آورشوم که يکی مربوط به بغاوت زيرکانۀ يکی از 

بزرگان بلوچ است و ديگری با� کردن بيرق امان هللا خان از سوی يک نفر سيد از 

  .سيدان کنر
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يکی از مھاجرين بلوچستان [محداسلم خان بلوچ« :مينويسدکاتب  

، در روزجمعه دوازدھم رمضان مطابق چھارم حوت ]انگليس مقيم کابل

 مي<دی، نظر به 1929 فبروری سنۀ 21 ھجری شمسيموافق 1307سنۀ 

سوء رفتار تبعۀ پسرسقو ودزدان طريق جور وستم پيمای کوھدامن 

ومسلطند واھالی شھر از وضيع وکوھستان که برشھر کابل مستولی 

وشريف وقوی وضعيف وزن ومرد وپسر ودختر به ستوه آمده ،راه 

فرارنمی يابند واز خداوند خواھان امان هللا خان شده در خ< وم< ومجالس 

ومحافل دعای او ونفرين پسرسقووسيد حسين وتبعه ولشکرستمگرايشان 

ت اوشده مملکت وملت وزرای خائن که بانی امار... و م<نمايان گمراه 

وسلطنت وقوۀ جامعه اس<ميت را برباد دادند، می نمايند، اع<نی به نام 

اھالی کابل نوشته به سرچوک که معبر خاص وعام وممر ازدحام است 

اگر تفنگ داريد فھوالمطلوب وا� بخريد وحکومت !آويخت، که ای مردم

ز دستبرد حمله جديد فشنگ به شما ميدھد تا حراست مال وجان خود را ا

وغارت طوايف وقبايلی که به معاضدت اميرامان هللا برخاسته وکمر ھمت 

وواليان . به قطع واستيصال غاصبين سلطنت استوار بسته اند، بتوانيد کنيد

کرده،بعد به ] جريمه[امور پسر سقاء او را حبس  ودو ھزار روپيه جرم

حق خود اقامه حجت قاصره ودليل مؤصق که او براظھار حق ونگار مست

37 »....نمود، از حبس رھا گشت
  

  

   :برافراشتن بيرق امان هللا خان از سوی سيد کنری

فيض محمد،از يک رخداد ديگری ياد ميکند، که معلوم ميشود مردم کابل ،از رفتن 

  امان هللا خان واز کشور وبقدرت رسيد پسر سقاو منزجر وناراضی 

  .اند

 حوت، مطابق 14 رمضان و21در روزيکشنبه...« :کاتب مينويسد

چھارم مارچ، سيدی از سادات کنرکه خود سر خانۀ ضياء ھمايون از تبعۀ 

دولت ايران را که خودش با عايله خويش به سواری طيارۀ حمايت 

انگليس در پشاور رفته وبه درب سرای خود قفل زده،کليد آنرا به سفارت 

 وميل کرده، دولت ايران  سپرده بود، متصرف ومال ومتاعش را حيف

بيرق به نشان محراب ومنبر به نام امير امان هللا خان برافراخته در افواه 
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سمر ومشتھر ساخت که جدم علی مرتضی در عالم رؤيا به من القا فرموده 

و از شھرت اين ادعای مزخرف . است که بيرق امان هللا خان را برافرازم

. خاص وعام افتاداھالی شھر دسته دسته به ديدن آن رفته،ولوله به 

ومنھيان پسر سقا نزد سيد مذکور شده،او را امر برداشتن وفرود آوردن 

من .بيرق کردند و او سر باز زده پاسخ داد که به فرمودۀ جدم افراخته ام

درافواه ] ماجرا[وازاين . نميتوانم فرود آورم، اگر شما ميتوانيد، فرود آريد

 روپيه به سيد فرستاده اھالی شھرافتاد که پسر سقا نخست دوھزار

واو ھمان پاسخ اول را گفته،اقدام در . استدعای فرود نمودن بيرق کرد

تا که دست سخای پسرسقاء ده  الی بيست ھزار روپيه . کندن بيرق نکرد

به او وعدۀ اعطا به شرط فرود آوردن بيرق داده و او نپذيرفت، تا در روز 

چ، ملک محس  حوت وموافق چھاردھم مار24دوم شوال مطابق

ومامورين او . امر به فرود آوردن واز پا در آوردن سيد کرد] کابل[والی

بيرق را به قھر وعنف فرود آورده وسيدرا از پا آويخته، بيرق را در 

نائب السلطنه نظر به سيادت [وبود تا که سيد حسين . پھلويش بداشتند

به رقابت والی او را خواسته از زجر وتوبيخ ]ومجذوبيتش 

وکاغذپاره ھای چندی ازنزد او به جانبداری اميرامان هللا خان .رھانيدب

38». نگاشته ودر شھر نشر داده بود، بدست آمد
  

: کاتب در مورد اين سيد مجذوب کنری جای ديگری ازکتابش مينويسد که

سيدعبدالرزاق از متوطنين پشد کنر بود که حين شکنجه از سوی ملک محسن والی 

ری بدست آمد که در آن امضای چھارصد تن از مردم سرشناس سقوی از جيبش طوما

کابل را به طرفداری از شاه امان هللا گرفته بود ودر کنار امضاء ھا و نشان انگشتھا، نام 

   .39آنھا نيز نوشته شده بود

ازاين جا معلوم ميشود که اين سيد مردھوشياری بوده است ، نه مجذوب، واگر 

ده است، به اين خاطر بوده تا نظرسقويان را جلب نکند، دست به کارھای غيرعادی ميز

اما او ھرعملی را که برضد سقويان انجام ميداده،از روی تعقل انجام می داده 

سرانجام او را با محمدعيسی پسر محمداسماعيل پوپلزائی،ناظر والی علی احمدخان .است

تشويق ميکرد که در لوگر مردم را به مخالفت با پسرسقو وبه حمايت از والی 

محمدعيسی رادر سرچوک بدار آويختند ومدت سه يوم  ھمچنان بدار .دستگيرکردند
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،ولی کاتب از سرنوشت آن چھارصد نفر امضاء کننده در پای طومار 40 آويخته بود

  .بيعتنامه ، چيزی  ننوشته است

اين ھردو حرکت، در شکل ھای مختلف نشانگرنفرت  مردم کابل ازحکومت 

يام ھرکدام اين بود که مردم از رفتن امان هللا خان وآمدن پسر سقاو سقوميباشد وپ

پشيمان اند و حسرت دوران امان هللا خان را ميخوردند و از حاکميت سقويان متنفر 

  .ومنزجربودند

  

  :اولين اقدام جسورانۀ دو جوان کابلی عليه بچۀ سقاو

 برابر  حمل21 بعد از دستگيری سران واعيان و ثروتمندان کابل،در 

، » دو نفراز جوانان با احساس وبا وجدان کابل«:  اپريل، به قول کاتب10

اين دو جوان، يک بم . تصميم گرفتند تا شر پسرسقا را از سر مردم کم کنند

جابجا ] عيدگاه[خواستند آن را در روز جمعه در مسجد يدستی راساختند وم

منفجر کنند، اما اين راز شان نمايند و وقتی که حبيب هللا به نماز ايستاده شود، 

. قبل از عملی شدن، توسط قاری دوست محمد لغمانی به سقاو راپور داده شد

ھردو جوان که يکی حبيب هللا نام داشت وپسرحاجی عبداالغفار نجاربود 

وديگری عبدالرسول،فرزند خانجی،خانه سامان ھندی معروف عھد امير 

آنھا ميدانستند که . ق قرارگرفتنندعبدالرحمن خان بود،دستگير ومورد استنطا

از اين رازشان تنھا  قاری دوست محمد مطلع بود و کسی ديگری چيزی 

نميدانست ، بنابرين آنھا درجواب ھای خود،  قاری را به حيث مشوق و 

رھنمای اين کار خود معرفی کردند و گفتند که کسی ديگری دراين کار 

تا قاری دوست محمد را حاضر پسرسقاو ھدايت داد . مداخله نداشته است

کنند، حاضر باشان،قاری را که فکر ميکرد او را برای گرفتن انعام نزد 

پسرسقو قاری . اميرحبيب هللا  می برند،به حضور سا�ر خودحاضر کردند

صاحب را در موتر پھلوی خودجای داد و بسوی چمن خواجه رواش، در 

ديگرايستاده کرد وسپس با عقب ارگ  برد و در آنجا ھرسه تن را پھلوی يک

  :کاتب مينويسد که . تفنگ  خود ھريک را نشانه گرفت و از پا در آورد
در وقت برچوب بستن و ايستاده کردن شان، قاری دوست محمد به «

اميرحبيب هللا خان ندا کرد که امير صاحب مرا ھ<ک مکن که برايت 
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ل يک تن وليکن چون حکم تقدير به قت. خيلی خدمت کرده و می کنم

شيطان شرير م<نما رفته بود، نجات نيافته به جای جاويد خود 

   41 ».شتافت

 يعنی در تاريخ اول اين درحالی بود که ده روز قبل ازاين حادثه،

سقويان، برای يک قيام  حمل، مردم کابل از دست غارت وتجاوز11/اپريل

 .بودندعمومی برضد بچۀ سقو، بنای ديد و بازديد ومشورت را آغازکرده 

» شان به ستوه آمدن مردم کابل وعزم دفع حبيب هللا کردن«کاتب زيرعنوان

 :مينويسد
از سوء رفتار وفشار وانزجار افراد واحاد قشون وکردار ناھنجار «

واختيار فحشاء واضرار نمودن بزرگان شمالی که دست در اجرای امور 

کبار به دوائرلشکری وکشوری دارند،عموم اھالی کابل واناث وصغار و

ستوه آمدند،زندگانی برايشان سخت ودشوارگشت، �جرم دل به مرگ 

داده، وزراء عھدامان هللا خان واوليای امور او وبعضی از اعيان 

وصاحبان ثروتان اھالی شھر درخفا با ھم کنگاش در نجات حاصل 

] جمع مزلقه،لغزاننده[ومزالق] جمع مضيقه ،تنگ[نمودن از مضائق

ين مال اھل وعيال وتحفظ مال ومنال کرده، قرار روزگار وحصول تأم

دادند که ھريک عده ای به مشاھره ومعاش مکفی نوکر گرفته،قوۀ در 

خور برداشتن ونيست ونابودکردن حبيب هللا خان تھيه وآماده نمايند، 

واو از اين . بعد بی خبرشبخون آسا حمله نموده او را از ميان بردارند

 20 شنبه 2برين خفيه آگاه شده در شب امر به ذريعۀ متجسسين ومخ

مطابق ]شھريور20 شوال برابر اول اپريل  درست است نه 20[شھريور

  .42» .اول اپريل ھمه را امر حبس کرد

« کاتب، از سقاويان وپسرسقاء، چنان نفرت داشت، که دريکجا او را

» سقو«در لھجۀ عوام مردم افغانستان، سقاء را .  می نامد 43»پسرسگ قو

 ميکنند، اما کاتب، بخاطر اعمال زشت وغير انسانی ايکه از او و تلفظ

در واقع » سگ قو«زيردستانش در حق مردم کابل ديده است، با گفتن کلمۀ 

ميخواھد  او را تحقيرکند و مثل حيوانی که فھمی جز قو، قو ندارد، دشنام 
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کاتب در مدت نه ماه حکومت سقاوی، ھيچ روز وھيچ لحظه ای از .44.بدھد

اظھار نفرت وانزجار شديد از حبيب هللا وھمکاران دزد وجاھل وجنايتکار او 

اودريکجا . غفلت نورزيد ودعای بدش ھميشه بدرقۀ راه سقاويان بوده است

  :ميگويد
حتی نگارندۀ اين فجايع که از اھل اس<می است برادعای دين داری «

ای ھمه واظھار مسلمانی ايشان ھزار لعن ونفرين گفته،از خداوند ج

را در اسفل السافلين خواسته وميخواھد وھرلحظه که از ] سقاويان[

  مشاھدات کردار اين گروه ض<لت 

  45 ».سمات،بياد آرد جز لعن ديگر کلمۀ بر زبان نخواھد راند

  جای تاسف است که برخی  :آقای باری جھانی اظھار ميکند که

  سر ديده اند، ً بچه سقاو را بچشم  ًاز نويسندگان ما که دوره وحشت

   .  46 .خطاب می کنند »جوانمرد«و » عيار«بازھم او را
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خشونت «: ستار کتاب  تذکر انق<ب، دراين خصوص تبصره جالبی دارد وميگويدا آقای اميری، وير-  
ه اين دفتر، چاشنی تند ک<م او را درمورد مردم مشرقی وجنوبی ک<می کاتب قابل درک است وخوانند

ديگر م<نمايان واشخاص  وشمالی، وزراء وعمال اميرامان هللا خان، محمدنادرخان وحضرت شوربازار و
خواننده امروزی شايد آرزو کند که کاش کاتب مھارخامه . مختلف در رده ھای مختلف، به تفاريق، می بيند

يد و از تيزی وتندی سخن ميکاست، اما نبايد از ياد برد که کاتب واقعه نگار رويدادی بود را اندکی می کش

 را به زوال زودھنگام - آغاز- واقعه ای بود که يککه نه تنھا برسرنوشت او تاثير مستقيم داشت، بلکه 
ن احساسات  بدينسان،بديھی است که کاتب تنھا به گزارش رويداد  اکتفا نکند ودر کنار آ.مبت< کرد

وتأثرات خود را نيز به ما منتقل کند و اين احساسات وتأثرات خود بر ارزش تاريخی اثر می افزايد و رخداد 
تنھا گزارش کاتب تاريخی نيست، بلکه تأثرات واحساسات او . را با تمام ژرفا وشدت فاضلۀ آن منتقل ميکند

يسی وتاريخ نگاران جدی باز ميگردد، خشونت تا جائی که به تاريخ نو. به ھماندازه ارزش تاريخی دارد
فی المثل در ميانۀ . ک<می بيشتر به باز نمائی واقعيت باز ميگردد، نه روانشناسی يا ايدئولوژی تاريخ نگار

ابوالفضل بيھقی دبير و فيض محمد کاتب ھزاره، از عطا ملک جوينی به عنوان بھترين وبصيرترين  تاريخ 
بخشی از اين امتياز . به عنوان بھترين تاريخ ياد شده است) خ جھانگشای جوينیتاري(نگار  و از کتاب او

جوينی در اشاره به وضعيت روزگار خود نوشته . باز ميگردد] او[به خشونت سخن وچاشنی تند ک<م
ّھريک از ابناء السوق، درزی اھل فسوق، اميری گشته، وھرمزدوری دستوری، وھر مزوری «:است َ ُ

ِوھرکون خری سرصدری... ری دبيریوزيری، وھر مدب  »-4،ص1جھانگشای جوينی،ج: رک- »...ِ
  ،پاورقی252ص
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ھيچيک از اصول عياری وجوانمردی، در وجود حبيب هللا کلکانی 

پس عيارناميدن بچۀ سقويک دروغ .وياران فاسق ومتجاوز او ديده نمی شد

           .ويک توھين بزرگ به عياران وجوانمردان تاريخ اين کشوراست

  

  :دن سران قومی ،عامل بقای حکومت سقویتطميع ش

کاتب، ازنفاق افنگی  وتطميع شدن سران و مشران پشتون  برای 

جلوگيری از اتحاد شان عليه رژيم سقوی و از اينکه رؤسای اقوام وقبايل 

بخاطر پول  وکسب مناصب ومقام ، دست به ھرکار ناصوابی ميزنند، 

م می گيرد که می بيند با افسوس ميخورد، واين افسوس او وقتی رنگ خش

  .  اندک پولی تطميع ميشوند وتيشه بريشۀ يک ديگرخود می زنند

کاتب، از تطميع شدن وپيوستن برخی ازسران قبايل شنوار وخوگيانی 

 ملک محمدافضل وملک محمد علم شنواری وملک قيس خوگيانی ، به  :چون

که اقوام خود وعواقب اين کار را برای آنھای . حکومت سقوی نکوھش ميکند

را در خدمت يک دزد وجانی قراردادند و رتبه وامتياز گرفتند، نکبت بار 

  اپريل، 11/حمل22ميداند و مينويسد که روز 

پانزده ھزار روپيه به ملک محمدعلم خان « از طرف بچۀ سقاو

سا�ری کشور هوھمراھانش به نام انعام عطا شده، خود او با رتبۀ سپا

ر حبيب هللا خان يافت، فرمان حکومت ج<ل آباد ولشکری که از قبل امي

ومقارن اين حال،مردم شنواری از راه دفع . نيز به او داده شد

بدنامی،تخريب عمارات دولتی وتاراج ومھار نمودن شھر ج<ل آباد 

وعھد شکنی که کرده بودند، برقلعۀ ملک محمدعلم خان که بانی تمام 

لش را غارت و قلعه اش را فجايع سمت مشرقی بود، ريخته مال ومنا

واز وصول اين خبر، محمدعلم خان از خوف جان که . خراب کردند

عموم مردم برعليه او شده، از زمرۀ قومی واس<می بيرونش شمرده 

اند،ترک مراجعت کرده درکابل قرين ياس وھراس و وسواس،مکافات 

   .47 ».ومجازات کردار خود، روز به سر بردن اختيار کرد
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با ) شوھر خواھر شاه امان هللا(انست که والی علی احمد خانکاتب ميد

قوای زياد نظامی در جBل آباد حضور دارد ، پس اگر قصد سرنگونی 

پسرسقو را بنمايد، ميتواند مردم کابل را ازچنگ ديناسور ھای  سقوی نجات 

ًمتعاقبا کاتب مطلع گرديد که بعد از رفتن عنايت هللا خان از کابل . بدھد

ال ارگ توسط پسر سقو، علی احمدخان  به اصرار وخواھش نقيب واشغ

و با چند ھزار     وبرخی  از سران آنجا، در جBل آباد اعBن پادشاھی کرده

قوای نظامی وھمکاری اقوام خوگيانی وشنواری ومومند برای نجات کشور 

از چنگ دزدان و رھزنان مسلط برجان ومال وناموس مردم کابل  بسوی 

اين خبر قلب مردمان داغديده و مصيبت چشيدۀ .  حرکت کرده  است کابل ،

                        .                    وزنۀ اميدی برای آنھا شمرده ميشدکابل را شادمان ساخت و ر
علی احمد خان پسر لويناب خوشدلخان، نواسه شاغاسی شيردل خان   

اين حساب وی برادرزاده  به  .ابن شاغاسی ميرداد خان بارکزی بود

علياحضرت سراج الخواتين  و شوھر سراج 

  . البناتخواھر شاه  بود

مادر علی احمد خان دختر امير دوست 

  محمد خان بود و ازاين 

جھت نيز شخصيتی نامدار و از ھر دو سوی 

مگر . به خاندان سلطنت وابستگی داشت

والی علی احمدخان با وجودی که مردی 

با فھم بود و توانائی شجاع وبا جرئت و

قناعت دادن طرف مقابل خود را به خوبی 

  والی علی احمدخان         داشت

 و بلديت در زبانھای پشتو وفارسی وانگليسی واردو يکجا با اندام ستبر 

بيننده را تحت تاثير خود قرارميداد، مگر در اعBم پادشاھی  وچھره بشاش،

، زيرا کسی که امير امان هللا  گرفت رخود به جای امان هللا خان از عجله کا

خان را از تخت به زيرکشيده بود، و بجای او يک آدم دزد و بيسواد را قرار 

داده بود، و بر غرور مشروطه خواھان وآزادی طلبان شاشيده بود، 

نميخواست تا زمانی که امان هللا خان از کشور خارج نشده است، کسی برضد 
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ی احمد خان بايد اين را درک ميکرد که نکرد و عل. پسر سقو اقدامی بنمايد

 -نتيجه اين کار او ،ھمانا از ھم پاشيدن قوتھای قومی در نيمه راه جBل آباد

چگونگی  داستان اين از ھم پاشيدگی را از زبان کاتب دنبال می . کابل بود

  : کينم

آنگه که علی احمد خان با عده ای در منزل جگدلگ به انتظار «

قبايل وعشاير مھمند درنگ نموده، آوازۀ حمله امروز لشکر قومی 

وفردايش در شھر کابل،سمر ومشتھر گشت، اھالی کابل که از جور 

وتعدی و بدناموسی وتاراج نمودن وحشيان بعيد از دين وايمان 

کوھدامنی وکوھستانی وھر يک دزدانی که سا�ری وسرداری شده، 

خانه ھای شان به اجبار زنان ودختران وپسران را از کوی و برزن و 

واکراه در اطاق ھای خويش کشيده طريق مخالطت ولواطت پيش 

گرفته، و متمولين واعيان و بازرگانان را حبس وضبط و تاراج می 

کردند، به تنگ آمده گرفتار بی وفايی وناشکری ورميدگی که نسبت به 

 راه اميرامان هللا خان به روی کار آورده، شده بودند؛ مترصد وچشم به

حملۀ او روز و شب به سر ھمی بردند، که درعين يورش تبعۀ علی 

احمدخان از اشرار تبعۀ پسر سقاء وسيد حسين وغيره قطاع الطريقان 

، نقض ملک قيس نام خوگيانیوليکن درعين انتظار . ًتقاصا انتقام کشند

ّعھد ونکث ميثاقی که با علی احمدخان در ميان نھاده به ايمان مؤکده 

داشته بود، نموده، عتاب علی احمد خان برخوگيانی و به چوب موثق 

خستن او را بھانه قرار داده، با سه چھار تن از جانب داران خود، نزد 

سقاء درکابل آمده از )يا امين هللا (حبيب هللا سا�ر دزدان پسراميرهللا

عطای ھفده ھزار روپيه نقد و منصب نايب سا�ری برعھده گرفت که 

ان را دستگير و غل به گردن وپا به زنجيرکرده در کابل علی احمدخ

و دو سه روز قبل از وصول او، پسر سقاء محمدموسی خان . آورد

محمدزائی ومحمدعلی خان عم  علی احمدخان را که خانه اش را غارت 

وخودش را حبس و به زودی رھا کرده بود، نزد او فرستاده پيام داد 

اعت برگرفته، متابعانه در کابل آمده ترک امارت گفته و طريق اط: که

و ا� تمامت اعمام و اقارب و . ربقۀ انقياد به رقبۀ فرمان برداری نھد

زنان  او که يکی خواھر امير امان هللا خان و ديگری خواھر گل محمد 

خان بن تاج محمدخان  وعمۀ فيض محمدخان وزيرمعارف ومادر غ<م 
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معرض خطر ھ<ک و دمار و محمد خان ونوراحمدخان است، تمام در 

و آن دو تن نزد علی احمد خان رسيده .  خواھند گشتبدناموسی دچار

، ھنوز پاسخ � ونعم و رد و قبول  حاصل ]ند[پيام پسرسقاء را گذارد

 از کابل رجعت کرده، درتنگی خورد ملک قيس بی ديننکرده بودند که 

ا که با عده ای قشون قومی خوگيانی ر] افراد(اعداد. کابل ، واصل گشت

از سپاه نظام در آنجا اقامت واستحکام داشتند، امر به خلع س<ح 

وغارت نظاميان کرده و پس از زد وخورد جزئی برمرام فايق گرديده، 

از راه اطاعت ) چپاول شده(وسپاھيان منھوبه. راه خاک جبار برگرفتند

درکابل آمده، اين معنی موجب شکست اعداد قشون لشکری وکشوری 

ه در موضع خاک چناری وموقع سمچ ھای م< عمر توقف وعزم ک

داشتند، گرديده، اتواب وقورخانه را ]  را[حمله برکابل و پسر سقاء

مھمل و به جا گذاشته، راه اطاعت پسر سقاء به جانب کابل 

48».... برداشتند
  

قومی مردم  واز آنسوی دو ھزار نفر لشکر« کاتب،می افزايد که

اق با علی احمدخان می سپردند، ودر حدود کوتل شنواری که راه الح

] شکستن عھد وپيمان[چشنگ، اين طرف و آن طرف از نکث

خوگيانيان وتفنگ وقورخانه به دست تصرف آوردن  ايشان آگاه شده، 

قلوب ضالۀ ايشان دچار حسد وغبطه گرديده، چون وارد جگدلگ شدند، 

 داده ، ايشان که علی احمدخان برای صرف غذای شام آنھا چند فردگاو

ميل غارت و تفنگ وفشنگ در دل جای داده بودند، عذر و بھانۀ 

و ناگھان دست به تاراج بنه وآغروق . �غری بر گاوان نھاده، نگرفتند

وخلع سپاھيان نظام وخيمه واثاث علی احمدخان ] احمال واثقال[

و از جمله عبدالرحمن پسرعصمت هللا . گشوده، ھمه را برھنه کردند

ھايی ] پول[جائی که کينۀ ديرينه نسبت به دولت در سينه داشت، پوندغل

] خود[را که سه لک روپيه به شمار می رفت، متصرف شده، درخانه 

و دو سه تن ملکان لمقان علی احمدخان وھردو پسرش را با .49برد

ميرزا محمدابراھيم خان پسرميرزا اقاجان مکتوب نويس او، از راه 

وجناب . ده با خود برده و به جای نقيب رسانيدننگ افغانی پای  پيا
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نقيب که بانی امارت علی احمدخان بود از مشاھدۀ اين حالت و نقض 

عھد قوم خوگيانی وشنواری عزم ھجرت با عائلۀ ومنسوبان خود جانب 

ومردم شنواری و خوگيانی که بر سر اموال و تفنگ و . ھند جزم کرد

نگ بودند از قصد نقيب آگاه قورخانه  وفشنگ با ھم سرگرم قتل وج

نزد او گرد آمده، مانع از ھجرتش شدند ] توبه کردن[شده، از راه انابت

و او قبول استدعای آن ھا را مشروط به ياری علی احمدخان دانسته، 

دوباره عھد وپيمان درميان نھادند که به سرو جان ومال وناموس 

ن که از بدعھدی وعلی احمد خا. معاونت او را در امر امارت نمايند

وعموم مردم سرحدی معلومات ] لشکريان مشرقی[واحسان فراموشی 

ونظريات حاصل کرده بود، عھد ايشان را سست وپيمان ايشان را نا 

استوار و نادرست دانسته، چندی سر آری و نعم جھت حفظ جان خود 

   50 ».جنبانيد و ديگر پيرامون ميثاق و وفاق آن مردم نگشت

  گزارش آمده،ملک قيس خوگيانی  با پيوستن چنانکه در اين 

خود به پسر سقو، کمر علی احمدخان را شکست ومصيبت وغم مردم کابل را 

او براثر يک برخورد کوچک که ممکن است دست انگليس . گسترده ترساخت

در آن دخيل باشد، بجای برگشتن به خانۀ خود و يا صلح کردن با علی 

وقار « م شدن به پسرسقو، آبروی خود  و احمدخان،با رفتن به کابل وتسلي

  . ، برزمين زد] ھزار روپيه17[را با گرفتن مبلغی ناچيزی » پشتولی

علی احمدخان وقتی شنيد که پسر سقاو ارگ کابل  را اشغال وخود را 

پادشاه اعBن نموده است، او ھم دو روز بعد از او با مشورت يا اصرار و 

و بعد از . ا خود را پادشاه اعBن نمودتقاضای نقيب صاحب وخوانين  آنج

آنکه در نخستين نماز جمعه، نام او را درخطبه ذکر نمودند، او نطقی ايراد 

. کرد و در آن عزم خود را برای گرفتن کابل از چنگ سقويان اعBن نمود

نماز گزاران از اين عزم او استقبال کردند و در جمله سران قومی ای که 

  آمادگی نشان دادند ، يکی ھم ملک قيس خوگيانی بود برای جنگ با پسرسقاو

که با علی احمدخان عھد وپيمان ھمکاری با سوگند به قرآن بست و با قوای 

  .خود او را تا جگدلگ ھمراھی کرد
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افغانستان شناس امريکايی لودويک آدمک، درمورد علی احمدخان  

  : مينويسد

 کرد و برخ<ف امان علی احمدخان بارکزايی به تکرار ادعای سلطنت«

هللا برخاست و با�خره به قبول مسئوليت در دستگاه حکومت او 

او يک شخص مقتدر، با نفوذ، صاحب سجيه عالی ، و دارای . پرداخت

او سعی کرد تا سمت مشرقی را برای امان هللا . حوصله بسيار بود

نگھدارد، اما حيني که از فعاليت برای امان هللا مايوس شد، خودش 

علی احمدخان نفوذ زيادی . دعای تاج و تخت افغانستان را نمودا

  .بخصوص بر مومندھا نفوذ او ثابت بود. برقبايل و�يت مشرقی داشت

 علی احمدخان قابليت درھم شکستن اتحاد بين قبايل مومند،  

خوگيانی و شينواری را داشت وطرفداری و پشتيبانی مردم خوگيانی را 

ا را از ديگران تجريد کرد، زيرا مومندھا و او شينواريھ. حاصل کرد

او مراسم تاج پوشی را به صورت . خوگيانی ھا را به جانب خود کشانيد

رسمی ھنگامی انجام داد که عليه امان هللا خان، حکم کفر صادرکردند و 

پولی را که بچه :  ، ادمک ع<وه ميکند که51 ».از او رويگردان شدند

د، به او قدرت آنرا بخشيد تا بعضی از سقاو از ارگ بدست آورده بو

قبايل را طرفدار خود بسازد و تبليغات اينکه علی احمدخان در حقيقت 

نماينده امان هللا خان است وسعی دارد تا سرانجام باز امان هللا را بر 

52. آنھا مسلط سازد، اذھان مردم را مغشوش ساخته بود
  

  : مينويسد که »ی ستوارتريه تال«خانم » آتش درافغانستان«مؤلف کتاب 

�ری مملو از افراد خوگيانی که از او حمايت ٢١علی احمد خان با « 

ميکردند، بعزم کابل بسوی جگده لگ حرکت نمود و جرگه ای را در 

اما ديری نگذشت که در بين جگده لگ و ج<ل آباد ميان . آنجا داير کرد

متوجه افراد علی احمدخان زد و خوردی درگرفته وخطر بزرگی 

ِّعلی احمدخان فورا به . کاروانھای شد که از خيبر عبور مي کردند

اما از آن ميان ملک   .جگده لگ رفت و بی نظميھا را برطرف ساخت

قيس خوگيانی بجای کمک به علی احمد خان بکابل کشيد و با بچۀ سقاو 

 ھزار روپيه به بچۀ سقاو تعھد سپرد که ١٧بيعت نمود و با گرفتن مبلغ 
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ج<ل آباد رفته علی احمد خان را دست بسته بحضورش حاضر به 

ملک قيس در درۀ خورد کابل، جايی که قرارگاه علی احمد . خواھد نمود

خان بود وارد شده و بر افراد خوگيانی و ديگر قطعات اردو صدا زد که 

اسلحه خود را گذاشته تسليم شوند، اين حادثه بر روحيات بسياری از 

 بخشيده اسلحه خود را بر زمين گذاشتند، اما برخی افراد تاثير سوء

دست به مقاومت زده به مقابله پرداختند و در نتيجه پس ازدادن تلفاتی 

تسليم شدند و افراد شينواری که بطرفداری علی احمدخان می جنگيدند، 

برتعھد خود پشت کردند و به غارت و چپاول مھمات و پول درخيمه 

 بالنتيجه علی احمد خان با ھمراھی عده علی احمد خان پرداختند و

قليلی از طرفداران خود به لغمان نزد نقيب صاحب  رفت و جريان را 

نقيب صاحب علی احمدخان را به مبارزه تشويق کرد، اما . شرح داد

علی احمد خان که خيانت و دو رويی قبايل آن سمت را ديده بود، 

مند بسوی پشاور حرکت پيشنھاد نقيب  صاحب را نپذيرفت و از راه مو

در پشاور علی احمد خان جنرال نادر خان را م<قات نمود و چون . نمود

به موافقتی با نادر خان نرسيد، به قندھار رفت و با شاه امان هللا خان 

   53 ».م<قات کرد

علی احمدخان ممکن است به اندازۀ امير امان هللا خان، آدم خوبی نبوده 

قو وھر کسی ديگر، شخصی پرمعلومات و باشد، ولی نسبت به پسر س

او قصد داشت تا از نيروی نظامی دولتی بجای تسليم . دولتمداری جسور بود

شدن به پسر سقو، آنرا برضد پسر سقاو بکار ببرد و بخت خود را در گرفتن 

اما اين نيات او با پBن استعمارانگليس در تضاد واقع .تاج وتخت کابل بيازمايد

ه امان هللا ھنوز از افغانستان خارج نشده بود، وپيروزی علی شد، زيرا که شا

بنابرين . احمدخان بر پسرسقاو، به معنی روی کار آمدن دوبارۀ امان هللا بود

. سناريوی شکست علی احمد خان برپسر سقو بدست ملک قيس رقم خورد

 ھزار روپيه 17ملک قيس نيروی قومی خود را در اختيار پسر سقو در بدل 

ھرگاه ملک قيس نقشۀ علی . ت و علی احمد را دچار شکست نمودگذاش

احمدخان را برھم نمی زد،او  چی پادشاھی را برای خود ميگرفت و يا برای 

شاه امان هللا، از ھرلحاظ  بر پسرسقو که  يک آدم بيسواد و دزد وغارتگر 
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حرفه ای بود،برتری و رجحان داشت و عزت و ناموس شھريان کابل آنچنان 

  .   کاتب بيان ميکند، برباد داده نمی شدکه

تنھا با علی احمدخان راه نامردی نه پيموده بود ،بلکه   اين ملک قيس،

در مقابل ھاشم خان برادر نادرخان که  پس از والی علی احمدخان وارد جBل 

آباد شده بود ومردم را به اتحاد وھمبستگی برای نجات کشور از چنگ 

ز مشکل ساز بود، و بنابر گزارش کاتب، بارھا به سقويان دعوت ميکرد، ني

مقابل قوتھای قومی مشرقی که برھبری ھاشم خان بسوی کابل درحرکت 

وباری برمتحد خود عبدالرحمن خان غلزی  . بودند، چون سدی قرارميگرفت

  .نيز حمله برد

  :کاتب گزارش ميدھد که 
�ر با ملک قيس خوگيانی نايب سا«چھارم اسد،/1929 جو�ی 26در 

محمدعلم نايب سا�ر شنوار وعبدالرحمن شنواری با آنکه محمدھاشم 

خان در ج<ل آباد بود و کار روايی در اتحاد واتفاق قومی می نمود، 

 نفر را 1800ايشان بر خ<ف او به فراھم آوردن لشکر اقدام کرده، 

 نفر را ملک قيس به نام نظام گرد 800ملک محمدعلم وعبدالرحمن، و

وھم عبدالرحمن پسر عصمت هللا خان که با آنھا متحد بوده، . دآوردن

ھمگنان طريق خ<ف افغانيت واس<ميت می پيمودند به رياست تنظيميه 

مشرقی مامور گشت و از کابل بدانسو راه آرزو که نفاق وشقاق بود، 

  . 54».شاد خاطرانه درنوشت

دم  جو�يی،عده ای از مر27/کاتب می افزايد که روزپنجم اسد

مشرقی که حس وادراک افغانيت داشتند با قوت ھای قومی خود 

محمدھاشم خان را ھمراھی کردند  و تا  خاک جبار پيش  آمده با قشون 

  .55 .پسرسقا به جنگ پرداختند

 13در: کاتب در جای ديگری ازکتاب خود متذکر ميشودکه 

ًظاھرا بدستورملک [غارتگران قوم خوگيانی « ماه اسد 23/ اگست

برقوم جبارخيل تبعه ومنسوبان عبدالرحمن پسرعصمت هللا خان ]سقي

چاپيده ...که سه لک روپيه پوند ط<ی انگليسی علی احمدخان را

، تاخته ومال ومتاع ]بود[ درخانۀ خود به کيسۀ پردسيسه خويش نھاده
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را تمام غارت وخانه ھای ايشان ] غلجائی[جبارخي<ن سکنۀ حصارک

  . 56 ».ته، عده ای از زنان را اسير بردندرا محروق آتش خصومت ساخ

کاتب ناراحت است که چرا تBش ھای نادرخان و برادرانش برای 

کاتب مدعی است . متحد کردن اقوام جنوبی و مشرقی به نتيجه ای نمی رسد

که نادرخان و برادرانش تBش ميورزند تا اقوام پشتون جنوبی ومشرقی را با 

حمله کنند وآفت و بBی حکومت شر و فساد ھم متحد ساخته و بعد برکابل 

سقاوی را از سر مردم کم نمايند، ولی موفق به اتحاد آنھا نمی شوند، زيرا که 

سران اقوام روز تعھد ميکنند و شب براثر تطميع يکی از رؤسای اقوام از 

به اين سخنان فيض محمد کاتب در ذيل وقايع روز . تعھد خود برمی گردند

  :توجه کنيد) 1929 جون 13(جوزا23
درخ<ل اين حال، محمدنادرخان با محمدھاشم خان برادر خود « 

سعی وجد وجھد وکوشش ھای فوق العاده در اتحاد واتفاق قبايل افغان 

جنوبی ومشرقی وتشجيع ايشان وحمله برکابل کرده از ناخن زنی 

حضرت چارباغی و ملک محمدعلم شنواری وعبدالرحمن قوم او وملک 

نی وغوث الدين پسرجاندادخان قوم احمدزائی وغيره رؤسا  قيس خوگيا

وسرکردگان قومی که با ھردو برادر عھد و پيمان و سوگند درميان می 

] برای سر نادرخان[ نھادند و از اع<ن ھای وعدۀ انعام پسرسقاو

واغوای م<نمايان گمراه، عھد شکنی وعزم دستگيرکردن يا کشتن 

وشاه محمودخان ومحمدھاشم خان را محمدنادرخان و شاه ولی خان 

می نمودند،  تاجايی به عزم کابل حمله و پيش قدمی نموده، ناکام باز 

به ھوش داری وحفاظت  وحراست ] نادرخان و برادرانش[می گشتند، و

جان خويش نموده، طريق گوشۀ که احتمال دستگيری ومقتول نشدن 

ب زحمت می خود را در آنجا داشتند، پيش گرفته، روز ذلت به ش

بد عھد ] افغانھا[و مردم از آوازه ھای گرم و سرد افاغنۀ. رساندند

غصۀ فشار و به . ھردو سو، روزی شاد و روزی غمگين می شدند

 امرار حيات مرارت سمات می سقائيان خارج از دايرۀ دين و ايمان،

وزن و مرد و صغير و کبير فرج و نجات از قتل وتاراج اھالی . کردند

 عامه را قرين بدحالی کرده بودند، به تضرع وگريه و زاری شمالی که
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وھمه خود را در ورطۀ ھ<ک دمار . از خداوند قاھرالعدو، ميخواستند

  .57 ».می ديدند

کاتب به حق ميگويد که، نادرخان وبرادرانش، در خوست ميخواست 

کار اقوام عمده آنجا را با ھم متحد کرده بر کابل حمله کند، مگر موفق به اين 

او چندين  بار اقوام خوست را آماده کرد و تا لوگر پيش آمد و با . نميشد

نيروھای سقوی در گيرشد وقوتھای دولتی را از پيش برميداشت ، مگر 

فردای آن با مخالفت يکی از قبايل روبرو ميگرديد و مجبور به عقب نشينی 

 دادن پول به ميشد، زيرا قوماندان سقوی جنرال صديق خان  با تماس گرفتن و

رؤسای قبايل باعث  ايجاد اختBف در ميان قبايل ميگرديد و نادرخان ناکام 

  .ميشد

کاتب ھدف تطميع و نفاق افگنی را ، تضعيف قدرت افغانھا در 

  :حاکميت ميداند ومينويسد
خزانۀ دولت را در وقت داخل  شدن  پسر سقا به ارگ؛ ھر يک از «

نه خود نقل دادند و پس از چند رؤسای دزدان به موتر حمل و به خا

روز که به خود رسيده دانستند که بی پول ادارۀ مملکت و پيشرفت کار 

قليل وکثيری که . حکومت  دشوار بل محال است، دست از بردن کشيدند

واز آن به افغانان .  باقی مانده بود،ضبط نموده در تحت حراست آوردند

شان را به تخريب رشوت داده، اي... حريص وطماع بی حس و بی

مملکت و  قتل وغارت يک ديگر می انگختند و اين شيوه را برای 

استيصال افغان کافی شمرده، به قشون پول و معاش ماھيانه نمی 

58».دادند
  

سرانجام با تBش ھای خستگی ناپذير محمدنادرخان وبرادرانش، و 

ک گرديد اتحاد وفداکاری قبايل عمدۀ جنوبی ،کابل از وجود اشرار سقوی پا

ونادرخان، پادشاه وھاشم خان، به حيث صدراعظم سرنوشت کشور را بدست 

سال، کينۀ نامردی ھای ملک قيس خوگيانی را در دل 14ھاشم خان تا . گرفتند

 قبل از شروع جنگ صافی،به عبدهللا 1324نگھداشت تا با�خره در زمستان 

رادرانش را خان وردک نايب الحکومۀ مشرقی دستور داد تا ملک قيس وب
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دستگير کرده به کابل بفرستد و تمام جايداد منقول وغير منقول وی نيز 

اين کار را نايب الحکومه در ھمکاری و مشورت با فرقه . مصادره گردد

جريان دستگيری  ملک قيس را ميتوان . مشر مرحوم مو�يی به اجرا گذاشت

 بخش - صافی ھا 1324قيام ( در مقالۀ جالب داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی

  .در پورتال افغان جرمن آنBين  مطالعه کرد) ھفتم

بايد اذعان کرد که در مقطع معين از تاريخ، نادرخان وبرادرانش، 

برای نجات کشور از چنگ دزدان  و چپاولگران و متجاوزان سقوی  به 

ناموس مردم، کارنامه آفريدند و وطن پرستانه عمل کردند که مثبت  ونجات 

  و از روی انصاف بايد که آنھا را ستود ونمرۀ اعلی داد، اما اينکه بخشا بود

بعد از گرفتن قدرت آنھا چی روزی بر سر مردم روشنفکر و آزاديخواه 

ومشروطه طلب افغانستان آوردند، تاريخ کارنامه ھريک را در سينه خودحفظ  

ت کرده و بيان ميکند،اما با يک تفاوت که نادرخان و برادرانش، به عز

وناموس مردم افغانستان مثل سقوی ھا ھرگز ھتک عصمت وھتک حرمت 

  . نکردند
  

  شاه امان هللا  ازمردم وردک وميدان حمايت 

کاتب، از وفاداری مردم ميدان ووردک وھزاره به امان هللا خان و از 

شجاعت و استقامت ونبردھای شان برھبری کريم خان وردکی با قشون ھای 

 سقويان را از پيش برميداشتند، به نيکی ياد ميکند سقاوی  که در ھمه جا

وجای دارد تا دربارۀ قھرمانيھای مردم وردک وعبدالکريم خان  وردکی به 

  .استناد اين کتاب قدری مکث شود

مردم وردک و ميدان که مرکب از اقوام پشتون،ھزاره و تاجک 

با نيروی ميباشند، قرنھاست که برادر وار درکنار ھمديگر زندگی ميکنند و

بازوی خويش از زمين وکوه وتپه وآب رودخانه ھا وچشمه ساران آنجا بھره 

ميگيرند و مايحتاج زندگی خود را بدست می آورند ومازاد ضرورت خود را 

به بازارھای کابل عرضه ميکنند وبدينگونه شرافتمندانه زندگی مينمايند، ولی 

يروند، اما چشم به مال مردم اگرگرسنه بمانند، برای پيدا کردن کار به کابل م

  .از طريق دزدی و راھزنی ندارند
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 مردم وردک مردمان زحمتکش و با ھوش و پرذکاوت و صبور و 

پرتحمل وخوش برخورد  وبا معاشرت اند و استعداد عجيبی در فراگرفتن 

درس وتعليم و بدست آوردن درجات عالی درميان ھمکBسان خود در دوران 

مردم وردک، بھترين رجال وشخصيت ھای علمی و ازميان .تحصيل دارند

نظامی وسياسی وامنيتی واداری واجتماعی و سخنوران ونطاقان و روزنامه 

نگاران وگردانندگان رسانه ھای جمعی و تاريخ دانان، داکتران علوم اجتماعی 

وعلوم طبی وزراعتی و سايرعرصه ھای اجتماعی واقتصادی سر برآورده 

الی در خدمتگزاری به مردم وجامعه بازی کرده اند، اند که ھريکی نقش فع

درعين حال درميان مردم وردک مانند ھرقوم ديگر، عناصرضعيف النفس 

  .ومقام پرست وابن الوقت ومحافظه کار نيز وجود داشته اند

مردم وردک در دفاع از استقBل وآزادی و وطرد و دفع دشمنان 

 افغانستان ، اززندگی وحيات ومتجاوزان برکشور خود، نيز مثل سايرمردم

خود گذشته اند و با فداکاری و از خود گذری ھا دامن وطن را از لوث 

محمدجان خان وردکی در جنگ دوم افغان وانگليس . دشمنان پاک ساخته اند

وعبدالکريم حان وردکی در دوران سياه سقاوی ، با حماسه آفرينی ھای 

وحتی در ترانه . م وخاص اندماندگار از دليری وشھامت خود، زبانزد عا

نام شان . فولکوريک و رزمنامه ھای مردم وردک انعکاس وسيع يافته است

  ! جاويدان و ياد شان گرامی باد

 در دوطرف جاده ايکه کابل را به غزنی وصل ميکند، حد به حد قلعه 

ھای بلند مستطيل شکلی با ديوارھای بلند واستوار و برجھای کنگره دار توجه 

ًود جلب می کنند که غالبا محل سکونت خوانين وبزرگان وردکی را بخ

اين قلعه ھا که عمده ترين وسيلۀ دفاعی مردم به حساب می آيد، در . ميباشند

مواقع خطر اھل قريه را نيز در خود جای ميدھند و تا زمان رفع خطر از 

  .جان ومال وحيات شان محافظت مينمايند

 در راه پاسداری از ارزشھای مردم وردک نخستين مردمی اند که

استقBل و ريفورم ھای اجتماعی وفرھنگی اعليحضرت امان هللا خان ،حمايت 

کردند وادامه آن ريفورم ھا را تحت زعمات شاه امان هللا به حال مردم 

وبه ھمين خاطر وقتی شاه دست از . افغانستان مفيد تشخيص داده بودند
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کنفر دزد مشھوری افتاد که برای سلطنت کشيد و زمام ادارۀ کشوربدست ي

سير کردن شکم خود راه ھا را می بست وآدم ميکشت ودزدی ميکرد، و از 

سواد بھره ای نداشت ومکاتب ومدارس را تعطيل نمود تا ھمه فرزندان مردم 

مثل خود او، بيسواد وبی تعليم بارآيند و در آينده  راه دزدی را پيشۀ خود 

مردمی بودند،که از اطاعت به يک دزد  و بيعت کنند، بازھم وردکيان اولين 

کردن به چنين کسی خود داری ورزيدند و او را فاقد مشروعيت برای 

پادشاھی اعBم کردند وھمه خطرات را بجان خريدند وآمادۀ پيکار با سپاه و 

  . لشکر وحشی صفت سقاوی شدند

 داستان اين پيکارھا وجانبازی ھای دليرمردان وردکی با لشکرھای

 سال پيش از امروز 88خون خوار سقاوی را مB فيض محمدکاتب ھزاره 

درکتابی،بنام تذکر ا�نقBب، ثبت نموده است که �زم است فرزندان ھوشيار 

وبا سواد افغان از ھرقوم وتباری که باشند، يک بار آنرا بخوانند و خود را از 

ازند ودر آخر به حال واحوال پدران ونياکان خود در دوران سقاوی با خبر س

  .روان آن مؤرخ بزرگ ، دعای خيری بفرستند
  

  : در شيخ آبادنخستين ضربه وردکيان به لشکر سقاوی

کريم خان وردک که از اطاعت ورزيدن «:کاتب ھزاره مينويسد

وبيعت نمودن پسر سقاء سرباز زده،در شيخ اباد وحدود زرنی سنگر زده 

ف حفرکرده، استحکام داده بود، و به ھر دو جانب راه مورچال ودر زير بر

با قشون پسر سقاء که سه ھزار از دليران بيکار وبه سا�ری عبدالوکيل 

. پغمانی، غير از عبدالوکيل نائب سا�ر نورستانی است[خان سپھسا�ر

 از کابل رھسپار غزنين وقندھار شده در قلعۀ درانی و بينی بادام ]سيستانی

 خان وتبعۀ او را به ھر ذريعه که بتواند رسيده، درنگ کرده بودند که کريم

گرايند،به  رام وپدرام نمايند، بعد به طی مسافت منزل مقصود

َالحرب  خدعه«مضمون ِ ُ حيلت پيش گرفت ودر پاسخ پيام استمالت » َ

ارتقای سپھسا�ر عبدالوکيل خان به اتفاق سرکردگان مردم وزيری 

ن در شيخ آباد جمع وفراھم وھزاره که از راه جانبداری امير امان هللا خا

آمده ، معبر لشکر پسر سقاء را مسدود ومستحکم داشته بودند، پيام دادند 

مردم قوم وردک ھرگز سراز جيب انقياد برنياورده، مطيع امر وتابع : که 

وليکن از تعطيل وتعويق بيعت نامه نزد او فرستادن . امير حبيب هللا خانيم
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ر لشکر زجر وتوبيخ را دچار گرديده، خائف وھراسانيم که مبادا ازعبو

دفع الوقت (مورد قتل وغارت شويم که چرا در امر بيعت عطالت و مماطلت

ورزيده ايم، پس اگرعفو تقصيرما به روی کار وچھارشرط مطلوبۀ ) کردن

  :ما پذيرفتارآيد، حائل ومانع عبور عسکر منصور ومظفر نخواھيم شد

عبدا�حدخان درست [اينکه قلعه وکسان عبدا�حمدخان-اول

که با امير امان هللا خان در قندھار رفته است از تاراج و ايذاء و ] س.است

  آزار مامون ومصئون بوده مزاحم آنھا نشويد،

 تفنگ ھای امير امان هللا خان را که به ما داده - دوم

  ،]سيستانی.نگيرند[بگيرند

عموم ما مردم وردک که تا قرب غزنين در عرض راه جا -سوم

اوی داريم از سبب عھد وبيعت نامه تا کنون نفرستادن در معرض خطر وم

  و نھب وغارت نيفتيم،

موطن ماعبور ومرورمی ] بين[ھرقدر در دو منزلی که ازبن-چھارم

کنيد، علوفه وماکو�ت لشکر به پول نقد قرار نرخ وقت گرفته، رايگان 

حالی و وپس از عبورسپاه به آسوده . بقسم سيورسات  از کسی نگيرند

فارغبالی در کابل رفته شرف بارعز ديدار امير را حاصل کرده، بيعت نامه 

  .تقديم مينماييم

 وسپھسا�ر خام کارکه به جز سرقت و رھزنی به فنون قشون 

کشی علم نداشت وھمواره در کوھسار روزناھنجار به سر می برد، به اين 

يت خود را که يک پيام فريفته ومطمئن خاطرگرديده، اردوی تحت امر و رأ

نمونه ودر قلعۀ درانی ھزار وھشتصد نفر از فوج پياده موسوم به قطعۀ 

نوبی ميدان فروکش کرده بودند وچھارصد سوار رسالۀ جواقع گوشۀ 

شاھی پسر سقای غاصب اريکۀ امارت وھشتصد تن پياده از مردم 

د، کوھدامن وکوھستان که در قريۀ بينی بادام مقام توقف واستحکام داشتن

حکم حرکت وقطع مسافت جانب شيخ آباد داد و ايشان از تنگی راه که به 

ذريعۀ خاک ريختن برفش برخاسته بود وخشک شده ھر دو طرفش برف 

زيادی کوه وصحرا را فرا گرفته بود و بيرون از سرک قدم بر برف نھادن 

ّو راه پيمود، متعسر بل متعذر می نمود، رھنورد شدند وشانه به شانه  َ ّ
دوش به دوش با احمال واثقال و يابو وتوپخانه طی طريق کرده، چون از و

ق<ع زرنی واقع اخير دشت توپ، پيش آھنگ اردو گذشته و بقيه متصل 

وملتصق ھم به محاذ قلعه ھا و سلسله تپه ھا رسيدند، يکی از سپاھيان 
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مرغی را به تفنگ زده از شنيدن آواز تفنگ، کمين گزيدگان ومورچال 

ن به تصور وخيال آنکه ايشان ازپنھان بودن سنگريان دانسته به نشستگا

عزم رزم تفنگ گشاد دادند، بی تأمل وعجو�نه از اطراف راه وقلل تپه ھا 

اتواب، شصت تير وتفنگ ھای خود را رعد آسا چنان به شدت وکثرت به 

خروش آوردند که ھيچيک از اھل اردو توان دست به تفنگ وفشنگ بردن 

يدند وخويش راھدف گلولۀ جان ستان فھميده واسپ وآدم را به خود ند

با�ی ھم از ضرب تير توپ وتفنگ درافتادن وجان دادن ديده، از زندگی به 

ودرعين استعمال نائرۀ قتال قطعۀ نمونه ومردم چھاردھی را . کلی بريدند

که با ايشان دل يکی داشتند و برخ<ف پسر سقاء روز وشب ميگذاشتند، 

کنارکشيده، ] يان[که خويش را ازکوھستان]ند[ کمين گاه آوازدادآن را از

وچون اھالی اردو با . رھسپر امان جان شوند، وا� ھمه ھ<ک خواھند شد

ھم خلط ومزج بودند،ايشان خود را کنار نتوانسته، اکثر کشته ومعدودی 

وسنگريان اين وقت از زير زمين . گريخته روی به سوی لھوگرد نھادند

لعه ھا برآمده به تعاقب گريزيان افتادند وتا سرکوتل مشرف بر وبرف وق

لھوگرد ايشان را تعاقب کرده، عده ای را در حالت ھزيمت از پا در آوردند 

وسلح وسليب وتوپ ھای شان ھمه به دست دليران وردک و متفقين 

افتاده، بقيه را مردم لھوگرد عريان وقتل وجرح وبی س<ح ساخته، چند 

وسالم به خانه ھای خود رسيده، پسر سقاء آنھا را حبس و تنی مجروح 

زجر وجرم زياده از توان اداء فرمود و نمونۀ روز محشر را به خانه 

واز اين روزبه بعد قشون او از جرئت اقدام به . وعائله ھمگان نشان داد

حرکت جانب غزنين بازمانده از ميدان پيشتررفتن نتوانستند تا معلوم شود 

خ<صه بيست نفراز . کار به امر پروردگار به چه قرارگيردکه عاقبت 

سواران رسالۀ شاھی جان بس<مت برده وديگرھمه يا اکثر واغلب قشون 

59 ».پياده مقتول شدند
  

  

  :اتحاد مردم ميدان وارغنده با مردم تکانه وجلريز             

يدان ديگر قشونی پنجصد نفری را بصوب م بار کاتب مينويسد که پسر سقو

  .ووردک سوق داد
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 مارچ پنجصد نفر را از قشون 23در روز يازدھم شوال،مطابق «

قومی نجراب را که جانب ميدان چند روز قبل گسيل داشته ودر قلعۀ 

سردارولی محمدخان فرزند اميردوست محمدخان اکنون معروف به مھتاب 

باغ که امير حبيب هللا مرحوم عمارت وباغ شاھانه آنجا 

... را برآن نھاده است، فروکش ودرنگ کرده بودند،] نام[ده،اينتعميرفرمو

 ازشب يک شنبه دوازدھم شوال با عده ای ديگر از اعداد 8به ساعت 

مردم کوھدامن وکوھستان رھنورد ارغنده وميدان فرمود که در ھر موضع 

فروکش نموده، عقبدار قشون قلعۀ درانی وپل ميدان باشند وھم شکستيان 

زيمت جانب چھاردھی وکوھدامن نھند يا به قتل رسانند ويا را که روی ھ

دستگيرکرده نزد خود نگھدارند و نگذارند که داخل چھاردھی وکوھدامن 

شده، موجب خوف وھراس وضعف و وسواس آنان ولشکريان مقيم کابل 

واز وصول اين عده، پردلخان سپھسا�ر که رتبۀ وزيرجنگ يافته . شوند

گرديده در روز يکشنبه دوازدھم شوال مطابق است، مستظھر وقوی دل 

 مارچ چند قلعه را در ميدان از ضرب گلوله اتواب پست و خراب ومال 24

واين خشونت وحشيانه وکردار . ومتاع قلعه گيان را غارت و تاراج کرد

مردم ميدان و ارغنده وسنگ<خ گرديده، ] سبب اتحاد[جاھ<نه زياده تر

يب هللا خان نھاده ، مردم تکانه وجلريز را که باھم عھد وپيمان مخالفت حب

چنانچه ھر روز جنگ جاری  . تاجکند به قھر و فر با خود متفق ساختند

است وقشون حبيب هللا از گرفتاری درميدان واستواری مردم وردک در 

راه گيری ايشان نمی توانند که در قوم وردک وجانب غزنين پيش قدمی 

60 ».نمايند
  

درميدان جنگ روی داده، ]  مارچ26[شوال وھم درچھاردھم «

] قاضی[وقشون حبيب هللا خان روی به ھزيمت نھادند وتا ارغنده وقلعۀ

وحبيب هللا لشکر قومی . طريق گريز پيموده در ھيچ جا نتوانستند ايستاد

پنجشير را با چھارده ضرب توپ قلعه کوب وعده ای از رسالۀ شاھی را 

 مارچ از کابل 27 روز پانزدھم شوال مطابق با حميدهللا خان برادر خود در

جانب ميدان امرحرکت نموده تاکيد فرمود که با تفنگ در جنگ اقدام 

نکرده، اتواب را برکوه به ذريعه پيل صعود داده، ق<ع متجاثرين خراب 

وايشان که . وپست ومال ومتاع شان غارت ومردان شان را اسير نمائيد

                                                
  107 -106کراالنقالب، صفیض محمدکاتب، تذ-  60



 189 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

ام وثبات گزديه بودند به ضرب توب از مخالفين را که در کوتل تخت قي

 نفر از 25پيش برداشته،داخل ميدان شدند وچند قلعه را خراب نموده،

61 ».مردان را اسير گرفته در وقت عصر به کابل رسانيدند
  

يک شب بعد جنگجويان ووردکی و وزيری ، برقشون سقوی شبخون زدند وتلفات 

  :کاتب مينويسد. سختی به سقويان تحميل کردند

 مارچ،دليران 28 شوال،مطابق ھشتم حمل و16در شب پنجشنبه«

جدران ووزيری و وردک که مواضع مستعدۀ سلسله کوه مشرف برميدان 

وقلعۀ درانی ودشت توپ را استحکام داده با اتواب ماشين گن جای گزديده 

نفر را به خاک قتل وجرح ) 1000(اند،برقشون حبيب هللا تاخته،ھزار 

اتواب شان را به دست غيرت وشجاعت آورده با خود در انداخته اسلحه و

 نفر 28و بقيه که از دم تيغ وضرب گلوله تفنگ بازمانده بودند . کوه بردند

از مردم لعلندر وميدان را که بی طرف بودند و راه اطاعت جبيب هللا خان 

 شوال ايشان را اسير دست جورکرده بودند، 15پيمودند ودر جنگ روز 

 فجربه محافظت عده ای از سپاھيان قوی گسيل کابل داشته، قبل از طلوع

ايشان را پس از نصف روز شانزدھم شوال به حالتی که �ی ولجن به 

رويشان ماليده بودند با موزيک نظامی در بازارھا گردش داده، خوف 

ورعب درقلوب مردم کابل که ھمه از جور وستم کوھستانيان وکوھدامنيان 

 خان داده ، روی خواھش به وصول اونھاده دل به ھوای امان هللا

وشھرت دادند که وردک را فتح ومردان شان را اسير آورده . اند،انداختند

62». ايم که اينک می بينيد
  

در «:مينويسد که )1929مارچ27(شوال15کاتب در مورد جنگ 

بامداد اين روز، دليران وزيری وجدرانی و وردک وميدانی وغيره از 

ن هللا خان، برلشکر ميدان وقلعۀ درانی حبيب هللا خان حمله ھواخواھان اما

کرده، بعضی را در قلعۀ عبدالغنی خان، بيک سمندی در آورده،محصور و 

ُودر کوه قرغ صعود داده، اکثر تا . برخی رامغلوب ساخته پيش براندند ُ

وحبيب هللا خان قشون تازه دم . ارغنده و قلعۀ قاضی راه ھزيمت سپردند

اين روزبه .  به معاونت منھزمين ومدافعت منصورين گسيل داشتاز کابل

63 ».جنگ به شام رسيد
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  :دستگيری عبدالکريم خان وردک

  )  مارچ31( شوال19فيض محمدکاتب  درذيل  حوادث روزيک شنبه 

  :مينويسد

به ساعت دو،پس از نصف روز،کريم خان رئيس مردم ... دراين روز «

دت قدم ثبات با قوم خود وعبدهللا تنگی قوم وردک را که دراين م

برادرعبدا�حدخان پسرقاضی غ<م شيخ آبادی وعده ای از مھاجرين قوم 

از مردم جدرانی در ھواخواھی امان هللا خان ] چند تن[وزيری وچندی

فشرده، به ھمت مردانه ودست بردھای دليرانه اقدام در ممانعت ومدافعت 

هللا خان کرده، خون ھا ريخت با وعبور قشون مامورغزنين وقندھار حبيب 

يک نفر جوان ديگر که پيش آھنگ لشکر او بود، دستگيرکرده به سواری 

موتر وچھل ودو نفر تفنگ دست که برای محافظت برسه عراده موتر 

ديگر سوار بودند، نعره زنان ويا چھاريارگويان وارد شھر و از راه 

امان هللا خان که در وطرفداران . نمودند] ش[تشھير به شھر وبازارگرد

ابتدا برخ<ف او راه مو�ت حبيب هللا خان می پيمودند و دزدان را ياری 

و از اقدام قشون وحشی صفت . داده، رھنمونی حمله برکابل مينمودند

سرقت پيشه به جور وستم وفحشاء وفسوق روی از او برتافته، طالب و 

خان کرده، آوازه و راغب امان هللا خان شده، انکار گرفتار آمدن کريم 

واز قفای او ھشت نفر . پروپاگان عبدالکريم خان ديگر را در افواه انداختند

ديگر را به نام قوم وردک قريب عصر تا کنار پل آرتن آورده، در آنجا 

سواعد شان را با دستار ھای شان بسته، گويا که مسافرين را از راه 

شھر نموده،کريم خان و گرفته بودند، چاريارگويان و تفنگ زنان داخل 

   64 ».ايشان را به امر حبيب هللا خان به زندان سياست در آوردند

 نفر اسير وردکی 70کاتب در ضمن شرح فجايع ديگرحبيب هللا کلکانی، از آوردن 

65 .در بعد از ظھر روز اول اپريل خبرميدھد
  

« :گزارش ميدھد) 1929اول اپريل ( بيستم شوالودر ذيل وقايع روز
کريم خان مشھور ومعروف ،عبدالکريم خان که ... روز حبيب هللا خان دراين

،از حبس که روز گشته نموده بود،رھا فرمود که به شجاعت قوم وردک نبود
و اين امر . شايد قومش آگاه شده ترک قتال وجدال وعزل اقبال به اطاعت کنند
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بکشت، نتيجه وثمرۀ شجاعت و پاس نمک بود و گرنه او را که صدھا تن را 
  . 66 ».نبايست زنده می گذاشت

غباردرمسيرتاريخ نيز ضمن يادکرد از پايداری مردم وردک در برابر 

مردم وردک از ابتدا حکومت بچۀ سقا را «:حکومت سقوی مينويسد

بچۀ سقا به سوقيات قوی پرداخت، ومردم . رد کرد نپذيرفت وحاکم او را

در نواحی دشت توپ ) مايار(وردک به قيادت کريم خان وعبدهللا خان کرنيل

 اسير و زخمی وکشته آنھا را 700با قوای دشمن رزم کردند وبا گرفتن 

گرچه بعدھا قوۀ بچۀ سقا وردک را با جنگ اشغال وکريم خان .عقب زدند

که قلب وردکيان وطرفدار سلطنت شاه امان هللا خان بود، بکشت و قلعه 

 وخاندان او را با فتح اش را در تنگی وردک که مرکز مھمات جنگی بود،

عبدهللا خان محمدخان وعبدالس<م خان وغيره محبوس به کابل آورد،البته 

67».کرنيل فرارنموده بود
  

سقوی،  اشارۀ غبار به فرارکرنيل عبدهللا خان مايار از چنگ عساکر
احتمال دسيسه برای دستگيری عبدالکريم  را خان در ذھن خواننده متبادر 

گفتۀ ديگر غبار را در مورد برادرش عبدا�حدخان بخصوص اگر . ميسازد
مايار درنظربگيريم که در بارۀ موقعيت دشوار امان هللا خان در غزنی، 

ً اشخاصی که علنا شاه را درچاه می « :درجلد دوم کتاب خودگفته است 
،احمدعلی )وزيرداخله(انداختند، عبارت بودند ازعبدا�حدخان ماھيار وردکی 

، محمديعقوب خان )ی وسفيرسابق ورئيس اردو در آينده وال( خان لودين
وھمين نظر غباراز سوی محقق امريکائی خانم ريه تالی  »68.وزير دربار

69.نيز تائيد ميگردد» آتش در افغانستان«استوارت درکتاب 
  

کاتب،از فرار عبدهللا خان،ذکرنميکند، ولی از نوشته اش چنان معلوم 
، ھمان کريم خان مشھور وردکی  )شدهرھا (ميشود که عبدالکريم خان 

ھواخواه امان هللا خان نبوده است وگويا پسر سقاء نيرنگی بکار برده وکسی 
ديگری را بنام عبدالکريم خان از زندان رھا کرده است تا مردم وردک را 

اما واقعيت اينست که . فريب داده باشد، ولی اين نيرنگ او کارگر نيفتاده است
که کريم خان از دوستان صادق امان هللا خان ودشمن بچۀ سقا ميدانست 
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حکومت سقوی ميباشد، اين مرد دلير وردکی را در زندان به قتل رسانيد و 
بچۀ سقا به اين فکرکه با . آوازه انداخت که عبدالکريم خان را آزاد کرده است

قتل عبدالکريم خان وردکی ، مانع بزرگی را از سر راه قشون خود برای 
. ه غزنی بر ميدارد، اين شخصيت دلير وکم نظير وردکی را کشترسيدن ب

اما با قتل عبدالکريم خان ، آتش انتقام وردکيان درمقابل سقاويان شعله ورتر 
شد وتا آخر حکومت سقاوی، حمBت شان برقشون سقاوی در طول راه کابل 

  . غزنی ادامه داشت–
قتل  عبدالکريم کاتب ھزاره، از يک شبيخون ديگرمردم وردک بعد از 

  :خان برقشون اعزامی حبيب هللا در سوم اپريل خبرميدھد ومينگارد
 اپريل،مردم وردک که با اھل وعيال خود در 3 شوال مطابق 22درشب « 

جبال مخالفت حبيب هللا پناھند شده اند، برلشکر او که چند قلعه خالی را 

ده بودند، آتش زده وسوخته وراه غزنين پيموده تا منزل شش گاو رسي

تن را مقتول ومجروح ساخت، اسلحه واتواب شان را 700شبيخون زده 

متصرف شدند و پنجصد نفراز مردم نجراب که در اين اردو بودند، مفقود 

وگويندکه سا�ر اين شبيخون عنايت هللا خان معين السلطنه .ا�ثر وخبرند

» .رزار استبرادر بزرگ امان هللا بوده که اکنون با لشکر حاضر معرکه کا

 .]بقول کاتب امان هللا خان بتاريخ دوم اپريل به غزنين مواصلت کرده بود[

70
  

عبدالکريم خان وردکی نه تنھا در ميان مردم وردک شخصيت با نفوذ و 

با اعتبار بود، بلکه بخاطر شجاعت وکارنامه ھايش درنزد شاه امان ھم از 

 به تقاضای او زمين ھای امان هللا خان.  عزت و قدر بسياری برخوردار بود

ًقريه جات التمور، آبچکان، بيدک،اسپيس، سياه کوه،جوزار، که احتما� در 

زمان امير عبدالرحمن خان ضبط ومصادره شده بودند و ملکيت دولت شمرده 

ميشد، طی فرمانی عنوانی وزارت داخله به  مردم بی زمين وردک بخشش 

  .نمود

درکتاب خود آورده » و مشاھيرد وردک«اين فرمان را نويسندۀ کتاب

ولی جنگ ھای که بعد ھا درميان اقوام وردک برسر تصرف اين زمينھا 

درگرفته وانسانھای زيادی در راه تصاحب سھم بيشتر آن جان باختند، مورد 
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انتقاد نويسنده قرارگرفته و آنرا توطئه ای ميداند که دشمنان رژيم امانی آن را 

برداشتی که بيشتر به فانتيزی ميماند تا . کرده باشندبوسيله خود امان هللا عملی 

  :متن فرمان از ھمان کتاب چنين است. اصل حقيقت

  
  

چنانکه از متن فرمان پيدا است،امان هللا خان به عبدالکريم وردکی از 

روی اعتماد وظيفه ميدھد که او قريه جات مذکور را بحيث يک واحد اداری 

را معين نمايد وبه اشخاص وافرادی که تازه جدا وحدود آن) عBقداری(جديد 

صاحب زمين ميشوند، اطمينان بدھد که تا مدت سه سال از خدمت مکلفيت 

ھدف از معافيت از خدمت عسکری اين بود تا . عسکری معاف پنداشته شوند

مردم با خاطر جمعی بر روی زمين ھای خودکار کرده آن را آباد وسرسبز 

اينکه بعدھا درميان مردم برسر سھم بيشتر يا . وقابل بھره برداری سازند

بخش بھتر زمينھا اختBف می افتد وباھم جنگ ودعوا ميکنند، اين يکی از 

خصويات بارز مناسبات زمينداری در افغانستان وکشورھای منطقه 

  .بخصوص مناطق کم آب وکم اراضی است

 مردم وردک اعطای اين زمين ھا را عBمت سوء نيت شاه امان هللا

نسبت به خود ھرگز تلقی نکرده اند بلکه آنرا لطف خاص پادشاه نسبت به 

خود پنداشته اند وسقوط شاه را توسط باند دزدان با ھمياری يک عده از 
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وزرای خاين واشخاص خود خواه، بزرگ ترين مصيبت برای افغانستان وقبل 

وعلم از ھمه برای مردم وردک دانستند وبرای بازگشتن آن شاه رعيت نواز 

نوشته ھای کاتب ھزاره . دوست، حاضر به فداکردن جانھای شيرين خود شدند

  .دراين جھت ميتواند گواه ثبوت  ادعای ما باشد

  :حملۀ مجدد مردم وردک برقوای سقاوی

دراين « : اپريل مينويسد7 شوال مطابق 26کاتب به ارتباط وقايع 
دک به روی روز روز، از محاربۀ عرض راه غزنين که در ع<قۀ شينز ور

افتاد، قشون حبيب هللا خان که نزديک غزنين رسيده ، سرگرم طی طريق 
بودند، مغلوب ومنھزم وجمعی مقتول ومجروح گرديده به ذريعۀ تليفون از 

ويک ھزار نفر که به عزم رفتن از راه سرچشمه در . کابل کمک خواستند
ونت پيمودن ھزاره جات توقف  وروی بدان سوی داشتند، مامور راه معا

منھزمين شده، از کابل به مردم وزيراباد تکليف شد که اگرچه تفنگ 
ندارند با تبر وکارد وشمشيری که دارند در سرچشمه رفته، سد راه حملۀ 
ھزاره ھا که ھم مذھب ايشانند، شوند، زيرا که ھزارگان در قتل اينان اقدام 

کوتاه فکری واز . نکرده وضرررسان جان ومال وناموس شان نمی شوند
غافلند از اينکه مردم کابل و اطراف از سوء رفتار وارتکاب به فحشاء 
وغارت خانه ھا وحبس ضعفاء ومخالطت به حرام شماليان که مخالف 
اظھار ظاھری شان که دين داری است ھمه متنفر و رنجه خاطر شده اند، 

به . يندُو به مجرد صدا بلند شدن از طرفی به قتل واسر آنان قيام می نما
چنين تصورات ساده می خواھند که تمام اھالی افغانستان را در تحت 

71 ».اطاعت وفرمان آرند
  

قريب صد تن از مردان پير «دو روز بعد يعنی در روز نھم اپريل
وجوان قوم وردک را که گرفتار آمده بودند، به نام اھالی جغتوی وردک که 

 به متصل ھزاره واقع موطن شان درشمال شھر غزنين ومغرب بند سلطان
است، اسير آسا در شھر وبازار گردش ودر انظار نمايش دادند تا مردم 
بدانند که قشون حبيب هللا، برع<وۀ شھر دراطراف غزنين نيز قابض 

 ».وازاين معنی دل ازھواخواھی امان هللا خان برکنند. ومتصرف گرديده اند
72

  

  :مينويسد که) اول می(ثور11کاتب در ذيل وقايع 
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دراين روز دو سر از کشته شدگان افراد قشون محمدنادرخان را « 
درحالتی که آن را به آتش سوخته بودند، برسرچوک به دار نصب نموده، 

 نفرمجروح از زخم 36ودر شب اين روز، . عبرتا�نظار ساختند
برداشتگان عرض راه غزنين را که در محاربۀ روز سه شنبه زخم 

ومفرزات قشون حبيب هللا خان که در سه . آوردندبرداشته بودند، درکابل 
جای ھريک شيخ آباد وتکيه وشش گاو ع<قۀ شينز سنگر افراخته ، 
استحکام کرده بودند، از قشون امان هللا خان ھزيمت يافته تا دشت توپ 

وعده ای چھارھزارنفر از قشون او . وشيخ آباد عقب نشسته، پس پا شدند
دک از دست قشون ھزاره وافغان امان هللا درموقع پمبی وشيخ ياسين ور

خان مقتول ومجروح واسير ومفرور ومسلوب الس<ح گرديده، عقب 
مفرزات قشون استحکاميه موضع تکيه وشش گاو بريده گشت، چنانچه 
ايشان محصورانه روز به شبدر وعلف خوردن به سر برده، نه پيش رفته 

73 ».ونه پس برگشته ميتوانند
  

درمحاربه ايکه در دشت توپ «ابق دوم می، ثورمط12در روز 
به روز چھارشنبه روی داده، عده ای از قشون حبيب هللا خان برع<وۀ 
مقتول ومجروح شدند، دستگيرآمده، بينی ھای اسيران را قبل برين، به 
ھراسيريک پوند ط<يی يا سی وپنج روپيه داده، رھا ميکردند،با گوش 

واين امر از کردار . ابل نمودندھای شان بريده، رخصت مراجعت به ک
 اسيران را وحشيانه ورفتار نا مسلمانانۀ اوليای امورحبيب هللا خان که

زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس کشتگان را برخ<ف آئين بشريت 
و شريعت حضرت خاتم مرتبت به آتش سوخته و برسرچوب زده، در 

ده، ميخ آھنين کوفته بازارھا گردش داده، ونيز به دار، به گوش سر بري
وھم اسراء را �ی ولجن به رو ماليده ، در بازارھا . می آويختند

وبرای شان قرار ھرواحدی نيم پاو نمک و نيم پاو .[ 74تشھيرميکردند
غذای شبانه .کرد تا بميرند] خوردن[آرد با ھم آميخته وپخته امر دادن 

ن افعال قبيحه اھالی اردوی امان هللا خان ،اي] 75.روز شان ھمين باشد
را شنيده، اقدام در بريدن گوش وبينی کردند، زيرا فھميدند که انسان 

   .76 ».بندۀ احسان استنه حيوان
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وھم درشب اين روز قريب دويست «:ودرادامه کاتب مينويسد که
مجروح از زخم يافتگان محاربۀ شيخ اباد ودشت توپ ) 220(وبيست

زدشوارشدن کار برقشون حبيب وقلعۀ درانی به پنھانی در کابل آورده، ا
هللا خان،حميدهللا برادر ومعين السلطنه او که از چھار روز قبل به محاذ 
جنگ رفته بود، گريخته دراين شب به شھرآمده،از شکست قشون 

وبساعت ھفت ونيم صبح خودحبيب هللا خان با برادر . خويش خبر آورد
ر درحربگاه وعده ای از دزدان ياورخود به سواری پنج عراده موت

رفته؛ مغلوبين ومنزھمين را که جانب کوھدامن وکوھستان راه فرار از 
ًقسرا برگردانيده، تا ساعت شش عصر در ]و[ًجنگ می سپردند، قھرا 

گويا ده ساعت . آنجا پای جد ووجھد فشرده، قريب شام وارد کابل گشت
مشغول برگردانيدن منھزمين بوده، يک ساعت وکسری راه ذھاب 

77 ».سپردواياب 
  

 موتر�ری زخمی از شيخ 18ازورود ) ثور13( می3درزمرۀ وقايع روز کاتب، 
 می نيز تعدادی 4وھمچنان در  .اباد وردک خبرميدھدکه به کابل به شفاخانه تسليم دادند

  ،78 .اززخميان قشون سقوی را ذريعۀ موتر از جنگ شيخ آباد به کابل آوردند

  :گرفتاری سورجرنيل

عمرخان با  سور جرنيل محمد) می4/ثور24( دراين شب وروزکاتب مينويسد که

قشون ھزارنفری خود برای بازکردن راه غزنی به سوی ميدان و وردک لشکرکشيد 

کاتب ع<وه ميکند . ،مگر توسط دليران وردکی در شيخ ياسين شکست خورده اسيرگشت

خيرخانه واسلحه سنگرکوتل « که اين سورجرنيل، با امان هللا نيز خيانت ورزيده بود و

مفرزه قشون نظامی وتواب دولتی را به دست تصرف حميدهللا برادر حبيب هللا که با سی 

وسه نفرحمله کرده بود، داده، راه فرار جانب شھر برگرفته وپس از استي<ی انق<بيون 

د، رھا شده،آخر ا�مربه منصب جنرالی برحال و وببرشھر محبوس و ازخدمتی که کرده 

رمامور قتال گرديده، با مفرزۀ قشون تحت رايت خود دستگيرقشون امان هللا با ھزارنف

 80ودر ھمين روز ،79 ».خان که در شيخ ياسين وردک اقامت مقتالت داشتند، گشت

اين سورجرنيل، معلوم ميشود که مرد . 80 .نفرزخمی از محاربۀ وردک به کابل آورده شد

ً از چنگ وردکيان رھا سازد و مجددا به محتالی وچا�کی بوده است که توانسته خود را

او ھنگام حمله قشون نادرخان به کابل، با حبيب هللا . قواندانی قشون سقاوی برگردد
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کلکانی نيز خيانت کرد ودر م<قاتی که با شاه وليخان برادر نادرخان در لوگر انجام داده 

 جنوبی بسوی کابل به شاه ولی خان تعھدسپرد که قشون تحت امر او مانع پيشرفت قشون

  . وبدينسان بازھم مقام جنرالی را در دولت نادرخان برای خود حفظ نمود.81نخواھد گرديد

 

  :حمايت  مردم ھزاره  از شاه امان هللا

يکى از مھمترين تحو�ت مرحله اول اص<حات اجتماعى دولت امانی، بعد از 

ت عليه افغانستان بود که استق<ل، طرح و تصويب قانون اساسى يا نظامنامه اساسى دول

 نفرى در ج<ل آباد تحت رياست ٨٧٢ ماده در لويه جرگه 73 شمسى در١٣٠١در سال 

شخص شاه مورد بحث و تصويب قرار گرفت و براى نخستين بار افغانستان در تاريخ 

  .چند ھزارساله خود صاحب يک قانون اساسى مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گرديد

اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، : عمومى در فصل حقوق 

آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع 

مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره نکات برجسته و 

اساسى حکم  قانون ١١ماده ).  ٢٤، ٢٢، ١٠ و ٩: مواد: ( اساسى بازتاب يافته بود

بنابر حکم اين » .در افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل موقوف است« : ميکرد

. 82تن غ<م و کنيز ھزاره در شھرکابل از منازل اربابان خود برآمدند700ماده، درحدود 

بر هللا از اين است که مردم ھزاره بيش از ھر قوم و قبيله ديگر، به دفاع از شاه امان 

  . ديگران مورد غضب و ضرب وشتم رژيم سقاوى قرار گرفتندخاستند و بيش از 

درپرتو مواد ومفاد ھمين قانون اساسی بود که اقليت ھای دينی ومذھبی اجازه 

 روح اين «:غبار مينويسدکه .يافتند تا مناسک مذھبی خود را بطورمناسبی بجا آورند

 .ا وفريبکارى مبرا بودمواد قانونى ،آن بود که در عمل تطبيق ميشد و از لوث کذب و ري

در مجالس . ًچنانکه مراسم مذھبى و تکيه گاه ھاى پيروان مذھب اماميه عم< آزاد شد

مشوره و�يات قندھار و غزنى و ج<ل آباد و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان 

انتخابى ھندوھاى افغانستان شامل و در امور اداره سھيم گرديدند و قيد رنگ زرد از 

 شاه ١٩٢٠=ش ١٢٩٩طبق فرمان حمل (دستار و معجر ھندوھا با باقيات پول جزيه 

ليسه ھاى حبيبه و (و او�د ھندو در مدارس ملکى و نظامى . مرفوع گرديد) خانهللا امان 

و افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذھب و ) حربيه 
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 و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى

  83».روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با ھم مساوى شد

فيض محمد کاتب، که شاھد وناظر اوضاع سياسی واجتماعی عھد امير 

 روزۀ امير نصرهللا خان ودوران 6عبدالرحمن خان وعھد امير حبيب هللا خان و امارت 

 هللا خان وحکومت وحشت ودھشت بچۀ سقو بوده است،روی رژيم عدالت پسند اميرامان

 بين ملت مخالفت «:ناميده، ميگويد» انق<ب فجعيت انتسابی«کار آمدن بچۀ سقو را 

�ينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب ب<د و تقاتل عباد 

قت و قتل وغارت نھاده، بغض و فحشاء را پديدار کرد وجمھور سکنه در ورطه مش

   84».واسارت افتاد

کاتب از وفاداری صادقانۀ  مردم ھزاره نسبت به امان هللا خان و استقبال شان از 

سردار امين خان برادر امان هللا خان وخواجه ھدايت هللا خان رئيس ھيئت اعزامی شاه به 

ر ھزاره جات، ياد آورشده وھمچنان  از موضعگيری محکم واستوار مردم ھزاره د

  . حمايت از شاه امان هللا، به ھيئت اعزامی پسر سقاو نيز ياد کرده است

در خ<ل احوال مذکوره، اع<ن و فرامين امان « :کاتب مينويسد 

هللا خان که در قندھار لوای امارت به نويد تائيد قوم درانی افراشته است، 

 در ھزاره جات وترکستان رسيده، مردم]تمران[از راه گيزاب وتمزان

وسرخ وپارسا و دايزنگی ] ترکمو[ھزارۀ شيخ علی وباميان و ترکمان 

ودايکندی وپنجاب وبھسود وغيره تساھل در امر بيعت واطاعت از امير 

حبيب هللا خان اختيار کرده، بلکه قبايل مذکوره فوق به معاونت امان هللا 

 خان برخاسته از جمله مردم شيخ علی وسرخ وپارسا وترکمان وباميان از

راه غوربند آھنگ تاختن بر کوھستان وکوھدامن نموده وخود را نزديک 

وھزارۀ بھسود در کوتل اونی . رسانيده، آماده حمله به پای ثبات ايستادند

وازاين ماجرا حاکم . جمع آمده با ارادۀ حمله برکابل استوار نشستند

و به غوربند وکاکا محسن حاکم ھزاره به امير حبيب هللا خان آگھی داده،ا

استصواب آرای ھواخوھان خود تجھيز يک ھزار مرد نبرد از راه غوربند 

برسر ھزاره رفتن فرموده، از انتشار اين خبر محمدنعيم خان دايزنگی 

ونادرعلی جاغوری وغ<م نبی خان وسھراب خان ومحمداسحق خان 

بھسودی که در کابلند، دفع محاربت مردم ھزاره وقشون امير حبيب هللا 
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وده، به ادعای بيعت آوردن وقبايل ھزاره را مطيع ومنقاد کردن، خان نم

تعھدعريضه به حضور حبيب هللا خان کردند وھنوز جواب شان اصدار 

85 ».نيافته ادعای شان پذيرفتار نيفتاده است
  

  

  :پاسخ ھزاره ھا به ھيئت بچۀ سقا

حبيب سيد زين العاب الدين پسر سيد شاھنشاه تکانه وغ<م « ھيئتی مشتمل بر

فرزند غ<م حسن خان قزلباش قلعه وملکدار اونی وپدرحاکم ميدان با چھارنفر از مردم 

ھزارۀ سرچشمه ، که عريضۀ بيعت مردم بھسود را به سقاء آورده بودند ويک يک طاقه 

به وعدۀ ده ] ھزاره جات[از راه تعھد بيعت نامه آوردن ھزارۀ ...لنگی خلعت گرفته بودند،

  :ا فرامين استمالت آگين حبيب هللا خان رفته بودند، پاسخ شنيدند که الی پانزده روز ب

چون بيعت به امان هللا خان کرده، به . مسلمان و پابند دين وايمانيم« 

ًمعاونت اوشرعا کمر بسته واستوارايستاده ايم، نميتوانيم که نقص عھد 

 پس نظر به بيعت خويش. کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار دھيم

طريق قتال پيش گرفته،از طفل رضيع تا شيخ فانی آمادۀ قتل وغارتيم وتا 

که جان داريم جنگيده، خون خود را دراين راه نثار خدمت دين ودولت 

َوحراست ملت وحفاظت مملکت از دست برد  وقتل واسارت سرقۀ جھل  َ َ
وبه يک زين سورين دو تن را ھرگز جا نمی دھيم تا . وضاله می نمائيم

واين را گفته دوازده ھزار تن مرد جنگی . ل دنيا وآخرت نشويممخذو

   86 ».حاضر کوتل اونی وآمادۀ قتال شدند

  

  :تصميم حمله برکابل

يک دل ويک جھت ... «پس از پاسخ محکم فوق الذکر، ھزاره ھا

با ھم مواضعه نھاده قراردادند که اگر در روز برکابل حمله نمائيم از 

چھل تن و دختر کافر و شاه مردان  وآسمائی و اتوابی که برفراز جبال  

شيردروازه و تخت شاه که ھمه مشرف برچھاردھی اند، تلفات جانی زياد 

ُپس بايد درشب به کوه بيکتوت وقــرق . داده، برمرام نائل نخواھيم شد ُ

خود را بی خبرانه رسانيده وروز به خفا به سر برده، در تاريکی شب 

وچون در دامنه . آنھا است، حمله ويورش نمائيمبرجبالی که اتواب برقلل 
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جبال برسيم از اضرار تير وبم وتوپ مامون ومصئون گرديده وخود را 

برفراز کوه ھا رسانيده به ياری ايزد باری،اتواب را متصرف و برشھر 

وامان هللا خان اين . وچھاردھی مشرف گشته،کامروا وفتح باب خواھيم شد

 را معطل به وصول قشون ھمرکاب خود در عزم حمله و يورش ھزاره ھا

ميدان فرمود که ھردو لشکر يک جا گرديده به قوۀ کامل تری حمله کنند، 

 ذيقعده است ،ھزاره ھا به فراز کوه 27چنانچه تا امروز که سه شنبه 

پمقان وشکردره وکوتل اونی به آراستگی تمام روز انتظار حمله برکابل را 

87» .به سرمی برند
  

حبيب هللا خان  از آوازۀ وصول لشکرملی ھزاره دراين روز «:ببقول کات
به کوتل سفيد خاک که مشرف بر ارغنده و ميدان است و از نزديک 
گرديدن محمدنادرخان  ازجانب لھوگرد، محمد ھاشم خان از طرف مشرقی 
وقوع جنگ ھزاره در کوھستان خيلی مضطرب گرديده دوھزار نفرگسيل 

 16[دراين روز. ه سوی کوھستان گسيل فرمودبتخاک وعده ای زيادی ب
 مجروح جنگ قلعۀ درانی به ذريعۀ موتر وارد کابل و داخل 16نيز ]ثور

  .88 ».شفاخانه شد

  

ثور،نيز دوعراده موتر بزرگ آتشی مملو از مجروح محاربۀ دشت توپ و 18در 
،اين 89 ».وارد شھر آمده، زخمداران به شفاخانه قلعۀ باقرخان فرود شدند* پتی بادام

دھم می، چھار�ری مملو ازمجروحين محاربۀ دشت توپ  / ثور20درحالی بودکه در روز 
  . 90ازاثر حمله يک نفرجنرال سقوی بر مردم ميدان زخمی شده بودند در کابل رسيدند

  

  :پاسخ ھزارۀ غوربند به بچۀ سقاء

   می،آوازۀ جنگ غوربند در افواه 13 ثورمطابق 23روز 

يد حسين پس از چاپيدن وآتش زدن ق<ع ھزاره مردم شھر افتادکه س

ترکمان وبه غنيمت آوردن دواب ومواشی آنھا، عبدالرحمن پسرملک 

دادمحمدکوھستانی را که يکی از مفسدين وفتنه انگيزترين اھالی شمالی 

بود با سيد طالب شاه خان غوربندی که شيعه مذھب وبا نجابت حسب 
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ره ھای غوربند برای اندرز ونسب معروف بود ويک تن ديگر نزد ھزا

ونصيحت ود�لت به اطاعت ومتابعت از حبيب هللا خان فرستاده، وپيام 

. ازراه اطاعت پيش آمده وخويشتن را به ورطۀ خسارت نيندازيد.... دادکه

  :ھزاره ھا فرستادۀ او را نگھداشته،پاسخ دادند

قرار فرمودۀ خدا ورسول کسی را که سارق وقاطع طريق بوده «

ال مردم را غارت کرده، صدھا تن را خون ريخته به مضمون فرمودۀ وامو

َوالسارق والسارقة «: خداوند و امر شريعت غرا که در قرآن مجيد است ُ

 ومن يقتل مومنا - ولکم فی القصاص حية يا اولی ا�باب-فاقطعواأيديھما

ُمتعمدا فجزاوه جھنم خالدا فيھا وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له  َُ ََّ َ َعذابا َ

مستوجب بريدن دست وقصاص وجاويد در جھنم ماندن وغضب » َعظيما

ولعن اوتعالی باشد، شرعا ًنمی توانيم پذيرای امارت واطاعت چنين 

ًشخصی شويم که فع< نيز خون ھا می ريزد ومال مردم ومتاع مسلمانان 

و دوشيزگان را به جور و زور در آغوش مخالطت . را غارت می کند

ردان را به لواطت جلب کرده مسلمانان را زنده پاره پاره می و م. ميکشد

. وسرھای کشتگان را به آتش سوخته در بازار می آويزد. نمايد

ومسلمانان را �ی ولجن به رو ماليده با نواختن موزيک عسکری و 

نداھای بلند پی در پی يا چاريار شھره می نمايد و بسا کسان را به دار 

وذخيرۀ و اندوخته بيت المال . ر تفنگ می سازدکشيده وھدف وآماج تي

مسلمانان را ازنقدينه وجنسيه وناريه،که برای حراست مملکت وعرض 

وناموس ملت فراھم آمده،صرف قتل وغارت خود مسلمانان نموده از 

« :وبا اين ھمه م< نمايان گمراه آيۀ کريمۀ . خداوند پاک ھيچ باک ندارد

را به چنين کسی نسبت » ی ا�مر منکماطعيوهللا واطيعوالرسول واول

ّباری او را شرعا سزوار امارت ندانسته، مدافعت از ات<ف مال ... دادند ً

وجان را واجب شمرده، خود را در صورت قاتل ومقتول بودن معفو می 

 ».و تا که زنده باشيم  پای از ميدان وجوب مدافعه پس نمی کشيم. پنداريم

91
  

اشته اين از آن است که ميرآخوراحمدعلی  وھم عبدالرحمن را نگاه د

رئيس ھزاره را از توقيف خانه کابل رھا داده بفرستد تا در بدل او 

و چون ميرآخور احمدعلی را بدار ھ<ک . عبدالرحمن نيز عودت داده شود

                                                
91

  193فيض محمدکاتب، تذکرا�نق<ب، ص-  



 202 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

ونيز دراين روز . کشيده بودند، درخصوص عبدالرحمن � جواب ماندند

 قشون حبيب هللا با توپخانه واسلحه آوازۀ به اسارت گرفتن نھصد نفر از

حرب در غوربند به دست جانب داران امان هللا افتادن و اسير شدن در 

92 ».کابل شايع شد
  

کاتب به ارتباط ممانعت عبور قشون سقوی از شش گاو وردک 

  اپريل خبرميدھد 16درتاريخ 

وھم دراين روز، قشون اي<تی ھزارۀ بوالحسن بھسود «:وميگويد

دينی وجاغوری در منزل ششگاو با پردلخان سپھسا�ر حبيب هللا وع<وال

جنگيده، پردلخان با سيزده تن در قلعه محصور گرديده،پس از ....خان 

 پون و 36ودراين روزاتواب کوھی . مدتی چنانچه بيايد گريخته درکابل آمد

93 ».قورخانه زيادی از کابل جانب غزنين فرستاده شد
  

وھم دراين روز، آوازۀ از چھارطرف نزديک ... «کاتب مينويسد که 

کابل رسيدن عساکرملی ونظامی مخالفين حبيب هللا از افغان وھزاره که به 

دفع انقBب ومعاونت امان هللا خان و ترفيه حالت ملت جاھل و بدبخت 

برخاسته، آراسته جنگ شده اند، شھرت يافته، موجب تشويش واضطراب و 

   94 ».و شماليان گشتيأس و ھـراس حبيب هللا خان 

  حبيب هللا  چنان به ھراس افتاده بود که از بيم ھجوم :بقول کاتب 

ھواداران امان هللا خان به کابل، تمام عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که 

بود ، ديگران را " اکراه او را بر بستر مزاوجت وضجيعت کشيده و به اجبار"

 که متصل برج شھر آراء موقعيت از ارگ به خانۀ سردار عبدالقدوس خان

   95 .داشت، فرستاد

اقدامات نظامی مردم وردک و ھزاره ،که ھواخواھان امان هللا خان 

بودند، بر پسرسقاو چنان گران آمد که بB درنگ فرمان قتل عام مردم ھزاره 

  .و قزلباش  کابل را صادرکرد
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  : فرمان بچۀ سقو به قتل وغارت مردم ھزاره  وقزلباش

، ازظلم وستم سقاويان درحق مردم قزلباش وھزاره ھای کابل ، کاتب

ًعلت آن ظاھرا اين بود که ھر دو قوم شيعۀ اثنی .حکايات دلخراشی دارد

. عشری ودريک نظام جاھBنه ومتعصب چون سقاوی بسيار آسيب پذير بودند

ًمردم قزلباش با آنکه قلبا مخالف سقاويان بودند ولی عمB کاری به نفع اما ن ً

مگر ھزاره ھا بطور عموم از امان هللا خان حمايت . هللا کرده نميتوانستند

پسرسقو برای حمله به . ميکردند وحاضر نبودند تابعيت پسرسقو را بپذيرند

  . ايشان، دنبال بھانه ميگشت تا آنھا را مورد قتل و غارت و تجاوز قرار دھد

ا به چشم سر ديده کاتب ھزاره که اين ظلم و تجاوز وچپاول  سقاويان ر

از صدور فرمانھای قتل عام مردم  . و با جسم وجان خود لمس کرده است

  :قزلباش و ھزارۀ کابل ، توسط بچۀ سقوحکايت ميکند و مينويسد 

 حبيب هللا بارديگر اپريل، 25مطابق /ش1308پنجم ثورروز 

حکم تاراج مال ومنال عموم مردم قزلباش کابل و قتل  ھزارۀ «کلکانی 

] مگر[ندۀ شھر کابل را به امضاء و فتوای م< ھا، صادر فرمود، باش

وسخنان . سيدحسين خان اين حکم فجعيت آور را مسترد و منع فرمود

چندی از سوء خاتمت و وخامت اين کار رانده، د�يل نيکو در رد آن اقامه 

   .96 ».کرد

 درعين حال حضرت شوربازار گل آقا مجددی، که يک پير ومرشد 

مان خود بشمار ميرفت، و از نفوذ روحانيت خود در ازپا انداختن بزرگ ز

رژيم امانی استفاده نموده بود، فتوايی مبنی برقتل عام ھزاره ھای مقيم 

/ حضرت شوربازار درتاريخ پنجم ثور« : مينويسد کاتب. کابل صادر نمود

 اپريل فتوای مبنی برقتل تمام ھزاره ھای که درکابل زندگی ميکردند ٢۵

بسياری از اين ھزاره ھا از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد . ادر نمودص

اين فتوا ) وزير حربيه رژيم( مگرسيدحسين. يافته بودند و زندگی ميکردند

وقتی که ما با امان هللا می جنگيديم و او برتخت : را با قھر رد کرد وگفت

ل زندگی پادشاھی نشسته بود، با آنکه صدھا وھزاران کوھستانی درکاب
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ميکردند، مگر يکنفر کوھستانی ازطرف او به جرم کوھستانی بودن کشته 

  .نشد و زندانی نگرديد

اين حضرت که خود را مسلمان و : فيض محمدکاتب می افزايد

من . مرشد بزرگ ميگويد، ھمواره به اينگونه تحريکات دست ميزند

را در قرآن » ری�تزر و ازرۀ وزر اخ«: اين آيۀ کريمه  نميدانم که وی آيا

مفھوم آيۀ مذکوراينست که  ھرکس در ! [شريف خوانده  يا نخوانده است ؟

آخرت، مسئول اعمال خود است وھيچ بنده بار ديگری را بدوش نمی 

يک چنين مسلمانی را خداوند به دوزخ اندازد که اينقدر نميداند که .] برد

ان ديگر  ريخته وخون ھزار خون ھزاران مسلمان حنفی مذھب بزمين

اکنون به زمين ريخته ميشود و اينھا تمام خون مردم ھم مذھب خودش 

استند، ھزاران خانه چپاول ميشوند و برناموس صدھا زن ودختر نابالغ 

تجاوز صورت ميگيرد، و اينھا تمام به علت نا فھمی و تعصب وی صورت 

با من يقين دارم که خداوند سزای او را ميدھد و يکجا . گرفته وميگيرد

   97 ».دشمنان دين به دوزخ فرستاده خواھد شد

به نظر می آيد که صدور قتل مردم  قزلباش وھزاره  برای پسر 

چرا که دو روز قبل ، در سوم . سقو از نوشيدن آب ھم آسان تر بوده است

 اپريل؛ اع<ن تکفير ھزاره ھا، برای امضا به شورای علمای 23/ثور

اما اين شورا از خوف در گرفتن حنفی مذھب سقوی سپرده شده بود، 

متفقانه رأی « جنگ مذھبی  وخون ريزی نشر آن را امضا نکردند، و

دادند که فجايع و قبائح و ذمايم افغان و اعمال امير عبدالرحمن خان وامير 

يک يک درج اع<ن کرده برای خود ... حبيب هللا خان وامان هللا خان را 

ی و ياری و مدد گاری امان هللا خان مردم ھزاره بفرستند تا از ھواخواھ

دست کشيده، معاون ونصير او نشوند، زيرا که از او به جز جور و 

تبليغات فريب [ولی ھزاره با اين . عدل و انصاف نديده اند] بيداد[اعتساف

دست از مخالفت حبيب هللا ومعاونت امان هللا خان برنداشته ] نخورده

نه ھزارنفر لشکر ھزاره ) 9000(قرب.. ..شيرم بدرد به سگم نازکند: گفتند

وشکردره  برشده، به ) پغمان(از راه افتادن در به فراز سلسله کوه پمقان

عزم حمله بر چاريکار و کوھدامن قرارگرفته، آماده و استوار نشستند که 

غوربند و کوه خوردکابل و وردک و ميدان و چار آسيا : از چار جانب چون
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خاک و کوه خوردکابل در يک روز برکابل و موسی و بينی حصار و بت

وکوھدامن و کوھستان ھجوم آور شوند تا ھرکه را خداوند يار باشد، اختر 

   .98 ».طالع قرين اقبال و مددگار آيد

حميدهللا برادر ونايب السلطنه حبيب هللا درنھم و دھم :کاتب مينويسد 

ه رھبری اول ودوم  جو�، که از جنگ با مردم ھزاره ب/ش 1308سرطان 

فتح محمدخان در ناحيۀ جوقول مغلوب و منھزم شده بود وتلفات زيادی 

 لاعم از سپاه و توپخانه و جبه خانه داده بود، در مراجعت خود به کاب

ًاھالی سرچشمه را که قب< به حکومت سقاو منقاد شده بودند، بدون «،

ای تفکيک تاجيک ازھزاره، تمام دارايی مردم را غارت و تمام گله ھ

مواشی مردم راچپاول نمود وسپاه او حتی دروازه ھای خانه را از بيخ 

و به ارزش يک ونيم ميليون روپيه پول . کندند و اباديھا را خراب ساختند

 ۴٠ نفرمرد و ٣۴حميدهللا به تعداد . مال وھستی مردم را غارت نمودند

 حبس و نفر از زنان محل را اسير کرده باخود بکابل آورد و گرسنه وتشنه

چون لقب خادم دين رسول هللا برخود نھاده بود ، از اسراء آب . توقيف کرد

  .99 ».ونان را قطع نمود

حميدهللا درشب بازگشت خودبه کابل،بار ديگر امر : به قول  کاتب

قتل عام قزلباش را از برادرخود گرفت، زيرا او مکتوبی را به امير 

 مقتول در سرچشمه بدست سقاوی نشان داد که از بکس کرنيل خيرمحمد

آورده بود، و آن از سوی اھالی چھاردھی وپغمان وارغنده ولوگر وميدان 

بنام مردم ھزاره نوشته شده بود که درجنگ با پسرسقو خود داری 

واستواری وپايداری نموده، در وقت حمله برکابل  ايشان  را يار ومددگار 

س ھيئت بيعت خواھی رئي(وھمچنان پيام نورالدين قزلباش .100خود دانند

که مطلبی بمنظور ترساندن مردم ھزاره نوشته بود، بدست )از مردم ھزاره

جنگ ھزاره ھا و انھزام خود را حمل بر دسيسۀ نورالدين «آمد ، حميدهللا 

و اتباع او کرده،اجازت قتل عام و کنيز وغ<م ساختن عيال واطفال قوم 

نگدل �يعقل حاصل کرد قزلباش وغارت مال ومتاع شان را از آن دزد س

 تن از دزدان خون خوار خلق آزار را که 800وبه ساعت يک پس از ظھر 
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ھريکی خوک را مانست با خود برداشته، از راه بازار سرچوک و باغبان 

وچون پانھاد بازار سه دکان . کوچه روی ض<لت به سوی چنداول نھاد

لح خود را امر بيرون ومتصل به در وازۀ چنداول گشت، دزدان تبعۀ ومس

ايستادن وحراست کردن ھمه ابواب چنداول نموده، گفت که احدی از مرد 

و زن وطفل و رضيع وشيخ فانی را  راه  بيرون شدن ندھند تا ھمه مقتول 

واز دست اسارت نجات نيابد و . واسير گرديده، کسی جان به س<مت نبرد

 وغارت اين حکم را داده، خواست داخل چنداول شود ودست به قتل

   .101 ».گشايد

در ھمين فرصت، ناگاه خواجه تاج الدين رئيس بلديه که نسبت به 
ديگرسقويان کمتر بد بود، پيدا شد وجريان را ازحميدهللا پرسيد وحميدهللا 
مکتوبی را به او نشان داد، که براساس آن حکم قتل عام قزلباشان گرفته شده 

اريخ مکتوب را ديد،گفت اين رئيس بلديه مکتوب را خواند و وقتی ت.  بود
مکتوب دراوايل ماه ثور، بمنظور ترساندن مردم ھزاره ، و به نفع حکومت 
ما از سوی يک عده نامعلوم مردم چنداول نوشته شده و برای نورالدين 
فرستاده شده، ولی جنگ شما با مردم ھزاره  در اخير ماه جوزا يعنی دوماه 

وب ندارد،بھتراست  به عساکر خود بعد رخ داده و ھيچ ربطی به اين مکت
ھدايت بدھيد تا محل را ترک کنند،وداخل محلۀ چنداول نشوند، وبعد حميدهللا 

حميدهللا برای آنکه خشم . را با خود به دفتر خود که نزديک چنداول بود، برد
 تن از افراد خود دستور داد تا ھيئت بيعت 20خود را فرونشانده باشد، به 

که نورالدين قزلباش، رئيس آن ھيئت وفيض (اره را خواھی از مردم ھز
وبنابرين . ، آنقدر لت وکوب کنند تا بميرند)محمدکاتب نيز عضوآن ھيئت بود 

مؤلف تذکرا�نقBب نيز مورد ضرب و شتم قرارگرفت که از اثر آن ضربات 
    102.ديگر توان حرکت و راه رفتن از وی سلب گرديد

چون مردم ھزاره تغلب بچۀ « ويسد که مرحوم حبيبی دراين ارتباط، مين
بدون اخذ بيعت به کابل بازگشتند، ) ھيئت(سقاو را نه پذيرفتند، واين گروه 

بچۀ سقاو بخشم آمد وبرای سرزنش امر لت وکوب اين بيچارگان را دادکه 
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فيض محمد از ضرب موحش مريض گشت واز ھمين رنج درکابل جان 
103 ».سپرد

  

 قربانی مبازرات ومخالفت ھای خود ،آن دانشی مرد نستوه کاتب 
تBش وتشويق او برای مقاومت قوم ھزاره ، . برضد حکومت سقوی  گرديد

مشھور به فرقه [حين سفرش به قصد دايزنگی  ومBقات او با فتح محمدخان 
قوماندان کل قوتھای ھزاره مقيم کوتل اونی، درکتاب تذکرا�نقBب در ] مشر

  . بخش آن کتاب را ميسازد دلچسپ ترين296تا 234صفحات 
در بازگشت ازاين سفر بود که مورد حملۀ وحشيانه حميدهللا برادر 

 ضرب وشتم جسم استخوانی اش خورد وخمير اثرازحبيب هللا قرارگرفت و 
حزن و تأثر انسان ھای با عاطفه برای وضعيت جسمی وصحی کاتب  . شد

کاتب يادآور . داشتزمانی دوچندان ميگردد، که او برای تداوی خود پول ن
ميشود که پس انداز اندکی داشته که آن را برای عروسی پسرخود ذخيره کرده 

اکنون که اين حادثه براو پيش آمده ، به اين فکر اندرشد که اگر با آن پول .بود
به تداوی خود بپردازد ، ازدواج پسر را چطور روبراه کند؟ کاتب بنا بر شدت 

ول عروسی پسر را در راه تداوی خود مصرف درد، با�خره مجبور شد تا پ
او با تحمل درد و رنج طاقت فرسا بسواری خر خود را به ايران . نمايد

رسانيد، اما از آنجا که تداوی پول زيادی بکار داشت وکاتب پول نداشت، 
ًبيماری اش بدرستی تداوی نشد و اجبارا به وطن بازگشت و بر بستر بيماری 

ه فراوان مدتی ديگر زنده بود تا آنکه از اثر آن رنج و درد افتاد و با درد واندو
روانش شاد وجايش ). ش1308ق،1349 رمضان 16چھارشنبه، (فوت کرد

  ! بھشت برين باد

حميدهللا سقا زاده « جو�ی،3/ سرطان 11کاتب نوشته ميکند که درتاريخ 

 در که از عقل و دانش پياده ودين وايمان را بر باد غرور و پندار داده

جھالت وض<لت آزاد بود و راه تکبر و پندار وفسق وفحشاء می پيمود، 

در حدود جوقول که در روز قبل . آھنگ تکرار جنگ با دليران ھزاره کرد

بدون حائل ومانعی رسيده واز دست عده ای قليلی از جنگجويان ھزاره 

دست به غارت ... زھر مغلوبيت وھزيمت چشيده در دل کينه داشت، رسيد

ال ومنال ودواب ايشان گشوده، به آتش زدن وسوختن ق<ع و آباديھای م

ناگھان جمعی از ھزاره که از وصول او در آنجا آگاه گشته . شان پرداخت
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بودند،حمله کرده از چھارطرف حميدهللا واردويش را به زير تيرباران 

تفنگ گرفته،عرصه را چنان بر او تنگ کردند که دست ستيز را فراموش 

 تن دزد وآنانی که در روز گذشته نورالدين 84واز . ده گريز را گم کردو جا

وميرآقا ونگارنده را از ضرب چوب خسته بودند، چھار نفر گريخته جان 

بس<مت کشيدند، ديگران ھمه کشته گشته، وتلفات وخسارات زياد از مال 

 خود حميدهللا ھنگام شام سگ آسا با دست وپای.... وجان عسکر خود داده

چون روباه به خزيدن خود را از حرب کشيده و اعظم دزد ميدانی او را 

برپشت از بی راه برداشته درحالی که دست ھايش تا مرفق و پاھايش تا 

زانو از خزيدن پرخار وخراشيده وخون آلود گرديده آماسيده بود به راه در 

بوغا در سرچشمه به موترش رسانيده از آنجا شباشب گريخته در شھر 

به سا�ر دزدان وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب ] را[وماجری. مدآ

خادم دين رسول هللا نھاده ودر حقيقت ونفس ا�مر ھادم آن 

104 ».بود،بازداشت
  

  :تشويق قبايل به کشتن  وتصرف ام<ک ھزاره 

وقتی که پسر سقو از عدم اطاعت مردم ھزاره و نيز از تBش ھای 
برای متحد کردن اقوام جنوبی ومشرقی، خيلی محمدنادرخان و برادرانش  
فرامين متحدالمالی ) جو�ی9 /1308 سرطان 17(مضطرب گرديد، در روز

َ وترکی واندړبه نام طوايف مBخيل وسليمانخيل وکاک  وعلی خيل و دفتانی و ړَ
کمر به انقراض سلطنت و حکومت «: خروتی و احمدزائی که بقول کاتب

مجھول الھويت مردود الحسب بسته، ... سقايی افغانی ومعاونت و معاضدت 
مملکت را خراب وملت را دچار ذلت واضطراب کرده، به ذريعۀ عرايض 
التماس قتل وغارت واسارت ھزاره و تملک مواطن ومساکن ايشان را 

 خود امضا وارسال وھمه را أارقام و به مھر امارت فاسق...درخواست نموده، 
 کاتب يکی از اين فرامين را چنين نقل ،105 ».تحريک حمله برھزاره کرد

  :ميکند
  !ی را واضح بادړعاليجاه محمدرحيم خان کاک«

 اس<م خواھی وخدمات شايان تحسين که از برای حکومت اس<می خويش 

به . ابراز داشته بوديد، ذريعۀ ختک خان برگد به حضور وا� مبرھن گرديد
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ايد،اين خادم دين نسبت اين رويه که برای حکومت متبوع خود نموده 

لھذا به فرمان ھذا . محمدی صلعم از شما خرسند و رضامند می باشم

ًرضامندی خود را از شما،اب<غ نموده، ميخواھم که آتيا خدمات برگزيده 

برای دين مبين نموده، رضامندی حضرت باری تعالی و رسول مقبول 

فاق قومی شمايان  به ات. واين خادم دين را برای خود استحصال نماييد

خود با�ی مردم ھزاره ميرويد که از اطاعت پادشاه اس<م گردن کشی 

ھر قريه و ده شان را که تصرف کرديد از خود شما اقوام است . نموده اند

که ملک ومال شان را به شما به طور بخشش از حضور اعطا شده تا اجر 

قرار لياقت بعد از اختتام جھاد و فيصله ھزاره به . دارين نصيب تان گردد

مورخه غرۀ . و خدمت تان به ھر سرکرده قوم منصب وانعام داده ميشود

  .106 ».1348صفر المظفر 

  

  :تکفيرمجدد ھزاره و پايداری بيشترآنھا  

چھارروز بعد از صدورفرامين غصب ام<ک ھزاره از سوی پسرسقو 

 21[دراين روز« عنوانی سران قبايل، کاتب مينويسد که 

<ن تکفيرھزاره که م<نمايان به امر سرکردۀ فسقاء اع]جو�ی12/سرطان

و اين امر . پسرسقاء امضاء کرده و به طبع رسيد، نشر وتوزيع يافت

وزبان . زياده تر باعث قتال وجدال ھزاره با ساقائيان ستمکاره گرديد

زياده تر برخادم دين رسول هللا که برخ<ف واقع اين ] شان[اعتراض شاه

ن مصرع برعکس نھند، نام زنگی کافور برخود نام را به مضمون اي

ًشرعا بيعت که ذاتا : نھاده، درحقيقت ھادم دين بود،دراز شده گفتند که ً

عھد وپيمان واز عقود وشروط به ايجاب وقبول ورضايت است، وھزاره 

که تا کنون بيعت نکرده است ازکجا حکم بغی وغوايت برايشان نموده 

ال وملک وخون ونفس شان را ح<ل وجايز وم<نمايان فتوای کفر داده، م

شمرده اند؟ پساز اينجا معلوم افتاد که ھزاره بايد راه دفاع سپرده از کشتن 

ًباری چون ھزاره دينا و . وکشته شدن روی برنتافته خير عاقبت حاصل کند

ًمذھبا از اطاعت امير فاسق وسارق وقاتل ابا و امتناع داشتند، اين اع<ن 
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رب قرار داده فوق العاده دل به قتل وجرح نھادند را حجت قاصرۀ ح

107 ».ومردانه طريق کوشش برگرفتند
  

  

  : در مسجد پل خشتیړفتوای م<ی اند

يک نفرم< نمايی از قوم « جو�ی25کاتب مينويسد که در تاريخ 

که پسر سقا او را تعليم کرده بود، در ھنگام گرد آمدن ] غزنی[ ړاند

به منبر .... پل خشتی برای ادای نماز جمعه، وازدحام مردم در مسجد جامع

برشده وآيات واحاديثی ب< موقع ومورد خوانده، زبان به جواز بل به 

وحضار که از پسر سقاء وعدم . وجوب قتل وغارت واسارت شيعه گشود

بيزار وفتح و ظفر ھزاره را خواستار ] تبعۀ او... [ديانت وفسق وفحشای 

ونکوھش گرفته، ] زشت گفتن[زير تشنيعبودند، آن م<ی جاھل را در 

وخواجه تاج الدين رئيس بلديه . نطق او منتج خ<ف پندار پسر سقاء شد

ًحال دگرگون و مخالف خيال سا�ر اھل ض<لت و شقا ديده، فورا نزد پسر 

  »108.سقاء شده، امر توقيف او را حاصل کرد

لديه به تاج الدين رئيس ب: کاتب در ادامه موضوع ياد آورميشود که 
بزرگان قزلباش وعده سپرده بود که مBی مذکور را در حضور بزرگان 

  .قزلباش، تعزير و تشھير می نمايد
(  جو�ی،عده ای از مردم قزلباش درخانۀ نگارنده 27/درتاريخ پنجم اسد« 

] لطمه،سيلی خوردن[که پشت و پھلوی از ضربه ولتمۀ ) فيض محمدکاتب
سود، آمده از روی مشورت گفتند و اظھار پسر سقا بر بستر ناتوانی می 

 120به تازگی حکم کفر شيعه را نوشته و ديروز به امضای : کردند که
نفرمB رسانيده که عموم اھل سنت وجماعت را به نام غزا و جھاد به قتل 

پس دراين صورت ممکن است که ايشان . وغارت واسارت ھزاره برانگيزند
زحمتی کنند و نظر به اين خيا�ت وتوھمات را در رياست بلديه مورد زجر و 

از نگارنده  درخواست نمودند که چه بگويند؟ نگارنده به ايشان ياد داد  که 
ًنحن � تکفرا احدا من اھل قبلة« :قرار قول ابوحنيفه که می گويد ً ومسئلۀ » َ
کل من قال � اله ا� هللا محمد رسول هللا « اتفاقيه عموم مذاھب اسBميه که 

مقبول الشھادت ] کلمه گو و[، بگويند که کسی که »و مسلم با�تفاقفھ
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باشد،چگونه اطBق کفر بر او توان کرد؟ وايشان گفتن اين مسايل را از خوف 
» .ترا به دولی نشانيده می بريم که جواب بگوئيد«:عذر آورده و گفتند

ان بی ای قوم ناد« :ونگارنده که توان حرکت نداشت به ايشان معاتبانه گفت
غيرت، کتاب خود سنی ھا را برده نميتوانيد، پس دراين مملکت چرا مقام 
کرده امرار حيات ميکنيد ومرا از بی غيرتی در چنين حالت تکليف بردن 

109 »!وجواب گفتن می نمائيد
  

  

  :شھامت يک اسيرھزاره در برابرپسرسقو    

م که با پاسخ صادقانه وشجاعانۀ يک مرد اسيرھزاره را به پسرسقا ببني
کاتب مينويسد . چی شھامتی از امان هللا خان دفاع ميکند وازمرگ نمی ھراسد

دوتن ازھزاره ھا که يکی ازسادات سنگBخ بود «  جو�ی28/ اسد6که در
وبرای آوردن گاو وغله درھزاره رفته بود،در راه مراجعت به دست سقائيان 

فراد رعيت سقائی بود و سيد که از ا. افتاده ھردو تن را درکابل اسير آوردند
رھا گرديده،ھزاره را پسرسقا از در استنطاق نزد  درجنگ شرکت نداشت،

خود خواسته حالت جمعيت ھزاره و استعداد سامان حرب وعزم ايشان را از 
به قتلت ... راست نگفتی  ]اگر[وتخويف وتحذيرکرد که . در مقاتلت پرسيد

يا نداشته باشی،دروغ نخواھم اگر معلومات داشته باشی : او گفت. ميرسانم
و ازکشتن نيز . زيرا که دروغ بدترين گناھان ومنشاء جميع مفاسد است گفت؛

اينکه کمر بسته و به جنگ برخاسته ام، ھBک خود را يقين . باک ندارم
دانسته، زندگی را که غير از اطاعت خدا و رسول  باشد، بھرۀ تبعۀ شيطان 

 از راه حفاظت مال وعيال وننگ وعار واين مرگ را که. لعين می پندارم
قومی وحمايت حکومت مستحقۀ اسBمی وحراست وطن ومولد ومسکن عايد 

  . حالم گردد، شرف خود ميشمارم

پس چرا با من که پادشاه اسBمم و زمام مھام :و پسرسقاء گفت که 
مملکت اسBمی را در کف  اقتدار دارم، مخالفت ورزيده، قبول اطاعت نمی 

پادشاه اسBم اعليحضرت امان هللا خان است و او را مB ھا به : و گفتکنيد؟ ا
اعتراض جاھBنه تکفير کرده وحال آنکه ھيچ يک از مسايل کفريه که به او 

و او که مجبور . نسبت دادند در شريعت سيد المرسلين موجب ارتداد نمی شود
 استوار به خلع خود گرديده ترک امارت گفت، در دين اسBم خلع اجباری
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وھزاره برای اين می جنگد که کابل را فتح کرده، او را به ذريعۀ . نيست
پس : و پسرسقا گفت... برتخت امارتش منصوب دارند... تلگراف پس خواسته

ھزاره که وعدۀ بيعت داده وميدھند، از اينکه توگفتی بيعت نخواھند کرد؟ 
پسر سقا از . ارندھرگز بيعت نميکنند وچشم انتظار به محمدنادر د: اوگفت

    110».راستگوئی او امر توقيف کرده از قتلش درگذشت

  :نتيجه بحث حمايت ھزاره از شاه امان هللا

برای يک رھبر سياسی ،چه شاه وچه امير وچه رئيس جمھور ، 
افتخاری بزرگتر ازاين نيست که وقتی براثر توطئه ويا دسايس داخلی يا 

شود، ولی مردم به دفاع از او خارجی ويا ھردو ، از قدرت کنار زده 
برخيزند و برای اعادۀ قدرت يا سلطنتش،  بدون چشمداشت يک حبه 

وکسی که چنين افتخاری را از . ماه تمام سر بدھند ولی سنگر ندھند7ودينار،
او وقتی ارگ کابل را . جانب ملتش نصيب گرديد، شاه امان هللا غازی بود

بل وقندھار،و دره ھای ھندوکش ترک  گفت، مردم مسکون در وادی ھای کا
، به حمايت )وزيرستان(و کوه بابا وسياه کوه و باشندگاه کوه پايه ھای سليمان

از او به جنبش آمدند وجان ھای شيرين خود را فدا کردند تا مگر دوباره او را 
برسرير سلطنت برگردانند، اما آن شاه مردم دوست، که نميخواست سلطنت 

ورد، برای جلوگيری از جنگ وخون ريزی کشور را را با خونريزی بدست آ
 15(ترک گفت،درحالی که بيشترين مردم قدر شناس افغانستان تا روز 

که جنرال محمدنادر، نادرشاه اعBن شد، ) 1308 ميزان 23=1929اکتوبر
ھمچنان اميدوار بودند که اين ھمه جنگھا وجانبازی ھا برای بازگشت شاه 

فته است، نه برای به اقتدار رساندن نادرخان امان هللا غازی  صورت گر
  .وبرادرانش

 مردم شريف ودلير ھزاره مثل مردم شجاع وردک وميدان وغوربند 
 ماه تمام به حمايت وسپاس از آزاد 7وتگاب وجنوبی وقندھار وغيره ، مدت 

منشی وعدالت گستری رژيم امانی ،از قربانی دادن سر ومال خود، در راه 
اين ازجان گذشتگی .  سلطنت به شاه امان هللا دريغ نکردنداعادۀ تاج وتخت

مردم بخاطر اعادۀ قدرت به شاه امان هللا، بيانگر اين واقعيت است که ھنوز 
در گوشه وکنار افغانستان، مردمان قدرانی وجود داشته اند که قدر آن شاه 

                                                
110

  335-334 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ، ص-  



 213 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

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

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

ه ای را غيراز شاه امان هللا خان ،سراغ نداريم که دارای چنان غرب، ما چھر
جذبۀ ملی و مقام ارجمندی باشد که در نبودش يا سقوطش،اکثريت مردم 
افسوس او را بخورند وبخاطر بازگشت واعادۀ قدرت به او حاضر به دادن 

ما به بخاطر رھبران سياسی ديگر ،حتی شاھد . سرو جان ومال خود شوند
ۀ خشک خيابانی ھم نبوده ايم تا چی رسد به قربانی دادن سر و يک مظاھر
ازاين جاست که به مقام شامخ شاه امان هللا غازی ميتوان  پی برد و . مال خود

 .            مقام ومنزلتش را گرامی خواست

  

  :بخاطر ايجاد رعب مخالفانمثله کردن اسيران 

حشيانه از يکی از بد ترين برخوردھای سقاويان ، جزاھای و

قبيل مثله کردن و يا زنده قطعه قطعه کردن اندام ويا زنده در آتش 

. سوختاندن اسيران بخاطر ايجاد ترس ورعب در دل مخالفان شان بود

اسيران را زنده زنده قطعه قطعه « حبيب هللا پسرسقاء،کاتب ميگويد که 

کرده، و رؤس کشتگان را برخ<ف آئين بشريت و شريعت حضرت خاتم 

رتبت به آتش سوخته و برسرچوب زده، در بازارھا گردش داده، ونيز م

وھم اسراء . به دار، به گوش سر بريده، ميخ آھنين کوفته می آويختند

وبرای .[ 111را �ی ولجن به رو ماليده ، در بازارھا تشھيرميکردند

شان قرار ھرواحدی نيم پاو نمک و نيم پاو آرد با ھم آميخته وپخته امر 

] 112.غذای شبانه روز شان ھمين باشد.کرد تا بميرند] وردنخ[دادن 

اھالی اردوی امان هللا خان ،اين افعال قبيحه را شنيده، اقدام در بريدن 

   .113 ».گوش وبينی کردند، زيرا فھميدند که انسان بندۀ احسان است

قاضی « اپريل ،گفته ميشود که 30/ ثور10در ذيل وقايع 

قت وراھزنی حبيب هللا خان وسيد حسين عبدالرحمن را که از زمان سر
                                                

111
  170 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ، ص -  

112
   165 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ، ص -  

113
   170 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ، ص  



 214 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

خان با ايشان عناد ودشمنی داشت،ونزد امان هللا خان تعھد دستگيری 

حبيب هللا وسيدحسين،از موضوع مطلع [وايشان]بود[ايشان کرده 

، برادر او را کشته وخانه ومالش را غارت کرده، ازاين روعداوت ]شده

هللا وسيدحسين از خيانت وخصومت شان قايم ودايم گرديده تا که حبيب 

وزراء وغدر وبيعت شکنی اھالی کابل وچھاردھی برمرکزمستولی 

ومسلط آمده، قاضی عبدالرحمن از خانۀ کابل خود گريخته ودر 

کوھدامن وکوھستان با عطامحمد پسرملک محمد ومردم تگاب متفق 

وبه امر . تا اين که از ده سبزگرفتار گشت. شده،لوای مخالفت افراخت

 هللا خان ووالی در سرچوک زنده به قطع مفاصل وجوارح مقتول حبيب

واين قتل بی رحمانۀ خارج از شأن بشريت او، خيلی در دلھای . گشت

بينندگان وشنوندگان تأثير بی دينی ووحشی گری اھالی شمالی را 

114 ».انداخت
  

 سر و 3دراين روز:ودر ادامه اين حکايت، ع<وه شده است که

شيخ علی که از جمله دو تن شيعه و ديگران سنی  اسير از ھزارۀ 19

بودند،در کابل آورده ، سرھا را که به آتش سوخته بودند برسرچوک 

ًزده با اسيران در بازارھا تشھيرا گردش کرده دادند تا مردم بدانند که 

115 !دين اس<م چنين است] وخدمت به[سياست
  

« :د  گفته ميشو1929 ثورمطابق اول می 11و در حوادث روز 

امروز سه روز است که در لھوگردجنگ با فشون ملی سمت جنوبی 

 نفر از 600تحت رايت محمدنادرخان جاری ودر شب روز گذشته 

قشون مغلوب ومنھزم حبيب هللا در کابل برگرديده، پنجاه تن زخمی نيز 

ودراين روز دو سر از کشته شدگان افراد قشون محمدنادر خان . آوردند

آنھا را در آتش سوخته بودند، برسر چوک به دار نصب را در حالتی که 

 نفرمجروح از 36ودر شب اين روز . نموده ، عبرت ا�نظار ساختند

زخم برداشتگان عرض راه غزنين را که در محاربه روز سه شنبه 

ومفرزات قشون حبيب هللا که در سه جا . برداشته بودند، درکابل آوردند

او ع<قۀ شينز سنگر افراخته ھريک در شيخ آباد وتکيه وشش گ

استحکام کرده  بودند، از قشون امان هللا خان ھزيمت يافته تا دشت 
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نفر از 4000وعده ای . توپ وشيخ آباد عقب نشسته، پس پا شدند

قشون او در موقعی پمبی وشيخ ياسين وردک از دست قشون ھزاره 

لس<ح وافغان امان هللا خان مقتول ومجروح واسير ومفرور ومسلوب ا

گرديده، عقب مفرزات قشون استحکاميه موضع تکيه وشش گاو بريده 

کشت، چنانچه ايشان محصورانه روز به شبدر وعلف خوردن بسر برده 

   116 ».نه پيش رفته ونه پس برگشته ميتوانند

  :سربريدن کودکان

کوھدامنيان از زبان زين العابدين )ثور11/اول می (وھم دراين روز« 

وعائلۀ او در شھر آوازه انداختند که محمدنادرخان را غ<م مدير گمرک مرکز 

غوث خان پسرجاندادخان احمدزائی از نشراع<ن حبيب هللا خان که از پيش 

و . رقم شده، به طمع انعام، نقض عھد وگرفتار کرده، فردا وارد کابل ميکند

د دراين روز قريۀ خوشی واقع لھوگرد را که شيعه مذھب اند و از دادن افرا

قشون قومی سر باز زده بودند، قشون حبيب هللا ايشان را قتل وغارت نموده، 

حتی اطفال شيرخوارۀ را در حالت شيرمکيدن از پستان مادرش به تير زده با 

وھم  ...وپسران پنج ساله وھفت سال را از قفا سر بريدند. مادرش يکجا کشتند

 امان هللا خان در سه دراين روز،خبر ورود لشکر ھزاره در آھنگران و وصول

اب جلگای خوات وردک سمر ومشتھر گرديده ، قشون حبيب هللا در دشت 

  .117 ».توپ قوای امدادی خواستند

 ثور مطابق 12از محاربه ايکه در دشت توپ به روز چھارشنبه« 

می روی داده، عده ای از قشون حبيب برع<وۀ مقتول ومجروح شدن 2

 قبل برين ، به ھر اسيريک پوند ط< يا سی بينی ھای اسيران که. دستگيرآمده

با گوش ھای بريده رخصت مراجعت ] اکنون[وپنح روپيه داده و رھا ميکردند،

از [اھالی اردوی امان هللا خان ،اين افعال قبيحه را .... به کابل می دھند

  .118 ».، اقدام در بريدن بينی وگوش کردند] سقاويان ديده

  

  :وعقطع اشجار مثمرمناطق غيرمتب

يکی از حربه ھای ديگر سقاويان، قطع کردن اشجار مثمر منطقۀ  

ًچون مردم تگاب اکثرا از قوم صافی وپشتون ميباشند، با .موردحمله شان بود
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رويکار آمدن بچۀ سقو مخالفت ورزيدند و با حمBت دسته جمعی خود، تلفات 

ن وزير پسر سقا و سيد حسي. زيادی به قشون سقوی در کوھستان وارد کردند

حربيۀ سقوی ، دل پرخونی از دست مردم وردک وھزاره غوربند واقوام 

تگاب داشتند، وميخواستتند انتقام خود را با قطع اشجار وباغات مثمر مردم 

 می1929 اگست 11/کاتب در ذيل حوادث روز بيستم اسد . تگاب بگيرند

  :نويسد که
رد وھم دراين روز قورخانۀ زيادی جانب سرچشمه و لھوگ« 

وکوھستان از خوف حملۀ ھزاره ومحمدنادرخان ومردم تگاب از کابل  

ّوھم اھالی شمالی را فرمان رفت که اره و تيشه و . حمل و نقل داده شد َ

تبر برداشته، اشجار مثمر وغير مثمر تگاب را که به تغلب تصرف 

ومردم تگاب ازاين امر نا صواب پسرسقا، که . کنند، قطع نمايند

يش حضرت رسول کرد، چنانچه آن حضرت لشکر اس<م برخ<ف فرما

مزارع وھ<ک ] نمودن[واصحاب را تاکيد برعدم قطع اشجار وتلف 

مردان پير و زنان مسنه و اطفال کفارحربيه  در غزوات می فرمود، و 

در خوف ] مردم تگاب.[پسرسقا عامل ھمه ممنوعات شد، حکم نمود

اعت پيش آمده، قرآن ھا را شفيع واط] نيابت داشتن[افتاده از راه ايابت 

وشماليان اعتنا به قرآن نکرده، به قطع اشجار پرداخته، اين . ساختند

خسارت از پيام دروغ اھالی مشرقی که تگابيان را به جنگ برانگيخته 

   119 ».وعدۀ آمدن خود را دادند، براھالی تگاب وارد آمد

  

  :کيفرفراريان جنگ

اد ولی ازآنھا ميخواست تا بجنگند و حبيب هللا به قشون خود معاش نميد

. معاش خود را از راه غارت وچپاول مردم  تحت سلطه خويش بدست آرند

وقتی  يکی يا چند تن .پسرسقاو به جنگجويان فراری جزای سخت ميداد

ازافراد او از جنگ با مخالفين فرار ميکردند، پسرسقو، اين افراد را خود با 

به چند تن از افراد خود وظيفه ميداد تا در تفنگ ميزد ومی کشت ويا اينکه 

  عقب جبھه جنگ 
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مترصد باشند وھرکس که از ميدان جنگ بخواھد فرارکند، ھمانجا ھدف تير 

  .ھBک قرارداده  نابود کند
جو�ی، ھزارۀ ھای 26/که  روز چھارم اسد:کاتب گزارش ميدھد

ودند، سرچشمه که جندين بار مورد تاراج  سپاھيان سقوی قرارگرفته ب

وارد جلريز شدند ويک غند که ھزار « دست به قيام مسلحانه زدند و 

وسه صد نفر در شمار بودند از قشون سقائی تاب وتوان مقاومت 

نياورده، از جلريز پشت به جنگ داده از راه بيکتوت وپمقان روی به 

واز خوف ھدف . نھادند] خود[فرار به سوی کوھدامن وخانه ھای 

ابل نيامدند، زيرا عادت پسر سقا وملک محسن والی تيرتفنگ شدن درک

بود که روی از محاذ حرب برتافتگان را ھمواره آماج تير ھ<ک می 

 را نداده، ھفت ماه معاش سپاھیفرمود و از اين رو، و ھم از اينکه 

ايشان رعيت را تاخته، امرار معاش می کردند، سنگری وکشوری،از 

  .120 ». وه آمده متنفر شده بودندحکومت ضاله و فاسقۀ سقائی به ست

  

  :امان هللا خان ِتعيين جايزه برای سر

پسر سقو در ھرفرصتی که بدست می آورد از اتھام بستن کفربه  امان 

هللا خان کوتاھی نميکرد، درحالی که خودش از اسBم تنھا بسم هللا گفتن را ياد 

) يل اپر8( حمل19مطابق / شوال27کاتب در ذيل وقايع .داشت و بس

  :مينويسد
دراين روزامير حبيب هللا خان،ک<ن تران وريش سفيدان واعيان « 

ًشھررا در قصر دلکشاء رسما دعوت کرده، اظھاراتی در محضر 

دعوتيان که از مردم شنوار وبعضی از مردم لھوگرد نيز شامل بودند، 

امان هللا از دين اس<م روی برتافته به : نموده زبان به گفتارگشود که 

رستش اصنام پرداخته ميخواست که عموم ملت ورعيت وسکنه پ

تا که من به .... افغانستان را به اجبار وفشار وانزجار بت پرست سازد

 که دست از جان شسته ، کوه تحريک علمای ربانی  ورؤسای روحانی

گرد سرقت وصحرانورد غارت بودم، اقدام بر قلع وقمع اوکرده، مظفر 

به بيعت جمعی ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ به مرام آمدم که اينک 
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 .امارت گرديده ساعی و جاھدم که تائيد دين شريف سيد المرسلين نمايم

و پس ازادای اينگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه ھای که از حفريات 

ج<ل اباد،بگرام،کوھدامن،خواجه صفا، وغيره :باستانی از نواحی 

بدست آمده » برتو«رانسوی ومسيو ف» فوشه«جاھا، باجد وجھد مسيو 

وامان هللا خان آنھا را با بت ھای که در عھد امير عبدالرحمن ...بودند، 

خان و امير احبيب  هللا خان مرحومان کشف شده بودند و در موزيم 

اينست معبودھای او که به : خانه نھاده بود، برداشته، به حضار گفت

 را به شنواريان نيز نموده ودو سه روز قبل آنھا. چشم سرمی  بينيد

) پشتو(را بوسيده به زبان افغانی) بچۀ سقاو(بود وايشان دست او

» ! قربان دی سم، بيشک ته پادشاه داس<م او بت شکن يی«:گفتند

واين نمايشات در قلوب عامه که از علم تاريخ واديان بی خبر بودند، 

   121 » .مؤثرمی نمود

حبيب هللا « اپريل، 14 / حمل24در :کاتب جای ديگری مينويسد

کدخدايان افغان کوچی را که تازه با رمه وگله خود در اطراف کابل وارد 

! ًپشته ھا وپيغوله شده اند، رسما دعوت ونطق کرد که ملت عزيزم

. امان هللا خان کافر شده بود وھزاره که خود شما ميدانيد، کافر است

ا مسلمانان خون اکنون کافر معين و ياور کافر شده ، ميخواھم شم

ھزاره را از آن من ومالش را بھرۀ خود دانسته، دمار از روزگارش 

   122». براريد

مريدان حضرت شوربازار بودند و  شانيت  يکی ازاقوام که اکثر

بدستور وتشويق پير و مرشد خود به طرفداری از پسرسقاء، برضد شاه امان 

  . غزنی بودندړو طايفۀ اندهللا در غزنی می جنگيدند، اقوام سليمانخيل کتواز 

 ،مکتوب حضرت1308 درچھارم ثورکاتب،ميگويد که

به بچۀ سقو رسيد که در آن خواسته شده بود تا برای ] نورالمشايخ[

که به ] مريدان حضرت [ړ ھزار نفراز مردم سليمان خيل واند20

 مقابل امان هللا خان در غزنی با تفنگ ھای خود درطرفداری حبيب هللا 

حبيب هللا به وزارت حربيه فرمان داد تا . د، مرمی بفرستدمی جنگن

يد، آصندوق ھای مرمی مختلف النوع  را که به تفنگ ھای آنھا راست 
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به غزنی انتقال دھند، مگر مردم وردک و مھاجر وزيری و ھزاره 

 شده خواتاز راه کوتل مجيد وارد ] ازاين اقدامات دولت مطلع شده[

 را که در تکيه وشش گاو بودند، بريده راه وعقب اردوی ھای حبيب هللا

آمد وشد شان را مسدود کردند تا سامان حرب وعلوفه به ايشان 

اين اقدامات نظامی مردم وردک و وزيری و ھزاره ،که از .نرسد

ھواخواھان امان هللا خان بود، بر پسرسقاو چنان گران آمد که ب< 

سرامان و برای آوردن درنگ فرمان ترور امان هللا خان را صادرنمود 

       .123 .  تعيين کرد ھزار روپيه160هللا خان جايزۀ 

، پسر سقو، يکی از تاجران سفانه  برای ترور شاه امان هللا غازیأمت

قندھاری را تطميع کرده بود تا با ھمکاری ھفت نفرقندھاری ديگر، شاه امان 

 15 مطابق 1308 حمل 26کاتب در ذيل وقايع . هللا غازی را به قتل برساند

  :،مينويسد که سقو1929اپريل 
موسی خان قندھاری رئيس شرکت تجارت افغان وآلمان را با « 

ھفت نفر ديگر از قندھاريان به قتل امان هللا خان  برانگيخته و به 

مژده و نويد عطای زيادی ايشانرا تطميع ومامور کرد که او را 

   124 ».ھ<ک سازند

 آزاديخواه و بی تعصب که کمترين ِغازی امان هللا خان، شخصيت

تحصيل استقBل افغانستان از کام استعمار بود،در : حقش برگردن ملت افغان

غزنی چندين بار مورد سوء قصد جواسيس انگليس قرارگرفت ولی ھمۀ آن 

دسايس وحمBت تروريستی خنثی گرديد، تا اينکه  براثر خيانت برخی از 

ًبا نيروھای سقوی که اکثرا مريدان نزديک ترين ھمکاران خود، از جنگ 

حضرت صاحب شوربازار بودند، منصرف شد  و به عقب نشست ولی بجای 

 از 1308 جوزا4رفتن به قندھار راه سپين بولدک وچمن در پيش گرفت ودر

کشور خارج گرديد، و بدست عناصر اجير يا موظف شدۀ پسرسقو، ترور 

به بازماندگان شان باقی نشد، ورنه  احساس بدی از يک جنايت تاريخی 

  .ميماند

  :مکتوب پسر سقو به امان هللا خان
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حبيب هللا با :،مينويسد که 1929 می5/ ثور15کاتب در ذيل وقايع 

خوانين کوھدامنی وکوھستانی ومنصبداران لشکری واعيان کشوری خود 

مشورت وکنکاش کرد ومشکBت ھر چھار سمت کابل يعنی مشرقی وجنوبی 

 را که برخBف  او برخاسته بودند، به آنھا تشريح نمود و از ومغربی  وشمالی

در نتيجه ھمه به اين فيصله رسيدند تا !  آنھا خواست،راه حل را نشان دھند

کابل را ترک گويند وتاج وتخت سلطنت را دوباره به امان هللا خان واگذارند 

 و از ،بشرطی که امان هللا خان به مردم شمالی وھمراھان سقو، امان دھد

با اين نتيجه گيری، مکتوبی از . اعمالی که مرتکب شده اند،بازخواست ننمايد

جانب حبيب هللا، عنوانی اميرامان هللا خان نوشتند و آنرا  برای امان هللا خان 

  :دراين نامه حبيب هللا به شاه امان هللا نوشته بود. توسط طياره فرستادند

ثرت خون ريزی مسلمانان، من ترا نسبت کفر ميدادم، اکنون از ک«

من کافر شدم، اگر سمت شمالی را به من واگذاشته ، امان جان 

دھی؛ ديگرخونی نريخته پيرامون قتال وجدال نگشته، تخت امارت 

را فروھشته به تو سيارم، به شرط آنکه اھالی شمالی از ايذا و 

واين . آزار انتقام کردار خود مأمون ومحفوظ ومصئون باشند

به ذريعۀ طياره ) ثور15( ساعت سه از اين روز مکتوب به

فرستاده شد و طياره شب پس نيامده،موجب تحوي<ت وسوء 

   .125 ».خيا�ت بی خبران شد

گرچه طياره سه روز بعد برگشت وجواب امان هللا خان را به پسر 

سقاو رسانيد، اما جواب را ھرچی که بود، سران سقوی  افشاء نکردند، معلوم 

اما آنچه که .  امان هللا خان مطابق خواست سقويان نبوده استاست که جواب

باعث ارسال اين مکتوب به امان هللا خان شده بود، تأثير خبر آمد آمد غBم 

در ھمان زمان به حبيب هللا خبر رسيد . نبی چرخی از مزار به عزم کابل بود

بلی خود در ًکه مزار سقوط کرده و ھواداران شاه امان هللا مجددا به وظايف ق

در خبر عBوه شده بود که غBم نبی خان  با کمک و . مزار گماشته شد اند

معاونت قشون ملی قوم اسحق زائی تحت رياست غBم رسول خان پسر سيف 

آخندزاده و ناقلين ھزاره و مھاجرين ترکمن، پس از حبس مامورين سقوی، با 

وتھای طوايف ھزارۀ شيخ کمال استعجال راه باميان بر گرفته  و در آنجا با ق
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 پارسا و يکه اولنگ يکجا شده قصد دارند تا  وعلی و بلخاب وترکمان وسرخ

اين امر باعث رفتن سيد حسين . برکوھستان و کوھدامن يورش آورند

   .126 .وزيرحربيه از کابل به چاريکار گرديد

 26اينک از سه چھار روز قبل تا امروز « :کاتب ع<وه ميکند که

است، پيھم سامان وآ�ت حرب با مفرزات قشون ) می6/ ثور16(ذيقعده 

اجباری ملی که از چرخ  وخوشی وکلنگار وسرخاب لھوگرد فراھم آورده 

وھم قوای عسکری مامور سمت جنوبی را از درماندگی به کابل . می آورند

خواسته اند با س<ح وبی س<ح دسته دسته جانب چاريکار رھنورد می 

ی عسکری مامورسمت مغربی وغزنين که شکست برع<وه قوا. سازند

يافته جوقه جوقه آمده در خانه ھای خود وارد و پنھان ميشوند، کار را 

وقوايش را که تا . برحبيب هللا خان وشماليان بغايت دشوار کرده است

نفر مقتول ومجروح گرديده و ديگر توان حصول ) ھفت ھزار(7000کنون 

شھر محصورانه روز به سرمی برد کاسته فوق ندارد و در کابل با اھالی 

شده تا معلوم شود که در مقابل تمام ھزاره و اکثر افغانھا چه کار از پيش 

 127 ».وکدام راه جھالت و وحشت خارج از ديانت خواھد سپرد. خواھد برد

.  

در چنين اوضاع و شرايطی بود که ترس و يأس دامنگير پسر سقا و 

: مکتوب به امان هللا خان شده بود،بقول کاتب ياران او شد و مجبور به نوشتن 

چنان به ھراس افتاده بود که از بيم ھجوم ھواداران امان هللا خان به کابل، تمام 

عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که به زور او را عقد کرده بود ، از ارگ 

خارج کرده به خانۀ سردار عبدالقدوس خان که متصل برج شھر آراء موقعيت 

   128 .اشت، فرستادد

 

   :کاتب ازامان هللا خانانتقاد 

  کاتب  صرف يک جمله در توصيف امان هللا خان دارد وآن اينست که 

  :ميگويد 
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خدمت بزرگی نسبت به مملکت وملت افغانستان از قبيل حصول استق<ل «

ومعاھدات با دول معظمه و تاسيس مکاتب علوم وفنون متنوعه وحاضر 

 ھا و فابريکه ھای صنايع نفيسه واشيای مستظرفه آوردن اقسام ماشين

  .129 ».وغيره وغيره نمود

سوء اقدامات امير «: وسپس در بارۀ علل سقوط دولت او مينويسد 

او در اجراآت امور سياسيه ] دغل وناراست[ّامان هللا خان و وزرای خوان 

واقتصاديه وتنظيميه و انضباطيه وقضائيه واخ<قيه و حقوقيه وجزائيه 

بعت به اباعث تنفر طبائع عامه گرديده، ھمه را از شاھراه اطاعت ومت

.... کشانيد] عصيان ونافرمانی[وبغيوت] گمراھی[سوی سياه چاه غوايت 

وزراء ومامورين کشوری ولشکری را که ھيچ يک زانوی تحصيل نزد 

معلمی خم نکرده وبه جز خصائل رذيلۀ جھالت، ديگرچيزی نياموخته 

وايشان چه  از اغراض . اجرای امور مقننه قانونيه کردبودند، امر به 

شخصی وچه از خواھشات نفسی راھی بيرون از شرع و قانون که سراپا 

و در . اخذ رشوت و نسبت به دولت غدر وخيانت می نمود، پيمودن گرفتند

از عدم درايت اوليای امور و وجود حماقت در فطرت ] امنيت[انضباطيه

ريک دزد و رفيق قافله بودند، مسالک صورت وشعور شان که ھمگان ش

مھالک ومعابر ھيئت مقابر به خود گرفته، قتل وغارت وسرقت رونق 

امور اخ<قيه از تاسيس مکاتب اناثيه وغيره اسباب رفع و در .....يافت

حجاب و بدناموسی وھتک پردۀ عصمت وعفاف ومفاسقت و مخالطت به 

، نام به نام ثبت تاريخ ارقام ، که ھرکدام را مؤرخ اين عھد وعصرحرام

خواھد کرد به روی روز افتاده، باعث انق<ب واستخراب سلطنت امير امان 

   130». هللا خان، گشت

  

  :تبصره 

اگر تمام انتقادات کاتب را برامان هللا خان تائيد کنم، اما يک چيز را 

ن تاسيس مکاتب برای طبقۀ نسوان، و رفع حجاب زنانميتوانم تائيد کنم وآن 

اين . است که از حقوق اساسی وقابل توجه زنان دريک جامعه مدرن ميباشد

اقدامات رژيم  امانی به نظر روشنفکران آن زمان واين زمان از کار ھای 
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محمدکاتب، بنابرخصلت قابل ستايش دورۀ امانی بشمارميرود، اما فيض 

 صوصيت مBئی خود،متاسفانه اين دوکار راعيب بزرگ حکومت امانی وخو

معادل رواج بی عفتی وبی عصمتی ومخالطت زنان با مردان تلقی نموده 

است که نشان ميدھد مB فيض محمدکاتب،فارغ از تعصب ، درک درستی از 

برنامۀ اصBحات اجتماعی وفرھنگی حکومت مترقی وتجدد خواه امانی 

نداشته است، زيرا برسميت شناختن حقوق زنان، بدون دسترسی زنان به تعليم 

تربيت وآموزش در مکاتب عصری وسھم گرفتن در فعاليت ھای سياسی و 

تأمين اين حقوق از . وفرھنگی جامعه بدون رفع حجاب زنان، ناممکن است

وظايف اولی واساسی  ھر حکومتی برای ساختن  يک جامعه مدرن  می 

  .باشد

   متاسفانه، بيسوادی اکثريت مردم، فقرعمومی وعدم اطمينان از 

فه، ھميشه سبب شده است که رشوت خوری باوجود تمام يک آينده مر

شرمساری وعذاب وجدان راشی،  تنھا منبع درآمد مامورين دولت  شمرده 

اين پديده شوم نه تنھا در دورۀ امانی دامنگير اکثريت مامورين بود، . شود

بلکه قبل از آن درعھد امير حبيب هللا خان وامير عبدالرحمن خان وامير 

وتا احمدشاه بابا و پيشتر وپيشتر از آن ھم رايج بود و تا امروز شيرعلی خان 

ھم ادامه دارد، ولی درھيچ مقطعی از تاريخ کشور، رشوت خوری تا سطح 

غارت بانک ھا درعھد حامدکرزی، وتا فروش طيارات نظامی وثروت ھای 

  .ملی بسود رھبرجميعت اسBمی درعھد ربانی نرسيده بود

 بررسی علل سقوط  رژيم امانی ، وجود توطئه وقابل ذکردر نکته دوم،

علت تمام اين توطئه . ھا ودسايس دشمن زخم خورده ای چون انگليس بود

ھای عليه شاه،اين بود که استعمار انگليس، يک افغانستان مستقل وآباد ومرفه 

تحت رھبری شاه امان هللا را برای حفظ  منافع سياسی واقتصادی واستعماری 

شمرد و بنابرين برای نابودی چنين رژيم جسور که بدون دريغ خود تھديد می 

به قبايل آنسوی سرحد کمک ميکرد،ازانواع توطئه ھا ودسيسه ھا تا سرحد 

ترور ونابودی فزيکی شاه امان هللا  استفاده کرد، و در صدد برانداختن 

سلطنت وی شد وسعی نمود از وجود رھبران مذھبی ومخالفين دولت برای 

  . اھداف خويش استفاده کندرسيدن به
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امان هللا خان، شاھی بود که با حصول استقBل کشور نه تنھا به اعتبار 

وقدرت انگليس در ميان مستعمرات آن کشور در آسيا وافريقا، صدمه زد، 

بلکه مبارزه او باسنتھا و عنعنات ناپسند قرون وسطايی جامعه ، دستور 

ازيک ھمسر داشتند، لغو مريدی و انتخاب يک ھمسر به ماموراني که بيشتر 

پيری در اردو، گرفتن امتحان مBئی از مBنماھا، کشف حجاب زنان و دادن 

... حق بسيار برای شان در برابر مردان و لغو نکاح صغير با مردان مسن و

از جمله اقداماتی بود که ھريک ميتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند ... و

  .  پائين بکشدو او را از سرير قدرت

کاتب خودش نيز علت شورش مردم شنوار و شمالی کابل، را زيرسر 

 :انگليس وخيانت برخی از وزراء درتبانی با روحانيون متنفذ دانسته مينويسد

 ھجری 1307نخست نايرۀ انق<ب وشورش ضد امان هللا خان درسنۀ «

اظھار شمسی توسط شينواری ھا و به تحريک �رنس انگليس برپا شده به 

وآنان شھر ج<ل آباد وعمارات . مردم را اغوا کرد(!) اوامر ونواھی دينيه

عاليه دولتی را که نمونۀ عمارات اروپائی بودند وعظمت وترقی وزينت 

مملکت ومدنيت ملت را در انظار خودی وبيگانه نشان ميداد، آتش زدند 

ارت وخراب وسوختند وضياع ومتاع اھالی شھر واثاثيه وقورخانه دولت را غ

نمودند ودرعين اشتعال آتش قتال وجدال،اھالی کوھدامن وکوھستان به 

  » ھمفريز«اغوای 

  

   سوختشنوارل قصر سراج العماره در ج<ل آباد که در آتش شورش قبای
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ازاعضای سفارت انگليس ) شيخ محبوب علی افريدی«سفيرانگليس درکابل و

ف و فرزه و شکردره وقلعۀ که ھفتۀ يک ودو روز به بھانۀ تفريح دراستال

مرادبيک و سرای خواجه وچاريکار وغيره رفته ، مردم و بزرگان قومی را به 

وھم وزراء خائن وغدار برخ<ف امان . شورش برضد امان هللا تحريک ميکرد

هللا رھسپار و درخفا ملت را برضد او د�لت ميکردند و دولت جديد ا�ستق<لی 

ندام کرده بود، چنان از بيخ وبن برانداختند که را که دراقطار وانظار عرض ا

) انگليس( التغير ھمسايه شرقی) آسان وروان(اگرسياست عميقۀ سريح 

ترک غرض خصوصی خود را کرده، افغانستان را به حال ) روسيه(وشمالی 

وحال آنکه . خودش گذارند تا پنجاه سال ديگر به حالتی که داشت نخواھد رسيد

بت ھم لحظه ای ولمحه ای آرام ننشسته، برای حصول ھردو ھمسايه از رقا

131 ».را آسوده و راحت نخواھند گذاشت) افغانستان (مدعايی خود
  

تمام ... «:غبار درمورد علل ناکامی شاه وسقوط رژيم او چنين ميگويد

قضايا مانع تطبيق ريفورمھای دولت شده نمی توانست، اگر جبھه دولت در 

به اين معنی که کابينه ... تناقض ايجاد نميکرد،داخل خود شگاف برنميداشت و

کی مرکب از دو دسته اشخاص وعناصر متباين العقيده تشکيل شده بود که، ي

ع آن در سياست داخلی  وتثبيت استقBل يطرفدار پرگرام اصBحی بشکل سر

وآن ديگری طرفدار اصBحات . وبيطرفی مثبت در سياست خارجی بود

روش نرمش وسازش يک جانبه با يکی از دول  وتدريجی در سياست داخلی 

لھذا اين دو دسته سعی در خنثی نمودن نظريه ھای ھمديگر .قوی ھمسايه 

داشتند و در اين ميانه به شاه تلقين ميشد که موجوديت دو دستۀ مخالف در 

نفس حکومت سبب اصBح امور ودر عين زمان با عث سBمت مقام شاه 

دربار عناصر نا آگاه بادار پرست فقط از به عBوه درکابينه و . است

نظرشناسايی واعتماد شخصی شاه جا گرفته بودند که توانائی فکری وعملی 

 رابرای مشوره دادن يا تطبيق پروگرام اصBحی دراين مرحله تاريخی 

اين فساداداره با .... نداشتند وجھان بينی آنھا از سويۀ بسيار عادی با�تر نبود

 مردم افغانستان را از حمايت وپشتی بانی دولت باز ضعف زمامدار کل،

داشت و از ديگر طرف نقشه ھای نھانی توطئه و دسيسه عناصر ارتجاعی 

داخلی، با اقدامات وفعاليت ھای جاسوسی استعماری يکجا شده بارديگر 
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واين خود .افغانستان در آستانه يک تحول اجتماعی تاريخی واژگونه گرديد

که در ظھور ھرجنبش نوين افغانستان را بقدر مقدور سنت استعماری بود 

132»...عقب براند
  

 مينويسد) جنبش مشروطيت درافغانستان(پوھاند حبيبی در کتاب خود

ٍاگر ما علل سقوط رژيم امانی را بعد از مدت ده ھا سال جستجوکنيم در «:که 
پھلوی عواملی که درين کتاب ذکر رفت، يک علت اساسی را خواھيم ديد،که 

ًدر بوجودآوردن آن طبقۀ رنجبر و محروم مستقيما سھمی نداشت و نتايج آن 

  ھم با وجود مفيد بودن، برای اين 

  . گروه مردم جالب ومشاھد و در خور لمس ودرک نبود

کسانی که ازطبقۀ متوسط وعالی بورژوازی منور در بوجود آوردن اين 

يت محض بودند، سھم داشتند و درجامعه افغانی ھم اقل] مشروطيت[حرکت 

ھنگامی که به نوايی رسيدند و درنتيجه سعی وعمل خود يکی از مراتب 

بزرگ کشور را فرا چنگ آوردند، آنرا معراج آمال خود دانستند و ديگر در 

فکر مملکت ومردم داری نيفتادند ودر حلقۀ کوچک حفظ چوکی و مقام ، از 

 گرفتار جلب منافع مردم دور شدند و ميدان عمل را به کسانی گذاشتند گه

مادی بيکران برای خود واقوام و بستگان خود از طبقۀ با� يا متوسط  بوده 

چون در رژيم نه طبقات .... اند، که در نتيجه محروميت عامه را بار می آورد

استثمار کننده و نه گروه استحصال شده،شعور خاص طبقاتی را داشته اند، 

ته به آن رژيم ندانسته و در حالت بی بنابرين ھيچ يکی منافع خود را وابس

آنھم اقليت محض بيش از ده، بيست ھزار يعنی . تفاوتی و�تعلقی بوده اند

چون حکومت ھا پيوسته غارتگر ومرکب از . عشرعشر جامعه نبوده اند

کارمندان مستثمر وبھره کش بوده اند، بنابرين ھمواره درمقابل يک غارتگر 

گرمدعی نوی از ھمان طبقه به ميان آمده، مردم شناخته شده وآزمايش شده ، ا

او را برای نجات آنی خود از دست غارتگر قديم پذيرائی کرده اند، ولی 

بمجرد آغاز بکار و دادن امتحان نخستين، چون سيستم فکر واستثمار جامعه 

  .فرق نکرده، کارمندان جديد نيز به اعمال فجيع تر از سابق دست زده اند
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 نفرت عمومی در مقابل حکمرانان موجود بود و اگر بنابرين ھمواره

دستی از بيرون يا درون مملکت خواستی که اين مردم شاکی واستثمار شده را 

بر خBف دستگاه حاکم استعمال کند، مشکلی نداشته است، زيرا ھرحکومت 

و .با عمل خود ودادن آزمايش، اکثريت مردم را از خود رنجيده ساخته بود

 آن دستگاه چند تن مخلص ونيکوکاری ھم بوده، آنان ھم به ًاگر فرضا در

  .شامت اعمال اکثريت کارمندان استفاده جوی منفور گرفتار بوده اند

جامعه شناسی افغانی و تجربۀ صفات وخصايص اجتماعی مردم 

افغانستان نيازمند کنجکاوی ھای ژرف در بنيان ھويت اين جامعه از نظر 

ژاد، زبان، عقايد و مواقف اجتماعی قبايل و تاريخ، جغرافيا،اقتصاد، ن

روستانشينان وشھريان وکوچيان آواره گرد و بقايای مسالک روحی مانند 

مذاھب،طرايق وافکار صوفيه و راھبانه است، که توأم با تاثيرات مدنيت 

  .صنعتی جديد و فرآورده ھای عصر حاضر بايد  پژوھش وکاوش گردد

 ]ژئوپوليتيک [ع جغرافيائی چون محل وقو«:حبيبی می افزايد

افغانستان ھم بسيار حساس ومھم بوده وکوھساريست که بين دو مدنيت ودو 

نوع فکر ھندی وايرانی وسه سرزمين بزرگ ھند، ايران وماوراء النھر افتاده 

است، بنابرين ھمواره جھانگيران و فاتحان ھنگامی که سر و کار ايشان با اين 

اجتماعی عدم توازن عينی وقانونی و طبقاتی سرزمين افتاده،ازاين خصلت 

استفاده جسته و با انداختن تفرقه وايجاد خانه جنگی ھا نيروی ملی اين مردم 

133». را ضعيف ساخته وخصايص اجتماعی ما را به ضرر ما  بکار برده اند
  

آتش «نويسندۀ امريکائی،خانم ريه تالی ستوارت،در کتاب 

خان يک حکمرانى هللا امان ا« :  خان مينويسددر مورد امان هللا» درافغانستان
ھيچ پادشاھى بدون بادى . بود که نه درشرق ديده شده بود و نه درغرب 

اما برعکس . جايى نمى رفت) تشريفات خاص امنيتى( گارد و کش و فش 
فاميل وى بر او  .خان ھرجا ميرفت و بامردم ملحق ميگرديدهللا امان ا

ملت بادى : خان ميگفتهللا امان ) اشدمواظب خودش ب(اعتراض ميکردند که 

   134».خان ديوانه وار به مردم افغانستان عشق داشتهللا امان ا. گاردمن است
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  189- 187 حبيبی، جنبش مشروطيت،چاپ دوم، ص-  
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خان وضع ادارى کشور را هللا مان  ا«:ميگويددرجای ديگری ستوارت 

طرزى نظريه داد که حکومت بايد در انحصار ... سر و صورت مى داد،

ايند، تنھا يکى از اقرباى امان سلطنت نباشد، بلکه مردم بايد در آن شرکت نم

خان برخورد ميکرد و هللا خان در کابينه عضويت داشت که ھميشه با امان هللا 

آن على احمد خان بود و با�خره وى را از وزارت داخله سبکدوش وبجاى 

شيراحمدخان براى برتانيه کار ميکرد و در . وى شيراحمد خان را تعيين نمود
طرز    فاميل شاھى با. فعاليت مينمودخان مخفيانههللا برانداختن امان 

خان مخالف بودند، زيرا وى حقوق مستمرى شان را قطع هللا حکومت امان 

کرده بود، فرستادن غذا را از کارخانه دولتى به سردارھا قطع کرد و کاکاى 

مجبور ساخت تا در وزارت داخله کار نمايد  را) سردار محمدعمرخان(خود 

. نمايند تا پول مورد نياز شان را بدست آورندبايد کار  و ميگفت سردار ھا

خان ھرگز معاش خود را ازبودجه دولت نگرفت و بارى چون به او هللا امان 

اما .کار را ندارد وقت اين: گوشزد کردند که حقوق خود را بگيرد گفت 
ًروزى رسيد که در غربت پولى براى اعاشه خانواده اش نداشت مخصوصا 

    135». بود اى خريدن نان خشک محتاج شدهبعد از جنگ جھانى دوم بر

بلى « : اقای حبيب هللا رفيع درمقدمه کتاب حاکميت قانون مينويسد که 

خان انسان بود، سھو ھا داشت، در جنون عشق به وطن حرکات هللا امان ! 

افراطى از وى سر زد، در بين دسايس روس و انگليس ـ دو دشمن بزرگ ـ 

آرمانش .  بود، آرزويش خدمت به وطن بودگير ماند، اما ھدفش پاک و مقدس

پيشرفت کشور و ھمسرى با رقبا و سيالھا بود و اين ھا را ھيچ گاه تاريخ 

کشور فراموش نمى کند و تاريخ ھم بر کسى رحم نمى کند، قضاوت تاريخ 

قاطع است و تاريخ به شکل مقايسوى چھره ھايى را ھم عيان خواھد ساخت 

آدميان بودند و چه کار ھايى که نکردند و بنام که تحت شعار دوستى ، دشمن 

اسBم وحشتى بيشتر از کافران را بر مردم خود روا داشتند و ملت مسلمان 

افغانستان را با جنگ ھاى خونين خويش به گودال نيستى و بربادی سوق 

  136».کردند
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او با حصول . ًشاه امان هللا واقعا مرد انقBبی و از خودگذری بود

اسی افغانستان، نه تنھا حيثيت واعتبار انگليس ھا را در انظار استقBل سي

جھانيان خورد وخمير نموده بود، بلکه با قطع نمودن معاش مستمری 

سرداران محمدزائی ،خوانين و روسای قبايل و روحانيون بزرگ، دشمنی آنھا 

  .را نيز بجان خريد

 

 !تعيين جايزه سر نادرخان و برادرانش

                       

  نادرشاه ناجی کشور از چنگ سقوی         سردارھاشم خان برادر نادرشاه

  

  ن وبرادرانش را تکفير کاتب، ميگويد که پسر سقا بارھا نادرخا

 حمل 26و به ارتباط وقايع .وتھديد به ھتک عصمت به ناموس شان کرده بود

 اپريل،  کاتب مينويسد که بچۀ سقاو فرمان تکفير وترور 15مطابق / 1308

ًنادرخان  وبرادرانش را عنوانی مردم سمت جنوبی ومشرقی رسما چنين 

  :بوداعBن و پخش کرد که در اخيرآن فرمان آمده 
شخصی که آنھا را معدوم وتباه بسازد،غازی وخيرخواه اس<م شناخته «

 :شده، به قرارذيل از دربار سلطنت اس<می سرفراز ميشوند

  ھرکه نادر را زنده بياورد، چھل ھزار روپيه انعام -1 

وھرکه کلۀ او را بياورد، سی ھزار روپيه نقد ويک ميل تفنگ جاغور 

 . دار داده ميشود

 ھرسه برادران او فی نفری ده ھزار روپيه جمله سی  زنده-2

ھزار روپيه ھرکه کله يا زندۀ ھرکدام را بياورد، ده ھزار روپيه ويک 
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به قرار فوق از امر و ارادۀ حضورم . ميل تفنگ جاغور دار داده ميشود

   137 ».به نسبت نادر و برادران او، شما را آگاھانيدم

سقاء به بيست تن از دزدان اين در حالی بود که قبل از آن پسر

خود وظيفه داده بود تا نادرخان و برادرانش را ترور کنند  و 

 30ھرکه سر يکی از اين برادران را نزد آو بياورد، مبلغ 

   138 .ھزار روپيه جايزه  خواھد گرفت

دو کس از سران قومی جنوبی حاضر به : کاتب درجای ديگری ميگويد

 ځدران کازک خان يکی:  او شدندآوردن سر نادرخان به حضور پسرسق
سرجھاندادخان پ غوث الدين خان بود وديگری) درانځبرادرزادۀ ببرک خان (

 بود که ميخواستند نادر خان را در بدل گرفتن پول بيشتری از یئاحمدزا

جايزۀ ايکه برای قتل نادرخان از جانب پسرسقاو، . پسرسقا از ميان بردارند

   139.  بود يک صد ھزارروپيهنخصوصی تعيين شده بود، مبلغ آ

،از پيروزی قبايل سمت جنوبی ) جو�6( سرطان14و در ذيل وقايع 

  تحت  رھبری وثبات مردانۀ نادرخان وشاه وليخان بر قوتھای 

  :سقوی درلوگر ابراز خوشنودی کرده ياد آور می شود که 
پسرسقا با خاطر قرين تشويش وراه اضطراب درپيش داشت و با « 

کی وعلی خيل ََر وتړطميع قبايل سليمانخيل واحمدزائی وانداع<نھای ت

به وعدۀ پول وانعام پيھم به ذريعۀ طياره .... وجدارن وجاجی وغيره را

نادرخان وم<نمايان تبعۀ نفس اماره، نشر و توزيع ميفرمود که محمد 

و برادرانش را دستگير يا قتل نموده ، ف<ن مبلغ پول انعام از حکومت 

  .140»بگيرند

غبارگفته است که پس از خروج امان هللا خان از کشور، نادرخان از 

جاجی برای حضرت شوربازار نورالمشايخ  نامه ای نوشت وکمک او را 

  :نامه بيان ميکرد. برای حمله برپسرسقو  تقاضا نمود

  » قمری1348 صفر20مورخه مورخه «
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ض پول  که در عو رااقوامیسامی  ا ،315صفحه  کاتب در،300 فيض محمدکاتب،تذکرا�نق<ب ، ص -  
  .استنادرخان  می جنگيدند، متذکر شده  برضد امان هللا خان و بچۀ سقاو وامتيازات مادی، به طرفداری از
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احوا�ت اين و� . جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم

مگر نقصان بسيار به .حال غالب وگاه مغلوب برای لشکرمايان استتا 

اميد قوی داريم که آن صاحب از غيرت وحميت که دارند .سقويھا ميرسد

را معاونت نمايند که اين کشتی طوفانی راخداوند به » جاھل«اين ملت

141»محمدنادر. زياده چه عرض کنم. ساحل مراد برساند
  

 ای عنوانی نورالمشايخ نوشت بدين سردار شاه محمودخان نيز نامه

  : قمری1348 ربيع اثانی 5مورخه :مضمون

جناب معظم محترم مھربان حقايق آگاه حضرت صاحب 

نورالمشايخ را مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت صاحب توجه نخواھند 

سپھسا�ر شاه وليخان وشاه محمودخان در (فرمود؟ ما چند تا برادران 

تا امروز ھرچه توانستيم کرديم، ) ن در ننگرھارپاکتيا، محمدھاشم خا

وافغانستان وخاندان ما . اگرشما کوشش نفرمائيد ما ھم مانده ميشويم

  » .مخلص صاحب شاه محمود.... وخاندان شما برباد ميشويم

غبار ع<وه ميکند که از اين ببعد نورالمشايخ حمايت وکمک 

 طايفۀ احمدزائی  جوزا23ودرتاريخ « خود را از پسرسقو منع کرد 

وطوطی خيل ومنگل ميرزکه از طرفداری بچۀ سقو دست کشيدند 

وحمايت خود را از نادرخان اع<م نمودند درماه سرطان نقشۀ جديد 

142 ».سری نظامی ضد بچۀ سقا طرح وعملی شد
  

  

  : حمايت قاطع قوم جاجی از نادرخان

  کاتب ازشھامت قوم جاجی ، که قاطعانه در کنار نادرخان 

تادند و او را تا پيروزی برکابل حمايت کردند، ستايش ميکند و  درذيل ايس

  : مينويسد1929 اگست 19/ اسد30وقايع 

محمدنادرخان که در بين علی خيل قوم جاجی جای احيای نام وننگ « 

افغان گرديده، از عھد و پيمان و اتحاد و اتفاق آن قوم شجيع که با او 
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  )2016من آن<ين جنوریافغان جر...و
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ون گشتند وفتح کابل وتبعيد پسر از در اخ<ص و صداقت معاضد ومعا

سقاء را تعھد نمودند، اع<نی طبع و به ذريعۀ قاصد ھای خفيه از طرف 

   .143 »...فرستاد] به کابل[غيرمعروف 

ازگزارش کاتب،برمی ايد که قبل ازاين تاريخ، درچھاردھم اسد مطابق 

،نادرخان يک اعBن عنوانی مردم کابل وشمالی و پغمان 1929پنجم اگست 

در . صادرکرده بود] گردن خBصی ورفع گBيه [يدان ، منحيث اتمام حجتوم

عموم اھالی شمالی وکابل وچھاردھی ولھوگرد وپغمان « :اين اعBن آمده بود

وارغنده وميدان، دست ازياری پسرسقا برداشته، معاونت ومددگاری او را 

ر طرف افغانان نکنند واگر بتوانند او را دستگير وا� قتيلش سازند وا� ازچھا

با غيرت وننگ حمله آورده، او را به ھرجھت که باشد، مخذول ومنکوب 

اقدام در جنگ نکرده، خود ] مذکور[زينھار اھالی مواضع معينه . خواھند کرد

را قرين راحت و رفاھت شناسند و در صورت مخالفت از نگارش اين اعBن 

 نسبت به افعال ذميمه که محض اتمام حجت نشرداده شد، قتل و تاراج خود را

144 ».خود دھند
  

کاتب در رابطه به عزم جزم قوم جاجی وديگراقوام جنوبی 

وپسرسقا که در حقيقت ونفس ا�مر شخص سر و پا برھنه « : مينويسد

از عقل و دين بيگانه و صحرا نورد غارنشين بيخانه و �نه بود و کسب 

د، وگاھی گرسنه معاش به سرقت و قتل وغارت احاد افراد اس<م مينمو

و وقتی از مال مردم سير به سر می برد و تجمل و اسباب پادشاھی را 

و بر . کند]می[متصرف و قرين راحت و رفاھيت شده، دل از آن بر ن

زبان ھمی راند که خدايم داده و به شمشير اريکۀ امارت را متصرف 

شده ام،اگرلک ھا نفس ھ<ک وھزاران خانه خراب ومملکت سراب 

معدوم و فنا شود تا زنده ام ترک امارت نکنم، پس نظر به وملت 

خيا�ت فاسده وضالۀ او که تا کنون ذخيرۀ دولت وملت را بر باد غارت 

داده و مملکت را از آتش انق<ب فحيعت انتساب خراب کرد، �جرم قبايل 

با غيرت جنوبی متحد و متعھد شده ، قرار دادند که ده ھزار کس از راه 

، ده ھزارکس از راه بتخاک و دوازه ھزار مرد نبرد از راه چھار آسيا
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سرچشمه و ميدان برکابل بتازند و وجود نامسعود پسر سقاو ودزدانی 

پس نظر بدين . را که با اومعاون وھمراھند از صفحۀ روزگار براندازند

مواضعه وتصميم عزم دليران افغان جنوبی ، اھالی شمال وغيره را بايد 

ُرت مــزد را يا گرفتار و يا از مرکز حکومت و دار که آن دزد خسا
وا� دچارھرگونه مشک<ت ومذ�ت وخسارتی که . سلطنت تبعيد نمايند

   145 ».آيند، نتيجۀ کردار خود پندارند

خوشبختانه تBش ھای نادرخان با�خره نتيجه داد و اقوام عمدۀ جنوبی  

رانجام کابل را از وجود متحدانه در کنار نادرخان   وبرادرانش ايستادند وس

  .دزدان سقاوی تصفيه نمودند

  

  :تھديد به ھتک عصمت خانوادۀ نادرخان از جانب پسرسقو

پسرسقاء بشمول سيد حسين وھمراھان شان از فاسق ترين و فاسد ترين 

از آدم ھای رھزن و دزد و آدمکش که سرکردۀ .  افراد روزگار خود بودند

ف کرده باشد، نميتوان انتظار حرمت  نفرانسان اعترا400شان، به قتل 

وشرافت وجوانمردی ورفتار نجيبانه در حق ناموس و زن و دختر ديگران را 

  .داشت

مال ومتاع خانه محمدنادرخان را به نام « ،به قول کاتب پسرسقو

ضبط در قيد سياھه آورده و درب سرايش قفل زد و مھر و�ک فرمود 

ھمه را ضبط و به عائله و زوجه اگر او از راه اطاعت پيش نيايد، که 

 وليخان و برادرش وعلی احمدخان که ھر دو تن او و زوجۀ شاه

واز ] سراج الخواتين[خواھران امير امان هللا خان  و زادۀ عليا حضرت

و روز خوف در آنجا به سرمی برند، ... ناچاری در خانۀ حضرت اند 

 آنکه فھميد  پسرسقو، بعد از146 ».دست بد ناموسی و مفاسقت بکشايد

نادرخان حاضر به ھمکاری با او نيست ودر ت<ش متحدکردن اقوام 

عائله ) حمل25 اپريل مطابق 14(روز« جنوبی برضد او است، 

تمام گرفتار وشب با سپاھيان به ذلت ... وخاندان  وفاميل نادرخان را 

وھتک عصمت به سر برده، در روز خانه وسرای شان ضبط ونسوان 

واسدهللا خان پسر امير . ح محمدخان جای داده شدندشان درخانۀ فت
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حبيب هللا خان مرحوم خواھر زادۀ محمدنادرخان و سايرين با ديگر 

واز جمله زوجۀ شاه وليخان برادر . متوفقين در ارگ محبوس شدند

محمدنادرخان را که خواھر عينيه امان هللا خان است با زوجۀ شاه 

 خانۀ حضرت ھا در شب به ارگ محمودخان که خواھر ع<تی اوست از

کاتب به ارتباط وقايع روز بعد  . 147 ».برده نگھداشته، فردا پس فرستاد

زوجۀ شاه ولی خان و )  اپريل15/حمل26(در اين شب«آن مينويسد که 

زوجۀ شاه محمودخان و زوجۀ محمدنادرخان که اولين خواھر عينيه 

ر محمدسليمان امان هللا خان ودومين خواھرع<تی او وسومين خواھ

خان بن سردار محمد اصف خان ھستند، وبه امرحبيب هللا ازخانه 

حضرت ھا در ارگ به حضور او جلب شده ، معاملۀ ايکه در خلوت با 

ايشان درميان آمد، معلوم نگشت که ھمان معامله شب قبل،برسر ايشان 

  .148 ».گذشت يا محترمانه به سر رفت

 تکفيرنادرخان و برادرانش از بعد از اع<ن  اپريل،16/حمل27و روز

سوی بچۀ سقاو، بار ديگر زوجات نادرخان وبرادرانش، از خانۀ 

امورفوالعاده را برايشان «حضرات شوربازار به ارگ آورده ميشوند، 

،با ھتک پردۀ عصمت وخرق حجاب ... جاری کرده ، درپايان کار

   149 ».عفت،رخصت يافتند

ل اين احوال دختر سردار وھم در خ<«:کاتب در ادامه  می افزايد

محمدعلی خان پسر سردار پيرمحمد خان بن سردار سلطان محمدخان 

برادر اميردوست محمدخان را که نوادۀ فاطمه سلطان، دختراميردوست 

محمدخان است، وحبيب هللا  او را خواستار مزاوجت شده واو به عزم 

 به اجبار ، دوباره]بود[انتحار زھر آشاميده وبه معالجه صحت يافته 

خواستار او شده، واو اباء نموده، به درب سرای مادرش سپاھيانی که 

از رحم به فرسنگھا دورند، گماشته حکم کرده که به زور دختر را به 

ودختر ومادر تن به مرگ داده تا اين روز، . بستر مخالطت می کشم

صرف پذيرا نشدند وآخرا�مرچنانچه بيايد او را به اجبار واکراه برده، ت

   .150 ».شد
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کاتب از ظلم وبی ناموسی پسر سقاو درحق آن دختر مظلوم 

 24= ثور4( ذيقعذه14در شب چھارشنبه «  :درجای ديگری ميگويد

خواجه تاج الدين رئيس بلديه وسيد آقا قوماندان به امر حبيب هللا )اپريل

خان، مسماة بی نظيردخترسردار اميرمحمدخان بن سردار محمدعلی 

 که ازخواستگاری حبيب هللا دوبار زھر آشاميدن وطناب به را.... خان 

گلوی خود انداختن، اقدام به انتحارکرده بود، به قھر وغضب از خانۀ 

پدر وجده اش دختر امير دوست محمدخان کشيده ، در ارگ نزد حبيب 

هللا خادم دين رسول هللا بردند و او آن بيچارۀ مظلومه را به اجبار نکاح 

  .151 ».وتصرف کرد

  

از ) 1929 اپريل 26/ثور6مطابق (  ذيقعده،16کاتب در ذيل وقايع 

تاراج خيمه  واسباب نادرخان  از سوی قوتھای قومی جنوبی مثلی که اقوام 

شنواری وخوگيانی با علی احمدخان کرده بودند، وپناه بردن نادرخان به قوم 

ش پرده  جدران خبرداده ، بار ديگر  از بی ناموسی بچۀ سقاو وھمراھان

  :برميدارد و ميگويد
درخ<ل اين احوال،حبيب هللا خان،شبی دختر نصرهللا خان « 

نايب السلطنه مرحوم را که با عزيزهللا خان پسر او از بطن دختر 

سردار محمدعمرخان تولد يافته، به اجبار در ارگ خواسته،به 

 واو اظھار انعقاد عقد مناکحت. ھمبستری ومزاوجت خود، تکليفش کرد

، حافظ محمدحسن امام نماز امان هللا 152خود را با امان هللا خان کرده

خان وگواھان عقد نکاح او ، گواھی برصدق اظھار شھزاده خانم داده 

پس از : وحبيب هللا خان ايشان را تخويف وتحذير نموده، فرمود که
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جست وجو اگر محقق شود که گواھی غلط داده بوديد، باز پرس سخت 

و شب او را نگاه داشته، فردا اجازت رفتن به خانه اش . خواھم نمود

او را به اجبار ونام ] وزيرحربيه[و شب ديگر سيدحسين خان. داد

تحقيق مناکحت وعدم آن را با امان هللا خان کردن،در منزل خود جلب 

کرده، امر نمود که در پس خانه اين سالون که من نشسته ام جای 

وشب او را نگاه داشته، بامداد . يق کنمراحت او را ترتيب دھيد تا تحق

در منزلش رجعت داد که گويا اين جلب نمودن او وخواھرانش ودختران 

اھالی حرم امير حبيب هللا خان مرحوم، کيفر و مکافات زنان و دختران 

ھزاره است که امير عبدالرحمن خان وفرزندش حبيب هللا چنين کردار 

وحا� خاندان ايشان مجازات آنرا . نسبت به آنان از قوه به فعل آوردند

   153 ».بايد ببينند ومردم عبرت گيرند

  

ّه محق بود تا پسرسقنادرشا ِ   : را اعدام کندوَ

تذکرات فوق، ھمگی نشانگر، بی ناموسی وھتک حرمت آشکار پسر 

سقا وسيدحسين در حق فاميل نادرخان وفاميل ھای ديگرشھريان کابل است 

سران خوب صورت شان مورد ھتک عصمت که زنان  جوان و دختران و پ

، برمی آيد که فيض محمدکاتبچشم ديد ھای زارش ھا وگاز . قرارميگرفته اند

پسرسقو، و وزير دفاع او سيد حسين حرمت وپروای  ناموس ھيچکسی از 

تا شريف و از مظلوم تا ظالم و از مسلمان تا کافر را نداشته ] فرومايه[وضيع

ونه روايت وحکايتی که نشانگر حرمت گزاری در سراسر کتاب، ھيچگ. اند

به ناموس ديگران باشد و يا بوی جوانمردی يعنی دستگيری از مستمندان 

ومظلومان وشفقت برستم ديدگان از آن به مشام برسد، از پسر سقاو و 

سيدحسين در مدت حکومتشان سر نزده است تا بتوان آنرا با اعمال 

قايسه ومقارنه کرد، بلکه برعکس، جوانمردان وعياران در تاريخ کشورم

دراين کتاب، براين ادعای ھواداران پسرسقاو، خط بطBن کشيده شده که 

حبيب هللا خادم دين رسول هللا، در دورانی که نادرخان وبرادرانش : ميگويند

با نيروھای قومی جنوبی با او در جنگ بودند، از ناموس شان نگھداری نمود 

  وز وبی حرمتی بسوی آنھا دراز نمايد؟؟؟و نگذاشت تا کسی دست تجا
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  بنابرين کسانی که پسر سقاو را مردی با ناموس و عيارمنش و 

جوانمرد می شمارند، معلوم ميشود که آنھا معنای عياری وجوانمردی 

حرمت ناموس ديگران وحمايت از مظلومان، .  وعصمت ناموس را نميدانند

مال حبيب هللا، نشانه ای از ومستمندان، شرط اول عياری است،در کجای اع

     جوانمردی ديده ميشود؟

نادرخان به حيث کسی که بيشترين خطر، وھتک حرمت متوحه 
ناموس خودش وناموس برادرانش و ناموس شھريان کابل و ناموس تمام 
ًمردم افغانستان شده بود، کام< حق داشت تا آن گروه نابکار دزد و متجاوز 

ی که  ممکن باشد، دستگير و اعدام نمايد، زيرا و چپاولگر را بھر وسيله ا
که  درد و رنج وخشم ونفرت وحس انتقام گيری يک افغان  از چنين عملی 
را کس يا کسانی تا عمق اسخوان خويش درک و احساس کرده ميتواند که 

وجز قصاص و اعدام . چنين مصيبتی برسر فاميل خودش آمده باشد
اند قلب ھای داغدار پر از نفرت وانتقام متجاوزان ، ھيچ چيز ديگری نميتو

  .را را اطفاء و متسلی کند

نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و ناموس 
وعزت وشرف وغرور استق<ل طلبی مردم افغانستان، يک کار سترگ ملی 
بود و با نظرداشت شرح انواع جنايات سقاوی از سوی کاتب ھزاره، جا 

افغانستان، به پاس آن خدمت بزرگ، نادرخان را به پادشاھی داشت که مردم 
خود برگزينند، و برای قدر شناسی از اين خدمت بزرگ، ميناری در 
چارسوق شھرکابل بر پا دارند و نيز روزی را بنام روز نجات وطن بنامند و 

البته . در آن روز در پای آن مينار، گل بگذارند و دعای شکر گزاری کنند
ل دست به اعمار چنين ميناری زدند ولی نه درچھارسوق شھر، مردم کاب

اما چيزی که اين فداکاری . بلکه در دروازۀ �ھوری،نزديک  با�حصارکابل
از  بزرگ نادرخان را بزودی  زير سئوال برد وبجای حرمت، دلھا را مملو

نفرت وکينه نسبت به او کرد، اعدام و نابودی مشروطه خواھان و ھواداران 
نادرخان وقتی که نادرشاه شد، اکثريت اعضای . تين شاه امان هللا بودراس

وطن پرست مشروطيت دوم را که ھرکدام شان در راه حصول استق<ل  
کشور وحفاظت از آن  جان فشانی ھا کرده و سوز ودرد زندانھا را تحمل 
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 اين. کرده بودند، محکوم به اعدام و يا راھی شکنجه گاه ھا و زندانھا نمود
عملکرد نادرخان و برادرش ھاشم خان در حق اھالی وطنپرست مشروطيت 
دوم، سبب گرديد تا مردم چيز فھم بگويند که سقوط رژيم امانی و روی کار 
آمدن رژيم سقوی بجای آن، کار انگليس ھا بود،وع<وه نمايند که روی کار 

سر به آمدن نادرخان بجای حبيب هللا، نيز کار انگليس ھا بود، واعدام و
ھان نيز پ<ن  انگليس ھا بود، انيست کردن وبزندان انداختن مشروطه خو

. در اين کشور بودندونادرخان و برادرانش، عامل اجرای پ<نھای انگليس 
 انگليس را، تا اخير حيات اين خانواده کس ا نادرخان  برابطهاتھام 

       .            نتوانست، از روی شانه ھای آن  خانواده بردارد
  

  :نتيجه

             ت ـينه چون عيب تو بنمود راسئآ

  ينه شکستن خطاستئخود شکن آ

  

تاريخ،ھمچون آئينه ايست که در آن ميتوان چھرۀ زندگی گذشته 
در آن ميتوان اعمال نيک . بد يک جامعه را تماشا کرد وکارکردھای خوب و

جامعه م<حظه و زشت ويا ظلم واستبداد قدرتمندان را بر مردم فرو دست 
تاريخ برانسان اثر ميگذارد و با مطالعه آن خواننده بطورطبيعی از . نمود

تجاوز برمال وناموس وشرف وعزت مردم  از ظلم و ستم ارباب قدرت و
مظلوم احساس نفرت ميکند وخود را با مردمی که مورد ستم واجحاف 

ن نتيجه ًوزورگوئی قرارگرفته ،ھمدرد وھمنوا می شمارد و اغلبا به اي
ميرسد که ظلم وتجاوز برحقوق ديگران،کاری زشت وغيرانسانی است 
وکسی که عامل چنين ناروائی ھا و بيدادگريھا است، بايد مورد نکوھش 

پس بايد از تاريخ عبرت گرفت و بجای آئينه . ونفرت قراربگيرد
، بھتراست به اص<ح جامعه خويش )نکوھش از نويسنده  يا مؤرخ(شکستن

 به جوانان و فرزندان خود اين درس را آموخت  که ظلم وناروائی پرداخت و
وتجاوز به حقوق ديگران ، کار زشت وغير انسانی است و می بايد که از 
مفتخوری و اوباشی و راھزنی وقتل و اختطاف و آدم ربائی و باج گيری 

  .وامثال اين کارھار  دوری بجويند
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قتل وکشتار و زورگوئی و بی تذکرا�نقBب، آئينۀ تمام نمايی است،از 
بازخواستی و چور و چپاول و تجاوز به زنان و دختران وپسران کابل، از 
سوی گروه دزدان و آدمکشان و چپاولگران سقوی،که قلب ھرانسان با عاطفه 
و با شرف را تکان ميدھد و نفرت انسان را نسبت به يک چنين گروھی برمی 

  .انگيزاند
 بار نقل قول از کتاب مؤرخ نامدار 90 يش ازببااز آنچه دراين مقاله 

  :کشور فيض محمدکاتب نشان داده شد، ميتوان به اين نتايج دست يافت که
 سال قبل از امروز،از سوی يک مورخ و 86تذکر ا�نقBب  - 1

مؤلف که . صاحب قلم با دانش بنام مBفيض محمدکاتب ھزاره نوشته شده است
ی سخت کابل بوده، باری به جرم شاھد وناظر حوادث دلخراش روزھا

نياوردن بيعت از اقوام ھزاره به رژيم سقوی مورد خشم پسرسقاو قرارگرفت 
وچنان لت وکوب گرديد که از حرکت افتاد وسه روز بعد خبرفوت آو شايع 
شد، ودرصدد تغسيل وتکفين وتدفين او برآمدند اما ناگھان دوباره زنده شد 

، اما کتاب با ارزش او 154رب وشتم جان دادولی چون تداوی نشد ازاثر آن ض
 سال بعد از مرگ مؤلف، در شھرکلن 86برجای ماند و )  تذکرا�نقBب(

  ). 2013(کشورآلمان به چاپ رسيد

راھزن،  دزد، جاھل،بچه سقاو،يک آدم بنابرسخنان تذکرا�نقBب، - 2
کسب تحصيل ونوکر  مکتب و ضد مظاھرتمدن وفرھنگ ، ضد دانش و

آله دست انگليس بوده و بد نام ترين چھره سياسی  تاريخ افغانستان  ارتجاع و
است که کارکردھايش برای ھيچ يک از ھموطنان و ھمشھريانش جز 

  .در بر ندارد،افتخاری شرمساری 
 بود، واز دين داری یبيسواد وجاھلشخص  حبيب هللا کلکانی، - 3

ترين آموزه ھای واسBميت  اطBعی نداشت، وبنابرين از مھمترين وملموس 
انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به عھد وميثاق وپابندی  : دين اسBم از قبيل 

به سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اسيران وکودکان و بيوه زنان و پير مردان  
بنابراين او نميتوانست خادم دين رسول هللا . در جنگھا، فھم و شناختی نداشت
ًتماما برخBف دين اسBم وارشادات رسول هللا باشد، بلکه اعمال و کردارش ، 

محض بخاطر برابری قافيه » حبيب هللا،خادم دين رسول هللا«ناميدن . بود
کاتب بر او چنين شھادت . شعر بوده است، نه بخاطر واقعيت امر دين داری

                                                
کاتب در روزدھم سرطان موردلت وکوب قرارگرفت و سه روزبعد خبرفوت او پخش گرديد وبعد  -  154
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 سا�ر دزدان و پيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين «:ميدھد
 155» .ر حقيقت ونفس ا�مر ھادم آن بودرسول هللا نھاده ود

  

 حبيب هللا کلکانی، مرد پاک دامن وحفاظی ھم نبود،اگر دستش - 4
او دخترسردار محمدعلی . ميرسيد از تجاوز برناموس مردم دريغ نمی کرد

خان را که دوبار از ترس ازدواج با پسرسقاو، زھر نوشيد ولی نمرد، چون 
  با زور او را تصرف نمود و بعد عقد نجاتش دادند، اما پسرسقاو با�خره

  .بست
 مثله  حبيب هللا کلکانی، چنان ظالم و خونخوار بود که اسيران را- 5
 زنده زنده در آتش می انداخت و بعد از سوختن جسم شان، سر آنھا ميکرد ويا

را جدا کرده برسر چوب نصب ميکرد و درشھر می گشتاند تا مردم از وی 
وبستن و غارت کردن تدار حبيب هللا کلکانی، به کشتن دوران اقتمام  .بترسند
به زن ودختر وپسر ديگران بود، اندازی  مردم و تجاوز و دست  ومنالمال

  . که اينگونه اعمال ھمه برخBف دين و مغاير شريعت اسBم است

 افراد سقاوی بدستورحبيب هللا کلکانی،چنان سفاک وخون آشام بودند - 6
 در بغل مادر شان با تفنگ ميزدند تا با مادر خود که اطفال شيرخواره را

کاری که تاريخ مثال آنرا فقط در فتوحات چنگيز وھBکو .يکجا ھBک شوند
  !سراغ ميدھد وبس

 ھيچ قوم وطايفه ای مثل قوم ھزاره و مردم وردک و لوگر - 7
وتگاب،واقوام درانی  و ميرزمانخان کنری درافغانستان از امان هللا خان 

. نکردند ومثل آنھا مورد خشم وسرکوبی و قتل سقويان قرارنگرفتندحمايت 
ودر ميان خانواده ھای وابسته به امان هللا خان، ھيچ خانواده ای مانند خانواده 

وابستگانش از سوی پسر سقو مورد استھزاء واستيذاء وھتاکی   نادرخان و
  .وبی باکی قرارنگرفته اند

مان وسوگند به قرآن باز و بند نبود،  حبيب هللا کلکانی، به عھد وپي- 8
چنانکه دوبار اوعھد و امضای برقرآن  را شکست و سرانجام قرآن خصم 

بار اول با  احمدعليخان نمايندۀ دولت امانی،در جبل السراج پيمانی . جانش شد
مبنی برترک مخاصمت با دولت بست و بر قرآن امضا کرد، ولی ھمينکه از 

کارتوس گرفت ، از اختيارات دولتی   نگ وسوی دولت رتبه ومعاش وتف
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برضد دولت استفاده کرد و اين اولين نکث عھد ونقض سوگند او با قرآن 
  .است

باردوم حبيب هللا کلکانی، با عنايت هللا خان عھد وسوگند و بر قرآن 
امضا کرده وتعھد سپرده بود که به منسوبان خاندان سلطنتی ومامورين دولتی 

آزاری نرساند،  اما او   ارگ بد رفتاری نکند، واذيت ومشخص وخدمۀ نظامی
بستن ومصادرۀ اموال  در ھمان روزی که به ارگ وارد شد، دستور کشتن و

. مامورين دولتی و اشخاص وابسته به سلطنت ومحافظين  داخل ارگ را داد
  .است  هبه اين حساب پسرسقاو برای دومين بار سوگند  به قرآن را شکست

 کلکانی برای انتقام کشی از نادرخان و برادرانش، بارھا،  حبيب هللا- 9
دست به مال وناموس منسوبين خاندان امان هللا خان ونادرخان وبرادرانش، 

که آن عمل در شأن ھيچ کسی که ذره ای است  هھتک عصمت نموددرازی و
  .از وجدان وانسانيت و جوانمردی داشته باشد، شايسته نيست

ی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش وھزاره را  حبيب هللا کلکان- 10
صادر نمود، درحالی که اين عملش يک جنايت بزرگ ملی بشمار می رفت، 

زيرا ھزاره ھا و قزلباش ھا نيز . ونمی بايست دست به چنين کاری ميزد
جزئی از اتباع اين کشوراند و در راه استقBل وحفاظت از آن جان باختنه اند 

ازميان اين دو .  زندگی کنندهاين کشور مثل سايرين آبرومندانوحق دارند در
  قوم بھترين دانشمندان، بھترين طبيبان ، بھترين انجنيران ، بھترين شخصيت 

ھای مشروطه خواه، بھترين مؤرخان و نويسندگاه وشاعران ونظاقان به 
  . ظھور رسيده اند

ز وفحشا حبيب هللا کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، تجاو - 11
ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درميان مردم دامن زد و با صدور فرامين 

بقول کاتب ًرسمی، رسما يک قوم را عليه قوم ديگر تحريک  نمود، چنانکه  
بين ملت مخالفت �ينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس « 

ديدار کرد وجمھور سکنه تخريب بBد و تقاتل عباد نھاده، بغض و فحشاء را پ
  .156 ».در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد

 درکشور،  ًرسما حبيب هللا کلکانی، تروريسم را برای نخستين بار،- 12
و برای ترور اشخاص وافراد مخالف خود، بدون درنظرگرفتن . ترويج داد

می ًطبعا اگر تروريست متعلق به قو. عواقب وخيم آن ، جايزه تعيين ميکرد
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ديگری می بود، در واقع تمام قوم مقتول، تروريست وقوم او را به چشم 
دشمن می ديدند، وآنھا ھم در صدد برمی آمدند تا انتقام خود را از طرف 

  .مقابل بگيرند
امان  بدون ترديد نقش  حضرات شوربازار، درانقراض سلطنت - 13

 رساندن حبيب هللا هللا خان و انصراف  عنايت هللا خان  از امارت و به قدرت
درحالی که شاه محمودخان برادر نادرخان قبل از رفتن . کلکانی برجسته بود

از کابل، فاميل خود وبرادرانش را بطورامانت به حضرت محمدصادق سپرده 
بود، و بنابر رسم افغانی می بايد از آنھا صيانت وحفاظت مينمود و اجازه 

ر و توھين کند، اما اين حضرات نميداد که پسرسقاء آنھا را به ارگ احضا
ھيچ کاری در ممانعت پسر سقاو از تجاوز وھتک حرمت به خانوادۀ سلطنتی 

او وبرادر بزرگش نورالمشايخ . و نيز ناموس مردم شھرکابل نکردند
ًميتوانستند با استفاده از نفوذ روحانی خود، اقB يک خطابه در مسجد پل 

ان وقباحت لواطت و رقصاندن خشتی در مذمت تجاوز  برناموس مسلمان
  .پسران نوجوان درمحافل خصوصی مردان ايراد کند که نکردند

  در تاريخ کشورھای منطقه سراغ نميشود که يک فاتح ھرقدر - 14
قھار وجبار بوده باشد، دستور قطع کردن اشجارمثمر وغير مثمر ويا دستور 

 سقا اين عمل آتش زدن خرمن يا خانه ھای مردم را داده باشد ، ولی پسر
زشت و نا بخشودنی را در حق مردم مسلمان  تگاب که محل سکونت 
پشتونھای صافی ميباشد، انجام داد تا مردم را وادار به اطاعت اجباری از 

  .سقويان نموده باشد
 با در نظرداشت حقايق نقل شده از تذکرا�نقBب ، حبيب هللا - 15

وخصلت جوانمردی نبوده کلکانی، ھرگز دارای  کرکتر واخBق عياری 
يا کابل » عياری از خراسان«است، وجای افسوس خواھد بود اگر کسی او را 

آئين عياری،بنابر کتاب سمک عيار وقابوسنامه   زيرا در.زمين بشمارد
وجامع الحکايات عوفی ، پاکدامنی وچشم نداشتن به مال وناموس ديگران، وفا 

به اسيران دست درازی « ئی  وبه عھد وپيمان ونمک شناسی وتحمل وشکيبا
ن،و ھمچنان که راست گويد، راست شنود و انصاف از خود بدھد و بر ردنک

  .   157 ».آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند

                                                
  ٢٠١الدين تھرانی ،ص  قابوسنامه، چاپ ج<ل -  157
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ھيچيک از اصول جوانمردی وعياری که در متون تاريخی واخBقی 
اوز مردمان منطقۀ ما ذکر شده، در وجود حبيب هللا کلکانی وياران فاسق ومتج

، توھينی »عياری ازخراسان«او ديده نمی شود، پس ناميدن ،حبيب هللا بحيث
او را بايد يک دزد داره ئی، . بزرگ به عياران وجوانمردان تاريخ کشوراست

ويک رھزن سرگردنه و يک آدم خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم 
ت وی دانست، تا فرزندان محل ونسل ھای آينده ،از کرکتر وخوی وخصل

دوری بجويند و راه و روش او را که ھمانا دزدی وچشم به جيب ومال و 
  .ًناموس مردم داشتن بود،مذموم بشمارند و جدا از آن دوری نمايند

 در فرھنگ بشريت متمدن و آگاه ، دزدی و آدم کشی، وتجاوز به - 16
مال و دارائی و ناموس مردم، بدترين و زشت ترين کارھا شمرده شده ، و 

درتاريخ ھا و اديان مختلف  .  ای انسان ھيچگونه افتخاری به ھمراه نداردبر
بنابرين بايد درنصاب تعليمی شاگردان . نيز از آن نکوھش شده و می شود

مکاتب،نفس دزدی وآدمکشی وغارت وتجاوز به مال ومنال مردم ، به لحاظ 
ين کارھا ماھيت اخBقی واجتماعی خود تقبيح ومحکوم شود تا کسی درآينده ا

متاسفانه براثرعدم توجه به اين موضوع مھم حياتی بود که . را تکرار نکند
 مسعود –افراد منسوب به شورای نظار در حکومت چھار سالۀ ربانی 

ًوھمچنان در دورۀ حامدکرزی، تقريبا عين ھمان کارھای را بمنصۀ عمل 

به ھمين خاطر،  گذاشتند که درعھد حبيب هللا کلکانی سقويان  انجام می دادند،
  .مردم آن دوره ھا را، سقاوی دوم و سقاوی سوم مسمی ساخته اند

بخاطر خدمات دينی » حبيب هللا ،خادم دين رسوهللا« تجليل از - 17
 زيرا حبيب هللا آدم بيسواد و در مورد دين رسول هللا ، ،واسBمی او نيست

محافلی تدوير  و در آنھايی که برای تجليل از حبيب هللا کلکانی . دانشی نداشت
آن سخنرانی ميکنند، آيا گاھی با خود انديشده اند که از اين محافل چی نتايجی 
   بدست می آورند و چی درس ھای برای فرزندان وجوانان خود تقديم ميکنند؟

بدون شک، تجليل از حبيب هللا ،در واقع تجليل از بيسوادی ونادانی  
اول وتجاوز برناموس ديگران، وتجليل از دزدی و راھگيری وغارت وچپ

تجليل از مسدود کردن دروازه ھای مکاتت ومعارف و تعليم و تدريس 
اميد وارم اين ھموطنانم ، بجای  تجليل از جھالت ونادانی . وآموزش است

وظلمت و وحشت و بربريت و ادمکشی و قلدر مآبی و راھزنی که سرانجام 
ال دوستی و برادری و برابری به غارت وچپاول شھريان کابل می انجامد، نھ
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وعدالتخواھی و رفاه عمومی را بنشانند و بذر دانش بکارند و برای اخ<ف 
  .خود درس شرافتمندانه  زندگی کردن را بياموزند

بجای تجليل از يک دزد ويک آدمکش بيسواد که ھيچ    بھتراست تا- 18
غوربندی، جوھرشاه : چوننيکنامی افتخاری بھمراه ندارد، از شخصيت ھای 

سرشار شمالی، ليلی  و محمدعثمان خان پروانی، شجاع الدوله خان غوربندی،
داکتر ،استاد غBم علی آئين، پوھاند دکتورحسين يمين  روشنی، صراحت

دوست محمدپروانی، استاد عبدالحق واله،انجنيرعزيز جرأت وغيره  
 در شخصيت ھای مبارز تاريخی که در دفاع از استقBل وطرد بيگانگان

: جنگ ھای اول ودوم وسوم با انگيسھا رزميدند و حماسه آفريدند مانند
ميرمسجدی خان کوھستانی وميردرويش خان قشقاری و ميربچه خان 

وديگر مردان مبارز ونيکنام )  پروانی-اوپيانی(کوھدامنی وعبدالقادرخان 
ا  محافل علمی وفرھنگی ترتيب داده شود وکارنامه ھای آنھدامن پروان وکوھ

  برحسته گردد و بطورشايسته ئی از آنھا   قدردانی شود؟ 

آيا شايسته تر نيست تا نام مکاتب و ليسه ھا، وکودکستان ھا و جاده - 19
ھا وچارسو ھا و خيابانھای شھرھای مناطق کوھدامن وکوھستان و استالف و 
مير بچه کوت  وچاريکار وپروان وغيره به جای حبيب هللا کلکانی، به  نام 

ای شخصيت ھای فرھنگی وسياسی فوق الذکر مسمی گردد، تا سرمشقی ھ
  برازنده وافتخار انگيز برای فرزندان آن مرز و بوم باشد؟

آنھايی که امروز سنگ طرفداری از نادرشاه وظاھرشاه را به   - 20
سينه ميکوبند، بايد متوجه باشند که نميتوانند ھم دوست نادرخان وظاھرشاه 

به کBم ديگر، کسی که در تمجيد ! هللا پسرسقو باشندوھم ھوادار حبيب 
» با ناموس«و » شاه ديندار«ازحبيب هللا کلکانی کتاب نوشته و او را 

ناميده است، در واقع، ھتک حرمت واستھزاء درحق » عياری از خراسان«و
ھواداری ازچنين کسی ، تائيد غير . ده استکرنسوان خاندان نادرخان، تائيد 

و بی ناموسی ھای پسرسقو در حق فاميل نادرخان پدر جاوزات تمستقيم از 
ظاھرشاه  است و می بايد متوجه موضع گيری احساساتی وغير سالم  خود با 

        !!ظاھرشاه باشند

  پايان
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  مقاله دوازدھم
  

  

  نگاه نو بر مقالۀ 

  » د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي «

  

  ډاکتر رحمت ربي ځيرکيار: ليکوال

  سيستانی از : وتبصره ھا به دریگزارنده

  

  

   ځيرکيارداکتر

  

   :د�يلی که  مرا وادار به مطالعۀ مجدد اين مقاله نمود

 يک ماه قبل درپورتال کيار،ځيرداکتر رحمت يکی از مقا�ت خوبی که از قلم 
افغان جرمن آن<ين منتشر شد ومورد استقبال گرم اھل قلم قرارگرفت، مقالۀ 

 جنوری من آنرا به  به 20درتاريخ .  بود»واکۍ جګړيخپلواکۍ او غـلد« 
اما فرصت نيافتم تا برمحتوای  .دری برگردان کردم تا فيض آن عام ترگردد

مقاله  وخ< ھای آن مکث نمايم وتبصره ھا وتکمله ھای خود را بنويسم، 
اکنون ميخواھم اين مقاله را برای تکميل وقايع آخرين روز ھای سقوط رژيم 

  . ًدا بخوانم و مورد ارزيابی قرار بدھم ونکاتی برآن بيفزايمسقوی مجد

بگويم که در متن مقاله و با اشارت به خاطرات جنرال �زم ميدانم دراينجا 
بروزکرده که پاسخ ] زيرکيار[وزيری، گاھی جم<ت وکلماتی از قلم نويسنده
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.  دطلب است و يا بگونه ای بيان شده است که خود نمائی تصورشده ميتوان
محمدگل خان مومند وببرک خان : گاھی از افراد مشھور ومعروفی مثل

جدران و هللا نوازخان مولتانی، شاه ولی خان وشاه محمودخان، وغيره 
طوری نام برده ميشود که گوئی آنھا اشخاص ھيچکاره ای باشند ومحض 
 برای تبريک گفتن نزد جنرال وزيری آمده باشند، درحالی که آنھا ھرکدام در
رأس بخشی ازقوتھای قومی قرار داشته اند و در تنظيم و رھبری لشکر 

اين موضوع را  وقتی خواننده بخوبی . نجات کابل نقش موثری داشته اند
درک ميکند که گزارش مرحوم غبار را در مورد سقوط رژيم اغتشاشی درجلد 

  .دوم افغانستان درمسيرتاريخ خوانده باشد 

  :  له از سوی آقای داکتر زيرکيار چنين مطرح شده برخی  سوا�ت در متن مقا

 نفر 400 محمدنادرخان در مدت شش ماه ت<ش در پکتيا نتوانسته بود که  -
  طرفدار پيدا کند ؟

 شکست لشکر امان هللا خان در غزنی ؟چرا امان هللا خان منتظر رسيدن لشکر - 
  وزيری نماند؟ 

گ را فتح کرده بودند،  درحالی که قوتھای وزيرستان ميدان ھای جن-
اع<ن متارکه از سوی شاه امان هللا جنگجويان وزيری را حيران 

  نمود،چرا شاه متارکه را اقبول کرد ؟

 که جنرال وزيری از کدام سمت برکابل حمله - من مپخواھم بدانم 
کرده بود، از سمت شاه شھيد وتپۀ مرنجان يا از سمت با�حصار وکوه 

  شيردروازه ؟

در چمن،حضوری، درشاه : کروزيری در کجای کابل واقع  بودقرارگاه لش
  شھيد، در با�حصار ؟

ميخواھم بدانم که حضرت شوربازار پيام امان جان خواستن 
   ميزان درکجا  به سران لشکر نجات کابل  آورد؟19پسرسقو را درشب 

ميخواھم بدانم که در معاھده پانزده ماده ای سران لشکروزيرستان 
خان قبل از حرکت بسوی کابل ،غير از گرفتن کابل بخاطر امان با محمدنادر

  هللا خان، ديگر کدام مواد شامل بود؟ 

در جريان حکومت سقوی، دو مؤرخ ورزيده يکی مير غ<م 
محمدغبار وديگری فيض محمدکاتب، وھمچنان يک نويسندۀ ديگر بنام 

ويان بوده غ<م محيی الدين انيس نيز در شھر کابل حاضر وناظر اعمال سق
اند،  ووقايع وحوادث دوران سقوی را نوشته اند، آيا نظريات وخاطرات 
جنرال وزيری با نوشته وخاطرات آن سه نفر باھم سرميخورد ويا از ھم 
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متفاوت اند،کدام يک ازاين نظريات بدرد تاريخ ميخورد وکدام نظريات 
  جنبۀ تبليغاتی وخود محورنمائی دارد؟ 

مله برکابل وخطوط حمله قوت ھای مھاجم را بايد خواننده جريان ح
تا حد ممکن بشناسد و روند محاصرۀ ارگ وچگونگی فرار بچۀ سقو 
وعاقبت کار او را دريابد که پسرسقو بعد از فرار به کجا رفت وحکومت 
جديد چطور او را به مرکز حاضر کرد و بعد وی وھمراھان وی را محکوم 

  .به اعدام نمود

ز �ب<ی نوشته ھای مؤرخين مذکور وخاطرات ھمين سوا�ت بايد ا
من حين برگردانی متن . جنرال وزيری دريافت و به خواننده تقديم گردد

مقاله متوجه اين نکات بودم، ولی فرصتی برای دريافت  جواب سوا�ت 
چون ميخواھم ازاين مقاله درتکميل نوشته ھای . متعدد نداشتم

بار استفاده کنم،اينک در تجديد تذکرا�نق<ب فيض محمدکاتب،ومرحوم غ
نظرخود برآن مقاله  سعی کرده ام برای سوا�ت مذکورپاسخ پيدا کنم و  

[  ] توضيحات تکميلی را در داخل مقاله ،برنگ آبی در قوس ق<بی
موضوع را از خاطرات جنرال . بگنجانم ومتن مقاله را برنگ سياه بگذارم

  .وزيری آغاز ميکنم

  2016/ 2/ 30سيستانی 

  

  جـنرال وزيـريکتاب خاطرات 

  )د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخ(

  

   :١٩١٩» ، يا قرارداد منحوسناولی تړون«- )١

 و جنگ با  ؛١٩١٩جنگ استقBل (مردم وزيرستان، در ھردو جنگ 
شخصيت  .نقش تعيين کننده بازی کرده اند) ١٩٢٩ سقاوی / دزد سلطنت

اګست ٢۶-١٨٧١(ر مّحمد خان وزيـریيـانامدار ولسی ونظامی وزيرستان 
و در جنگ با . در جنگ استقBل قواندان نظامی اقوام وزيرستان بود) ١٩٧٢

او را امان هللا خان بسيار عزيز . جنرال ولسی بود) بچۀ سقاو(غاصب سلطنت
به ارتباط جنگ   خودکتابدرجنرال يار مّحمد خان وزيری . وگرامی ميداشت

بعد   مگر.ًز مناطق ما تقريبا دوھزار نفر شھيد شدند ا«:استقBل چنين مينويسد
از جنگ استقBل سھم ونصيب ما ھمان چيزی شد که بين امير عبدالرحمن 

تعيين شده بود، وما يک بار ډيـورنډ خان  وانگليس ھا در معاھدۀ منحوس 
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ديگر با ريختن جوھای خون خود دست بسته به دشمنان خود تسليم داده 
 غازيان ما درميدان جنگ تفوق داشتند وانگليسان رو به درحالی که» .شديم

امــان حيران مانده بودند که چرا  غازيان فرار وبه شکست مجبور شده بودند،
پيشنھاد ! پيشنھاد آتش بس را قبول کرده است ؟مغـلـوب با دشمن هللا خان 

  .قبول شد» آتش بس، بدون آنکه با مشران  وبزرگان ما صB ومشورت کند«
د�يل توافق متارکه وتوقف (اکتر صاحب سيد عبدهللا کاظم، مقالۀ د[

رابه جواب اين سوال آقای زيرکيار نوشت ) جنگ در جبھات سه گانه استقBل
  : رجوع شود241به لينک مقالۀ .(ودر پورتال افغان جرمن گذاشت

 -afghan.www://http  

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_mutareka.pdf  

مناطق ما « جنگ استقBل  رد) ميBدی١٩١٩ (شمسی١٢٩٨ رسالد 
از طرف ھيئت افغانی ] معاھده صلح راولپندی[ در فيصله نامه متارکه

به انگليس ھا مربوط گرديد و از نظرمجاھدين ما، اين ] انگليس[وفرنگی 
ازدست «يس  در سنگر گرم جنگانگل» .سومين معاھده منحوس ونابکار بود

  ».ما مغلوب شده بود وآماده بود تا تمام شرايط طرف غالب را قبول کند
رھبر وبزرگ تمام  ر دوران جنگ استقBل يار مّحمد خان وزيری د

محمد بعد و را لشکر وزيرستان گرفت ټل مرکز نظامی . اقوام وزيرستان بود
جنگ  رد. ندفتح کآنرا » رسمي«را دعوت کرد تا بطور نادرخان 
ظرف دو وسھم گرفته بودند کندر، ګومل و ژوب وزيرستان،  مردم،استقBل

سپاھيان «  وردند فتح ک تھانه ومرکز نظامی انگليس را 55ھفته  بيشتر از 
 به عقب ډيره غازيخان و ډيره اسماعيل خانرا تا » ]محلی[انگليسی وگورکه

حکومت « و کندر و ھم ژوب، ګومل،بزرگان قومی وزيرستان و  .راندند
آنقدر تجھيزات نظامی نداشتند که با لشکر بزرگ و مجھز انگليس » افغانستان
) ٢٠٠٠(ھزارَتقريبا دو  به ھمين خاطر ظرف دو ھفته انگليسھا .بجنگند
اگر مشران قھرمان « افغانستان رجنگ استقBلد. ردند شھيد ک رانوپښتنفر

شجاع ما به طرفداری از  کندر، وزيرستان، ژوب و ګومل  و مجاھدين
ًايستاده نميشدند يقينا که لشکرھای انگليس خود را اعليحضرت امان هللا خان 

ھدف انگليس ھم ھمين بود و به  ھمين خاطرتعداد بسيار ....تا کابل ميرساندند
 ر جبھات د.زياد لشکرخود را به سرحدات افغانستان سوق کرده بود

جنرا�ن وکرنيBن « تن از ۶٣امھای نوزيرستان ، ژوب ،ګوملې، او کندر 
   عساکر )١٧٧٠٠( ھزار 18ًتقريبا  . ذکرشده است» وقھرمانان راستين 
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  ).٩۵ - ٩١، ٨٩ - ٨٧ړون،صص ناولی ت(.کشته شدندو ګورکه ليسی انګ

اينکه فتح از  ، نه بدست آمده استشتون ملت پ استقBل با خون گجن
جنگ « کسی که به ارتباط !باشدعطا شده مّحمد نادر خان جانب انگليسھا به 

 جنرال يارمّحمد خان کتاب )بچۀ سقاو(»استقBل وجنگ با دزد سلطنت
   . قضاوتش عميق نخواھد بود،مطالعه نکرده باشد  راوزيري
، جنرال ، يار مّحمد خان وزيری)یسقاو(»غلواکۍ«ر دوران جنگ با د

محمد .  دوباو تمام نظم وسررشته جنگ در دست  وزيرستان و ولسی مردم
اينکه او محتاج نادرخان ، نه نددبرادرانش محتاج او بونادرخان و 
 جنرال قبل از ھرکس ديگراز طرف کابل ارگ  ربچه سقاو د !وبرادرانش

و رھنمونی ھای دقيق نظامی او توسط جنگجويان يارمّحمد خان وزيري 
ار چھ  و ،چھلستوناز شاه وليخان بعد از آن . ده بودوزيرستان محاصره ش

نگ  جبعد از. دسيبه کابل رپکتيا از جنرال مّحمد نادرخان روز بعد از آن 
زيراکه انگليس ھا او [ به وزيرستان رفته نميتوانست،يار مّحمد خان استقBل، 

در بدل خدمات وطن دوستانۀ امان هللا خان ] را به نظردشمن خود می ديدند
 ]بين کBت ومقر [جوی شاه  نفر ازدوستان نزديک او در150او، برای او و

رشاه  داز سفر اروپا خود برميگشت،امان هللا خان  ھنگامی که .ين بخشيدزم
وبرادرانش  مّحمد نادرشاه،  او بر.جوی به خانۀ وی رفت واو را مBقات کرد

جنرال يار کتاب خاطرات . دونيز بسيار عزيز ومحترم بو مّحمد داود خان 
تاريخ ھا ومکانھای جنگ در ، وشته شده به زبان روان نمّحمــد خان وزيـري 

بگمان من که برای تحقيق در بارۀ جنگ استقBل  و.آن بخوبی حفظ شده است
وجنگ با غاصبان سلطنت وفھميدن  رسم و دستور پشتولی در افغانستان 

   .خواندن آن حتمی است
ل يار مّحمد خان وزيری، د افغانستان د خپلواکۍ او نجات نيجر:رک(
. پـيښور، پښتونخوا. د افغانستان د کلتوري خدمتونو اداره: وونکیخپر. تاريخ
 ٣٨۵ټولټال . زييز کال٢٠٠٠/ لمريز١٣٧٩ملت پريس، �ھور، : چاپځی
  ).مخونه

بسيار تشکر ميکنم که کتابخانۀ غنی خود را ی رشيد ي ډاکتر يحمن از
را برای مطالعه در  جنرال يار مّحمد خان وزيري کتابوبرويم بازکردند 
  ) ځيرکيار.(اختيارم قرار دادند

  

  :شروع شدک<ت در )سقاوی(»غــلواکۍ«جنگ برضد  - 3
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به  شاه جوی از  که در آن زمان غند مشر بود، يارمّحمد خان وزيری 
حرکت   وزيرستانجلب حمايت مردم  پای پياده به عزم امان هللا خان خواست 
) ١٣٠٨حمل  22رد(روز بعد  ٧ و .)١٩٢٩ اپريل ۴(١٣٠٨ حمل ١۵(کرد

 طور پنھانی با بزرگان  و.وزيرستان رسيد، به )1929اپريل 11(مطابق 
 )بچه سقو(»غلواک« ومشران وزيرستان شمالی وجنوبی ديدار کرد تا برضد

 خوجلخيل مسجد بزرگ قوم »واڼــه«در .به طرفداری امان هللا قيام کنند
يرمرد پ. ]جرگه قومی در آن دايرشد[حيثيت مرکز وزيرستان را داشت

برای ) مسعود( و مسيدیوزيردراين جرگه  که بزرگان ھمــزهللا اخونــد ھم 
 مولوي پس ازخطبۀ . تصميم گيری جمع شده بودند، نيز اشتراک داشت

 در سخنرانی خود بر وضعيت سياسی عتيداګل خان، يارمحمد خان وزيري 
را به حاضرين افغانستان و امان هللا خان روشنی انداخت وپيغام امان هللا خان 

  . جرگه قرائت کرد

 گرديد و در بـومۍرھسپار جـنـرال  يار مّحمد خان وزيری بعد از آن 
واين آوازه را انداخت . پنھان گرديدخانجانخان ککه خيل آنجا در مھمانخانۀ 

او را رد کرده اند بنابرين او ھم مجبور پBن ) مسعود(و مسيد وزيرکه اقوام 
واين آوازه را برای غافل کردن انگليس ھا .ناه ببردپافغانستان شده است به 
ً تقريبا شش ]١٩٢٩ اپريل ٢١ [ شمسی١٣٠٨در تاريخ اول ثور . بکار برد

بسوی افغانستان به » دھل واجرای اتن«با نواختن  ھزار لشکر مسلح قومی
يک مB فضل الدين مشھور په شھزاده بعد از انجام اتن  .حرکت افتادند

يکی : نگيز ايراد نمود وبرای لشکر دو سفارش مھم نمودسخنرانی ھيجان ا
 »دراين خدمت عظيم سھيم ميگردند«اينکه درھواداری از امان هللا خان 

تBش ميکند  که از طريق جرگه مخالفين شاه را به طرفداری  «ديگر اينکه و
 انګورخان، دلبازخان، زنګي خان و ھفتي  از آنپس. »خود ايستاده کند

  :از لحاظ عسکری بر سه نکتۀ مھم ذيل تاکيد ورزيدند کي ھـر ،خــان
  ؛ بزرگ وخان ھرقوم، قوماندان قوم خود است ) ١

ّ جنرال يارمحمد ،دعوو مس وزيرما بزرگان حاضر وغايب قوم «) ٢
تمام لشکرھای قومی انتخاب کرده ] جنرال[را بحيث جرنيلخان وزيری 

  ،»ايم

  ».روان خواھيم بودتا فتح کامل کابل ، تحت قيادت او «) ٣

  

  : رغزنی امان هللا خان دشکست لشکر -۴
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شاه [  ھمانجاوزيرستانطبق وعده منتظر لشکر امان هللا خان بايد 
ند تا اورګــون رسيدبه  وزيـرستان قريب شش ھزارلشکر.باقی ميماند] جوی؟
مگر قبل از اينکه به غزنی برسند ،مطلع . گندجنبغـزني در بچه سقاو بر ضد
ندھار دوباره به ق و شکست خورده امان هللا خان ه لشکر قندھاری شدند ک

 ٢۴ [ش١٣٠٨ ثور4رتاريح  ھم  د وزيرستانکرشلبنابرين . برگشته بودند
  .دند وزيرستان شراھی برمل ] ١٩٢٩اپريل 
 ثور بدون شکست نظامی، محض در 6اما بقول غبار،شاه امان هللا در[

ران نظامی، اردوی شاه از سايۀ دسيسه وسبوتاژ اعضای دربار و س
سنگرھای خود پرگنده شدند وشاه مجبور گرديد، امر رجعت سپاه قندھار را 

 ثور از ارگون راھی 4 اگر لشکر وزيرستان که در .158  ثوربدھد6در شب 
به  غزنی ميرساندند، شايد )  اپريل27( ثور 6برمل شدند خود را تا روز 

  .تصميم شاه عوض ميشد

ًاشخاصی که علنا شاه را درچاه می « يسدکهغبار بصراحت مينو 
) وزير داخله(انداختند، عبارت بودند ازعبدا�حدخان ماھيار وردکی 

والی وسفيرسابق ورئيس اردو در آينده (،احمدعلی خان لودين
،جالب است که اين ھرسه تا بمبئی شاه »159.،محمديعقوب خان وزير دربار)

ا گرديد، آنھا به افغانستان برگشتند را ھمراھی کردند ووقتی شاه عازم ايتالي
ودرعھدنادرشاه يکی به مقام وزارت داخله، وديگری بمقام  رئيس اردو ابقا 

  .گرديدند

در محاربۀ غزنی عبدالعزيز خان وزير «:فضل غنى مجددى ميگويد
 مخالفت شديد داشت، عبدالعزيزخان  ]وزيرداخله [حربيه با عبدا�حدخان

اخت که با حبيب هللا  در اتصال است و وی از ھم ميستعبدا�حدخان را م
امان هللا خان را اخت<ف بين عبدالعزيز خان . حزب محمدوليخان می باشد

فضل غنی . وعبدا�حدخان در شک انداخت و اسباب فرارش را آماده ساخت
تعدادى از اعضاى حزب محمدولى خان در قيادت عليای می افزايد که 
خان را برای هللا دند و تحرکات قواى امان خان موجود بوهللا عسکری امان 

محمد وليخان بکابل گزارش ميدادند و محمد وليخان را متھم ميسازند که 
   160 ».ميرساندهللا تمام احوا�ت را  به حبيب 

                                                
158

  13 ،ص 2 جلدچاپ امريکا،يخ،راغبار،افغانستان در مسيرت-  
159

  6 ،ص 2 جلدچاپ امريکا،يخ،راغبار،افغانستان در مسيرت-  
160

    ٢٩٠ ص کا،افغانستان در عھد سلطنت اعليحضرت امان هللا خان،چاپ امريفضل غنى ،-  
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خان به هللا امان «:ميگويد» آتش در افغانستان« نويسنده کتاب 
رکاکای پس(وفادارى عبدا�حد خان سوء ظن پيدا کرد، زيرا افراد حسن جان

راپور دادند که عبدا�حد خان در نظر دارد که وى را در غزنى به دام ) شاه
اندازد، پ<نى را که حسن جان توضيح نمود مشابه پيشگوئى ھمفرى سفير 

خان را در تله مى  هللامان  غلزائى ھا:برتانيه بود که گفته بود
   161»).عبد�حدخان به قوم غلزى منسوب بود(اندازند

اگردوباره : ی استوارت، حسن جان به امان هللا خان گفتبقول ريه تال
ھم پادشاه شود، پادشاه يک کشورپر از ھرج ومرج خواھد بود که ثروت آن 

مردم  قدر خدمات و زحمات ده سالۀ شما را ندانستند، . غارت گرديده است
بعد از اين ھم نخواھند دانست، بھتراست ازت<ش برای بقدرت رسيدن صرف 

  .نظرنمائيد

براثر چنين مشک<ت ومشورتھای است که امان هللا خان تصميم 
ميگيرد از جنگ وخون ريزی بخاطر دوباره به قدرت رسيدن صرف نظرکند 

به ساعت ده شب لشکر . و دستور دھد که لشکرقندھار جانب قندھار برگردند
قندھار بسوی ق<ت به حرکت می افتد، درحالی در طول راه ، صداھای 

 چه کسی اين فيرھا را .162 گ دشمن از عقب لشکر شنيده ميشدفيرھای تفن
ميکرد، معلومدار،ازميان خود لشکر قندھار بدستوری کسی چنين فيرھا 

  .]صورت ميگرفت تا نشان بدھد که دشمن در تعقيب آنھا است

مارچ  [١٣٠٧ رماه حوتدکه  مّحمـدنـادرخان :زيرکيار ادامه ميدھد
رکت کرده بود، از آنجا خود را به پکتيا حورشا پبه قصد هفرانساز] ١٩٢٩

کرنيل شاه وليخان و کرنيل شاه محمود  ( برادرشدودر پکتيا  .رسانده بود
برادرانش نادرخان و. با او بودند تا مردم را برضد بچۀ سقو جمع کنند) خان

موقف خود را اعBن نکرده بود که نادرخـان مگر ، بودندبچه سقاو برضد 
 جنرال  ا برای خود ميخواھد يا برای امان هللا خان؟سقوط حکومت سقوی ر

 به اين نتيجه رسيد که يک بار ديگر لشکرھای قومی وزير ووزيری 
سپه «. سقوط بدھد  را سقوي رژيمورا بدور خود جمع کند ) مسعود(مسيد

 در پکتيا قادر نشده بود مدت چھارماه ردبرادرانش سا�ر مّحمد نادرخان و 
به دليل تعداد روز افزون و  مام جنوبی به دور خود جمع کند نفر از  ت400که 

  » .يک منطقه به منطقۀ ديگر درحال فراربود « درپکتيا ازسقويان 
                                                

161
   ١٧٦ صترجمۀ يارمحمد کوھسارکابلی،چاپ پشاور،آتش در افغانستان،ريه تالی استوارت،  -  

162
   ١٧٦ صترجمۀ يارمحمد کوھسارکابلی،چاپ پشاور،آتش در افغانستان،ريه تالی استوارت،  -  
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غبار نيز از . شواھد  تاريخی، اين حکم جنرال وزيری را تائيد نميکند[
قول شاه محمودخان به نورالمشايخ خبرميدھد که تعداد قوتھای قومی به 

  .163رخان به ده ھزار نفررسيده اندحمايت از ناد

ازشش ھزار لشکر ) تذکرا�نق<ب(فيض محمدکاتب، درکتاب خود 
نادرخان ياد آورميشود که تا لوگر پيش آمده وبا قشون سقوی جنگيده 

از جمله در ارتباط به وقايع . وتلفات زيادی به سقويان وارد کرده بود
وز گذشته در کابل در  نفر مجروح به ر80از وصول «:می مينويسد/ثور22

افواه به اين روز سمر ومشتھر گشت که محمدنادرخان قشون مامور لھوگرد 
حبيب هللا را در موضع بيدک مغلوب ومنھزم واکثر را مقتول واسير و 
دستگير ومخلوع الس<ح ساخته موضع مذکور را از لوث وجودشان 

وھم دراين  «: می مينويسد15 ثورمطابق 25، وباز در وقايع 164 ».پرداخت
روز، قشون محمدنادر خان از کوتل تيره عبورکرده چھل ويک توپ اع<ن 

واھالی لھوگرد که از جور وستم قشون حبيب هللا . ورود خود را گشاد دادند
خان وقتل وغارت وبا دختران پنج ساله مخالطت واطفال پنج ساله وھفت 

ً واجبارا مکلف شده ًوھم کرھا ، ساله را از قفا سربريدن شان، به ستوه آمده
بودند که ھرخانه يکصد وبيست روپيه ماليات مزارع خود را پرداخته، تاديه 
ًنمايند ومردان شان عموما بدون استثنا کمر به جنگ بربندند، از ورود 
قشون محمدنادرخان در لھوگرد، از حبيب هللا روی برتافته به محمدنادرخان 

می، از وصول 16 ثورمطابق 26، ودر جای ديگری دروقايع 165» .پيوستند
اين ھمه . 166 شش ھزارقشون نادرخان از راه حصار به خاک جبارخبرميدھد

قوای جنوبی بخصوص قوم جاجی در معيت نادرخان قبل از وصول جنرال 
  ].وزيری وقوتھای وزيرستان بوده است

با بزرگان وسران بـرمل در جنرال وزيری :زيرکيار درادامه مينويسد
يصله کرد و اين بار با شش ونيم ھزار لشکر مسلح داخل پکتيا جرگه وفقومي 
حمله کنند و بعد به اورګون به اين نيت که اول برمرکز نظامی  ،گرديد

 ١٣٠٨در اول جوزای د  عوو مس وزيرلشکر  .استقامت کابل حرکت ميکنند
اورګون درمقابل قلعه نظامی اورګون  رسيد و به ] ١٩٢٩ می ٢٢[شمسی 

                                                
163

  16، ص 2غبار، افغانستان درمسيرترايخ، ج-  
164

  192 فيض محمدکاتب، تذکرا�نق<ب، ص-  
165

  197 فيض محمدکاتب، تذکرا�نق<ب، ص-  
166

  200 فيض محمدکاتب، تذکرا�نق<ب، ص-  
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 عبدالغياث خان کوھدامنی و سقاویغوڼـډ مشر. توقف کرد) ډېموڼـ(نزديک 
  .  قلعه نظامی ارگون بودندوماندانان قولي اکڼـډکمشر ميرحسن خان چند

حمله ل ھډ] ١٩٢٩ می ٢٢ [١٣٠٨درساعت ده بجۀ شب اول جوزای 
جنرال وزيري  به سقاويان، . قلعه اشغال گرديد د و با سرعتشبر قلعه نواخته 

تمام بزرگان سقوی با جنرال وزيری  بغل کشی وخوش آمد و ، دندتسليم ش
 جنـرال . استراحت داشتیجاج رميان طايفۀ عليخيل قومنادرخان د. گفتند

برای نادرخان خط فرستاد واظھار کرد که برای دوباره يارمّحمد خان وزيری 
مگر جواب . برگشتاندن امان هللا خان با تو يکجا بسوی کابل حرکت ميکنيم

   ].بزودی نرسيد[»دوباره نيامد« نرال وزيریخط ج
 ، و ش ونيم ھزار جنگجوی ورزيده در اختيار داشتجنرال وزيري ش

Bمگر. بدست آورده بود اورګون ه را از قلعه نظامی خوراکمواد  و حس 
برادرانش نه سرباز و نه سBح ونه پولی  داشتند که با آن سرباز نادرخان و 

ر ميان طايفۀ عليخيل جاجی ھم آرام نبودند، چرا که آنھا د .وسBح تھيه کنند
در چنين شرايطی .  رو برو بودندسقاويان با تھديدات خـوست و څمکـنیدر

جنرال يارمّحمد خان وزيری و برادرانش مجبور بودند  به قوماندۀ نادرخان 
کوشش شود تا با طرفداران :  چنين بود وزيرستان پاليسی لشکر.  در دھندتن

مّحمد نادرخان از؛ ای جنگ از در دوستی پيش آمد صورت گيردسقاو بج
با فتح ؛و دعوت شود تا در جنگ برای نجات کشور سھم بگيرند برادرانش و

يا و  دعوت  شود تا دوباره به وطن برگرددامان هللا خان ، از کابل 
  .اختيارسلطنت به يکی از اعضای نزديک خانواده امان هللا خان سپرده شود

) جنرال يارمّحمد خان وزيري(د عو وزير و مس به قوماندان لشکرننادرخا
  : نامه ای با اين مضمون فرستاد

شجاعت ، ]مسيد[ـودعوزير و مسـبزرگان ومشران قوم غيور !  منعزيزان«
امروز بازھم  .ومردانگی شما در جنگ استق<ل برای من معلوم شده است

 اعليحضرت  غازي امان .وقت نشان دادن غيرت ومردانگی شما رسيده است
ھر .  به خارج فرار کرده استطـريق قطاع السارق و از دست يک هللا خان 

از ھمۀ ما  افغـاني  ننگ وغيرت.گوشۀ وطن در آتش بی اتفاقی ميسوزد
.  بدھيمنجات را از فتنه جاری وطن خود اتـفاق و اتحاد ميکند که با تقاضا 

  )٢٣٨-٢٣٩صص (-  »محمد نادر
  

  :مايوس شترک با نادرخان  نقشۀ م-۵
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 مــيزان ٣=١٩٢٩ سپتمبر ٢۵[ھـق ١٣۴٨ربــيع الثانی  20در 
که مّحمدنادرخان در آنجا ځاځــی رسيــد و لشکر نجات  به عليخيل ] ١٣٠٨
 قومی مشرانبيرون آمده بود، از تمام سران وچاوڼۍ از» لباس افغانی«در 

بزرگان دلير و . فتکرد وخوش آمد گ استقبال  وبا ھريک آنھا بغل کشی
 ]فتح[ پت ولـي،حاجی جـانخان، سيدخان، سربلــندخان(: جیاج باغيرت قوم

 سران قومی نان وغذای  لشکر وزيرستان را بر ذمه :وعده سپردند که) خــان
بزرگان  غيرتمند  بدينسان. خود ميگيرند و به نوبت درخدمت شان ميباشند

، نادرخان عد از ادای نماز شام ب .قومی مصارف آذوقه لشکر را قبول کردند
پس از نمازخفتن، سران نظامی را برای جرگه ، وبه استراحتگاه خود رفت

آنجا  سران نظامی به محل اقامتگاه نادرخان رفتند ودر. نزد خود خواست
دراين . از آنھا دست بر سينه استقبال کرد) چوڼۍ(در بيرون مّحمـد نـادرخان 

سخت نا «مّحــمد نادرخان  کردند که ًجلسه سران نظامی کامB درک
 400 « حتاجنوبي نتوانسته بود که در شش ماهاو در مدت  زيرا.است»اميد

  .به دور خود جمع کند» يمرد جنگ
  

به ھدف گرفتن سلطنت برای امان ّمحمد نادرخان امضاء پيمان با  -۶
  : خانهللا

ن جنگ که قومانداجنرال يارمّحمد خان وزيري از بزرگان  په وکالت 
اين ! سـپاه سا�ر صاحب«:چنين گفت مّحمد نادرخان به  نجات بود،

غازي خاص  به اعتبار آن فرمان  اعليحضرت ... جنگجويان دلير وبا غيرت 
 اپـريل ١ [١٣٠٨د  حمل 12اينجا جمع شده اند که در تاريخ امان هللا خان 

رده شده  سپ وزيـر صاحب عـبدا�حد خان به من  توسطجویه  شادر] ١٩٢٩
 ردبرا، عـبــد هللا خان مداخــيل بعد ازاين سخنان). ٢۵٠-٢۵٧صص(  ».بود

جنرال  يارمّحمد :  گفت»ســپاه سـا�ر«به مــلک زنــګـي خان مــداخـيل 
 ھمان چيزی را بيان کرد که بزرگان ما بر آن عھد و پيمان کرده اند«وزيري 

  .ه خواھيم کردمجلس با اين فيصله پايان يافت که فردا جرگ. »
 ميزان ۴=١٩٢٩ سپتمــبر ٢۶[ھــق ١٣۴٨/  ربيع الثانی 21فردا 

در جرگۀ نجات، سران جنگ نجات ومحمدنادرخان باھم ] ش١٣٠٨
پس از نجات وطن قدرت به  :کردند که چند تای آن اين است ماده تعھد١۵در

 گشتتا باز ؛ امان هللا يا به يکی از اعضای خانواده اش  تسليم داده ميشود
 بحيث کفيل مقام سلطنت اجرای ّ محمد نادرخان به کشور،امان هللا خان 
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 . از ھمين اکنون به تمام طرفداران سقوی اع<ن عفو شود... ؛ وظيفه نمايد
با عزت «نگاه داشته شوند، وبعد » نجات وطن «مگربنديان جنگ تا زمان 

رآن امضا کرد که با ما در ق«محمد نادر خان پس از آن . آزاد شوند» واحترام
  .»جرگه گردن می نھد.... به تمام فيصله ھای 

به دوبندی ]لشکر] [1929 سپتمبر27 [1308در روز پنجم ميزان  
 .ھمراھان وی به استقبال  بيرون آمده بودندو کرنيل شاه وليخان و . رسيدند

قبB شش ونيم [شاه ولی خان پريشان بود که چطور با چھارونيم ھزارلشکر
ميتوان لشکرھفتاد ھزارنفری بچۀ سقاو را شکست ] سيستانی.ر شدهھزار ذک

که او روحيۀ  وليخان اطمينان داده خواھيم داد؟ مگر جنرال وزيری به شا
 ځلمي خان مـنګل، زمرک خان .سربازان بچۀ سقاو را در پکتيا ديده است

ي وحاج )معلم ليسۀ حبيبيه(ُځـدراڼ، مــولـوي صاحب هللا نــوازخان ملتاني 
وشاه وليخان   توصيف کردند]جنرال وزيری[از نويسنده نواب خان کاکا ھم 

اين بود که درسنگرھای کابل رھبری لشکر شاه ولی خان تBش . درام شـآ
] نجاتکرشلمشران  [، مگر اين تBش او برای»بنام خود بنامد«نجات را 

  استقBلر جنگد( قابل قبول نبود،چرا که از جنگ استقBل يادگرفته بودند 
) ١٩١٩(در آن زمان ):  شده بود ټــل اعBنفاتح مّحمد نــادرخــان ځان 

، نظامی را گرفته بودند  چوڼۍ و مرکز۵۵ انګـريزان  از وزير و مسيدلشکر
  .ناميده شدمّحمد نادر خان بنام  ټـل مگرفتح 
درمقاله ايکه داکتر سيد عبدهللا کاظم در بارۀ محمدرحيم ضيائی [

نواسۀ امير عبدالرحمن خان ومغضوب نادرخان ومفرور به )یشيون کابل(
خاک شوروی در پورتال افغان جرمن به نشر رسانيده ، به نکات مھمی 
اشاره کرده است، که نشان ميدھد عقب نشينی عساکرانگليسی در جبھه 

  .پکتيا دستوری بوده تا کريدتی برای آيندۀ نادرخان باشد

من تبصره برخاطرات سياسی و ضخود داکتر صاحب کاظم درمقالۀ 
به نکات بسيارمھمی ) شيون کابلی(تاريخی سردار محمد رحيم ضيائی 

 می 30از نامه نادرخان به برادرش شاه ولی خان درتاريخ  اشاره کرده، 
 مجلۀ 1952 اکست 22که در شمارۀ مورخ )ق1337 شعبان 26(1919

حيم ضيائی آنرا چاپ شده ُياد ميکند وازاينکه سردار ر» غږ دجمھوريت «
پيروزی نادرخان از برکت « :درخاطرات خود اقتباس کرده ونوشته است 

و برپايۀ ) منظور تعاون مالی و روانی است(انگليس ھا  ياری و مساعدت 
اگر : " وسپس از قول متوند ادامه ميدھد»ًپ?ن قب? طرح شده، بدست آمد
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امۀ نادرخانرا بخوانند ما بدين سخن باور ندارند، در آن صورت ن خوانندگان 
من به "  :]قسمتی از متن نامه[" و متن نامه را به شرح آتی می آورد

. موفقيت کامل دست يافته ام و شمايان با آرامش خاطر کار خود را بکنيد
جنگ نمی پردازند و  طبق اط?عات که در دست است،عساکر انگليس به 

قت را از دست ندھيد، از و. داوطلبانه از مواضع خود عقب نشينی مينمايند
بپردازيد، ھيچگونه مقاومتی  موقع استفاده کنيد و بسوی وانه به پيشروی 

به ھوشياری . عليه شما نخواھد بود، به من اطمينان قطعی داده شده است
از موضوع اط?ع يابد و بفھمد که  ھيچکس نبايد . و زيرکی شما باور دارم
167 ».شويممي کامياب جا شما بر آنجا و من درين

  

 101رحيم ضيائی در صفحه «:داکتر صاحب کاظم در ادامه مينويسد
را  کتاب خود در بارۀ رژيم سقاوی در يک جملۀ کوتاه، مطلب بسيار مھمی 

 در کابل به تخت ]کلکانی[زمانی که حبيب N « :بيان ميکند و می نويسد
خ کشور تاري نشست، بسياری ھا می فھميدند که اين يک چھرۀ تصادفی در 

است که به کمک انگليس ھا مؤقتا به قدرت رسيده است و به زودی 
  ».تعويض ميشود

 ودر ھمانجا نکته ديگری جلب توجه ميکند که قبل از ھمه بايد 
 آن را بخواند وبداند که شورش م?ی لنگ ،يک قيام مردمی ړداکترکاک

ول طلب رقی امان N و رژيم تحتتوطئۀ انگليس برضد شاه م نبود،بلکه 
  . مشروطيت بود

 کتاب خاطرات شيون کابلی، 90 و 89داکتر کاظم بحوالۀ صفحات 
برکناری سپھساRر نادرخان را از کار و اعزام او به سفارت فرانسه  علت 

امير امان N : علت سبکدوشی نادرخان اين بود« :چنين بدست ميدھد
انش را با سرکردگان اسنادی بدست آورد که ارتباط مستقيم نادرخان و برادر 

لنگ  مشھور به م?ی [شورش منگل با اشخاص مانند م?عبدN لنگ 
، برادرش عبدالرشيد ونيز يکی ازاقوام نادر خان يعنی عبدالکريم [کاظم

خان که در  نواسه شيرعلی خان فرزند مدعی تخت و تاج افغانستان يعقوب 
ن عبدالکريم بود که در حقيقت اي. راولپندی ھند می زيست، ثابت می ساخت

در جنوب کشور  انگليسھا او را نزد قبايل منگل فرستادند، برای اينکه 

                                                
167

نقش انگليس ھا "متن مکمل اين نامه در مقالۀ از اين قلم تحت عنوان [ :داکتر کاظم ع<وه ميکند که  -  
 10، قسمت سوم، مورخ "سقوط رژيم سقوی و پايه گذاری سلطنت محمد نادر شاه شھيد در عروج و 

   .]آن<ين درج گرديده است   ، منتشرۀ افغان جرمن 2016ی جنور
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در زمينه تعيين سرنوشت . پايگاه مخالف با امير امان N را ايجاد کنند
مبنی بر ارتباط نادر  نادرخان، امير امان N نارضايتی سفارت شوروی را 

مان N خان نادر خان را به کابل ا. خان با بسماچی ھا نيز در نظر گرفت
اين که وی را دور ساخته  و برای ] از قطغن و بدخشان کاظم[احضارنمود 

به افغانستان ] از سفارت فرانسه کاظم[باشد، درعوض محمود طرزی که 
نکات فوق برای من تازه و بسيار  . »168آمده بود، در فرانسه سفير ساخت

  ].اطرآنھا را اقتباس نمودمپراھميت پنداشته ميشود وبه ھمين خ

  

  :کابلجنگ  -٧

 مسکن غBم حيدرخان) جنرال(جرنيلمنزل  ر سردار شاه وليحان د
يارمّحمد ولسی ، جنرال ]١٩٢٩ اکتوبر ۶[١٣٠٨ ميزان 14رتاريخ د.  گرفت

سنگرھای بلند  و بسوی قرارگرفت بچه سقاو خود درمقابلکرش لباوزيري 
را با سقاويان آغاز نمود و ديری  درھمان روز جنگ و  پيش رفت کابل

در کرنيل شاه وليخان .  نگذشت که چھار سنگر را از سقاويان گرفت
جی اج رسـپاه سـا�ر صاحب مّحمدنـادرخان دکرده بود، وچھلستون دربار 
منتظر   و آنھا»گجويان وشکست يا فتح جنومن با  ، عليخيلدرميان طايفۀ 

ازاينکه به سنگرھای لشکر نجات سر قبل کـرنيل شاه وليخان .  بودندخـبر
اينکه  .سقاوی محمدعمرخان مBقات کرده بود] جنرال[بزند، با سورجرنيل

  .  »چه چيز به او گفته بود، من از آن بی خبربودم«سور جنرال 

به محاصرۀ ارگ » ھمان شب«جنرال وزيری  فيصله نمود که «
کر نجات ،  شب دھل حمله بر ارگ نواخته شد ولش9رساعت  د.پردازد

سه ساعت بعد بچۀ سقو را در . به مرکز شھر کابل رسيدند  صبح 7درساعت 
ارگ محاصره کردند، درحالی که تمام سنگرھای بيرون ارگ بچۀ سقو را 

  .تخريب نموده بودند
، سـردار شــاه ولی ]١٩٢٩ اکتوبر ١٠ [ش١٣٠٨  ميزان18ر روز  د
خود وبا ھمراھی يک تعداد سوار براسپ با پيره داران جاجی وگرديزی خان 

آو آنقدر . داد  وبرای ما مبارکی گرفتن کابل رارسيد،  کابـلبه  از سران قومی
ريش و روی ھر قوماندان و مشر لشکر نجات را می «خوشحال بود که 

 معتبرين شھر« .  را نزدش آوردعـبدالـولييک کسی پسر دوساله او  ».بوسيد
                                                

168
 در آرشيف مقا�ت "شيون کابلی"به ياد نويسنده و شاعر آوارۀ افغان ـ له مق��ارجوع شود به  -  

  نويسنده
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وھيچکس را  نديديم که برای ما فتح شھر ھمه در خانه ھای خود بودند  کابل 
از خوشحالی فرياد  »تنھا مردم فقيرکابل«،مگربجای آن، ».را مبارکی بگويد

  . »!زنده باد غـازی امان هللا خان...زنده باد فاتحين کابل«: ميزدند

 معاريف کابل وسرداران از خانه ھای «کرنيل شاه وليخان با رسيدن 
 را مبارکی می دادندکابل گرفتن  شاه وليخان  به خود بيرون  آمدند وھر کدام

 ميزان 18ر ھمان تاريخ د.  »  از دورۀ گذشته به اوشکايت ھا  ميکردندو
از شوربازارکابل ، سـردار شاه محمود خان ]١٩٢٩ اکتــوبر ١٠ [١٣٠٨

از حد زياد  :رسيدبه قرارگاه لشکر نجات کابل بسواری اسپ درکنار دريای 
 مّحمد ګل خان مومند ، زمرک خان ]درھمين روز [. شدمعلوم میوارخطا 

رديـزی، مـولـوي هللا نـوازخـان، شـاه محمود خان گځدراڼ، عـبدالغـني خـان 
  .، آمدندجنرال يارمّحمد خان وزيريتبريکی نزد  برایو شاه وليخان 

  که قبل از آنکه نظرجنرال وزيری به رجال ومشران جنگ اين بود
 به کابل برسد و مشکل ندھار، مشرقي ، جنوبي و شماليکلشکرھای سقاوی از

محـمـدګل قبل از ھمه ( .ايجاد کند، بايد ھرچه زود تر بر ارگ حمله شود
 ببـرک پسر( زمـرک خان ځـدراڼ بعد  و) که صاحب فکر حساس بودمـومـند
سپس .  را تائيد کردند جنرال يار مّحمد خان وزيرينظر)  مشھورخان

 اکتوبر ١٢ [١٣٠٨ ميزان 20کردند که در صبح روز ديگران نيز قبول 
ًا ظاھر «شاه محمود خان و شاه وليخان . گ آغاز شودارحمله بر ] ١٩٢٩

طبق  .زيرا که خانواده ھای آنھا در ارگ بندی بودند » ردند اظھار نکچيزی
دود از داخل ارگ به ھوا  تصميم گرفته شده  فير توپھا بر ارگ آغاز شد و

  )٣٢٢-  ٣١۵ ناولی ترون،صص( .بلند گرديد
  

  :گزارش غباردر مورد سقوط کابل[

غبار،از حمله لشکر جنوبی گزارش متفاوت تری ارائه ميدھد ودرجلد 
به مجرد عقب نشينی «: دوم کتاب افغانستان درمسير تاريخ،چنين مينويسد

وباز خارج شدنش ازافغانستان )1308ثور6(1929شاه از غزنه در اپريل 
 6ًمث< در . نقشۀ سابق درافغانستان تبديل شد) جوزا4(مذکوردرماه می سال 

ثور شاه بدون شکست نظامی ومحض در سايۀ دسيسۀ درباری از غزنه 
عبداللطيف مھاجر « ثورنمايندۀ بچۀ سقو 25و در . رجعت قھقرائی نمود
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 4در . ،در پاکتيا نزد نادرخان به غرض مفاھمه ومصالحه آمد169»کوھاتی
 جوزا بازنماينده ونامه بچۀ سقو 5ودر . نستان خارج شدجوزا شاه از افغا

در پاکتيا رسيد و از نادرخان ) توسط عليشاه خان از بنی اعمام نادرخان(
  . تقاضای مصالحه و شرکتش در امور دولت نمود

. در سرطان نقشۀ جديد سری نظامی ضد بچۀ سقو طرح وعملی شد
 دلير نظامی حکومت وآن اينکه زمينه طوری فراھم آورده شد که قوۀ

اغتشاشی در محاذات پکتيا وننگرھار کشيده وجذب شود، تا مرکزکابل قوای 
نظامی خود را ببازد، وآنگاه حمله قاطع وناگھانی از جبھه پاکتيا عملی 

ًخصوصا که سيد حسين وزير جنگ قب< از مرکز دور . ودشمن امحا گردد ً
تا اين وقت حضرت . ودر و�يات شمالی کشور مشغول ساخته شده بود

نورالمشايخ که زمام حرکات قوای سليمانخيل را در دست داشت توانسته 
بود،که آنھا را برعکس سابق از معاضدت با بچۀ سقوواز مخالفت با 

خودش . از صحنه خارج نمايد» بيطرف«نادرخان منصرف نموده، وبشکل 
وارد ) نبرادرنادرخا(نيز در شھر گرديز به غرض مذاکره با شاه وليخان 

  .شد

 جوزا با قوای کافی به قوماندانی جنرال 23حکومت اغتشاشی که در 
محمدصديق خان صاحب زاده در گرديز حمله کرده ومغلوب وجنرال زخمی 

 سرطان به شھرگرديز 4شده بود، اينک بارديگر حملۀ قوی ترخودش را در
ی را البته قوماندان جبھه شاه وليخان فرار نمود وسپاه سقو. تکرارکرد

                                                
169

 می، مولوی عبداللطيف نام،مھاجر ھندی که 17 ثورمطابق 27در«:فيض محمدکاتب مينويسد که  -  
دردسيست وخديعت خود نظيرندارد، وعموم ناس او را خادم وجاسوس انگليس واز گروه وسواس وخناس 

 بردران می پندارند، اقدام در ارقام نامۀ مصالحت ختامه بنام محمدنادرخان وشاه ولی خان وشاه محمودخان
راحت و ) اسان زائی(او که درسمت جنوبی سرگرم تھيۀ اسباب وآ�ت ورفع انق<ب از مملکت وتيسير

وشرحی از پول . در روز شنبه غرۀ ذيحجه نوشت...رفاھيت ملت و دفع خونريزی وتحصيل امنيت بودند 
ونيامدن وی درکابل  فرستادن خود برای محمدنادرخان و دعوت او جھت نظم ونسق امور امارت افغانستان

 رقم فرمود که بازھم راه چاره باز و رشتۀ صلح وآشتی خواھی دراز است، اگر  درکابل وبرخ<ف شدن 
فھوالمطلوب وا�ھرسوء رفتاری که نسبت به عائله و فاميل وبازماندگان شان از ھ<ک و دمار به  بياييد،

درخصوص حصول اعتماد دراين پيشنھاد داده خواھد شد،نه برما و نسبت روی کار آيد، به خود شان 
مولوی عبداللطيف وکيل مطلق است که ھرتعھد وقراردادی که موجب اطمينان شان باشد، حتمی ا�جرا و 

ومولوی مذکورکه اين تعھد وپيشنھاد را به اشارۀ دولت . از سوء خاتمه و اجراأت وخيمه مبرا دانند
خود به امضای شيرجان وزير دربار ومھر حبيب هللا خان انگليس نموده بود، با اعتماد نامه ايکه برای 
  )201-200ص(».حاصل کرد، نزد محمدنادرخان وبرادرانش رفت
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درگرديز وماحول آن مشغول گذاشت واين مشغوليت دشمن تا سقوط کابل 
  »....عين اين نقش سری در محاذ ننگرھار نيزبازی شد.طول کشيد

غبار بعد از شرح نقش ھر يک از رجال ھمرکاب وھم نظرنادرخان، 
مثل محمدگل خان مومند، م< صاحب چکنھور،پادشاه گلخان،سيد حسن خان 

رزا پاينده خان ، حبيب هللا پاچا،سيد احمدپاچا،سيد حبيب کندکمشرکنری،م
،مينويسد که 170پاچا،عبدالمجيد پاچا،محمدامين خان وعبدالرزاق خان وغيره

 از جاجی به غرض استمداد  ]171[سرطان هللا نوازخان ھندی30در تاريخ « :
سيد عبدهللا شاه جی ھندی ھم . به ع<قۀ وزيری آنطرف خط ديورند رفت

ميرزا . ون شاه محمودخان برادرسپھسا�رنادرخان معين شدبحيث معا
.  اسد در پکتيا منتشر ساخت15را از » اص<ح«نوروز خان لوگری جريدۀ 

از قوۀ پکتيا » مچلغو«و» ميرزکه « اسد يک قوۀ سقوی در بين 29در 
در آخر سنبله ده ھزار مرد مسلح وزيری ومسعودی وارد . شکست خورد

  .پکتيا شد

نادرخان از جاجی برای حضرت شوربازار  :دامه ميگويد که غبار در ا
نورالمشايخ  نامه ای نوشت وکمک او را برای حمله برپسرسقو  تقاضا 

  :نامه بيان ميکرد. نمود

  » قمری1348 صفر20مورخه مورخه «

احوا�ت اين و� تا حال . جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم
مگر نقصان بسيار به سقويھا . استغالب وگاه مغلوب برای لشکرمايان
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  15 -14، ص 2غبار، افغانستان درمسيرترايخ، ج-  
سابقۀ طو�نى در خدمت "  ملتانى  هللا نواز" و ادمک ، خاندان بار، پوھاند حبيبى ،آقايان غبه گفتۀ   - 171

برادرش با سفارت انگليس در کابل . در دورۀ امانى يک شخصيت مشکوک بود. يس داشت حکومت انگل
معروف مو�نا " نامه ھاى  ابريشمى"عبدالحق خادم شان  شخصى بود که راز . ارتباط مخفيانه داشت

ادمک .  زيادى از مبارزين ضد استعمار انگليس شد عبيدهللا سندھى را افشا کرده و سبب دستگيرى تعداد
او در رابطه با قبايل سرحد خدمات ارزشمندى را براى .... مينويسد که هللا نواز  خان ادم خطرناکى  بود

ر ايتاليا در کابل نيز سفي. وزارت خارجۀ جرمنى او را جاسوس انگليس ميداند. نادر شاه انجام داده است
هللا نواز خان بحيث وزير  و به . ودسر سخت نادر شاه بهللا نواز خان که از ھواداران .   را  داردفکرعين 

 از راه ھند بريتانوى به ١٩٣٢هللا نواز خان در سال . تعقيب آن به صفت ياور اول محمد نادرشاه مقرر شد
مدتى وزير  . براى گفتگو در موضوع  جزاى قاتل سردار محمد عزيز در برلين  شرکت نمود.  آروپا رفت 

افغانستان  در ) وزير مختار(  بحيث سفير ١٩٤٥ و ١٩٣٥الھاى بين س. دربار و وزير فوائد عامه بود
برلين ايفاى وظيفه نموده  و غ<م صديق خان چرخى  و ھواداران ديگر غازى امان هللا خان را تعقيب 

دفاع ازاستق<ل وشاه امان هللا ،وجيبۀ ملی،ازاين .(اوميخواست امان هللا خان را ترورکند.ميکرد
 )12قلم،مقالۀ



 262 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

اميد قوی داريم که آن صاحب از غيرت وحميت که دارند اين .ميرسد
را معاونت نمايند که اين کشتی طوفانی راخداوند به ساحل مراد » جاھل«ملت

172»محمدنادر. زياده چه عرض کنم. برساند
  

سردار شاه محمودخان نيز نامه ای عنوانی نورالمشايخ نوشت بدين 
  :مونمض

  : قمری1348 ربيع اثانی 5مورخه 

جناب معظم محترم مھربان حقايق آگاه حضرت صاحب نورالمشايخ را 
مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت صاحب توجه نخواھند فرمود؟ ما چند تا 

سپھسا�ر شاه وليخان وشاه محمودخان در پاکتيا، محمدھاشم خان (برادران 
تيم کرديم، اگرشما کوشش نفرمائيد ما ھم تا امروز ھرچه توانس) در ننگرھار

مخلص .... وافغانستان وخاندان ما وخاندان شما برباد ميشويم. مانده ميشويم
اصل اين نامه در دوسيه اقای محمدمعصوم المجددی ( » .صاحب شاه محمود

173)غبار.پسرشمس المشايخ صاحب ضبط شده است
  

ايت وکمک خود را غبار ع<وه ميکند که از اين ببعد نورالمشايخ حم
 جوزا طايفۀ احمدزائی وطوطی خيل 23ودرتاريخ « از پسرسقو منع کرد 

ومنگل ميرزکه از طرفداری بچۀ سقو دست کشيدند وحمايت خود را از 
174»نادرخان اع<م نمودند 

  

ھمچنين درماه سنبلۀ ده ھزار کلداراز طرف وکيل التجار سابق افغانی 
عبدالغنی سرخابی لوگری ھم . رسيدبه جاجی )عبدالحکيم خان(در پشاور

برای عبورلشکرپکتيا به استقامت کابل، برای پانزده ھزارنفر آذوقه مھيا 
درحالی که مھردلخان قندھاری يکی از طرفداران جدی شاه امان هللا در . کرد

اخير سنبله در قندھار قيام کرد وسپاه سقوی را مغلوب وچند صد نفرشان را 
معھذا مھردلخان که حکومت قندھار را . بودکشتار دسته جمعی کرده 

سپين [دردست داشت ھمينکه محمدھاشم خان برادر سپه سا�ر ازسفيد کوه 
به قندھار رسيد، به تلقين چند نفر طرفداران نادرخان قيادت قندھار را ] غر
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  13، ص2، افغانستان درمسيرتاريخ، جلدغبار-  
173

   16، ص2غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد-  
174

 شد و ري مخالف امزي بود، ن]سقوی[مي رژاني از حامی که روزخي نورالمشا«:بگفتۀ داکترکاظم  -  
 بوده و گناھاني خون بختاندني هللا مسئول ربي صادر کرد که حبی شرعی فتوا1929 جون 14 خيبتار
 محمد نادرخان تي را به حمالي خماني سلی ھای فتوا غلجائني سلطنت را ندارد و با اۀ ادامی اس<متيکفا

  )2016افغان جرمن آن<ين جنوری...نقش انگليسھا در عروج وسقوط رژيم سقوی و(». ديکشان
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به محمدھاشم خان تسلسم کرد، زيراھنوزنادرخان دعوی سلطنت نکرده بود 
  . خان گمان ميکردند نادرخان برای او خدمت مينمايدوطرفداران امان هللا

شاه وليخان با يک قوه پکتيائی و ) سپتمبر27(1308 ميزان 6در
. وارد خوشی لوگر بدون مقاومتی گرديد" دوبندی"پنجھزار نفر وزيری از 

ًسورجنرال محمدعمر خان که قب< با�ی شاه امان هللا به جھتی گرفته وآزرده 
 لوگر متمرکز بود، -  قوماندان قوۀ سقوی در درويششده واينک به حيث

موافقت خود را با نادرخان اع<م کرد وگفت که نخواھد گذاشت سپاه تحت 
 ميزان قوای 8در. قيادت او در عبور سپاه پکتيا از لوگر، به تعرض بپردازد

را اشغال وقوۀ مدافع سقوی را ) تنگی واغجان( کابل- پکتيا معبر عمدۀ لوگر
اين قوه عبارت از شش کندک بود که از مرکز درويش برای . تدرھم شکس

نيز ]توری؟[تا اين وقت يک عده مردان مسلح لوری. حفظ تنگی رسيده بود
اين . بغرض امداد پاکتيا از آنطرف خط ديورند درعلی خيل رسيده بودند

ًسوقيات ناگھانی ودقيق پاکتيا  مستقميا کابل را تحت تھديد قرار داد واسباب 
رت وسراسيمگی حکومت سقوی درکابل گرديد، زيرا تا حال به بچۀ سقو حي

چنين تلقين شده بود که سپاه او در تمام افغانستان بشمول و�يت ننگرھار 
واز قوای قبايل نادرخان خطری . مسلط ودر پاکتيا در حال پيشرفت است

 درحالی که اينک سپاه پکتيا دروازۀ تنگی واخجان را. متوجه کابل نيست
را از مدافعين سقوی با » ماداغه« ميزان  معمورۀ 10دردست داشت و در 

تاوقتی که حکومت . شش کندک از ماداغه مدافعه ميکرد. شمشير بازگرفت
اغتشاشی ميرفت قوای تازه دمی تجھيزکند و يا قوه ھای عسکری او از 
قطغن وننگرھار وگرديز به امداد کابل برسد، مفرزۀ پيشدار پکتيا به 

اندانی هللا نوازخان ھندی در محل چھار آسياب چند کيلومتری پايتخت قوم
شاه وليخان با قوۀ ) 1308 ميزان14(فردای آن.  ميزان رسيده بود13در

عسکر .  ميزان جنگ درکابل مشتعل گرديد15در. کافی پکتيا و وزيری رسيد
  .قليل سقوی در قله ھای آسمائی وشيردروازه وبا�حصار بسختی ميجنگيد

بحای هللا نوازخان ھندی  بايد [ر زمرۀ پيشدار قوۀ پکتيا و وزيری د
هللا نواز ملتانی ]سيستانی.نام جنرال يارمحمدخان وزيری ثبت ميشد

ومحمدگل خان مھمند بخط بينی حصار وشاه وليخان بخط چھلستون 
ًحبيب هللا بچۀ سقو شخصا درميدانھای جنگ دفاع . ودارا�مان شامل بودند

 ھنگام که قوۀ اغتشاشی بعلت قلت عدد در حصارارگ رفت، شب. مينمود
اعظم . محافظين کمی در ارتفاعات کوه ھا وبا�حصار وتپۀ مرنجان باقيماندند
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اين .خان ميدانی يکی از رفقای مسلکی حبيب هللا مامور حفظ شيردروازه بود
شخص باقوای مھاجم سازش نمود و سنگر دفاعی خود را به ايشان 

مين سبب دولت جديد نادرخان ابتدا او را رتبۀ کندکمشری به ھ.(گذاشت
دستجات مھاجم پکتيايی .) بخشيد وبعدھا درحبس نگھداشت تا بمرد

 ميزان با 16درتاريکی شب قله ھای جبال با�حصاررا اشغال نمودند وفردا
دفاع شديد ودليرانه يی که حبيب هللا بچۀ سقا  وافسرعسکرمحدودش 

گاه نمودند،قوای پکتيائی شھرکابل را اشغال دربا�حصار وچمن وگذر
بچۀ سقا با افراد انگشت شمارش در داخل ديوارھای ارگ متحصن .کردند
به اينصورت سپاه پکتيا در طی ده روز توانست ازپکتيا ولوگربکابل . گرديد

مفصل اين مجمل درکتاب بحران ونجات تاليف محی الدين (.رسيده وفتح نمايد
  )غبار.جريدۀ انيس مذکوراستانيسموسس ونويسندۀ 

 ميزان ارگ کابل درحالت محاصره قرار داشت وبچۀ سقا منتظر 17در
رسيدن قوای امدادی ازگرديز وننگرھاروغزنی وکوھدامن وکوھستان 
وو�يت قطغن بود ،زيراسيدحسين وزيرجنگ با يک قوۀ کافی ازقطغن به 

رجعت به کابل وسپاه سقوی ننگرھار نيز در . استقامت کابل درحرکت بود
ًشيرجان وزيردربار وملک محسن والی کابل قب< به کوھدامن .شتاب داشت

مگر ازھمه . رفته بودند واينک مشغول تھيه وتجھيز قوايجديد بود
پيشترپردل سپھسا�ر سقوی که درلوگر معسکرداشت، ازعبور قوای پکتيا 

با شش وحمله شان بکابل مطلع شد وبسرعت » ماداغه «از تنگی واخجان و
کندک عسکر از لوگر حرکت و از راه پغمانوارد کوتل خيرخانه گرديده 

اما سپاه پکتياجلو او را .بغرض شکستن محاصرۀ ارگ مارش نمود
پردل که درصف مقدم می جنگيد با گلوله يی . گرفت»خيرخانه«درموضع 

 -کندکمشرتوپچی ميزان توسط 18در. ازپا درآمد وسپاھش منھزم شد
 که يکی ازھواخواھان جدی رژيم امانيه ومخالف ومحبوس محمديعقوب خان

حکومت اغتشاشی بود،ارگ کابل تحت گلوله باری توپ قرارگرفت وحلقۀ 
 ميزان گلوله 19روز. ًارگ شديدا دفاع ميکرد.محاصره ارگ تنگ ترگرديد

دراين ضمن جبه .باران ارگ ادامه يافت وحصارمحکم آن شگاف برداشت
تا شام حمله . وستونھای آتش ودود تصاعد نمودخانۀ ارگ محترق گرديد 

درحالی که حبيب هللا بچۀ سقاو .آوران در زيرباره  وبروج ارگ رسيده بودند
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با ھمکاران خويش در تاريکی شام از دروازۀ شمالی ارگ خارج وحلقۀ 
  ]175».محاصره را عبورکرده بود

اکنون که گزارش غبار را به عنوان يک مورخ آگاه ونه طرفدار [
نادرخان خوانديم و پيشروی نيروھای پکتيايی و وزيری را تا رسيدن به 
دروازه ھای ارگ و فرار بچۀ سقا ديديم، به سراغ جنرال وزيری می رويم 

ازنوشته ھای جنرال وزيری، استنباط .وخاطرات او را از نظرمی گذرانيم
ه ودر ًميشود که او باسپاه وزيری از پکتيا مستقيما به سوی کابل مارش کرد

دوبندی لوگرسردارشاه وليخان از او استقبال نموده و تا کابل او را ھمراھی 
کرده ودرنزديکی کابل شاه ولی خان از او جدا شده وبه استقامت  چھلستون 
رفته، مگرجنرال وزيری به سوی بينی حصار پيش رفته و ھمينکه وارد 

ھل جنگ را  شب د9کابل شده، تصميم گرفته جنگ را آغاز نمايد وساعت 
نواخته وجنگجويان وزيری چھارسنگربلند را اشغال کرده اند  وفردای آن 

ًبعدا سردارشاه وليخان ھمراه يک تعداد از .  ارگ را بمحاصره گرفته است
 ځلمی خان منګل، زمرک خان ځدراڼ و ملک جانخان :مشران پکتيا از قبيل 

 درھرحال آنچه .آمده اند جنرال وزيريبه سواری اسپ به ديدار  ،ځاځی
درخاطرات وزيری مھم وبرای مورخان تازه  است، مکتوب ھای نادرخان به 
اقوام وزيری وتعھد وی گرفتن کابل برای شاه امان هللا وھمچنان پيام بچۀ 
سقو به سردارشاه وليخان و سران قبايل مھاجم برای دادن امان جان به او 

 شوربازار وجواب شاه وليخان به بچۀ سقااست که توسط حضرت
 ميزان به 19محمدصادق مجددی ھمراه با دو تا م<ی سقوی در شب 

البته تصميم معقول سران . قرارگاه جنرال وزيری رسانده ميشود
لشکربخصوص پيشنھاد محمدگلخان ممھند  به جرگه اين بود که چون زنان 
واطفال خاندان نادرخان و برادرانش نزد پسرسقاو گروگان ميباشند، لذا به 
سردار شاه وليخان اختيار داده شود تا ھر طورکه �زم می بيند جواب 

  .]بقيه ماجرا را از زبان جنرال وزيری دنبال ميکنيم. پسرسقو را بنويسد

  

  :  پيغام بچۀ سقو به فاتح کابل  وجواب  سردارشاه وليخان -٨

 ساعت نه شب ]١٩٢٩ اکتوبر ١١ [ش١٣٠٨  ميزان19رتاريخ د
با حضرت نورالمشايخ مجددي ، برادر  مجددی] ادقمحمدص[لگغاآحـضرت 

                                                
175

  18 - 14، صفحات2 غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  
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پسرسردار سليمان خان بن سردار آصف [دو نفرمBی و سردارعليشاه خان
بنابرمقالۀ داکتر  [ بچه سقاوبراثر تقاضای شفاھی]  محبوس در ارگ-خان 

کاظم دربارۀ ميرھاشم خان، حضرت مجددی حامل نامه ای از سوی پسر سقو 
وسردار عليشاه  خان را نيز از محبس ارگ با او  .ودبه سردارشاه وليخان ب

فرستاده بود تا به شاه ولی نشان داده باشد که خانوادۀ او در چنگ پسرسقو 
برای خواستن امان جان برای بچۀ سقو وخانواده اش ] سيستانی.زندانی است

سوار برموتر با بيرق سفيد از ارگ خارج شده به قرارگاه لشکر نجات وارد 
ل گمّحمددراين جرگه .بزرگان لشکرنجات درميان خود جرگه کردند .گرديد

. نيزحضورداشتندمـومنـد، ســردار شاه ولی خان، و سردار شاه محمود خان 
ل مجددي گغاآحضرت تصميم خود را به جنرال يارمّحمد خان وزيري  

 اجازۀن و يا ا ام،» بچه سقاو ملتقاتل« به  :ھمراھانش واضح گفت کهو
قدرت را بزور از «وعBوه نمود که تصميم ما اينست که . اده نميتوانددفــرار 

   »...بچۀ سقو بگيريم ودستان  خودش را در ارگ بسته کنيم

 بصورت  واجازه  صحبت خواست « ًفـورا  سردار شاه ولی خان 
،ھمان چيزی را جنرال يارمّحمد خان وزيري «: چنين گفت » بسيار عاجزانه 

اکنون ما . ل واحد تمام بزرگان ومشران ما خطور ميکردگفت که در فکر و د
ن و مرد زخانوادۀ  ما و قرار دارد  گ ار در اوبا بچۀ سقو چطور جنگ کنيم؟

زندگی خانوادۀ ،فشار از طرف ما بر حبيب هللا .  در نزد او گروگان است...و
مگر بازھم  بخاطر نجات وطن ھرچيزی که . ما را به خطر می اندازد

  ». داريمموافـقهھم به آن محمـود فيصله کنند، من وشاه بزرگان 
ر اردھر دو س«:در خاطرات خود مينويسد که جـنرال وزيری 

که يک ل مومند گمّحمد.  »شکست خورده معلوم می شدندپــريـشان و 
 ھوا و روحيه و بود يرک زھوښيار و شخصيت قومی  و مامورسابقه دار«
 حبيب ن امان بهديشنھاد کرد که فيصلۀ داپ،»ه را با دقت زيرنظرداشت گجـر
واگذاشته شود، به ) شاه ولی خان و شاه محمود خان(برادر دو سردار  به هللا

تمام .  گروگان گرفته شده استحبـيب هللاين دليل که ناموس ايشان از طرف 
 بـچه  به سـردار شاه ولـيخانبزرگان اين پيشنھاد مومند را تائيد کردند و

  : نوشتچنين سـقاو

و ،  استیافغانستان ] سلطنت[تو غاصب حکومت ! حبـيب هللابرادرم  «
کنون تو امان  ، ااز دست تو تکه تکه شده استافغانستان ملت مظلوم 
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با آل وعيال خود از دروازۀ شمالی . از طرف ما به شما امان است . ميخواھی
  ».دست نزنیبيت المال و جبه خانه  به  ،ارگ به کوھدامن برو

 ساعت ده بجۀ شب بود که اين نامه به حضرت اغاگل مجددی  ودو 
با دو مBی ھمراه ل مجـددي گ حضرت اغــا .نفرمBی سقوی تسليم داده شد

. به موتر خود نشست  وبسوی ارگ حرکت نمود] سين.بشمول سردار عليشاه[
از راه بچه سقاو چيزی کم يک ساعت بعد اعضای جرگه مطلع شدند که 

حبيب از محبس «در ھمان تاريکی شب . رده استفرار کگ ارالی دروازۀ شم
سـپھسا�ر مّحمد نادرخان، شاه ولی خان، شاه اعضای خانوادۀ   ]در ارگ[هللا

سردار عليشاه خان و و اعضای خانواده محمود خان، سر دار اسد هللا خان، 
 درخان  مّحمـد ناتا اين زمان،. »کشيديم  را اعليحضرت امان هللا خانبرادر
از کشور بيرون  رفته  و برگشت ، امان هللا خـان منطقۀ جاجی پکتيا بود  در

با مشران لشکرنجات ّمحـمد نـادرخان د مگر .او بصورت عاجل نا ممکن بود
وطن، در قرآن تعھد وامضاء کرده بود که در صورت پيروزی برسقاويان ، 

از اعضای خانوادۀ به يکی اعـليحضرت غازي امان هللا خان يا «سلطنت  به 
  )٣٢٩-  ٣٢۴ جنرال وزيری، صص( ».سراج سپرده ميشود

ھر  و  آمد کابلبه ارګ ، مّحــمد نادرخان سه روز بعد از گرفتن  
قوماندان وسرکردۀ  لشکر نجات را چنان در آغوش خود سخت می 

او .  »در آغوش ميگيرد  راحجـر اسـود« بيت هللا ردگرفت،مثلی که حاجی 
  ميزان 23ر د. د از گرفتن کابل را درقصر چھلستون گذشتاند شب چھارم بع

 از و مّحمدنادرخان »ما بزرگان قومی«] ١٩٢٩ اکتوبــر ١۵ [١٣٠8
کابــل و در آنجا تعدادی از معاريف . يم رسـيدۀ ارگ سBمخانبهچھـلستــون 
 يک تعداد از. آمده بودندادرخان ن سپه سا�رمحمد برای استقبال از سـرداران 

در بيانۀ کوتاه خود به مّحمدنادرخان . اعضای سفارتخانه ھا ھم ديده ميشدند
وتمام کارنامه ھا وقربانی ، از زحمات وتBش ھای خود بيان کرد « حاضرين
مگر از خدمات .... وطن را به نام خود وبرادران خود نسبت دادنجاتبرای  

اعليحـضرت ه اشاره خشک ھم بو...ما وتBش ھای ما اندکی ھم ياد نکرد
  » . به وطن کردغازي امان هللا خان 

»  وافراد چاپلوس مال و مقام گرسنه گان وتشنه گان «  بدون معطلی 
 ســردار امـيـن جان(  امان هللا خان برادرو يک تعداد بزرگان قومی و
بزرگان ومشران   مگر. کردندادرخان  بيعتبه ن، )]اھرزاده نادرخانخو[

از اين طريق به و  خاموش ماندند و، ځدراڼ و تڼی، دوړیدعو، مسیوزيـر
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يکی از جنرال وزيري . فھماندند که آنھا ازاين فيصله ناراض اندنـادرخان 
اين امان هللا خان  بخاطر« : گفتمامور مومندبه  ،بود وامان هللا خانمخلصان 

کنون ھم جويھای خون را جاری ميکنيم مگر  ، اھمه خون خود را ريختيم
 اين سخن را کسی ھمانشب ». حصل استقBل کمی نزديک می بودمکاشکې  

 ١٧) [١٣٠٨ميزان ٢۵ ( فردای آنروز.رسانده بودمّحمــدنـــادرخان به 
 و ی وزيرنزد بزرگان ل خان مومند گشاه محمودخان و مّحمد]١٩٢٩اکتوبر 
ی آمدند تا احوال بگيرند و درضمن خواھش نادرشاه را به انھا برساند دعومس
جنـرال . ». امروزشاه  بطور خاص ميخواھد با شما مBقات کند«:که

 شاه محمو خان و مّحمدګل باو اين دعوت را پذيرفت يـارمّحمـد خان وزيری 
 ، جای که نادرشاه در آنجا ســردار فتــح خانيکجا به خانۀ خان مومند 
با داخل شده به حويلی سردار فتح محمدخان ،  .، رفتسکونت داشت

البته بعد از احول پرسی [،  برای استقبال ما از خانه بيرون آمد رخان مّحمدناد
من افغانستان و ملت «: نادرخان خطاب به ما چنين گفت]ونشستن در سالون

خدمات  وطن ر راه نجات د. يمی ھای شما ميباش قھـرمانمديون شخصا 
به من امروز ھم ....ھريکی شما انشاء هللا در دين ودنيا ضايع نخواھد شد

ايستاده ام که ما وشما در جاجی با�ی آن دعا کرده عھد و پيمان ھمان 
  ».بوديم

سپه سا�ر «: به نادرخان گفت جـنرال يار مّحـمـدخا ن وزيـري 
شرو ، دکابل فتح شھمت وفداکاری بزرگان قومی هللا وبا نصرت ! صاحب
ر و از يک بخش وطن جمع شد، مگر در قندھا] بچه سقاو[حبيب هللا فساد 

اکنون . مشرقی وشمالی  ھنوز ھم طرفداران او فعال ھستند و بھانه می پالند
برای ما ضروری است تا به تعھد و پيمانی که در عليخيل جاجی  بسته ايم به 

با عملی شدن  ھمين پيمان جلو خون ريزی ھای  بيشتر گرفته . آن عمل کنيم
علی  ھمان پيمان وتعھد  امروز ھم من به....«:گفت مّحـمد نـادرخان .ميشود
ھرفيصلۀ شما  وطـن  بعد از آوردن آرامی وامنيت در.... جاجی ايستاده امخيل

درتماس اعليحضرت امان هللا خان ما با ... عزيزان ، فيصلۀ ما برادران است
جنرال (».ميشويم تا به وطن خود بازگردد و اين کار کمی وقت ميخواھد 

  )٣٣۶ - ٣٣٠ وزيری،صص
  :ند دزدان حبيب هللا کلکانیپايان کار با

داکتر زيرکيار،از عاقبت کار وپايان سرنوشت حبيب هللا بچۀ سقو که  [
به دستور نادرشاه محکوم به اعدام شده چيزی نميگويد، معلوم نيست که 
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جنرال وزيری دراين مورد که بخش جالب وبيانگر نتيجۀ آنھمه لشکرکشی 
 اينکه خود داکتر از آوردن اين برای نجات کابل بوده است، چيزی نگفته يا

اين بخش را از زبان غبار . بخش از حوادث تاريخی صرف نظر کرده است
  :ميخوانيم

 19[بچۀ سقا با ھمکاران خويش در تاريکی شب « :غبار مينويسد که 
اول به کوھدامن وباز به . از دروازۀ شمالی ارگ خارج شد ]1308ميزان

اينھا مطلع شدند که . ز قطغن رسيدچاريکار رفت وسيدحسين وزير جنگ ا
سپاه ايشان در قندھار وننگرھار ولوگر وپکتيا درھم شکسته ويا منھزم 

سيد حسين واکثريت باند، طرفدار تجمع جديد وتجھيز قوا وحمله .گرديده اند
بکابل بودند، مگر عده ای ديگر که از قبل با سياست اشنائی وارتباط داشتند 

 دارای منزلت ومقام بودند،ازاين فکر وعمل ودر قعر دستگاه اغتشاشی
لھذا .از قبيل خواجه بابوخان،وملک ميرعلم خان وغيره.جلوگيری کردند

بسرعت مفاھمه ومذاکره غير مستقيم ومستقيم بين کابل وچھاريکار شروع 
شد ودر يک ھفته زمينۀ طوری مساعد شد که حبيب هللا علی الرغم پافشاری 

صورت تضمين حيات او ورفقايش وتعھد سيد حسين حاضر شد تا در 
البته نادرشاه اين تعھد را . نادرشاه در روی قرآن بدون جنگ تسليم شود

 ميزان به 25پذيرفت وبرای اطمينان بچۀ سقو شخص شاه محمودخان را در 
او بسھولت و زبان سياسی اين ماجرا جوی بيسواد را . چاريکار اعزام نمود

  ).اول عقرب( بکابل آورد رام وآرام ساخت و بدون درنگ

پدر شير احمدخان (شاه جديد افغانستان ھنوز درسرای فتح محمدخان 
در لب دريای کابل اقامت داشت،زيرا ارگ سلطنتی خساره برداشته ) شيرزاد

شاه در اطاق مستطيلی روی زمين مفروش . ومساعد برای سکونت نبود
درھمين وقت صدای . نشسته و يکعده مامورين ومردم در رفت وآمد بودند

ًموترھا از عقب عمارت بلند شد، ومتعاقبا حبيب هللا بچۀ سقاء وھمراھانش 
حبيب هللا با�ی پيرھن وتنبان و کورتی يک شال . از موتر فرود آورده شدند

بمجردی که اينھا . خشن عسکری بشانه انداخته بود و دستاری درسرداشت
سلح پاکتايی را در اطراف خود داخل حويلی شده و يک تعداد زياد محافظين م
نادرشاه بگفت تا حبيب هللا را . ديدند، احساس کردند که ديگر آزاد نيستند

. حبيب هللا بدون تغييری داخل خانه شده  س<م بشاه داد. نزدش بياورند
شاه سر برداشت و . ھيچکس از نشسته گان مجلس حرکتی نکرد وحرفی نزد

 دست اشاره بصف دست چپ نموده با به حبيب هللا نگاه کرد وآنگاه با
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در حد وسط صف جايی برايش باز کردند، . بنشينيد: م<يمت ظاھری گفت 
شاه روی دريشی . حبيب هللا بنشست وسکوت عميقی در مجلس طاری گشت

با�پوشی به تن ودستاری در سرداشت ودر صدر مجلس به تنھائی نشسته 
 سرد ومصمم خود را از ًشاه بعد از سکوت مختصری مجددا چشمان. بود

  :پشت شيشه ھای عينک بر روی حبيب هللا بدوخت و به نرمی پرسيد

حبيب هللا خان شما ازاين ھمه خونريزی و ويرانی که ! خوب«
  »درافغانستان نموديد، چه مطلبی داشتيد؟

ھرچيزی  تا وقتی که من اختيار داشتم،« : جواب داد حبيب هللا
جرا کردم، حا� که شما اختيار دار را که خير افغانستان دانستم ا

افغانستان شده ايد، ھرچه را که خير افغانستان ميدانيد ھمانطور 
خوب حا� شما چند روزی استراحت کنيد «:شاه گفت».اجرا کنيد

  ».باز خواھيم ديد

محافظين او را با رفقايش . مکالمه قطع شد وحبيب هللا برخاسته وخارج شد
ل ارگ رھنمونی کردند وآنھا ده روز ديگر درين توسط موترھا به زندان داخ

 11در روز .  البته درنھايت بی اعتنائی بمرگ.بسر بردند» مھمانخانه«
عقرب بوقت ديگر، به امرشاه اين محبوسين را از زندان کشيده و از دروازۀ 
شمالی ارگ خارج ودر زير برج شمالی ارگ مشرف به خندق حصار استاده 

ًنگداران دولتی قب< در آنجا بحال تيارسی صف کشيده درحاليکه تف. نمودند
بعد از چند ثانيه صدای آتش تفنگ برخاست،واجساد خونين حبيب هللا . بودند

شيرجان  جنگ، بچۀ سقا، برادرش حميدهللا سردار اعلی،سيد حسين وزير
وزير دربار، محمدصديق خان قوماندان جبھه پاکتيا، ملک محسن والی کابل، 

محمد محفوظ ھندی معين وزارت  وھدامنی قلعه بيگی بچۀ سقا وعبدالغنی ک
فردا نعش اينان درچمن حضوری کابل روی چوبه . جنگ، بروی زمين افتاد
176 ».ھای دار آويزان گرديد

  

                                                
176

  20 -19 ص،2ان درمسيرتاريخ، جلدغبار، افغانست-  
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 ماه قدرت خود روزگار مردم را سياه وتباه  کرده بودند 9باند دزدان سقوی که  درمدت 

 1308عقرب 11قبل از اعدام در 

  

  :]يجه گيری داکتر زيرکيارنت[

 »خپلواکۍ او غلواکۍ« اکنون برای من زيرکيار به ارتباط جنگھای
درمورد   يار مّحمد خان وزيري  مدبر جنرالچشمديدھای سرباز شجاع و

رخداد ھای ھر دو جنگ که  تعيين کننده و موثراست، بيشتر اعتبار دارد، 
محمد جنگ استقBل ، ردانگليس ھا . نسبت به فرضيه ھا وحدس وگمانھا

برای حصول استقBل افغانستان به پيروزی نرسانده بودند، چون  رانادرخان 
نظامی  از قدرت  زيرايک کارتوس ھم بسوی انگليس ھا فيرنکرده بود،او 
  . می ترسيدپکتيا گليس دران

  سپھسا�ر :  نويسد   می   تل   جنگ   به   رابطه   در  کتاب خود  در   غبارمگر  [
و    خوستی   مردم   از   ملی   لشكر   ھزار   ده   با        1919    می    26    در   نادرخان   محمد 

  توپ   وھفت   ھاوتزر   توپ   دو   و    منظم   عسكر   ھزار   سه   و   غيره   و   وزيری
  اشغال   را   تل   قصبۀ   و   حاکم   نقاط   قوا ب< درنگ   اين   رسيد،   تل   محاذ   در   ديگر 
  را   تل   جنگی   قلعۀ  دشمن    ھای   گلولۀ طياره   باران   زير   در   می    28    در   و   کرد 
  را   قلعه   آذوقۀ   و   چوب   و   تيل   ذخاير   سرعت   به   و   داد   قرار   ھا آتش ھاوتزر   زير 
  از   دشمن  )آنستبلری   فرانتير (   قطعات . زد   آتش   يلر   و   بيسيم   ھای   استيشن   با 
 درمسيرتاريخ،( . شد   واقع   خطر   مورد   آب   ذخيرۀ   و   کرد   فرار   خود   موضع 

  ).768    صفحۀ 
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ھندوستانی که در جبھه پکتيا با نادرخان يکجا بود  آيبك   حسن   ظفر 
مين ميکرد، درکتاب خاطرات خود وفاصلۀ توپ را با قلعۀ تل اندازه وتخ

  آتش   و   گرفت   نشانه   تل   قلعۀ   به   را   توپ  ً شخصا   مرحوم   سپھسا�ر«    :ميگويد 
  شده   گيری   اندازه   دقيقا   چون   و   کرد   اصابت   قلعه   بر   درست   توپ   مرمی  . کرد 
  ذخيره   که   ھای   توده   و   باروت   .اصابت کرد   قلعه   گدام   بر   گلوله   اولين   بود، 
  بلند   آسمان   به    سياه   دود   از   ستونی   قلعه   از   و   گرفت   آتش   ھمه   شده 
  ھم   ھنوز   که   شھر   نواحی   و   گرد   گاه   قرار   به   وضع   اين   ديدن   با   مجاھدين . شد 
  خوشی   از   منظره   اين   ديدن   از   لشكر   .حمله کردند   بود   ھا انگريز   تصرف   در 
کتاب ( .» شد   آتش   قلعه   سوی   به   نيز   ديگر   گلولۀ   چند.   گنجيد   نمی   جامه   در 

فضل الرحمن ترجمه وتحشيۀ    208 -  192 صفحات ،خاطرات حسن ايبک
  )]2003فاضل، چاپ، می  

ه اين زور بلک«:نتيجه گيری مقاله را چنين ادامه ميدھدداکتر زيرکيار 
انگليس ھا را پيھم  بود که وزيرستان، کندر، ژوب و ګومل  وقوت مردمان 

انگليس ھا را مجبور و شکست دادند وتلفات سنگينی بردشمن وارد نمودند 
مگرجنگ برده شده افغانھا با ! کردند تا ھرچه زود تر پيشنھاد آتش بيس کند

جنرال يار مّحمد خان »  خپلواکۍ او غلواکۍ «رجنگ د! لم پنچر شدنوک ق
ًشخصا شرکت داشت، و در ھردو جنگ جرگه ھای قومی ادامه وزيري 

  »      . داشتند و موضع گيريھا نيز معلوم ومشخص بود

  2016/ 1/ 20  برگردان مقاله به دریپايان

  

  :تبصره من برنتيجه گيری اين مقاله

ده توقع داشتم تا داکتر زيريکيار، ازاين مقاله يک من به حيث خوانن[
اگر ميگفت که ً:مث<. نتيجه عمومی تر وبھتری به دست خواننده ميداد

بکجا کشيد؟ يا درپايان توصيف از فداکاری ) بجۀ سقو"(غلواک"سرنوشت 
مردم وزيرستان،مينوشت که دزدی و رھزنی کار زشت ونادرستی است 

م ھرقدر ظالم وخون خوار باشد وھرقدر آد. وعاقبتش ذلت ومرگ است
بخواھد مردم را با کشتن وگردن زدن ودر آتش سوختن و مثله کردن 
بترساند و تابع خود بسازد، درحالی که نه سوادی  داشته باشد ونه آگاھی از 
دين وآيئن اس<می مثل بچۀ سقو، اطاعت کورکورانه از چنين کسی يک امر 

ته که ادامه اينکارھا تا دير زمان نا ممکن نا ممکن است وتجربه ثابت ساخ
چنانکه پسرسقا، با ھمين تصور وانديشه، وقتی بر قدرت و ارگ . است
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سلطنت دست يافت، فکر ميکرد که  حکومت کردن  برمردم ، مثل گرفتن 
ولی ھنگامی که با نارضايتی مردم و اقوام مختلف . ارگ آسان است

روبرو گرديد، دست به خشونت و کشت افغانستان در کابل و بيرون از کابل 
وکشتار وتجاوز وغارت ومصادره اموال مردم زد ،و تا توانست مخالفين 
خود را که بدون شک ھريکی از آنھا انسانھای با شرف و با عزت و منور و 

برمال و ناموس مردم . کارفھم و کاردان اين مملکت بودند، سر به نيست کرد
ايتی و شورش  ھای مردم را گرفته توانست، تجاوز نمود، اما نه جلو نارض

و نه يک يکروز از جنگ و ستيز با مردم فارغ گشت، تا سرانجام به ھمت 
وفداکاری فرزندان باغيرت اين کشور، از ارگ سلطنت که ميگفت با 
شمشيرگرفته ام وتا زنده ام آنرا ازدست نخواھم داد، از ترس جان 

ا فرارکند و دوباره به ھمان جای مجبورگرديد در تاريکی ھای شب،از آنج
اما او و رفقای ھمکارش بايد جواب ملت را می . برود که از آنجا آمده بود

جواب آنھمه ظلم وناروائی، آنھمه کشت وکشتاروعذاب وشکنجه  . دادند
آيا . وغارت وچپاول  وتجاوز به مال و دارائی وعزت مردم را پس ميدادند

ريزی وتجاوز وغارت خود ماه حکومت  خون 9پسرسقو درمدت 
پس يگانه جزائی که خاطر ! وھمراھانش پاسخی برای ملت داشت؟ نه خير

ھمه مظلومين و دادخواھان را تسکين داده ميتوانست ، به دار زدن او 
وھمراھانش بود که به امر وفيصلۀ سران لشکر نجات کابل در نخستين 

  .روزھای رويکار آمدن نادرخان  عملی گرديد

جوان ما بايد بدانند که خانۀ ظلم عاقبت خرابست وھرکس از نسل ھای 
راه دزدی وگردن کلفتی بخواھد مال وعزت مردم را تصاحب کند و يا غصب 
نمايد، بايد بداند که سرانجام روزی خواھد رسيد تا مردم حق خود را از وی 
بگيرند و  مجبور خواھد بود تا با دادن جان وحيات خود حقوق مردم را ادا 

  !]مايدن

2016/ 2/ 29پايان  
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  زدھممقاله سي

  

 

  ياداشتھا وبرداشتھايی از کابل قديم 

 آقای آصف آھنگ 

8 /1 /2014  

  

، يکی از شخصيت جناب آصف آھنگ

ھای نيک نام سياسی، فرھنگی وملی 

کشورماست که اکنون در کشورکانادا زندگی 

او ازبقايای مشروطيت سوم وسابق . ميکند

تحت رھبری ميرغBم عضو حزب وطن 

او عاشق وشيدای وطن خود . محمدغباربود

وی پيوسته از زيبائی ھای وطن .  بودافغانستان

ومردم آن ياد ميکند وحسرت وطن را ميخورد ودر ياد وطن آه ميکشد 

  . وافسوس گذشته ھای خوب راميخورد

از کارھ  ای مان  دگار فرھنگ  ی آق  ای آص  ف آھن  گ يک  ی ھ  م، ي  اد داش  تھا 
اس   ت ک   ه ) کاب   ل  ص   د س   ال پ   يش(»کاب   ل ق   ديم«ی او در م   وردوبرداش   تھا

صفحه با عکس ھای جالب تاريخی از کابل ق ديم وم ردم وتفرجگ اه ھ ا ٢٧۵در
م يBدی در آلم ان ب ه چ اپ رس انده ٢٠٠٠ومحBت تجمع م ردم درآن در س ال  

اند و درآن عBوه برمعرفی شھر وکوچه ھا وپس کوچه ھ ا وبازارھ ا وص نايع 
 ق     ديم، نک     ات ب     سيار ظري     ف ازرس     وم وآداب وعنعن     ات وپي     داوار کاب     ل

وس   رگرميھای م   ردم در روزھ   ای تعطي    ل  وخ   وراک و پوش   اک ومح    Bت 
تماشائی و کاکه ھا يا عياران کابل وغيره مسايل م ردم شناس ی ب ه بح ث گرفت ه 

 . شده است که خواندن ھرقسمت آن بسيار جالب وسرگرم کننده است
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 که نظير آن رادر جای ديگری يکی از بخش ھای جالب  اين کتاب
ًنميتوان يافت، بخش کاکه ھا وپرزه گويان  کابل است که واقعا برای خواننده 

 تا صفحه ٢۴۵غيرکابلی بسيار دلچسپ وخواندئی است واين بخش از صفحه
  .  کتاب را احتوا نموده است ٢٨٧

اختصاص يافته » )کاکه ھا(تعريف عياران«قسمت چھارم کتاب به 

سيستان « :ھمان آغاز بحث به سراغ سيستان ميرود ومينويسدواز . است
 وباستانی ما آشيانۀ پھلوانان وجوانمردان بوده وحافظ سرزمين پھناور بزرگ

فBت بوده، چنانکه شاعر بزرگ طوس فردوسی خراسانی نقش پھلوانان 

ًوسرداران ملی ما را مخصوصا سيستانيان را در شاھنامه تذکر داده 

ُفارسی دری جای فارسی پھلوی وفرس قديم را گرفت، اين زمانی که .است

در .د�وران را بنام عياران سيستان ياد کرده اند وجوانمردان نيز خوانده اند

  »177. تغيير نام يافتکاکهآخر کلمۀ عياران وجوانمردان به 

آھنگ ميگويد که دانشمندان وعارفين بزرگ چون شيخ عطار مرحوم 

محمدپارسا، صفات عياران وجوانمردان را به وحسين واعظ کاشفی وخواجه 

ً  قسم ذکر کرده اند وبه آنھا صفاتی را نسبت داده اند که اکثرا از خصايص 72

دراين جای شک نيست که برخی صفات . صوفيان بزرگ ما بوده است

عياران،جوانمردان يا کاکه ھا به مانند عارفان بوده، ولی در بعضی قسمت ھا 

صوفی گری بوده ودارای  خصوصيت  ويژه عياران ًکامB مغاير شيوۀ 

  ." ميباشد

آقای آھنگ، صفاتی را که شيخ عطار وحسين واعظ کاشفی به 

  :جوانمردان نسبت داده اند چنين برميشمارد

 -8 ورع،- 7 زھد، - 6 حلم، -5 علم،- 4 عقل؛ -3 ايمان،-2 اسBم، - 1

ّمروت،-10 کرم، - 9صدق،  -15حيا، -14 وفا، - 13 احسان،- 12شفقت، - 11ُ

-21نصيحت، -20استقامت، -19 صبر، -18 غيرت،-17شجاعت،- 16توکل، 

 -25کتمان اسرار، 24 متابعت شريعت،- 23علو ھمت، - 22طھارت نفس، 

-29حرمت والدين، - 28 نھی از منکر، - 27امر به معروف،-26صلۀ رحم، 
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 -33طلب حBل،- 32سخن به صواب، - 31حرمت ھمسايه، - 30حرمت استاد، 

   -36 صحبت نيکان، - 35 افشاء اسBم، - 34ز روی دانش، خاموشی ا

 ،B39 دستگيری مظلومان، -38 شکر گزاری، -37صحبت عق- 

 -42عمل به اخBص، - 41فکرت وعبرت،-40پرسش بيکسان ومريضان،

 -46 رضا به قضا، -45 انصاف، - 44 مخالفت ھوای نفس، -43امانتداری، 

  . ذکر سبحان هللا

 ازغيبت کردن، - 2 از مخالفت با شرع، -1: ايدآنچه جوانمردان را نش

-6 از بسيار خنديدن، -5 از سخن چينی کردن، - 4 ازمزاح کردن بسيار، - 3

از ستم کردن، -9 از حسد بردن، -8از حيله ومکر، -7از خBف وعده کردن،

   178 . از محبت به دنيا-11 ازاز قمار زدن،- 10

ت را در مورد  صف72سپس آقای آھنگ از قول خواجه محمدپارسا 

عياران وجوانمردان برشمرده ميگويد که صفات خواجه محمدپارسا در مورد 

عياران وجوانمردان نسبت به صفات دو عارف ديگر يعنی شيخ عطار 

  :وواعظ کاشفی بھتر به نظرميرسند و آن صفات عبارتند از

-5 آزاد از بند نفس، - 4 ياری، -3 انديشه کردن از بدی،- 2 راستی،- 1

خواستن - 8 بخشودن به دوست و دشمن،- 7وفا،-6شتن چشم ودامن، پاک دا

 جان ودل بستن برای کسی که مھر - 9برای ديگران آنچه برای خود بخواھی، 

 در زور خود را از مور -11 زبان را به بد گفتن نياموختن، -10بريده باشد، 

ن کردن کاری را تلقين وکرد-13 برآوردن مردا نامردان، -12کمتر دانستن، 

-16 دل آزار نبودن، -15رضا ندادن به خشم، - 14آنچه از دست  برآيد، 

زبان وودل يکی داشتن -19 نان دادن، -18 بردباری، - 17خودبين نبودن،

 -21 نکردن کاری که ديدن وشنيدن را نشايد،-20ودرپس وپيش يکی بودن، 

 درون از کين پاک -23 راه پارسائی ورزيدن،-22از بردباری دم نزدن، 

 رفتن بجای که او را بخواھند اگربيم جان ھم 25 تزوير نکردن،-24ردن، ک

 از تکبر دور -28 تواضع کردن، - 27دماغ از کبر برداشتن، - 26باشد، 

 راز دل به ھرکس نگفتن، -30 سخن نرم ولطيف به اندازه گفتن، -29بودن، 

بجای آوردن ھرچه گويند -33 بفرزند طمع نداشتن، -32حسد نورزيدن،- 31
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 راه مروت -35 رياضت کشيدن،- 34اگر ھم سر برسرآن کار نھند، 

- 38بچشم شھوت بدوست ننگريستن، -37 ناخوانده بجای نرفتن، -36پيمودن،

جز -41با اھل زمانه مروت کردن، -40 خودکام نبودن، -39کج بين نبودن،

مداراکردن با پيران وجوانان را - 42مردم سخی را دوست نداشتن، 

داد خلق دادن ودستگيری -44وست ودشمن �ف نزدن، با د-43بخشيدن،

- 48خدمت کردن، - 47 ادب نگاھداشتن، - 46بخود مغرور نبودن،-45کردن،

 نام کسی رابجز -50اگرسيBب خون آيدآن را پوشاندن،-49به عزت بودن،

 -53ھوای نفس خود را کشتن،- 52گردعصيان نگشتن، -51نيکوئی  نبردن،

 نصيحت در نھان - 54ن که شرمسارنشوند،پيروجوان را چنان تربيت کرد

ھمه کس را چون فرزند -56لباس خود را بھر ناسزا ندادن، - 55کردن، 

خدای را - 59به طاعت کوشيدن، -58قنالعت داشتن، - 57تربيت کردن، 

 -62 صبوری پيشه کردن، - 61قدم در راه نيستی زدن، -60پرستيدن، 

 تکليف ازميان -64،با مھمان شيرين زبان بودن- 63درمحنت صبرکردن،

دلھا را به احسان وکرم بدست -66درنعمت شکر خدا کردن،-65برداشتن، 

 -69در انتظار شکرانه نبودن،-68 در راه احسان چا�ک بودن،-67آوردن، 

 گفتار باکردار -71با عشق صبر کردن، -70چون شمع درميان جمع سوختن، 

  . پاس نمک  داشتن-72درست کردن، 

دپارسا، صحبت نيکو، دادۀ خود را نستانيدن، از نظر خواجه محم

رعايت آداب درخوردن، نشست وبرخاست وسازگاری با مردم و در اجتماع 

در آمدن را از شرايط  اساسی   جوانمردی  ميشمارد وبطور کل جوانمردان 

قولی کسی از صدق .يکی  قولی وديگری  سيفی : را به دو دست تقسيم ميکند 

وسيفی کسی بوده  که از روی د�وری  .  جوانمرد باشددل قول ميداده است که

 . 179 .شمشيرمی زده است

 با وضع پارسا، وخواجه محمد شيخ عطار ومو�نا واعظ کاشف ھروی 

پايه واساس عياری   درواقع خواسته اند جوانمردان  صفت برای٧٢

 عارفان ھم ، درحالی کهوجوانمردی را بريک نوع تصوف اخBقی بگذارند
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عاجزند، تا چه رسد به عياران که مردمی بودند کمتر  شرط 72ای آن از اجر

 .وتقوای عارفانه پای بند زھد

اھل «سازمانھايی بنام پس از دورۀ مغول در شھرھای مختلف خراسان 

ّفتوت واين عقيده وباور درميان مردم تبليغ ميشد که  ظھورکرد ) جوانمردان(»ُ

ست که تمام فضايل وخصايل  اسيک» جوانمرديا �يق و سزاوار نام فتی «
اولياء را در خود دارد و با اين ھمه ھرگزانديشه به خود راه نميدھدکه به 

  »180.جايی رسيده است

به عقيده عطار، به داد خلق رسيدن و دستگيری از مستمندان اساس 

 :گفته استعطار.  بودفتوت و جوانمردی 

  گيری ايستادن به پای دست           فتوت چيست، داد خلق دادن

خود را جوانمردان قوم ميدانستند و عقيده داشتند که » اھل فتوت « 

و ھرگاه اين جان » جوانمردی تن و صورت آدمی است و راستی جان آن«

  . شود در آن تن بدرستی بدمد، تبديل به تصوف می) راستی(

  وکاکه ھای کابل وی دراين کتاب در موردعياران يا جوانمردان
شيخ عطار نيشاپوری ومو�نا حسين : ی را از قول عرفای نامداريادداشتھاي

چون . واعظ کاشفی ھروی  وخواجه محمدپارسای بلخی نقل قول کرده است
آثار اين سه عارف بزرگ در دسترس اکثر افغانان مھاجر نيست، بنابرين بجا 
خواھد بود تا مميزات وصفاتی را که عرفای نامدار خراسان در بارۀ عياران  

  .وجوانمردان گفته اند،  برای تکميل بحث عياران در زير اقتباس کنيم
  

  :کاکه ھای کابل

صفات جوانمرد چنين است که پاس نمک «:آقای آھنگ مينويسد

دارند،پاس آشنائی دارند، راستگو وبی ترسند، بربی گناه ومظلوم نمی تازند، 

ند،به درماند بلکه به خاطرظلمی که برمظلومان رفته است از سروجان ميگذر

وبه . گان وبيچارگان بھر وسيله ايکه ممکن باشد از کمک دريغ نمی کنند

وعده خود وفا دارند واسرار کس را فاش نميکنند، البته بعضی خواص آنھا به 

  .عارفين بزرگ ميماند
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جوانمردان مطابق عصر به انواع فنون جنگی و ورزشی از قبيل 

 زنی، وشمشير بازی آشنائی کامل پھلوانی،اسپ سواری، تيراندازی، نشان

جوانمردان �ف وگزاف نميگويند، اما درمقابل حريف گپ ھای .... داشتند

» پراک«نيشدار وزھرآلود ميزدند که به اصطBح کاکه ھا آنرا 

زمانی که امير شيرعليخان از خوف قشون انگليس جانب مزارشريف .ميگويند

رتک انداخته گفت کجا حرکت ميکرد، کاکه رضاء عرعری با�ی امير پ

: ظ...(ميروم تا ازروس کمک بگيرم وزن :اميربا خشونت گفت! ميروی امير

پيش : کاکه رضای عرعری با آواز کاکه ھا گفت. فBن کنم)  زن انگليسه

  !ًبيگانه چه حاجت شيربچه ھا را رھاکو

. کاکه ھا بی ترس سخن ميگفتند و پرتک می انداختند و پراک ميگفتند

فتار مخصوص داشتند، خرامان به خرامان قدم برميداشتند وقدم کاکه ھا ر

دست ھای خود را در حين رفتار بصورت . ھای شان فراختر از ديگران بود

مخصوصی حرکت ميدادند وبصورتی راه ميرفتند که از رفتار شان يکنوع 

کاکه ھای کابل . غرور وخود پسندی وجسارت و د�وری کاکه پديدارميگشت

ک، شوربازار، ريکاخانه، مرادخانی، ده افغانان، چنداول،حلقه درپائين چو

ًھای جداگانه ورؤسای جداگانه داشتند و بعضا جنگ تن به تن ميکردند واز 

  . مجروح شدن خود به دواير دولتی شکايت نميکردند

 -1:کاکه گی دارای درجات بود:اقای آھنگ متذکر ميشود که

واين آخرين درجه .  سماوات- 5ک، افB-4فرق، -3کاکه بانکه، - 2شيربچه،

وی ميگويد که  امير عبدالرحمن خان ، با آنکه خود از زمرۀ . کاکه گی بود

کاکه ھا بود وکاکه ھا را دوست می داشت، ولی آھسته آھسته گلم کاکه ھا را 

   181 .جمع کرد

آقای آھنگ از يک عده کاکه ھای کابل نام می برد که کمی از نامھای 

کاکه عبدالعزيز لنگر زمين،کاکه « :ًبارمتفاوت است، مثBمتذکره درکتاب غ

معروف به (عبدل نعلبند، کاکه دوست بچۀ حاضرخان، کاکه محمدعلی برق

، کاکه خالق ريکا، کاکه رضای عرعری،  کاکه اکبر،کاکه  غنی )بچۀ بانی

نصورای، کاکه بابای برق،  کاکه سائين قنات، کاکه سائين پيزار، کاکه 
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، کاکه اسلم )شھپر( زاغ، کاکه بخشو،  کاکه رمضان، کاکه ششپرشيردل، کاکه

سوته،  کاکه حسن پيس،  کاکه يوسف، کاکه اورنگ،  کاکه سيد امير قبر کن، 

کاکه طاؤوس، کاکه شلوار، کاکه زنبور، کاکه بچه دوغاب، کاکه نقره، کاکه 

 کاکه خان جان -، کاکه ياروی سنگ کش، )يا آغا شمشم(حسين،کاکه شمشم

بيک توتی، کاکه سخيداد، کاکه اکرم،  کاکه قلندرچتر بردار، کاکه برات بچه 

   182 .گلی،کاکه سيد جعفر مشھور به برقی، کاکه ميرعلی مشھور به زنجيری
عBوه برمعرفی شھر وکوچه ھا وپس کوچه ھا وبازارھا اين کتاب در

ت وصنايع وپيداوار کابل قديم، نکات بسيار ظريف ازرسوم وآداب وعنعنا
 وخوراک و پوشاک ومحBت  وسرگرميھای مردم در روزھای تعطيل

تماشائی و کاکه ھا يا عياران کابل وغيره مسايل مردم شناسی به بحث گرفته 
  . شده است که خواندن ھرقسمت آن بسيار جالب وسرگرم کننده است

 

 
  صحنه ای از کبک جنگی مردم کابل در روزھای تعطيل آخر ھفته

 

پرزه که در آن  يتھای اين اثر، حکايت پرجيره استحکااز جالب ترين 
حواله پرانيھای مردم کابل را ھنگام برخوردھای لفظی بريک ديگر خود 

وآقای آھنگ آنرا با استادی وبدون مجامله به بيان گرفته اند در اينجا ميدھند 
 داستان از خنده دل درد نشديد، ميتوان  باز تاب ميدھم، اگر با مطالعه اين

 :فت که مرد استيد ، توجه کنيد به اين داستان از قلم جناب آھنگ گ
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  "پـــر جــــيــــره " 

خوبيھا، بديھا، ازپاکيھا، پليديھا، :انسان، اين معجون مرکب از 
ازمھربانيھا،سنگدليھا، از دوستيھا، دشمنيھا، بوجود آمده است يا تربيت شده 

 اين موجود اسرار آميز پی است، که شناخت آن عمرھاميخواھد تا به حقيقت
تنھا اينقدرميدانم که انسان محصول اجتماع خويش ھست و در . برده شود

والدين، مدرسه وکوچه ونشست وبرخاست با اشخاص : تربيه وکرکتر طفل
. تاثير فراوان دارد ودر پھلوی آن ساختمان فزيکی ووراثت ھم نقشی دارند

  .اعی آن ميسازدًمخصوصا شخصيت وکرکتر اشخاص را محيط اجتم
دوستی دارم رند وخراباتی وبی قيد وبی پروا وبا ھرگونه مردم نرد 

اگردر حلقه باده پرستان . دوستی باخته وبا ھر مسلک وعقيده دمساز است
نشست، مست و�يعقل ميشود ودين ودنيا را به يک دومی بازد و درصف 

ی ھرزه روزجمعه که مصروف چيدن علف ھا. صوفيان تا صبح ياھو ميزند
توھم مثل زنان که بيکارند خوده : از باغچه بودم، سرزده داخل شد وگفت
گمکو، بخيز که بيک سوبريم تاسات . بيک چيز حق و ناحق مشغول ميسازی

  .ما تيرشود
بسيارخوب ، برخاسته وبا او براه افتادم، دم دروازه بيک تاکسی : گفتم

راستی تا امروز من آنجا نرفته . با� شديم وراسأ به دوراھی پغمان پياده گشتيم
مثل ميلۀ گل سرخ مزار از نفر موج . دشت ودامان از پير وبرنا پر بود. بودم
ستار در يک حلقه .بھرطرف جمعيتی گرد آمده بودند وصدا ھا بلندبود. ميزد

ًيک ميدان نسبتا . دست مرا گرفته به فشار داخل صحنه شديم. توقف کرد

دوسگ . بود و مردم مشغول تماشا بودندوسيع بصورت دايره کشيده شده
 ويکديگر را چک   بسيار قوی برنگ سرخ وسياه باھم کBويز شده بود

    . ميگرفتند و بزمين ميزدند

يک عده طرفدار سرخه وعده ای طرف . سرو روی آنھا خون آلود بود
سياه را گرفته و شرط بسته بودند وبه ھر حمله و بزمين زدن شرط با� وپائين 

ستار از . وصدای نيشدار وپھلودار به سگھا وصاحبان آن نثار ميگرديد. ميشد
طرف مقابل . جيبش پول کشيده وبا�ی يکنفر صدا کرد، که به دوتا سياه بزنه

دلم از ديدن سگھای مجروح . پيسی ته به جيب کو، دعوی نچسپيد: گفت
تم از صف برآمدم چند لحظه بعد ستار ديد که من نيس. وخونين بھم ريخت
چرا برآمدی، ميديدی چه خوب جنگ ! توچه شدی: اوھم برآمده گفت

پروا : گفت. حالم بھم خورد، مرا ببخش که مانع تماشای توشدم: گفتم.بود
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آھسته آھسته روان بوديم که . بيا که آنطرف برويم. نداره، مه ھميشه می آيم
چال ستار دستم راگرفت وبھمان . باز يک جمعيت گردھم حلقه بسته بودند

يکی . آنجا دو خروس باھم می جنگيدند. وفشار بداخل صف قرارگرفتيم
گردن بگردن ھم بودند وبا . برنگ سرخ تيره وديگرش سرخ مايل بزردی بود

نول خود از تاج زير گلو يکديگر ميگرفتند وبا شدت بيک خيز به سينه وروی 
روس ھا پر بيچاره خ. ھمديگرميزدند وبر زمين می غلتيدند وباز برميخاستند
بعد از چند دقيقه . و پوست شده بودند وازسروکله آنھا خون جاری بود

دونفرآنھا را از ھم جدا کرده و دربغل خود گرفته سر وروی آنھا رابا زبان 
خود می ليسيد وخون ھای گردآمده اطراف روی وچشم شان راپاک ميکرد 

  .کنند» گسو«وآنھا رافشار ميداد که با زھم
به سه تا، راستی _ دوتا_  بود، سرخه بزنه، برابرسروصداھا بلند

از ديدن اين صحنه بازھم دلم . نفھميدم که کدام يک از اين کلنگيھا قويتر بودند
توعجيب آدم ھستی، " ستار از عقب من برآمده گفت. بشور افتاد وخارج شدم
مثليکه از خون بسيار لذت می بری؟ دو حيوان : گفتم. چه خوب تماشا بود

ه را بجان ھم می اندازند وتماشا ميکنند اگر آنھا مردند ويا زخمی شدند بيچار
تو راست ميگوئی ولی : ستار گفت. به بBی شما بايد وقت شما خوش بگذرد

 لذت می برم، بلکه   مه نه تنھا از جنگ سگ وخروس ، قچ، کبک وبودنه
چه حتی درطفلی که بين ب. ھمه مرمی که آنجا ھستند ھمه محظوظ می گردند

    .ھا وجوانان وکاکه ھا جنگ ميشد، با چه اشتياقی تماشا ميکردم

از کسانيکه جنگ را خBص ميکردند، متنفر بودم، حتی چقدراز قصه 
اما بتو تا حال . ھای مردم که تعريف جنگ اين وآن راميکردند لذت می بردم

ھم از آنست که دلت ب. اين موقع دست نداده که اين سرگرمی ھا را تماشا کنی
  .ميخورد، اگر چندمرتبه پيھم ببينی خوشت می آيد

شايد، اما من نميخواھم که چنين صحنه ھای جگرخراش وغير : گفتم
انسان . انسانی را ببينم تا لذت ببرم، ھرگز نميخواھم قلب من از سنگ شود

واقعی آنست که ازسازمحزونی بسوزآيد واز ناله مظلومان قلبش بتپد واشکش 
  .جاری شود
اينطورگپھا که تو ميزنی از زبان عارفين واوليا هللا بسيار : گفتستار 

. جاری شده است، اما اجتماع پر از اضداد است که تکامل بوجود می آيد
بھرحال مه فکر کردم که بچه ننه ره از خانه بکشم که ساتيش تير شوه، اينکه 

بيک . ديمبھتراست که برگر. نشد پروا نداره، ماھم غنيمتيم وشما ھم غنيمتيد
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خواستم تا با او خدا حافظی .  نشستيم ودر دھن خانه شان پايان شديم  تاکسی
  .کنم، دست مرا گرفته وبخانه برد

چپن خود را به کوتگير آويختم و برسر دوشک لميدم وبه بالشت تکيه 
ًستار شروع به شيرين زبانی کرد ولطيفه ميگفت ومی خنديديم که دفعتا . کردم

پدرش . ريده درآمد وبدون دادن سBم به پس خانه رفتپسرکوچکش بارنگ پ
ستار از جايش برخاست واو را از پس . ھرقدراو را صدا کرد ھيچ جواب نداد

چرا پت شدی، مثل ايکه مادرت سرت قارشده بگو بچيم چه :خانه کشيد وگفت
طفلک از ترس ميلرزيد، ميخواست چيزی بگويد که ! گناه کدی؟ راستشه بگو

دت باز شد ويک زن باموھای آشفته وپريشان وخيلی عصبانی دروازه به ش
اوبچه بی تربيه وکوچه گردت کجاست؟ واه : داخل شد وچيغ زد که مادر غفار

  !واه، شيشته وبچه تربيه کده، خاک دسرت ھمراه تربيت_ 
دگه چه : بفرمائيد خانه چرا چه شده؟زن گفت: خانم ستار برآمده گفت
 راواز کده که خونش  ت کجاست؟ که سرطفل مهشوه، بچۀ دربدر وکوچه گرد

الھی قول . ايستاد نميشه، تا سر اوره مثل سربچيم وازنکنم دختر سگ باشم
  !وبول شوه

مادر شفيع جان، شما عصبانی نشويد، آنھا طفلند، : خانم ستارگفت
اگربچيم سر طفل شما راشکسته باشه، حقشه ميتم، حا� بيائين خانه بشينين تا 

  !راده پيدا کنم، الھی چشمش کورشوهمه او نام
واه واه ،چه خوب بچه تربيه کده وباز چه خوب خوش : مادر شفيع گفت

تو ميدانی . زبانی ميکنه، اگه اونا طفلند چرا سربچه تو نشکست که نذر ميدادم
که بچه مه تربيۀ دست کيست؟ او مثل مه مادر داره نه مثل بچه تو بی سر وپا 

او زن ديگه بس : ؟ خانم ستار حوصله اش سرآمده گفتو دربدر فاميدی يانه 
ھمسايه ھا چه خواھند . توچی ميگی ھرقدر مه حوصله کدم، تو نفھميدی! کن
  !گفت

واه واه، اگه تو از ھمسايه ھا شرم :  به او موقع نداده گفت  مادر شفيع
 سگ چوچيته بسته  ميداشتی، ھموطور بچه تربيت نميکدی، خدايا توبه، پای

دگه دانته بيگی اگه نی مه از : زن ستار گفت. که ھمسايه خبر نميشدميکدی 
: ھمين گپ را نزده بود که مادر شفيع مثل بمب منفجر شد وگفت. تو کم نيستم

اينه . او کنچينی شوگشت تو مره ميگی دانته بگی که بخدا دوچيرت ميکنم
    پسُاو فاحشه کس مشک از بس از. ميگن ھمه را مار ميگزه مره بقه کور
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الھی . به کدام خانه دسترخوان تو ھموار نيست. وپيش دادی کوچه راگنده کدی
  .ُتوبيم باشه، حالی ايقه شده که ای کس مشک ھم گپ ميزنه

ِخانم ستار مانند ببر زخمی حمله کرد ودستھا را بھم زده وجرت داده 
ِاو شليته کس مشک ار بس زيرلنگ اين وآن خو کدی وحرامی زائيدی : گفت
افسوس که بابه بچيم نيست که لنگ خوده به کست . م شويته بابه سگھا ماندننا

  .ميزد
از صدای غالمغال آنھا ھمسايه ھا سر از ديوارکشيده وبعضی ھم از 

اين دوزن را که نزديک بود از مويھای يکديگر . راه کوچه به خBصی آمدند
ردند که ، خود بگيرند از ھم جدانمودند وپيش ھريک آنھا عذر وزاری ميک

. ای گپ ھا خوب نيس که با� شوه. توخوب ھستی وپدر کده ھستی تو به بکش
خوده . اگر يک نفر دوست است، ده نفر دشمن استند: مردم چه خواھند گفت

دشمن شاد نکنين وحوصله کنين، شيطان زنده است �حول بگوئين، خوبی 
 شده بودند، گفتار ھمسايه ھا تاثيرکرد و يا از شدت غضب مانده. نداره

الھی بچيت پيش : ھمينکه مادر شفيع کمی سرحال آمد، باز شرار کرده ميگفت
چشت بترقه، الھی شماتتت خاص وعام شوی وروی خوده طرف ھمسايه 

ُشما ای گنده کسه خوب نمی شناسين، اوچشمش پخته حيا نداره، : ھاکرده گفت

  .کيرخر وپاچۀ فيل ھم اوره يخ کده نمی تانه
شما خو خوب می بينن که ای : ه ھمسايه ھا روکرده گفتخانم ستار ب

اگه مه خراب ھستم الھی رسوای ! فاحشه ھرچه به دھانش ميايه که نميگه
جھان شوم واگه تو خراب ھستی الھی از گنده گيت کل کابل خبردارشوه، 

  .چنانکه کوچگی ھا ھمه ميدانند
تيم که الھی آمين، مه وتو به ھمه کس معلوم ھس: مادر شفيع گفت

معلومدار ھمه کوچگی ھا مه : خانم ستار گفت. توھرجائی کيستی و مه کيستم
زنان ھمسايه باز مداخله کردند وبه عذر وزاری مادر شفيع . وتوره ميشناسن

راستی زن ھرقدر زيبا باشد، ھمينکه . رااز خانه کشيدند دعوا خاموش شد
ار از شدت خنده  ست .عصبانی شد و پره ھای بينی اش شگفت، زشت می شود

جنگ، : در اتاق برروی شکم خوبيده بود وناخن به ناخن خود ميزد وميگفت
جنگ ناخنگ، چه بگويم که ازآمدنم به خانه ستار چقدر پشيمان شدم، نميدانم 
با . امروز روی که را ديده ام که صبح تا حال فقط جنگ است وجنگ

ن که ھمسايه ھا ازدر خجالت بکش، ببي! چرا ميخندی: عصبانيت به ستار گفتم
  !ودروازه سرکشيده اند وتوعوض اينکه گريه کنی ميخندی



 285 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

درکدام خانه نيست که چند زن باشد وجنگ نکنند، درکدام : ستار گفت
خانه نيست که بين عروس وخشووعروس وننو وزن ايور با زن ايور جنگ 

ثليکه تو م: ستار گفت.نکرده باشند؟ گفتم درست، اما با اين رسوائی نديده بودم
راستی مه ھمينطورکه از جنگ سگ . از کدام دنيای ديگر آمده باشی

چه حيوانات . وخروس لذت می برم، ار جنگ زنان بيشتر محظوظ ميگردم
 ودشنام نميدھند، اما زنان گپ ھای ميزنند که بشنوی وکيف کنی وبينی   دو

دراين . � حول وهللا: گفتم. جنگ آنھا جنگ سرد اس. شان ھم خون نميشود
گفتم شايد مادر شفيع سرحال آمده وقوايش بجا آمده . اثنا صدای دروازه بلندشد

ميخواھد صحنه دوم رابازی کند، ستار خواست برخيزد من پيش دستی کردم 
  وخود رابه پشت در رساندم وصدا کردم کيست؟ 

آواز يک مرد بلندشد که تو کيستی ؟ او مرده گاوه بگو که اگه کون 
ای تا مالوم کنيم که مرد کيست ويک نان چند چند فطير ميشه؟ ندادی، خو بر

دروازه رابازکردم واز او عذر خواستم که خوبی نداره، ھرچه بود گذشت 
مرد از . صدای بلندشما بين ھمسايه داری خوب نيست. کارزنان به مردھا چی

ستار بايک سوته . برو اول کس وکونه بگو برای" شدت غيظ فرياد زده گفت
مرد چون چيزی . مثل توپ پريد وبه سروروی ھمسايه حواله کردچوب 

چند نفر که . بدستش نبود، سرو رويش پرخون شدو پس به پس عقب نشست
از کوچه ميگذشتند، ستار رابغل زدند ويکی دونفر ديگر ھمسايه را گرفتند 

او کسته زن : مرد فريادميزد. ودستمال دادند تا خون دماغش را پاک کند
: ستار باز حمله کرده گفت . و، اگه زنته پيش چشمت نه کدم آدم نيستممرده گا 

تو خو مرد ! او کسته زن تا ديروز به قسط کون ميدادی ، حالی مردشدی
 او کس مشک نزدم راستی نام خوده  نيستی، اما مه اگه سرخوده به فBن

  !ميگردانم ، مردم از فBنش دروازه �ھوری ساختن توخبر نداری
. اگه از کونت موزه توبچی نساختم، دگه نام خود نميگيرم: گفتھمسايه 

ستار از مردم . مردم ستار را قايم گرفتند. چوب ستارباز به شانه اش خورد
ايB کنين که زن ومرد مالوم : وصدا ميزد. خواھش ميکرد که رھايش کنند

شوه وداد ميزد او لت خور ھنوز صابون مه ده جانت کار نکده، بخدا ايقه 
مرد به چابکی به خانه رفت وبا يک دسته . بزنمت که کونت سياه سرفه کنه
  .حالی اقه بخوری که خايايت مثل توت بتکد: بيل بيرون شد وحمله کرده گفت

ايB بتين کيرم به ا�شه روی به خاک پدرت، کيرم به سنگ : ستار گفت
: کاری ھای دان بابيت، بعد روی خود را بطرف مردم کرده گفت
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وقتی . برين پرسان کنين ھنوز بچه جيجق زنده است. رکونی برش نداردشمشي
که دامنش با� زده بود خايه اش از پشت مثل تازی مالوم ميشد، او کونی 

  خوده چارخايه نمی ديدی ؟

مردم ستار رابه طرف خانه اش بردند وھمسايه راھم به طرف خانه 
. ج کرده صدا ميکردند بردند، اما ھردو گردنھای خود رامانند خروس ک اش

. خير باشه آش مردا دير پخته ميشه ، مه کتت کار دارم: مرد ھمسايه گفت
کيريم به ا�شه روی . برو او سگ پوز که به حلقت کير ميشکنانم: ستار گفت

  .بخاک بابيت 
مردم به جبر وزورآنھا رابه خانه ھای شان بردند ومن دروازه را بستم 

به تمام . اما خدا ميداند که چه حال داشتم. تمو کمی آب به سر و رويش ريخ
عمرم از اين گپ ھا نشنيده بودم، حتی از بدترين بچه ھای کوچه ھمچنين 

  .سخنان زشت ورکيک نشنيده ام
ستار از بس حمله کرده بود وبد وبيراه گفته بود، بکلی از حال رفته بود 

 نفسک ميزد .به ھيچ جنگ اقه مانده نشده بودم: ورويش رابمن کرده گفت
افسوس که مردم خBص کدن اگه نی اطور سبقش : گفت. ورنگش پريده بود

نه فھميده بود که با نرگو قلبه ميره ، . ميدادم که تا زنده ميبود، يادش نميرفت
  .افسوس افسوس

ديدی ھمه ھمسايه . مردم چه ميگويند. ستار جان کار خوب نشد: گفتم 
ا با چشم سر ديدند، اگريکی او را بد وکسانی که از کوچه ميگذشتند صحنه ر

. آدم با آب يخن خود رابدست کس نميدھد. بگويد ده تا ترا مBمت ميکنند
از . ميگذاشتی يک چند دو ودشنام داده بود ، مردم او را مBمت ميکردند

  .کوزه ھمان تراود که دراوست
ی توبچه ننه ھستی، اما نشنيدی که جواب کسته زنه ب: ستار خنديده گفت

مقابل ايتور آدمھا اگه چپ گرفتی سرت راه مييافند، باز مثل ای . پير ميته
کونيھا سرش اگه پائين کنی، يک مشک منی از حلقش ميريزه، چپ گرفتن 

راستی . خوب نيس افسوس که نماندند اگه نی به حلقش کير خوده تخته ميکدم
چه ھای گوچه امروز از تو گپ ھای شنيدم که به عمرم از ب: تعجب کرده گفتم
: گفتم. خوب شد که ياد گرفتی وبه مالوماتت افزوده شد: گفت. نشنيده بودم

اين جنگ سرد : راست بگو نام اين جنگ راچه ميگذاری؟ ستار خنديده گفت
چراکه حيوانات پرت و پوست . مزه اش از ھمه جنگھا بھتراست. وگرم بود

د دست ويخن نميشوند، ميشوند، اما حرف نميزنند وزنان که بدوبيراه ميگوين
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 اين امتياز رامردھا دارند که از دو اسلحه کار ميگيرند، ھم از تيغ زبان   تنھا
  .وھم قوت بازو
ستار وارخطا از جيبش يک پر کشيده . راستی پرپرت جنگ است:گفتم

ُخوب شد يادم آمد، امروز که خانه شما می آمدم، بچه جلجل ای ره داد : گفت ُ
گابل قديم،ص (».نرا بوسه کرد وبه جيبش گذاشتپر جيره است، آ: وگفت
250_258(  

 خواندم، زيرا پرزه   ظرف دوساعت من اين حکايت کوتاه رابار اول
پرانيھای دوخانم کابلی را من تاکنون بجز دراين کتاب از زبان ھيچ کسی 

 آنھا چنان خنده ام ميگرفت که اشک از   نشنيده بودم وبا ھردشنام وپرزه گوئی
 اين بار که بعد    دقيقه پيوسته ميخنديدم ، حتی  رازير ميشد وچندينچشمانم س

 داد و ياد جناب آھنگ  از پنج سال آن را ميخواندم ومينوشتم بازھم خنده ام
  .صاحب را با اين نوشته واين سوژه گرامی خواستم

داشتن ومطالعه اين کتاب مفيدرا برای آنھايی که کتاب خوان وکتاب 
  . مخرند، توصيه ميکن

  2006/ 2/ 9   پايان

  شھر گوتنبرگ سوئد
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  مقاله چھاردھم

  

  تونستانښپکتاب نگاھی بر 
  

   مرحومژواکپعبدالرحمن  استاداثر 

  ھاشميانسيد خليل هللا ترجمه داکتر

)۵/2 /2014(  

  

  
   اشپژواک در آخرين روزھای زندگی

  

 لطف يک ویاز ر يشپ ،دوھفتهآقای داکتر سيد خليل هللا ھاشميان
اثرنويسنده  ،»تونستانښپ « يا»پختونستان«نسخه از ترجمه کتاب ذيقيمت 

وسياستمدار نامدار افغانستان، مرحوم عبدالرحمن پژواک را برای من از 
امريکا فرستادند تا ضمن بھره مندی از محتوای کتاب، چند سطری ھم به نام 

   .تقريظ برآن بنگارم
م تا از زحمات وتBش ھای فرھنگی پيش از ھمه شايسته وبجا ميدان

  . خستگی ناپذير آقای داکتر ھاشميان  با حرمت فراوان قدر دانی وتشکر نمايم

خبردارم که جناب استاد ھاشميان درسال ھای اخير، از ناحيه زانوھا 
ومفاصل پاھا دچار درد شديد اند ،ولی با وجود دردھای طاقت فرسا، بازھم 
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 ، در مورد 2013 تا 2011شته است و ازسال دست ازکارھای فرھنگی برندا
سوابق تاريخی پشتونستان وخط ديورند،دو کتاب بسيار ارزشمند تأليف ويا 

اين درحالی است که پيوسته در بحث ھای زبان وادبيات در . ترجمه کرده اند
انترنت نيز فعا�نه شرکت کرده ومقا�ت جامع ومفيدی ارائه ميدھند ومجلۀ 

 را نيز بشکل يک بولتن خبری تھيه وھر ماه يک باربه ادرس آئينۀ افغانستان
تعداد کثيری از افغانھا درامريکا واروپا ارسال ميکند،بنابرين جا دارد تا 
بخاطراين ھمه کار وزحمات فرھنگی به ايشان آرزوی صحت وتوفبق مزيد 

  .نمايم
، مرحوم )پشتونستان(»پختونستان«واما در مورد مؤلف کتاب

  ض کنم؟ پژواک،چه عر

مرحوم پژواک،يکی از نيک نام ترين شخصيت ھای سياسی، فرھنگی 
واجتماعی افغانستان در قرن بيستم است، که نظيرش را تا کنون 

او مردی به کمال رسيده ودارای مناعت نفس و با . نداريمکشورسراغدر
وقارافغان بود که بيشترين بخش عمرش را در کسوت يک سياستمدار 

 ، در مجامع دپلوماتيک  به عنوان سفيرکبير ونماينده فوق ورزيده وبی بديل
العاده افغانستان درحل و فصل منازعات منطقه ئی و فرامنطقه ئی وظايفش 

در عين  .را با کمال صداقت و وطن پرستی وسرفرازی بسر رسانده است
حال او در مسايل فرھنگی وتسلط بر زبان وادبيات دری وپشتو و انگليسی  

نيز درسرودن شعر  و داستان نويسی از  ر ھرسه زبان وونگاشتن د
  .سرآمدان روزگار خويش يود

 او يک شھکار منظوم است ودر آن بيت ذيل چکامۀ مردان پاروپاميزاد
 :کافی است تا او را بحيث يک عنصروطن پرست بشناسيم

           پرستان را     ھــزار خـم نکند مست می   

  رستان راکه ذرۀ خاکی وطن پ چــنان

  :آنجا که ميگويد تا

  به پيری گر ز دستم کار سرافشان نمی آيد       

   رھين طبع خويشم، خامه را شمشير ميسازم

  کمان گر شد به پيری قامتم، با تکيه برھمت      

   بجان دشمن ميھن، عصار را تير می سازم

 گويند پژواک دست پادشاه را نمی بوسيد وبه ھيچ زعيمی سرخم نميکردو
 :  وميگفتديدکسی را �يق مدح وستايش شعرخود نمي
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  در آرزوی يکـــی رھنـــمــای پــاک نھـاد           

   نھـادم عـــمر و نــشد آرزوی مـن تا ســر

  که ھرچه کرسی وعرشست برزمين بنھم           

  يکی به فـــرق دگـــر زير پــای يک رھــبر

  دوحی           گذشت عــــمر من انـــدر سراغ ممــ

  که باشد اين ھمه اعــزاز ومدح را درخور

           ؟چگــونه طبع گــــــھر بار من شــود زايا      

  ادر ميھـن چو يک خجسته پسرــاد م نـــز

  نگفته شــه را کس         "بابا"دو قرن بيش که

  و پـسر" زوی" نکـرده شـه برعايا خطاب

  ف خــيال         چسان چکامه بـــرون آورم زژر

  ـر؟وشاعران دگــيده سرايم چــ چسان قصـ

  نگـــويدا کــه سخن نــو بيافــرين و بــيار         

   ز خـــاک خــويــش اگــرفــرخی برارد سـر

  ـرگـويند          ـدرين ديار خـــود افسانه ايست گ

  "فــسانه گشت و کھــن شد حـديث اسکندر"

  ،مــرد نونيايد،چون           زمان چـــو نـو نشود

  کس در آن کشورحــديث تــازه تـوان کرد 

 ِبرب کعبه که کس درخور ستايش نيست          

  ِ وگــرنه نيست به طبع چون من ستايشگـر

  

برای نشان دادن قدرت سخنوری مرحوم پژواک درسرودن شعر،چند 
نجا بازتاب می بيت از قصيده ای که بمناسبت تجاوز قشون سرخ سروده، اي

يابد تا ديده شود که وی تا چه حد در شعر دسترسی داشته و از تجاوزشوروی 
  :برکشورچقدر متأثر ورنج می برده است

  قشون سرخ

  قسم بماه کــه از شام تـيره تــيره تــرم         

  قسم به مھــرکه از ھــور روز بی خـبرم

     ب ســحـری      ـقسم به ديــدۀ بــيدار کـــوک

   ستاره می شمرمکــه شام تا به سحرگه

  ايم نه شب بچشـم بلند         ـنه روز ديده گش
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  خـجــل ز اخـــتر شام و ستــارۀ سحـــرم

  قسم به آدم وحـوا که بيگنه به بھــشت        

   زحـادثـــات زميــن و زمـــانــه رنجـــبرم

  عبه که چون من کسی سراغنداد       ـقسم بک

  وتری کــــه شود صيد در فضای حرم کــب

  رم آنچنان که گـر داؤد         ـشکسته بال و پـ

  زبـــورخــواند ،از شاخ به سوی او نپرم

  ده چـون  يعــقوب        ـنيايدم به چشم نوردي

   اگـــــرسپــيد کــنم چــشم  و پـيرھن بدرم

  ُدرانتـــظار اميدی که مـــرد،می سـوزم         

  ـشی که فتـــادست در دو چــشم ترماز آت

.....  

  زبندگی بخــودم ننگ بود قــيــد حيات          

  کنـــون غــ<م اسيری و بــنــده ای دگرم

شھزادۀ بست،و رودا به وزال و دختر : در نثرنويسی نيز داستان ھای
از  از قلم ايشان که پنجاه شصت سال قبل نوشته شده اند،تا ھنوز کوچی وغيره

  .شھکارھای نثر دری افغانستان به حساب می آيند
 که با ايشان  ھم ھمکار نزديک بوده  سيدخليل هللا ھاشميانجناب داکتر

اند وھم به اصطBح وطندار گفته ميشدند، در پايان ترجمه کتاب، شرحی  
مفصل ومفيدی در بارۀ عقايد وجھان بينی مرحوم پژواک  ونظريات دوستان 

حومی را ضميمه کرده اند که از ھرلحاظ خواندن آن واخBصمندان آن مر
  .برای جوانان آموزنده است

از نظرشکل، فقط يگانه نقيصه ايکه دراين بخش به نظرم رسيد، اقتباس 
روش معمول ثبت اشعار درکتابھا . اشعار مرحوم پژواک به شکل نثر است

ثر آنست که وسط ھر دو مصرع مقداری سفيدی گذاشته ميشود تا شعراز ن
فرق شود ودر کتاب ھای چاپی شعرا نيز ھمين روش رعايت ميشود، ولی 
ندانستم که چرا آقای ھاشيمان اين روش را درنظرنگرفته اند وميان مصراعھا 

  .ًبا گذاشتن چند عBمت جمع ، به زيبائی  شعر شکB صدمه رسانده اند
ھمراه )  صفحه123(بخش 12 سانتی در 29در21کتاب با قطع بزرگ 

 صفحه ئی در معرفی 25تبصره ھا و ياد داشتھای مترجم بايک ضميمه با 
متن .  صفحه ميشود158شخصيت مرحوم پژواک نوشته شده که بالغ بر
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موجود يک دست نيست، بخش ھای عمده متن  با حروف درشت، وبرخی 
ًقسمتھا با حروف نازکتر وعBوتا شماره گذاری صفحات از جھت رعايت 

به ھر حال، ھمينقدرھم که از . قت ترتيب يافته استجفت وطاق،نيز بدون د
 ساله درحالت مريضی برآمده است،زحمات ايشان جای 86دست يک مرد 
  .قدردانی است

  

 سال قبل،ھنگامی که در سفارت 60ً،تقريبا مرحوم عبدالرحمن پژواک
 کارميکرد، رساله ای در بارۀ پشتونستان بزبان 1951افغانستان در لندن در

 سال بعد 60نوشته بودکه اينک توسط داکتر سيدخليل هللا ھاشميان انگليسی 
 . ازنشرش به دری ترجمه شده است

مرحوم پژواک نام پشتونستان را بگونه ايکه درميان مردمان آنسوی 
خط تلفظ ميشود، بشکل پختونستان ضبط کرده وبعد به شرح مختصری از 

صاد منطقه پرداخته تاريخ قوم پشتون ونقش شان درتاريخ  وسياست واقت
  .است

مولف در بخش اول رساله، به معرفی مناطق قبايلی ودر بخش دوم به 
معرفی اقوام مختلف پشتون پرداخته واز بسترزيست و مبارزات شان در 

 ) 26 تا 14صفحات ( برابر مھاجمان بيگانه از عھد مغل تا دوران انگليس 
  .بطورفشرده  يادکرده است

 اقوام پشتون به دوقوم عمده تقسيم :"م پژواک بنابر تحقيقات  مرحو
وھريک ازاين دوقوم به شعبات کوچکتر . قوم غلزی وقوم درانی:شده اند

مھمترين قوم پختونستان غلزائيھا ميباشند، اما دوقوم . تقسيم شده است
اقوام . بسيار وسيع پختون، مھمندھا وشورانی ھا به قبيلۀ درانی تعلق دارند

که بدو شعبه درويش خيل (افريدی،وزيری: عبارتند از عمده ديگر پختون 
از جمله اينھا،قوم افريدی درناحيۀ . ويوسفزی) ومسعود تقسيم شده است

 سرزمين قوم وزيری، وزيرستان نام دارد ودر -تيرا ودرۀ خيبرزندگی ميکنند
 اکثر قوم يوسفزی -ُوادی ای بين معبرھای کرم وگومل افغانستان قرار دارند

مومندھا در بونير،دير، باجور زيست دارند وقوم . زندگی ميکننددر سوات
اقوام مھم ديگر .شورانی در وادی ھای مجاورتخت سليمان زندگی ميکنند

183 .پختون چمبانی وزيمخت ميباشند
  

                                                
 ، ترجمه 1951لندن)درۀ خيبرکانونی برای دولت جديد پختونستان( عبدلرحمن پژواک، پختونستان- 183

 14،ص 2013داکترسيدخليل هللا ھاشميان،
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نقل ،  General Sir MacMunسرمکمون از زبان جنرال انگليسی پژواک
واحد غير قابل تقسيم می تمام قلمرو پشتونھا يک  قول ميکند که گفته است

محسود مرتبط است به وزير،وزير با زيمخت، زيمخت با ورکزی، : " باشد
ورکزی با افريدی، افريدی با مومند، مومند با اقوام باجور،باجور بادير، دير 

  " 184 .باصوات،صوات با بابنير، بنير بادرۀ سند، ودرۀ سند با کوه سياه
پشتونستان از لحاظ اقتصادی  در جواب آنھای که معتقد اند پژواک

ومنابع طبيعی  فقيراست ونميتواند به حيث يک کشورمستقل به پای خود 
کسانی که معتقد اند پختونستان ازنظراقتصادی بحيث :" ايستاده شود ميگويد 

. ًيک کشور مستقل به پای خود ايستاده شده نميتواند، کام< بخطا رفته اند
ه موانع به مقابل آزادی واستق<ل شان پختونھا مستشعراند که ھنگامی ک

 درحالی که تمام انرجی شان درگذشته دراين راه صرف شده - برداشته شود
 . آنھا ميتوانند يک زندگی مرفه برای خود در وطن خود تأمين نمايند-است

185 "  

از نقطه نظر اقتصادی درمی يابيم که :" مرحوم پژواک، می افزايد
ريای سند محاط ميباشد وسواحل اين دريا از پختونستان از جانب غرب به د

سرحدات کشميرگرفته تا بحيرۀ عرب ھميشه بحيث يکی ازحاصلخيزترين 
ھمين علت حاصلخيزی اين منطقه بود که . مناطق جھان شناخته شده است

نژاد آرين را ھزاران سال قبل از ميBد،ازکناره ھای آمودريا ومدنيت بلخ 
رد واينھا از طريق افغانستان بسواحل دريای بخود جلب ک) باختر(وباکتريا

واين سواحل سرحد طبيعی بين آسيای مرکزی ونيم قاره . سند مھاجرت کردند
بعضی نقاط اين سرزمين، مثل درۀ پشاور، که از . ھندوستان را تشکيل ميدھد

قديم ا�يام محل زيست پختونھا بوده حاصلخيزترين نقاط قاره آسيا شناخته شده 
 پربار و آب وھوای اين منطقه که بين سلسله کوه ھای افغانستان زمين. است

وجلگۀ وسيع ھندوستان قراردارد، نه تنھا برای زرع وتوليد انواع نباتات 
منطقه حاره وغير حاره مساعد ميباشد، بلکه واجد اين مزيت و برتری ميباشد 

  .که نباتات منطقۀ سردسير نيز دراينجا زرع شده ميتواند
سرزمين پختونستان اينست که مانند ھندوستان وپاکستان مزيت ديگر

بمشکل کثرت نفوس مبتB نيست وبنابرين در زمينه توليد مواد غذائی نه تنھا 
ميتواند خود کفا باشد، بلکه توليدات اضافی خود را به ھمسايگان خود که 
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مردم اين سرزمين نه . ًبعضا به مشکل قحطی مواجه ميباشند، نيز صادرنمايد
ندی و نه پاکستانی اند، در شرايط اقليمی بھتری زيست کرده  سرسخت و ھ

براساس اين خصويات آينده وانکشاف بھتری برای اين . زحمتکش ميباشند
اما بايد تاکيد شود که پختونستان  .مردم واين سرزمين پيش بينی شده ميتواند

ارتباط عBوه برمنابع طبيعی زراعتی خود، منابع ديگر نيز دارد که به 
بطورمثال امکانات زيادی : انکشاف آينده اقتصادی آن بايد درنظرگرفته شود

برای استفاده از درياھای اين سرزمين بمنظور پروژه ھای توليد برق وجود 
از اين دريا ھا تنھا برای انتقال چوب تعميراتی کارگرفته شده است که . دارد

 چوب ميباشد البته يک منبع خوب عايدات مردم از مدرک تجارت
  . وضروريات زندگی يک قسمت از مردم منطقه را تکافو ميکند

عBوه برآن، پختونستان مزيت دسترسی به بحر را از طريق بلوچستان 
ًنيز دارا است که واضحا يک عامل بسيارمھم برای انکشاف تجارت درآينده 

 به بنابرين مBحظه است که می بايد توجه �زم. اين سرزمين محسوب ميشود
امکانات وسيع موجود بمنظور انکشاف اقتصادی پختونستان معطوف 

186."گردد
  

 مرحوم پژواک برخی ظرفيت ھای مناطق پشتونستان را از نظر
  :اقتصادی چنين  معرفی ميکند

 

  :پختونستان شمالی

کوھستانھا، . دراين قسمت، چترال از لحاظ جنگBت نھايت غنی است
و اين غنا ميتواند مواد خام . ملواستًمخصوصا از درختان کاج وصنوبر م

چوب اين منطقه ازطريق دريای . برای محصو�ت پختونستان را فراھم کند
بمنظور پيشبرد اقتصادی ازچوب منطقه . کنربه پاکستان صادرشده ميتواند

قبل .برای رفع احتياجات داخلی پختونستان وھم برای صادرات استفاده ميشود
ترال، تجارت چوب ازطريق دريای کنر صورت از تھاجم برتانيه با�ی چ

ميگرفت، اما با ورود سپاه انگليس، پختونھای افغانستان ازاين مجرا محروم 
  .ساخته شدند

تاجايی که تحقيقات نشان داده،چترال دارای دومنبع دست نخورده 
يکی زرنيخ زرد وديگری طBی دريائی که ازغربال کردن  ريگ :ميباشد
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) مننيسيا يا سنگ سياه شيشه گران(مقدار زياد منگنيز. دريا بدست می ايد
کBه ھای پشمی موسوم به پکول،قالين . ازچترال به امريکا صادرميشود

وگليم،جراب، دستکش پشمی وچپن ازصنايع عمده دستی چترال بوده  ويکنوع 
) مشمش-  چيت موصلی- پارچه که از آن جامه ھای زنانه و پرده ميسازند

  .چترال بافته ميشودنيزدر بعضی نواحی 
   ):187سواد(سوات

گندم،جو، برنج، ذرت، پنبه، :پيداوار زراعتی عمدۀ سوات عبارتند از
. اقسام مختلف برنج در صوات زرع وتوليد ميشود. تمباکو، وکوکنار

نوع ديگر . بطورمثال يکی نوع آن بانگی نام دارد که نبات آن خوشبو ميباشد
عين اين برنج .[ميباشد) خوش طعم( نآن باسمتی نام دارد که بسيار شيري

انواع ميوه ] سيستانی.درکنر نيزتوليد ميشود و دارای عين خصوصيات است
ھا از قبيل انگور،انار،انواع توت، ناک، ميوه ھای خسته دار،آلو، زردآلو، 

 خر، بز، حيوانات اھلی از قبيل گاو،گوسفند،. وغيره درسوات وجود دارند
 پوست باب، کمپل ھای پشمی،.  می يابنداسپ، وشتر در سوات پرورش

دباغی و . برنج،چوب تعميراتی،چارمغز وپشم ازجمله صادرات سوات ميباشد
ًخصوصا چرم آھو رامثل يک پارچۀ . چرمگری صنعتگری مردم سوات است

. بوت، چپلی وسليپر ساخت سوات شھرت دارند. ابريشمی نرم ونفيس ميسازند
اگرچه .نستان نيز درسوات توليد ميشوندبھترين نوع تفنگ ھای ساخت پختو

مقدار توليد تفنگ درحال حاضر محدود است، اما مھارت توليدی تفنگسازان 
  .قابل وصف است

  :پختونستان مرکزی

معادن عمده .پختونستان مرکزی دارای منابع سرشارمعدنی ميباشد
نمک، زغال، سلفر، سرب، سنگ سرمه، سنگ مرمر : منطقه عبارتند
ل خاک، در منطقه کوھات وبھادرخيل و بنو ونايکند، کوه ھای ،پطرول، تي

  .ھزاره جات، وديرۀ اسماعيل خان وجود دارد
انگور، انار، شفتالو،وساير ميوه جات در پختونستان :ميوه جات از قبيل
ھمچنان مصنوعاتی از قبيل شال، چپلی،کBه . مرکزی وجود دارد
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. نوشته است ومن فکر ميکنم که درست نوشته است" سواد"مولف سراج التواريخ ،سوات را بشکل -  
چون اين منطقه خيلی مشجربوده است، واز دور به چشم . است) سياھی(ام<ی سوات ياصوات، ھمان سواد

 اعراب ھنگام فتح اس<م وانده اند،چنانکه عراق را نيز خ) سياه( آنجا را سوادبيننده سياه ميزده است،
  )سيستانی(.پس بھتراست اين نام بشکل سواد نوشته شود.ميناميدند" سواد"بخاطر مشجربودنش  
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آ�ت چوبی بخصوص در پکول،درھمه نواحی پختونستان مرکزی وسامان 
صادرات منطقه عبارتند از .ديرۀ اسماعيل خان شھرت فراوان دارد

  .و پوست باب) قندسياه(ُنمک،تمباکو، گر
  :پختونستان جنوبی

 مولف دراين بخش بلوچستان را پختونستان جنوبی ناميده  است، چون 
ادی در بارۀ بلوچستان مقالۀ عليحده ای مدنظرميابشد، بنابرين منابع اقتص

  .وطبيعی آن در آنجا شرح داده ميشود
  :کوھستان

صادرات عمدۀ کوھستان را چوب تعميراتی تشکيل ميدھد که انتقال آن 
روغن وپوست باب وچارمغز نيز ازاينجا .ازطريق دريا صورت ميگيرد

پارچه ھای نفيس برای لباس،قالين باب وشال ھای پشمی نيز . صادر ميشود
مان آ�ت چوبی ونجاری وآھنی دراينجا توليد ھکذا سا.توليد وصادرميکند

ًخصوصا چرم آھو را .چرم باب نھايت اعلی در اينجا توليد ميشود.ميگردند

صنعت چوب . آنقدر نفيس ميسازند که مانند ابريشم نرم ونفيس است
کاسه ھا و پطنوس ھای بسيار ظريف . درکوھستان خوب انکشاف کرده است
) مومند(درشھرک متی  وچنگی. ازنداز چوب عادی و چوب چارمغز ميس

شالھای . شال بافی ونمد بافی دراينجا رواج دارد. انواع  تفنگ ساخته ميشود
  .جندال در ظرافت، نرمی، رنگ و گرمی و مرغوبيت شھرت دارند

  : باجور

از آنجائی که .جو وگندم،عسل و فندق به وفرت در باجور يافت ميشود
  .حاصBت آن منوط به باران ميباشداين منطقه بقلت آب دچاراست، اکثر

  :مومند

بشمول تفنگ ھای ده تيره  و . بھترين اسلحه،در مومند توليد ميشود
. چپلی وکBه کاھی ساخت اين منطقه بسيارشھرت دارد. تفنگ ھای شکاری

سرمايه بزرگ طبيعی منطقۀ . جوال وخيمه در جمله مصنوعات مومند ميباشد
چوب از طريق .  مھم عايدات مردم آن ميباشدَديرھمانا جنگBت است که منبع

اقBم صادراتی ديگر . دريای پنجگوره به پشاور برای فروش ارسال ميشود
صنعت چوب کاری در . ُآن عبارتنداز عسل، پشم،کرک،وپوست حيوانات

. کاسه ھا و سايراشيای نفيس چوبی دراينجا ساخته ميشود. مومند شھرت دارد
شال پشمی،کBه پشمی و پوشاکه .ا ساخته ميشودتفنگ، کارتوس، نيز دراينج

در شھر تيرا فابريکات برای توليد انواع .باب پشمی دراينجا ساخته ميشود
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در وزيرستان نيز فابريکات تفنگ سازی مصروف توليد . تفنگھا وجود دارد
گندم وجو،ذرت، برنج،ماش وعدس،ارزن وحبوبات ديگر . اسلحه ميباشند

روغن، عسل، پشم باب، پوست باب، چوب . شونددراينجا زرع وتوليد مي
. تعميراتی زمينه تجارت را بحيث يکی از مناطق پرمنفعت فراھم ساخته است
با کمی توجه ميتوان اين منطقه را بحيث يکی از مناطق پرمنفعت اقتصادی 

معادن سنگ مرمر، سنگ سرمه، وتلک درکرم  . پختونستان انکشاف داد
188 .رای توليد انواع ميوه ھا خيلی مساعد استاين منطقه ب. وجود دارند

  

مرحوم پژواک دراين رساله، به ارتباط پشتونستان سعی ورزيده است 
تاثابت نمايد که سرزمين ھای قبايل پشتون ھرگزجزو ھندوستان نبوده وآنھا 
از لحاظ فرھنگ، زبان وتاريخ با مردم افغانستان يکی بوده اند وفقط دراخير 

ايط وکيفيايت خاص از پيکر افغانستان جدا گرديده اند  در تحت شر19قرن 
وبه ھند برتانوی داده شده اند،ولی ھرگز تن به اطاعت ازحکومت انگليس 
نداده اند وپيوسته اين عدم اطاعت وعدم رضايت خود را با قيامھا وشورش ھا 

وحال که انگليس مصمم به بيرون رفتن . عليه حاکمت انگليس ابراز داشته اند
منطقه شده است، می بايد سرزمين ھای افغانستان را دوباره به صاحب از 

ھمه (اصلی آن افغانستان واگذار نمايد ويا اينکه برای قبايل نيز ريفراندوم
عملی گردد تا آنھا خود تصميم بگيرند که آيا ميخوھند از خود دولت ) پرسی

يا اينکه ميخواھند مستقلی داشته باشند، يا ميخواھندکه با پاکستان يکجا باشندو
  با کشور مادر يعنی افغانستان يکجا گردند؟ 

درمکاتبات رسمی حکومت افغانستان عنوانی وزارت خارجه بريتانيای 
کبير،متاسفانه  موضع گيری رسمی افغانستان به ارتباط داعيه پشتونستان، 

حق خود اراديت بصورت يک داعيه ارضی نه، بلکه بصورت حمايت از 
 مطرح شده است و مرحوم پژواک ھم برخBف  وبلوچھا،برای پشتونھا

خواست قلبی خود،حمايت وپشتی بانی دولت افغانستان را از قبايل پشتون 
وبلوچ آنسوی خط ديورند که با مردم افغانستان، مشترکات تاريخی 

حق خود «وجغرافيائی وفرھنگی وربانی ودينی دارند،، در پرتو اصل
ن اصل بود و براثر پافشاری واستد�ل او ، که خودش مبتکر اي» اراديت

درجمله اصول منشور جھانی حقوق بشرسازمان ملل متحد قبول گرديد، 
توضيح وتشريح مينمايد و ميخواھد به اوليای انگليس بفھماند که اين حق از 
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مردم پشتون وبلوچ آنسوی خط ديورند، ھنگام تقسيم ھند به دو دومينيون  
ھان حق تعيين سرنوشت خود استند وافغانستان گرفته شده است وآنھا خوا

،ازاين حق حمايت ميکند تا آنھا بتوانند خود تصميم بگيرند که آيا با پاکستان 
  . باشند، يا از خود دولت مستقلی داشته باشند ويا اينکه با افغانستان ملحق شوند

دريادداشت مرحوم پژواک يک نکته بحيث نظرشخص خود او درمورد 
برای آنکه مردم پشتونستان جلب شوند، :" درج است که ميگويد پشتونستان 

بعقيدۀ من بايد . صرف پول کشور فقيری مانند افغانستان درست نيست 
قوانين و تطبيق قوانين درافغانستان بطورفوری وضع وموردعمل قرارگيرد 
که مردم پشتونستان درپيوستن بيک کشورقانونی براساس مساوات وعدالت 

. راعات آزاديھای اساسی  وحقوق بشری تاخير و تعلل نکننداجتماعی، م
از پشتونستان به ) غيرپشتون(بدون اينگونه قوانين ، ديگر طوايف افغان 

بيم وھراس بيشتری مواجه خواھند شد، زيرا نفوس پشتون درافغانستان 
دوچند خواھد شد و با اکثريتی که از قرنھا باينسو داشته است ، پشتونھا 

گر مملکت را بيشتر تحت نفوذ خود خواھند آورد، و ازاينرو اقوام دي
افغانستانی وجود نخواھد داشت، وافغانستان عزيزپشتونستان غير قابل 

   ."تحمل خواھد گرديد
کسانيکه مرحوم پژواک را می شناسند، او جرأت بيان ھمين مطالب را 

اقعش به صدراعظم و پادشاه وقت ھم داشت ، بلکه عين نظر خود را درمو
بيان کرده و از ھمين بابت بود که او را درکابينه راه نمی دادند، درحاليکه 

  .وزيرخارجه بھتری از او نداشتيم 
 پايان 
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  مقاله پانزدھم

  

   داؤد خان و روابط با پاکستان،مکثی برمعضلۀ پشتونستان 

  کاظم سيد عبدهللا بقلم داکتر

  ) پشتونستاندر مورد مشی داودخان ازتصحيح يک غلط فھمی (

 

مکثی برمعضلۀ (  ممتعدانشمند افغان داکترصاحب کاظم ضمن مقالتی
 متن يکی،: سه سند مھمبا نشر )پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستان

در فيصله آن لويه جرگه دومی  و،1334بيانيه داودخان در لويه جرگه 
 نامه ای درحمايت  وسومی ارسال پشتونستان،حق تعيين سرنوشت مردممورد

  سرمنشی سازمان ملل متحد،یاز آزادی خواھان بلوچستان پاکستان، عنوان
 يکدر ھيچ رااسناد   آن،خدمتی بزرگی انجام داده اند که من تا نشر اين مقاله

   . نخوانده بودمازتاريخ ھای معتبرکشور
تا پيش از نشراين مقاله داکتر صاحب کاظم، من فکر ميکردم که مشی 

 ١٩۴٩درسال  م است کهشورای دوره ھفت فيصلهھمانا ت داودخان، حکوم
ادعای اراضی حکومت راموظف به  ورا ملغا اعBم کردمعاھده خط ديورند 

  . نمودآنسوی خط
 متاسفانه بعلت عدم موجوديت متن بيانيه داودخان در لويه جرگه 

 صوصبخ.وفيصلۀ لويه جرگه، بسياری ھا مثل من به اشتباه رفته اند 1334

ھرشب  ،)يعنی اين پشتونستان از ماست( »!داپشتونستان زمونگ« :شعار

که پاکستان ) بوده(تونستان از ماست ښپنمود که تلقين ميما وش گدرطوری 

بايد برای دوباره بدست آوردن آن حکومت را  و میيافته است برآن غلبه 

بقول داکترصاحب کاظم داستان  درحالی که !تحت فشارگذاشت

 نھم سنبله روز« : که دنجا آغاز شده بوازآ» !پشتونستان زمونگدا«شعار
 مومند، لي و مھم قبای جرگه عمومني اول) 1948 آگست 30مطابق ( 1327
 ،ی لوارگنوار،ي ش،ی اورکزائ،یدي افر،ی چارسنگ، شموزائآزاد،ی صاف

 و آنھا معاھده ديدائر گرد" چھار سده"  در)سوديم( مسعود ر،يشلمان، وز
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 رزاي مجلسه نيدرا.  پشتونستان را اع<م نمودندلي و تشکیاد ملمھم اتح
 خود را ی انتخاب شد که مشسي رئثي به حیبي اري خان مشھور به فقیعل
 : کرداني بنيچن  سه مادهیط

 و استق<ل تي که تمامميکني ازحکومت پاکستان مطالبه م-  1 «
عتراف کند و از  ص<ح و امن اراه  افغان را ازونيپشتونستان خاک ھفت مل

 به کند  خود را امری و لشکری ملکی ھاجنتي و انيامروز تمام مامور
 نکنند، نياگر چن.  روندروني از تمام نقاط پشتونستان بیصورت فور

 ی لجاجت حکومت پاکستان واقع شدنني دراثر اکهی مي عواقب وختيمسئول
تان  حکومت پاکسبدوش است، ھم نزد خدا و ھم نزد مؤسسه ملل متحد

 .خواھد بود

 ما ناقص است از دولت برادر خود افغانستان ی نشراتلي چون وسا- 2
 اط<عات و مي دارند، خواھشمندیمي صمیھمدرد که ھمواره با پشتونستان

 افغغانستان نشر یويراد  وديپروگرام ما را مربوط به پشتونستان درجرا
  .کنند

 کابل وي رادقي طراز" ږدا پشتونستان زمون" اساس پروگرام نيبه ا[ 
دا " که شعار کنندي ھا فکر میبعض.  به نشرات آغاز کردوافغانستانيرادً بعدا

 نبود ني چنکهي درحالدھد،يمی  افغانستان را معنیادعا" ږپشتونستان زمون
 ]کاظم . کردي ماني مردم پشتونستان را بیبلکه آواز و ندا

 ميواھشمند خاي از موسسه ملل متحد و مراکز عدالت پسند دن- 3
 عضو حساس خود بشناسد و کي و  مملکت آزادکي ثيپشتونستان را بح

 خاک پشتونستان ی و آزادتيحکومت پاکستان را مجبور سازند تا به تمام
189».اعتراف کند
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 در 190"یگُمغل "ۀ و متعاقب بمبارد منطقهي اعBمني استقبال از ابه 

 1328 سرطان لياوا گرفت ، در صورتی  پاکستاناراتي طۀلي که بوسايپکت

 دولت، مردم ندگاني از نمای با شرکت تعدادیبزرگ در شھر جBل آباد جرگه

 خود پا فراتر یشعارھادرپشتونستان و مردم افغانستان دائر شد و اما آنھا 

 از یبه تأس.  قبول ندارندرا» ورندي دۀخط مرد «گذاشتند و اعBم کردند که

 30مطابق ( 1328 سرطان 10 خي بتار) ھفتمۀدور( ی ملی شوراه،ي اعBمنيا

 را فاقد اعتبار ورندي ادعا گذاشت و معاھده دني ابر دي مھر تائ)1949جون 

  ». دانست

  است که بعدھا در اذھانۀصلي ھمان فنيا«:داکترکاظم ع<وه ميکندکه 
 و دولتمردان افغان تا امروز درارتباط ونياسي از سیاري بسی و حتعامه
 ني اکهي درحالرد،يگي استناد قرار ممورد ورنديد نشناختن خط تيبرسم
 دهي دائر گردپشتونستان  که مشخص بر موضوع1334 جرگه هي درلوهيداع

 صلهي و فقط در فدي آن نگردۀ نامصلهي و فبيبود، مطرح نشد و شامل تصو
 . افتي ھمان سال ضمنا تذکر زاني م23 مورخ ی ملی شورانامه

 ی ازطرف شوراورندي معاھده دیغا وجود ھمچو مصوبه و اعBم البا

 ی ادعاکي ثي تا موضوع را به حنخواست  بازھم دولت افغانستان،یمل

 دولت در مطرح بلکه  ببرد،شي پورندي بطBن خط دگري و به عبارت دیارض

  خطني بکهي آنھائیعني آزاد لي قبای سرنوشت و خود مختارنييساختن حق تع

191 ».کردي، تBش ممسکون بودند" یسرحد ادار" و ورنديد
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 که تا آنوقت در یسي دولت پاکستان به کمک مشاوران انگلنياراک:  بودنقراري از ای مغلکانيجر -  
 فکر ني پشتونستان مشاھده کردند، به اهي موقف افغانستان را در قضتي جدی وقتکردند،يم پاکستان خدمت

.  پشتونستان وادار سازندینظر کردن از ادعا  به صرفمي رژريي تغدي با تھدرا افتادند تا حکومت افغانستان
 یبود و در آنجا م امان هللا را که از رنگون به پاکستان آمده شاه  جان برادرني مقصد سردار امنيبه ھم

 ی سرحد آمد و در صدد جمع آوری به حواشپاکستان کيموصوف به تحر.  مورد نظر قرار دادندست،يز
 بطرف افغانستان ی ده ھزار نفرلشکر کي برآمد و درظرف چند روز با )سوديم(لشکر از قوم مسعود 

 را که در آن ی مغلکهي قرو دند خود را فرستااراتي او طهي ھا جھت تقوی موقع پاکستاننيدر ا. حرکت کرد
 نيا.  شدندمجروح  مقتول وی تمرکز داشتند، بمبارد کردند که دراثر آن عده ای قومی و قوایعساکر افغان

 (.گرفت  صورتی در زمان صدارت شاه محمود خان غاز) 1328مصادف با خزان ( 1947واقعه در سال 
  )داکترکاظم)(67 و 66، صفحه "اي رشتاسمدقي سیاسيخاطرات س: " شود کتابدهي ددي شرح مزیبرا
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با مطالعه توضيحات فوق و متن بيانيه داودخان وپيشنھادات او به لويه 

جرگه وبالنتيجه فيصله آن لويه جرگه، بروشنی فھميده ميشود که ما پيام اين 

، زيرا داودخان در آن لويه جرگه  شعار ومشی داودخان را غلط فھميده بوديم

 :دو پيشنھاد ارايه کرده بود

 مردم پشتونستان را ۀ مصرانی تظلم و ندایکومت افغانستان صدا حايآ- 1«
 و دي بگوکي خود لبکي برادران خون شرآن  حقوق مسلميۀمربوط حما

  نه؟اي کند، هيحقوق مشروع و مسلم شانرا حما

 شود،ي که با پاکستان کرده شده و میحاتيچون موازنه قوا با کمک تسل- 2
 ۀ بقا و محافظیحکومت افغانستان برا اي آخورده،ً منطقه کام< بھمنيدرا

192»ر؟ي خاي د،ينما  مملکت اقدامی دفاعيۀ خود بغرض تقویشرافت مل
 

و لويه جرگه پس از غور و بحث  چندين روزه به حکومت افغانستان 

  :توصيه وصBحيت داد

 سرنوشت مردم پشتونستان که برادران نيي حق تعتيحما - 1«
 مردم پشتونستان ۀ تودۀ عامدرخواست بنا بر،  و ھمنژاد ما ھستندشيھمک
 بحکومت  جرگههي لوھذايً بناء عل ملت و حکومت افغانستان استۀفيوظ

 و عرق و خي و اشتراک تاری اوامر شرعجاباتي که مطابق اکندي مهيتوص

آنھا  سرنوشت نييحق تع ی عامه مردم پشتنونستان برادرخواست کلتور از

 .ندي نماتيحما

جوده حکومت پاکستان مخصوصا بھم خوردن  مواستي نظر به س-  2

 از ی نظامیھا]کمک[ گرفتن کھمک اثر  منطقه که درنيتوازن قوا در

 و اقدامات سوء ۀممالک بزرگ ازطرف پاکستان بوجود امده، اضرار اراد

 موقع نيپس در چن است، دهي متوجه گردزيخطرناک پاکستان به افغانستان ن
 حفاظت استق<ل و ۀضينظر بفر حکومت است مملکت را ۀفيوظ پرخطر

 . کندهي تقوی ملتيتمام

 و ضرورت وقت حکومت را جاباتي اۀ جرگه بمBحظهي لوهي علًبناء

 کهي که ممکن باشد و بھر قسملي وساو  تا بھر گونه طرقکندي مهيتوص
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 هي و تقومجھز  شود، مملکت را بغرض دفاعسريبصورت شرافتمندانه که م

 .دينما

 چي که بھداردي از ملت افغانستان اعBم میندگينما جرگه به هي لو-  3

 خود ملت ی و آرزوليبرخ<ف م را پشتونستان یوجه صورت عBقه ھا
 72 نمبر بيتصو  موردني و درپشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته

 قي و تصددي را تائاني و اعی ملی شوراني مجلس1334 زاني م23 یخيتار

 .دينمايم

 ملت را ی ھرسه مقصد فوق آمادگیبانيبه پشت جرگه هي لودرخاتمه

 متن انيپا(. التکBنهي و علقي هللا التوفمنو. دھدي منانيبحکومت وعده و اطم

193 » )1334 جرگه سال هي لوۀصلي و فبيتصو
 

-که بانشر مقالت ممتع تحقيقی مينمايم از داکترصاحب کاظم امتنان 

 سياسی - فھمی تاريخیتاريخی وتحليلی خود، مرا وامثال مرا از يک غلط 
نجات دادند و بنابر آگاھی تازه بجا و�زم ميدانم تا از انتقاد ھای خود به 
آدرس مشی داودخان در باره پشتونستان ، از روح آن مردبزرگ تاريخ 
وشھيد وطن داودخان معذرت بخواھم و ياد شان وت<ش شان را درحمايت 

  .ھم ازحق تعيين سرنوشت مردم پشتونستان گرامی بخوا
  

مسلم است که داودخان به عنوان صدراعظم کشور مجبور ومکلف بود 
 برايش مجازکرده 1955/ش1334تا مشی را که لويه جرگۀ افغانستان در

درھمان چوکات با پشتونستان،بود،يعنی دفاع از حق تعيين سرنوشت مردم 
 بعد از فيصله شوری ملی 1334فيصله لويه جرگه . پاکستان برخورد نمايد

که معاھده خط ديورند را ملغا قرار داده بود و ادعای ارضی را (1328
ش 1334تدوير يافته بود و چنانکه ديده ميشود لويه جرگه) مطرح کرده بود

زيرا لويه جرگه .  را تائيد نکرده است1949/ 1328فيصله شورای ملی سال
با در نظر داشت وضعيت اقتصادی و نظامی افغانستان،وتجارب بدست آمده 

، درک ميکرد که 1334 - 1328از برخورد با پاکستان در طول سالھای 
افغانستان نميتواند جغرافيای منطقه را تغيير بدھد وادعای الحاق سرزمين 

 عارھایوشآنھای که ادعای ارضی دارند . ھای از دست رفته رامطرح کند
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جز ابراز احساسات خشک وبيھوده راه حل سرميدھند، ) ازآمو تا اتک(
لی پيشنھاد کرده نميتوانند ويا شايد گماشته شده باشند تا افغانستان را که معقو

  .بشدت آسيب پذير شده است متحمل جنگ و تجزيه نمايند
  

  :از ديد امير عبدالرحمن خان تونستان شپ

امير عبدالرحمن خان، در تاج التواريخ ونيز درنامه ھای خود عنوانی 
ُوبلند خيل و کرم و افريدی و  تان ويسرای ھندوستان مناطق قبايلی وزيرس

) نورستان(ُباجور و سوات و بونير ودير و چپ<س و چترال تا درۀ کافرستان
مردمان  مناطق سکونتګاه عنی که آني. ياد کرده است" ياغيستان"را بنام 

  .  د که حاضر به اطاعت از ھيچ حکومتی نيستندميباشياغی وسرکشی 

ارھای سياسی ونظامی انگليس بر اثر توطئه ھا وفشاين مناطق 
  از پيکر1893براميرعبدالرحمن خان، توسط  معاھده ديورند در سال 

در سالھای پس از جنگ جھانی و. افغانستان جدا وبه ھند برتانوی تعلق گرفت
عنوان ه باين مناطق ، 1947دوم و بطور خاص بعد از ايجاد پاکستان در 

  .اکستان واقع گرديدمورد ادعای افغانستان با پ» پشتونستان«
قبايل سلحشور " ياغيستان"دردره ھای تنگ وصعب العبور کھساران

وجنگجو وشجاعی بود وباش دارند که به آزادی وخود مختاری خود سخت 
عBقمند اند وبه ھيچ صورتی حاضر نميگردند ازقدرت ھای  بيگانه اطاعت 

عتی اغلب از اينان به علت وجود کوه ھای بلند وقلت زمين ھای زرا. کنند
پرداخت ماليات وخراج به دولت ھای افغانستان سرباز ميزدند وخود از 
کاروانھای تجارتی ايکه از ھند از طريق پشاور وخيبر به کابل  ويا برعکس 
ًرفت وآمد ميکردند، باج ميگرفتند و با ھمين باج گرفتن ھا قسما امرار حيات 

با حکومت ھند برتانوی امير عبدالرحمن خان درمکاتبات خود . ميکردند
ناميده وادعا ميکرد که آنھا از نظر دين "  ياغيستان" باشندگان اين مناطق را 

وتبار وزبان وقوميت به افغانستان تعلق دارند، اگرچه از دولت افغانستان 
اطاعت چندانی ندارند و دولت افغانستان ھم از وجود آنھا کدام منفعتی بدست 

  . نمی آورد

س از تحت سيطره در آوردن مناطق قبايلی مذکور، اما ھدف انگلي
. ايجاد  دومين کمربند حفاظتی ھند برتانوی درمقابل روسيۀ تزاری بود

کمربند حفاظتی اولی بين متصرفات روسيه وھند برتانوی  کشور افغانستان 
بود که در صورت حملۀ روسيه به قصد تسخيرھند برتانوی ميتوانست 
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ی زيادی زمين گير کند و برای انگليس فرصت دشمن متجاوز را تا مدتھا
فراھم آورد تا برای مقابله با روسيه شرايط بھتر ودست با�تری داشته 

  . باشد

تصرف برای درک کرده بودند که ممکن است روسھا انگليس ھا 
به افغانستان حمله کنند، ودز ھندوکش را فتح کنند وبسوی ھند ھندوستان 

عبور نمايند،  )ياغيستان(»دژجھالت«  توانست ازسرازير شودند، اما نخواھند
 سال بعد از قرارداد 90چنانکه برمبنای اين پيش بينی انگليس، روسھا 

 برافغانستان ھجوم آوردند، ھندوکش را در ھمان 1980ديورند،درآغازسال 
شروع تھاجم خود فتح نمودند ودرکابل اتراق نمودند، اما ده سال تمام برفرق 

وبيدند، مگر موفق نشدند تا از درۀ خيبر عبورکنند وچکمه در قبايل پشتون ک
 تا ی می پنداشتندضروربنابرين انگليس ھا بسيار.آبھای گرم باز نمايند

 بحيث دژی را از تصرف افغانستان خارج کنند و) يا پشتونستان(ياغيستاناز
  ھم ازاستفاده کند وبرای اين مقصود ،از آن تسخير ناپذيردر برابر روسھا 

داخل وھم از خارج فشارھای سياسی واجتماعی ونظامی فراوانی برای امير 
عبدالرحمن خان واردکردند تا امير مجبورگردد  کھمناطق ياغيسان را به 

   .انگليسھا واگذار کند
البته انگليس زمانی به اين فيصله رسيد که قبل از آن دوبار برافغانستان 

د را به دريای آمو ودرصورت غير حمله کرده بود تا مرزھای ھندوستان خو
عملی بودن اين نقشه،تا ھندوکش با� بکشد، اما در ھردو نوبت، با مقاومت 
. شديد مردم افغانستان روبرو شدند ومجبور به ترک افغانستان گرديدند
انگليس ھا در ھر دونوبت تجاوز خود برافغانستان ھنگام ترک اين 

  :کشوردوپس لگدی مھلک برافغانستان زدند
پسلگدی اول،آن بودکه  تمام سرزمين ھای افغانستان را که شاه شجاع 

 به 1838قبل از رسيدن به تخت سلطنت کابل ، بموجب معاھده اتحادمثلث در 
کشمير، پشاور، وديره جات بشمول سند وغيره :سيکھا واگذار شده بود، مانند

 لگدی دوم، و درپس. برای دايم از افغانستان جدا و درتصرف انگليس در آمد
سيبی، دارو : سرزمين ھايی چون  بر طبق معاھده تحميلی گندمک ١٨٧٩در 

وچاگی ، کويته ، چمن ، پشين،کرم ، وزيرستان ، پارا چنار، سوات، باجور، 
جدا وبه  بنير ، دير ، چپBس ، چترال، باشگل و غيره را از پيکر افغانستان

برامير 1893يورند در  که با تحميل معاھدۀ د پيوند گرديدھندبرتانوی
  .عبدالرحمن خان برآن مھر تائيد زده شد
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 يکی از محققان و پژوھشگران جوان افغان است،که آقای رحمت آريا،
در سالھای اخير مقا�ت استوار و پرقوتی از وی در عرصۀ تاريخ و جامعه 

ازترجمه ھای بسيارارزشمند وی ، مقاله ای است . افغانستان خوانده ايم
، که حاوی نکات مھم تاريخی »اميرعبدالرحمن خان، امير آھنين« زيرعنوان

واوضاع سياسی افغانستان درعھد » بازی بزرگ«و تازه  در مورد 
را که بازی اي هساح«  :دراين مقاله آمده است.اميرعبدالرحمن خان ميباشد

در  بزرگ غرض تسلط سياسی در بر ميگرفت، از کوه ھای پربرف قفقاز
 ا، صحرا ھا و سلسله کوه ھای آسيای ميانه، افغانستان،غرب شروع، دشتھ

طول مجموعی اين ساحه . ترکستان چينی و تبت را در شرق احتوا مينمود
بايد يادآورشد که ساحۀ اين . ميرسيد ١٠٠٠عرض آن به  و  کيلومتر٣٠٠٠

بازی بھر انداره ايکه بزرگ بود ولی محراق آن افغانستان بود و افغانستان 
البته . ميانه، شرق ميانه و ھند برتانوی را تشکيل ميداد خی آسيايیمعبر تاري

، ھنگامی که روسيه ١٩اين فعاليت ھا در اوايل قرن  قابل ذکر است تمام
راه به جانب جنوب و جنگ قفقاز آغازکرد، اتفاق  تزاری شروع به باز نمودن

ای بسوی قفقازی، روسھا نگاه ھای حريصانه  با سرکوبی اقوام مسکون. افتاد
اراضی و توپوگرافی مشتمل بر صحرا  شرق نمودند، که از لحاظ ساختمان

 دريا ھا و جلگه ھای ،برف ُھای پھناور و سلسله کوه ھای بلند و پر از
ن قرار آخوقند در  ، بخارا وهسرسبز بوده که خان نشين ھای مسلمان خيو

را  ری، چنانچه پيشروی روسھا به سوی اين سرزمين ھا زنگ خطندداشت
بنابرين افغانستان آنوقت از دو زاويه ».برای لندن و کلکته به صدا درآورد

بعد از اثرات دو جنگ افغانھا با انگليس و نبود يک دولت . مورد تھديد بود
مستحکم، کشور را به خان نشين ھای محلی چنان منقسم ساخته بود که ھر 

لعنان منطقۀ خود بود، خان در منطقۀ خويش در واقع پادشاه بالقوه و مطلق ا
اجرا در می ۀ تمام اوامر و نواھی از طريق قدرت مطلق العنان وی به منصـ

درست مثل خان نشين ھای کشورھای آسيای ميانۀ آنوقت که سرانجام . آمد
دراثر نبود دولت ھای مرکزی طعمۀ حرص امپراتوری در حال پيشرفت 

کنفدريشن ھای قومی افغانستان آنروز در حقيقت پارچه ھای . روس شدند
درھم شکسته و پارچه پارچه يی بود که به بسيار آسانی ميتوانست در محور 
دو قطب متضاد در حال پيشرفت و مترصد جذب شود، لذا کشور به زعيمی 
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چون اميرعبدالرحمن خان نياز داشت تا ھمۀ اين اجزا را ازطريق ريفرم و 
 194 ."اعمال فشار با ھم متصل سازد

  

 اميرعبدالرحمن خان تحت فشار خيلی شديد وادار به ١٨٩٣در سال 
 Sir Mortimerپذيرش ھيأت ھند برتانوی برھبری سر مارتيمر ديورند 

Durand شد تا خط سرحدی ميان ھند برتانوی و افغانستان را در بين ساحات 
 خط سرحدی مذکور ١٨٩٣قبل از پايان سال . پښتون نشين مشخص گرداند

در رابطه با خط ديورند عBيم و . مير پذيرفته شدبين ھيأت برتانوی و ا
مشخصاتی وجود دارد که آنرا به نام ساحات مسوؤليت سياسی قلمداد کرده اند 
نه منحيت يک سرحد رسمی بين المللی، و به امير ھرگز اجازه کنترول 

داده نشد زيرا اين ساحات قبÖ در اثر ) کرم و چترال(ساحات مشخص چون 
  . ر استيBی انگليس قرار گرفته بودمعاھدۀ گندمک د

خط ديورند از قلب قراء و قصبات قومی گذشت ولی ھرگز قادر به 
تغيير دايمی و حقيقی توپوگرافی، ديموگرافی و حتی ستراتيژی نظامی اين 

اين خط نه اينکه اساس صلح و امنيت را در منطقه بجا نگذاشت . منطقه نشد
ًغانستان و ھند برتانوی و بعدا افغانستان و بلکه اساس منازعات ميان دولتين اف

 .195 ».پاکستان را نھادينه ساخت
زعمای افغانستان از اميردوست محمدخان تا  امير شيرعلی خان و 
( ازغازی امان هللا خان تا  سردار داودخان،ھمگی به آرزوی الحاق مجدد 

. دبه افغانستان سرھای خود را دراين راه از دست داده ان) پشتونستان
مشک<ت امنيتی وسياسی واقتصادی در چھاردھه اخير نيز زير سر داعيه 

بايد کوشيد تا مردم خود را با راه اندازی يک . پشتونستان نھفته است
  . رفراندم عمومی از مصيبت ھای وارده از جانب پاکستان نجات داد

ادعای مالکيت برپشتونستان، بلکه شبيه ادعای مالکيت الماس کوه نور 
 سال زيب تاج 90الماس کوه نورھم برای مدت . تاج ملکه انگليس استدر 

پادشاھان افغانستان  بود ولی بعدھا  رنجيت سينگ زعيم پنجاب ، آنرا ازشاه 
فراری افغان ، شاه شجاع ، بزور يا به خدعه گرفت وسپس از رنجيت سينگ 

 اما زور بدست انگليسھا افتاد و امروز برتارک تاج ملکه انگليس می درخشد،
  .افغانستان برای باز ستانی آن از ابرقدرت انگليس، نميرسد

به نظر من، سياستی که داودخان در رابطه با پشتونستان مطرح، و 
تائيد يا ترديد آنرا به لويه جرگه واگذار کرده بود، در چارچوب امکانات و 
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 و بمنظور .  توانايی ھای نظامی و اقتصادی کشور يک سياست معقول بود
تقويت  جنبش  آزادی طلبی مردم آنسوی خط برھبری احزاب سياسی قبايل 

انتظارمی رفت که خود قبايل  .  پشتون وبلوچ، حامی بزرگ بشمار می آمد
آنسوی خط ديورند نيز از خود حرکتی نشان بدھند تا جھانيان بدانند که آيا آنھا 

واھند با کشور  صاحب کشورمستقلی  بنام پشتونستان باشند يا ميخميخواھند
  مادر ملحق گردند و يا پاکستان را بر ھردوی ديگر ترجيح ميدھند؟

دولت افغانستان بادرک توانائی ھای نظامی طرف مقابل ومقايسۀ آن با 
امکانات وظرفيت ھای نظامی واقتصادی خويش وشرايط و اوضاع بين 

ز حمايت ارا کنارگذاشت و درعوض سياست » ادعای ارضی« المللی مسئله 
مردمان آنسوی خط را در برخورد با پاکستان سياست حق تعيين سرنوشت 

اما برای دفاع تماميت ارضی کشور مجبور بود .ملی خود مشخص نمود
بنابرين دو موضوع مھم را . اردوی ملی را از ھرطريق ممکن تقويت کند
، بعد از غور 1334لويه جرگه. صاف و شفاف با لويه جرگه درميان گذاشت

 به حکومت اجازه وص<حيت داد تا اول از حق تعيين سرنوشت وبحث ،
مردمان آنسوی خط ديورند که با مردم افغانستان مشترکات زبانی وتاريخی 

ًوثانيا اردوی افغانستان را از  .وجغرافيائی ودينی دارند،حمايت نمايد
  .ھرطريق ممکن با س<ح وتخنيک معاصر مجھز وتقويت کند

ی بود که افغانستان خود را ناچار ديد، به  درچنين شرايط واوضاع
اتحاد شوروی رجوع کند وبه خريداری سBح ھای مدرن و اعزام محصBن 

با خريداری . نظامی برای آموزش کدرھای نظامی در اتحاد شوروی اقدام کند
سBحھای ساخت شوروی، حضوراستادان ومشاوران نظامی اتحاد شوروی 

را محصBن جوانی که برای آموزش شيوۀ به کشور نيز �زمی مينمود، زي
،پنج شش  سال ندبکارگيری اين سBح ھا به اتحاد شوروی اعزام شده بود

 که کدر ھای تربيت شده در اتحاد شوروی به وطن برگردند ندزمان بکار داشت
  .و سمت ھای استادی اين سBح ھای جديد را بدست خود بگيرند

از دست دادن مرض مبتB به بعضی از اشخاص صاحب غرض و 
حرف ھای مفتی ميزنند وحکومت افغانستان را مBمت ميکنند منافع شخصی،

که چرا در فBن تاريخ و فBن زمان سرزمين ھای آنسوی خط ديورند را 
دوباره متصرف نشد؟ اين اشخاص ھنوز درخواب ھای خرگوشی فتوحات 

در ! سلطان محمود غزنوی ويا فتوحات احمدشاه درانی فرو رفته اند
روزگاری که جھان بدو قطب نظامی شرق وغرب تقسيم شده بود، امکان 
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چنين فتوحاتی برای افغانستان فقيرنيمه مجھزبا سBح ھای کھنه باقيمانده از 
جنگ اول و دوم وسوم افغان وانگليس، برای افغانستان محاط بخشکه ومحتاج 

 زمانی که از لحاظ براه ترانزيت پاکستان،کار آسانی نبود و بعد ازاين ھم تا
  . نظامی واقتصادی وعلمی درحد با�تر ازپاکستان نرسد، ممکن نيست

افغانستان  نه در آن وقت و نه در حال حاضر توان مقابله نظامی با 
پاکستان را بخاطر پشتونستان ندارد، مگر اينکه اول خود مردم پشتونستان، 

به قيام بزنند و بعد برای رھائی واستق<ل خود از زيرسلطۀ پاکستان دست 
افغانستان درمجامع بين المللی از حق تعيين سرنوشت شان حتی ا�مکانات 

  . حمايت کند
 

 1334 جرگه هي محمد داؤد صدراعظم درلويۀاني بمتن

 چي بطور مکمل بعد از نشر بار اول در ھمان سال در ھهياني بنيا« 

ا نشر دو پراگراف  بفقط گراني و از آن به بعد ددهي به نشر نرسگري دیجا

.  به متن مکمل بوده باشدی آنھم عدم دسترسلي دلدي آن اکتفا کرده اند و شارياخ

 یخي سند مھم تارکي ثي آنرا به حخواھمي سال م63 گذشت  بعد ازنکيا

 ) دارمميخدمت عBقمندان تقد

 مي هللا الرحمن الرحبسم

 ! محترم مردمندگاني جرگه و نماهي لوسي محترم رئیشاغل

 است، ازھمان وقت ی ھند آزاد شدنۀ قارمي ندي حس گردکهيانزم

 امور حکومت یاي و دقت اولتوجه حکومت افغانستان در مذاکرات خود

 جلب و شيپ  ازشي خود پی سرنوشت برادران پشتونستاننيي را درتعهيبرطان

 حکومت د،يگردي ھند آغاز می با زعماهي مذاکرات وفد برطانکهيھنگام

 یادآوري ی مردم را باز بحکومت برطانوني سرنوشت اعموضو افغانستان

 شدن از ھند روني بی خود را براميتصم  حکومت انگلستانکهينمود و در وقت

 خارجه بوزارت کهي ھائادداشتي افغانستان توسط ۀاعBن کرد، وزارت خارج

 سپرد، ی ھند در دھلی امور خارجه حکومت مؤقتۀانگلستان در لندن و ادر

 .دي مردم پشتونستان را بسمع ھر دو حکومت رسانحقوق موضوع

 1334 جرگه هي در لوهياني برادي اني داؤد صدراعظم افغانستان حمحمد

 ھا از سي پس از خارج شدن انگلمتأسفانه شھر کابل"  ستور"ش منعقده قصر 
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 و لي مبرخBف  بلکهامد،ي بعمل نی سرنوشت آنھا اعتنائنييھند نه تنھا در تع

 اي شاني که ادي گردلي شان تحمی با�یعيرطبيدو شرط غ مردم یآرزو

 یکيحا�نکه ملت پشتونستان ب.  با پاکستان ملحق شونداي و ھندوستان بکشور

   از آنھا ملحق شدن را آرزو

 .خواستي می و آزادتي خود مختاری و برانداشت

 شود،ي مدهي کمتر دی کنونیاي آنجا که حق و عدالت متأسفانه در دناز

 در مقابل ی داده نشد و بصورت تصنعموقع  آنھاۀ آرزو و حقوق حقنياطبعا ب

 . آمدبعمل یريگي با پاکستان از آنھا رأايدو سؤال الحاق به ھند 

 ھم که گري سؤال دکي آنھا ی پشتونستان مطالبه نمودند که برامردم

 مطالبه ني ای شود، ولدهي شان باشد، گنجانخود عبارت از انتخاب کشور آزاد

 خود را اعBن مقاطعه  شدهزي تجوفراندمي با رشانيا.  نشدرفتهي پذزيا نآنھ

  ھندري مسلح آمپی اردوی قواسي حاکم انگلۀ وقت در تحت ادارنيدر. نمودند

 به اصطBح خود شان اي و ی قطعفراندمي رني آنھا ای اشغالسي و پولیبرطانو

 معلوم بود، شياز پ شي آنرا ھم که طبعا پۀجي نتو آزاد و عاد�نه بعمل امد

 دند،ي انکار ورزآن  قسمت اعظم مردم پشتونستان از شمول بهکهيدرحال

 پاکستان یعني بنفع خلف خود یفي ضعاري بسیصديبا ف[  راجهي نتسھايانگل]

 قسمت پشتونستان کي وانمود ساختند که سرنوشت بي ترتني و باکردند اعBن

 . شدمربوط  سرحد به پاکستانۀ صوبیعني

 را قطعا صلهي فني وقت حکومت افغانستان اعBن کرد که اندرھما

 ی قبائلی آن که عبارت از عBقه ھاگري دقسمت راجع به.  شناسدی نمتيبرسم

 پاکستان اعBن حکومت  وهي حکومت برطانزي پشتونستان آزاد باشد، نیعني

 اعتبار آن.  سابقه را معتبر خواھند شمردینمودند که با آنھا قرارداد ھا

 آنرا در پشتونستان آزاد ی عملۀجي که امروز بچشم نتستيزي چراردادھاق

 .ميکنيمشاھده م

 ۀ صوبی پشتونستان و الحاق جبری عBقه ھای افغانستان جدائحکومت

 ملت پشتون و ھم از نظر ی پشتون ھم برامردم یسرحد را برخBف آرزو

ر آنرا  ناگواعواقب  دانستهمي جھان مضر و وخۀ گوشنيصلح و سBمت ا

 .ديرساني امور پاکستان میايبتوجه اول[ متواتر]
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 پاکستان نوابزاده دي جناح گورنرجنرال فقی مرحوم محمدعلکهي وقتدر

 خود بکابل فرستاد، حکومت افغانستان یخصوص ۀندي نماثي را به حدهللايسع

 به نامبرده پشتونستان  سرنوشت مردمۀصلي خود را نسبت به عدم فشيتشو

Bمعاھده مؤدت در ی امضای او براشنھاداتيوه نمود که پاظھار و ع 

. شودي شناخته نمی نشود، عملني مردم پشتونستان معسرنوشت کهيصورت

 مذاکرات مربوط به سرنوشت ۀ باردر خود راتي موصوف عدم صBحندهينما

 .مردم پشتون وانمود کرد

 ی عبارت از شاغلکهي مخصوصۀندي مطلب نماني ای براحکومت

 امور یاي اولکهيدر مذاکرت.  فرستادیکراچ  هللا خان باشد، بهبيجدکتور ن

 مسئله را ني احل آنھا.  آن نشر شده استۀپاکستان با نامبرده نمودند، خBص

 سي کشور نو تأسکي ثي خود را بحۀ وعده داده و مشکBت موجودندهي آیبرا

 . آوردندی و امثال آن عذر ھاناني پناه گزۀ مسئلليقب از

 از راه مذاکره اي پشتونستان را متماديۀومت افغانستان حل قض حکچون

 ثي بارز خود را به حتي شخصکي بنابرآن داشت، ميو مفاھمه دوستانه تصم

 موضوع را ني تا انمود  فوق العاده به پاکستان اعزامۀندي و نماري کبريسف

 .دي امور پاکستان مطرح نمایاي با اولیپلوماسي دۀ مذاکرات معمولیدرط

 ۀصلي از فزي نخاني پاکستان به وا�حضرت مارشال شاه ولحکومت

 جناح قائد اعظم ی مرحوم محمد علنکهيا  تادادند؛ي ميیموضوع وعده ھا

 زي او را نیھا  و وعدهافتي بود، وفات یپاکستان که مرد مدبر و کار آگاھ

 پاکستان ديجنرال جد  گورنرکهيزمامداران پاکستان فراموش کردند، تاجائ

 . جزء پاکستان اعBن کردزي قبائل آزاد را نی عBقه ھا]نيالد خواجه ناظم[

 به ی خBف ورزني خود را نسبت بادي افغانستان اعتراض شدحکومت

 ی عBقه ھاۀ گورنرجنرال را درباريۀاني بو دياطBع حکومت پاکستان رسان

 احضار بکابل  خود راري کبري نمود و بصورت پروتست سفدي تردیقبائل

 .داشت

 حکومت پاکستان و اقدامات ی مردم پشتونستان وعده ھانوقتي اتا

 ندارد، به ی که انتظار سوددندي و چون دبردنديم حکومت افغانستان را انتظار

 ی ملی ھای شوراپشتونستان  آزادی خود پرداختند، در عBقه ھای ملBتيتشک
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 مودند و حکومات نمي ھم ارتباط قاني شوراھا بنيا. دي گردلي تشکیالتيو ا

در .  اغاز نمودندی ملBتي و تشکدي دادند و به نشر جرالي تشکیمؤقت

ً خدمتگار که قبB ارتباط ی و حزب خدائخواھان ی آزادزيپشتونستان محکوم ن

 خود آغاز ی ملۀمطالب خود را با احزاب سابق ھند قطع نموده بودند، به

  خواھان صوبه سرحدید با با آزازينمودند، حزب انجمن وطن بلوچستان ن

 . خود را اعBن کردۀ ھدف و مطالباشتراک

 دي و شدفي نھضت به اقدامات عنني پاکستان در مقابل احکومت

 و ی و اقتصادیتي مشکBت ترانزديتول ًپرداخت؛ او� در مقابل افغانستان به

، ]مھرخان  نشر برنامه معروفقيازطر[ آغاز نمود ی مطبوعاتیپروپاگندھا

 دي جرا،ی پشتونستان محکوم را در محابس افگند، مؤسسات ملھانخوايآزاد

 ۀ خواھانی برد، درمقابل حرکات آزادني آنھا را از بیمل ی و زعمایمل

 ی بمبارني اۀ دامنی حتپرداخت،  و تجاوز مسلحانهیپشتونستان آزاد به بمبار

 حترمم ندگانينما" گیمغل " ۀ چنانچه از واقعد،ي رسزيھا تاخاک افغانستان ن

 .اطBع دارند

 زي حکومت افغانستان نهي و اقدامات علی پاکستان از بدگوئحکومت

مقصد احتما� از پوھاند [ ی ملنيمطرود ازی و بعضدي نورزیخوددار

  است که در آنوقت از کشور فرار و به پاکستان پناھنده شدهیبي حبیعبدالح

فغانستان استعمال  اهي پروپاگند برعلۀ را در سرحدات مملکت بصورت آل]بود

 .دي نه بخشۀجينمود که نت

 اوضاع را حکومت افغانستان آرزو نداشت و چون عواقب یدگي کشنيا

 دول متحابه و دوست ھردو کشور اطBعآن ناگوار بود، وخامت آنرا بھ

 ملل متحد امؤسسهي ھنگام مسافرت به خارج و ی افغانی ھاتي شخصرساند،يم

 را خاطر عي وقاني ناگوار اجيھم دول متحابه نتا امور پاکستان و یايھم به اول

 .ساختنديم نشان

 دوستانه نمود که شنھادي به ھردو حکومت پکاي حکومت امرنوقتيدرا

 در سرحد و ی آرامی و اعمال نفوذ برامخالفانه  سفرا و توقف نشراتۀبه تبادل

ا  را بشنھادي پني اافغانستان حکومت.  نمودی مهي آن توصۀمذاکره در بار

 . پاکستان آن را رد کردی فبول وللي تعدیجزئ
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 خود را مطالبه نمود، ی کنونري کبري سفماني پاکستان اگرکهيھنگام

 آمدن مذکور اظھار ی خود را برای آمادگتين حکومت افغانستان توأم با حسن

 چگونهي در آن ھبا�خره  آغاز نمود کهی سلسله مذاکراتکينامبرده ب. کرد

  نشد و چون حکومتدهي سرنوشت مردم پشتونستان دۀصلي فۀ دربارنانياطم

 شد، حکومت افغانستان از ی مسئله حاضر نمني مذاکره دری براپاکستان

 اقدام را ني نمود، چونکه ای می خودداریکراچ  بهري کبريفرستادن سف

 . دانستیم[  لزومیب ]ضرورتيب

 کي ی براکاي حکومت امراريرسيرکبيسف"  جسپپيفل "کهيھنگام

 امور شرق در نيمع" یجارج مک "کهيھنگام زي بکابل آمد و نیمسافرت مؤقت

 افغانستان حکومت  به افغانستان نمود،ی مسافرتکايوزارت خارجه امر

 .دي گردانیً شان کامB حالیموضوع را برا[ گزارشات]گذارشات 

 معالجه ی وا�حضرت مرحوم سردار محمدھاشم خان براکهيھنگام

 که در دندي ازطرف حکومت مامور گردمرتبه  دوودند،نمي ممتيبخارج عز

 .ندي بنمای امور پاکستان مذاکراتیاي با اولیکراچ

 ني سردار شاه محمود خان حی وا�حضرت سپه سا�ر غازھمچنان

 که ی و با اشخاص مھمدندي رسکهيجائ مسافرت شان بخارج در ھر

 در حل شانرا ه نفرمودند و توجی خوددارقتي حقنيبرخوردند، از اظھار ا

 . مھم جلب نمودنديۀ قضني اۀمسالمت کاران

 خود آغاز یائي به مسافرات آسکاي خارجه امرري وزی شاغلکهيھنگام

 که دي مامور گردی در دھلحضرتي اعلريرکبينمود، ازطرف افغنستان سف

 . اوضاع را به اطBع او برساندنيعواقب ا

 سردار شاه یاز از آنکه عم محترم من وا�حضرت سپه سا�رغپس

 امور حکومت ی دادند و بنده متصداستعفا  صدارتۀمحمود خان از عھد

.  آورده شودبعمل ی ممکنه از راه دپلوماسی کوشش نمودم که مساعدم،يگرد

 اقدام نمودم و منتظر بودم که ی به کراچري شارژدافکنفريچنانچه با اعزام 

. رديمل بگ آغاز مذاکره صورت عی حکومت پاکستان برایھا وعده

 بکابل آمد، با کاي امری جمھوراستير  نکسن معاونچاردي ری آقاکهيھنگام

 ی ولساختم،  حکومت افغانستان را واضحتي نظر و حسن نۀاو ھم نقط
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 پشتونستان را ھنوز مشکل تر ۀ بعمل آمد که حل مسئلیمتعاقب آن واقعات

 .ساخت

 نيا. ضا کرد را رسما به پاکستان امی کمک نظامۀ وعدکاي امرحکومت

 گري برھم زد و ازطرف داي قسمت آسني دررا  قواۀ طرف موازنکياقدام از

 تر ساخت و ھکذا یجد  پشتونستاندفاعيحکومت پاکستان را به مقابل مردم ب

 درھمان وقت حکومت. دي گردانتري افغانستان قوی پاکستان را برادي تھدۀشياند

 امور ريوز. دي رسانکايت امر خود را به اطBع حکومۀشي اندني اافغانستان

 دراثر دعوت کاي خود از مسافرت امرمراجعت ني ح]افغانستان[خارجه 

 امور یاي خود با اولتوقف  کرد و در موعددني دیحکومت پاکستان از کراچ

  بعمل آورد ویپاکستان و مخصوصا صدراعظم سابق آن مملکت مذاکرات

 مسئول ی ھائتي ھنيي تع که مشکBت خود را بادندي به مفاھمه رسنيطرف

 حکومت پاکستان دني مفاھمه بنابر ابا ورزني امتأسفانه.تحت بحث قرار دھند

 . ماندمي ساختن آن عقیاز عمل

 امور خارجه در مسافرت فوق و مسافرت مابعد خود در ري وزھمچنان

 مورد به اطBع ذوات مسئول ني را دراافغانستان  حکومتی ھاشهي اندکايامر

 ادغام ی از اوضاع برااستفاده حکومت پاکستان با.  استدهي رساناکيدولت امر

 را ]196["ونتي کي" پشتونستان کمر بست و پBن ی عBقه ھای و نھائیقطع
                                                

196
 کرد تا در موضوع پشتونستان با پاکستان به موافقه یفغانستان سع حکومت ا1954 در سال - 

 یعني موضوع بزرگتر کي ري آنھا درگراي نبود، زلي می ھم در اول بپاکستان برسد و حکومت

 عمل شانرا محدود ی بود که آزادی پاکستان طوریداخل اما اوضاع.  با ھند بودندري کشمۀمعضل

 شرق منقسم شده بود که از ھم و ی به دو قسمت غربسيآس ساخت، چون پاکستان در ھنگام تیم

بنگله [  نفوس پاکستان در بنگالشتريقسمت ب.  قرار داشتندومتري کل1600 از شي بۀدر فاصل

 داند،ي ملي تشکاني که ھمه شان را بنگالکردندي می زندگی درپاکستان شرق]ی امروزشيد

 بلوچ و پشتون ،ی پنجاب،یاز اقوام سند نفوس کمتر و متشکل ی دارایغرب  پاکستانکهيدرحال

� مي شده بودند واما حکومت مقمي و پنجاب تقسسند  صوبه سرحد، بلوچستان،اتيبودند و به و

 موضوع ني باشند و لذا اداشته  در آنجا در دستشتري درنظر داشت تا قدرت بیدر پاکستان غرب

 ھر تا  گرفتندمي پاکستان تصمیزعما.  بار آورده بودی و شرقی پاکستان غربنيمشک<ت را ب

در آورند تا تعادل " ونتي "کي یعني ی واحد ادارکي نام ري را به زیچھار قسمت پاکستان غرب

 اع<م شد، در واقع 1955 که در اغاز ريي تغنيا.  حفظ کنندی تا حدی و غربیشرق ني را بینسب

 گرفت و پشتون دهي نادی بکل،کردي متي افغانستان از آن حماکه  سرنوشت پشتون ھا رانييحق تع
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.  بوددي شداري اقدام در مردم افغانستان بسنيبوجود آورد و عکس العمل ا

 حکومت تي الرغم اظھار حسن نیعل.  آمدانيبم" پرچمھا" ۀچنانچه واقع

 شي عنودانه را پاستي سپاکستان  حادثه حکومتني حل ایغانستان برااف

 ماه پنج شتر ازي به افغانستان سپرد، بلکه بی رسمدي تھدکيگرفت و نه تنھا 

 است، تلف نمود شتي ملت را که حق تجارت و کسب معني حق اني تریعيطب

 . مسدود ساختی دولت افغانستان را بکلیعيطب تيو راه ترانز

 تيرا باحسن ن 197"پرچمھا "يۀآنکه حکومت افغانستان قض باوجود

 که ونتي کي نمودن پBن ی عملاعBن  حکومت پاکستان بایخاتمه داد، ول

 بھبود امکان  داخل بود، دوباره ھرگونهزي پشتونستان نیدرآن شمول جبر

Bني امي از عواقب وخیري جلوگی برامن. مختل ساختني مملکتني را بقيع 

 نامبرده چون  را از صدراعظم پاکستان خواھش کردم وميستقامر مBقات م

 . ندادجهي کوشش ھم نتني اد،ي گردانیموضوع پشتونستان را مستثن

 سرنوشت برادران پشتون نيي تعط پشتونستان مربويۀ آنجا که قضاز

 است، برعBوه حا�ت لي افغانستان دخملت ماست و در آن احساسات ھر فرد

 جرگه هي لوۀ واسطبه ملت راشتري بندگانينست نما دای حکومت ضروریعاد

 پس.  خود را صادر کنندمي مورد تصمني تا درا]سازد[ آگاه قي از حقازين

                                                                                                               
 ني بی جدی ھایدگي موجب بروز کشنکاريا. ساختی واحد پاکستان غربونتيھا را مدغم در 
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در پاکستان " ونتي "کي لي است که متعاقب اع<م تشکیانيھمانا جر" پرچمھا"مقصد از حادثه  -  
ً که در نوع خود قب< در ] حکومتميرمستقيغی البته به رھنمائ[ در کابل براه افتاد یبزرگ  مظاھرهیغرب

 به مظاھره زي کابل را نی ھاسهي صنوف متوسطه و با�تر لني بود که متعلمشدهامر.  نداشتريافغانستان نظ
 وندي قرار داشتم و مظاھره از شروع جاده مهيبي حبسهي ھفتم لصنف در آن سال درنجانبيا.  سازندميسھ

 مسدود ی شد که راه ھاادي جمع و جوش مردم زد،آنقدري رسی به مسجد پل خشتی و تا وقتديآغاز گرد
 شتري وزارت خارجه قرار داشت، بمقابل در برابر سفارت پاکستان که دریريبھرحال تعداد کث. دنديگرد

 یا ھشهي از شکستاندن شپس سفارت با� رفته وواريتجمع کرده و معلوم نشد که چگونه چند جوان از د
 شد ی می تلقی جدبس عملکي کردند که در آن زمان ني پاکستان را فرود آورده و توھ)پرچم( رقيسفارت ب

 ی پاکستانرا عملنيسپس ع.  صورت گرفتزي پاکستان در ج<ل آباد و قندھار نیھاي در قنسولگرنکاريو ا
  افغانستانرقيام دادند و به ب آن در پاکستان انجی و قونسلگر ھای بالمثل در سفارت افغانهي روثيھا به ح

 تي آن به شمول بستن راه ترانزی دو کشور منقطع شد و عواقب بعدني نمودند که دراثر آن روابط بنيتوھ
  )داکترکاظم(.آور بود  افغانستان دردیرھبرايو غ
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 معروض داشته و یوني معظم ھماحضرتي را حکومت بحضور اعلموضوع

 . استدعا نمودرا  جرگه بزرگنياحضار ا

بود که  خواھند دهي جرگه فھمهي محترم لوی گذارشات فوق، وکBاز

 جادياز ا[ري ظرف ھشت سال اخني و مخصوصا درای مدت طو�ننيدر

 افغانستان  ازطرف حکومت] جرگههي لوري تدو1955 تا 1947پاکستان در 

 تي دوستانه اھمۀ بعمل آمده و تاحد ممکن کوشش شده از راه مفاھمیاقدامات

مت  حل مسالی سازند و برای مسئول پاکستان حالزمامداران موضوع را به

 حکومات مختلف ی مساعتمام متأسفانه که.  برسندصلهي آن به فۀانيجو

 در پشتونستان  مردمی آن ادغام جبرني آخرۀجي بلکه نتد،ي نرسیافغانستان بجا

 ھا برادر وني ملدي امني صورت آخرني و به ادي پاکستان گردی غربونتي

 .دي مبدل گردأسي به  مایپشتونستان

 گرفته اند ميران پاکستان ثابت ساختند که تصم اقدام خود زمامداني ابا

 آن قوم را ی و حقوقی ملتي شخصپشتونستان  ملتی و آرزوليبرخBف م

 آن لي را برخBف مآن ی برده و عBقه ھاني از بشي ھمی ناخوسته برایخدا

 . پاکستان بسازندیتجزايمردم جزء �

بعمل آمده  که به پاکستان ی و اقتصادی نظامی با کمکھاگري دازطرف

 ی برھم زده و خطرات مدھشاي قسمت آسنيدر  قوا راۀ موازنی بکلد،ي آیو م

 ی نظاميۀ تقوني ھمچنانچه کرده است،دي افغانستان تولندهي امروز و آیرا برا

  حقوق مردمیشتريبه پاکستان موقع داده است تا از راه جبر و ظلم ب

 درشت و ی آنھا قدم ھای و امحای نابودی ساخته و برامالي را پاپشتونستان

 . بردارندنيسنگ

 خود را ی و ملی وجدانۀفي صدراعظم و خدمتگار قوم وظثي به حبنده

 فوق حاتي را که نظر به توضی و خطراتقيحقا  کرده نخواھم بود، اگرفايا

 ندگاني به اطBع نماشيپ  ازشي است، پی به آن مواجه شدنندهيافغانستان در آ

 .]نرسانم[ باشم ی نمدهيانمحترم ملت افغانستان رس

 محترم ملت با کمال ی فوق بھتر است خدمت وکBحاتي توضبا

 ی بارز براۀ دو نقطیخي و تارمھم  موقعنيوضاحت روشن سازم که در

 :کندي نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود مصلهيف
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 مردم ۀ مصرانی تظلم و ندای حکومت افغانستان صداايآ- 1
 خود کي برادران خون شرآن  حقوق مسلميۀحماپشتونستان را مربوط 

  نه؟اي کند، هي و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمادي بگوکيلب

 که با پاکستان کرده شده و یحاتيچون موازنه قوا با کمک تسل- 2
 بقا و ی حکومت افغانستان برااي آخورده،ً منطقه کام< بھمني دراشود،يم

 ر؟ي خاي د،ينما  مملکت اقدامی دفاعيۀ خود بغرض تقوی شرافت ملۀمحافظ

 موقع ني جرگه درهي محترم لوی که وکBیماتيتصم:  گفتدي بادرخاتمه

 ملت ندهي درحالت و سرنوشت آی و بزرگرمھمي ھستند، تأثی گرفتنیخيتار

 ملت آن ندگاني نماميتصم  خود تمنا دارمی بزرگ و توانایدارد و من از خدا

  ونيشرافت و ناموس ملت افغان تأم و سعادت، ري باشد که در آن خیزيچ

   . شده باشدمحافظه

  باد افغانستانندهيپا

198» باد شاه مازنده
  

 

 1334 جرگه سال هي لوۀصلي و فبي تصومتن

 مي هللا الرحمن الرحبسم

Çخلقه محمد و آله و ري خی و الصلوة و الس<م علني رب العلمالحمد 
 نياصحابه اجمع

 هللا ی طول عمر المتوکل علی به دعا دانا و توانا وی خداقي توفبه

 جرگه هي افغانستان، لویاري و بخت سعادت  محمد ظاھر شاه و بهحضرتياعل

 داؤد صدراعظم و محمد  سرداری شاغلشنھادي که به پی مجلس بزرگ ملیعني

  هللا محمد ظاھر شاه دری المتوکل علیوني معظم ھماحضرتي اعليۀ سنۀاراد

 . مملکت اجتماع نمودمرکز

 بعد از ظھر در تا�ر قهي دق30 و 2 ساعت 1334 عقرب 22 خيبتار

 ی مجلس بزرگ ملسي نطق شاھانه که رئو ميقصر استور به تBوت قرآن کر

 جرگه هي لوجلسات  ذات ملوکانه درتمامکهي و به سببدي باشند، افتتاح گردیم

                                                
مت قس ) پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستانۀ برمعضلیمکث(،مقاله  کاظم دعبدهللاي داکتر س-  198

  2017دوم، افغان جرمن آن<ين فبروری
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 نھم ۀ دورسي محمد نوروز رئی توانستند، به شاغلی نمدهيحضور بھمرسان

 دعوت سي نائب رئکنفري امر فرمودند که مجلس را به انتخاب یمل یشورا

 .دينما

 جرگه هي از سالون اجتماع لویوني معظم ھماحضرتي اعلکهيھنگام

 معظم مجلس به انتخاب نائب اوا�مر  حسب ا�مردند،ي فرما گردفيتشر

 لي بادو  نرنگلي محمد گل مھمند وکی شاغلجهي دعوت شد و در نتسيرئ

 .دي جرگه منتخب گردهي مجلس لواستي رابتي به نی مشرقتيو�

 مفصل اناتي صدراعظم بی شاغلسي نائب رئی شاغلۀ به اجازسپس

 بحضور مجلس قرائت نمود و پشتونستان خود را در موضوع حقوق مردم

 و کوشش ی سعسال خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان در مدت ھشت

 ی موضوع را به زمامداران پاکستان حالتي اھمنمود تا از راه مفاھمه دوستانه

متأسفانه که تماما .  برسدصلهي آن به فۀاني حل مسالمت جوی و براسازد

 ی آن ادغام جبرۀجي نتني بلکه آخرد،ي نرسیبجائ  حکومت افغانستانیمساع

 .دي پاکستان گردی غربونتيخاک پشتونستان در 

[ اتخاذ ]ميختند که تصم اقدام خود زمامدارن پاکستان ثابت ساني ابا

 آن ی و حقوقی ملتي پشتونستان شخصملت ی و آرزولينموده اند برخBف م

 آن مردم لي مبرخBف  آن رای برده و عBقه ھاني از بشي ھمیقوم را برا

  که بهی و اقتصادی نظامی با کمکھاگريازطرف د. جزء پاکستان بسازند

 قوا ۀ موازنی بکلد،ي آی م ممالک بزرگ بعمل آمده وی ازطرف بعضپاکستان

 ندهي امروز و آی را برای زده و خطرات مدھشبرھم اي قسمت آسنيرا در

 به پاکستان موقع داده ینظام يۀ تقوني کرده است، چنانچه ھمديافغانستان تول

 و ساخته مالي حقوق مردم پشتونستان را پایشترياست تا از راه جبر و ظلم ب

 . بردارندني درشت و سنگی ھا آنھا قدمی و امحای نابودیبرا

 مفصل اظھار نمود که بنده حاتي صدراعظم بعد از دادن توضیشاغل

 را ی و خطراتقيحقا: دانمي خود می و ملیوجدان ۀفي خدمتگار قوم وظثيبه ح

 محترم ملت برسانم ندگانينما  است، به اطBعیکه افغانستان به آن مواجه شدن

 بارز ۀ دو نقطیخي موقع مھم و تارنيو با کمال وضاحت روشن بسازم که در

 :کندي نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود مصلهي فیبرا
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 مردم ۀ مصرانی تظلم و ندای حکومت افغانستان صدااي  آ1
 خود کي برادران خون شرآن  حقوق مسلميۀپشتونستان را مربوط حما

  نه؟اي کند، هي و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمادي بگوکيلب

 که با پاکستان کرده شده و یحاتيچون موازنه قوا با کمک تسل  2
 بقا و ی حکومت افغانستان برااي آخورده، ً منطقه کام< بھمني دراشود،يم

 ر؟ي خاي د،ينما  مملکت اقدامی دفاعيۀ خود بغرض تقوی شرافت ملۀمحافظ

 جرکه با اجازه هي لوی صدراعظم اعضای شاغلاناتي بدني از شنبعد

 نظر پرداختند و از روز اول انعقاد اظھار  به مذاکرات وسيئب رئ نایشاغل

 نفر 271 حضور  بای عقرب است، سه روز متوال24مجلس تا روز سوم که 

  ازی حکومت بحث و مداقه بعمل آمد و بعضشنھاديوکBء ملت در اطراف پ

 نمودند و جوابات قناعت ی صدراعظم سؤا�تی ملت از نزد شاغلندگانينما

 .رفتندبخش گ

 افتي انعقاد سي نائب رئاستي جرگه باز تحت رهي عقرب لو26 خيبتار

 صدراعظم ی شاغلحاتي وکB و توضپرسشات  واناتيو بعد از مذاکرات و ب

 صلهي تا فدي گردنييتع  جرگههي ازطرف لویونيو سائر اعضاء حکومت کمس

 27 خي حاضر دارند و به تاری و به مجلس عمومدي جرگه را تسوهي لویآخر

 جلسه داد و به اتفاق ليً جرگه مکررا طبق معمول تشکهي مجلس لوعقرب

 :دي رسجهي نتنيآراء با

 شي سرنوشت مردم پشتونستان که برادران ھمکنيي حق تعتيحما -  1
 ملت ۀفي مردم پشتونستان وظۀ تودۀ عامدرخواست ، بنا برو ھمنژاد ما ھستند

 که کندي مهي توصبحکومت  جرگههي لوھذايًو حکومت افغانستان است بناء عل

 درخواست  و عرق و کلتور ازخي و اشتراک تاری اوامر شرعجاباتيمطابق ا

 .ندي نماتيآنھا حما سرنوشت نييحق تع یعامه مردم پشتنونستان برا

 موجوده حکومت پاکستان مخصوصا بھم خوردن استي نظر به س-  2

 از ی نظامیھا]کمک[ گرفتن کھمک اثر  منطقه که درنيتوازن قوا در

 و اقدامات سوء ۀممالک بزرگ ازطرف پاکستان بوجود امده، اضرار اراد

 موقع ني است، پس در چندهي متوجه گردزيخطرناک پاکستان به افغانستان ن
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 حفاظت استقBل و ۀضي حکومت است مملکت را نظر بفرۀفيوظ پرخطر

 . کندهي تقوی ملتيتمام

 و ضرورت وقت حکومت را اتجابي اۀ جرگه بمBحظهي لوهي علًبناء

 کهي که ممکن باشد و بھر قسملي وساو  تا بھر گونه طرقکندي مهيتوص

 هي و تقومجھز  شود، مملکت را بغرض دفاعسريبصورت شرافتمندانه که م

 .دينما

 چي که بھداردي از ملت افغانستان اعBم میندگي جرگه به نماهي لو-  3

 خود ملت ی و آرزوليف م را برخBپشتونستان یوجه صورت عBقه ھا

 72 نمبر بيتصو  موردنيپشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته و در

 قي و تصددي را تائاني و اعی ملی شوراني مجلس1334 زاني م23 یخيتار

 .دينمايم

 ملت را ی ھرسه مقصد فوق آمادگیباني جرگه به پشتهي لودرخاتمه

 متن انيپا(.  التکBنهي و علقي هللا التوفمنو. دھدي منانيبحکومت وعده و اطم

  )1334 جرگه سال هي لوۀصلي و فبيتصو

 3 فقره شماره ی مBحظه محتوابه: داکتر کاظم عBوه ميکندکه 

 بي تصوک يکه در فوق ذکر شد، موضوع به"  جرگههي لوۀصلي و فبيتصو"

 اني و اعی ملی شوراني مجلس1334 زاني م23 یخي تار72 تحت شماره گريد

 داي خود پفي سند را در آرشني شده است که خوشبختانه بازھم اهداد تيرو

در دو ( ی محمد محسن صابر ھروفيتأل " شورانهيآئ"کردم، آنھم درکتاب 

 در کابل جرگهی  اطBعات عامه ولساستي رۀلي بوس1386 که درسال )جلد

 از ی ملی مختصر شورایدادھاي رویجلد اول کتاب که حاو. چاپ شده است

 به استناد رد،يگي را دربرم) 1336 تا 1310از ( نھم ۀ دورتا  اولۀدور

 متن مندرج صفحه نيع( است آمده ني مورد نظرچنبي درتصو1334سالنامه 

 :) کتاب مذکور262 تا 260

 ۀ در مورد مسئلاني و اعی ملی شوراني جلسه فوق العاده مجلساجمال
 ی شورایوک< کهي درحال1334 زاني م23 روز دوشنبه خيبتار پشتونستان

 شورا و فضل احمد سي نوروز خان رئمحمد ني مجلسی با روسااني و اعیمل
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 شب قبل از ک يهي حضور داشتند، دراثر اع<ماني اعسي رئیخان مجدد
 . دادندلي فوق العاده تشکۀ در قصر س<مخانه جلسی ملی شورایدارا�نشا

 أتي سردار محمد داؤد صدراعظم با ھی قبل ازظھر شاغل11 بساعت

 ی شوراسي رئی به اجازه شاغلدهي گردمجلس  داخلني به اجازه مجلسنهيکاب

 استي و سیدپلوماس  پشتونستان را با تمام اجراآتیخي تاریاي قضایمل

 نيي حقوق مردم پشتونستان و تعني در راه تدمًرايحکومت افغانستان که اخ

ود، با اقدامات  ھا اتخاذ نموده بی عام خود پشتونستانی آنھا طبق آراسرنوشت

 آن که ري پاکستان مخصوصا اقدامات اخحکومت  تجاوز کارانهیرقانونيغ

 مردم پشتونستان تيرضا  عامه ویخاک پشتونستان را بدون مراجعه به آرا

 هينظرً پاکستان مدغم کرده است، به مجلس مفصB گزارش وی غربونتيدر 

 ۀنستان در مسئل افغاندهي آاستي سبي و تعقی را نسبت به خط مشنيمجلس

 صدراعظم مجلس به ی که بعد از استماع راپور شاغلشد پشتونستان خواستار

 : کردبي تصونياتفاق آراء چن

 در مورد مسئله اني و اعی ملی مختلط شوراني مجلسۀصليف
 1334 زاني م23 مورخ پشتونستان

 که حکومت افغانستان تا امروز در مسئله پشتونستان به ی  اقدامات1

 سرطان 10 خيً است که قبB به تاریبيتصوی ًرده کامB موافق بروعمل آو

 و آمال ملت آرزو  و بهدهي افغانستان اعBن گردی ملی ازطرف شورا1328

 .توافق کامل دارد

 منشور ملل ري و مغای  امروز حکومت پاکستان خBف عدالت بشر2

و بدون  دراز کرده ی دست تخطپشتونستان  ھا مردمونيليمتحد به حقوق م

 پاکستان ونتي با ًجبرا  پشتونستان رای عامه سرنوشت اھالیمراجعت به آرا

 گري بار دکي و کندي محي دانسته، تقبعي تجاوز سرگرداند،ي مربوط میغرب

 ی صورت خاک پشتونستان را بدون رأچي که ملت افغانستان به ھکندي ماعBم

 . شناسدی خاک پاکستان نشناخته و نمجزء  آنجایآزاد خود اھال

 خ،ي تارن،ي  ارتباط ملت افغانستان با مردم پشتونستان از نقطه نظر د3

 خداوند یاري به ی قدرتچي بوده و ھیوناگسستنی  رشته قوکيکلتور، نژاد و 
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 که نستي اتواند،ی  برده نمني را از بنقطعي �قي و عBیعي طبBني منيا

 . کندی مديئ تاگري دکباري خود را از حقوق حقه آنھا یبانيپشت

 عموم طبقات اتي از تمنیندگي به نمااني و اعی ملی شوراني مجلسلھذا

 سردار محمد داؤد صدراعظم یشاغل  حکومتاستيملت افغانستان س

 را نسبت خودی  و پشتبانديافغانستان را در مورد پشتونستان با اعتماد کامل تائ

 دهي دیت مقتض ازطرف حکومی ھدف ملني به ادني رسیبه ھر اقدام که برا

  199 » .دارندي ماظھار شود،

نبايد با احساسات خشک، تصميم بزرگ  سياسی آن لويه جرگه را 

  .مردود دانست 

با مطالعه متن بيانيه داودخان در لويه جرگه وفيصله لويه جرگه 
 ،دانسته ميشود که سياست حکومت افغانستان درمقابل پاکستان، 1334

براساس برآورد ومحاسبه برھمخوردن سياست ادعای ارضی نبوده بلکه 
توازن قوا بسود پاکستان که حمايت نظامی امريکا را با شامل شدن در پکت 
نظامی سيتو کسب کرده بود، درمحدودۀ  امکانات مقدور طوری مطرح شده 
بود که به پشتونھای آنسوی خط ديورند وعده حمايت از حق خود اراديت 

  ! ان انعکاس ميدادوتعيين سرنوشت شان را توسط خود ش
  

  »!ږ زمونداپشتونستان« پيام وپيامد

 1327 نھم سنبله روز« : داستان اين شعار ازاينجا آغاز ميشودکه
ی  مومند، صافلي و مھم قبای جرگه عمومني اول) 1948 آگست 30مطابق (

 شلمان، ،ی لوارگنوار،ي ش،ی اورکزائ،یدي افر،ی چارسنگ، شموزائآزاد،
 و آنھا معاھده مھم ديدائر گرد" چھار سده"  در)سوديم( مسعود ر،يوز

 ی علرزاي مجلسه نيدرا.  پشتونستان را اع<م نمودندلي و تشکیاتحاد مل
 سه ی خود را طی انتخاب شد که مشسي رئثي به حیبي اريخان مشھور به فق

 : کرداني بنيچن ماده

 و استق<ل تي که تمامميکني ازحکومت پاکستان مطالبه م-  1 «
 ص<ح و امن اعتراف کند و از راه  افغان را ازونينستان خاک ھفت ملپشتو

                                                
قسمت  ) پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستانۀ برمعضلیمکث(مقاله ، کاظم دعبدهللاي داکتر س-  199

  2017سوم، افغان جرمن آن<ين فبروری
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 به کند  خود را امری و لشکری ملکی ھاجنتي و انيامروز تمام مامور
 نکنند، نياگر چن.  روندروني از تمام نقاط پشتونستان بیصورت فور

 ی لجاجت حکومت پاکستان واقع شدنني دراثر اکهی مي عواقب وختيمسئول
 حکومت پاکستان بدوش  نزد خدا و ھم نزد مؤسسه ملل متحداست، ھم
 .خواھد بود

 ما ناقص است از دولت برادر خود افغانستان ی نشراتلي چون وسا- 2
 اط<عات و مي دارند، خواھشمندیمي صمیھمدرد که ھمواره با پشتونستان

 افغغانستان نشر یويراد  وديپروگرام ما را مربوط به پشتونستان درجرا
  .دکنن

 کابل وي رادقياز طر" ږدا پشتونستان زمون" اساس پروگرام نيبه ا[ 
دا " که شعار کنندي ھا فکر میبعض.  به نشرات آغاز کردوافغانستانيرادً بعدا

 نبود ني چنکهي درحالدھد،يمی  افغانستان را معنیادعا" ږپشتونستان زمون
 ]کاظم . کردي ماني مردم پشتونستان را بیبلکه آواز و ندا

 مي خواھشمنداي از موسسه ملل متحد و مراکز عدالت پسند دن- 3
 عضو حساس خود بشناسد و کي و  مملکت آزادکي ثيپشتونستان را بح

 خاک پشتونستان ی و آزادتيحکومت پاکستان را مجبور سازند تا به تمام
200».اعتراف کند

  

عاقب  و متهي اعBمني استقبال از ابه« :داکتر صاحب کاظم ادامه ميدھند

 گرفت صورتی  پاکستاناراتي طۀلي که بوسايدر پکت" یگُمغل "ۀبمبارد منطق

 ی با شرکت تعدادیبزرگ  در شھر جBل آباد جرگه1328 سرطان لي، در اوا

 دولت، مردم پشتونستان و مردم افغانستان دائر شد و اما آنھا ندگانياز نما

 را» ورندي دۀخط مرد « خود پا فراتر گذاشتند و اعBم کردند کهیشعارھادر

 10 خي بتار) ھفتمۀدور( ی ملی شوراه،ي اعBمنيا از یبه تأس. قبول ندارند

 ادعا گذاشت و ني ابر دي مھر تائ)1949 جون 30مطابق ( 1328سرطان 

 است که بعدھا در ۀصلي ھمان فنيا.  را فاقد اعتبار دانستورنديمعاھده د
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 ی داکتر مھداز، " است؟هي داعکي پشتونستان ھنوزھم ايآ ": شوددهي باره دني درادي شرح مزیبرا -  
  حوت20 ، مورخ 68سال پنجم شماره "  زانيم "هي و بعد در نشر"یھمبستگ "هي نخست درنشرکه

  داکترکاظم. چاپ شده استی ، چاپ دھل2001 مارچ 11 ش مطابق 1379
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تمردان افغان تا امروز  و دولونياسي از سیاري بسی و حتعامه اذھان
 کهي درحالرد،يگي استناد قرار ممورد ورندي نشناختن خط دتيدرارتباط برسم

 دائر پشتونستان  که مشخص بر موضوع1334 جرگه هي درلوهي داعنيا
 و فقط در دي آن نگردۀ نامصلهي و فبي بود، مطرح نشد و شامل تصودهيگرد
  201.افتيال ضمنا تذکر  ھمان سزاني م23 مورخ ی ملی شورانامه صلهيف

 معاھده ی وجود ھمچو مصوبه و اع<م الغابانويسنده می افزايد 
 تا موضوع را نخواست  بازھم دولت افغانستان،ی ملی ازطرف شوراورنديد

  ببرد،شي پورندي بط<ن خط دگري و به عبارت دی ارضی ادعاکي ثيبه ح
 آزاد لي قبایر سرنوشت و خود مختانيي دولت در مطرح ساختن حق تعبلکه

مسکون بودند، ت<ش " یسرحد ادار" و ورنديد  خطني بکهي آنھائیعني
 سرعت جرگه بزرگ به  اما حکومت پاکستان از اوضاع استفاده کرده.کرديم

  را به زندان افگند و تمام فشاریاسي و رھبران سديرا درھم کوب" چھار سده"

" ی سرحد ادارشرق "یعني پشتونستان محکوم تي حذف ھوی را براخود

 استي با� تا ری به پاکستان را به مقامھاوفاداری وارد نمود و پشتونھا

 ،ی جمھوراستي تا ررا  و غBم اسحق خانوبيمارشال ا( ارتقا داد یجمھور

  آصف احمدوب،ي گوھر ا،ی اس آی آاستي بابر را تا ررهللاي و نصدگليحم

 بلند ی را به مقامھاگري را تا وزارت خارجه و تعداد دزي و سرتاج عزیعل

 ھند استفاده هي پشتونھا در جنگ علی ذاتازشجاعت زي و ن)دي رسانینظام

 تصرف پاکستان است، در  را که اکنونري از کشمیفراوان کرد، چنانکه بخش

 نکهي بلوچ از امردم . خاک خود ساختۀمي داوطلب پشتون ضمیبا قوا

 سرنوشت مردم نيي به حق تعشتري خود را بديحکومت افغانستان تأک

 کرد،ي میادآوري کرده بود و از حقوق بلوچ ھا کمتر معطوف پشتونستان

Bوبي ھا کسب شدت ومارشال ابلوچ امي قکهي داشتند، بخصوص زمانهيگ 

 که بود ھمان.  شدشتري ھا بهي گBني سرکوب نمود، ایرحميخان آنرا با ب
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  نظر اند کهنيبه ا" ما و پاکستان"  مؤلف کتاب شمندي ھا از جمله محمد اکرام اندی مورد بعضني درا- 
ماده  37 ازکي چي آن شورا بوده و در ھتي خارج از ص<حی ملیف شورا ھمچو موضوع از طربيتصو

 1309 سال یاساس  مندرج قانونی ملی شورای ھاتي و ص<حفي مربوط به وظا) 66 تا ماده 40از ماده (
 افتهيممالک خارج تذکار ن  افغانستان با دول وۀ گذشتی معاھدات دولت ھای نافذ بود، الغا1343که تا سال 

   )175 تا 172 ، صفحه 2009ا و پاکستان، چاپ دوم، کابل،م( .است
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 1960 یماه جنور خارجه را در ري وزميحکومت افغانستان سردار محمد نع

 برسد، جهي مذاکرات به نتني چننکهي ای اما بجاکرد، به پاکستان اعزام

 با کردي پشتو صحبت مبه  جمھور پاکستان کهسي رئوبيبرعکس مارشال ا

 چند  قدرت را دارد که درظرفني پاکستان ای اردواي مطلب که گونيابراز ا

  202». ت کشانيدفضای مذاکره را به بن بسساعت کابل را اشغال کند، 

   : سازی داعيه پشتونستان اپاکستان  و خنث

خود را با دشمنی  افغانستان پاکستان از ھمان آغاز ايجادش که 
مواجه ديد، در راستای خنثی کردن داعيه پشتونستان  مسئلۀ پشتونستان برسر

مذھبی در ميان قبايل  وناسيوناليزم پشتون، دست به تاسيس و توسعۀ مدارس 
و به ترويج ايديولوژی بنيادگرائی پرداخت تا ذھن آنھا را سرحدی زد 

پافشاری  ازھرگونه داعيۀ حق تعيين سرنوشت خويش منحرف سازد و فقط با  
براسBم و اسBميت به پاکستان ھويت بدھند، و از مبارزه برضد استبداد و بی 

   .عدالتی ھای اجتماعی و سياسی غافل بمانند 
يت ناسيوناليزم قبايل پشتون روی مدرسه پاکستان برای انحراف ذھن
کرد و برای مدرسين اين مدرسه ھا که وظيفۀ  ھای مذھبی سرمايه گذاری 

روحانيون . معاشات بلند منظور کرد تبليغ اسBم و جھاد را به پيش می بردند، 
طرف دولت خريداری و  و مB امامان که ديدند متاع دينی و مBئی شان از 

و خطبه  سرتا سر مناطق قبايلی و بلوچستان در مساجد حمايت ميشود، در 
ھای دينی در پنج وقت نماز، و خارج از اوقات نماز، بجز از اسBم  و جھاد 

پابندی مردم به اجرای . کفار، بحث و سخنی ديگری شنيده و گفته نميشد با 
زير کنترول مB امامان مساجد و مولوی ھای مدرسه ھای  مناسک دينی چنان 

يکی از نمازگزاران اھل قريه يک وقت به نماز  بی قرارداده شد که ھرگاه مذھ
بازخواست مB امام قرار ميگرفت و  جماعت حاضر نميشد، مورد سوال و 

جزاھای سختی نيز محکوم  اگرعذرش نزد مB امام موجه نمی بود، حتی به 
   .ميگرديد

 پاکستان از بنابرين روحانيون، برای اولين بار درميان قبايل سرحدی
ای برخوردار شدند  و چون اين مقام و امتيازات را از  موقف ممتاز و ويژه 

حمايت سازمان استخبارات نظامی پاکستان  اثر تبليغ و ترويج اسBم سياسی با 
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 ، برگرفته 243صفحه ...،"پاکستان و ما: "شمندياندمحمداکرام (داکتر کاظم، ھمان مقاله ،بخش سوم-  
   )99صفحه "  پاکستانی روابط خارجخيتار: "از کتاب
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ميخواستند  و تحصيل در مکاتب  بدست آورده بودند، آنھا بقای اين وضع را 
   .ندعصری را نوعی بی دينی  وکفرتلقی ميکرد

اھداف آی اس ای از ايجاد مدارس مذھبی در مناطق قبايلی و بلوچستان 
جھادگران برای جنگ با ھندوستان برسر کشمير، خنثی کردن  در کنار تربيت 

تابدين وسيله مردم قبايل را . پشتونھا نيزمی باشد احساسات ناسيوناليستی 
ت  و آموزش ھای آورده  از تعليما مشبوع از انديشه ھای بنيادگرائی بار 

فرزندان قبايل پشتون و  زيرا در اينصورت . مدرن و عصری به دور نگھدارد
بار می  بلوچ  با دسترسی به علوم عصری، مجھز با دانش وعلوم معاصر 

آمدند و آنگاه احساسات ملی گرايانه پيدا ميکردند و توجه خود را به احقاق 
حقوق و امتيازات بيشتری ملت پشتون و بلوچ، معطوف و برای خود  حقوق 

ًمثB تقاضای ايجاد يک ايالت خود مختار . تقاضا ميکردند از حکومت پاکستان 

پوھنتون ھايی در مناطق قبايلی مينمودند و  به نام پشتونخوا را با تاسيس 
را، يکجا با ايجاد نھادھای  ) پشتو( تقاضای آموزش به زبان مادری خود 

پشتو را   راديوھا و تلويزيونھای به زبان مطبوعاتی و نشر روزنامه ھا و
ميکردند و در تمام عرصه ھای فرھنگی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی 

حقوقی را از دولت مطالبه ميکردند که برای مردم �ھور و پنجاب و  ھمان 
   .داده شده است اسBم آباد پاکستان 

 بنياد گرائی پاکستان پيوسته ميکوشد داعيۀ ملی پشتونخوا را به داعيۀ
از طرف جامعۀ جھانی حمايت نشود  و به ھمين منظور  مذھبی تبديل کند تا  

حمايت از گروه ھای مذھبی در افغانستان  سال اخير به  در طول بيست سی 
حاشيه براند و از طريق  پشتونخوا را به  پرداخت تا گروه ھای ملی گرای 

نجات يابد   ايی طلبی پشتونھا جد حمايت از گروه ھايی چون طالبان از کابوس 
ھرگز مائل نيست  پاکستان . و افغانستان را خانۀ امن برای خود بسازد

آنطرف سرحد از قالب عنعنات قبايلی بيرون شوند و به سيستم  پشتونھای 
بنا براين . ارتباط با جھان خارج آشنائی پيداکنند دولت مداری و نحوۀ تأمين  

ساکن افغانستان  دارای قوت و  پشتونھای   پاکستان ھرگز راضی نيست تا
ساکن ايجنسی ھای آنطرف  پشتونھای  نظامی باشند که در آينده الگوئی برای 

   خط ديورند گردند؟ 
اکنون ھرکس بخوبی ميداند که بنيادگرائی اسBمی در مناطق قبايلی 

ش  ٪ مردم قبايل پيرو ش٩٠ تا ٨٠است که امروز از  آنقدر رشد و نمو يافته 
، جمعيت ) فضل الرحمن–علماي اسBمی  جمعيت (حزب بنيادگرای اسBمی 
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جمعيت  ، )قاضی حسين احمد(، جماعت اسBمي)سميع الحق(علماي اسBم 
متحده (يعني دنبال احزاب ) اھل حديث، حزب اسBمي و حزب تنظيم اسBمي

جميعت (در ميان اين احزاب ششگانه،  دو حزب .  روانند) مجلس عمل 
در وزيرستان .  دارای نفوذ بسيار زياد اند) جمات اسBمی لمای اسBمی، و الع

فضل الرحمن  و در ايجنسی ھای  مھمند و خيبر  شمالي و جنوبي نفوذ مولوي 
مگر در پھلوی اين رھبران در . باشد نفوذ قاضي حسين احمد بسيار زياد می 

رگش نفوذ برادرش م بعد از (وزيرستان جنوبي نفوذ مولوي بيت هللا محسود 
قابل ياد  و در ايجنسی باجوړ و سوات نفوذ مو�نا فضل هللا ) حکيم هللا محسود

اين چھار رھبر افراطی پشتون ھستند و با يک صدای شان تمام . آوری است
   .پشتونھای منطقه سرميدھند 

ايکاش در وجود اين احزاب پشتون تبار، ذره يی از احساس مليگرائی 
برای احقاق حقوق  از دست رفتۀ شان وجود ميداشت تا حال  ا و اتحاد پشتونھ

مرکزی دست و پنجه نرم ميکنند  و برای تحقق  که سBح گرفته  و با حکومت 
به جای آن برای ايجاد پشتونستان و  شريعت اسBمی در پاکستان می رزمند، 

زيربنائی اقتصادی و  يا برای خود مختاری سياسی خود و ايجاد تاسيسات 
خود را  فرھنگی و سياسی خود می رزميدند  و � اقل  تدريس به فرزندان 

   .بزبان مادری شان از حکومت پاکستان تقاضا ميکردند
  

 :در دورۀ جمھوريت  پشتونستان هيداع        

 وي کودتا، محمد داؤد به رادتي سرطان پس از موفق26 روز صبح«

او ضمن مطالب .  کردراديزنده ا بطور را  خودهياني بنيافغانستان رفت و اول

 به نکات عمده آن اشاره کرد و اما دي جدمي خارجه رژاستي در مورد سگريد

 است ی کشورگانهي با پاکستان که ما «: گفتنيدر مورد روابط با پاکستان چن

 و تاکنون بحل آن مي داریاسي اختBف سکي پشاونستان با آن هي قضیروکه 

 پشتونستان دوام يۀ راه حل قضافتني ی ما برایئم دا یسع. مي ادهيموفق نگرد

  ».خواھد کرد

 حکومت پاکستان که به مجرد ی تذکر مختصر براني است که اواضح

 موقف را از طرف محمد داؤد ھمچو اني کودتا بتياطBع از موفق

 آن گردد صدد  اول موجب شد تا خاموشانه دریانتظارداشت، از ھمان روزھا

 از یري در افغانستان و جلوگدي جدميربرابر رژ ممکن دیکه به ھرنحو
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 هياني محمد داؤد در ب1352در روز اول سنبله .  بکار شوددست استحکام آن

 مورد در «: گفتني چننهي در زمگريبار د" خطاب به مردم"مبسوط خود 

 ی که رواست  ی کشورگانهي ني گفت که متأسفانه اديمناسبات ما با پاکستان با

 برادران پشتون و بلوچ خود با آن اختBف نظر ۀان و حقوق حقمسئله پشتونست

 .ميدار

 کامل در راه ی افغانستان با حوصله و خون سردی جمھوردولت

 پشتونستان مجدانه ی ملۀ مسئلۀشرافتمندان  وزي راه حل مسالمت آمداکردنيپ

دو  با منافع پاکستان  که مناسبات افغانستان ومي داردهيما عق.  خواھد کردیسع

 سر ميدواري صلح در منطقه مطابقت دارد و اممي و تحکیکشور و با منافع ترق

  ».افتي مي خواھقي امر توفنيانجام به ا

 فوق هياني برادي ماه ازاکي پس از گذشت کمتر از ی جمھوردي جدميرژ 

 و وي رادقي ازطری را به پشتو و درهيابBغ  دو1352 سنبله 31 خيبتار

 : به نشر سپردلي با متن ذی دولتديجرا

 و رعاد�نهيغ  حکومت پاکستاننطرفي به ایازمدت: اولهياب<غ«

. کندي پاکستان مداخله می داخلامور که افغانستان در کندي ادعا مکجانبهي

 کاتيتحر ی قولي که نظر به د�گرددي در افغانستان کشف مۀسيحا�نکه دس

 ريوست که غ مملکت صلح دکي حکومت ثيبح.  استليپاکستان در آن دخ

ً جدا خواھد،ي نمیزي و در منطقه و در جھان چشي خووطن ازصلح در

 منجر به کهي گونه اعمالني به ا  تا حکومت پاکستان بار دومکنديخواھش م

 ».دي اقدام ننماگردد،ي میبرھم خوردن صلح منطقه وبا�خره صلح جھان

  : دومهياب<غ«

 برھم ی برای جمھور به ضد نظاموني ارتجاعۀ دستنطرفي بای از چند

. دادندي جلسه ملي وطن پرستان تشکی بردن نھضت انقBبنيب و ازتيزدن امن

.  بودندني خائنني متوجه اوضاع احوصله  ویدوستان انقBب با تمام برده بار

 نکهيبا ا.  نمودندريدستگ خوشبختانه و موفقانه اوشان را با تمام اسناد و شواھد

 ی چھره ھاشود،ي ارتجاع نام برده ماني نا از حامکهيتمام مردم افغانستان وقت

 خوبتر نکهي ایاما برا. گرددي شان نمودار می اشخاص در مقابل چشم ھانيا

 خان محمد وندوال،يمحمد ھاشم م:  عبارت اند ازنھايا  واقف گردند،قتياز حق
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 گري اشخاص دکتعدادي اسبق ننگرھار، دگرجنرال متقاعدعبدالرزاق با یوال

 روزنامه از  برگرفته( ».پنجشنبه گذشته به امر حکومت گرفتار شدندکه روز 

 ) ش1352 سنبله 31 ، مورخ شنبه 41 سال اول ، شماره ت،يجمھور

 رهي مناسبات افغانستان با پاکستان روبه تگري به بعد بار دخي تارني ااز

 تر در برابر مظالم حکومت ی لحن جدگريد شدن گذاشت و محمد داؤد بار

 هي بوتو علحکومت نکهين برمردم بلوچ و پشتون اتخاذ کرد و از اپاکستا

 ساخاتن سران ی و زندانرحمانهي طلب بلوچ با حمBت بی جدائیجنبش ھا

 ی افغانستان صدای جمھورمي و رژکردي به شدت اقدام مپشتون بلوچ و

 روابط داشت،ي بلند می عنعنواستيس کي ثي آن به حهياعتراض خود را عل

 سنبله 16 خي گذاشت که دراثر آن محمد داؤد بتاریو به خراببه سرعت ر

 ی سرمنشمي به دکتور کورت والدھاۀ سال بعد از کودتا نامکي یعني 1353

 حکومت پاکستان بر رحمانهي باتي و توجه آن مؤسسه درعملنوشت ملل متحد

 الحن خود را به دي شدهي جوابۀ نامبالمقابل بوتو. مردم بلوچ تقاضا نمود

 در امور آن مداخله  ملل متحد ارسال کرد که در آن افغانستان را بهینشسرم

 ی دولت افغانستان نامه مفصل دومسيمحمد داؤد رئ. کشور متھم ساخته بود

محتوای ذيل را در که  نوشت مي قوس ھمان سال به کورت والدھا6 خيبتار را

  :بر داشت

  

  ن محمد داؤد رئيس دولت و صدراعظم افغانستادوم نامه 

  عنوانی سرمنشی ملل متحد در دفاع از حقوق مردم بلوچ

 

 !ج?لتمآبا«

 خود عنوانی ج�لتمآب شما 1974 سپتمبر 7من توسط نامۀ مورخه 

توجه کشورھای عضو ملل متحد را به حالت اضطرار آور صلح و امنيت را 

در منطقه ای که افغانستان به آن تعلق دارد، سخت به خطر انداخته است، 

نامه مذکور طوريکه تقاضا گرديده بود، طی سند رسمی پ  . مودمجلب ن

 ازطرف دارا:نشای ملل متحد به کشورھای 1974 سپتمبر 25 ، مورخ 24

 .عضو آن سازمان توزيع شد
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افغانستان به حيث يکی از کشورھای عضو ملل متحد وظيفۀ خود 

ام دانست تا ج�لتمآب شما و توسط شما کشورھای عضو ملل متحد و تم

. جامعۀ بين المللی را ازين تھديد به صلح و امنيت مستحضر گرداند

افغانستان عقيده دارد که تمام دول عضو مکلف اند که سازمان ملل متحد را 

از ھمه حا:ت مطلع سازند و از وقوع حوادثيکه منجر به اخ�ل صلح 

 .ميگردد، جلوگيری نمايند

ه اط�ع رسانيده شده، نسبت انديشۀ افغانستان که طی نامۀ فوق الذکر ب

به عواقبی وخيمی ميباشد که شايد در نتيجۀ سياست حکومت پاکستان عليه 

اين نگرانی بعد از استعمال سيستماتيک قوه، . آزاديخواھان بلوچ بروز نمايد

بشمول بمباردمان ھوائی ازطرف پاکستان بمقابل آزاديخواھان بلوچ که عليه 

 سياسی و آرزو ھای حقه خويش به مقاومت پامال گرديدن تقاضاھای مشروع

 .خود دوام ميدھند، اظھار گرديد

بعد از آنکه پاکستان قوۀ نظامی را استعمال کرد و مرتکب عمل مردم 

کشی و امحای دسته جمعی ھزاران نفر بشمول اطفال، زنان و سالخوردگان 

 تا از گرديد، آزاديخواھان بلوچ به مواضع غيرمسکون در کوه ھا پناه بردند،

اين وضع ازطرف . آنجا برای بدست آوردن حقوق حقه خويش مجادله نمايند

احزاب مخالف پاکستان و رھبران سياسی بلوچ به توجه موسسات بين المللی 

مانند کمسيون حقوق بشر ملل متحد، دارا:نشای کنفرانس اس�می، موسسه 

می بين عمو] عفو[بين المللی صليب سرخ و ھ�ل احمر و موسسه بخشش 

رسانيده شد که توسط وسايط نشراتی و اط�عاتی ) امنستی انتر نيشنل(المللی 

بين المللی، با وجود سانسور شديدی که ازطرف حکومت پاکستان وضع شده 

درين وقت بود که صدراعظم پاکستان اولين . بود، جھان از آن آگاه گرديدند

: ده و اع�م داشت کهاولتيماتوم خود را برای آزاديخواھان بلوچ صادر کر

 تسليم نگردند، عليه ايشان عمليات شديد 1974 اکتوبر 15ھرگاه ايشان الی 

 .و وسيع نظامی اتخاد خواھد گرديد

دراثر اين بود که حکوکت افغانستان که از عواقب وخيم سياست تھديد 

و استعمال مزيد قوه آگاه است، مجبور شد اين تخلف آشکار را از اصول 

  متحد، اع�ميه جھانی حقوق بشر و ميثاق ھای قوق بشر به توجه منشور ملل 
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 .ج�لتمآب شما و کشورھای عضو ملل متحد برساند

 خويش که 1974حکومت پاکستان توسط نامۀ مورخه اول اکتوبر 

ازطرف صدراعظم پاکستان نوانی ج�لتمآب شما صادر گرديده، نظريات 

بار ديگر ظيفۀ خود ميداند تا حکومت افغانستان . خود را اظھار کرده است

 .نظر خود را در مورد وضع موجود تقديم نمايد

حکومت پاکستان پيشنھاد مبنی برتحقيقات بين المللی را برای دريافت 

اگر طلب تحقيقات . حقايق، مداخله در امور داخلی اکستان قلمداد نموده است

خلی يک بين المللی به منظور جستجوی حقايق بحيث مداخله در مور دا

کشور محسوب گردد، پس اين امر برابر به تسليم ب� شرط به سياست 

درخواست تحقيق . بعضی کوماتی خواھد بود که حقوق بشر را نقض مينمايند

حقايق توسط جامعۀ بين المللی ر آغاز ازطرف آزاديخواھان بلوچ و رھبران 

ومت سياسی آنھا صورت گرفته است که اين تقاضا از شتيبانی کامل حک

لذا مضحک است طوريکه در نامه پاکستان . افغانستان برخوردار ميباشد

ظھار گرديده که حمايت مردم بلوچ ازطرف حکومت افغانستان يک طرح 

 .عليه تماميت ارضی و ستق�ل سياسی پاکستان ميباشد

در مکتوب شاغلی بوتو ادعا گرديده که حکومت افغانستان با:ی 

اين طور . عوای ارضی پيش نموده استدن قسمت ھای بزرگ خاک پاکستا

اع�م ھرگز و به ھيچ سويه توسط حکومت افغغانستان ورت نگرفته و 

 .توسط ھيچ منبعی ثابت شده نميتواند

بصورت : حکومت پاکستان افغانستان را متھم براين می سازد که

سيستماتيک عمليات خرابکاری و ھشت افگنی را در داخل پاکستان ترتيب، 

اين البته حقيقت دارد که زاديخواھان توسط ھمه . و تشويق مينمايدمساعد 

وسايلی که بدسترس شان است با حکومت پاکستان جنگيده اند، ولی اين قيقت 

اگر اجازه داده . ندارد که حکومت افغانستان درآن کدام سھمی داشته است

ان شود مجادلۀ زاديخواھان بلوچ بحيث دھشت افگنی تعبير گردد، پس ھمچن

در نقاط مختلف جھان دھشت افگنان  گفته شده ميتواند که ھمه آزاديخواھان

به ھمين منوال درست نيست که به رھبران سياسی يک اعيۀ ملی، . ميباشند

تنھا تحقيقات بين المللی به منظور دريافت . روسای فيودال خطاب گردند
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لی برای اينکه تقاضا از جامعۀ بين المل. حقايق ميتواند قيقت را واضح سازد

. حقايق بميان آيد، به ھيچ وجه يک رز العمل فيودالی محسوب شده نميتواند

 .رھبری مردم بلوچ بدست منورين و جوانان بلوچ ميباشد

طی نامۀ خود حکومت پاکستان تذکر ميدھد که حقوق و آزاديھای 

سياسی ھمه مردمان پاکستان توسط انون اساسی که بصورت دموکراتيک 

از جانب نمايندگانی که از طرف ھمه ايا:ت پاکستان ستقيما انتخاب ترتيب و 

شده اند، به اتفاق آراء تصويب گرديده، تضمين شده است و بلوچستان دارای 

يک کومت منتخب از مردم نمايندگی ميکند، ميباشد و مردمان آنجا مانند 

نموده ، مردم ديگر ايا:ت از تمام قوق اساسی که قانون اساسی آنرا تضمين 

ولی دراينجا يک حقيقت غيرقابل نکار را بايد متذکر شد و آن . برخوردار اند

اينست که نمايندگان منتخب بلوچ ھا و پشتون ھا بصورت غيرقانونی رطرف 

 .ًگرديدند و اکثريت انھا فع� در زندان بسر می برند

درنامۀ پاکستان به افغانستان بحيث يک : « در آنجا امحای جسمانی 

 اشاره شده که خالفين سياسی يک قاعده است، نه يک )ولت قرون وسطید(

نوشت مبت� سردرسال گذشته يک تعداد افغانھای برجسته به اين . استثناء

گرديدند و بسياری ازين ھا در سياه چال ھا بدون محاکمه در درد و رنج 

من يقيين دارم که ج�لتمآب . بسر می ين گفتار تحريف فاحش حقايق است

برند نق�ب جمھوريت در افغانستان کوشش . »شما آگاه ھستيد که بعد از 

ھای به تحريک پاکستان برای از بين بردن رژيم مترقی مھوريت بعمل آمد 

که خائنين گرفتار و مجازات گرديدند، ولی مجازات بدون محاکمه صورت 

ر افغانستان در مقابل مداخله پاکستان در امور داخلی کشو. نگرفته است

مداخ�ت پاکستان در امور داخلی . ھميشه از صبر و تحمل کار گرفته ست

افغانستان توسط اسنادی که در دست حکومت افغانستان موجود است، به 

 .اثبات رسانيده شده ميتواند

اشاره ] دولت قرون وسطی(درنامه پاکستان به افغانستان بحيث يک 

ن فکر ميکنم ھيچ . اين حقيقتا مضحک ميباشد. شده است خوانده است

کشوری در آسيا بھتر از خود پاکستان واجد شرايط خوبتر برای ھمچو لقبی 

نباشد، ائيکه حکومت به صورت سيستماتيک حقوق بشر و آزادی ھای فردی 
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مردم را پامال کرده، جائيکه وسسات دموکراتيک تنھا به نام موجود اند و 

ک يات روزمره گرديده جائيکه بيرحمی عسکر و پوليس يک حقيقت وحشتنا

ًجنگ نابود کننده که فع� بمقابل مردم بی دفاع بلوچ جريان دارد، گواه . است

افی رويۀ اھانت آميز حکومت پاکستان در برابر کرامت بشری و حقوق 

اساسی مردم بوده و صورت واضح ثابت ميسازد که اقدامات آن حکومت به 

 .حسوب شده نميتواندھيچ وجه اعمال يک حکومت عصری و موکراتيک م

در پيام صدراعظم پاکستان عنوانی : « يکصد و پنجاه ھزار اتباع 

ج�لتمآب شما ھمچنان تذکر رفته که ين ھم تحريف حقايق است، حقيقت 

افغانی درسال گذشته به پاکستان پناه برده اند ه اين » .موضوع اين است 

را رسيدن موسم سرما اتباع افغانی کوچيھای افغان ھستند که ھرسال ھنگام ف

ايشان اين رسم و عنعنه . به واديھای گرم واحل رود سند مھاجرت مينمايند

ھنگاميکه . را از زمانيکه اين مناطق جزء افغانستان ود، تعقيب کرده اند

بادھای گرم تابستان شروع به وزيدن ميکند، اين کوچيھا به سطوح رتفع 

مامداران پاکستان معلوم است، ًطرز زندگی کوچيھا کام� به ز. برميگردند

لھذا . طوريکه به اس�ف ان و مقامات برتانوی در دھه ھای گذشته معلوم بود

حکومت پاکستان بخوبی ميداند که اگر حدوديت ھای ازطرف مقامات 

مربوطه پاکستان وضع نمی شد و مزاحمت ھای ازطرف شان برای ن مردم 

خيلی بيشتر از آنچه در توليد نميگرديد، تعداد کوچيھا بصورت عادی 

 .مکتوب صدراعظم اکستان نشان داده شده است، می بود

ًگرچه حکومت پاکستان اخيرا کتاب سفيدی نشر کرده و درآن ادعا 

نموده است که اوضاع بلوچستان رام شده و مردمی که عليه حکومت 

ميخواھم دو انکشاف مده ای که . پاکستان مبارزه ميکردند، تسليم گرديده اند

ًاو:  : ًاين ادعای کتاب سفيد را کام� رد ميکند، به توجه شما برسانم

 اکتوبر تعيين کرده بود، 15حکومات پاکستان وعد قبلی اولتيماتوم را که 

برای دوماه تمديد کرده است که تمديد اين وعد به خوبی نشان ميدھد که تھديد 

ی را ر مقاومت توسيع عمليات نظامی و بمباردمان ھوائی ھيچ گونه تغيير

آزاديخواھان برای حصول حقوق حقه شان وارد ننموده و حکومت پاکستان 

که در داخل يعاد آن اولتيماتوم موفق به پيشبرد مرام خود شده نتوانست، 
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مجبور گرديد برای نيل به اھداف نظامی ود در بلوچستان موعد جديدی را 

 نفر مردم لوچ شامل 344ثانيا  به تعداد . برای اولتيماتوم خود تعيين کند

رجوع . زنان و اطفال دراين ھفته ھای اخير به خاک افغانستان پناه آورده اند

اين مردم به فغانستان شدت و وسعت ظلم و تشدد حکومت پاکستان 

مخصوصا قوای نظامی آنکشور را بر مردم لوچ که مجبور ساخته شده اند، 

 .دھدمزارع و خانمان خويش را ترک بگويند، نشان مي

ازيکطرف حکومت پاکستان عفو عمومی را برای مجاھدين بلوچ 

اع�ن کرده و با توزيع کتاب سفيد ويش اوضاع را در بلوچستان بکلی عادی 

وانمود ميکند و ازطرف ديگر ميعاد اولتيماتوم خود را رای دو ماه تمديد 

تائيد اين تضاد واضح در اب�غيه ھای حکومت پاکستان، اين امر را . مينمايد

ميکند ه برخ�ف ادعای پاکستان در مقاومت مجاھدين بلوچ عليه نظاميان 

تمديد اولتيماتوم و مھاجرت پناه . پاکستان ھيچگونه تقليلی رخ نداده ست

ًگزينان بلوچ به افغانستان کام� درست بودن ادعای افغانستان ا دراين مورد 

گ بين مردم بلوچ و ثابت ساخته و انديشۀ افغانستان را دربارۀ دوام جن

ھمچنين بصورت آشکار اين حقيقت را تائيد . حکومت اکستان تصديق مينمايد

مينمايد که تطبيق سياست خشن و يرحمانه، مردم کشی و امحای دست جمعی 

آن حکومت عليه مردم بيگناه بلوچ منجر به آشفتگی روز فزون اوضاع 

خطری را برای صلح گرديده، حقوق بشری و سياسی مردم بلوچ را پامال و 

 .و امنيت ر منطقه ما به وجود آورده است

اين واقعات نشان ميدھد که افغانستان بايد وضعيت وخيم را در 

بلوچستان به اط�ع شما و از طريق ما به کشورھای عضو ملل متحد و 

جامعه بين المللی ميرسانيد و نمی گذاشت پرده ضخيم پروپاگند وء پاکستان، 

 سپتمبر خود 7ًبناء مندرجات نامه گذشته مورخ . ظار بپوشاندحقايق را از ان

را بار يگر تائيد مينمايم و اميدوارم که حکومت پاکستان از استعمال قوه عليه 

. آزاديخواھان بلوچ که توسط ولتيماتوم تھديد گرديده اند، خودداری نمايد

203» محمد داؤد«.اميدورام ج�لتمآب شما احترامات فايقه مرا بپذيريد
  

                                                
203

م، افغان چھارقسمت  )پاکستان پشتونستان  داؤد خان و روابط با ۀ برمعضلیمکثاکتر کاظم، مقاله د-  
 ی و مصاحبه ھاامھايانات،پيب  افغانستانتيجمھور" برگرفته از کتاب  (2017جرمن آن<ين فبروری
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 :تجاوزات پاکستان برافغانستان بعد ازداودخان 

 سخت ترين ومرگبارترين ضربات  سال اخير افغانستان40در 
 وفرھنگی را بخاطرعدم برسميت شناختن خط ديورند از عمرانی واقتصادی

صدھا مکتب . سوی پاکستان ديده و معلوم نيست تا چقدرھای ديگر را ھم ببيند
برای توليد وصدور افراد انتحاری وداعشی به  یومدرسه در مناطق قبايل

 زيرنام   راو پيوسته  لشکرھای جھادی. داخل افغانستان وھند فعال است
طالب و داعش و مجاھد وانتحاری به افغانستان وکشورھای منطقه صادر 

   !ميکند
ًتشويش داودخان ازناحيه پاکستان کامB بجا بود، که با تقويت وتجھيز 

ند توقف دھد،اما  پاکستان را در آنسوی خط ديوره بودتاردوی ملی توانس
 اتحاد شوروی برافغانستان يک چانس ويک  وبدنبال آن تجاوزثور7کودتای 

 به دني رسی براتي موقعنيتا از افرصت طBيی برای پاکستان فراھم کرد 
  .   خود سود ببردکياھداف استراتژ

وجذب  چند انسان  ، افغاننيمھاجرپذيرفتن  طرف با کياز پاکستان 
به )ISI(منفعت پرست و ضعيف النفس در سازمان استخبارات نظامی آنکشور

 ندهي نفوذ و مداخBت خود را در آنهيزمعنوان رھبران گروه ھای جھادی ،
 و ی اقتصادی کمک ھا با گرفتن گري دی و از سو،فراھم کرد افغانستان 

راه رشد ای خليج، امريکا وکشورھای عربی وشيخھ ھمه جانبه ی ھاتيحما
 یبه سBح ھسته اپاکستان  یابيدست.  دنمو خود را ھموار ی و نظامیاقتصاد 

 جھاد افغانستان  آن کشور از تي حماجهي نتد،ي گردسريمامريکا  اغماض که با
 .  است

به افغانستان گاه خود را ديد  پاکستان، ی ھاستياستراتژدر ھمين دوره 
.  بکار بستندبه افغانستان   را نسبت کيژ عمق استراتاستيو س  کردندعوض
 ليتربيت وتجھيز وگسو سپس برحکومت کابل  ني مجاھدیروزيپس از پ

 یبر مبنابه افغانستان وراندن مجاھدين از تمام جبھات جنگ گروه طالبان 
  .   استوار بوداستيھمان س

نه حکومت افغانستان توانست مناسبات اخير، سال شانزده  پانزده در
 توانست ینه جامعه جھان. کندمي احترام متقابل تنظیمبنا ا با پاکستان بر خود ر

                                                                                                               
 هي ، نشر1354 سرطان 26  تا1353 سرطان 26از "  دولت و صدراعظمسي رئی شاغلیمطبوعات

   18 تا 12اط<عات عامه وزارت اط<عات و کلتور، صفحه 
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نمايد  صادقانه عمل سميترور  مبارزه با یپاکستان را وا دارد تا در راستا
 .   را نسبت به افغانستان عوض کندود خسياست و

پاکستان دردوران حضورنيروھای بين المللی، افغانستان را در تنگنای 
تنگنای جنگ با طالبان، تنگنای جنگ با : کی قرار داده استبسيار خطرنا

داعش، تنگنای جنگ با تروريستان اجيراز سوی استخبارات منطقه، تنگنای 
جنگ بافساد وارتشای مقامات دولتی، تنگنای  فقر وبيکاری مردم جنگ زده  
و فرار جوانان تحصيل کرده وبيکار، تنگنای خواسته ھای ناروای سران 

سBمی وسران شورای نظار، تنگنای مسدود کردن مرزھای پاکستان جمعيت ا
بروی صف ھای طو�نی خانواده ھای مھاجر ومريض افغان که در پشت 
دروازه ھای تورخم وسپين بولدک چمن ايستاده اند، تنگنای عدم ترانزيت مال 
التجاره تجار افغانی و ضايع شدن اموال تجارتی وبا� رفتن ھر روزه 

اموال تجارتی در بندر کراچی وشکايت وداد وفرياد مالکان )  جائیته(ديمرج
  .آن

 اني توسط نظامراکت و مرمی توپ ان ھزار به اينطرف2011 سال از
 ولسوالی ننگرھار و تيو� پور   لعلولسوالی ھای گوشته، به مناطق یپاکستان

لفات است که عBوه بر ت  اصابت کرده و نورستان کنرتيسرکانو و دانگام و�
   . مدت شده استني موجب آواره شدن ھزاران خانواده در ای و مالیجان

پاکستان با توپخانه سنگين خود مردم افغانستان را در حواشی سرحدات 
شرقی آماج حمBت راکتی خود قرار داده وبندريج بداخل افغانستان پيش آمده 

نر ومعادن  است تا عBوه برپشت پا زدن به  خط ديورند، از آب رودخانه ک
  . روی زمين وزيرزمين کشور نيز سھم بيشتری داشته باشد

 کيلومتر 45رسانه ھای داخلی از پيشروی نيروھای نظامی پاکستان تا 
به داخل خاک افغانستان خبر ميدھند، درحالی که  تا وقتی داودخان زنده بود، 

ک قدم دل شير اگردر دل نيروھای پاکستانی ميگذاشتی ،جرئت نميکردند تا ي
  .بسوی خاک ما جلو بگذارند
 قلندردر سند، بعد از حادثۀ زيارت شھباز2017در ھفته سوم فبروی 

افغانستان مستقر سرحدی مناطق   خود را در نيکشور توپخانه سنگآن  دویار
وسBح  ًنظاميان پاکستان علنا خاک ومردم افغانستان را ھدف توپخانه   وکرده 

مردم را مجبور به ترک  عBوه برتلفات جانی ھای ثقيله خود قرار داده که
  .خانه وکاشانه شان نموده است
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 روزي افغانستان در سازمان ملل، دیمي داندهي و نماري سفقل،ي صمحمود
 افغانستان تي سازمان ملل درباره وضعتي امنی مارس در جلسه شورا١٠

 از شتري بکي شل،يی ھواميگفت که موارد نقض شامل سه مورد نقض حر
ھا نفر و   توپ از خاک پاکستان به افغانستان که منجر به کشته شدن ده١٣٧۵  
  .است  افغانستان شدهی شرقاتي خانوار در زمستان سرد در و�۴۵٠ شدن جايب

 به حکومت پاکستان ی اعتراضادداشتي ٢۵ افزوده که کابل تاکنون او
بل را احضار  آن کشور در کاري گذشته سه بار سفیھا  کرده و در ھفتهميتسل

 یآموزش  مرکز ٣٢شناخته شده و " ستيترور "٨۶ از یفھرست. کرده است
 را به حکومت آن کشور سپرده و ،یطالبان، به شمول مراکز شبکه حقان

بخش افغانستان  / bbc( .است  مراکز شده ني ای بستن فورستارخوا
،11/3/2017(  

وھمچنان ھدف پاکستان ازشدت حم<ت توپخانه يی برمناطق سرحدی 
 بستر سردار محمد 400شدت حم<ت انتحاری برکابل واز جمله شفاخانه 

 ماه 21 در وسپس حمله تکاندھنده برقول اردوی شاھين دربلخداود، 
  : چيز است،چنداپريل

  ،»ورنديخط د« شناختن تي برسم-1  

   حذف نقش ھند از افغانستان،- 2 

  ه، کنر وکابل  و با�خری تسلط بر رودخانه ھا- 3 

    . افغانستانی قتصاد- یاسي سلي در مسایدي داشتن نقش کل- 4 

 پايان
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  مقاله شانزدھم

  

   

  مبانی زيبائی شناسی يا استتيک،

  يک اثر بکروستودنی

)3/4 /2016(  

  

زيبائی وزيبائی شناختی يکی از دلچسپ ترين وجذاب ترين بحث ھای 
با آنکه شاعران واديبان درکشورما . فرھنگی در جامعه شناسی است- ھنری

ھای مادی  وھنرمندان خوش ذوق وبا استعداد ما در آفرينش زيبائی
در عرصۀ   دارند،مگر ومعنوی،ديداری وشنيداری نقش برجسته داشته و

بخش  يا زيبائی شناختی در ھنرو ادبيات و يا فن معماری و زيبائی  شناسی و
اينک . اثر مستقلی ننوشته اندزيبائی شناختی کدام  ھای ديگر زيبائی آفرينی و

با ارزش، با�خره استاد بشير  جای يک چنين کار سترگ و با وجود کمبود
مؤمن که ذوق وشوق فوق العاده ای  به مسئله ھنر وجامعه شناسی دارد، 

با دستيابی ده ھا و صدھا اثرمعتبر ادبی وعلمی واجتماعی  آستين برزده و
نگيان ايرانی تاليف ويا ترجمه شده و به وفلسفی که از سوی نويسندگان و فرھ

چاپ رسيده اند،ھريک را مطالعه کرده وبه استناد آنھا  يک اثر پژوھشی 
، تاليف کرده و به »مبانی زيبائی شناسی يا استتيک «دلچسپ وجالب بنام 

از آنجايی که .چاپ رسانده است که نسخه ای از آنرا برای من نيز فرستاده اند
 دلچسپ بود، من آنرا دريکی دو شب مرورکردم و موضوع کتاب برايم

  .سطور ذيل را در رابطه به آن  می نويسم
قبل از ھرچيز ديگر، تاليف اين اثرمھم وتازه را برای دوست محترم 
خود آقای مومن صميمانه تبريک ميگويم وخواندن آنرا به جوانان و اھالی 

  . کتاب توصيه مينمايم

از نگاه . د بسيار گيرا و دلپذير استکتاب از لحاظ شکل ومحتوای خو
 با کيفيت عالی در کاغذ درجه اول وقطع فيصلشکل، کتاب درچاپخانۀ 

 صفحه با پشتی کاغذی ويک تصويرھنری  به چاپ 225در) آ پنج(مرغوب 
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کتاب با چھار تقريظ سودمند از سوی چھار صاحب قلم نامدار . رسيده است
ارگر ، داکتر ببرک ارغند وغفورليوال آقايان داکتر زيار، استاد نگ: افغان

وسپس کتاب با . صفحه کتاب را احتوا کرده اند) 11(ًآغاز شده، که مجموعا 
 ادامه يافته 225آغاز و تا صفحه  ) 16( پيشگفتار مؤلف از صفحه 

را مآخذ و رويکرد ھای مورد ) 225 -214از(صفحه اخيرکتاب 12.است
  .استفاده مولف در برگرفته است

ی که منابع کتاب را بر ميشمردم، و در دلم ازعشق وعBقمندی ھنگام
مولف به مطالعه کتاب وتپ وتBش او برای گردآوری مطالب اين اثر افرين 
ميگفتم، چيزی که مايۀ تعجب وحتی تأثرمن گرديد، اين بود که  درميان 

، ]که اگر صد تای آنرا تکراری بشمارم[ماخذ معتبرعلمی وادبی وھنری 206
قيه منابع،سھم  اھالی شعرو ھنر وادب کشور ما  خيلی اندک بود و بجز در ب

بيشتربه نظر نرسيد، وبقيه ھمه ) در ھردو زبان دری وپشتو(پنج شش منبع 
منابع مورد استفادۀ، کتابھايی اند که از سوی نويسندگان وشاعران ومترجمان 

لبته در بخش ا. ايرانی تاليف ويا ترجمه شده ودر ايران به چاپ رسيده اند
بحث بر زيبائی شناسی داستانی، ازآثار داکتر اکرم عثمان و داکتر ببرک 
ارغند وحبيب قدير وکسانی ديگری نام برده شده و فرازھايی ھم درکتاب 

به نظرم . انعکاس يافته است، مگردرجملۀ  رويکردھا نامی از آنھا ديده نشد
ويکردھا می آمد، اميد است اين نويسندگان حق داشتند تا نام شان  درسلسلۀ ر

  .در چاپ ھای بعدی اين کاستی رفع گردد
در ھرحال چون اين عرصه فرھنگی درکشور ما دست نخورده  است 
و تا ھنوز کسی بخود زحمت گام نھادن ونگاشتن اثری مستقل ادبی،ھنری 
وجامعه شناختی را نداده است، بنابرين ميتوان گفت، که استاد مومن گام 

راين استقامت برداشته واثری مستقل در معرفی مبانی زيبائی آغازين را د
شناسی به جامعه افغانی تقديم کرده است که جايش درعرصۀ ھنر و فرھنگ 

  .ًکشور کامB خالی بود
از لحاظ محتوا، ميتوان گفت که اين اثر، بيشتر به شرح مقو�ت زيبائی 

ی شناسی ھنر، زيبائی، زشتی، تراژيدی، کميدی،زيبائ: از قبيل شناختی
ادبيات، سينما، رقص، موسيقی، تياتر، نقاشی، معماری، مجسمه سازی، 
عکاسی، اخBق، غرور، فکاھی، و يک تعداد مفاھيم واصطBحات جامعه 

 .شناسی پرداخته است
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در تحقيقات « :استاد بشيرمومن، در بحث زيبائی شناسی ادبيات ميگويد
يخوريم که بسياريھا  بين اين دو پديده استتيکی به دوپديده بنام ادبيات وھنربرم

فرق قايل نميشوند وشايد ھمين درست باشد، چون دراصل بين پديده ھای ادبی 
وھنری تميز بنيادی وجود ندارد، اما در جريان مطالعات به شکل ھای 

ھنرھا در آغاز به شش . ساختاريی مقابل ميشويم که نمايانگر تفاوت ھاست
ه ھفت بخش وامروز به ھنرھای نه گانه مسما بخش وبعد از خلق سينما ب

  :گرديده اند که درمجموع به سه کتگوری تقسيم ميشوند
  .ھنرھای تجسمی،که شامل نقاشی،مجسمه سازی ومعماری ميشوند- 1
  ھنرھای نمايشی،شامل رقص،تياتر، عکاسی وسينما،- 2

  ھنرھای گوشکردنی، مانند موسيقی،ادبيات- 3
  .... تاس) شعر،نمايشنامه،داستان(

 جلوه گاه انديشه،«وبعد در توصيف ادبيات گفته ميشود که ادبيات،
انسانھا در گذر زمان از . آرمان،فرھنگ وتجارب روحيات يک جامعه است

زبان برای انتقال پيامھا، عواطف وانديشه ھای خويش بھره جسته اند و از 
ه تر ومؤثر ادبيات که زبان برتراست به عنوان ابزاری در انتقال بھتر،بايست

ادبيات در تلطيف احساسات،پرورش ذوق . تر انديشۀ خود استفاده کرده اند
وماندگارکردن ارزش ھا وانديشه ھا، سھمی بزرگ وعمده بردوش داشته 

شاعران با لطف طبع واحساسات دقيق، و : مولف عBوه ميکند. است
بديع نويسندگان چيره دست با قدرت انديشه و نيروی تخيل و به کارگيری 

زبان،جلوه ومعنای خاصی به کBم بخشيده اند و با نفوذ در فکر و جان 
وگاه با ارائه آثار . خواننده ، آنان را در غم ھا وشاديھای خود شريک کرده اند

شعر وترانه، فيلم نامه، داستان، رمان و نمايشنامه، عBوه : ادبی متنوع چون
خود را نيزمنتقل کرده برعاطفه واحساس، آگاھی ھا و افکار وتجربيات 

وجامعه را ھمدل ومتحد ساخته و موجب پيشرفت ھای بزرگ مادی ومعنوی 
بدين طريق گاه چنان تاثير ماندگاری به جا گذاشته اند که موجب .شده اند

  )89،93- 88ص(».دگرگونی وتعالی اخBق و فرھنگ نسل ھا شده اند

   زيبائی چيست؟

و�تی است که فBسفه از زيبائی از جمله مق «:مولف مينويسد که
افBطون وارسطو گرفته تا فرويد براين نکته تاکيد دارند که زيبائی امری 

در نظرارسطو، زيبائی عبارت است از "به قول ويلدورانت. نسبی است
به نظر ژان ژاک » .ھمآھنگی وتناسب ونظم عالی اجزاء درکل بھم پيوسته
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ن از تناسب ونظم در يک روسو، زيبائی عبارت است از تصور انتزاعی ذھ
  ) 48ص (» .شی

انسانھا . زيبائی در فطرت آدمی سرشته شده استبايد ياد آورشد که 
حتی زمانی که درمغاره ھای کوه  زندگی می کردند، درنقوشی که بر روی 
ديواره ھای سکونتگاه ھا از خود برجا گذاشته اند،نشانه ھای زيبائی پسندی 

 ھمه اعصار وازمنه، به زيبائی خود توجه داشته انسانھا در. به مشاھده ميرسد
اند، حلقه برگردن يا بينی ويا گوشھای خود آويخته اند،موھای خود را تراشيده 
يا می بافته اند، از گلھا وشاخه درختان حمايل ساخته وبرگردن خود انداخته 

ن امروزه مسئلۀ زيبا جلوه نمود.اند وخود را به الوان محتلفی تزئين داده اند
وتوجه ديگران را بخود جلب کردن، يکی از مشغله ھای اصلی خانواده ھا 

در امريکا پولی که « در ھمين کتاب گفته ميشود که .درجوامع متمدن است
خرج زيبائی ميشود،بيشتر از پولی است که صرف خدمات اجتماعی 

  )46ص (».وتحصيل ميشود
يف ھای مختلفی بدون ترديد زيبائی در جوامع متخلف ، معيارھا و تعر

  دارد ، اما 

بدون آنکه ازتفاوت معيارھای زيبائی شناسی جوامع ديگرمثال  من
به نظرمن ھرچيزی که . بزنم، ميخواھم برداشت خودم را از زيبائی بيان کنم

 يک .از ديدن يا شنيدن آن به انسان لذت و شادمانی دست دھد، زيبائی است
پارچه موسيقی يا يک رقص تابلوی نقاشی، يک شعرھيجان آور ويا يک 

د�نگيز، يا مشاھده يک پرنده رنگين در يک جنگل دور افتاده ، يا ديدن يک 
، ميتواند درانسان لذتی را پديد نقره فام يک  آبشار باباغ پراز گل وسبزه 

آورد، که روح و روان آدمی را محظوظ کند، به چنين پديده ھای طبيعی يا 
   ميتوان داد؟بشری، چه نام ديگری جز زيبائی

   
  . طبيعت ، نشان ميدھدکردنتصاوير فوق سمبل زيبائی اند که نقش انسان را در زيبا



 342 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

  

   
   طاؤوسی از گلھای تازه ساختۀ يک باغبانابلوی کودکی در آغوش مادرش    ت

پرداختۀ تصورات انسان وانمود کرده اند، ولی از برخی زيبائی را 
زيبائی .نقش طبيعت ونقش انسان در آفرينش زيبائی نميتوان انکار کرد

يک آھنگ خوب . انعکاس واقعيت ھای خارج از ذھن، در مغز انسان است
ودلکش يک ھنرمند ، از راه حس شنوائی در مغز شنونده نفوذ ميکند و بعد از 

.  ت که انسان را به وجد ونشاط وحتی پايکوبی واميداردشنيدن آن در مغز اس
معلومدار چنين آھنگی از زبان و دھان موجودی بنام انسان خارج شده است 
که در بيرون از ذھن ما قراردارد و فعاليت مغز را بصورت آواز بيرون داده 

ھمچنان ديدن يک عکس زيبا يا تماشای يک تابلوی نقاشی نيزميتواند در .است
  .سان احساس لذت بخشی ايجاد کندان

  :ًزيبائی ھا معمو� به دوگونه تبلور می يابند

ھر زيبائی که بدون مداخلۀ دست بشر، .  يکی طبيعی وديگری تصنعی
غروب طBئی :در طبيعت و يا درعالم زنده جانھا بمBحظه ميرسد، مانند 

دشت ھا و افتاب وانعکاس اشعۀ آن در روی دريا،شرشر آبشاران، 
مرغزارھای پراز گلھای �له ھا و شقايق وحشی ، رودھای مواج ، از پای 
کوه ھای سربفلک کشيده يا ازميان دره ھای شيب دار وگز وبته ھای وحشی،  
چمن ھای سبزبا گل بته ھای پرشگوفه ودلکش،جنگل ھای انبوه  وپر پشت با 

پرندگان طاؤوس  و ديگر:مثل(مرغکان خوش الحان و خوش خط وخال 
حيوانات و نباتات محتلف النوع  ، ماھيان رنگين در قعر درياھا،)خوش آوا 

که حس زيبا پسندی را در انسان تحريک ميکند، و با�تر از ھمه، درخشش 
چشمان زيبای يک دوشيزۀ جوان، با لبخندی که در پشت آن دندانھای صدف 

ئی ھای طبيعی اند گونه ميدرخشند وانسان را بسوی خود ميکشاند، ھمگی زيبا
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که براحساس وادراک انسانھا تاثير ميکنند وھر يک از آدمھا به تناسب درک 
  .واحساس خود از آن لذت می برند

، نيز به اين نوع زيبائی اشاره کرده  مولف کتاب مبانی زيبائی شناسی
زيبائی طبيعی مانندحرکات ظريف بدن انسان، شگوفه ھای تازه «: ميگويد

رگ پوشيده از برف، موج مBيم دريا، گونه يی از حالت گياه شگفته، قلۀ بز
وحيوان، گرمای دلپذير آفتاب، تابش مرموز ماه،افسون رنگين کمان، شکل 
 »ابر، تازه گی نسيم،سکون صخره، جنبش ذرات، جريان ابشار وغيره

  )44ص(
بدين معنا که در آفرينش . نوع دوم زيبائيھا، زيبائی تصنعی و ھنری اند

بخش از زيبائی ھا دست بشر دخالت دارد، و بشکلی که ذوق ھنری  اين 
خواسته ، آفريده  آفريشنگر می

اين نوع زيبائی نيز . شده اند
بر روح  و روان آدمی اثر 
داشته وانسان را به وجد ولذت 

Bاعمار : ًدعوت می کند، مث
يک شھکار حيرت انگيز مانند 

، ممثل عشق درھندتاج محل 
ھان به زنش امپراطور شاه ج

ممتازمحل، چنان پرشکوه 
سا�نه  است کهوپرجBل 

ميلونھا انسان را از سراسر 
  .جھان به تماشای خود فرا می خواند

اما مولف کتاب ، نوع دوم زيبائی را زيبائی فرھنگی، ناميده ودر باره 
ھای ھنری  شاھکار: اما زيبائی فرھنگی در ھنرجلوه ميکند«:آن نوشته ميکند
درشاھکارھای ادبی بويژه ھنرادبی،زيبائی وزشتی در فرم . ه يیدر ھر رشت
کميک،تراژيک،شاديآور،غم : يا متضاد يک ديگرجان ميگيرند متناقض و

انگيز، واز ھمين قبيل زيبائی ھای ھنری را ميتوان در ھم آھنگی رنگھا 
  )ھمانجا( ». اکوردھای موسيقی ديد وفرمھا در نقاشی، معماری ويا در

يبائی را مطالعه ميکند وقواعد واصول آنرا مشخص دانشی که ز
مولف زيبائی شناسی را معادل لفظ . مينمايد، زيبائی شناسی ناميده ميشود

استتيک در پی آنست که «:استتيک دانسته واستتيک را چنين توضيح ميکند
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زيبائی وامر زيبا را خوب بشناسد وحقيقت ومشخصات آنرا تعيين کند 
وجای ) 41ص ( ».ی را دراختيار ھمگان قرار دھدواصول وقواعد  زيبائ

زيبائی دراستتيک به عنوان ھمآھنگی بخش ھای يک  « ،ديگری مينويسد
مجموعه فھميده ميشود وبيانگر خواست ھا ومنظورھای ظاھری از يک پديده 

  )44ص (».نيز مينامند»زيبائی عينی«است که آنرا
ه رسيد که ھرقدر از اشارات وتوضيحات مولف، ميتوان به اين نتيج

نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسيقی،رقص، (دريک جامعه آثار ھنری 
سينما، تياتر، شعر، داستان نويسی ،کارتون کاری، وفکاھی گوئی ھای خنده 

عالی تر و جذابتر وپرشکوه ترباشد، به ھمان اندازه ميتوان ) دار و طنز گونه
و درجۀ ذوق و استعداد به ارتقای سطح رشد فرھنگی آن جامعه پی برد 

ظريف ترين ونفيس ترين وعالی ترين .ھنری آن جامعه را شناخت و ستود
 عبادتگاه ھای ملل ونحل جھان ديد و مکانھای مقدس وزيبائی ھا را ميتوان در

آفرين گفت و انگشت آنھا،از آن لذت برد و برکلک ھنر آفرين آفريدگان 
  .ی خواستحيرت بدندان گزيد ونام  وياد شان را گرام

   
       مسجدی مدرن در ايران     مسجدی دربحر احمرعربستان 

    
 کليسای معروف درمسکو              کليسای واتيکان در روم
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درحالی که ھريک ازاين بنای با شکوه،دارای زيبائی خاص خود 
د،بمBحظه ميرسد که دست بشر وفرھنگ جامعه درخBقيت و زيبائی آنھا ان

نقش بسيار موثری داشته است وانسان ھنگام ديدن و تماشای ھريک آنھا غرق 
  .حيرت ولذت ميشود

زھا "وقتی که پای ھنر و زيبائی درمعماری به ميان آيد، نميتوانم از
عاده اش ، در ھنر منحيث يک زن نابغه ونمونه کار ھای خارق ال" حديد

  . معماری مدرن ياد نکنم

     : زيرتوجه نمائيدمعماری اودر به  نمونه ھاي

  
  

  
  مرکزفرھنگی حيدر علی اف درباکو، معماری زھاحديد
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 زنی بود که براثر کارھای معماری خارالعاده خود،به دريافت زھا حديد
نگلستان آثار او درا. عالی ترين جايزه معماری از انگلستان مفتخر شد

وايتاليا و روسيه وکوريای جنوبی وآلمان و آذربائيجان برجای ايستاده است 
  .که بيدريغ حيرت بينندگان را برمی انگيزاند

ف درباکو يکی از ده بنای زيباترين در ُامجتمع فرھنگی حيدر علی 
 زھاحديدآن،  معمار.  افتتاح شد٢٠١٢جھان شمرده شده است که در سال 

  .،زن عراقی بود

ھای روز، مجموعه آثاری غير  او با استفاده از پيشروترين تکنولوژی
زھا حديد زنی بود که  .منتظره و مبتکرانه را از خود به جا گذاشته است
عالی ترين جايزه معماری براثر کارھای معماری خارالعاده خود،به دريافت 

 تا ١٨۴٨موسسه سلطنتی معماران بريتانيا از سال  .از انگلستان مفتخر شد
را به يک معمار برجسته معاصر، " مدال سلطنتی معماری"امروز، ھر سال 

که دستاوردھايش در ترويج پيشرفت معماری تاثير عمده گذاشته است، اھدا 
 بار است که يک زن، مفتخر به  تا امروز ، اين اولين1847از . می کند

 . دريافت اين مدال می شود

يکی از داوران اين مسابقه، پيتر کوک، معمار برجسته بريتانيايی و 
، دربارۀ معيارھای انتخاب زاھا حديد به ٢٠٠۴برنده ھمين مدال در سال 

اعتماد به نفس و شھامتی که در طراحی شمار قابل : "عنوان برنده می گويد
آثار زھا ديده می شود، نه تنھا در تئوری بلکه در معماری توجھی از 

پيتر کوک که آثار اين خانم معمار ."کاربردی نيز تاثير عمده ای داشته است
تبار را منحصر به فرد و خيره کننده می خواند، خصوصيات طرحھای  عراقی
توصيف ميکند " ترکيبی فوق العاده از نظم فرم، سليقه و سبک خاص"او را 
 .را منعکس ميکنند" پروا تصويری از حرکت و جاری بودن بی "که

او درانگلستان وايتاليا و روسيه وکوريای جنوبی وآلمان و زھا حديد  آثار 
 .آذربائيجان برجای ايستاده است که بيدريغ حيرت بينندگان را برمی انگيزاند

زاھا حديد در سال .گذشتامريکا در2016 مارچ 31متاسفانه روز  زھاحديد
پس از تحصيل در رشته رياضيات در . ه بود در عراق متولد شد١٩۵٠

، "ای ای" برای تحصيل در ١٩٧٢دانشگاه آمريکايی بيروت، در سال 
تحصيل، زھا در پس از فراغت از . مدرسه معماری لندن، راھی بريتانيا شد

، ١٩٧٩شرکت معماری استاد سابق خود شروع به کار کرد تا اينکه در سال 
آثار زھا حديد ترکيبی .دفتر مستقل معماری خود را در لندن راه اندازی کرد
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سازی را در خود منعکس می  شناسی، مناظر اطراف و ساختمان  از زمين
ی ھای  معماری خانم برای درک توانائ) 2015 نومبر 12بی بی سی .( کنند

 :زھا حديد ،به لينکھای ذيل کليک کنيد
http://www.bbc.com/persian/arts/2016/03/160331_l41_zaha_hadid_dies 

http://www.bbc.com/persian/arts/2015/11/151112_l41_visual_arts_zaha_hadid_awa

rd 

        !ياد وخاطر ھمه ھنرمندان خ<ق و مبتکر وجسور جھان شاد باد
 پايان
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  دھممقاله شانز

  

 :نگاھی بر ناول تاريخی

  "شھزادۀ افغان ودوست امريکائی اش"

   پوھاند زکريانوشتۀ

  

  

شھزادۀ افغان ودوست امريکائی اش،يک ناول 
 که نويسندۀ آن آقای پوھاند ،است جذاب تاريخی
زکريا، يک حادثۀ مھم تاريخی کشوررا احمدبشير
قالب داستان با ادبيات عالی وشيوۀ دلپذير وجذاب در
 فصل برشتۀ تحرير در آورده 17 يک مقدمه وبا

  وھاند زکرياپ                                                                .است

پوھاند زکريا با آنکه تحصيBت عالی خود را در رشتۀ طب در امريکا 
ون کولمبيای امريکا ھم داکتر وھم استاد،وھم به پايان رسانده و در پوھنت

 است، در تاريخ وادبيات کشور 204صاحب اختراعات مھمی درعرصه طبابت
نيز مطالعات عميقی  دارد واينک نتايج مطالعات شان در عرصۀ تاريخ 

شھزادۀ افغان ودوست امريکائی «ونيزادبيات کشور، يک ناول تاريخی بنام 
گام مطالعه  به صحنه ھای مختلف حوادث می  که خواننده راھنميباشد» اش

برد ونشان ميدھد که درميان دره ھا وکوھپايه ھای افغانستان، چه مردمان با 
وقار و با صفا وبا وفايی زندگی ميکنند که تا از کسی بد نبينند، ضررشان به 
کس نميرسد و با وجود فقدان توان مالی وتنگدستی از مھمانان خود با جبين 

  .ل باز استقبال ميکنندکشاده ود
پوھاند زکريا، متن اصلی اين داستان تاريخی را به زبان انگليسی در 

 فصل نوشته است وسپس آقای رحمت آريا مترجم چيره دست افغان آنرا 17
من اين داستان را که با زبان روان و ادبيات .به دری برگردان نموده است

                                                
 Reperfusion Injury and) يا متجاوز از ھفتاد مقالۀ علمی و کتابی بنامداکتر زکر - 204

Clinical Capillary Leak Syndrome” ) و در بدل کشفيات خويش يازده جايزه  را نوشته
  سوانحش:رک.را بدست آورده اند ثبت اختراعات ايا�ت متحده امريکا
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ودر پورتال افغان جرمن شيوا وشفاف دری توسط آقای آريا، ترجمه شده 
  .آنBين به نشر رسيده است، مطالعه کرده ام
 از لحاظ شيوۀ بيان و) آقای زکريا(بدون مجامله بايد ھم به نويسندۀ آن 

بخاطر ترجمۀ روان وارائه ) آقای آريا(پرداخت داستان وھم  به مترجم آن 
  .بدون ابھام آن تبريک وتھنيت گفت
 اکثريت رويداد ھای مندرج در «:ميگويدنويسنده خود در مقدمۀ کتابش 

ِاين ناول تاريخی انعکاس م�حظات شخصی من است که طی بررسی و  ِ
مشاھدات شھـود عينی و انعکاس ۀ تحقيق دريافته ام و ھم دربرگيرند

خاطرات اشخاصيست که شرح رويداد ھای مذکور را در يادداشت ھای 
ن ناول در واقع بازپرداخت ـر رويداد ھای ايئسا. شخصی خود درج کرده اند

حوادثی است که تأريخ نويسان بعد از تدوين و ترجمه آنرا بر مبنای 
سپس نويسنده از » .مقتضيات فرھنگی و تماي�ت ملی خويش بازتاب داده اند

که حوادث جنگ افغان وانگليس را از زبان  يک عده کتب وآثاری نام می برد
 دراين حوادث شريک بوده وبطور شاھدان عينی انعکاس داده اند ويا خود

معجزه آسائی جان بسBمت برده اند وبعد چشم ديدھای خود را با نوشتن کتب 
بخش بيشتراين آثار تاھنوز ھم برای ما . خاطرات با ديگران شريک ساخته اند

افغانھا نامعلوم ونامکشوف استند وتعداد اندکی به ھمت نويسندگان ودانشمندان 
ختيار مردم ما قرارگرفته اند که البته بر زوايای تاريک افغانی ترجمه ودر ا

موھن �ل کشميری منشی الکزاندر : ًمثB. تاريخ کشور روشنی می اندازند
زندگی (برنس، ازچشم ديدھای خود درجنگ اول افغان وانگليس کتابی بنام 

 در لندن نوشته وبنام ملکۀ 1846در دوجلد در سال ) اميردوست محمدخان
 سال بعد از تاليفش، در سال 160اين کتاب بعد از از. اھدا کرده استانگلستان
.  توسط داکترسيدخليل هللا ھاشميان ترجمه ودر امريکا به نشر رسيد2002

افسرسياسی  سپاه انگليس درکابل که بعد از مرگ "الدردپاتينجر"خاطرات 
مکناتن پروسۀ خروج قشون انگليسی را با طرف افغانی مورد موافقه 

 يک وخاطرات) خانم جنرال سيل(ونيز خاطرات روزمرۀ ليدی سيل. اردادقر
  که توسط جيورج مکدونالد فريزر)فلشمن پيپرز(ماجراجوی انگليسی بنام 

  . بصورت يک کتاب به نشر رسيده است1965در 

ِاز ھمه جالبـتر اينکه سياح دل به دريا زن «: مولف می افزايد که
نيـز کتابی را از » جوسيا ھر:ن« امريکا بنام امريکايی از ايالت پنسلوانيای

ـه می کند، اين ئخود به جا گذاشته است که مشاھدات عينی قابل اعتماد را ارا
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ترتيب و طی يک کتاب » بن مکنـتايـر«يک نويسنده بنام ۀ يادداشتھا بوسيلـ
مزيد بر آن درين ناول نه تنھا نوشته ھای تأريخی . به نشر رسيده است

 بلکه داستان ھا و افسانه ،ای افغان، کشميری، پاکستانی و ھندینويسنده ھ
افغان که در بين خانواده ھای افغان شايع ۀ ھای شفاھی منوط به اين شھزاد

  ».اند بازتاب داده شده اند

شھزاده افغان ودوست « بدينسان ديده ميشود که نويسندۀ داستان 
شاھدان عينی ومنابع ، محتويات کتابش را برمبنای روايت »امريکائی اش

تاريخی استوار ساخته است ، منتھا آنرا با ادبيات داستانی طوری آرايش داده 
است تا خواندنش برای جوانان امروز که حوصلۀ خواندن مضامين طو:نی 

وحقا که از عھدۀ اين کار ھمانند يک آدم . را ندارند،گوارا ودلپذير شده باشد
  .استپروفشنل ومسلکی  بخوبی بدر آمده 

درکشور ما ،نوشتن رخدادھای تاريخی، بشکل رومان تاريخی رواج 
نداشته ويک کار تازه است و من تا کنون رومان تاريخی ديگری بجز رومان 

اثر داستان نويس معروف کشور، داکتر اکرم عثمان که حوادث "  کوچه ما"
کشيده ورخداد ھای نيم قرن اخيرکشور را با زبان وادبيات داستانی به تصوير

است، بخوبی اين داستان سراغ ندارم وبنابرين ميتوانم بگويم که پوھاند داکتر 
زکريا، با آنکه اين نخستين کارشان در زمينه داستان تاريخی است، تاحد 
تحسين برانگيزی از عھده کارش بدر آمده است ، زيرا که موضوع داستان 

ندرت انسان با نامھا موازی با واقعيت ھای تاريخی ھمساز وھمگام است وبه 
ورخدادھای برميخورد که برای اھل مطالعه نا آشنا باشد وآنھم بنابر ايجابات 
داستان است تا ازخستگی خواننده بکاھد واو را وادارد که کتاب را برزمين 

  . نگذارد

" انتقام در جگدلک" در ميان داستانھای تاريخی مشابه ميتوان ازکتاب
نفتو� خالفين، يکی از پژوھشگران .وروی نام بردِاثرنفتو� خالفين، محقق ش

 - 1841اتحادشوری سابق است که به مسئله جنگ افغان وانگليس درسال ھای
، عBقه گرفته و دراين عرصه مطالعات عميق وگسترده انجام داده بود 1842

انتقام در " وسپس نتايج مطالعات وتحقيقات خود را به شيوه دلپذيری به نام 
ً نفتو� خالفين، واقعا از عھده کارش به نحوستايش .اب داده استبازت"جگدلک

  .آميزی به در آمده است
به عقيده من اگر قرار باشد، روزی فيلمی از رخدادھای جنگ اول 

شھزادۀ افغان ودوست «افغان وانگليس تھيه گردد، اثريا آثاربھتری ازداستان 
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انتقام در "مان تاريخی  اثر پوھاند داکترزکريا، وھمچنان رو»امريکائی اش
ًميتوان گفت که تقريبا . نوشتۀ خالفين را نميتوان سراغ داد"  جگد لک

ًسناريوی چنين يک فيلمی قبB توسط اين دونويسنده توانا به نگارش آمده وفقط 

کارگردان ماھری در کار است تا آن را از قوه به فعل در آورد وبه صحنه 
ميھای قھرمانان جنگ اول افغان وانگليس ھای برخورد ھا و پيروزيھا و ناکا

  .نفس بدماند
من اين داستان جالب تاريخی را سراپا از نظرگذشتاندم ودر مواردی 
که برايم سوال برانگيز بود، برای بھبود آن نظرياتم را به حضور 
پوھاندصاحب ارائه دادم وايشان با پيشنانی بازآنرا پذيرفتند ودر متن انگليسی 

  .دنرد کواردرا آن اصBحات  و ترجمه دری  
 که نويسنده ست ، اينبه نظرمن کمبود می آيددر مقدمه کتاب  آنچه

نگفته ھدفش از نگارش اين داستان چی بوده است؟ آياميخواسته  برای تحکيم 
روابط دوستی وھمکاری امريکا با افغانستان،سوابقی جستجو نمايد وآنرا در 

اينکه ميخواسته توجه مردم افغانستان را به اختيار مردم امريکا قرار بدھد، يا 
 نيز سال قبل175کمک وھمکاری مردم امريکا جلب نمايد که افغانھا حتی در

از کمک ورھنمائی امريکائی ھا برخوردار بوده اند ويا شايد اھداف ديگری 
را درنظرداشته است؟ در ھرحال، اگر منظورنويسنده از نوشتن اين ناول 

  .کار بدی نبود ميشد، تر بيانروشن
  .بشيرزکريا در زندگی توفيق مزيد آرزو ميکنمداکتربرای آقای پوھاند 

  کانديد اکادميسين سيستانی

  2014/ 2/ 22گوتنبرگ سويدن 
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  مقاله ھجدھم 

  

  "برخی مسايل جامعه شناسی اافغانی"نگاھی برکتاب 

  )نوشته پوھنيار بشيرمؤمن(

20 /9 /2012  

  

  

نام " عه شناسی  وافغانیبرخی مسايل جام"
مقالۀ جامعه شناسی ويک مقالۀ در 25مجموعۀ 

مورد ھنر ورسالت ھنرمند ويک مقاله پيرامون 
 فلسفی است که از جانب -اصطBحات سياسی 

محترم پوھنيار بشيرمؤمن، به  زبان دری تحرير 
  اين ٢٠٠٨باری درسال . وتنظيم يافته  است

ه شده بود مجموعه در کابل به زيورطبع آراست
واينک بار ديگر اين مقا�ت تجديد نظر شده وپس 
از اصBح کاستی ھا وافزايش مطالب جديد دوباره 

  .برای چاپ آماده شده است
به جامعه شناسی ارتباط )  مقاله25(دراين مجموعه بيشترين مقا�ت 

دارند وبه نظرميرسد که مؤلف  به اين بخش ازمسايل جامعه بشری بيشتر 
  .توجه کرده استوعميق تر 

دانش جامعه شناسی يکی از دلچسپ ترين ومھم ترين فصل ھای تاريخ 
اگرچه اين رشته از علوم اجتماعی عمر . يک جامعه يا يک کشوراست

چندانی ندارد و در کشور ما نويسندگان وتاريخ نگاران بسيار اندک به آن 
 واجتماعی پرداخته اند، اما بايد گفت که بررسی پديده ھای مختلف سياسی

وفرھنگی واقتصادی يک جامعه بدون توجه به شرايط  اجتماعی ومحيط 
ھيچ دولت وھيچ رھبر سياسی، قادر .پيدايش آن پديده، کارکاملی نخواھد بود

به تطبيق ھيچ برنامه ای اجتماعی واقتصادی وفرھنگی نخواھد شد، اگر  
ان وجاغور آن جامعه خود را نشاسد و برنامه ھای خود را مطابق ظرفيت وتو

  .جامعه عيار نسازد



 353 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

مثال ھای زندۀ اين ادعا، عکس العمل جامعه در برابرريفورم ھای شاه 
 قرن بيستم وناکامی برنامه ھای روشنفکرانه رھبران 20امان هللا در دھه 

اين انقBب «: حزب دموکراتيک خلق بود پس ازکودتای ثور مدعی بودند
نستان را بدون طی کردن مرحلۀ جامعه فيودالی وماقبل فيودالی افغا

، اما در عمل ديده شد که جامعۀ  ».سرمايداری وارد مرحلۀ سوسياليزم نمود
وابسته با ھزار ويک رشته  سنتھا و رسوم وعنعنات فيودالی در برابر 
ريفورمھای رژيم حزب دموکراتيک چنان از خودعکس العمل وجان سختی 

وبالنتيجه . ررھبران کودتاراھمنشان داد که ھم سرکودتاچيان را خورد وس
کشور را به دوران ماقبل فيودالی عقب راند که امروز بازار تبھکاران وجنگ 
سا�رن وقاچاقچيان مواد مخدر وتروريسم وآدم ربائی ، گرم تراز کورۀ 

 کشور بزرگ جھان با ھمه تجارب حکومتداری 46آھنگران شده است و
ی درکار ھدايت کردن افغانستان وامکانات اقتصادی وعلمی وتحنيکی ونظام

  .در شاھرا ترقی وتمدن درمانده اند
اين ھمه نا بسامانی ھا وعقب رفتنھا نتيجۀ عدم شناخت جامعه افغانی 
واھميت ندادن به ارزشھا وخصلت ھا وخصوصيات مردم ماست که رھبران 
سياسی به آن توجه نکردند و مردم و کشور را بسوی ذلت و بدبختی رھنمون 

  .شدند
آقای پوھنيار بشيرمؤمن با توجه به اھميت موضوع جامعه شناسی  در 
جوامع بشری بطور عام وجامعه  افغانی بطور خاص از چنيدن سال بدنيسو 
مطالعات خود را روی اين موضوع دلچسپ متمرکز ساخته ومقا�ت مھم 
وسودمندی درزمينۀ جامعه شناسی ومشکBت جامعه افغانی نوشته ودر سايت 

مختلف افغانی در برونمرز انتشار داده است واينک براثر پيشنھاد ھای 
دوستان واھل نظر دست به گرد آوری وتاليف آن مقا�ت زده تا برای رفع 
سرگردانی مطالعه کنندگان در يک کتاب پيش کش خوانندگان کند که کار 

  .شايسته وبايسته ئی است
 حاضر،کار تبصره وبحث وفحص در مورد محتوای ھريک از مقا�ت

آسانی نيست، وبنابرين نميتوان برھريک از مقا�ت  بحث وآنرا ارزيابی 
کرد، واگرچنين کاری ضروری ھم باشد، وقت زياد وفرصت بسياری می 

 اما بطور کلی ميتوانم بگويم که نويسنده ،با  .ًطلبد که فعBدراختيار من نيست
احد ممکن تواسته نگارش ھريک از اين مقا�ت زحمات فراوانی کشيده و ت
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روشنگری کند وذھن خواننده را به بيخ و بنمايۀ مشکBت جامعه افغانی 
  .متوجه نمايد

درھرحال، به نظرميرسد که ھدف نويسنده از ارائه اين مجموعه 
روشنگری ھای روشنفکرانه برای جامعه افغانی بوده  که درارائه  آنھا تحليل 

سان دوستی ھمراه باوطندوستی ھا وبرداشت خود ازقضايا را با احساس ان
  .ابراز داشته است

فردا، : ًمن بسياری ازاين مقا�ت را قبB درسايتھای انترنتی چون
گفتمان ،ژواک وسپرغی و آريائی،  ديده  وخوانده ام وبرخی را تازه دراين 

 جامعه شناسی :مقا�ت .مجموعه ديدم وخواندم واز محتويات آنھا فيض بردم
اسی شخصيت وشخصيت پرستی، مسئله جدائی دين از خودمانی،جامعه شن

دولت يا سيکو�ريزم، درباب روشنفکر وروشنفکری، انديشه ھای سيدجمال 
الدين افغان، جامعه شناسی تروروتروريزم ،جامعه شناسی جشن نوروز، 
جامعه شناسی تاريخ وتاريخ نويسی ، جامعه شناسی سنگسار واعدام زنان 

 زنان  وبرخی اصطBحات ومقو�ت سياسی وجامعه شناسی خشونت عليه
  .دراخير کتاب برايم بسياردلچسپ و آموزنده بودوجامعه شناسی 

اکثراين مقا�ت  مستند به اسناد ومدارک نگارش يافته است  که 
عBقمندی نويسنده را به مطالعه ودسترسی  به کتب  مفيد در غربت نشان 

سته يی رعايت شده  وتنھا به  ميدھد، و شيوه بھره گيری از منابع بطورباي
ذکرنام منبع بسنده نکرده است ،بلکه مدارک ومنابع  مورداستفاده خود را 

  .روشمندانه به خواننده معرفی کرده است بطوردقيقتر و
زحمتکشی جناب استاد بشير مؤمن را در آفرينش اين اثر تقديرکرده و 

  .            يکنمًبرای تخليق ديگراثار ارزشمند از اين دست جدا آرزوم

تاکيد شما آن واز مقدمه تان مکث نمايم يک نکته برميخواھم در پايان 
 جشن نوروز بايد خاطرنشان نمايم که  .تجھانی بودن  جشن نوروز اسبر

جشن ھمه مردمان جھان نيست، نوروز نه نزد اعراب ونه نزد ملل افريقای 
 جشن ملل آريائی  اين جشن صرف. ونه جنوب شرق آسيا شناخته شده نيست

حتی . وروز اول سال ھجری شمسی دو کشور افغانستان وايران است
تاجکستان ھم که دارای زبان وفرھنگ مشترک با کشورما وايران است ، 
روز اول سالش تقويم عيسائی است، ولو اين روز را مثل ازبکستان 

 شان وترکمنستان وآذربائيجان وقزاقستان جشن ميگيرند، ولی روز اول سال
  .شان نيست
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 روز بين المللی کبا آنکه اين روز از طرف ملل متحد به عنوان ی
اعBم شده است، ولی مثل روز اول جنوری برای ھمه مردم ملل روز 
رخصتی نيست، صرف برای تخمين سيصد مليون مردمی که خود را شريک 
در فرھنگ فارسی وزبان ايرانی ميدانند وروزگاری دراز تحت تسلط دولت 
ھای ھخامنشی وساسانی وسامانی وغزنوی وصفوی ونادرافشار بودند وھمه 
ساله ازاين جشن واين روز تجليل بعمل می آوردند، اکنون ھم اين روز را 

  . گرامی ميدارند وجشن خود ميدانند

بنابرين جشن نوروز را متعلق به ھمه ملل دانستن دوراز واقعيت 
 حمل را ما وايرانی ھا ومردمان شما ميدانيد که ھنگامی که روز اول.است

آسيا ميانه بعنوان روز اول سال شمسی جشن ميگرند، مردمان منگوليا وچين 
وکوريا واندونيزيا ويا کشورھای عربی و امريکای �لتين وافريقا از آن حتی 

  نظرخوداين ر بکنم تاميبرای تان خاطرنشان به اينصورت . خبرھم نميشوند
  .تجديد نظرکنيد
  20/9/2012 سيستانی   ختم  
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  م نزدھمقاله

 

  "جنگ ھای کابل"نگاھی برکتاب

  تاليف جنرال سيد عبدالقدوس سيد

  

،  ازمطالعه کتابی 2010 جون 6امروز
فارغ شدم که بقلم يکی از نظاميان تحصيل کرده 
ومتعھد به سوگند دفاع از ناموس وطن، جنگ 

 سوی تنظيمھای ھای ويرانگر وتباھکن کابل را از
 با توانائی 1996 تا 1992جھادی طی سالھای 

  .قابل وصفی  به تصوير کشيده است
کتاب در کاغذ درجه اول با قطع وصحافت 

 8 صفحه ،شامل 390مرغوب وحروف خوانا، در
 ازسوی  فصل، بايک پيشگفتار ويک پسگفتار، به زبان دری به نگارش آمده

 . ده استانتشارات آيدا درآلمان به نشر رسي

جلد اول اين کتاب حوادث خونبارتنظيمھای جھادی را در حکومت 
دوماھه حضرت مجددی بازتاب داده است و کارنامه ھای جنايتبار چھارساله  

 مسعود را درجلد دوم کتاب دردست تھيه دارد، چشم براه -حکومت ربانی
 .نشرھرچه زود ترآن ھستيم

چون مولف فرزند بدخشان است ومردم 
ًان ذاتا اھل شعر و ادبيات و نويسندگی بدخش

اند، بنابرين کتاب، با زبان روان وادبيات 
جذاب وگيرا با تحليل ھای دقيق از اوضاع 

 سياسی نوشته شده وبا آنکه مضمون - نظامی 
جنگ، خود بخود يک مضمون حوصله فرسا 
وناراحت کننده است، اما او اين مضمون را 

ه ھای ظريفانه چنان با ادبيات روان وپيش زمين
ادبی بنگارش آورده که خواننده ھرقدر در 
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مطالعه کم حوصله و بی رمق باشد، نميگذارد دامن مطالعه را رھا وکتاب را 
 .بسوی پرتاب کند

مؤلف،مؤرخ نيست، ولی شيوه کارش ، در بوجود آوردن يک تاريخ  
خونبار، مستند برچشم ديدھای خود مولف وروايات دوستان حاضر وناظر 

رصحنه ھای جنگ وجنايت عليه بشريت وگزارشات سازمانھای بين المللی د
 -دفاع از حقوق بشرو رسانه ھای معتبر جمعی درباره جنگ ھای چريکی
جھادی در داخل يک شھر دو ميليون نفری، پايتخت تاريخی افغانستان 

اين کتاب، تاريخی است نفرت برانگيز از جھادی که بنام دفاع از دين .است
س اسBم آغاز شد وبخاطرکسب قدرت، با غارت ودست اندازی به مال ونامو

وناموس مردم وبی عفت شدن ده ھا ھزار زن ودخترمسلمان پايتخت پايان 
 .گرفت

مولف آنجا که جنگ ھای کابل را شرح ميدھد،چون خود يکی از 
افسران مجرب نظامی در عرصه جنگ ھای متعارف است، بدرستی ميداند 

 ودرنده خوئی مجاھدين در بکاربستن سBح ھای سبک که بی بندوباری
وسنگين در داخل محBت مسکونی شھر برای غلبه برحريف بخاطر توسعه 
ساحه نفوذ واشغال مناطق پردرآمد غنايم جنگی وکسب قدرت در دولت 

تصويرصحنه ھای . اسBمی چقدر سھمگين و خطرناک وتباه کن بوده است
سبک وسنگين دراين جنگ ھا وساحه جنگ، نام بردن سBح ھای مخرب 

ھای تخريب وغارت بی دريغ دارائی ھای دولتی وشخصی توسط دزدان  
جھادی و بی و بندباری آنھا در به آتش کشيدن ثروت ھای ملی وتخريب 
زيربنای ھای اقتصادی وخدماتی وحمايت کشورھای ذينفع در پشت سر 

ن قلم اقای  سيد را ھريکی ازاين گروه ھای جنگی ، فقط قلمی توانای چو
 . بکار دارد

مولف، يکی ازکدرھای نظامی تحصيل کرده درپوھنتون حربی 
کابل،پوھنتون نظامی ھندوستان وپوھنتون نظامی اتحاد شوروی، صاحب 
تجارب کاری در قطعات مختلف اردو، و متخصص درمسک نظامی ومتعھد 

د ميان دو به خدمت به ابنای وطنش، آگاه از سياست ورقابت ھای جنگ سر
 نظامی ونويسنده  زيبا بيان در - ابرقدرت وقت، صاحب نظر درمسايل سياسی

  .  قرن بيستم است90 و80 نظامی در دھه ھای -تشريح رخدادھای تاريخی 

گفته ميتوانم که من در سالھای پس از مھاجرت به اروپا کتابی با چنين 
ادھای تباھکن ادبيات زيبا و روان وتحليل ھای استوار ومتطقی  از رخد
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اين جذاب ترين . وخانمانسوز حکومت اسBمی تنظيمھای جھادی نخوانده ام
 تاريخی از قلم يک جنرال اردوی افغانستان منسوب به جناح پرچم -اثرسياسی

است که اوضاع واحوال رقت بار ) حزب وطن(حزب دموکراتيک خلق
ود و دوستان برمبنای چشمديدھای خ1996 تا - 1992افغانستان را در سالھای 

خود ومنسوبين اردو وکتب ورسا�ت ومقا�ت نشرشده به بررسی وتحليل 
 . گرفته است که ازاين لحاظ براھميت  ومستندبودن اثرش کمک کرده است

که در ناکام کردن ) ا.خ.ح د(اين کتاب ، شايد برای آن عده ازمنسوبين 
رۀ حاکميت حزب پBن صلح ملل متحد نقشی برعھده  داشتند و با آنکه در دو

خود، از امتيازات فوق العاده حزبی ودولتی  برخوردا بودند و در آخربا  سر 
براه کردن شورشھا و بغاوتھای قومی درشمال کشور، بازھم ميخواستند در 
رژيم اسBمی جھادی به جاه و جBل برسند، آنرا نسپندند، مگربرای آنانی که 

دام وابستگی ندارند، اثری است به آن حزب وگروه ھا وتنظيمھای اسBمی ک
  .سخت جالب وخواندنی وداشتنی

من بدين نظرم که در ھرسازمان حزبی و ھرگروه سياسی، ھمانگونه 
که عناصر وطن پرست، صادق وخدمتگار به مردم وخواھان ترقی وتعالی 
کشورحضور دارند، ھمانسان عناصر ابن الوقت، اپرچونست، خاين بوطن، 

نيز پيدا ميشوند، بنابرين نبايد بخاطرخيانت وخباثت منفعت جو وتوطئه گر 
چند نفرخاين که خود را تاسطح رھبری دريک جريان سياسی رسانده اند، 

  .ھمه اعضا وافراد آن جريان را خاين شمرد ومحکوم کرد
به نظرمن ،ھم در حزب دموکراتيک خلق وھم درتنظيم ھای جھادی،  

 اندکه از وجودشان نبايد افراد وعناصر صادق به وطن فراوان بوده
آنطور که از مطالعه کتاب جنرال سيدعبدالقدوس دريافته ام، به .انکارکرد

نظرمن يکی از اشخاص صادق بوطن ومردم ومشتاق ترقی وتعالی 
من تا زمانی که کتاب جنگ ھای کابل  را . کشور،ھمين آقای جنرال سيد است

تم، ولی با مطالعه اثرش نخوانده بودم، چيزی در باره جنرال سيد نميدانس
درک کردم که اين انسان، چه احساس شريفانه وطن دوستی وخدمت گزاری 

 .نسبت به مردمش داشته ودارد
از ورای سطوراين کتاب درک ميگردد که مؤلف، يک نظامی وطن 
پرست ومخالف حضور نظامی بيگانه درکشور ومتعھد به استقBل افغانستان 

تورنجيب هللا و آرزومند تحقق پBن صلح ملل وطرفدار مشی مصالحه ملی دک
وی درکتابش ياد آورميشود که . متحد برای نجات کشور از بحران بوده است
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اگرپBن پنج فقره يی ملل متحد عملی ميگرديد، افغانستان وبخصوص کابل 
او . باجمعيت دومليونی آن از فاجعه جنگ ھای ميان  تنظيمی نجات می يافت

 که اگرتBش ھای سازمانھای استخباراتی کشورھای ابراز عقيده ميکند
بی اتحادشوروی در تبانی با . جی.ھمسايه و بخصوص سازمان جاسوسی کا

عناصر قدرت طلب از داخل رھبری حزب، در جھت ناکامی طرح صلح ملل 
متحد ، سبب برانگيختن شورش در شمال وايجاد ائتBف شمال برھبری 

رھبر (رال دوستم وسيد منصورنادریاحمدشاه مسعود وجنرال مومن وجن
در مزارشريف نميگرديد، کشور . بی. جی.مطابق دستورکا) فرقۀ اسماعيليه

نويسنده در ضمن شرح وتحليل . دچار فاجعه خانمان برانداز جنگ نميشد
،نشان ميدھد که چگونه نطفه ھای اين شورش از طرف عناصرقدرت طلب 

جنرال دوستم :قده مندی چون در رھبری حزب، درنھاد افراد بی دانش وع
وجنرال نبی عظيمی،گذاشته شد ) خادی(وجنرال مومن وجنرال خان آقای 

وتحت نظر سازمان جاسوسی کاجی بی،بمنظور ناکام ساختن طرح سازمان 
ملل متحد و سقوط دولت نجيب هللا بسرعت رشد يافت وبه شورش در شھرک 

راد دريگ گوشه دور افتاده بدبختانه آتشی که توسط اين اف. حيرتان انجاميد
کشور در داده شد، بسرعت به قلب کشور يعنی کابل زبانه کشيد و در مدت 
چھارسال راکتباری وخونريزی در شھر کابل، پايتخت افغانستان را با صدھا 
ھزار انسان شريف وبيگناه آن بخاک و خون نشاند و يا آواره دياران بيگانه  

  .ساخت
ازھايی را بگونه شاھد بياوريم وببينيم که بھتراست از متن کتاب، فر

 نظامی چگونه است،زيرا - سبک نگارش وشيوه بيان مولف از مسايل سياسی
مولف ،در .مشک آنست که خود ببويد، نه انکه عطار بگويد: از قديم گفته اند

علت جنگ ھای کابل، در وابستگی خارجی جناح :" کتابش مينويسد26صفحه
به قرارداشتن سران وفرماندھان آنھا به اجانب ھا وگروه ھای جنگی وملع

يکی از مثالھای : " .... مثال ميدھد27و در صفحه ." وبيگانه نھفته است
 1982درسال . برجسته دراين باره، احمدشاه مسعود، فرمانده چريکی است

با سازمان استخبارات شوروی ونظاميان روسی مقيم افغانستان پروتوکول ]او[
بطوريکه اسنادعقد شده ميان .ده پايدار وموثری راعقد کردھمکاری فوق العا

مسعود رابحيث يکی از . او وروسھا بنياد محکم دوستی را پی ريزی کرد
چھره ھای الترنتيف قدرت درافغانستان در چشم انداز سياستھای آينده روس 

  ."ھا مطرح ساخت
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اد تبليغات اغراق آميزی که  در بارۀ جھ: "  مينويسد68درصفحه باز
وجنگ ھا در پنجشير برعليه قوای روسی بويژه بعد از امضای قرارداد 
مسعود با روسھا و وارد آوردن تلفات وضايعات به شورويھا عنوان داده 
ميشود، صرف نظراز جوانب عوامفريبانه وخودستائی آن، سپردن جعليات و 

نجشيرتا ًمثB گفته ميشود در جريان جنگھا در پ. اکاذيب به اوراق تاريخ است
 نفر تلفات رسيده است، ھرگاه اين 15750 خورشيدی به روسھا 1363سال 

جمع نلفات ده ساله روسھا )نفر13833(رقم با ارقام رسمی منتشر شده 
 نفر 1917درافغانستان که شامل مرگ وميرعمومی نيز است،مقايسه شود، 

ق  در تلفات روس ھا را بيشتر از سراسر افغانستان  نشان ميدھد که اغرا
دراينجا زيرچتر تبليغات وجعليات عوام فريبانه سعی . مسئله را اثبات ميکند

صورت گرفته که مسئله روابط استخباراتی ودوستی پايدارگروه مسعود 
باروسھای کتمان نگھداشته شده و از سوی ديگرجنگ ھای واقع ناشده، 

 سازی ، کاذبانه بزرگ جلوه داده شود، با يک نوع خودبزرگ بينی، اسطوره
دراين باب ھمه نظاميان . قھرمان تراسی تھوع آور دست زده شده است

در پنجشير شاھد اند که بعد " مسعود"حاضر در صحنه جنگ ھا برضد گروه 
از عقد قرارداد مسعود با روسھا وروند درگيری ھای  ميان جانبين قطع 

زمان گرديده و جايش را به دوستی و وابستگی داده بود که مسعود را تا
 ."مرگش ھمراھی کرد

در گرماگرم جنگ ھا که تبليغات : " نويسنده درجای ديگری مينويسد
غرب وبنيادگرائی به افسانه سازی در باره احمدشاه مسعود وجھادش پرداخته 

وقتی حادثۀ قتل پھلوان احمدجان پنجشيری، قھرمان ورزش کشتی ...بودند، 
ک جمع ھزار نفری از گيری به دست او، دستگيری وزندانی نمودن ي

روشنفکران پنجشيری  تحت رھبری پاکروان عبدالحفيظ پويا،که در موضع 
مخالف ومبارزه با رژيم کابل وحضور نظامی شوروی در افغانستان نيز قرار 

، ترورھای "مسعود"داشتند، وقتل دسته جمعی سی نفر از فعا�ن آن به وسيله 
ھزنی درمسيرسالنگھا، ديگر پی در پی درکابل، راکت باری به شھرھا،را

کسی به بيرحمی، آدمکشی، تروريسم واعتياد او به خونريزی شک وشبھه يی 
انتقام جوئی وقتل مخالفان واسيران، زورگوئی وخود برتربينی، . نداشت

صفحه ."( تعصب قومی وقبيله گرائی، واقعيت ھايی بود که او به آن مبتB بود
76(  
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مسعود «: حمد شاه مسعودميخوانيم، بازھم در باره ا77ودر صفحه 
وگروه اش، در عقب شعار ھای تند مذھبی، پنھان گرديده بنام جھاد و 
مقاومت،که خواست بيگانه ھا بود، مردم خود را می کشتند و ھر قدر که به 
سال ھای بعد ، تداوم حضور نظامی شوروی وخروج آن از افغانستان 

 گريز او از کابل نزديکتر شويم، وسالھای جنگ کابل، جنگھای او با طالبان،
مسعود در دوره :" مولف ميگويد.به ھمان اندازه او را خوبتر، می شناسيم

جنگ ھا باگروه طالبان، پنج بار زيرچتر تدابيرويژه استخباراتی با 
به قول . و�ديميرپوتين صدراعظم، بعد از رئيس جمھور روسيه مBقات کرد

" مسعود"اسمش دراينجا معذورم، گفت که يکی از شاھدان عينی که از افشای 
دريکی از مBقاتھايش در مسکو با رئيس جمھور روسيه يک عدد زمرد 

اھدا کرد " پوتين "پنجشيررا به بزرگی يک عدد چھارمغز به عنوان تحفه به 
ومتعاقبا ًبرعBوه وعده ھای عاجل کمک ھای تخنيکی،پولی ونظامی يک عدد 

ھزاردالر تخمين زده ميشد، از پنجصد حدود تفنگچۀ مطB که قيميت آن در
 )78ص ."(دريافت کرد" پوتين"

" گلبدين حکمتيار"کتاب ، ازرھبر حزب اسBمی 146مولف در صفحه 
نيز چھره ای زشت وسفاک ، جنايتکار، ودست پروردۀ سازمان استخبارات 

 90 تا80در طول دھه ھای « :نظامی پاکستان تصوير کرده و مينويسد
ران جنگ سرد،يکی از مورد پر لطف ترين گروھھای ميBدی دو

مردی که او . جنگ،حزب اسBمی، به رھبری گلب الدين حکمتيار بود
زنان که از پوشيدن ] روی[وھمفکرانش به زن ستيزی، وپاشيدن تيز آب به 

علی الرغم تظاھر به امريکا ستيزی، .حجاب اجتناب ميکردند،شناخته شده بود
ببعد که 164از صفحات » .مريکا را بدست می آوردپنجاه در صد کمکھای ا

اولين جنگ کابل شرح داده ميشود، از ھريک ازمدعيان قدرت 
ودرگيردرجنگ ھای کابل ، سيمای بس وحشتناک وخونريز وسنگ دل و 
متجاوز به مال وناموس مردم  ودارائی ھای عامه وشخصی وتاسيسات 

که ھرسطر وھرپراگراف  اجتماعی کشور بدست ميدھد - زيربنائی اقتصادی
وھرصفحه آن قابل اقتباس وانعکاس است ولی بجای آن خواننده را به مطالعه 

 .کتاب توصيه ميکنم 
خBصه کتاب درضمن شرح وقايع و رخدادھای دلخراش 

. ا.خ.د.جنگی،شناخت ومعرفت خواننده را نسبت به رھبران حزب
نی، احمدشاه ربا:ونيزرھبران تنظيمھا و قوماندان مشھورجھادی، چون
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مسعود،دوستم، رسول سياف، گلبدين، محقق ،محسنی وصبغت هللا مجددی 
وغيره بسيار دقيق ميسازد تا بخوبی پی ببرد که انسانھای ضعيف النفس 
چگونه بخاطرکسب قدرت ويا کسب ثروت، دست به خيانت به مادر وطن 

بيگناه ميزنند و با ارتکاب جنايات ضد بشری وغير قابل تصور در حق مردم 
وشھروندان دوست داشتنی، خود را درخدمت بيگانه ودشمنان وطن 
قرارميدھند و به تخريب وتباھی وطن، شھر وعمرانات وتمام بود ونبود يک 
کشور ويک تاريخ می پردازند، تا حاميان خارجی  خود را  راضی ساخته 

 سيد درپايان به محترم جناب جنرال.باشند وبه ثروت وقدرتی کاذب دست يابند
عبدالقدوس سيد،صاحب منصب با استعداد اردوی افغانستان، تاليف اين 
اثرمھم را صميمانه تبريک ميگويم  وموفقيت شان را در انجام کارھای 

     . فرھنگی پربارتر آرزو ميکنم

 2010/ 6/ 6پايان 
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  مقالۀ بيستم

  

  ، "اطلس تاريخی افغانستان"

 "يۀ پشتونستانمرور کوتاھی برقض"

   جنرال عتيق پاڅون مھم ازتاليفدو 

  

اين بار دوم است که کتابی ارزشمند در 
زمينۀ تاريخ افغانستان ازيک شخصيت نظامی 
عالی رتبه وبا سويه وتحصيل کرده ودرعين حال 

بار اول . نويسندۀ  افغان بدسترس من قرار ميگيرد
  . دوباز جنرال سيد عبدالقدوس سيد 

پاڅون يکی ازصاحب منصبان جنرال عتيق 
تحصيل کرده ، صاحب قلم وصاحب  دانش 

وصاحب روحيۀ قوی وطن پرستی افغانستان است که در مھاجرت و دور  از 
وطن وقت خود را به ھدر نداده و با پشت کار وعBقمندی شديد به آينده کشور 
ۀ دست به تاليف دو اثر گرانبھای تاريخی  زده است که دراين اواخردو نسخ
آن  بوسيلۀ دوست ارجمندم مسعودفارانی بدسترسم قرارگرفتند ومن  از 

ازاين جھت برای مولف . خواندن ومطالعه آنھا فروان لذت وفيض  بردم
  .محترم تبريک وتھنيت ميگويم
مروری « وديگری » اطلس تاريخی افغانستان« اين دو اثر يکی 

ھر دو اثر در . اردنام د» کوتاھی برتاريخ افغانستان وقضيۀ پشتونستان
کشوربلغارپا در کاغذ درجه اول  با قطع وصحافت مرغوب ھريک به تيراژ 

  . به چاپ رسيده اند2009ھزار نسخه  در سال 
: در صفحه چھارم پشتی کتاب، خلص سوانح مولف چنين آمده است 

در و�يت وردك  تولد يافته، تعليمات ) 1330 (1951عتيق پاڅون در سال 
ر  مكتب نرخ و تعليمات متوسط را در حربي شوونحی ، ابتدائي را د

 نظامي را در حربي   پوھنتون كابل  و تحصيBت عالي - تحصيBت مسلكي 
. نظامي را در جمھوري عربي مصر و روسيه  به اتمام  رسانده است
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 از رتبۀ بريدمن الي جنرال در قواي 1992 الي 1972موصوف از سال 
  .بسر مي برد)  آلمان(ًفعB در خارج از كشورمسلح افغان خدمت نموده  و 

 سانتی 23اطلس تاريخی افغانستان، بصورت رنگه  در قطع بزرگ 
 صفحه، حاوی عکس ھای رنگه از شخصيت ھای 172 سانتی متر در30در

ملی و آثار وآبدات باستانی ومسکوکات و انواع اسلحه و ابزار جنگی وحتی 
 مختصر وقايعی ورخدادھای تاريخی و نشانھای دولتی  ھمراه  باکرونولوژی

نقشه ھای رنگه از دوره ھای مختلف تاريخی افغانستان از قديمترين ازمنۀ 
صفحه اول وچھارم پشتی  کتاب . ميBدی تنظيم شده است2008تاريخی تاسال 

 تاريخی وشاھان واميران وامپراطوران -با عکس ھايی ازچھره ھای ملی 
م وبدنام افغانستان از عھد کنشکای کبير تا ورئيس جمھوران ورھبران خوشنا

کرزی حقير ھمراه با آبدات مھم تاريخی مربوط به عصربودائی و اسBمی  
  .آرايش يافته است

پشتو، دری، انگليسی، روسی  وآلمانی از سوی : اين کتاب به پنج زبان 
  . مولف نگارش يافته و به مصرف شخصی  وی به نشر رسيده است

زاين کتاب بدستم رسيد ومن آنرا مرور کردم ،خود را وقتی نسخه يی ا
مکلف ديدم تا به مولف زنگ بزنم و ازو تشکر نمايم واز زحماتی که وی 

بعد از صحبت با مولف . براين کتاب برخود متحمل شده است قدرانی نمايم
 سال کار خسته گی ناپذير تکميل کرده 9معلوم شد که وی اين اثر را در مدت 

ن کمپيوتر  وآموختن برنامه ھای ويژه نقشه کشی وآموختن آموخت. است
تکنيک صفحه آرائی  در کمپيوتر و آموختن چند زبان معتبر بين المللی در 
سطح تاليف به آن زبانھا ،ھرکدام ارزش ھايی اند که استعداد قابل قدر و 

  .زحمت کشی و پشت کار اين شخصيت نظامی را نشان ميدھد
روی اين پروژه از حوصلۀ يک شخص بيرون به نظرمن کار وتحقيق 

است و اگر بيرون ھم نباشد سالھا وقت و انرژی فراوان بکار دارد والحق که 
من . جناب جنرال عتيق پاڅون از عھدۀ اين کاربزرگ بدرستی بدر آمده است

فکرميکنم که جای اين شخصيت اکادميک،  اکادمی علوم افغانستان و 
  .است نه آلمان و يا ھيچ جای ديگرموسسات عالی تحصيلی نظامی 

متاسفانه من امکان سکن کردن نقشه ھای رنگه تاريخی را ندارم و از 
مولف محترم تقاضا کردم که چند نقشه را برايم ارسال کنند تا با اين مطلب 
يکجا در انترنت انعکاس بدھم، ولی چون سيستم کمپيوتر شان بھم خورده بود  

  .تم در دسترسم قرار بدھندنتوانستند آنچه من ميخواس
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آقای پاڅون ھدف  از تاليف اين اثر را در مقدمه مختصر خود چنين 
  : بيان کرده است 

افغانستان يك كشور باستاني است، مسكون شدن انسانھا در سرزمين "  
به ضبط حوادث آن قادر نيست آغاز  افغانستان از قديمترين زماني كه تاريخ 

قره كمر، (خي بدست آمده از بعضي از نقاط افغانستان آثار تاري . گرديده است 
آنست كه جامعۀ افغاني در حدود  نشاندھندۀ ) باميان، آق كپرك و مندي گك

آن از  آغاز (بيست ھزار سال قبل از ميBد موجود بوده و الي دورۀ حجر جديد 
ًو بعدا در دورۀ فلزات مراحل مختلف تكامل خود )  ھزار سال قبل از ميBد9

  . را پيموده است
سال قبل از ) 3000(آثار فوق نشاندھندة آنست كه مردم افغانستان از 

ھاي رھايشي اعمار نموده، به زراعت و  ميBد ساكن و ده نشين بوده، خانه 
در  . اند  مالداري پرداخته، اسلحه، زيورات، ظروف فلزي و سفالين ساخته 

اه نظم و امنيت عامه، اولين دولت نتيجۀ رشد جامعۀ افغاني و لزوم ايجاد دستگ
مستلزم وظيفۀ تأمين امنيت و حاكميت در داخل و دفاع در  ھا در افغانستان كه 

سال قبل از ميBد در باختر  ) 1500(برابر خطر خارجي بوده اند، در حدود 
بوجود آمده كه با خم و پيچ ھا، حدود ھاي جغرافيائي مختلف و حتي ) بلخ(

دن كامل دولت ھاي مركزي در بعضي از مقطع ھاي با معدوم ش ًبعضا 
موجود بوده و تا به امروز ھم به  مشخص زماني، در تمام طول تاريخ 

   . موجوديت خود ادامه داده اند
 : ضرورت تھيه و ترتيب اين اثر بر عوامل ذيل بنا بوده است

بعضى از كشورھاي جھان نسبت اھداف استعماري خويش تاريخ . 1 
جامعۀ افغاني را تحريف نموده و افغانستان  و واقعيت ھاي تاريخي افغانستان 

متجانس و ده  را يك كشور جديد و جامعۀ افغاني را مركب ازصدھا عشيرة نا 
  .  ندارد18ھا زبان و مذھب متباين دانسته اند كه گويا تاريخ بيشتر از قرن 

ًيكتعداد از كشورھاي ھمسايه مخصوصا ايران و بعضا ھم . 2  ھند و ً
تاريخي مردم و كشور ما را به خود نسبت  كشور ھاي آسياي ميانه، افتخارات 

تاريخي تاريخ  داده اند كه ايران درين امر بسيار پيشقدم است و زمانيكه كتب 
ايران و يا آثار تاريخي نويسندگان ايراني مطالعه مي گردند، به وضاحت ديده 

لت ھاي اصيل افغاني، شخصيت آنھا تمام امپراطوري ھا و دو مي شود كه 
تاريخي كشور ما را بخود نسبت  ھاي سياسي، علمي و ادبي و حتي آثار 

بلخي و  ميدھند، طور مثال ايرانيان سيد جمال الدين افغاني، مو�نا جBل الدين 
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ابوعلي ابن سينای بلخي را ايراني ا�صل قلمداد نموه و دولت ھاي افغاني 
  . را دولت ھاي ايراني مي دانند..........يان غزنو پيشداديان، غوريان، 

نويسندگان كشورھاي غربي و ديگر كشور ھاي جھان كه د رمورد . 3 
تحقيق نموده از آثار كشورھاي متخاصم به  تاريخ افغانستان و يا جامعۀ افغاني 

خطا رفته و  افغانستان و يا مؤخذات ايراني استفاده مي كنند، اينست كه به 
لط و تحريف شده در مورد تاريخ كشور ما تكرار و تكرار شده معلومات غ

  . ميرود
طور مثال در بعضي از آثار غربي مي خوانيم كه افغانستان در تمام 

و يا اينكه افغانستان يك ....بوده  و طول تاريخ خود جزء ساحۀ نفو ايران 
 قبل تمام تاريخ عرض اندام كرده است و . م18كشور جديدي است كه در قرن 

  .ما را به ايران نسبت ميدھند18از قرن 
اين ھمه غلط و ناقص است و اصل واقعيت آنست كه افغانستان 

شمال غربي ھندوستان تاريخ مشتركي  امروزي، ايران، آسياى ميانه و قسمت 
سالھا و  سپري نموده اند، اين مردم فرھنگ، كلتور و زبان مشترك داشتند و 

دن و مھاجرت شان در يك منطقه زيست كرده و به قرن ھا قبل از پراگنده ش
اند، كانون قدرت اين منطقۀ وسيع گاھي درين و گاھي در  يك زبان سخن گفته 

ساحۀ نفوذ ايران بوده  اگر گاھي ھم افغانستان . آن سرزمين بوده است 
ًمثB در . ًباشد،مگر اغلبا ھندوستان و ايران ساحه ھای نفوذ افغانھا بوده اند 

.)  م651 -  226(و ساسانيان ) م .  ق330 - 700(    سلطنت ھخامنشيان  زمان
قسمت ھائی از سرزمين افغانستان جزء  در فاصله ھاي مختلف زماني 

اسBم و  امپراطوري ھاي فوق الذكر ايراني بوده، اما در دولت ھای بعد از 
 -1148(و غوريان .) م1186 - 962(ًمخصوصا در زمان سلطنت غزنويان 

قسمت اعظم ايران شامل دولتھای افغاني بوده، در اواخر  تمام و يا .) م1214
يك امپراطوري آسياي ميانه  كه .) م1219 - 1140(سلطنت خوارزمشاھيان 

ًاصB بعد . افغانستان و ايران شامل آن امپراطوري بودند ]کشور[بود ھر دو 

ی در دورۀ بعد از اسBم درين خطه و تشکيل اولين دولت مستقل افغان از پخش 
آغاز  ( 1214ًم، و بعدا الی سال 746سال اسBم توسط ابو مسلم خراسانی در 

  .ھای افغانی بود قلمرو ايران ھمواره جزء امپراطوری ) تسلط خوارزمشاھيان
بھتر است ھمه با ھم اين واقعيت را بپذيريم كه ما تاريخ مشترکی را 

  . پشت سر گذاشته ايم
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نان افغانستان در سنين طفوليت به خارج سفر كرده و يكعده از جوا. 4 
شده و به مدرسه رفته اند كه بزبان ھاي  مھاجر شده اند و يا در خارج متولد 

ًاصB بلديت  پشتو و يا دري خوانده و نوشته نمي توانند و با تاريخ كشورشان 

  . ندارند
وسط  ت19افغان ھاي مسكون در آن قسمت افغانستان كه در قرن . 5 

پشتون ھا و بلوچ ھاي (  شده اند استعمار انگليس از پيكر افغانستان جدا 
نيز از حق خواندن و نوشتن بزبان ھاي مادري شان محروم شده ) پشتونستان

  . اند
:"   در روشني عوامل فوق من اقدام به تحرير دو اثر تحت عناوين 

انستان و قضيۀ مرور كوتاھي بر تاريخ افغ" و" اطلس تاريخي افغانستان 
پشتو ( به پنج زبان جھان » اطلس تاريخي افغانستان « نمودم كه " پشتونستان  
آماده شده تا باشد از يكطرف جھانيان ) فارسي ، انگليسي ، روسي و الماني  ، 

و مردم ما پي ببرند و از جانب ديگر  به واقعيت تاريخي تاريخ كشور 
خود تحرير  نند و بزبان ھاي مادري افغانھاي كه در خارج كشور زندگي مي ك

ًوخوانده نمي توانند با تاريخ كشور آبائي خود معرفت پيدا كنند، عBوتا اين اثر 

و مؤثق برای محققين به ارتباط تاريخ افغانستان نيز خواھد  يک مأخذ خوب 
  . بود

بايد تذكر داد كه از يک جانب چنين يك اطلس تاريخی با اين حجم و 
تھيه و ترتيب ميشود و از جانب ديگر  بار اول در افغانستان محتوی برای 

ابتدائی و  تھيۀ اينگونه يک اثر توسط يک نفر، با وسايل و امکانات بسيار 
ساده و در عين زمان به پنج زبان كار بس مشكلي است ، زيرا آثارگرافيك 

 تاريخ كشور ما كه جوابگوي تمام سوا�ت باشند ، كافي و مكمل در مورد 
آثار موجوده مكمل  وجود ندارند و يا دسترسی به آنھا مشكل است ، ھم چنان 

نيستند و نقشه ھاي تمام دولت ھاي گذشتۀ افغاني در آن ھا وجود ندارند و يا 
. عين دولت در آثار مختلف با حدود مختلفي ترسيم گرديده است  ًمثB نقشۀ 

رداشت داريم و مي فھميم، از آن ب ًعBوتا سرحدات با آن شكلي كه ما امروز 
يك  ًدر ازمنۀ قبلي بين دولت ھا و امپراطوري ھا وجود نداشت و اغلبا حدود 

دولت در طول مدت زمامداري عين دود مان يا سلسله چندين بار تغير مي 
كه درين اطلس ) مي شد و يا ازان كاسته مي شد به وسعت آن افزوده ( كرد 

ًاكثرا . شده اند ني اساس گرفته حدود دولت ھا دريك مقطع مشخص زما
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كوشش بعمل آمده كه نواقص و كمبود ھاي آثار گرافيك با استفاده از آثار 
  " . گردند تحريري تكميل 

از ديدگاه من که بيش از پنجاه سال است با کار تحقيق و پژوھش ھای 
تاريخی سر و کاردارم و به اھميت اين کار بخوبی واقفم،  طاقت وحوصله 

دقت  مؤلف در تدوين وتاليف و بيرون نويس کردن وفشرده ساختن مندی و 
ًرخدادھای تاريخی دوھزار ساله کشوربه ھيچ روی کار آسانی نيست، عBوتا 

ترتيب نقشه ھای رنگه از موقعيت سياسی کشور در ادوار مختلفۀ پيش  وپس 
از اسBم و ترسيم خط حرکت لشکرکشيھا ومحاذات جنگ ھای معروف 

ا يورشگران خارجی و يا لشکرکشی ھای فاتحان افغان به خارج از افغانان ب
مرزھای سياسی افغانستان  در طول اين دوره ، در خور قدردانی وگفتن 

بسرآوردن يک چنين کارخيلی طاقت فرسا و . ھزاران شادباش واحسنت است
در عين حال مھم، عشق به ميھن ودانش مسلکی ودقت فراوان وحوصلۀ فراخ 

    .می طلبد

تدارک و ارائه اطلس تاريخی افغانستان در کشور ما نه تنھا يک اثر 
بی نظير و بی بديل است، بلکه کاريست اکادميک و موسسات تحصيBت 
عالی نظامی افغانستان می بايد اين اثر را در نصاب تعليمی وتحصيلی 

  . پوھنتونھای حربی شامل و برای شاگردان ومحصلين  حربی تدريس کنند

ی علوم افغانستان  وموسسات تحصيBت عالی افغانستان می بايد اکادم
 پژوھشی آقای پاڅون ، وی را به درجه علمی –در بدل تنھا ھمين کارعلمی 

پروفيسری يا پوھاندی مفتخر سازند و از وی تقاضا کنند تا به حيث يک 
 نظامی درپوھنتونھای نظامی ويا اکادمی علوم افغانستان –شخصيت علمی 

چنين کاری ھم قدر شناسی از شخصيتھای . ناسب خود را دريابدجای م
اکادميک افغان در ھرکجای جھان که باشند  خواھد بود و ھم سبب جلب 
  .ھمکاری اين شخصيتھا با موسسات تحصيلی و اکادميک افغانستان خواھد شد
در پايان داشتن اين کتاب را برای خانواده ھای افغانی در خارج توصيه 

ايد عBوه کنم که قيمت ھر جلد اين کتاب گرانبھا ده يورو معادل يک ميکنم وب
  . است) 0049 3595681716:( تلفن تماس با  مؤلف . گيBس قھوه  است 

  

 مرور کوتاھی برتاريخ افغانستان وقضيۀ پشتونستان

بخش اول حاوی فشرده : کتاب دارای سه بخش عمده است اين 
ديم ترين ازمنه قبل از ميBد تا سقوط رويدادھای تاريخی افغانستان از ق
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 صفحه کتاب را در برگرفته 290حکومت طالبان در افغانستان است که 
بخش دوم بررسی قضيه خط ديورند وسرزمين ھای آنسوی خط است و . است

در ادامه ھمين بخش بحث . استاحتواگرده  را 238 تا صفحه 291از صفحه 
انستان مورد مطالعه قرار گرفته که جالب حکومتھای افغانی درخارج از افغ

  را در 372 تا صفحه339به نظرم بسيار جالب وخواندنی است واز صفحه 
ناگفته نماند که مولف در پايان ھمين بحث ديدگاه ونظرات خود . برگرفته است

صفحه را  ده را برای ختم بحران کنونی کشور نيز ارائه کرده است که
افغانستان «يک نقد مفصل بر  کتاب وقف  بخش سوم کتاب .احتواکرده است

 را شامل 416 تا صفحه  384است که از صفحه شده » در پنج قرن اخير
   .  ميشود

غرض :" ددھ توضيح ميتاريخ را دريک جمله کوتاه چنينمولف ھدف 
عمده و مھم از نوشتن تاريخ يک کشور گرفتن نتايج و دروس �زم از گذشته 

ن وآيندۀ کشور بمنظور تکرار نشدن اشتباھاتی وتفھيم آن به نسل ھای جوا
ًاست که قبB درتاريخ کشور ويا مشابه آن درتاريخ کشورھای ديگر رخ داده 

  .اين مھم ترين وظيفۀ تاريخ است. باشد ميباشد
 شامل تحليل وتحزيۀ مختصر وانتقادی ، بخش اول:مولف عBوه ميکند

 که مضمون ميباشدغانستان حوادث تاريخی مربوط به تاريخ کشور عزيز ما اف
اساسی آنرا برمB ساختن جھات مثبت ومنفی در عملکرد نيروھای محرکه 

بخش دوم  کتاب بررسی  .تاريخ وتحو�ت تاريخی کشور تشکيل ميدھند
واقعيت تاريخی ، علل وعوامل ظھور و راه ھای حل يک موضوع 

يکه افغانھا به  است که قلب ھرافغان را تکان داده وزمان]خط ديورند[تاريخی
ًنقشه جھان می نگرند و مخصوصا متوجه خط ديورند ميشوند احساس حقارت 

مختصری بخش سوم کتاب نقد . درونی کرده و برای مدت ھا رنج ميکشند
موصوف . از صديق فرھنگ" افغانستان در پنج قرن اخير"است برکتاب 

بزند دراين کتاب خود بسيار کوشش نموده وحدت ملی را درکشور برھم 
 ."ومليت ھای باھم برادر کشور را عليه يک ديگر تحريک نمايد

برداشتھا وياد داشتھای جنرال پاڅون از رخدادھای تاريخی بگونه 
ايست که خواننده را بسمت افتخارات تاريخی  وداشتن احساس وطن خواھی 
سوق ميدھد ، پس مطالعۀ کتاب او برای جوانان ومحصBن وشاگردان مکاتب 

ميتود کار وی براين استواراست که ابتدا متون .  ا خيلی مفيد است وليسه ھ
تاريخی را مطالعه کرده وسپس آنچه را خود از اين مطالعه دريافته است 
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ًوعBوتا در پايان . بزبان ساده و روان دری يا پشتو برروی کاغذ آورده است

ود را ھر مرحلۀ تاريخی موضوع  را تحليل وتجزيه نموده ونتيجه گيری  خ
. از بحث پيشکش خواننده ميکند و اين يکی از برازندگی ھای کاروی است
بنابرين نوشته ھای جنرال پاڅون از مسيرتاريخ عبور ميکند نه از مسير 
روايتھای کم اعتبار وخاطرات مبالغه آميز ديگران و اگرکدام کاستی دراين 

يار وی قرار کتاب  رخ داده باشد،  از کتبی نشائت کرده است که در اخت
 . داشته اند

 يکی از بھترين بخش ھای اين کتاب ، بحث حکومت ھای افغانی 
درخارج از افغانستان  وبخصوص چگونگی به قدرت رسيدن خاندانھای 

اطBعاتی که مؤلف در بارۀ . پشتون تبار  لوديان وسوريان در ھندوستان است
منابع تاريخی  که توسط اين دوخاندان افغان ارائه کرده اند من در ھيچيک از 
مؤلف نکات بسيار . مرحوم حبيبی ومرحوم غبار نگاشته شده اند نديده ام

ظريف وآموزنده يی از اخBق وکرکتر سلطان بھلول لودی و پسرش سلطان 
ًسکندر لودی بازگو ميکند که ارزش مطالعۀ مکرردارد، مثB  مطاليی ازاين 

  :دست که دراين کتاب ميخوانيم 
ُھلول لودی اين مرد مدبر، وسياستمدار دور انديش و صادق سلطان ب" 
او انسان متواضع ....  ميBدی به تخت سلطنت ھندوستان رسيد1451به تاريخ 

، با انصاف و عادل ، يک دوست مھربان و يک دشمن برده بار و متحمل بود 
به اندازه يی با . بر تخت سلطنت نمی نشست و بر زمين می نشست. 

ن  وباريکی ھای زندگی مردم خود آشنائی داشت که اگر خصوصيت روا
خود را  بعد شمشير ميرفت و يا اميری از او می رنجيد به خانۀ او سردار و

اگربه نظرخودت من : او ميگذاشت و ميگفت  از کمر بازمينمود و پيش روی
بينوا  برمردم فقير و.  ندارم ، مرا به وظيفۀ ديگری بگماريد رالياقت پادشاھی

ھرکس   دانشمندان بسيار قدر دانی ميکرد  و از علما و. خت مھربان بودس
دراکثر صفات خود . خواھی کند داد ميتوانست بدون کدام مشکل به او برسد و

  )349ص ." (شباھت زيادی به ميرويس خان ھوتک داشت
سلطان بھلول لودی : " ودر جای ديگری در بارۀ اين سلطان ميخوانيم

Bقۀ روه )افغانستان"( روه"قۀ نمايندگانی به عBاعزام داشت تا از افغانان ع
: او پيغام فرستاد که . غرض مھاجرت به ھندوستان دعوت بعمل آورند

خداوند پاک بمن سلطنت ھندوستان را اعطا فرموده ولی درھند کسی "
ًحکومت کرده ميتواند که قوم وقبيله داشته باشد، بناء بر تمام پشتونھا �زم 
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مBزمت نظامی اختيار کنند،ازيک طرف جاگير .  به ھند بياينداست  که
بگيرند و زندگی آرام و راحت بگذرانند و از جانب ديگر بمنظور حفظ 

براثر ." حکومت قومی خود شان در مقابل دشمنان قوی ، ديوار قوی شوند
يک تعداد زياد افغانھا از افغانستان به ھند مھاجرت کردند و او "اين پيغام 

ًبعدا عBقه جات جونپور و . نت دھلی را به ھمت افغانھا تحکيم نمودسلط

 38سلطان بھلول لودی بعد از . دھولپور و سند را ضميمۀ دولت خود ساخت
 ) 348ص ." (  سالگی وفات کرد80 به عمر 1489سال سلطنت در سال 

بعد از وفات سلطان بھلول لودی ، پسرش شھزاده : لف می افزايد کهؤم
او . ن ملقب به سلطان سکندر لودی، سلطان بخش اعظم ھندوستان شدنظام خا

. نيز اکثر صفات پدر را به ارث برده بود، اما نسبت به پدر سختگيرتر بود
در سال  ساخت  و] قلمرو خود[  پتنه را ضميمه1495موصوف در سال 

 عBقۀ 1501 و 1500 قلعۀ مستحکم نرولی  را درمالوه و  درسالھای1499
 بعدا ً گواليار، تمام عBقه دھولپور وبھار را نيز در سلطنت خود شامل سنبل و
سپس نتھمبور رابگرفت وسلطنت او از دريای جھلم تابه بنگال بسيار . ساخت

سلطان سکندر از احوال رعيت و لشکر خود بسيار باخبری . وسعت پيدا نمود
ۀ ھای اشيای ميکرد و بر مردم و رعايا بسيار مھربان بود، روز مره نرخنام

. مورد ضرورت مردم را منطقه به منطقه می طلبيد و شخصا ً کنترول ميکرد
را درھند ترويج تمود وماھين بھرا، ) فارسی(سلطان سکندر رسم الخط دری 

يک عالم ھندو در علم طب يک کتاب را از سانسکريت به فارسی ترجمه 
. )350ص ." ( ستکه بنام طب سکندری مشھور ا] به نام  او اھدا نمود[کرد

مؤلف از خوی زشت وسلوک نامطلوب وخشن سلطان ابراھيم لودی 
پسروجانشين سلطان سکندر بشدت  انتقاد ميکند وآنرا عامل فروپاشی سلطنت 

 .لوديان بدست بابر در ھند ميشمارد
  

  تذکرات مولف در باره کارنامه ھای شيرشاه سوری نيز قابل توجه
ابر و فتح دھلی وآگره و فرار ھمايون از بعد از شکست ھمايون پسرب.است
ًبعدا .  با لقب شيرشاه پادشاه ھندوستان گرديد1539شيرخان درسال" ھند

 ميـــوار را فتح  و 1545پنجاب، کواليار، مالوه، وماروار را فتح و درسال
قلعۀ کالنجر را محاصره کرد که در جريان محاصره گلوله يی برجبه خانه او 

در جريان حريق خود شيرشاه ھم ] ق بزرگی رخ دادحري[اصابت نمود و
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حدود .سوخت و زمانی که خبر فتح قلعه را به او دادند، جان بحق سپرد
  .امپرانوری او از دريای سند در غرب الی بنگال در شرق وسعت داشت

شيرشاه سوری از شخصيت ھای بزرک تاريخ ھندوافغانستان محسوب 
در عرصۀ تجارت، زراعت ، . بان بودبرغربا ودھقانان بسيار مھر. ميشود

ُپسته خانه را 1700. ُپست، تعميرراه ھا و کاروان سراھا خدمات زيادی کرد
سيستم مالی وادارۀ پوليس را . ُاسپ وتعداد زياد پسته رسان ايجادکرد4000با 

به امور رعايا ولشکر رسيدگی زيادی ميکرد وبين ھندو ومسلمان . تنظيم نمود
 آثار بزرگ تاريخی که او از خود برجای گذاشته، ميتوان از. فرق نميگذاشت

ُقلعۀ رھتاس در پنجاب، قلعۀ مستحکم در دھلی کھنه، مسجد جامع دھلی 
سيستم . اساس سيستم اداری او از قريه شروع ميگرديد. وغيره را نام برد

ًاداری واصBحی که او درعھد خود  بوجود آورد، بعدا اکبرامپراتورمغولی 

ُن استفاده کرده وآنرا ادامه داد که امپراتوری عظيم مغل کبير براساس ھند از آ

  ).355ص "(آنھا بناگرديد

  

" ( خان خانان لودی" کتاب خود آنجا که از354در صفحۀ مولف 
نام ميبرد، در پاورقی ھمان صفحه به نکته ) د�ور خان  پسر دولت خان لودی

ً قوماندانان بزرگ بابر وبعدا د�ور خان لودی از: مھمی اشاره کرده مينويسد

که درجنگ پانی پت به نفع بابر عليه سلطان ابراھيم لودی . ھمايون بود
در زمان شيرشاه .شرکت کرده واز طرف ھمايون لقب خان خانان گرفته بود

بود که توسط خواص خان،يکی ازسرداران " مونيگر"سوری وی حکمران
 شد و به سبب خيانتی که لشکر شيرشاه گرفتار ونزد شيرشاه سوری برده

پدرد�ورخان . نسبت به قوم خود کرده بود حکم سنگساربراوجاری گرديد
دولت خان لودی حاکم سابق پنجاب يکی از عاملين بزرگ سقوط سلطنت 
افغانھا در ھند بود که بروايتی بعد از تسخير دھلی توسط بابر، به امر وی 

به مردم خودخيانت کند به من بابر استد�ل کرده بود که کسی که .اعدام شد
. ھيچگاھی صداقت و خدمت نخواھد کرد کرد و بنابرين  او را اعدام نمود
 .بدين ترتيب پدر وپسر ھردو به شکل عاد�نه پاداش خيانتھای خود را ديدند

 که معاھده ديورند 1893در سال : به ارتباط خط ديورند مينويسدمؤلف 
طقی که براساس معاھدۀ گندمک از برافغانستان تحميل شد برعBوه منا

وزيرستان، چترال، باجور، صوات، درۀ بو�ن : افغانستان انتزاع گرديده بود
وغيره ھم به تصرف انگليس در آمدند و يک نفر افسر انگليسی بنام سرھنری 
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اکنون ھرسه درۀ مھم : "لمسدن در يک گزارش خودچنين نوشت 
 ھای ھموار وميدانی پشاور،کوھات ُواسترتيژيک خيبر، کرم وبو�ن با عBقه

وسند به تصرف ماست که از نگاه اصول فن حرب از يک طرف کليد ھای 
حفاظت ھندوستان در جيب ھای ماست واز جانب ديگر دروازه ھای دخولی 

در تصرف ماست که ما ) ھرسه درۀ استراتيژيک فوق الذکر(ھندوستان 
ور از سفيد روسھا است منظ( ميتوانيم جلو پيشروی ھر دشمن سفيد وسياه

که ھمين ھدف بزرگ واساسی تجاوز ." را بگيريم)ومقصد از سياه افغانھاست
انگليس وتحميل جنگ ھای استعماری برافغانستان وانتزاع مھمترين قسمت 
ھای خاک آن از نگاه استراتيژيک واقتصادی بود که انگليس به آن نايل آمده 

  )305-303ص. "( ولمسدن برآن اعتراف ميکند
�رد کرزن بحيث وايسرای 1899لف می افزايد که در سال ؤم

 ضلع ھزاره وچھارضلع 1901موصوف در سال . ھندبرتانوی مقرر شد
ديگر مناطق پشتون نشين غرب دريای سند بشمول پشاور، کوھات، بنون و 
ديرۀ اسماعيل خان را از پنجاب جدا وپنج ايجنسی مناطق قبايلی را ھم با اين 

 ساخته و از مجموع اين چھار ضلع و پنج ايجنسی يک صوبه اضBع ملحق
را بنام صوبۀ سرحد شمال غربی تشکيل کرد که الی زمان تشکيل پاکستان 

ودر ھمين ) اما بدون نام(جداگانه ومستقل بود) ايالت( صوبۀ1955غربی در 
صوبۀ شمال غربی، پنجاب غربی، سند ( سال ھرچھار صوبۀ پاکستان غربی 

  . اکتوبر در پاکستان غربی مدغم شدند4 بتاريخ )وبلوچستان
علت اصلی واساسی اين صوبه سرحدی از ديدگاه �رد کرزن ھمانا 
صبغۀ قانونی دادن به جدائی وغصب مناطق جدا شده از پيکر افغانستان واز 

تا به . جانب ديگر تقويت امنيت امپراتوری ھندبرتانوی از طرف شمال بود
ًه ديگر آنھا کامBل و ابدا از پيکر افغانستان جدا شده اين مردم فھمانده شود ک ً

حاکمان انگليسی با ھمه ذرايع کوشش ميکردند که مسلمانان ھند را . اند
بطورعام وافغانھای جدا شده را بطورخاص از پيشرف، تعليم و تربيت، علوم 

آنھا به اعمار ھيچيک از کارخانه ھا و يا فابريکه، . وفرھنگ بدور نگھدارند
موسسات توليدی، خطوط آھن، سرک ھای پھن، پوھنتون ھا، مکاتب ، 
شفاخانه ھا، مراکز فرھنگی و کلتوری درمناطق پشتون نشين نپرداختند و 
صرف به اعمار تاسيسات نظامی و بعضی سرکھا و آنھم جھت انتقا�ت قوت 
ھای نظامی خود و ايجاد مدرسه ھای دينی اقدام کردند وھدف عمدۀ آنھا فقط 

يسوادی، عقب ماندگی وتاريک نگھداشتن پشتونھا و تجريد مکمل شان از ب
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پاليسی انگليس را در برابر .وفرھنگ افغانی بود) افغانستان( ھستۀ اصلی آنھا
بدين مفھوم که امروز پشتونھا . ًپشتونھا بعدا دولت پاکستان نيز ادامه داد
عليم وتحصيل تکلم وتحرير وت(وبلوچھا حتی از ابتدائی ترين حقوق بشری

ھيچ  پشتون وبلوچ نميتواند بزبانھای خودشان ) بزبان مادری شان محروم اند
 از  .تعليم وتربيت صرف بزبان اردو مجاز است. چيزی بنوبسند ويا بخواند

نگاه سطح رشد وپيشرفت ھم مناطق پشتون ھا وبلوچ ھا عقب مانده ترين 
ناطق حتی از ابتدائی ترين گوشه ھای پاکستان را تشکيل ميدھند و مردم اين م

مراکز توليدی، صنعتی وعلمی . مزايای علم و فرھنگ جديد برخوردار نيستند
ًھمه بنوبۀ اول در پنجاب وبعدا درسند ايجاد گرديده اما انفجارات ذروی و 

آزمايشات سBح ھستوی را دولت پاکستان در مناطق پشتون نشين وبلوچ 
ص ." ( ھای دينی در آنھا می افزايدنشين انجام ميدھد وبه تعداد مدرسه 

306 ( 

عکس العمل زعمای  افغانستان در قبال مسالۀ «زيرنام مولف 
نکات مھمی را از قول پرويز مشرف  وبعضی از نويسندگان   » پشتونستان

نشر يۀ شورای  " (فرياد"  ماھنامه 42 و41ھای  آن کشور  از روی شماره 
. داده است که قابل مکث وتأمل است باز تاب ) دموکراسی برای افغانستان

تBش در جھت ادغام «   مولف ميگويد که  دراين نشريه مقا�تی تحت عنوان 
  .به نشر رسيده است » افغانستان به قلمرو پاکستان

" آقای پاڅون ھمچنان به نوشته ھا ومقا�ت کمال حسين در روزنامه 
اکستان بزرگتر يا  پشتونستان ويا پ«تحت عنوان " فرنتير پست پاکستان

ادغام افغانستان وپاکستان تحت اصول  «و» .....  ادغام افغانستان با پاکستان 
   .اشاره ميکند » ناسيوناليزم اس<می

 می 20پرويز مشرف درکنفرانس مطبوعاتی مورخ  مولف  از قول 
ما درافغانستان عBيق امنيتی، " ...   : ميBدی چنين نقل ميکند2000سال 

باشند وطالبان از  پشتونھا بايد درکنار ما  .ک وجغرافيائی داريمدموگرافي
    )325ص ..." ( پشتونھا نمايندگی ميکنند

جنرال پاڅون در ترديد اين ادعای جنرال پرويز مشرف ميگويد که 
عBيق امنيتی، دموگرافيک وجغرافيائی در افغانستان   ھيچ گاھی پاکستان :..

اين افغانستان است که در پاکستان عBيق  عکس نميتواند داشته باشد، بلکه بر
عBوه ميکند که  تئوری و  مولف . امنيتی دموگرافيک وادعای ارضی دارد

علمی است  ًکمال حسن اصB غلط وغير " ناسيوناليزم اسBمی" اصطBح 
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( ودين  ومذھب ھرگز اساس ناسيونايزم شده نميتوانند ، زيرا واژۀ ناسيوناليزم
از کلمه نيشن بمعنی قوم وملت گرفته شده، اسBم خود يک دين ) قوم پرستی  

  )327ھمان منبع،ص .(ًو ملت دو پديدۀ کامB جداگانه می باشند است که دين 
نطرف خط ديورند را يک آمولف بدست آوردن دوبارۀ سرزمين ھای 

الحاق مجدد مناطق آنسوی ديورند  يکی از راه ھای  ملی دانسته و دين
که ديگر ضرورتی به وجودش ديده نميشود ميداند تن پاکستان راازميان رف

 تقاضا ميکند تا در استرداد سرزمين  جامعه جھانیاز ودر غير اينصورت، 
  ھای افغانی بدون آنکه ما به جنگ متوسل شويم کمک وھمکاری نمايند
ومتذکر ميشود که ما راه حل جنگ نظامی را تبليغ وپيشنھاد  نمی کنيم اما در 

تی که دولت پاکستان به استرداد سرزمين ھای ما از راه صلح تن در صور
 افغانستان به ھيچوجه از :افزايد ومي.ندھد بايد براه حل نظامی متوسل شد

 بناء ً يگانه راه حل ،موضع نظامی اين پروبلم را به تنھائی حل کرده نميتواند
 عين پروبلم نظامی در تشريک مساعی با متحدين سياسی واستراتيژيک که با

بعضی ازافغانھا راه حل ديگری  . ًدچار اند مثB ھند، ميسر شده ميتواند وبس
پيشنھاد ميکنند وآن دادن استقBل داخلی به مردم پشتون وبلوچ وحق استفاده 

 که اين در آزاد افغانستان از بنادر و راه ھای ترانزيتی پشتونستان ميباشد
  .اشدحقيقت طفره رفتن از اصل واقعيت ميب

به نقش مردم آنسوی خط ديورند دراين زمينه   در رابطه سپس مؤلف
 رول اساسی ودرجه اول را در حل اين قضيه بايد خود مردم : "يدگومی 

 آنھا بايد صدای پيوستن دوباره به سرزمين اصلی شان .پشتونستان بازی کنند
بدست بگيرند افغانستان را مانند ويتنام، آلمان شرق وغيره بلند کنند و سBح 

دپلوماتيک، ساياسی (وافغانستان بايست از آنھا با تمام امکانات و وسايل 
تا خود مردم پشتونستان به اين موضوع آماده و دراين . حمايت نمايد)ونظامی

راه پيشقدم نشوند مشکل است به اين پروبلم بزرگ تاريخی راه حل پيدا شود 
ه  و از لحظات مساعد تاريخی به نفع يا اينکه افغانستان بايد بسيار قوی بود و

  ) 331ص ."( خود در راه حل اين پروبلم استفاده نمايد

دربخش سوم اين کتاب، نقدی مفصلی در مورد اثر ميرمحمدصديق 
درج شده است که حاوی نقطه نظرھای ) افغانستان در پنج قرن اخير(فرھنگ 

سفانه جفا وخصومت متا : " در مقدمۀ اين بخش ميخوانيم. قابل توجه ميباشد
ودشمنی با مردم وطن خود را ميتوان با انواع  واشکال مختلف از مواضع 

بشکلی از اشکال در خدمت دشمن خاک . مختلف و در مواقع مختلف انجام داد
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ومردم خود قرارگرفتن، اسرار ملی ، نظامی و يا دولتی را افشا ساختن، 
دن، سبوتاژ ھای اقتصادی بخاطر منافع شخصی خود منافع ملی را معامله کر

وغيره اينھا ھمه نوعی از خيانت اند، اما بدتر از ھمه کاشتن تخم نفاق و 
دشمنی در بين مردم خود از طريق تبليغ شفاھی، تحريری و يا مصور، 
تحريک نمودن قومی و يا مليتی عليه ديگری و بی ثبات ساختن وضع کشور، 

 و با�خره مسموم ساختن به مخاطره انداختن وحدت ملی، تماميت ارضی
تبليغ و . ًاذھان تمام و يا قسمتی از مردم و مخصوصا  نوجوانان کشور ميباشد

پرو پاگند، افترا و تھمت و تحريف نمودن حقايق تاريخی و جاری در جامعه 
يک قسمت مھم جنگ سرد روانی را تشکيل ميدھد که دستگاه ھای 

رده و مقدار زياد وجوه مالی استخباراتی کشورھا در آن  رول مھمی بازی ک
واضح است که استخبارات کشورھای دشمن به ھروسيله .  بمصرف ميرسانند

 ًممکن متوسل شده ومخصوصا افراد واشخاص ماجراجو، ضعيف النفس ونا
راض را در بين خود افغانھا جست وجو و تمويل مينماند تا عليه کشور ومردم 

در مورد مناسبات ملی تحريف و به خود قرار گرفته حقايق و واقعيت ھا را 
يکی ازآغاز گران دراين عرصه صديق . تحريکات و تبليغات سوء بپردازند

فرھنگ است که کتابی  برشتۀ تحرير در آورده است بنام  افغانستان در پنج 
  )386 -385صص "(قرن اخير

بدينسان مولف وارد بحث انتقادی برنظريات واشارات جنجال برانگيز 
.  فرھنگ ميگردد و در موارد مختلف  آنرا تحليل و رد مينمايدکتاب صديق

 . خوانند گان ميتوانند اين نقد را در خود کتاب آقای پاسون مطالعه کنند

درپايان چاپ اين اثر را نيز به مولف محترم تبريک گفته و داشتن 
   .ومطالعه آنرا به افغانان واھل کتاب توصيه ميکنم

  ختم
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   ويکم تمقاله بيس

  

  :نظری برکتاب

  »په افغانستان کی د مشروطيت غورځنګ«

  تاليف ځلمی کرزی

16/3 /2013  

  

  

درسالھای بعد از کودتای ثور، که با 
مھاجرت قشرتحصيل کرده  وبا دانش افغان 
ھمراه بوده است، چه در داخل وچه درخارج 
کتب ورسا�تی زيادی نگاشته شده که 

حتوا وھم از ھريکی از ديگری ھم از لحاظ م
جھت شيوه پرداخت وبيان باھم متفاوت استند 
ودليل اينکار نيز اينست که اکثريت صاحبان 
اين آثار يا اھل قلم ومطبوعات نبوده اند و يا 
اينکه نوشته ھای خود را پس از نگارش از 
نظريک شخص مسلکی وصاحب نظر 

برين برخی ازاين نگذشتانده اند تا آنھا را بطوربايسته ای رھنمائی کنند وبنا
آثار چنان باکاستی وکمبودی ھای ھمراه اند که اشتھای خواندن را در نخستين 

  .سطورخود ازخواننده ميگيرند
يکی از نويسندگان  سابقه دار افغان که در اين تازه گيھا موفق به  

په افغانستان کی د مشروطيت (تحقيق وتاليف يک اثر بسيار دلچسپ 
ًزلمی کرزی می باشد که فعB در شھر مونشن شده است، اقای )غورځنګ

 . آلمان زندگی ميکند

زلمی کرزی پسر مرحوم آغامحمدکرزی ،نويسنده و ژورناليست 
معروف و مدير مسئول شجاع جريدۀ طلوع افغان قندھار وعضو برجستۀ 

  .جنبش ويش زلميان می باشد
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 ی سياس- ینھضت ملعلم بردران  از ی، يکمرحوم آغامحمدکرزی 
 شاه محمودخان و ی ، در دوره دموکراسی اين نھضت سياس. زلميان بودويش

ً رسما ی شمس١٣٢۶پس از نشر کتاب ويش زلميان توسط عبدالرؤف بينوا در 

 قندھار ، کابل و یدر شھر ھاآعضای اين نھضت   .شروع بفعاليت نمود
 جBل آباددر جھت تنوير افکارجوانان ، تعميم علم ومعارف درکشور، مبارزه

 ، اختBس ، ی ، رشوه خواری وخرافات و فساد اداریبا مفاسد اجتماع
 از حقوق مظلومان، استقرارنظام ی عدالت ، و طرفدارن تامي،یکراسوبير

 ی مدارس و مکاتب بروی ، باز شدن دروازه ھایمشروطه ، تحکيم وحدت مل

ط بنابر ضب اين نھضت ،ی پايه گذاران اصل  .فرزندان کشورتBش ميورزيدند
 ی ،قاضیمحمدرسول پشتون ، کاکا انورخان اچکزائ: دستگير پنجشيری

 ی خان توخی ،عبدالھادی الکوزائخان یبھرام خان ، غBم جيBن
 اما عبدالحميد . در قندھار بودندی،عبدالصمدخان کاکر، عبدالخالق خان واسع

 بھرام خان ،محمد یمبارز بر انست که حزب ويش زلميان ابتدا توسط قاض
 ،گل پاچا الفت ، ی خان توخی ، عبدالھادی حبيبیل پشتون ،عبدالحرسو

 ، فيض محمد انگار، و محمد ابراھيم یصاف بينوا، غBم حسن فعبدالرؤ
 در کابل و ننگرھار به آن ی بوجود آمد و سپس ھواداران ديگریخواخوژ
  .پيوستند

آقای زلمی کرزی  تحصيل يافته فاکولتۀ ادبيات وعلوم بشری کابل 
ست وشخص روشنفکر وانديشمند وعBقمند به سياست ونويسندگی است واين ا

ھردو را از پدر خويش به ارث برده اند،سالھای متمادی در رياست تاليف 
وترجمه وزارت معارف در دھه ھشتاد قرن بيستم ، عضوبورد مسلکی تاليف 
ش وترجمه بوده ودر تھيه وترتيب متون درسی شاگردان مکاتب افغانستان نق

  .موثر ومسئو�نه  داشته است
بنايرين نوشتن مسايل سياسی وتاريخی نه تنھا مسلک وتخصص وی 
است بلکه با تجاربی که دراين عرصه در وزارت معارف افغانستان اندوخته 
اند، از عھدۀ نگارش وتاليف اين اثر با وجود فقدان منابع کافی برای نگارش 

خصی توانسته اند منابع �زم را يک اثر تحقيقی درخارج با سعی وتBش ش
تدارک کنند وبا دسترسی برميتود ھای تحقيق وپژوھش، اثر حاضر را بوجه 

  .احسن بوجود آورند
جبنش مشروطيت «: اين اثر بطورعمده حامل محتوای چھار کتاب مھم

ازسيد » ظھورمشروطيت وقربانيان استبداد«ازعBمه حبيبی و » درافغانستان
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جنبش مشروطيت «ازمرحوم  بثرکی و » يش زليمانو« مسعود پوھنيار و
از پوھاند سيد سعدالدين ھاشمی می باشد، وبنابرين احتياج » درافغانستان

خواننده را از داشتن ھرچھارکتاب مزبور رفع مينمايد وازاينکه بازبان 
وادبيات شيوای پشتو،به نگارش آمده است، خدمت بس مھمی به فرھنگ زبان 

زيرا کتب مذکور ھمگی به زبان دری نوشته . ته استپشتو نيز صورت گرف
شده اند وخواننده پشتو زبان آنطور که �زم است نميتوانست از متون فارسی 
مستفيد شود، ولی اکنون اين کتاب ، نيازعBقمندان جنبش ھای روشنفکری 

تاليف اين کتاب را به مولف  محترم آن .درافغانستان را بخوبی رفع ميکند
 کرزی تبريک ميگويم وداشتن وخواندن اين اثر را برای جوانان آقای زلمی

  .پشتون واھل مطالعه توصيه ميکنم
  2013/ 3/ 16کانديد اکادميسين سيستانی 
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  مقالۀ بيست ودوم

  

  ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه درافغانستان

  تداکتر اجرالدين حشمتاليف 

  

نادا از روی لطف يک کاپی کتاب خود را جناب داکتر حشمت مقيم کا
برای من فرستادند تا آنرا از نظر بگذرانم وديدگاه وپيشنھادات خود را در 

اينک آنچه به نظر رسيد خدمت آن دوست مھربان . مورد آن ابراز کنم
  .فرھنگی مينويسم تا خواست ايشان را پاسخ گفته باشم

  :از لحاظ محتوا
يکی از " ت مشروطه درافغانستانجنبش مشروطه  و  دول" کتاب 

کارھای پرثمردر راستای شناخت بھتر وبيشتر جامعه افغانستان در دھه ھای 
شناخت جامعه يی  بشدت مذھبی وبی سواد با رسوم . نخستين قرن بيستم است
 قبيلوی با داشتن عناصرمعدود تحول طلب،اما کارا و - وعنعنات  فيودالی 

يک مرحله خمودی وبی تفاوتی وحالت نيمه راديکال سرانجام جامعه را از 
نتيجه .مستعمره واستبدادی وارد مرحله استقBل خواھی و رژيم مشروطه نمود

مبارزه وپيکار عناصر متشکلۀ مشروطيت، با�خره منتج به تغيير رژيم 
استبدادی در داخل کشور و حصول استقBل ازسلطه و چنگال استعمار 

دوين نخستين قانون اساسی در حيات سياسی ت. انگليس در بعد خارجی گرديد
کشورو براساس آن اعBم برابری تمام احاد افراد کشورولغو بردگی وبيگار و 
رھائی ھزاران غBم از اسارت اربابان خود، از دست آوردھای اوليه اين 

مرام مشروطه طلبان در شرايط  آن زمان  و در يک کشور فيودالی .قانون بود
  .ًم نسبتا مترقی وپيشرو شمرده ميشود قبيلوی  يک مرا-

ريفورم ھای اصBحی رژيم مشروطه برای تحرک جامعه به پيش و 
اعBم حقوق مساوی برای زنان با مردان و ممنوعيت نکاح صغير با مردان 
مسن و تحديد تعدد ازواج به يک زوجه ، تعيين سن ازدواج برای دختران 

ر دوره ابتدائيه، تاسيس مکاتب وپسران وتدريس مشترک دختران با پسران د
نسوان وشفاخانه زايشگاه در کشور، منع مريدی در اردو  وگرفتن امتحان 
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مBئی از مBيان مدرسۀ ديوبند ،قطع معاش مستمری خاندان محمدزائی ولغو 
امتيازات سران قبايل و روحانيون متنفذ، تاسيس موسسات  کلتوری چون 

موقوته در مرکز وو�يات وتامين آزادی تياتر وسينما ونشرات موقوته وغير 
بيان ومطبوعات ومصئوونيت مسکن وجان مردم واقعا ًدر تاريخ چندين ھزار 

با تطبيق اين .  سالۀ کشور،يک انقBب بی نظير تاريخی محسوب ميشود
ريفورم ھا نبايد انتظار داشت که روحانيون وسران قبايل وخاندان ھای 

 امان هللا کف ميزدند، اينان از نخستين کسانی مفتخورو امتياز بگير برای شاه
بودند که به تخريب نظام مشروطيت وشخص شاه پرداختند استعمارانگليس 
مثل پلنگ زخم خورده در کمين انتقامکشی از ملتی بود که آبرو وحيثيت او 

  .را در اسيا بخاک ماليده واستقBل خود را کمائی کرده بود
( وربازار به سرکردگی نورالمشايخ خاندان روحانی متنفذ حضرت ش

از نخستين خاندانھای بودند که برضد ريفورمھا وشخص شاه ) فضل عمر
امان هللا دست به تحريکات وتخريبات زد واغتشاش مBی لنگ را در ميان 

ووقتی نورالمشايخ به کيفر ھمين . قبايل جاجی ومنگل در پکتيا براه انداخت
حکوم به اخراج از کشور گرديد، در ديرۀ تحريکات از طرف شاه امان هللا م

اسماعيل خان رحل اقامت افگند و مريدان خود را که در مناطق قبايلی فراوان 
بودند در ھم آھنگی با جواسيس انگليس عليه شاه امان هللا ورژيم مشروطيت 

جامعه قبايلی افغان که متاسفانه از نعمت سواد بی بھره وگوش .تحريک ميکرد
يون دارند، ھرچه نورالمشايخ ميگفت، آنھا قبول ميکردند وکمر به دھن روحان

به بربادی رژيمی زدند که تا آن روز کشور ما چنين رژيمی نديده بود وتا 
کنون ھم نديده است  دانشمدان ومورخين صاحب بصيرت افغان، چون عBمه 
حبيبی ومرحوم غباراز روی چشم ديدھای خود آن رژيم را با ھمه کاستيھايش 

ررژيم دھاره ئی حبيب هللا کله کانی ورژيم استبدادی نادرخان وھاشم خان تا ب
رژيم چپی حزب دموکراتيک خلق ونيز بررژيم اسBمی مB ربانی وامارت  

حيف که خوش درخشيد ولی دولت .طالبانی  ترجيح داده وترجيح ميدھند
  .مستعجل بود

 است که يک بحث بسيار با ھميت) ٣٠٢صفحه(دررابطه به زنان 
واولين باراست که به حال اين نيمی از جامعه  در رژيم مشروطه توجه 
صورت گرفته است، مولف بجای يافتن رد پای زن در دوره کمون اوليه 
وعھدبردگی وبحث کلی در آن باره درادوار قبل ازميBد وبعد از آن، بھتر بود 
وضعيت زنان کشوررا در ادوارپيش وپس از اسBم مورد مطالعه 
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ًاساسا ظھوراسBم خط سرخ درشتی در وضعيت حقوقی زنان با .رارميدادق

وضعيت زن بعد ازاسBم بکلی با وضعيت .عھد قبل از اسBم کشيده است
زن مافبل از اسBم اگر .حقوقی وی در قبل از اسBم تفاوت ماھوی پيدا کرد

شکار زن به . زردشتی بود يا بودائی از آزاديھا وحقوق بيشتری برخورداربود
ميرفت اسپ سواری ميکرد و شوھررا در امور روز مره در بيرون از منزل 

  . در انتخاب شوھرحق انتخاب داشت.ياری مينمود

داستانھای شاھنامه فردوسی در بارۀ عشق  رودابه وزال وسيندخت زن 
کابلشاه وکتايون زن کی گشتاسپ  ودختران رستم زربانو وآذر گشسپ و  

داستان شيرين . ه از اين دست استسھراب وگردآفريد وغير
ولی . وخسروپرويزساسانی اثر نظامی گنجوی نيزاز ھمين جمله منابع است

پس از اسBم  زن اين حقوق را بطور کلی از دست ميدھد و در ملکيت مرد 
به موجود بی اراده مبدل ميشود وبدون اجازه شوھر حق نداردحتی به عيادت  

ق دساتير اسBم زن به انسان درجه دوم برطب.پدر ومادر مريض خود برود
از ميراث نيم . تنزل ميکند ودر ھيچ جا ومقامی با مرد برابری کرده نميتواند

در ازدواج حق انتخاب . مرد حق دارد ودر شھادت نيم يک مرد شمرده ميشود
به زن داده نميشود ولی برطبق عنعنه اسBمی پدر وبرادر بزرگ واقارب وی 

رند واگر کودک وصغيرباشد واز عھده زناشوھری برون برايش تصميم ميگي
آمده نتواند، مجبوراست از دساتير رئيس خانواده اطاعت کند ودر آغوش مرد 

در جوامع شيعه مذھب . نره غولی بخوابد که چھارچند وده چند او عمر دارد
زن حق .زن حق ندارد به قضاوت وامامت ورياست مقامات عاليه برسد

بدينسان دروضعيت حقوقی زن از صدر اسBم .  را ذبح کندنداردحيوان اھلی
گرفته تاعھدطاھريان و صفاريان، سامانيان وغزنوی وسلجوقيان وغوريان 
وخوارزمشاھيان و عھد مغول وعھد صفويان ايران وبابريان ھند وعھد ابدالی 

  .ومحمدزائی ھيچ گونه تفاوتی ديده نميشود 
وقت دلش بخواھد زن خود را در تمام اين دوران مرد ميتوانست ھر

بزند يا طBق بدھد ويا زن دومی وسومی وچھارمی وحتی مثل اميران 
وشاھان زن پنجمی وششمی وھفتمی وبيشتربگيرد وزن را از حق سکس 
برای دايم محروم سازد درحالی که خود ميتوانست عBوه برزنان نکاحی با 

برطبق دساتير .ر نمايدکنيزان وزنان صورتی تا �يتناھی رابطۀ جنسی برقرا
. اسBم زن �زم نيست بيش از فھميدن احکام نماز وروزه چيزبيشتری بداند

زن نبايد . زن نبايد شعر بگويد و غير از کتب دينی کتاب ديگری مطالعه کند
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در با�خانه سکونت داشته باشد واز آنجا به تماشای باغ يا مردم بپردازد 
 ای بيفتد که درآنصورت بشوھر خود ،زيرا مبادا چشمش به مردی بيگانه

  .وبسی احکام تحقيرآميز ديگر. خيانت خواھد کرد
مؤلف محترم می بايد بحث بسيار جالبی در رابطه به حقوق زن در 
اسBم دراين کتاب داشته باشد وسپس از حقوقی که در رژيم مشروطيت برای 

حقوق گرديدند، آنان در نظر گرفته شده بود وروحانيون متنفذ مانع تحقق اين 
اقدامات شاه امان هللا در رابطه به حقوق . برای آگاھی زنان داشته باشد

وآزادی زنان در بسا موارد با احکام اسBمی درتضاد بود ولی با موازين 
امروزی حقوق بشر صد درصد مطابقت داشت واز اين جھت او دست به يک 

لطنتش را برسر اين عمل انقBبی زد ولی با سيلی محکم اسBم روبروشد وس
  .کار باخت

 کتب زيادی در مورد حقوق زن در اسBم نوشته شده است ميتوان 
زن درگرداب شريعت " يکی از اين کتب ، کتاب . بدانھا دسترسی پيدا کرد

. نام دارد که ميتوان از آن برای حقوق زن بطور مستند استفاده کرد" اسBم
از کلينی ( ن شفا وتوضيح المسايل از داکتر شجاع الذي" تولدی ديگر" کتاب 

از " پس از ھزاروچھارصد سال"نوشته دکتر شجاع الدين شفا ونيز) تا خمينی
کتاب .  داکتر شفا ونيز از سايت ھای انترنتی بسيار بسيار ميتوان استفاده کرد

از اين قلم را خدمت ميفرستم شايد برای مولف " سيمای زن افغان درتاريخ"
  .کمک کند

  :شکل از لحاظ 

اين کتاب با معيارھای علمی تحقيق وبا شيوۀ بسيار روان بزبان فارسی 
. به نگارش آمده،و از تصنيف وطبقه بندی مناسب موضوعات برخورداراست

اگر مولف محترم کمی . معھذا در مواردی دارای کمی وکاستی نيز ميباشد
 به حد ديگر روی آن وقت صرف کند، شايد کاستی ھای آن که ھرکتابی دارد،

  :منجمله.اقل پائين بيايد
 برخی بحث ھا در زيرعناوين بحدی طو�نی است که برای خواننده -١

برای رفع اين نقيصه، بھتر است تا ثقالت بحث را با دادن . مBل آور ميشود
ًمثB بحث سيد جمال الدين افغان . عناوين کوچک يا عناوين فرعی کاھش داد

 خيلی طو�نی وخسته کن است ١٣٨الی ١٢١بدون تشخص عنوان از صفحه 
  .، ميتوان آنرا به چند قسمت عنوان بندی و مطالعه کرد
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در زير بحث ترکيب اجتماعی مشروطه خواھان اول،  به نظر -٢
نميرسد که سيدجمال الدين افغان در آن ترکيب حضور داشته بوده باشد اونه 

وطه خواھان اول به عضويت آنراداشته  ونه کدام اساس نامه ومرام نامه  مشر
او علم بردار نھضت پان اسBميزم است، . قلم او تا کنون ديده شده است

درحالی که مشروطه خواھان طرفدار حکومت مشروطه در داخل 
ھرگاه سيد را علم بردار نھضت مشروطيت بدانيم، می بايد او را .کشوربودند

از انديشه ھای استاد محمود طرزی وبطور غير مستقيم مشروطه دوم را ملھم 
زيرا او ھيچگونه نقش عملی وحتی . او بدانيم نه مشروطه خواھان اول را

بنابرين �زم نيست در . نظری در نھضت مشروطيت افغانی نداشته است
بايست از سيد جمال . ترکيب مشروطيت اول يا دوم برای او نقشی قايل شد

يادآوری کرد،که الدين به عنوان يک روشنفکر پان اسBميزم وضد استعمار 
سرازافغانستان بدرآورد وبسياری از کشورھای اسBمی ومستعمرات انگليسی 

  .رازير تاثير انديشه ھای خودقرارداد نه به حيث يک مشروطه خواه
چنين به نظر ميرسد ) عوامل سقوط دولت مشروطه (دربخش ششم -٣

را محکوم ) محصل استقBل کشور ( که مولف سعی کرده است تاشاه امان هللا 
چه قبل از اينکه جوانب مثبت عملکرد رژيم مشروطه و در رأس شاه .کند

امان هللا رادر ھمين جا برشمارد ، تمام توجه خود را برای برجسته کردن 
نکاتی وقف نموده  تا شاه امان هللا را کوچک وفاقد صBحيت رھبری برای 

را به گردن شاه جامعه افغانی جلوه دھد وتمام مBمتيھای شکست مشروطيت 
در ميان فاکتھای جمع شده که گويا موجب سقوط دولت مشروطه .بار نمايد

گرديده،تعيين والی علی احمد خان به حيث رئيس ھئيت قرارداد راولپندی ھم 
مگر اينکه گفت . ديده ميشود که با عوامل سقوط رژيم چندان ارتباطی ندارد

 ماه حبس ٢١ه بعد از شخص علی احمد خان نيز از جمله عناصری بود ک
. خانه گی سردشمنی با شاه برداشت ودرصف دشمنان شاه قرارگرفت
برعکس چيز مھمی که بايد برآن مکث صورت ميگرفت، نقش روحانيت 
متنفذ است که از ھمان آغاز طرح ريفورمھا با آنھا سرناسازگاری جنباند 

 محترم مؤلف.وباعث ناکامی مشروطه خواھان وشخص امان هللا خان گرديد
زيرا که . می بايستی در اين خصوص توجه بيشتر ميکرد و يا اکنون بنمايد

روحانيت ھنوز ھم در افغانستان نقش سرنوشت سازی در استحکام ويا 
  .اضمحBل رژيم ھا داشته ودارد
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 بخش ھشتم به معرفی مآخذ ومنابع کتاب اختصاص يافته که مؤلف -۴
 از حسنات اين اثر دانسته ميشود اينکار که. از آنھا استفاده کرده است

بھتر است اين بخش در اول کتاب وبعد از . ،بسيارمھم ودر خور توجه است
پيشگفتاريا مقدمه مولف گنجانده شود واگر خواسته باشد ميتواند عمده ترين آن 
منابع مورد ارزيابی قرارگيرد وتصريح شود که آثار ونوشته ھای که در اين 

گرفته ، چه خB ھا ونواقصی داشته واثر خصوص قبل از وی صورت 
حاضر دارای چه مزيتھا و چه برتری از آثار قبلی دراين زمينه است؟ اين 
ارزيابی به ھيچ وجھه مانع تذکر فھرست عمومی منابع کتاب در اخير آن 

  .نيست
کتاب حاضر به زوايای مختلف تمايBت وخواسته ھای مشروطه 

ره ھا و رجال موثر مشروطيت کار بس ودر شناخت چھ.خواھان پاسخ ميدھد
تحليل ھا واستنتاج ھای که مولف از ماخذ دست .در خور قدر انجام داده اند

داشته بسر رسانده است، آدم را واميدارد تا برزحمت کشی و توجه 
من کار داکتر صاحب حشمت را در .روشنگرانه شان آفرين وشادباش بگويد
 عرض تبريک به ايشان خواندن اين عالم غربت به ديدۀ قدر نگريسته ضمن

   . اثر را بدوستان کتاب واھل مطالعه سفارش ميکنم
  پايان
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     مقالۀ بيست وسوم

  

   غوشتونکی مبارزی  په آزادسرحد کی خپلواکی

  )تاليف داکتر عبدالرحمن زمانی(

  

په آزاد سرحد کی «  تحقيقی زيرعنوان –ًاخيرا يک اثر تاريخی  
کی غوشتونکی مبارزی او د خپلوا
مشھوروغزاگانوکی  و په  مومند

تاليف » دميرزمان خان کنری ونډه
دانشمند ومحقق عاليمقام افغان جناب 

بدسترسم  داکتر عبدالرحمن زمانی  
قرارگرفت که از لطف ايشان 
سپاسگزارم  وچاپ اين اثر گرانبھا را 

  .به مولف ارجمند  تبريک ميگويم
ه اول با کتاب  در کاغذ درج

قطع وصحافت مرغوب با پشتی کپره 
از سوی موسکا ) صفحه264( ئی در

درکابل درسال  خپرندويه موسسه 
  .به نشر رسيده است2010

اين اثر دارای چھاربخش  با يک مقدمه بقلم مؤلف ودو تقريظ از 
 صفحه 24با سوی شاغلو داکتر حسن کاکر وآقای محمدد اوود مومند 

ای دری، پشتو، اردو، انگليسی ھمراه با فھرست اعBم فھرست  منابع بزبانھ
موقعيت قبايل  آزاد در شرق  از  نقشه ھای تاريخی  رجالجغرافيائی و

غرب ھندوستان وده ھا تصوير از ميدانھای جنگ قبايل  افغانستان وشمال
مبارزات با انگليسھا و نيزعکسھای انواع اسلحه وآ�ت  ورجال مشھور اين 

   .با انگليسھا به چاپ رسيده استنبرد افغانھا 
مؤلف در تھيه وتأليف    مطالعه اين کتاب ، يکبار ديگر ثابت ميسازد که
ومجBت ونشرات بسياری  اين اثر زحمات  زيادی کشيده وآثار واسناد وجرايد 

را مورد مطالعه دقيق قرارداده است واز ميان  منابع معتبر داخلی وخارجی ، 
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خصيت ھای مبارز وآزادی دوست مومند را چنان وش کارنامه ھای رجال 
باور  دلچسپی و    مستند برجسته ساخته وارائه کرده است که از ھرجھت مورد

خواننده قرارميگيرند وحس احترام وقدرشناسی انسان  را نسبت به آنان 
   .تحريک ميکند

ازمطالعه اين اثر اين يقين حاصل ميگردد که مردم شريف وآزادی 
دوسوی خط ديورند   وتمام اقوام وقبايل سلحشور  مسکون در دوست مومند

ًفطرتا مردمان آزادی دوست، وطن دوست ودين دوست اند وبرای حفظ اين 

ومذھبی ، درطول تاريخ خود ھمواره در مقابل  سه موھبت گرانبھای ملی 
آنھايی که به قصد صدمه زدن به  اين مواھب   به سرزمين   شان ھجوم 

ا مقاومت سرسخت ساکنان کوھساران  قبايل مقابل شده اند ودشمن آورده اند ب 
آنھا تحميل کند،    خود را بر ھرگز نتوانسته از راه زور وقدرت اميال ونيات 

ديگر     مگراينکه از راه توليد نفاق وشقاق با پيشکش نمودن رشوه وتحفه و
توانسته اند به    ذنفو   برخی سران وخوانين  وروحانيون  پر امتيازات مادی  به 

ونيات خود را  صف مقاومت مردم را ضعيف کرده    و    مقاصد شوم خودبرسند
   .با تفرقه افگنی ھای قومی وقبيلوی تحقق ببخشند

در اين کتاب ضمن شرح حوادث  ومبارزات  قومی مردم مومند که در 
  مولف نکات مھمی آنھا روحانيون پرنفوذ جايگاه خاصی دارند، اززيرقلم 

بصورت پاورقی چکيده است که برای فھم ودرک موضوع مھم وضروری 
   .بوده  است 

يکی از شخصيت ھای مبارزوتاريخی  قوم مومند ، ايمل خان مومند 
، امپراتوری مغول، با  است که سالھا درمقابل لشکرھای اورنگ زيب 

ھمراھی خوشخالحال ختک ودريا خان افريدی  مبارزه کرده و مدت چندين 
برجBل اباد ولغمان وکنر به صفرضرب کرده بود و به  ل سلطۀ مغول را سا

شخص در  اسم خود به ضرب سکه پرداخته بود ، از نظراين  قلم اگر نام اين 
زمره  شخصيت ھای مشھور وتاريخی مومند در بخش اول نيز ذکر ميگرديد 

 )یدمومندو تاريخی جګړی اوغزاگان(  وسپس در بخش دوم ، در زيرعنوان 
دريک عنوان مستقل ميگرديد وشرح مبسوطی در پای نام وی می آمدبسيار 

   .بود بھترمی 
بحثی که برای من وھرخواننده دراين کتاب بسيار دلچسپ  است ، 

شخصيت ھای نظامی و  معرفی  جواسيس واجنتان انگليسی است که زير نام 
ان وآسيای سياسی و تجارتی وحتی مB وملنگ به کشورھای افغانستان واير
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درعين . آوری اطBعات فرستاده می شده اند ً◌برای جمع  ًميانه وقتا فوقتا
زمان رجال نوکرمنش افغانی وھندی در جامۀ مسلمان  ولی جاسوس انگليس 

دراين کتاب شناسائی شده اند که انسان را به توطئه ھای استعمار دراين  نيز 
   . گوشه آسيا آگاه ميسازد

 �زمی مينمايد اينست که مولف ارجمند اگرتنھا نکته ديگری که ذکرش
آزادی خواھانۀ اقوام   به مبارزات قوم مومند اکتفا نميکرد، واز مبارزات  

ديگرساکن در دوسوی خط ديورند نيز در اين اثر ياد مينمود ، بدون شبھه 
بخود ميگرفت و از محبوبيت وسيع تری درميان اقوام  تر کتاب جنبۀ عمومی 

برجسته  ًخوردار ميگرديد، و احيانا کسی نميگفت که مولف تنھا به پشتون  بر
نمودن يک قوم پرداخته است و ازذکرنقش ديگر اقوام  ھمجوار وھمسرنوشت 

  .گرفته است  صرف نظر کرده و آنرا دست کم 
دراين کتاب از نقش روحانيون درتبليغ جھاد برضد انگيسھا درميان 

وتعدادی از روحانيون  ، )70 - 63فحات ص(قبايل آزاد با دقت صحبت شده 
پرنفوذ کنر که از سوی شاه امان هللا در ھنگام جنگ استقBل اجازۀ تبليغ برای 

  ).186 - 175صفحات (شده اند جھاد داشته اند،معرفی 
غازى امان هللا خان وقتى قوماندانان جبھات :" آقای زمانی مينويسد

تعداد از علماى  ن نمود، يک جنگ حصول استقBل کامل افغانستان را تعي
اسBمى را نيز براى تبليغ ارشادات اسBمى و نوشتن و خواندن خطبۀ جھاد 

حضرت فضل محمد . ھمراھى نمايند تعيين  و مشخص کردند تا آنھا را 
، حضرت فضل )ًحضرت صاحب شوربازار و بعدا شمس المشايخ(مجددى  
اسع قندھارى، مولوى فضل ، مولوى عبدالو)ًبعدا نورالمشايخ(مجددى  عمر 

خان، مB عبدالرحمن  الحق، آخندزادۀ موسھى، مBى اتمانزى، مB محمد جان 
بيکتوتى، و مB عبدالحميد الکوزى متولى خرقۀ شريف قندھار از جملۀ 

در جبھات جنگ جنوبى و قندھار شرکت  روحانيون سرشناسى بودند که 
  )1.( نمودند

Bن جھاد عليه انگليس ھا در حقيقت جواب  به گفتۀ داکتر سنزل نويد اع
قومى و�يت مشرقى و  ًبه خواستۀ طو�نى مدت علما، مخصوصا علماى 
در مدت کوتاھى  بعد از . ھمقطاران   شان در سمت انگليسى خط ديورند بود

مرد جنگى تحت رھبرى مB ) ٤٠٠٠٠(چھل ھزار  اعBن جھاد بيش از 
Bصاحب   صاحب چکنور،ميا صاحب بابړه، حاجى صاحب ترنگزى، م

  )2(  .سرکانى و پاچا صاحب اسBمپور براى جھاد گردھم آمدند
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  داکتر زمانی اين چھارتن روحانی  را  به شيوۀ مناسبی ھم دراين 
جبھه جبھه (جنگ استرداد استقBل افغانستان (کتاب وھم در اثر ديگرشان 

  :ان آشنا ميشويم به شناسائی گرفته که در ذيل با کارنامه ھای آن) چھارم
   حاجى صاحب ترنگزى- 1

ًشيخ المشايخ سيد فضل واحد که بعدا به نام  حاجى صاحب ترنگزئى 

سياسى و مبارزين نامى  مشھور شد يکى از علماى معروف، شخصيت ھاى 
قريۀ " (نوى کلى" ميBدى در ١٨٥٨وى در سال .  ضد استعمار انگليس بود

.  به چارسدۀ پشاور ديده به دنيا گشودتورنگزى مربوط منطقۀ معروف ) جديد
دينى  او بعد از حصول علوم ابتدائى . پدرش فضل احد از سادات منطقه بود

شامل يکى از مدارس اسBمى تھکال پشاور شد و براى مدت شش سال در 
اين مدرسه در شھراه بين کابل و  چون . آنجا مصروف تحصيل علوم دينى بود

 علما و مشايخ افغانى و ھندى در دوران سفر دھلى واقع بود و بسيارى از
توقف ميکردند، لذا با عدۀ زيادى از ين علما و فضB و مشايخ  شان در آنجا 

مبارزات ضد  آشنائى پيدا کرد که يک تعداد آنھا مصروف جدو جھد آزادى و 
برگشته در پھلوى  وى بعد از فراغت به قريۀ خود. انگليسى نيز بودند
در  مبارزات ضد انگليسى سرحد   زراعت پرداخت و رياضت به  کشت و

آزاد که عBوه بر مناطق ديگر غازيان کنر، مھمند و باجور نيز در آن شرکت 
آخندزاده نجم الدين معروف به مB صاحب ھډه  مBقات نمود و  ميورزيدند با 

 سالگى در دوران بازديد از مدرسۀ ٣٢در سن . از فيض شان فيضياب شد
در ھمين . س ديوبند با شيخ الھند مو�نا محمودالحسن مBقات نمودجديدالتأسي

سال يکجا با مو�نا محمودالحسن و عدۀ از علماى ھندوستان عازم حج بيت  
ميBدى بعد از بازگشت از   ١٩٠٨حاجى صاحب ترنگزى در سال . هللا شد

حج دوم  در  منطقۀ مردان براى اصBح جامعه و جلوگيرى از رسم و رواج 
او بعد از .  امر بالمعروف را آغاز نموده به شھرت رسيد ھاى افراطى جنبش 

بى علمى  تحليل  و تجزيۀ اوضاع   مردم علت بدبختى ھاى آنھا را جھالت و 
   .دانسته به تأسيس مدارس متعدد پرداخت

به گفتۀ نويسندۀ کتاب مشاھير سرحد، صاحب زاده عبدالقيوم خان در 
در مراسم سنگ   ترنگزى  دعوت نمود تا  از حاجى صاحب١٩١١سال 

او دعوت را پذيرفته به پشاور . گذارى تھداب اسBميه کالج پشاور شرکت کند
درين کالج زبان تدريس انگليسى خواھد بود،  آمد، اما بعد از آن که فھميد 

با آغاز جنگ اول . مراسم را ترک گفته با پيروانش به چھارسده برگشت
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نگليس ھا در جنگ، وقتى  تحريک خBفت و مبارزات و شامل شدن ا جھانى 
گرفت، انگليس ھا با ترسى  آزادى خواھى باشندگان ايالت شمال غربى شدت 

. که از نفوذ حاجى صاحب ترنگزى داشتند امر بازداشت او را صادر نمودند
پBن آنھا اطBع يافته با سه پسر و يک عدۀ از دوستانش  حاجى صاحب ازين 

را ضبط  مند ھجرت کرد و انگليس ھا ھم برسم انتقام داراى اش به منطقۀ مھ
مھمند بزودى " سور کمر"مسکن حاجى صاحب ترنگزى در نزديکى . نمودند

  . شھرت يافت" غازى آباد"شد و به نام  به مرکز مجاھدين ضد انگليس تبديل 
حاجى صاحب ترنگزى در دوران جنگ سوم افغان و انگليس در مناطق 

صاحب ترنگزى به تاريخ  حاجى . عليه انگليس ھا جنگيد" ډکه"و  "  شبقدر"
  . فوت نموده در مسجد غازى آباد به خاک سپرده شد١٩٣٧ دسمبر سال ١٤

     مB صاحب چکنور- 2
آخند زاده امير محمد معروف به مB صاحب چکنور  يک شخصيت 

درز باموعظه ھا و ان معروف روحانى ايست که  نه تنھا از طريق منبر  
ًھايش  به اصBحات اجتماعى ميپرداخت، بلکه ھميشه عمB در صف اول 

مB صاحب چکنور فرزند .  نيز قرار داشت سنگر ھاى نبرد آزادى کشور 
اختر محمد از قوم مھمند بود که در قريۀ چکنور مھمند دره سکونت داشت و 

 سال تولد مB صاحب . مينوشت" فقير چکنور"ھميشه به جاى امضايش  
.  تخمين شده است)  ميBدى١٨٤٤( ھجرى شمسى  ١٢٢٣ يا ١٢٢٢چکنور 

در کودکى پدرش را از دست داده بود، لذا مادر  چون مB صاحب چکنور 
گرامى اش او را به عالمان و فاضBن دانشمندوطن سپرد تا علوم متداوله را 

ف مB صاحب بعد از آن براى کسب تحصيل علم به بخش ھاى مختل. بياموزد 
)                                                                                                         3(   .نيم قارۀ ھند مسافرت نمود

مB صاحب چکنور با عBقه و عشقى که به اسBم و وطن داشت، حتى 
ھاى ضد در نبرد  در دورانى که طالب العلم بود ھمراه با غازيان ديگر 

يکى ازين         غزوات تحت رھبرى پيرو مرشد . انگليس شرکت نمود
روحانى مB نجم الدين آخندزاده  بزرگوارش غازى و شخصيت سترگ 

 ھجرى قمرى ١٣١٢در سال )  ھډې صاحب(معروف به مB صاحب ھډه 
درين جنگ لشکر بزرگ اقوام . بود)  ميBدى١٨٩٤   شمسى يا ١٢٧٣(

انگليس ھا   آن  به ھمکارى جنگجويان مھمندقواى نظامى ننگرھار و اطراف
.  را شکست داده قلعۀ نظامى شبقدر در نزديکى ھاى پشاور را تصرف نمودند

، وقتى لشکر ) ميBدى١٩٠٦ شمسى يا ١٢٨٥  (  ھجرى قمرى ١٣٢٤در سال 



 391 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

مھمند به رھبرى حضرت صاحب بتخاک جناب عبدالشکور مجددى يکى از 
 Bو درمنطقۀ   صاحب ھډه در برابر انگليس ھا به پا خاستپيروان ديگر م
سنگينى وارد آورد، مB  طى جنگ خونينى بر آنھا تلفات " اقرب ډاگ"

  )4 ( .چکنور نيز درين غزا شرکت نمودصاحب 
  قمرى  ١٣٣٣ مطابق با سوم جمادى الثانى ١٩١٥ اپريل ١٨به تاريخ 

 به مناطق تحت بزرگ مB صاحب چکنور با يک لشکر )  شمسى١٢٩٤(
ًاشغال انگليس ھا رفت وشخصا فرماندھى غازيان و لشکر نيرومند مھمند را 

درين جنگ غازيان . به عھده داشت" اقرب ډاگ"منطقۀ  در جنگ روياروى 
جنگھاى پى  از انگليس ھا يک مقدار زياد اسلحه را بدست آوردند که  در 

اه مى ھمان سال �رد در م. درپى بعدى لشکر ھاى مھمنداز آن استفاده شد
السلطنه و والى عمومى ھند بريتانوى به   نائب   (Lord Hardinge)  ھاردينگ 

امير حبيب هللا خان از فعاليت ھاى خصمانه  در منطقۀ مھمند اطBع داد که 
مB صاحب چکنور تحريک ميشد، و از او خواست تا اشخاصى را که  توسط 

صاحب چکنور تا  اما مB    )5.(ت کندبه اين خصومت ھا دامن ميزنند مجازا
آخر تابستان به ھمکارى صوفى بيکتوت و مBى نازيان، که آنھا ھم از 

فعا�نه کوشيدند تا قبايل افريدى را به جھاد  پيروان مB صاحب ھډه بودند، 
در عين وقت حاجى صاحب ترنگزى سنډاکې مB و مB صاحب . تشويق کنند

  )6 ( .مند را به جھاد تحريک کنندميکوشيدند قبايل مھ بابړه 
 ھئيت سياسى آلمان،  اطريش و ١٩١٥وقتى در اکتوبر ھمان سال 

انگليس پيشنھاد  ترکيه وارد افغانستان گرديد و اتحاد نظامى باھمى راعليه 
نمود، امير حبيب هللا خان بيطرفى افغانستان را اعBم کرد، و براى آنکه  از 

سرحد آزاد و پشتيبانى آنھا از نھضت خBفت و  ھيجان عمومى مردم و قبايل 
 نفر را در ٥٤٠جنگ عليه انگليس ھا جلوگيرى نموده باشد، جرگۀ مرکب از 

کابل داير کرد تا تمام رھبران احتمالى جھاد را مشغول و تحت نظارت داشته  
  .علماى مھم ديگر شرکت داشت درين جرگه مB صاحب چکنور نيز با . باشد
)7(  

 ميBدى به اعBن جھاد و جنگ ١٩١٩ چکنور در سال مB صاحب
کردن يک لشکر بزرگ  استقBل توسط غازى امان هللا خان لبيک گفته با جمع 

به " ډکه"غازيان مھمند، بعد از شکست سپه سا�ر صالح محمد خان در 
انگليس ھا در مھمند دره ادامه داد و از پيشرفت نيرو  مبارزۀ مسلحانه عليه 

صاحب  غازى امان هللا خان به تقدير از خدمات مB .  جلوگيرى نمودھاى آنھا 
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چکنور در جنگ آزادى، در خزان ھمان سال در مراسم تجليل از پيروزى 
   .شھر کابل به استقبال وى بر آمد جنگ استقBل به فاصلۀ دو ميل خارج از 

.  نيز شرکت داشت١٣٠٣مB صاحب چکنور در لويه جرگۀ سال 
به ضد مB ھاى  اين لويه جرگه فتواى به رژيم امانى دادند که علماى شامل 

ما علما و سادات و مشايخ و وکB و : "شورشى بوده و قسمتى از آن چنين بود
اسBمى خودمان را اخبار مينمائيم که ھر فردى  رؤسا و عموم برادران دين و 

ن که برخBف حکومت و دولت معظمه ويا نظامات موضوعۀ دولت عليۀ ما
ًبه تشبثات خاينانه و يا غرضات شخصيانه بالذات و يا تحريکا اقدام نمايد،  

ضرب و نفى الى اعدام  اولى ا�مر، در اجراى ھرگونه مجازات از حبس و 
ًدر باره اش شرعا ماذون و مختار است و ما عموم علماو سادات و مشايخ و 

ر تاريخ حيات با شان و دفع آن گونه خائنان که لکۀ د رؤسا و وکB براى رفع 
و  و شرف ما افغانيان ميگذارند، به ھرگونه فداکارى حاضر و آماده بوديم 

بعد از لويه جرگه رھبران دينى به حمايت علنى شان )  8(   !"ھستيم و ميباشيم
استخبارات انگليس مB  بنا به گزارش . از غازى امان هللا خان ادامه دادند
عۀ اول اگست از شاه به خاطرى که با صاحب چکنور در خطبۀ نماز جم

بود، توصيف کرد و اعBن نمود که نظامنامه ھا  سفارشات علما موافقت کرده 
  مB صاحب چکنور به تاريخ ششم  )9 ( .ًديگر کامB با شريعت مطابقت دارند

 نفرى علما براى مذاکره با شورشيان و مBى لنگ به ٣٠سپتمبر در ھئيت  
    )10 ( . مذاکرات به نتيجۀ نرسيدلوگر رفتنداما اين

 شينوار بيطرف ١٩٢٨مB صاحب چکنور در دوران اغتشاش سال 
خود راپور داد که   ١٩٢٨ دسمبر ١٠روزنامۀ ټايمز لندن در شمارۀ  . ماند

مBى چکنور کليد وضعيت را در دست دارد، اما تا حال بيانيۀ صادر نکرده 
بنا به د�يلى که تاحال شناخته "يس محرمانۀ انگل به استناد گذارشات . است

نشده اند، مB صاحب چکنور، يگانه حامى باقيماندۀ امان هللا خان، در اواخر 
  )11 ( .دسمبر موضعش را تغير داد و به مخالفين پيوست 

 ١٥ ھجرى قمرى  مطابق با ١٣٥٠مB صاحب چکنور در سال 
بيک گفت وبا را ل ۀ اجل ي سالگى داع٩٠ شمسى به سن ١٣١٠جوزاى سال 

احترام فراوان در ناحيۀ جنوب مسجد جامع چکنور که خلوت خانۀ موصوف 
صاحب چکنور يک پسر و سه دختر باقى  از مB . بود به خاک سپرده شد

جناب محترم سناتور غBم نبى چکنورى يگانه فرزند مB صاحب . مانده است
   .    چکنور ميباشند 
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     مB صاحب بابړه- 3 
) د بابړې مB صاحب( مشھور به مB صاحب بابړه يا سيد اميرجان

مB (الدين آخندزاده  يکى از علماى معروف طريقۀ قادريه و مريد مB نجم 
بود که در تمام مبارزات ملى با وى اشتراک نموده و از )  صاحب ھډه

سال تولد مB صاحب بابړه .  بشمار ميرفت مخالفين سرسخت انگليس ھا 
   ميBدى در قريۀ  ليټى ذکر شده  است١٨٤٥رابر با  ھجرى شمسى ب١٢٢٤

وى بعد حصول تعليمات ابتدائى از يکى از علماى محل به نام ماما  )  12.( 
درۀ " بابړه"قريۀ  صاحب از علماى دينى اسمار و مناطق ديگر آموخت و به  

منطقۀ باجور رفت واز آن به بعد بنام مB صاحب بابړه شھرت "  چارمنگ"
   .يافت

به مبارزات مسلحانه " ھډې صاحب"مB صاحب بابړه به پيروى از 
 ميBدى زمام ١٩٠٢  عليه انگليس ھا ادامه داده و بعد از وفات ايشان در سال 
مB صاحب بابړه به . امور رھبرى آزاديخواھان باجوړ را بدست گرفت

ترنگزى و مB صاحب چکنور در جبھات مختلف  ھمکارى حاجى صاحب 
حملۀ سال . و شبقدر عليه انگليس ھا جنگيد" اقرب ډاگ"، "کړول"مانند 

که " شبقدر" ميBدى بر مواضع انگليس ھا در ١٩١٥ شمسى برابر با ١٢٩٤  
صورت گرفت تا ھنوز در مناطق  به اشتراک اقوام مھمند، ترکاڼى و اتمانخيل 

مB صاحب بابړه در ماه رمضان )13( . مختلف سرحد آزاد ورد زبانھاست 
 سالگى ازين دنيا چشم بست و در قريۀ ٨٠ ھجرى شمسى به عمر ١٢٠٤ال س

از مB صاحب بابړه سه پسر باقيمانده .  چارمنگ به خاک سپرده شد گل آباد 
محمد شعيب  است که عبارتند از محمد يوسف معروف به گل صاحب، 

بعد از وفات مB صاحب بابړه، پسر . معروف به جان صاحب و مياگل جان
آزاديخواھى قبايل آزاد ادامه داد و جريدۀ  شان  گل صاحب به مبارزات کBن 
  .را از قريۀ گل آباد به نشر مى سپرد" اتفاق"

   ميا صاحب سرکانى- 4 

اگر . ميا صاحب سرکانى يکى از شيوخ و روحانيون متنفذ کنر بودند
تحو�ت اجتماعى در  چه خانم سنزل نويد در کتاب واکنش ھاى دينى و 

، اسم ميا صاحب را در جملۀ مريدان مشھور و ١٩٢٩-١٩١٩تان افغانس
محمد عبدالودود ذکر کرده است، نويسنده و  متنفذ مB نجم الدين  ھډه،  جان 

 کتاب ١٤٧محقق  معاصر محترم حبيب هللا رفيع در پاورقى صفحۀ 
اسم ميا صاحب سرکانى محمد اکبر "مينويسد که " څلورمه جبھه داستقBل "
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ننگرھار تولد شده  وى از مريدان مB صاحب ھډه بوده در کامۀ . شدشاه ميبا
وى در دوران سلطنت امير حبيب هللا خان  ھمرا با ھډه صاحب و . است

توقيف شان توسط مقامات انگليسى، به چمرکند  مريدانش، براى نجات از امر 
 حين بازگشت مردم سرکانى کنر از ھډه صاحب  تقاضا. در سرحد آزاد رفتند

نمودند يکى از مريدان شان را با آنھا بفرستند، مB صاحب ھډه اين تقاضاى  
   .    به سرکانى فرستادند مردم سرکانى را قبول نمود و محمد اکبر شاه را 

ميا صاحب سرکانى عBوه بر شرکت در غزاى استقBل، خواھان ترقى 
برابر با  ١٩٢٣سال  و معارف نيز بودند، وقتى غازى امان هللا خان در 

 ھجرى شمسى تصميم گرفت پروگرام ھاى ترقياتى و معارف را پياده ١٣٠٢
نسوان نيز بخشى از آن بود، جريدۀ اتحاد مشرقى در  کند و تأسيس مکاتب 

نشر   اعBميۀ تائيدى ميا صاحب سرکانى را به ١٩٢٣ جنورى ١٣شمارۀ 
  )14( .  سپرد که توسط بزرگان کنر نيز امضا شده بود 

اکتر زمانی مينويسد که رھبران مذھبى فوق واکثريت روحانيان آقای د
پس اين مB  .بودند) نجم الدين مB (دوطرف خط ديورند پيروان مBصاحب ھډه 

  نجم الدين کی بود؟

   : مB نجم الدين آخندزاده 
 مB نجم الدين آخندزاده مشھور به مB صاحب ھډه، عالم، عارف و 

فراگرفتن عقايد و فقه  شلگر غزنى بود که بعد از ًمبارز ملى بزرگ، اصB از 
ًدر شلگر براى کسب علوم بيشتر به لوگر، کابل و ننگرھار سفر نموده بعدا 

مB صاحب ھډه از پيروان مB . گزيده است مسکن " ھډۀ ننگرھار"در 
جنگ ھاى تاريخى ضد .  عبدالغفور معروف به بابا صاحب سوات بود

در مناطق آزاد بونير، ١٩٠٠ تا ١٨٦٣ين سال ھاى مB صاحب ھډه ب انگليسى 
عبدالرحمن خان را سخت  ملکنډ، چکدره، باجور و مھمند، انگليس ھا و امير 

جنگ ھاى چمرکند و جړوبى مB نجم الدين . مضطرب و پريشان ساخته بود
 به کمک قبايل مھمند انگليس ١٨٩٢وى در سال . دارند  آخندزاده شھرت زياد 

 ١٨٩٣  بعد از امضاى قرارداد سال .  شکست داد" کھو ډيرۍسي"ھا را در 
انگليس ھا بر امير عبدالرحمن خان فشار آوردند تا او را گرفتار کند، اما به 

قبايل، امير عبدالرحمن خان از  نسبت نفوذ زياد مB صاحب ھډه در بين 
 روياروئى مستقيم و کشتنش خود دارى نمود و خواست او را با حيلۀ از بين

الدين آخندزاده بعد ازين که به نيت امير پي برد، از ساحۀ نفوذ  مB نجم . ببرد
انگليسى اش در  امير خارج شده درميان قبايل آزاد رفت و به مبارزات ضد 
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صفحاتی از (  اما سردار محمدرحيم شيون درکتاب خود[.آن جا ادامه داد
اميرعبدالرحمن  : "آن اثرمينويسد که26در صفحه ) تاريخ معاصر افغانستان

خان بعد از امضای موافقت نامۀ مشھوربا جنرال ديورند طوری سازماندھی 
از نزد اميرعبدالرحمن خان ) مBی ھده(نمود که گويا مBنجم الدين آخوندزاده

فرار .از ھدۀ جBل آباد فرارکرده وميان قبايل پشتون سرحدی پناھنده شده است
م قبايل را عليه انگليسھا به راه انداخنته بود و مBنجم اليدن آخوند زاده  که قيا

به نوارسرحدی نزد انگليسھا پناه برده بود، درعين زمان از امير عبدالرحمن 
  مريدان معروف و مجاھد مB نجم   ].خان کمک مالی وپولی دريافت ميکرد

صاحب جان معروف  ا لدين آخندزاده عبارت بودند از مB صاحب بابړه، مير 
اصاحب اسBمپور، جناب عبدالشکور معروف به حضرت صاحب به پاچ

ترنگزى، آخندزاده امير محمد معروف به مB صاحب  بتخاک، حاجى صاحب 
  ) 15.( چکنور، ميا صاحب سرکانى و مو�نا محمد اسرائيل باجور

خBصه اين کتاب برای افغانھا وبخصوص فرزندان  ننگرھار وکنر 
توفيق مزيد . مينمايد  و داشتن ان ضروری واقوام مومند بسيار دلچسپ است

   .مولف دانشمند را در ارائه اين گونه آثار مھم تاريخی  وتحقيقی ارزومنديم
  مآخذ ورويکردھا

 .Nawid, S. K . 2  .٣٢ص  ) ١٣٦٨( پوپلزايى، عزيزالدين وکيلى      -1

  ) .٥٥ ص  (  1999 
 ٢٢ .١٨ صاحب،  ص ، نوميالى غازى چکنور م١٣٧٧B سيال، ميراجان -3.4 

   .٢٣و 
کتابخانۀ بريتانيا،  اسناد ثبت شدۀ دفتر ھند بريتانوى، شعبۀ سياسى و . 5 

، از عالى جناب نائب ١٩١٥   مى ١٠، شيمله، ١٠، خريطۀ شماره ١٤/٦محرمانه، 
، ٣٣٥٢، ص ١٠/٥٤٤ھمانجا، قسمت . 6         .السلطنه به اعليحضرت امير حبيب هللا

   .١٩١٥ سپتمبر ١٥
   .٧٣٩ص ) ١٣٥٩(غبار . 7  
   . ٣٤٨ و ٣٤٧، صفحات ١٣٠٣رويداد لويه جرگۀ دارالسلطنۀ . 8 
ات اجتماعى حو�، عکس العمل ھاى دينى به مقابل ت)١٩٩٩( سنزل نويد - 9-10 

  .در افغانستان 
کتابخانۀ بريتانيا،  اسناد ثبت شدۀ دفتر ھند بريتانوى، شعبۀ سياسى و . 11 

   . ١٩٢٨  ،  سال ٦٩١١، ص ١٢٨٧ ،١٠محرمانه، قسمت 
   .٢٥٨زمونږ غازيان، ص .  ،)١٩٩٠(ځلمى، محمد ولى . 12 
    .(www.Khyber.org)  صابر، محمد شفيع، تذکرۀ سرفروشان سرحد . 13 
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راپور محرمانۀ استخبارات انگليس، شعبۀ سياسى  و سرى، شمارۀ . 14 
  .١٩٢٤  ، ھفتم فبرورى ٦، شمارۀ ١٠٥٤، صفحۀ ١٠/١٠٨١
، ضميمه ) چارمجبھه(عبدالرحمن زمانی،جنگ استرداد استقBل افغانستان دکتر -15 
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  ممقالۀ بيست وچھارم

  

  تبصره يی برکتاب انگور

  تاليف علی محمدکرزی

 جناب علی ،چندی قبل ، يک دوست ويک خدمتگار صادق وطن
 يک جلد کتاب خود را تحت عنوان  که در امريکا زندگی ميکند،،محمدکرزی

برايم فرستادند تا من آنرا مطالعه کنم و در موردش نظرم را " انگور«
  .بنويسم

من متاسفانه بنابرمشغله ھای فرھنگی  ونيزکسالت صحی نتوانستم زود 
تر کتاب را بخوانم و  در موردش نظر وبرداشت خود را بنويسم، ولی اکنون 

در مورد اين اثر برايم فراھم شده ، ميخواھم که  فرصتی برای ابراز نظر 
ازسوی انجمن ) پنجA( صفحه با قطع 140بگويم که کتاب مذکور در

به تيراژ 2008در سال » کندھار/دعBمه رشاد خپرندوی تولنه«نشراتی
کتاب با ياد داشت  ادارۀ نشراتی عBمه .  پنجصد نسخه به چاپ رسيده است

  : ار قبيلعنوان32رشاد، تحت 
 آب وھوايا اقليم، -4  دانگوروتاک،-3 دانگوروتاريخچه،- 2 پيل،- 1«

 دتاک -8 ول،ښخو ولوډ دانگورو د-7 خاوره، -6موقعيت،  - 5
ودل، ښ ايبڼد- 11انگورايشول،) آبی( للمی اواوی - 10پيوند، -9،)تکثر(يرولډ
 ځه ورکولو ترمنبڼدتاکبيری او -13ه ورکول، بڼدتاک روزل او -12

 - 17ولونه،ډ دتاکبيری - 16ندازه،h تاکبيری مقدار يا - 15 تاکبيری،- 14توپير،
 -21وبول يا اوبه کول، ړخ -20کود اوسره، - 19اگروتحنيک،  -18پوجی، 

 خزندی -23 دباغداری ميکانيزه کول،-22وليری کول،ښلويا مضرو وډدش
 -27دانگوروتولول،  -26 ناروغی، -25 خزندی، -24اوناروغی،

 -30 کيمياوی �ری چاری، - 29 چول،و دانگور -28دانگوروساتل، 

 دکشمشی انگورووچول په -31دانگورووچول په دباندنيوھيوادوکی، 
با رسم ھا وجدول ھا ھمراه » .تړښمرکبات يا جو  د انگورو- 32استرالياکی، 

واشکال مدرن سازی تاکستانھا، با ادبيات شيرين پشتوی قندھاری به نگارش 
  .آمده است
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ز نامش معلوم است ، انگور، يکی از ميوه موضوع کتاب ، چنانکه ا
ومضمون اين کتاب مثل دانه ھای انگور لعل يا انگور . جات لذيذ وطن ماست
وخانی قندھار لذت آور  ونيرو بخش است که از طرف ډحسينی ويا انگورشن

يک متخصص ويک تحصيل يافته در رشته ميوه جات وبخصوص  انگور، 
نابع علمی درزبانھای انگليسی وفارسی و به شيوه علمی واکادميک از روی م

پشتو تحقيق شده ونگارش يافته است و روشھای علمی وتخنيکی ترويج انگور 
وراه ھای انکشاف وتوسعه آن وچگونگی جلوگيری از امراض نباتی را 

  . بصورت علمی وفنی  مورد بررسی وتحقيق قرارداده اند

ر، يکی  از درميان محصو�ت سردرختی يعنی ميوه جات ، انگو
ترين ميوه جات بشمار ميرود که در افغانستان انواع  خوشمزه ترين ولذت آور

 ةبنابر شھادت عروضی سمرقندی  وکتاب ارشادالزراع مختلف دارد و
نوع انگور تنھا درھرات  120)  تاليف در قرن نھم ھجری( ابونصر ھروی

وپروان نيز انواع يافت ميشد  وشايد اکنون ھم يافت شوند، در و�يات قندھار 
انگورھم تازه خورده . آن ممکن است کمتر ازانواع  انگور ھرات نباشد

ميشود وھم خشک شده وبحيث کشمش در ايامی که انگور تازه يافت نشود، از 
ًعBوتا انگور وبخصوص . آن در محافل خوشی وميھمانی ھا استفاده ميکنند

ه به ھزاران تن آن کشمش يکی از اقBم صادراتی  کشور است که سا�ن
ندوستان و روسيه فدراتيف ھبوسيلۀ تاجران کشور به خارج وبخصوص به 

  .اسعار به کشور وارد ميگردد د وازاين مدرک ميلوينھا دالرشوصادر مي
با درنظرداشت منافع اقتصادی چشم گيری که از ناحيه ميوه جات 

قتصادی وبخصوص ميوه انگور نصيب مردم ما ميشود وبرای تقويت بنيه ا
مردم ودولت  نقش بسيار موثر دارد،بنابرين وظيفه دولت ومسو�ن وزارت 
زراعت وآبياری است تا توجه خود را به بھبود وضعيت تاکستانھا وباغداری 
در کشورمعطوف کند وبخاطر ترويج  بيشتر باغداری وحفاظت تاکستانھا 

رار بدھد و در درکشور، دھقانان وباغداران را مورد حمايت ھمه جانبه خود ق
موقع �زم به دھقانان از لحاظ تھيه آب وکود کيمياوی وادويه جات ضد آفات 

تا باغداران . وامراض نباتی با باغداران کشور کمک ھای موثر نمايد
بادلگرمی بيشتر به ترويج وتوسعه باغات خويش بپردازند ومحصو�ت 

و ھمچنان مقدار دسترنج خود را به قيمت مناسب به ھموطنان عرضه نمايند 
بدون شبھه ايجاد کوپراتيف ھای دھقانی . اضافی را به خارج صادرنمايند
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وترويج زراعت ميکانيزه ومدرن درکشور يکی از راه ھای توسعه وانکشاف 
  .توليدات  زراعتی وکمک به دھقانان وباغداران است

 فيصد مردم آن  بيسواد و شغل اساسی اين 70درکشوريکه بيش از 
) ودرعھدحکومت کرزی رونق کشت مواد مخدر(عت وباغداری مردم زرا

است،و اکثريت مردم ازاين طريق امرار معاش ميکنند، متاسفانه به دليل عدم 
امکانات ترويج کشت ميکانيزه درکشور،ميزان توليدات زراعتی، چه 

در سطح نازلی قرار ) غله جات( وچه زيردرختی ) ميوه جات(سردرختی 
ازمندی مردم را به موادغذائی نميکند و به ھمين دليل  دارد که تکافوی ني

بسياری ازمردم کشور ھرساله با قحط وگرسنگی  دست وگريبان اند وبنابر 
ًگزارش ھای رسانه ھای جمعمی تقريبا چھل درصد مردم زيرخط فقر زندگی 

ميکنند، که اگر کمک ھای جامعه جھانی از طريق سازمان خوراکه وزراعت 
مردم فقيروبيکار افغانستان در و�يات شمال شرقی ومرکزی ملل متحد به 

نرسد، ھرسال ممکن است يک فاجعه انسانی درافغانستان رخ دھد وھزاران 
در طی ساليانی که حتی . انسان بيکار وبی روزگار را به کام مرگ بفرستد

جامعه جھانی کمر به کمک به مردم افغانستان بسته وميلياردھا دالر به اين 
 سرازيرشده ،مگربازھم کدام بھبودی در وضعيت زندگی مردم فقير کشور

بمشاھده نميرسد و بسياری ازمردم مجبور شده وميشوند تا جگرگوشه ھای 
خود را در بدل پول ناچيزی بفروشند وبا آن پول بقيه اعضای خانواده را از 

 احتمال دارد که برخی خانواده ھای فقيرفرزندان جوان . مرگ نجات بدھند
خود را برای گرفتن پول به صف  طالبان بفرستند تا ازاين  مدرک خود را 

طالبان نيز از وجود اين جوانان حتی المقدوردر عمليات ھای . اعاشه کنند
انتحاری استفاده ميکنند، اعترافات برخی از انتحاريان دستگيرشده از سوی 

  . نيروھای امنيتی کشور بيانگراين وضعيت اسفباراست

اگر دولت افغانستان به حال زراعت وبا� بردن سطح توليدات خBصه 
زراعتی توجه مسئو�نه نکند، مشکل کمبود غذا درکشور تا ساليان دراز ادامه 

  . خواھد يافت

* * *  

جناب علی ، از آنجائی که نگارنده اين سطور با مولف کتاب
ھد  سال در وزارت زراعت وآبياری، در عًتقريبا چھار مدت ،محمدکرزی

جمھوريت داودخان ھمکار ومحشور بوده ام و وی را از نزديک می شناسم، 
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بد نخواھد بود تا  در مورد نويسنده نيزنکاتی بيان کنم  تا خواننده بيشتر با وی 
  .معرفت حاصل کند

ًعلی محمدکرزی، اصB از قندھار، ومتعلق به يک خانواده 

 ، می ډنډولسوالی " قريه کرز"در ) خان پوپلزی حاجی اخترمحمد(سرشناس
نامبرده پس از سن . تخلص ميکنند" کرزی"باشد وبه ھمين جھت اين خانواده 

ھفت سالگی در مکتب ابتدائی سردار جمال خان بارکزی شامل ميگردد 
 يکی از شاگردان 12وسپس در ليسه احمدشاھی قندھارشمال وتاصنف صنف 
اتمام رساند وپس از آن با استعدادی بود که دوره بکلوريا را بدرجه اول به 

شامل پوھنتون کابل گرديد ولی قبل از ختم پوھنتون براثر يک امتحان 
کانکور در زبان انگليسی به عنوان يک محصل ممتاز مستحق يک بورس 
تحصيلی به امريکاگرديد و ازطرف پوھنتون در رشته زراعت برای 

ميوه جات تحصيBت عالی به امريکا فرستاده شد و در امريکا در رشتۀ 
 دراين رشته، موفقانه  تحصيل از تکميل دورۀ بعد تحصيBتش را ادامه داد  و

بوطن عودت نموده و درمربوطات وزارت زراعت وآبياری،شامل کار و 
پس از يک دوره  .بحيث مدير عمومی زراعت در و�يت ننگرھار مقررگرديد

ی تبديل حدمت در ننگرھار به مرکز وزارت بحيث مدير عمومی خاک شناس
بعد بحيث مدير عمومی زراعت در و�يت قندھار واز آن پس بحيث  و شد

نيمروز در  زابل وفراه و  زراعت در و�يات اروزگان ورآمرتخنيکی امو
 ميھن دوستی بسر حوزۀ جنوب غرب کشور وظايفش را درکمال صداقت و

ی رسانده  وبعد از آن بحيث  رئيس آبياری در مرکز وزارت مقررشد و مدت
 ۀ حفظ و قرنطين نباتات را درآن وزارت بدوش داشت ودر دوريتھم مسئول

جمھوريت  داودخان مدت پنج سال بحيث رئيس حفاظۀ نباتات در وزارت 
  .زراعت وآبياری خدمت نمود

در ھمين مدت، من نيز ازرياست وادی ھلمند به وزارت زراعت 
حيث مدير اجرائيه بعد از سرگردانی ھای زياد در آن وزارت ب رجوع کردم و

شناخت وھمکاری من با علی محمدکرزی . در زيردست وی گماشته شدم
 شروع شد وتا کودتای ثور ادامه يافت وبا کودتای ثور 1353ازماه قوس سال 

اما اخBص وارادت من نسبت به وی .ھريکی از ما بگوشه يی پناه برديم 
  .ھيچوقت کم نشده است
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ريت وبرخورد وی با زيردستان ديدرمورد کرکتر، اخBق وشيوه م
برخورد  وھمکاران بايد بگويم که وی دارای شخصيت عالی ،مناعت نفس و

  . زيردستانش بود احترام کارانه با

 از برجسته ترين وموفق ترين رئيسان وزارت زراعت بود وامور او
نباتی را با کمال شجاعت وامراض رياست حفاظۀ نباتات ومبارزه با آفات 

نه تنھا در گرفتن بورس ھای تحصيلی به . ھبری واداره ميکردوتوانائی ر
کارمندان رياست خود از ساير رياست ھای پيشگام بود، بلکه در ترتيب  
وتنظيم تشکيل وبوديجه رياست خود نيز کوشا وموفق ترين رئيس 

کرزی  چون شخص پاک نفس بود و به عمران وسرسبزی  .بشمارميرفت
دی داشت ، بنابرين در تربيت کادر ھای وترقی وطن خود سخت عBقمن

مسلکی در بخش حفاظه نباتات ومبارزه با  امراض وآفات نباتی  توجه بسيار 
زحمت کش را در اين رشته مورد تقدير  اشخاص فعال و بکار می بست و
  . وبه بورس ھای تحصيلی بخارج ميفرستادوتحسين قرارميداد

کدام سازمان وجريان کرزی ازنقطه  نظرسياسی و ايدئولوژيک با 
سياسی چپ يا راست ارتباط نداشت وشخصيت مستقل و پرغرورداشت 
وازکسانی که صاحب استقBل فکری ودارای احساسات وطن دوستی 

درحالی که ھيچگونه تعصب زبانی . بودند،حمايتش را از وی دريغ نميکرد
کی از پايبندی به ارزش ھا وعنعنات ملی وشئونات افغانی، ي ومذھبی نداشت،

اين خصوصيات برايش وزن و وقار وحيثيت  و خصوصيات حيات وی بود،
خاصی  درميان زيردستان خودش وکارمندان ارشد وزارت زراعت بخشيده 

  . بود

من که بيشتر از زيردستان مسلکی باوی، سروکار داشتم ،در 
فرصتھای فراغت برايم حکايات بسياری از تجارب کاری خود با وزيران 

يسان بخش زراعت و ھمکارانش درايام ماموريت خود ميکرد که زراعت ورئ
نه تنھا برايم آموزنده بود، بلکه اين حکايات را چنان با شيرين کBمی  بزبان 

يا  از شنيدن آن حکايات خسته و پشتوبيان مينمود که مرا محظوظ ميساخت و
درعرصه سياست ومملکت داری در افغانستان نيز وی . دلتنگ نميشدم

از بزرگان ملی ويا قومی واز مشکBتی که آنھا با   پرمعلوماتی بود وشخص
آن روبرو شده وباتحمل وبردباری  ازاين مشکBت موفقانه بيرون امده بودند 
نيز داستانھای بسياری بخاطرداشت و ميگفت که برای من بسياردلچسپ  و 

  .حيرت انگيزبود
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دانم که وجودش  به ھرحال من وی را يکی از عناصر وطن پرستی مي
برای وزارت زراعت وآبياری افغانستان در وقت وزمانش بسيار سودمند 

با تن بيمارومريض  دور از اکنون  ولی متاسفانه که وی ،ومفيد تمام شده است
وطن در امريکا زندگی  وگاه گاھی با من تليفونی صحبت ميکند واز وطن 

ر بود سخن ادررخووروزگاران گذشته که وطن از امنيت وصلح سرتاسری ب
چون کم جرئت وکم درايتی  آدمی ،ميگويد واز اينکه در رھبری اين کشور

  . حامدکرزی ، قرارگرفته است ، اظھار تاسف ميکند

در پايان طول عمروصحت کامل برای مولف از خداوند آرزو ميکنم 
ومطالعه  اين کتاب را به باغداران کشور وکارمندان امور زراعت توصيه 

   .مينمايم
  2010/ 6/ 11   پايان
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  مقالۀ بيست وپنجم

  

  »ښکلی نومونه او ادبی تخلصونه « 

  )ليف فدا نظریأت(

  

، کتابی است بصورت فرھنگ "ښکلی نومونه او ادبی تخلصونه"
 آقای فدا نظری گردآوری وبزبان   صفحه که توسط348نامھای افغانی در

 از سوی روھيال نشراتی 2010در سال کتاب . ملی پښتونوشته شده است
لف نسخه يی ازاين کتاب را ماه ھا ؤم. موسسه درکندھاربه چاپ رسيده است

قبل برای من از سرلطف فرستاده بودند ولی من نسبت مصروفيت ھای 
  .زندگی نتوانستم زودتر ازاين آنرا مرور وبرآن ابراز نظرکنم

يبا وخوش آھنگ لف، دراين فرھنگ کوچک ھزاران نام وتخلص زؤم
طبيعی .وپرمعنی را برای کودکان ونوزدان و جوانان وطن گرد آورده است

است که مولف برای تھيه وتنظيم اين کتاب وجمع آوری ھزاران نام وتخلص 
زيبا وآھنگين معنی دار، ده ھا وصدھا منبع ادبی وتاريخی را مورد مطالعه 

عتبرملی بھترين وپر معنی وتحقيق قرار داده است واز �بBی متون ومنابع م
دار ترين کلمات ونامھا را انتخاب وبرای جامعه افغانستان پيشکش نموده 

  .خور تحسين وتمجيد پنداشته ميشود ازاين جھت کار مولف در.است
اين فرھنگ نامھا گرچه بيشترشامل نامھای پښتو وفارسی دری ھست و 

ُازبکی  بلوچی و: لکمتر به نامھای ديگراقليت ھای قومی درافغانستان مث

وپشه ئی ونورستانی وھزاره گی وغيره  پرداخته است، مگر ميتوان در ھمين 
فرھنگ به نامھای برخورد که به اقوام ازبک افغانستان نيز ارتباط ميگيرد 

 .بابر مؤسس امپراتوری مغول درھند: مانند 
 و قابل ياد آوری است که قبل از آقای نظری ،ھموطن صاحب نظر

کتابی  اينکار پيشگام شده و نوری در افغان، جناب ولی احمد ديگرپرتBش 
 صفحه شامل نامھای دری، 450تحت عنوان گنجينۀ نامھای افغانستان در

 تاليف و به جامعه مھاجران افغان در اروپا 2007پشتو وعربی درسال 
 .پيشکش نموده است
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 پھلوی معانی مختلف و وجه تسميۀدراقای نظری، در فرھنگ خود 
ھرنام گاھی مثال ھای شعری از دواوين شعرای برجسته و نامدار زبان و 
ًادبيات فارسی و پشتو و فولکلور کشور نيز بدست ميدھد که حقيقتا کاربجای 

ًاست و نشانگر دقت و توجه مولف در گزينش نامھا است، مثB در نامھای 

 توضيح  ھايتبعد از معنی آن در پشتو با اين ب: مژگان ، مژده، عشوه: چون 
  :شده است

  که د زړه وينې مې جوش وھی له سترگو       

  ھرمژگان مې لکه خاره دکربB کا

  :و از زبان بيدل چنين مثال زده شده است
  بيدل زفيض عشق به مژگان گذشته ايم          

   در بيشه ايکه ناخن شيران شکست ورفت

  :بعد از معنی آن،از قول حافظ گويد" مژده"يا در نام 
  مژده ای دل که مسيحا نفسی می ايد             

  که زانفاس خوشش بوی کسی می ايد

  :يا بقول بيدل 
  ای مژده ديدارتو چون عيد مبارک         

   فردوس به چشمی که ترا ديد مبارک

  :و کلمۀعشوه،در کBم رحمان باباچنين آمده است
 لنده،سرب خودپسنده، دلنواره،سرفرازه،عشوه بازه،لعبت بازه

 شکرخنده،لب شکره

انتخاب نام درست وبا معنی بر روی کودکان و نوزدان يکی از  
کارھای مفيد وسودمندی است که در رشد شخصيت کودک در دوران 

من افراد زيادی را ديده ام که . نوجوانی وجوانی وپخته گی بسيار مؤثر است
ب ھمصنفی بخاطر نام نامناسب خود از سوی ھمبازيھای شان و يا از جان

. ھايش مورد تمسخر قرار گرفته اند و احساس رنج و خجالت کرده اند
بدبختانه در کشور ما که در آن سطح بيسوادی  بلند است و جامعه از آگاھی 
ھای �زم تربيت کودکان بی خبراند، بسياری از والدين تا ھنوز نميدانند که 

 را از رنج روانی ميتوانند نام ھای نامناسب را تعويض کنند وکودک خود
 .نجات دھند

از سوی ديگرچون کشورما يک کشوراسBمی است ، در محيط ھای 
روستائی اغلب نوزدان را مB امام ده نام گذاری ميکند، واين مBھا ھمان 
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نامھای را برکودکان ميگذازند که در کتب عربی خوانده اند وديده اند وبا آن 
مBی ده ، ھرنامی که در پيشوند يا بنابرين در نزد . نامھا آشنائی دارند

پسوندش کلمات هللا، محمد يا علی نباشد، غير اسBمی شمرده ميشود و مردود 
درحالی که نام بيانگر ھويت شخصی است نه بيانگر ھويت دينی و . ميشمارند

درجوامع پيشرفته وآزاد والدين نام فرزند را بيشتربه نام ھای . يا مذھبی کسی
تاريخی ويا سياسی  وادبی معروف مسمی ميکنند تا شخصيت ھای بزرگ 

کودک ھنگام بزرگ شدن اگراز والدين  خود در مورد نامش پرسان کند و به 
عظمت شخصيتی که اوھم  به آن نام مسمی شده ، آشنا شود، سعی خواھد کرد 

وچه بسا که چنين . تا شخصيت خود را رشد دھد وبه مدارج عالی تری برساند
 نوجوانانی تصميم ميگيرند تا خود را به درجاتی برسانند که کسانی ازآغاز

 .شايستگی چنين نامی را داشته باشند
يما، جمشيد، فريدون، کاوه،قباد، اسفنديار، رستم، : نامھای تاريخی چون

سھراب، شيرشاه، خوشحال، ايمل، احمدشاه، اکبرخان،ايوب خان، امان هللا 
 گزاری به شخصيتھای تاريخی خان، برای کودکان پسر، در حقيقت ارج

ھمچنان نامھای که نمايانگرحميت  و شجاعت افغانھا  يا جاھای . کشوراست
توريالی، زمريالی، بريالی، پوھيالی، زريالی، زلمی، : معروف است چون

سباوون، څپاند، څرگند، سپرغئ، پو�د، خيبر، ميوند، سپينغر، غرغشت، 
نام گذاری و يا گزينش تخلص غرزی، رښتيا، رښتين، روھی وغيره برای 

مBلی، زرغونه، نازو، : مردان بسيار زيبا و بجاست و نامھای چون 
رخشانه، محجوبه، عايشه، رودابه، سيندخت، تھمينه، گردآفريد، گوھرشاد 
وغيره برای کودکان دختر به معنی زنده نگھداشتن نام شيرزنان تاريخی 

ه دارای آھنگ و معانی زيبا و به ھمين گونه ميتوان از نامھای ک. کشوراست
، )تبسم(، موسکا)مرغابی(، ھيلی)ماھتاب(سپوژمی: تشويق کننده باشد چون 

، زرمينه )خمچۀ طBئی(، زرلښـته)بھانه(، پلمه)يکدانه(، بله نسته)محبت(مينه 
)Bنور، تجلی (، پلوشه)پرشکوه ، باعظمت(، پرتيمنه)باعفت(، پتمنه)کان ط

و دختران افغان نه تنھا نمودار روحيۀ وطن خواھی وغيره برای زنان )  اشعه
و مليگرائی است بلکه ھريکی دارای معانی مناسب و افتخار برانگيز نيز 

. از اين گونه نام ھا در اين فرھنگ کوچک فراوان ميتوان يافت. ميباشد
نامھای اين فرھنگ به اساس الفبا مرتب شده وخواننده بزودی به نامی که در 

اين نخستين اثر بسيار ارزشناک جناب نظری . ده ميتواندنظردارد رسي
 . صاحب در زبان پښتوميباشد
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  :اندکی در مورد مؤلف

من با آقای نظری در افغانستان از نزديک نمی شناختم، ولی با نام  او 
 ببعد 2005شناخت بيشترمن با وی در ديار غربت از سال ھای . آشنائی داشتم

ايميل آغاز شده است و باری به دعوت وی به از طريق صحبتھای تليفونی و 
لندن سفر کردم و از مھمان نوازيھای وی محظوظ گشتم و باوی از نزديک 

 .بيشتر معرفت حاصل شد
 آقای فدا نظری، شخص خليق، مھمان نواز و خوش برخورد و از 
شخصيتھای منور و روشنفکر افغانستان است که  در عرصۀ مسايل سياسی و 

ادبيات و شعر و شاعری و نويسندگی استعداد قابل وصفی : هفرھنگی منجمل
فدا نظری بدون آنکه تحصيBت اکادميک داشته باشد، براثر ذوق و . دارد

استعداد ذاتی اش در فراگيری علوم متداولۀ زمانش از خود شخصيت قابل 
او بر زبانھای روسی وعربی و انگليسی و ادبيات پشتو و . اعتنا ساخته است

و از آثار روسی و انگليسی وعربی  در زبان دری و . لط کافی دارددری تس
وی  در زبانھای دری و پشتو و انگليسی . پشتو بخوبی ترجمه کرده ميتواند

اثر مطبوع ديگر آقای نظری  به زبان انگليسی . صاحب آثار مطبوع ميباشد
 اجتماعی افغانستان در قرن –در بارۀ رجال و شخصيت ھای نخبۀ سياسی 

 در انگلستان از 2008در سال بصورت يک فرھنگ سياسی بيستم است که 
 . چاپ بيرون آمده است

ميBدی در يک خانواده سخت متعصب قندھاری 1948نظری درسال 
بدينا آمده است و مراحل اولی زندگی اش با ناھنجاريھا و تلخ کامی ھا ھمراه 

اين بی . ه استبوده و از محبت و توجه و مواظبت پدری محروميتھا ديد
توجھی ومحروميتھا از وی مردی سخت سر و استوار و گرم و سرد روزگار 

تا آنجائی که من از زبان والده اش شنيده ام، پدرش . ديده به وجود آورده است
در شھر قندھار دکانداری ميکرد وعقيده داشت که اگر فرزندش به مکتب 

رين از فرستادن فرزند خود بناب. برود و درس بخواند بی دين بار خواھد آمد
Bمسجد علوم دينی یبه مکتب ممانعت ميکرد و ميخواست پسرش نزد م  

بياموزد و در نھايت مB بشود، پس فدا را بمدرسه دينی ميفرستد  و او ھم 
محکوم به فراگيری علوم دينی از مB و مولوی ھای مشھور قندھار ميگردد، 

می تپد و اين راز را تنھا مادرش ولی دل فدا برای رفتن به مکتب ھميشه 
 .ميداند
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 با�خره مادرش با ترس و ھراس از شوھر، پنھانی پسرش را به 
با سرمعلم مکتب مشکل پسرش را در ميان  مکتب نزديک محل می برد و

ميگذارد و سرمعلم مکتب ھم که آدم فھميده و دلسوزی بوده موافقت ميکند که 
بدينسان فدا نظری بدون .  ھم بياموزدفدا به مکتب بيايد و دروس مکتب را

اجازۀ پدر درفرصتی که پدرش مشغول  دکانداری بود ھمينکه از نزد مBی 
مسجد برميگشت به مکتب ميرفت و از محضر معلم بھره مند ميشد و 
چيزھای تازه می آموخت و با دلی آگنده از خوشحالی ، قبل از اينکه پدرش 

.  او خود را بخانه ميرسانيدجھت صرف غذای چاشت بخانه برگردد،
بدينگونه فدا نظری با کمک مادرش چند سالی به مکتب رفت و سواد آموخت، 
ولی ناگاه پدرش از مکتب رفتن وی آگاه ميشود، و مادر و خود فدا را مورد 

فدا مجبور ميشود از ھمان آغاز .  خشم وعتاب قرار داده از خانه بيرون ميکند
د و از طريق کار و مزدوری خود را اعاشه نوجوانی تن به مزدوری بدھ

فدا چون ازکودکی  پسری  با ذکاوت و با استعدادی بود، بر اثر کار و . نمايد
 .زحمتکشی بزودی راه زندگی را پيدا ميکند و به پای خود ايستاده ميشود

دراين دھه بود .  در افغانستان بنام دھۀ دموکراسی ياد ميشود60 دھۀ 
ؤود خان از پست صدارت ، داکتر محمد يوسف جايش را که باکنار رفتن دا

ميگيرد و قانون اساسی کشور تجديد نظر ميشود و با تصويب قانون اساسی 
جديد شرايط برای آزادی مطبوعات،انتخابات پارلمانی و ايجاد احزاب سياسی 

بزودی احزاب سياسی مختلف . و رشد دموکراسی  بيش از پيش مھيا ميگردد
ختلف، از چپ گرفته تا راست و از ميانه روگرفته تا تندرو، با مرامھای م

يکی بعد ديگری درافغانستان ظھور مينمايند وھريک ازاين احزاب برای 
قدرت نمائی وجلب وجذب اعضای جديد عBوه برنشر يک جريده، ھرھفته 
دست به مظاھره ميزدند که دراين مظاھرات بيشتر محصلين پوھنتونھا 

درشھرقندھار نيز . ز مرکز تا و�يات اشتراک ميکردندوشاگردان مکاتب ا
چنين تظاھراتی از سوی شاگردان ليسه احمدشاھی براه می افتاد که در آن 
معلمين ليسه وديگرمکاتب قندھار ومحصلين پوھنتون کابل نقش محوری 

 .داشتند
 مرض  يکی از خصوصيات مھم فضای سياسی  در اين دھه شيوع

بشدت را ان ومحصBن پوھنتون و شاگردان مکاتب چپ گرائی بود که جوان
بود و در آن دھه جوانی که از دھنش سخن مخالفت با رژيم مصاب کرده 

سلطنتی شنيده نميشد، مرتجع خطاب ميشد و اطBق اين کلمه بمثابۀ بزرگترين 
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خBصه باگرم شدن بازار چپ گرائی فدا نظری ھم به . خيانت تلقی ميگرديد
و به فدا خواريکش در حلقۀ ) 1967(لق جذب ميشود موکراتيک خيحزب د

وی قبل از کودتای ثور چند سالی را در . رفقای قندھاری شناخته ميشود
زندان دھمزنگ سپری ميکند و در زندان زبان انگليسی را از ديگر زندانيان 

او از رفتار و پيشامد مسئو�ن زندان دھمزنگ با . سياسی فرا ميگيرد
نظری ميگويد که بعد ازروی کار . يچگونه شکايتی نداردزندانيان سياسی ھ

موکراتيک خلق خود را کنارکشيده و يآمدن حفيظ هللا امين از عضويت حزب د
وتخلص خواری . ديگر رابطه يی با اين حزب وايديالوژی آن نداشته است

 .کش را نيز ترک نموده است
رھنگی  آقای نظری شخص پرمعلومات و از آگاھان مسايل سياسی و ف

کشور است و در عرصه ھای مسايل اجتماعی و سياسی و فرھنگی کشور 
از ھمين جھت او با اھل ادب و قلم و . شخصيت صاحب نظر بشمار ميرود

شاعران و نويسندگان روابط روشنفکرانه و صميمانه دارد و در مواردی با 
 کتاب اھل قلم مساعدت ميکند تا کتابھای خود را چاپ کنند، چنانکه يکی دو

ادبی از پوھاند دکتور زيار و دو کتاب تاريخی ازمن به مصرف پولی وی به 
چاپ رسيده اند و اين يکی از برجسته ترين و با ارزش ترين نمونۀ کارھای 
فرھنگی اوست که چنين حرکتی  در وطن ما از اشخاص ديگر کمتر بمشاھده 

 .رسيده است
ن است که وی درخارج يکی ديگر از کارھای قابل ذکر آقای نظری، اي

از کشور سعی ميکند تا کلکسيونھای جريدۀ سراج ا�خبار، جريده خلق و 
وطن و انگار و غيره نشرات دورۀ دموکراسی و قبل از آن را خريداری و 
نگھداری نمايد و روزی آنھا را به کشور برگرداند و به وزارت اطBعات و 

 فرھنگی را در -يت سياسیتوفيق مزيد اين شخص. فرھنگ افغانستان بسپارد
و داشتن کتاب حاضر را نيز . راه حفظ و تقويت ميراثھای فرھنگی آرزومنديم

  . به ھموطنان توصيه ميکنيم

  2011/ 7/ 15پايان

  

  

  

  

  



 409 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

  

  

  

  بيست وششممقاله 

  

  

  د ډاکټرنبی مصداق پرکتاب 

  افغانستان،سياسی کمزوری او بھرنۍ مداخله

  باندی يوه ځلنده نظر

٢٠١/ ١٠/ ١٢۴  

  

اونوښتگر ليکوال  ژورنالست په دی ورستيوکی د افغانستان نامتو
 تحليلی - تحقيقی سياسیله خوا ، يو په زړه پوری نبی مصداق ښاغلی ډاکتر 

له   تر عنوان �ندی" افغانستان،سياسی کمزوری او بھرنۍ مداخله"کتاب د
د ه څومياشتی دمخلف  يو ټوک ماته  ؤمګران ددې کتاب  .چاپه راوتلی دی 

وو، خو متاسفانه زه د خپل دفرھنګی د بوختيا ږلی يمطالعې او کتنی دپاره رال
په خاطرونکړای سوم چی تر دی دمخه دا کتاب وګورم او يوڅه ورباندی 

لف له دې پيرزوينی څخه مننه کوم او دکتاب دخپريدو ؤزه دلته  دم . وليکم
  .�مله ورته مبارکی وايم 
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مخونه ١۵خونه دمطالبوفھرست،  م٨(مخونوکې  )۶٣٠(په کتاب 
صفحی دپروفيسوررالف ٢صفحی نقشی اوجدولونه،۶دمنابعو فھرست،

احمدبن خلدون، دامريکی .ګريلو،ډکترفاروق اعظم او ډاکتر اکبر ايس
،په ه ښه قطع او صحافتپ) دپوھنتون داسBمی څيړنو رييس کوچنئ تذکرات 

ره ټوکه په کندھارکی دعBمه رښادخپرندويه ټولنې لخوا په دوه ز
  .ميBدی کال کې چاپ سوی دی٢٠١١
په انګريزی ژبه  په اصل کی   دا کتاب،په کتلو معلوميږی چیکتاب د

ليکل سوی دی، خو د افغانانو دنوی نسل د ضرورت پراساس،دکندھار پيژندل 
سوی ليکوال او مترجم ښاغلی داکټر نثار احمدصمد لخوا په روانه او خواږه 

  . او چاپ سوی دی ترجمه سویکندھاری پښتو باندی  
دې څخه نه پيژنم، خو تر ھغه ځايه چی  ږله نمصداق زه ښاغلی ډاکتر

د نوم اونطاقی سره بلد يم، دی دھغه وخت راھيسی چی شوروی اتحاد ده  د
پرافغانستان باندی تيرۍ وکړ، د ده نوم او ږغ  د بی بی سی د راديوله �ری 

 ليسيزو کی ھره شپه ١٩٩٠او ١٩٨٠ په ټولو افغانانوته يو آشنا نوم دی  او
موږ ،او دافغانستان خلګ د ده دخولې څځه خبرونه اوسياسی تبصرې اوريدل 

 کاله د ٢٠ښاغلی مصداق څه کم . د وضعی څځه خبريدليريال پل چاپدخاو 
بی بی سی نطاق،خبريال ،تھيه کونکی او دبی بی سی د پښتوسرويس مسؤول 

صدق خپل عالی تحصيBت تر ډاکتری پوری ښاغلی نبی م. په توګه کار وکړ
 کی د انګلستان څخه امريکی ٢٠٠١ده په . په  انګلستان کی مخ ته بيولی دی

دی په امريکا کی خپل دغه ګټور . ته تللی او تر اوسه په امريکی ژوند کوی
البته چی ښاغلی داکټرمصداق . او مھم کتاب ليکلی او خپورکړی دی 

 :لکه ،ئی تر �س �ندی لری ياښتنو دپاره کړی نورکارونه ھم د پښتو او پ
  .  انګريزی ډيکشنيری چی څوکاله کيړی چی ورباندی کار کوی-دپښټو 

پروفيسوررالف ګريلو،دسيسيکس پوھنتون داجتماعی انسانی پوھنځی 
نبی مصداق څواړخيزه «: پروفيسور د ده په ھکله داسی وايی متقاعد

حيث ده دمعاصره افغانی ټولنه څيړلې ديوبشرپيژندونکی په : مھارتونه لری
او بيا يې ديو ژورنالست په توګه دبی بی سی په خارجی سرويس کی 
ډيرکلونه کارکړئ چی په دی وظيفه کی يی د افغانستان د اکثريت سروالو 

ده د دغو لياقتونو سره د .  سياست پوھانو سره کتلی او مرکی کړي دی
 ګډولو څځه داسی جذابه څيړنه افغانی تاريخ څخه دخپلی ژوری پوھی له

رامنڅ ته کړی، چی ھغه اساسی ستونزی را بھر کوی، چی ګڼ افغانی 
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واکمنان د يو مشروع او مرکزی افغان دولت د ايجاد په خاطر ورسره مخامخ 
ول، يعنی ھغه مشک<ت چی نبی مصداق ھم ښودلی، حتی دافغانستان د ننئ 

  ».ورڅی مشران ھم  ورسره �س او ګريوان دی

ھو، دپروفيسوررالف ګريلو،پورتنی خبری د ډاکټرنبی مصداق په ھکله 
پيړيو په موده  ، د دونيمو)افغانستان(د ده کتاب. ښه مصداق او سند ګنBی سو

،بھرنی مداخلی او دافغانانو د مشکBت  سياسی - کی دافغانستان دټولنيز
  .کویره ېرا برساستقBل غوښتنی  تBشونو 

روابط ، مرکزی حکومت او قومونو ترمينځ  دافغانستاندا کتاب د
قومونه دافغانستان . توضيح کوی ټکرونهاو سياسی پخBيني اواجتماعی 

وی ،ځکه نو دا دحيرانتيا ځای نه دی، چی  داوسنی دولت بنسټيزه تھداو جوړ
استقBل انی ځاو  او دولت تر مينځ چی لومړنی غواړی خپل محلی نود قومو

ھغه تابعيت اواطاعت غواړی، پرله پسی شورشونه او وساتی، او دوھم بيا د
ليکوال ھمدا راز د تيرو دو نيمو پيړيو پرمھال دبھرنيو  تيريو . بغاوتونه وينو
  او تجاوزونو 

داکتاب دھغوکسانو لپاره ډير ضروری دی چی  د . منفی اثرات ھم څيړلی دی
ری، او ھم افغانستان، دمنځنی ختيځ دسياست او تاريخ د څيړنو سره مينه ل

دھرچا د لوستني لپاره  چی غواړی د دي ستراتيژيکی موقعيت لرونکی ھيواد 
  .په ارتباط نورھم  پوه شی،اړين دۍ

داکټر مصداق، د دی کتاب دليکلو دپاره ډير زيارايستلی او ډيرماخذونه 
ده خپل . دافغانی سياستوالو سره يی ترسره کړی دیيليدلی او ډيری مصاحب
د دی کتاب دليکني څخه ما «: ه ليکلوڅخه داسی بيانوی ھدف د دی کتاب ل
لمړی، دا چی دافغانستان واقعيتونه په ټوله امانت داری د : دوه ھدفه درلودل

او سياسی تاريخ ) ټولنپيژندنی(، سوسيالوجی)بشرشناسی( انتروپولوجي
دوھم داچی زموږ ليکوا�نو . دعصری تيورويو او څيړنو په روڼا کی وڅيړم

نن د کتاب ليکل د .  کتاب د ليکلو په اوصولو کی خدمت مصدر وګرځملپاره د
يوه خاص قوم او ژبی لپاره نه دی او کيدای شی چی دھغه کتاب نورو ژبو 

نو ھغه کتاب چی په اکاډميکو اصولو نه وی ليکل شوی، جدی . ترجمه شی
  .نه تلقی کيږی او نورو استفادی ته به ونه رسيږی

زه له ھيچا قوم او ډلی سره شخصی : داکټرمصداق زياتوی چی 
ھر ليکوال بايد ټولنيز واقعيتونه په نظرکی . عداوت او کوم مشکل نه لرم

ونيسی او په امانت داری سره ھغه وڅيړی که څه ھم د واقعيت ويل به د ځينو 
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ما خپل . نه خوښيږی، خو واقعيتونه په لڼډه موده کی را برسيره کيدونکی ده
. ن کی بشپړکړی دی او دمحصلينو تنده راته معلومه دهتحصيBت په انګلستا

ځکه می ھم دکتاب عنوانونه داسی ترتيب کړی چی په آسانی سره ديوی 
ممکن دھمدی له امله د کتاب . موضوع ټولی برخی پکی ذکرشوی دی

انګليسی ټوک د زرو نه ډيرو پوھنتونو او علمی مرکزونو په انګلستان او 
  )مخ٢۵(».ی چاپ شوی، اخيستی ویامريکا کی چی دا کتاب پک

ھغو وطنوالو ته ډالۍ کوی چی د ګران داکترمصداق خپل کتاب ،
افغانستان دآزادۍ او خپلواکی لپاره، له خپل خواږه ژوند نه تيرشوی 

  )مخ۶ص (.دی
دکتاب مترجم ښاغلی داکټر نثاراحمدصمد، دا کتاب يو آفاقی 

ان تاريخ، سياسی پرمختياوو، دا کتاب دافغانست: اثر بللی او ليکی چی)جھانی(
اساسی نيمګړتياوو، بھرنيو مداخلو او با�خره افغان مقاومت عينی لوستنه 

ښاغلی داکټرمصداق . څيړی،په ډيره عالمانه توګه تحليل او شنل سوی دۍ
که د کتاب . لوستونکو ته ھغه افغانستان په مخ کی ايږ دی لکه څنګه چی دۍ 

نو به وګورو چی لوستنه يی د درو خورا عمده بيBبيل فصلونه په غور ولولو،
  :مقاصدو لپاره اړينه او �زمی ده يعنی

  دافغانستان اوسيمی په ارتباط د تحقيق په خاطر، /الف

  دافغانستان د ھر اړخيز را پيژندلو په خاطر، / ب

په علمی او اکادميکو مرکزونو کی دافغانستان دستراتيژيکی دريځ  /ج
  .اھميت ښودلوپه خاطر

 

او دھغه سياسی کمزوری او بھرنۍ �سوھني ) افغانستان(ښاغلی ليکوال
دخوږو او ترخو حقايقو په څيړلو سره نړيوالو او افغانانو ته د يو اکادميک او 

  )مخ٢٧.(آفاقی مآخذ په توګه لورولی دۍ
 چی د دی کتاب دلوستلو څخه په ډاګه کيږی چی مړکبايد ورزيات 

شريح کولو په وخت کی  دقومی تعصبات او ښاغلی ليکوال، دموضوعاتو د ت
او دا کار د ښاغلی ليکوال او د . ژبنی  تبعيضات څخه ځان ليری ساتلی دی

دی کتاب يو لوی امتياز دی چی د مختلفو اقوامو د تشخيص اوداجتماعی 
په دی دليل سړی ويلی شی . موقف په روښانه کولو کی خپل بيطرفی ساتلی ده

له دی کبله زه ښاغلی .ب او تبعيض څخه پاک دیچی دا کتاب دھر ډول تعص
  .ليکوال ډاکټرصاحب مصداق ته  کور ودانی اومبارکی وايم 
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کتاب له څو يادښتونو او پيBمی څخه وروسته، د يوه مفصلی سريزی 
سره شروع کيږی او پدی سريزه کی دپښتنو ټولی قبيلوی  خصوصيات ، دود 

ه کی ښاغلی ليکوال دالفنستن خوپه ھمدی سريز. او دستور تشريح سوی دی
باندی چی په ھغه کی دافغانی دود ) دکابل سلطنت بيان(پرکتاب
اوجامعه شناسی ترډيره حده څيړل شوی دی، نيوکه کوی ) پښتونولئ(اودستور

څولسيزی دپوھانو لپاره ترټولو منلی او  )کابل= کابول(دالفنستن:او ليکی چی 
او�ف کيرو، چی سرحدکي .سوی دۍتر ټولو زيات دلوستنی وړ کتاب پيژندل 

. دبرتانيی سياسی نماينده په حيث ښه ډيرکلونه د پښتنو په منځ کی تيرکړی دی
  :نومی کتاب داسی ارزوي) کابل سلطنت= کابول سلطنت (د
ھغه دسرحد دڅيری اوکړه وړه يوجامع ترين اوتر ټولو خواخوږی او «

خپل سم ځای کی دغه سړی ھرسيمه سمه او ھره قبيله پ. قدرکونکی دۍ
ښودلي ، ده خپله څرګندونه په صحيح اوقناعت بخش ډول سره ښودلی ده 

پاچا، مخور،سوداګر يا کسب ګر،مB يا کروندګر ټول ده ته ھغسی کسان ....
دا چی دھغوی غلطی په خندا سره د معافی اومينی . دي،چی دستاينی وړ دی

  )مخ۵٧.(»وړ بولی
الفنستن کتاب دھرزمان دھغو زماپه نظرد« : وروسته مؤلف زياتوی

ناکراريو په باره کی مفصل تشريحات نه لری،چی عادی خلکو ويلی او ترننه 
دصفوی پارسيانو : ھم دھغوی په ياد دي، او په ھغه باره کی خبری کوی،لکه 

رانسکورول،دغلجيانو دواک اختتام، د درانی سلطنت او واکمنۍ پيل او 
. دی لويوجرګو په ھکله مفصلی مباحثی کلونو دکلي١٧۴٧ او ١٧٠٩با�خره د

خوکه بيا ھم د درانيانو په وړاندی دغلجيانو او يا ھم برعکس کومه ذره 
ھغه دخپل دوھم . غبرګون موجود وي،نوما ھغه ضرور اقتباس کړی دئ

کتاب په اووم فصل کی د نورو قبيلوی ډلو په ھکله ھم بيان لری،خو د ده 
  ) ھغه مخ(».ح راپور تھيه کړیاصلی ھدف دا وو، چی دپښتنو يومشر

 خپل ،ليکوال دخپل سريز په ترڅ کی يوبل خورا مھم کتاب 
چی  فريدريک .کتاب دی»دسواټ پټان«لوستونکوته معرفی کوی او ھغه 

دغه اثر د خانانو او مBيانو دسيالو خواوو په .  کی ليکلی دئ١٩۵٩بارت په 
 يت غوندی يوی پښتنزياتيدونکی لوبی په ذريعه دسوا سيستم کی دقدرت د

دخانانو څخه دننګي . ټولنی دتشريح لپاره يوطرز العمل منځته راوړی دئ
او کرونده ګر دي او مBيان ھم دخپلو ) پيروان(اساس ھمغه قبايلی پله ور

: ليکوال ليکی چی. مذھبی،قبايلی او قبايلی پيروانو مB تړ ورسره لری
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 ناروی کی  د ده له څيړنی دسواټ په ھکله دبارت قضاوت د ده پخپل ھيواد
اغيزمن کيږی،چی ھلته دی نوموړی جامعه دھغی دمخکښو دفعاليتونو په 

بارت په سواټ کی څه کم يوکال تيرکړی  او د . واسطه تشريح کوی
څيړنه تر ډيره حده د نورو بشرپيژندونکو لکه اکبر )دسواټ پټان(ده

  )مخ۶١ (».احمد،طBل اسد او براين سټريټ له خوا توضيح سوی ده
قبيله پر وينهُ  «:مؤلف د قبيلی او د دولت روابط داسی توضيح کوی

کلتور او نسبت کړه سوو عواملو باندی زور اچوی، حال داچی دولت بياغير 
قبايلی نمونه .شخصی دی او قرارداد پرمخ بيونه، او�سته راوړني پيژنی
 خو دولت بيا دټولنيز پلوه غيرمتجانسه، متساوی الحقوقه او بيله بيله وي،

قبيله د فرد په اصل و . متساوی الحقوق او دمراتبو سلسله وی غيرمتجانس،
  )مخ۶۶(».دولت بيا له ده څخه بھر وي نسب کي وی خو

د قبيلی اودولت څخه ماسوا « :ليکی چی له قوله  "راب ھيګر"لف د ؤم
. د قبيلی او امپراتوری ترمنځ اړيکی پرضد او نقيض قياسونو باندی و�ړ دي
امپراتوری د قبايلی مشرتابه دستګاه په واسطه دقبايلو يووالی غواړی ترڅو 
داسی سلسله مراتب ايجاد کړی،چی دغير مستقيم واک لپاره �زمی وی او ھم 

خوبيا ھم دقبايلو دبيلتون يا .دھغه امپراتوری مشروع مفکوره پرمخ بوزی 
سيلی په توګه اشتقاق څخه پر قبيلی باندی دخپل کنترول دساتنی ديوی و

. قبيله او امپراتوری دجوړښت له مخی يو دبل بشپړونکی دي. ...استفاده کوی
 ) مخ۶٧(».کټ مټ لکه قبيله او دولت چی رغښت له مخی غيرمنطبق دي

 عنوان »دولت دجوړښت په حال کی«دکتاب په  دلمړی برخه کی چی 
کوی او ليکی  تم ليکوال د پو�دی اميرعبدالرحمن په سياسی تګBره کی ،لری
عبدالرحمن خان دخپلو وړاندنيو پرخBف خپل زمان او دشاھی کھول :چی 

داتګBره په اوږده موده کی . نور غړی په و�ياتو کی دواليانو په توګه نه ټاکل
بريمنه وه، لکه څنګه چی د ده ترمړينی وروسته دتخت لپاره منډی ترړی نه 

 څينی وختونه يی د حکومتی دشاھی کورنی عړی په کابل کی ساتل کيدل،.وی
پاچا دوه مھم . څانګو څارنه کوله او ھم به يی چاته سB مشوری ورکولی

او . تونه لرل،يعنی عالی شورا چی دمعاصری کابينی مترادفه وهئمشورتی ھي
  )مخ142(.بل ھم لويه جرګه وه چی د ده په تعبير پارلمان وو

  :وی چی زياتله قوله ګريګوريان ديوبل تاريخپوه ليکوال 
 ».ھويت ټينګارکاوه) افغان(امير پخپلو اع<ميوکی پرخپلو اتباعو د«

  )مخ143(
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په غرض ) عصری کولو(داميرعبدالرحمن خان ھڅی دتجدد
دھغه څه لپاره ډيری ښه توجيه کيدای سی چی فرانسويان 

بولی، يعنی ديوی ملی اډاڼی دچوکات جوړول لکه ) ملی کول(يی
امير په روسيه . اتی اواداری شبکهپوځ، سړکونه،کانونه، اطBع

کی دخپلی دتجربی څخه دمادی پرمختګ سره مينه لرله او 
 ايجاد کړی چی عصريت او تجدد ته  غوښته يی چی داسی زيربنا

امير خپل ھيله . ځای ورکړی او نور پرمختګ پسی ګړندی کړی
د افغانستان دعصری کولو په منظورپخپل خاطراتو کتاب کی 

زه ھيله او دعا کوم، چی که زه پخپل ژوندکی د «: داسی بيانوی
اورګاړی دپټليو دجوړول، دتلګراف اوبخار دماشينونو د 
راوړلو، دمعدنونو دکارولو، دبانکونو دخ<صولو، دبانکنوټونو 
در رايستلو دنړی له ھری برخی څخه دګرڅدويانو او پانګه 

يمی والو د رابللو، په افغانستان کی دپوھنتونونو او نورو تعل
څانګو د را ايستلو په سترارمان کی کامياب نه سم، نو زما 
زامن او اخ<ف به زما د زړه دا ارمانونه راپوره کړی، او 
 »افغانستان به ھغسی کړی لکه زه چی يی ارمان جن يم

  )مخ١۴٧(
د خط ندديور: مؤلف د ډيورند کرښی ته ھم اشاره کوی او ليکی چی

دافغانستان او دپاکستان ترمنځ دشخړی دپښتونستان دضميمه کولو په اړه 
عبالرحمن خان پخپل ژوندليک کی په وار وار .داساس په توګه راغلی ديئ

چی ده ھيڅکله نه وه ګنلی،چی کومه پښتنی سيمه دی په ھميشنی : سره واړی 
آن پخپله سرمورډيورند دھندخارجه  .توګه برتانويانو ته ورپريښودل سی

... ډيورند«. دالحاق پيش بينی نه وه کړی،تلهسکرټر چی ھمدا کرښه يی وايس
اتکل نه درلود چی دھند حکومتی پولی مخته ورټپل وھی، بلکی ھغه يی  د

  )مخ١۴۶ (».صرف د سياسی کنترول په خاطر ورپوری وھلی 
ليکوال پخپل لسم ملپاڼه د ديورند دکرښی  دټړونليک او دپښتونستان 

  )  مخ۵٨۴(ندی کویوړا پرموضوع باندی مفصل او مستندی د�يل

ترعنوان �ندی  »اميرامان هللا خان سترسمون پال«د ېای کځپه يوبل 
 کی د ) پاورقی(مخ  په ١۴٨،زما دپاره دتوجه وړ خبره داوه چی ليکونکی د

دبرتانوی ايجنت  "مصطفی صغير" روسانو له قوله داميرحبيب هللا خان قاتل
چی افغانی  بير وو،په نامه معرفی کوی، اواضافه کوی چی دا ھغه تع



 416 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

حکومت ھم ومانه،صغير با�خره په ترکيه کی ونيول سو او داتاترک په 
خو مؤلف د دی ادعا منبع او ماخذ نه رامعرفی )  مخ١۴٨. (امراعدام سو

شجاع الدوله «داخبره ځکه نوی خبره ده چی غبار دامير حبيب هللا قاتل . کوی
ده له خولی ندنمايھند ی فرھنگ د برتانو او ، معرفی کوی»خان غوربندی

معرفی کوی او با�خره داکتر ُخسر ظاھرشاه  محمد  د»سردار احمدشاه خان«
لو مختلفو  له دی ټو.یو معرفی ک» خان کامه والنيرباب نظام الدا«وطنمل 

نظرونو څخه داڅرګنديږی چی د امير حبيب هللا خان قاتل تراوسه په دقيقه 
  .توګه نده معلوم

د دی فصل څيړنه :  برخی په نتيجه کی وايی چیښاغلی مصداق د دی
پردريو موضوع ګانومتمرکزه وه، چی ھغه د دولت نازکی، دھغه عصری 

دتخت پرسر ډغری . کول او پرھغه باندی دبھرنيو قوتونو داغيزی ښندل دی
او دپاچھانو له خوا دخپلودريځ،نو دساتلو ھلی ځلی دلومړنی حقدار دقاعدی 

کيدای سی دغه سيال .ړ طريقی دنشته والی له امله ویاويا ھم دبلی موافقی و
خو بياھم د دی ګډوډی .قوتونه دپBرګنئ سلسلی د ټوټه ييز سيستم جوانب وګنو

وضعی دبدلون لپاره دپو�دی امير او دھغه دمابعدو له خوا څه بريمنی ھڅی 
 لسيزه کی دا احساس را پيدا سو چی دولت دټوټه ييز ١٨٨٠په . سوی دی
وټی حالت ته ور پورته کيږی، او په دی بھير کی يو ھيوادنی دولت څخه يوم

 لسيزی راھيسی زيار کښلی، ١٨٨٠افغانی حکومتونه د. څينی جوړيونکی دی
چی مرکزی کنټرول پياوړی کړی او ھم ولس دلوی جرګی او يا ھم پارلمان 
په ذريعه که څه ھم اختيارات به يی لږول، دھيواد په چاروکی ورشامل 

سړکونو،ښونی روزنی او ټولنيزو رسنيو په پراختيا سره حکومتونو د.کړی
  )مخونه١۶٧ -١۶۶. (ھڅه کړی، چی افغانی کلتور او ھويت ښه ټينګ کړی

  :د دی کتاب په يوه برخه کی ويل کيږی
وتلو پاچھانو ھريوه لکه احمدشاه  په اصل کی دافغانستان څلورو"
 امپراتوری سره بدل کړ،چی دقومونو سلطنت يی په )م١٧٧٣ -١٧۴٧(درانی

چی شاھی کھول يی دسدوزو څخه بارکزو )١٨۶٣-١٨٣٣(دوست محمدخان
 )١٩٠١ -١٨٨٠(عبدالرحمن خان ته واړاوه او ھيواد يی په نوم يوموټی کړ،

چی په ښکاره توګه يی پرمرکزی واک باندی دقبايلو منګولی محدودکړی او 
پماييزو پراخو سو  سياسی ا-چی دټولنيزو )١٩٢٩ -١٩١٩(امان هللا خان

سمونونو ھڅی يی وکړی، ھر يوه په خپله خپله طريقه سره زيارايستلی چی 
دوی ھر يوه قبايلی واقعيت ھم منلی او . اته مرکزی واک ايجاد کړیپيوه تل 
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دافغانستان تيره . ... کړی چی دھغه سره په روغه ګډ ژوند وکړی ھڅه يی
 دولت کمزوری احساس سوی نو کله چی د...دوه نيم سوه کلن تاريخ ښيی چی 

قبايلوخپلی غوښتنی تری کړی دی، او بالعکس کله چی د قبايلوترمنځ توپير 
ځکه . اونفاق پيښ سوی نو واکمنواو حکومتونو خپل شرايط تحميل کړی دی

نودولت او قبايلو دواړو زموږ په معاصرتاريخ کی ځانونه د دی بھير دحالت 
  )مخ۴77.(سره ښه عيار کړی دی

 ه نظرپّزماھم ليدل کيږی چی ) ضميمه(ی کتاب کی څوارلس ملپاڼهپه د
په دې ملپانه کی دافغانستان دتاريخ په باره . لمړی ملپانه يوه مھمه  ملپانه ده

ھغه کتابونه چی په نونسم اوشلم پيړيو کی د اروپايی او امريکايی ليکوالو او 
 اکار دھغه زه د.  سوی دی،معرفی سوی دییتاريخ پوھانو له خوا ليکل

اجتماعی او - څيړونکو اوافغانی ليکوالو دپاره چی دافغانستان د سياسی 
اقتصادی اوضاع سره عBقه لری،او غواړی کوم څه وليکی ډيرمھم رھنما 

دامريکا :( داملپانه ديوی مھمی ليکنی پسی راغلی دی چی عنوان يی دی. ګنم
مخونوپوری  ۵۴٧مخ څخه تر۴٩٠اود )او افغانستان دسپتمبر يولسمه 

  .رسيږی
ترعنوان �ندی يوه ) دپښټوڼولی څانګې(تر دی وروسته دوھمه ملپاڼه 

اوبا�خره  لسم . په زړه پورمقاله ده چی لوستل يی خورا دلچسپه او ګټوره ده
باندی دامضا کولو�ملونو قرارداد د له او د ديورند خط ئملپاڼه دپښتونستان مس

  . ژوره تحقيق ترسره سوی ده

 تحقيقی او تحليلی -ډول ويBی سم چی دا کتاب، له ھرپلوه يو علمی په خلص 
نو افغان . ږ په کتابخانو کی تش وهای زموځ د داسی کتاب اثر دی ، چی

زه ټولو  افغانانوته د . ځوانانو او خارجی څيړونکو ته يو ډير ګټور اثر دی
اق دی کتاب مطالعه سپارښتنه کوم او ھم ګران ليکونکی ډاکټرصاحب مصد

  پای. ته خپل ژورتبريکات وړاندی کوم
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  :تقريظ برکتاب

  

  »ھلـــــــــــــمــــــــــــند«

  

  تاليف شفيق هللا ژمن

  )پوھنحی حقوق پوھنتون بست و�يت ھلمندمحصل (

 
  شفيق ژمن

و�يت ھلمند در جنوب غرب کشور، يکی از و�يات حاصلخيز 
" گدام غله"بل از کودتای ثور، به ومعمورو ازلحاظ محصو�ت زراعتی  تا ق

و�يت ھلمند از آن جھت که بزرگترين رودخانه  . شھرت کسب کرده بود
کشوريعنی ھلمند از وسط آن ميگذرد و سبب آبياری و سرسبزی زمين ھای 

نام . مسمی شده است )مطابق تلفظ عاميانه(دوطرف خود ميگردد، بنام ھلمند
آمده ومعنی " Haetumantھيتومنت "اصلی اين رودخانه درمتون اوستائی 

ھمين کلمه درزبان فارسی . است) سد مند يا رودخانه دارای سد وبند(آن 
  .تلفظ ميکنند" ھلمند يا ھيلمند"شده و عوام  آنرا امروز بصورت " ھيرمند"

وادی زرخيزھيلمند وشھرھای تاريخی بست، لشکرگاه، صفار و بو�ن 
 ،)گرشک= لوړتل = تلړو(رتلد ،ساروان  قلعه و موسی قلعهخلج وو

،صفار وقلعۀ سلطان )درويشان(ھزاراسپ وھزارجفتونادعلی، سرخدژ 
از وغيره  واقع در دوسوی رودخانۀ ھلمند بعد از کجکی،در دورۀ اسBمی 
علم شھرھای معمور وآيادان ھلمند بوده وھريکی مرکز پرورش مردان 

  . بوده استوشمشير
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د تمدن ھای پرشکوه سيستان در ازمنۀ رودخانۀ  ھيلمند،ھمانگونه که مھ
باستان بوده است ، رودخانه ايست که مثل امواج سرکش خود، ھميشه  

در تاريخ . فرزندان شجاع ودلير وميھن دوست به جامعه تقديم کرده است
معاصر کشور ما شاھد ظھور دلير مردان و کشورگشايان بزرگی از سواحل 

  . اين رودخانۀ  فياض و زرخيز ھستيم

شيرمردانی که در آغوش پرفيض ھيلمند پرورش يافته اند ،در مقدرات 
سياسی  وتحو�ت تاريخی افغانستان سھم بارز وموثر گرفته اند وکارنامه 
ھای ماندگار از خود درتاريخ بجا گذاشته اند که مايۀ مباھات وافتخار برای 

  . فرزندان ھيلمندی است

دوست ھيلمند در قرون اگر ازذکرنام عياران وجوانمردان آزادی 
 18نخستين اسBمی  بگذريم، در تاريخ معاصرافغانستان، در طی قرون 

م ،ميتوان ده ھا شخصيت ملی، تاريخی،سياسی واجتماعی را نام برد واز 19و
آن ميان، يکی ھم حاجی جمال خان ، رئيس قوم بارکزی در ھلمند بود که از 

ت نمود و تا اخير عمرش دست از احمدشاه درانی بحيث پادشاه افغانستان حماي
حمايت وی نکشيد واحمدشاه بابا نيز در تکريم و اعزاز وی ھرگز غفلت 

دومين . ننمود واز مشوره ھای او به نفع استحکام دولتش بھره می برد
شخصيت سياسی ونظامی دراين خانواده ، سردار پاينده خان پدر وزير فتح 

درانی شمشيرزد ودشمنانش را نابود خان بود که در استحکام دولت تيمورشاه 
يا وادار به تمکين از وی نمود ودر با� کشيدن زمانشاه برسريرسلطنت نيز 

 ونظامی اين خاندان وزيرفتح -سومين شخصيت سياسی.نقش مھمی بازی نمود
پسر سردارپاينده خان ھيلمندی است که مانند پدرش در ) م1818- 1781(خان 
ياسی کشيده شد وبراثر لياقت،  سالگی پايش در مسايل س19سن

 افغانی، -درايت،شجاعت ، زيرکی وفھم وھضم فعا�نۀ ارزش ھای ملی
 سالگی شھزاده محمودسدوزائی را بر تخت سلطنت قرارداد وخود به 21در

 1803 - 1801(حيث اشرف الوزراء در دستگاه سلطنت شاه محمود سدوزائی
يت کمائی کرد که قتل ارتقا جست و تا حدی قدرت وشخص) م1818 - 1809، 

او به وسيلۀ شاه محمود، سلطنت را از خاندان سدوزائی در ربود و تاريخ 
  .کشور را درمسير تازه يی قرار داد

وزير فتح خان، به خاطر حفظ حاکميت ملی و تماميت ارضی و قطع 
مداخBت بيگانگان به حريم مقدس کشور، از ھمان آغاز مرحلۀ جوانی، يعنی 

الگی، چه در رکاب پدرش و چه بعد از قتل پدرخود ھر وقتی قبل از بيست س



 420 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

مش مطرح بوده دکه مسالۀ دفاع از وطن، شرف و ناموس و عزت قوم و مر
است، با دشمنان وطن وباغيان گردنکش ومتمرد از قدرت مرکزی،مردانه به 
پيکار برخاسته و از کشمير تاسند و بلوچستان وازآنجا تا مرزھای ھرات، 

بارزات و پيکار او به خاطر صيانت ازتماميت اراضی وحاکميت جو�نگاه م
  .ملی بوده است

اين درحالی است که سه قھرمان جنگ اول ودوم وسوم افغان وانگليس 
وقرن بيستم نيز از دامن ھمين خانواده نامدارھلمندی به ظھور 19در قرن 

ن وشاه رسيده اند، که درتاريخ کشور بنامھای وزيراکبرخان وسردار ايوب خا
پنج تن از برادران وزير فتح خان بنام سرداران . امان هللا غازی مشھور اند

 تا 1818 سال بطور مستقل در قندھار وتوابع آن از 33قندھاری برای مدت 
ده تن از برادران وبرادرزادگان وزيرفتح خان، . حکمروائی داشته اند1855

رشاه وظاھرشاه ازاميردوست محمدخان گرفته تا امان هللا خان وناد
وسرداوودخان ؛نخستين رئيس جمھورافغانستان ھمگی او�دۀ سردارپاينده 

  مقدرات 160مدت 1978تا 1818خان مقيم نادعلی ھيلمند بودند که از 
  .سياسی  افغانستان در دست آنھا بود

اين شخصيت ھای سياسی وتاريخی ھمگی از سوی پدرمنسوب به 
آباء وجداد اين خاندان يعنی حاجی جمالخان ميباشند، زيرا ) ھيلمند(ھيرمند 

وغيره ) لويه ادی(وپسرش سردار پاينده خان ووزيرفتح خان ومادرش 
سرداران بارکزائی در آغوش ھيرمند پرورش يافته اند و در جوانی ازکرانه 
ھای  ھيرمند براسپان خود سوار شده اند وتا کشميرو سند وبلوچستان واتک 

 بوده است ودراين ساحه وسيع، گردنکشان جو�نگاه اسپ وشمشيرشان
  .ومتمردين را به اطاعت از دولت مرکزی افغانستان وادار می ساخته اند

ھيلمندی،ونيز با  آگاھی با کارنامه ھای سياسی وفرھنگی فرزندان نامدار
نامھای شھرھای قديمی ومترک در سواحل اين رودخانه ، ھمراه با رويداد 

ن ازمنه تا امروز وھمچنان آشنائی با رسوم وآداب ھای تاريخی از قديم ترتي
وسنت ھای زندگی ساکنان اين وادی، واشتراک آنھا در غمھا وشادمانی ھای 

تحقيق وتأليف جوان با استعداد ھلمندی » ھلمند«ھمديگر،را ميتوان در کتاب 
  .شاغلی شفيق هللا ژمن مطالعه کرد

ر، وپروژه ھای جغرافيا،تاريخ، کلتو(اين کتاب جامع درچھاربخش
وبا  صفحه مورد تحقيق قرارگرفته است 600در ) اقتصادی در وادی ھيلمند
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که در نوع خود اگربی نظيرنباشد، ادبيات روان پشتو به نگارش آمده است 
  .ًحتما کم نظير خواھد بود

در حقوق است و ی ځمولف ،باوجوديکه ھنوز محصل سال اخير پوھن
 روفرھنګی واقتصادی، تازه کا عرصۀ تحقيقات تاريخی وجغرافيائی

ميباشد،اماميتوانم بگويم که  شيوۀ کار وپرداخت اوبسيار عالی ومطابق با 
معيارھای تحقيقات علوم اجتماعی می باشد  ودر سطح  يک معاون محقق در 

از آنجای که من در اکادمی افغانستان استاد .اکادمی علوم افغانستان است
ون سرمحقق بوده ام،ميتوانم بگويم که کار رھنمای يک تعداد  ازنامزد معا

  . اقای شفيق هللا برای کانديد شدن معاون سرمحقق است

  :سفارشھا

من ضمن نشانی کردن برخی اشتباھات امBئی دراشعار فارسی با رنگ 
سرخ، وتوصيه ھا برای حذف برخی پرگرافھا ويا با� آوردن شعر مرحوم 

 ميخواھم به مولف گوشزد نمايم که  دراينجا فقطعBمه حبيبی، بجای تقريظ
را بحيث بخش چھارم کتاب من برای او پيشنھاد ) دھلمند زراعتی پروژی(

زيرا اين بخش برای خواننده بسيار اھميت دارد تا بداند . مينمايم تا تکميل نمايد
که دولت ھای افغانستان دراين و�يت دست به چه اقدامات انکشافی زده است 

دراين مورد منابع واسناد . ادی ھلمند به کجا ختم شده استوبا�خره پروژه و
جغرافيای تاريخی (فراوان موجود است ويکی ازاين منابع کتاب من دربارۀ 

ونيز کتاب سيستان سرزمين ماسه ھا وحماسه . است) واقتصادی وادی ھيلمند
  .نيز موجوداست) جلد دوم(ھا

ب،نتيجۀ کارش را از مولف تقاضا ميگردد، تا درختم بخش چھارم کتا
  .در چند صفحه محدود  بطور مختصر نيز بيان کند

ھمچنان مولف بايد در بخش تاريخ، عکس ھايی از رجال تاريخی 
  . کشور را پيدا کرده در آغاز ھر بحث ع<وه نمايد

پايان نامۀ (بنابرين من اين کار را با�تر از سطح يک مونوگراف
ارم روزی آنرا برای ترفيع علمی ارزيابی ميکنم واميدو) تحصيل ليسانس 

به اميد موفقيت وپيروزيھای ھرچه بيشتر اين . کانديد نمايند)پوھنيار(درسطح
  پژوھشگرجوان

  2015/ 2/ 10سيستانی،شھر گوتنبرگ سويدن 
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 مقاله بيست وھشتم

 

 :ِنظری بر رسالۀ پروفيسورداکترخالق رشيد

  مؤثر ی اچھره  خانميسردار محمدعظ

 ر افغانستان معاصخيدرتار

  

  داکترخالق رشيدپوھاند 

سردارمحمدعظيم خان، چھره ای مؤثر درتاريخ معاصر «رسالۀ 
 از سوی يک دانشمند افغان ، يک اثرتحقيقی جامع واستثنايی است» افغانستان

که درسطح  پروفيسوری تحصيل دارد وسالھای زيادی را در مراکز علمی 
واکادميک ھند به تدريس وپژوھش سپری کرده است ، ودر عرصه  تاريخ  

  .وادبيات پشتو صاحب مطالعات وسيع وگسترده ای  ميباشد
ان پشتو ًداکتر خالق رشيد، سابق استاد پوھنتون کابل وفعB استاد زب

در پوھنتون جواھر لعل نھروی ھندوستان، اين پژوھش را ، به زبان دری که 
زبان مادری اش نيست،وزبان دوم او شمرده ميشود، به نگارش گرفته 

او دراين اثر، از سردار . ًوحقيقتا که خيلی زيبا و روان نوشته است
اکنون محمدعظيم خان چھره ای بدست ميدھد که از قلم  مؤرخين افغان، ت

  .آنچنانکه حق اوبوده ست ، به دست داده نشده است
دراين اثر شما با چھره يک اداره چی ورزيده، يک رھبرنظامی ماھر 
، يک شخصيت ملی و دور انديش ومدافع سرسخت تماميت ارضی کشور 
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شخصيتی که قبل از تجاوزات حکومت سيک ھای پنجاب . آشنا ميشويد
شاور وکشميروملتان از بدنۀ برھبری رنجيت سينگ برای تصرف پ

افغانستان، او از انگليس ھا دعوت کرده بود تا برای جلوگيری از مداخBت 
ودست اندازی ھای  سيکھا درخاک ھای افغانستان و يا قلمرو انگليس، پيمان  
ًدوستی ببندد و عليه سيکھا مشترکا دست به اقدامات نظامی بزنند، اما از 

يت پيشروی بسوی خاک ھای افغانستان را آنجايی که انگليس ھا خود ن
 پيمان دوستی وعدم مداخله 1808داشتند، به بھانه اينکه با سيک ھا درسال 

درامور يک ديگر امضا کرده اند،نميتوانند برضد دوست خود پيمان ديگری 
امضا کنند، از تقاضای سردارمحمدعظيم خان سر باز زدند،مگربه دوست 

چراغ سبز نشان دادند تا ابتدا کشمير و بعد تر وھم پيمان خود رنجيت سينگ 
  .پشاور را از پيکر افغانستان جدا نمايند
برای من تازه گی داشت، ) درفصل دوم( دومين نکته ايکه دراين اثر

نقل تعھدنامه آخرين پادشاه مغلی ودرتاريخ مورخين افغان به چشم نميخورد ، 
 در آن، تمام مناطق واقع در ھند محمدشاه کورگانی با نادرشاه افشار است که

ووقتی .غرب رودخانه سند و قلعۀ اتک جزو قلمرو نادرشاه شمرده شده است 
نادرشاه بدست سران نظامی دربارخود به قتل ميرسد وامپراتوری اش از ھم 
می پاشد، در افغانستان، احمدشاه درانی دست به تاسيس دولت سدوزائی ميزند 

يکند وبا آنکه دھلی را فتح ميکند، اما سرحد و چندين بار به ھند لشکرکشی م
خود را در سمت شرق با ھند، رودخانه سند وقعلۀ  اتک می شمارد و به 
ھمين خاطرمرحوم غبار، اتک را سرحد طبيعی دولت احمدشاه درانی 

  .ميخواند
ھزاران صدھاو دکتور خالق رشيد اين سند مھم تاريخی را ازميان 

يس کرده و دراين رساله اقتباس وضبط نموده سند آرشيفی ھند پيدا و رونو
 تاريخی در مورد قلعه اتک به عنوان  سرحد مھم يک دست آويز راو آناست 

 می شمارد ] که جانشين نادرشاه افشار شده بود[دولت احمدشاه   درانی
 .که دربحث درمورد خط ديورند، مورد استناد قرارداده شودوانتظار دارد 

  .ه  متن آن عھد نامستينا
 نقل عھد نامه

 ی کارپردازان سلطنت مجد شاھی شاھی امنای که حسب ا�ستدعانست،يا"
حوالت کاگذاران صاحب مملکت  ،افتي ی پرداخته ،وچون آراستگرشيبتحر

 منزلت ، بھرام واني حضرت کی که بندگان عالني ازقبل« .ايران ساختند
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، پادشاه ظل  دوران ني سطوت ، شاھنشاه جھان سلطان سBطخي ، مرصولت
 بارگاه، السلطان المکرم والخاقان آسمانهللا اسBم پناه ، خاقان سکندرآستان ،
 ی امور، روانه ای بجھت بعضانيلچيا�عظم نادرشاه خلدهللا ملکه، ا

 متعھد اتمام آن ازمندي نني فرموده بودند، وای درگاه الھازمندي ننياحضور
 وارد ی آورادي یبراقندھارمطلب گشته، بعداز آنکه محمدخان ترکمان از

 جواب نامه لي وتعطفي وتوقفي دولت درتسوني امنا وکارگذران اد،يگرد
تا آنکه ورود موکب . دندي ماده مخالفت گردمحرک حضرت برآمدھیاعل
 کرنال ی حضرت بحدود ھندوستان اتفاق افتاده، درقصبه ای عالونيھما

 الظھور فتح یرجلين واقع شد وی وجنگ سلطاننيقي فری قضا تBقیبمقتضا
 .دي گردطالع زوالیوظفر ازمشرق آن دولت ب

 ی ترکمان وسرچشمه الي جاه آن بزرگ ادي پاد شاه جمشحضرتي عالچون
 مBقات ضي مستظھر، وازفشانيا( کذا( واحسان مروت نمودند بصوبیمردم

 بھره ورگشته، باتفاق وارد دارالخBفه ون،يومجالست بزم وازم رشک ھما
 رسلطنتي وکنوز وذخاسي وجواھر ونفاني خزای وتمامميباد ر سد آجھان شاه

 متعلق بآن سرکارساخته، ، حدهي عللي تفصازبموجبيھندوستان، برسم ن
 را بخط قبول ی بعضی درگاه الھازمندي ننيآنحضرت برحسب ا�ستدعا ا

 هي کورگانهي واتحاد که مراعات سلسله علتي اھلازعالم موصول نموده
 ني تاج ونگباشد، ی مشاني مطمح نظر قدس منظر اه،يرکمانومراقبت دوحه ت

 نيچون ا.  درگاه اله مفوض وموکل فرمودندازمندي ننيسلطنت ھندوستان را با
 د،ي آی پدر درباره فرزند واز برادر نسبت به برادرنماز  کهتي عناهينوع عط

ھذا  لوست،يپ  درگاه اله بوقوعازمندي ننيآزان شاھنشاه بلند جاه، نسبت با
 سنده وناله یاي رود اتک دری ممالک سمت غربی تمامی معننيدربرابر ا

 عبارت از پشاوروبنگشات و دارالملک که  سندهیايسنگره منشعب از در
  وکوھستان ومساکن افغان وھزاره جات و قلعه بھکروسنگھرنيکابل وغزن

ھته  وصوبه ترھمي وغهي وبلوچهي جات ومساکن چوکرهي آباد و �رکان ودوخدا
 ريوسا( کذا) سموال وکھبران وپرگنه  وپرگنه جوننيوقلعه راھمه و قصبه بد
دژھا ( کذا) منابع رود خانه اتک وبکرناجنگ یپرگنات وبنادر از ابتدا

 سنده وناله یاي درکهي آب مذکورمشعب تھته را گرفته باشد، تا حد که واماکن
جھت ازجھات  بھرابد،وآنچهي ی اتصال مطي محیايسنده وناله ساگربدر

 سند وناله یاي دری آن ورسمت غربی اتک وشعبه ھایايازمزارعان در
 ممالک محروسه مهي باشد، مخصوص آن دولت نادره وضمشده سنگره واقع
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 وبندگان آن خداداد  ، که من بعد گما شتگان آن دولتميسلطنت قاھره نمود
حل وعقد  وربط مما لک وپرگنات مذکوره ورضبطي ، مناشاديآستان سپھر بن
 . آنجا بوده باشدی پااياوبراي وسکنه و رعایاھال هي وکلهيمھمات جز

 ازمندي نني متعلقه باتي مما لک مسطور را ازو�ن،ي دولت ابدقرني ایامنا
 چي از آنھا مرقوع داشته، بھهيبالکل  رایدرگاه موضوع نموده ، قلم امرونھ

  و داور قلعهنديه نما ننھاي ایايوجه ، دخل در پرگنات مزبور وسکنه و رعا
 یاي رود اتک و دری که جانب شرقتي و�ري بندر و اوچ وسایوشھرلوھر

 ».به مملکت ھندوستان خواھد بود.  سنده وناله سنگره واقع شده باشد، متعلق
 ، طبع �ھور،عي وقاعيانندرام مخلص ، بدا ( 205»1152 محرم 4٠ مورخه
  )108ی ال106صص 

توجه مرا جلب کرد،اينست که سردار سومين نکته که دراين رساله 
محمدعظيم خان آنقدرھا که مورخين افغان برآن تاکيد کرده اند، مرد پول 
دوست وخود خواھی نبوده است،بلکه پول برايش در برابر منافع ملی 
بخصوص برای دفاع از ميھن و تجھيز سپاه غرض مقابله با سيکھای توسعه 

تی ميمرد، به پسرش که جانشينش ميشد چنانکه وق. طلب،  اھميتی نداشته است
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 افشار است وقلعه اتک ھمان سرحد امپراتوری اينکه گفته شود  دولت درانی جانشين دولت نادرشاه - 
 اين زيرا . قوی شمرده نميشوداحمدشاه بابا نيز شمرده ميشود، برای تثبيت حقوق تاريخی افغانستان سند 

عھد نامه سرحد قلمرو نادرشاه افشار را درشرق  تا رود سند وقلعه اتک مشخص ميکند،نه سرحد قلمرو 
يک چنين فتوحات خود تا دھلی ،در زمان نيزمی بايد احمدشاه بابا .  ھنداحمدشاه درانی را با دولت مغولی

  . عھدنامه ای را بادولت کورگانی ھند امضا ميکرد

مھمترين دليل مدعيان ترديد قرارداد ديورند، تحميلی بودن آن وعدم تساوی اختيارات متعاقدين 
ز امير عبدالرحمن خان با جانشين او امير انگليس ھا اين باريکی ھا را درک ميکردند و بعد ا. استقرارداد

نيز آن را برجانب افغانی 1919حبيب هللا خان نيز ھمين قرارداد را تجديد عھد کردند و در معاھده راولپندی 
 بارديگر آنرا مورد تائيد جانب 1921قبو�ندند وحتی در معاھده برسميت شناختن استق<ل افغانستان در 

  . افغانی قراردادند

انگليس که يک طرف چون با تقسيم نيمقاره ھند به دو کشور ھند وپاکستان،  1947 درسال
نقطه است از ھمين  شود،باطل شمردهبايد  از ميان رفت ، بنابرين قرارداد خود بخود قرارداد ديورند بود،

ين پاکستان ميگويد که او جانش . با پاکستان ادعای ارضی را مطرح کندکه دولت افغانستان ميتوانست
حکومت ھند برتانوی است ودولت افغانستان بايد قراردادی را که امير عبدالرحمن  با نماينده انگليس 

اما حکومت افغانستان مدعی است که افغانستان . ده است، معتبر بشماردکر امضاء 1893سرتيمرديورند در
ين دليل است که سياسيون کدام قراردادی را امضاء نکرده است به ھم) پاکستان(با دولت جانشين انگليس

ير  دولت افغانستان را ز، طالبان وداعشيانريستی تروعمليات  با توسل به توطئه ھا ودسايس و، پاکستانی
گو و کشور به گفتبا پاکستان در مورد خط ديورند وسرحد ميان آن دفشار قرارميدھد تا مجبور شود 

  .دنسبپردازد وسرانجام اين خط را برافغانستان برسميت بشنا
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وصيت ونصحيت کرد که اين پول ھا را در راه مقابله با سيکھا وبدست 
آوردن دوبارۀ سرزمين ھای از دست رفته چون ملتان وکشمير بکار ببرد نه 
در راه عياشی وخوشگذرانی، وبه ھمين خاطر برادرخود نواب جبار خان را 

، اما بعد از مرگ سردارعظيم خان، بحيث وصی ومشاور پسرتعيين نمود
پسرش آن ھمه پول را در راه ارضای خواھشات خويش به ھدر داد و در آخر 

  .خود و خانواده خود را به رودخان سند انداخت وغرق کرد
چھارمين نکته تازه دراين رساله ، بازتاب نظريات مورخين و 

 مورخين نويسندگان ھندی وکشميری و خارج از اين ھردو دسته، يعنی
خارجی است که در مورد وظيفۀ تاريخ ومؤرخ وحکام کشمير ابراز داشته 
اند، و اين کار را مؤرخين افغانی بخاطر عدم دسترسی به منابعی که جناب 

  .پروفيسور خالق رشيد به آنھا دسترسی يافته، نداشته اند
پنجمين نکته، اشارت دوکتورخالق رشيد، به اوضاع فرھنگی کشمير 

اين بخش نام اديبان و شعرايی به چشم ميخورند که يکی از آن ميان، در. است
کسی که حماسۀ قھرمانيھای وزيراکبرخان درجنگ اول .حميد کشميری است

افغان وانگليس را به نظم کشيد و يک منبع مھم تاريخ مبارزات مردم ما را با 
  .نظم موزون خود ، جاويدانه  ترساخت
است که من اين اثر را يک منبع تازه به خاطر اين نکات بکر وتازه 

برای مورخين افغانستان ارزيابی ميکنم وبنابرين  تاليف اين اثر ذيقيمت را به 
جناب داکتر صاحب خالق رشيد صميمانه تبريک ميگويم و موفقيت ھای 

  .بيشتر شان را در راه خدمت به فرھنگ وتاريخ کشور آرزومندم
  کانديد اکادميسين سيستانی

  2016/ 15/3سويدن 
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  ممقاله بيست ونھ

  

  کتاب داکترشرقدو برداشتھای من از

  

   سرخ يا سياهمکودتای پنج -1

   بود؟ن چیپيام داودخان به مردم افغانستا

  

  :مدخل

من وداکتر حسن شرق، ھر دو از و�يت دور افتاده وکم انکشاف يافته 
ر نداريم، زيرا در فراه ھستيم، اما شناخت ومعرفت دقيق و نزديکی از ھمديگ

تمام دوران تحصيل و ماموريتم او را نديده ام و فقط يکی دوبار در عھد داکتر 
نجيب هللا در محافل رسمی برای پنج شش دقيقه غرض ادای احترام با ھم 

بنابرين چنين فکر نشود که من . روبرو شده ايم وبعد از آن ديدار نداشته ايم
ميدانم که داکتر حسن شرق . کنمبخاطر روابط شخصی از او حمايت مي

دشمنان ومخالفان زيادی دارد واين قلم در صدد دفاع ازعملکرد وی نيست، 
زيرا خودش صاحب قلم است وھم بھتراز ھرکسی ديگرميتواند ازخود دفاع 

اما دفاع ازحقيقت بايد نزد . کند وکتاب اخيرش سندگويای چنين پاسخی است
  . با ارزش ترباشدانسان با وجدان از ھرمناسبت ديگر

در ) قرن بيستم1978تا 1953از (داکترحسن شرق که ربع يک قرن 
متن وبطن رخدادھای سياسی کشور قرار داشته است، به نظرمن آنکسی 
نيست که فرھنگ ميخواھد از او يک چھرۀ کمونست در زير ريش داودخان 

  . نمايش دھد

) ا سياه کودتای پنجم سرخ ي(از نوشته ھای اخير داکترحسن شرق 
 برمی آيد که او نه پرچمی بوده و نه خلقی ونه ،در افغان جرمن آنBينمنتشره 

ولی . اخوانی، و نه به چنين چيزی خودش اعتراف يا اشاره ای کرده است
بدون ترديد رھبران خلق و پرچم و جمعيت ھای اخوانی را بخوبی می 

است وخواھی شناخته، واھداف سياسی وايدايلوژيک آنھا را می دانسته 
  . نخواھی، داودخان را در جريان می گذاشته است
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ھمچنان از نوشته ھای داکترحسن شرق، آرزوھای يک انسان مصيبت 
چشيده که جز آزادی وعدالت و دموکراسی ومحو فقر وبيسوادی درکشور 

واين آرزوی ھرانسان وطن پرست و . چيز ديگری نميخواھد، حس ميشود
  .نبايد به معنی چپی وکمونست تعبير و تأويل شودترقيخواه اين کشوراست و 

داکترحسن شرق کارخوبی نمود که چشم ديدھا و تجربه ھا و دانستنی 
ھای خود را به حيث يک شاھد وناظر آگاه  از نظام سياسی سلطنت 
وچگونگی تعويض آن به رژيم  جمھوريت در آخرين سالھای زندگی اش در 

  .  ميراث گذاشتغربت نوشت و به نسل ھای آينده به

من فکر ميکنم که او خواسته است از تجارب خود در حيات سياسی 
اش، برای فرزندان کشور درسھای خوب تاريخی ارائه کند تا از آنھا 

داکترشرق درکتاب اخيرش . بياموزند واز ناکامی ھای شان عبرت بگيرند
ھمانگونه که ازاتحاد ويک دلی تعدادی از افسران جوان تحت رھبری 
داودخان وموفقيت شان درتغيير رژيم سلطنتی بحث رانده است، ازعلل 
فروپاشی اولين دولت جمھوری که روزی برای تاسيس آن با ھم متحد شده 
بودند، مگر دراثرسوء تفاھم و خود خواھی ومخالفت ھای شخصی ، خود  

  .زمينه سقوط خويش را فراھم ساختند بخوبی سخن رانده است
ارزشمندی گفته ھای داکتر شرق را درمقايسه با نکته اساسی ای که 

بوی بد نفاق  نوشته ھای فرھنگ نشان ميدھد، اينست که از نوشته ھای شرق،
قومی واتنيکی به مشام نميرسد،درحالی که يکی از خصوصيات بارز تاريخ 

 من نه .کاشتن تخم نفاق ملی است) افغاننستان در پنج قرن اخير(فرھنگ 
 شکايات ديگر ھموطنان پشتون را در بارۀ تاريخ او شنيده تنھا ازاين ناحيه 

وخوانده ام، بلکه خودم  ضمن مرور برتاريخ او ، متوجه اين نوع مين گذاری 
ھای خطرناک شده ام وبطور خاص در سه موضع از مين گذاری ھای او 

  . مکث کرده ام و درنظردارم روزی آنرا به اطBع ھموطنانم برسانم

ته ھای داکترشرق آنست که گفته ھايش در شرح خصوصيت ديگرنوش
رخداد ھای سياسی زمان داودخان با حقيقت حيات سياسی رئيس جمھور 

 در کنار اين دو .وفق دارد و از گزافه گوئی و گمانه زنی وتھمت مبرا است
نکته، شرق يک چيز ديگر را ھم ميخواھد به خواننده بگويد که او يکی از 

اودخان بوده است وھرگز به ولی نعمت خود ھمکاران صادق وھمفکر د
خيانت نورزيده وھرنوع اتھام خيانت از جانب او به داودخان، دروغ محض 

ازاين لحاظ . است و جزافترا وتھمت از سوی دشمنان او چيزی بيش نيست
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 سرطان و 26نوشته ھای داکتر شرق در مورد داودخان و چگونگی کودتای 
  .ينان واعتماد به نظر می آيدپيامد ھای آن بيشتر قابل اطم

از آنجايی که  داکتر حسن شرق بعد از سردار نعيم خان، نزديک ترين 
و با اعتبار ترين ھمکار شخص داودخان بود، واز آنجاييکه  داودخان يک 
شخص مسلمان ودارای طرزتفکر ملی بود،نميتوان تصور کرد که منشی يا 

. ر يا تمايBت کمونستی باشدمدير قلم مخصوص او کسی باشد که صاحب افکا
بنابرين ميتوان گفت که داکتر حسن شرق نيز مثل داودخان دارای طرز تفکر 

و اين نزاکت اداری .  روشنفکرانه و روحيۀ وطنخواھی ومليگرايی بوده است
را  او بھتر از ھرکس ديگری درک ميکرد و ميدانست که گرايشات غير 

. اقبت و پيامد ناگوار وسنگين دارداسBمی  در دستگاه حکومت داود خان ع
: بنابرين کمونست خواندن داکتر حسن شرق مثل آن است که کسی بگويد

 وچنين گفته يی  داودخان دارای انديشه ھای چپی يا کمونيستی  بوده است؟
معلومدارعاری از حقييقت است  و برای ملت افغانستان وشورويھا  درعمل 

ند کمونست باشد، بنابرين او را با تمام اميال ثابت شده بود که داودخان نميتوا
ملی ومسلمانی اش  قبول کرده بودند تا با تعقيب سياست بيطرفی  نه غربی 

  .باشد و نه شرقی
 

  پيام داودخان چی بود؟ 

برخی با حدس وگمان ميگويند که داودخان، داکتر حسن شرق را 
رت دور و به بخاطر تمايBت چپی ووابستگی اش به پرچم، ازمعاونت صدا

  :ميگويداما خود شرق . سفارت درجاپان تبعيد نمود
 ھم شود،ی مجادي سوء تفاھم ا)انيکودتاچ( که در رأس قدرت یزمان«

به شھادت (  تي جستن از قبول مسئولی و ھم دور،یداريمقاومت و ھم پا
 از حوادث شوم، یري جلوگی براو. کندی مبتي مصجادي ا)سرگذشت کودتاھا

 منافع ی که در رأس قدرت قرار گرفته بودند، برایاز دو نفر یکي یستيبا
 که سوء تفاھم يیو از آنجا.  کردی میني مملکت، عقب نشی ادارنسق ویمل
 ی دسته جمعتي اصل حاکمبه  شد طرف معتقدی می جانبه بود، به آسانکي

 فروکش کردن ی محمود، محض برااي آنرو بدون فشار احمد و از.کنار رود
 با اني کودتاچیاحتمال  از برخوردیري و جلوگزينجال برانگافواھات ج

 کار ی درد سر، نه پولدي خرخشه و تولجاديورنه ا.  شان کنار رفتمگريکدي
ُ اگر با وجود اتھامات دم به دم و تعقًبناء .ی تفنگو داشت و نه ھم توپ  باتيُ
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 رد  نفرکي شد اضافه شدن ی که میزي بودم تنھا چی در کابل ھم مريگيپ
 داکتر حسن شرق،کودتای پنجم سرخ يا (».چي ھی بود و باقی ثور م7 انيجمع قربان
 )2016، جو�ی 12سياه،قسمت 

شرق د�يل ديگری ھم برای دور شدن خود از کابل بيان کرده وآن 
افواھات وتقاضای ھای پيھم شاه و خانوادۀ شاھی به داودخان برای دورکردن 

 خود داودخان به شرق شکايت ميکند شرق ازقدرت بود تا آنجاکه روزی
وميگويد که ازين ھمه شايعات نزديکان شاه وخانواده ام در باره شما خسته 

از اينجاست که داودخان برای قطع اين افواھات ورساندن پيام خود به . شده ام
مردم توسط شرق، ابتدا سفارت فرانسه و بعدجاپان را به او پيشنھاد ميکند 

  . سر اطاعت ورضائيت می جنابندوشرق ھم بB درنگ 

 سفر جي نشد که از نتاسري جاپان بودم می چون رفتن« :شرق مينويسد
 از اوشان خواستمي که مني به ھر صورت ھمیول. مطلع شوم]داودخان[شان 

 شي دانم از پیداکتر جان م:  گفتستهي به من نگری کنم چند لحظه ایخداحافظ
 یکي اگر نکهي خوشم به ای ول،یستي ن خوشی رو شده ابه  که به آن رویآمد

  : کهديبگو  زنده بماند تا به مردم افغانستان]اشاره به من[از دوستانم 
 از شتري داشت، سوگند به خدا که با�تر و بی داود شما را دوست م

  ». و از ھمه کسزيھمه چ

  ) 2016جون 21قسمت دھم، افغان جرمن آنBين ... کوتای پنجم سرخ ياسياه داکترشرق،( 

 شده ري بدون مقدمه اش دلگۀ از گفتکهي حالدر:شرق عBوه ميکند 
 نيدر ا: گفت . دھدی در افغانستان روی شومۀ حادثنيخدا نکند چن: بودم، گفتم

 مرا بغل ی خداحافظی سپس براو. استري امکان پذزي پرآشوب ھمه چیايدن
 به یو ني آتشعشق .گرفت که متوجه شدم اشک در چشمانش حلقه زده بود

 آغوش او، چنان مرا به جوش آورده بود که اگر ی و گرمنشيمردم و سرزم
 از دست دادن مقام و ی به زبونی نکند احساس مرا تلقکه  گذشتی نمالميبه خ

 که یروز .کردمي مشي قطره ھزار قطره نثار پاکيقدرت کند، به پاداش 
 به ارهي طدانيم برادر و پسران محمد داود در مي جاپان بودم، محمد نعیراھ

 دختر بزرگ محمد داود با شوھرش یکي تورپیدھلوداع آمده بودند و ھکذا در
  ) ھمان منبع(». بود از ما استقبال کردندینظام جان که سکرتر سفارت دھل

به نظرمن، برای يک روستازادۀ پا برھنه،که بجز يک قلب سرشار از 
،واز برکت ذھن وفا وصفا و يک مغز دراک، ھيچ چيزی در بساط نداشت 

ذھين ومغزفعال وھوش دراکش توانسته بود  خود را تا مقام مديريت قلم 
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مخصوص صدراعظم قدرتمندی چون داودخان برساند وآنقدر مورد اعتماد 
باشد که تصميم  برای سرنگونی رژيم شاھی را با او درميان گذارد وپس از 

افتخاری با�تر ازآن پيروزی او را بحيث معاون خود تعيين کند، نميدانم چه 
  خواھد بود؟

 داکتر شرق توانسته بود اعتماد صدراعظم وبعد رئيس جمھور وتمام 
خانواده اش را چنان بخود جلب کند که ھنگام وداع ،برايش  اشک بريزند وبا 
ريختن اين اشکھا از وی قدرشناسی  نمايند و بعد او را به حيث نزديک ترين 

قه نمايند ؟ به گمانم که اعتماد پايدار داودخان دوست خود تا ميدان ھوائی بدر
در ھر دو دوره اقتدارش به داکترحسن شرق ، بزرگترين افتخارمعنوی 

  .وسياسی برای شخص داکتر شرق خواھد بود
داکتر شرق نيزدر نوشته ھايش ھمواره ارادت و اخBص خود را به 

 يی از آنجا«:دولی نعمتش داودخان صادقانه ابراز کرده ويکجا چنين مينويس
 به خنجر شاگرد یکي ني هللا امظي و حفیکه پس از کشته شدن نورمحمد تره ک

 آن نهيزم...، در زعامت ببرک کارمل )روس ھا( استادري به شمشیگريو د
   . را دنبال کنممي چرا سقوط کردنکهيا  تا داستانديمساعد گرد
 محمد ۀخان ۀ احترام به دروازی جھت ادای از ھمه با شتاب زدگاولتر
 ھفتاد ساله اش به دست مردان  که از طفل گھواره تا رادیخانه ا. داود شتافتم

 ني که اولی اخانه . شده بودنددي وطن شھۀفرزندان ناخلف و از خدا برگشت
 مردم ی و برادری برابر،ی سعادت و سربلندی براتيسنگ تھداب جمھور
 و دو ی چند سرباز شورو بود، اکنون در حراستشده افغانستان در آن گذاشته
 داود و محمد  بود، که بدون توجه به آنھا به روح پاکیسه بغچه بردار وطن

 از یکي کردم که ی ھم رزمش از خداوند بزرگ طلب مغفرت میشھدا
  : گفتهي خانه به کنانيمحافظ

   !ستي نارتگاهي زنجاي جان، اکاکا
  . به شما نه، اما به من ھست: گفتم

  )قسمت دھم، داکترشرق،( ».و از آنجا دور شدم
  

  : بذل وبخشش داودخان به مردم وھمکاران محتاج

ذکر اين بخش از خصوصيت زندگی داودخان برای من تازه 
وبسيارجالب است و بجز اقای قاسم باز که در مقا�ت  خود به اين صفات 
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نيک داودخان اشاره کرده، از زبان شخص ديگرنزديک به داودخان تا حال 
  .  است ومن فکرميکنم برای بسياری ديگران ھم دلچسپ خواھد بودگفته نشده

 يک به منسوب و متمول، شخص داود محمد«: داکتر شرق مينويسد

 زيادی زراعتی ھای زمين پدرکBنش و پدر کاکا، از که بود، متمول خاندان

 يا خود ًمثB مالی، مشکBت به ھمکارانش از کسی ھرگاه و بود برده ارث به
 شد، می گرفتار آن ھمانند مشکBت يا و مزمن مرض به منسوبينش از يکی

 در اما .کرد می کمک وی به خويش شخصی دارايی از صدا و سر بدون

 به المال بيت از ندارم ياد به و بود گير سخت ھا خيلی دولت دارايی از بخشش

  .باشد بخشيده ديناری و حبه قانونی استحقاق بدون خليفه کيسۀ از اصطBح

 نمی استفاده دولتی معاش از جمھوری رياست و صدارت زمان در او

 موروثی امBک )شاھی خاندان(اش خانواده اعضای برخBف حتی و کرد

 می توزيع رايگان مستحق اشخاص به و خيريه کارھای در را خويش

 برج متصل و شھرآرا سرک در که را ھايی دکان و ھا آپارتمان چنانچه.نمود

 کرايه خارجی ھای سفارت وبه تکميل که ای خانه دو با بود شده ساخته آن

 در ًمتعاقبا.بخشيد  مياشت سره به ش 1331 سال در )زايشگاه متصل( بود

 )شھرآرا باغ( شان شخصی امBک در بستری دوصد شفاخانۀ جريب ...ساحۀ

 و )خان ھاشم شفاخانۀ( آباد آھنگران در امBکش از ديگری قسمت فروش از
 واگذارشد عامه صحت وزارت به نادار مريضان استفادۀ جھت آنرا سپس

  .است شده مسمی مBلی زايشگاه به نام تغيير با اکنون که ،)ش 1353 سال(

 پنجاه( آباد جBل شھر قسمت بھترين در را خويش ديگر خانۀ و باغ

 قسمتی يا و شفاخانه يک درآن تا گذاشت ننگرھار و�يت اختيار  در )جريب

 ھای زمين  متباقی.نمايند اعمار پوھنتون استادان به خانه يا و طBب ليليۀ از

 ذريعۀ ش 1354 سال در عامه کتابخانۀ اعمار جھت شھرآرا در را خويش

 جريب پنجصد از ھمچنان .بخشيدند کلتور و اطBعات وزارت به يادداشتی

 را جريب صد )کندھار و پغمان دوراھی( تن چھل در زراعتی امBک و باغ
 مذکور قريه مستحق اشخاص و دھاقين به را متباقی و خويش دھایاو� به

  )ش 1346](درسال[ وار خانه ھر به زمين جريب پنچ تا دو  از )تن چھل(
 در )جريب بيست حدود در( را ديگرش باغ و خانه .بود داده شرعی قبالۀ
 واگذار دولت به ش 1353 سال در جمھوری پارک ساختن برای پغمان

  .شدند 

   دارای وی نشيمن خانۀ .داشت ای پيرايه بی و ساده زندگی داود محمد
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 طرح چون آن، وجود با ولی .بود معمولی تشناب سه دو و خواب اطاق چند

 آن در جمھوريت تأسيس جھت سلطنت، سقوط قوماندۀ و شاھی نظام تغيير

 اساسی قانون تصويب برای که افغانستان جرگۀ لويه بود، شده ريزی پی خانه

 جادۀ ،)ش 1355 دلو(بود داده جلسه تشکيل جمھور رئيس اولين نتخابا و

  )جمھوريت اولين تأسيس روز( "سرطان 26  "جادۀ نام به را مذکور خانۀ
 محمد ورثۀ رضايت جلب با مذکور خانۀ بايستی سبب آن  به .کرد گذاری نام

 جھت بن و بيخ از آنرا آنکه نه گرديد می حفظ تاريخی محل يک حيث به داود

  .داشتند می بر بارگاه و آرگاه ساختن

 نبود ماديات بر داود محمد گذاشتن پا جا درين ھدف صورت ھر به

 افغانستان از ش 1352 ازسال تنبان و پيراھن يک با که آنانی تا بود آن بلکه

 بازگستند، شده مجاھد و ميليونر و زمامدار که آن از پس بودند شده فراری

 مقابل در آور سرسام مصارف و برق و پرزرق ھای خانه ساختن از بايد

 و پروازی بلند نه کردند، می سرافکندگی و خجلت احساس خويش مردم
  ) کتاب11 داکتر حسن شرق، ھمان کتاب،قسمت ( ».پايدار و ھميشه آنھم طلبی، قدرت

  

  :مساعدت مالی داودخان با عبدالقادر  واسلم وطنجار 

 تقرر در لطف ھمانا کشانيد، داستان ينا به را گفته آنچه :شرق ميگويد

 طوری زيرا .بود وطنجار اسلم محمد و عبدالقادر به داود محمد مالی کمک و

 شخصا و بود می درمانده واقعا که کسی به اما کرد، می کمک او شد، گفته که

 را محتاجی اعتمادش مورد و نزديک دوستان از يکی يا و شناخت می را او
 تغيير در وطنجار اسلم محمد و عبدالقادر حاليکه در .کرد می معرفی وی به

 با و وفادار پاچاگل توسط اولی با داود محمد اما بودند، سھيم شاھی نظام
  رابطه)زرھدار 4 قوای قوماندان( نورستانی سرور محمد ذريعۀ دومی

 رويت به را آنھا ھيچکدام محمد داود رژيم تغيير در موفقيت از قبل و داشت،

 داکتر حسن شرق، ھمان  (.شناخت نمی چھره به اصطBح به و ودب نديده
    ) کتاب11کتاب،قسمت 

 1356 زمستان در عبدالقادر که زمانی«: داکتر شرق اشاره ميکند

 خويش شخصی پول به را او که است جمھور رئيس اين شود، می مريض

   دمحم کارۀ نيم خانۀ تکميل برای ھمچنان و فرستد می ھند به تداوی جھت

  .کند می مالی کمک افغانی صدھزار مبلغ وطنجار اسلم

   رئيس ھای محبت بارۀ در را بيشتری معلومات آرزوی که آنانی
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 خاطرات کتاب به بھتراست باشند، داشته عبدالقادر به خصوصا جمھور

 گردند آشنا ھايی چھره پستی و دنائت عمق به تا کنند مراجعه عبدالقادر خود

 حسن مقابل در جنايت آنھم شوند، می جنايت مرتکب قانهاحم اقدام يک در که

 داکتر حسن شرق، ھمان ( ».جوانمردی و احسان پاداش به خباثت و نيت
  ) کتاب11کتاب،قسمت 

بدينسان ما به ارادت واخBصمندی داکترشرق به شھيد داودخان آشنا 
ر ميشويم و درمی يابيم که او درمدت ھمکاری نزديک خود با داودخان آنقد
تجربه  ودانش اداره کردن را فرا گرفته بود که بھتراز از بسياری وزيران 
ميتوانست امور يک وزارت را به پيش ببرد، ولی او که نيتی برای رسيدن به 
مقام وزارت نداشت، ھرگز از صدراعظم تقاضای چوکی وزارت، نکرد و 

 ديگری مديريت قلم مخصوص صدارات داودخان را با�تر و برتر از ھرمقام
شمرد و تا آخر  به ھمان مقام با اعتبار مديريتی  قناعت کرد که داودخان آنرا 

بگذريم ازاينکه او اولين کسی بود که حاضر به قربانی خود در . ميخواست
  !راه تغيير نظام شاھی به نظام جمھوريت گرديد

 زھی شھامت ومردانگی آن شھيد دليروطن ومرحبا بر روستا زادۀ 
  !که با شجاعت پيشنھاد آن مردوطن پرست را لبيک گفتکرباس پوش 

  

  آيا داکتر شرق وداکتر پژواک وج<لرپرچمی بودند؟

متاسفانه تبليغات جنگ سرد، تاثيرات خود را بر اکثر نويسندگان و 
روشنفکران کشور ما بجا گذاشته و درکتب خاطرات وآثار تاريخی نيز 

الی قلم وطن خود مستثنی نيستم، من که از اھ. ميتوان نقش آنرا مBحظه کرد
درسالھای ھجرت با روبرو شدن با آثار چاپی وکتبی ھموطنان خود شاد 
ميگرديدم وسعی ميکردم زودتر آنھا را مرور کنم ونکاتی که بدرد کار من 

  . ميخورد،از آنھا اقتباس نمايم

که من در کشور سويدن پناھنده شدم و در کمپ 1995در سال 
مقدمه يی بر « شھر گوتنبرگ مصروف نوشتن کتابمھاجرين، در حومۀ
افغانستان (بودم، درميان افغانھای مھاجر تنھا کتاب» کودتای ثور وپيامد آن
، دست بدست ميگشت و من ھم با مرور کوتاھی برآن )در پنج قرن اخير

 سرطان 26کتاب، بعضی گزارش ھای سياسی ،منجمله چگونگی کودتای 
يکی . ات ديگری را از آن کتاب نقل گرفتمونام ھای اعضای کابينه ونک

  ازنکاتی که من از آن کتاب اقتباس ودرکتاب خود درج نمودم عبارت ذيل 



 435 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

  :است
 به عنوان رئيس خانداود سرطان، 27روز  بنابرگزارش فرھنگ،

که  اي  اسد کميته١١ به تاريخ  دولت افغانستان اعBم گرديد و جمھور
ضای حکومت جديد را تعيين و اعBن صBحيتش با�تر از دولت بود، اع

محمد داود، (سازمانی شش تن غير نخستين ھيئت وزيران از«  :کرد
قيوم وردک، دکتور نوين، دکتورنظر محمد لعبدا عبدالمجيد، انجنيرفايق،

، فيض �لهسيد عبدا(گروه پرچم ه و پنج تن حزبی وابسته يا ھوادار ب) سکندر
دو تن ديگر . بودتشکيل شده ) خلقی(دار  امحمد، باختری، محتاط و پاچاگل وف
هللا پژواک، وزير معارف، ادعای غير  حسن شرق معاون صدارت و نعمت

يا مقامات پرچم سازمان ھر دوی آنھا با بعد معلوم شد که اما . وابستگی داشتند
در ليست اعضای کابينه، نام محمدخان [ ». شتندرابطه نھانی داشوروی 

ًظاھرا « نيزثبت شده  ودر برابرنامش نوشته شده جBلر بحيث وزيرتجارت

،ھمان چيزی که در برابر نام ھای داکتر پژواک وداکتر حسن » غير سازمانی
ھمچنان محمدخان جBلرکه « :و در ادامه مينويسد. شرق نوشته شده است 
فرھنگ   )803-801، صص2فرھنگ، ج(» .پيوست] داودخان[چندی بعد به کابينۀ 
بين شخص ] بود[ايتBفی است]کابينۀ داودخان[دولت جديد«  :متذکرميشود که

ھمان منبع، (».ًسردار وگروه پرچم با سھمگيری تقريبا مساوی برای ھريک
  )800ص 

تذکرات فوق الذکر فرھنگ،چنين معنی ميدھد که داکتر حسن شرق  
وداکتر نعمت هللا پژواک و محمدخان جBلر، دارای ايديالوژی چپی بوده و به 

ان پرچم وابسته بوده اند،ولی بنابرملحوظاتی جريان پرچم آنھا را درجمله جري
حقيقت را خدابھتر ميداند، ولی از نوشته . اعضای مخفی خود پذيرفته است

ھای اين اشخاص تا کنون چنين چيزی بدست نيامده  که ثابت کند آنھا دارای 
  .ايدالوژی کمونيستی بوده باشند

نيز زمانی منحيث يک عنصر روشنفکر بايد متوجه بود که فرھنگ 
تحت رھبری غبار در عھد » وطن «وآزاديخواه منسوب به جريان سياسی 

اواخرعھد شاه  (1331حکومت شاه محمودخان بود و در تظاھرات 
 با 1334زندانی گرديد ودر عھد حکومت داودخان در سال ) محمودخان

سلطنت توبه کرد و وساطت برادر خود رشتيا عضوکابينه، از مبارزه برضد 
دوران زندان، وکنار رفتن از مبارزات سياسی و مورد طعن . رھا گرديد

قرارگرفتن از سوی ھمرزمانش، خواھی نخواھی بر ذھنيت او در مورد 
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داودخان وھمکاران وی تاثيرمنفی برجای گذاشته بود و حين مطالعه تاريخ او 
ان و دوران حکومتش انسان ميتواند زھر قلم او را  در ارتباط به داودخ

فرھنگ با ھمين موضع گيريھای سياسی اش بخاطر چند روزه .  احساس کند
 «به حيث ړبرک کارمل، از سوی داکتر حسن کاکمشاوريت خود در عھد ب

  )1081،ص 2افغانستان در پنج قرن اخير،ج(» يک چپی دموکراتيک مربوط به پرچم 
  .ی را تائيد نميکنددرحالی که کتاب تاريخ او چنين چيز.خوانده شد

 سقوط در پنجم کودتای«اکنون نشر کتاب جديد داکترشرق،تحت عنوان 

در  پورتال افغان جرمن آنBين، به اھتمام »  ؟سياه يا سرخ جمھوری دولت
بخش  آن به اين نتيجه 12من از مطالعۀ . استاد صالحه واھب ادامه دارد

 روشنفکری از عھد رسيده ام که بين فرھنگ و اشخاص مذکور نقاضت ھای
داودخان به اينسو وجود داشته است، و از امکان بدور نيست که آنھا در بارۀ 

بنابرين ميتوان . ھمديگرخود از راز ھای با خبراند که ما از آن بی خبريم 
استنباط کرد که  فرھنگ با چنين اشاراتی خواسته آنھا را در انظار ھموطنان 

 7زيرا کودتای.ق،کم بزند و انتقام بگيردغير وابسته به حزب دموکراتيک خل
ثور مس آن حزب را معلوم کرد وحيثيت فرد فرد اعضای آن را درنزد 

  . جامعه افغانی بزمين زده است

 که من 1995با درک چنين نکته ای، ميخواھم متذکر شوم که تا سال
 در پنجم  کودتای«بنامکتابم را مينوشتم، کتاب  خاطرات سياسی داکتر شرق 

 تاسيس « که فشرده يی از کتاب»؟سياه يا سرخ جمھوری دولت وطسق
اواست،ھنوز نشر وبدسترس عBقمندان » وتخريب اولين جمھوری افغانستان

قرارنگرفته بود و يا اگرنشر شده بود، بدسترس من نرسيده بود تا از آن 
استفاده مينمودم و برمبنای آن،از نقل عبارات وگزارش ھای فرھنگ درکتاب 

 که با مطالب آثار منتشرشده از قلم رجال مطرح در قضايای سياسی خود
بنابرين عدالت وانصاف می طلبد تا . کشور درتضاد قرار دارند، حذر ميکردم

براينگونه عبارات ونقل قول ھا تجديد نظرصورت گيرد و بار اتھامات حتی 
  . المقدوراز روی شانه ھای اشخاص مطرح برداشته شود

تابم تقاضا ميکنم تا نقل قول ھای  متعلق به تاريخ از خوانندگان ک
. فرھنگ را بازنگری کنند و بعد از دقت و تحليل عميق،  قبول يا رد نمايند
البته من در تجديد نظر برآن کتابم، نقل قول ھای تاريخ فرھنگ را نقادانه  

           .بازنگری خواھم نمود

* * *  
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   : شاعردر مورد خيانت استاد خليلی

يک قضيه » کودتای پنجم سرخ يا سياه؟«اب کت دراکترحسن شرق ًد
« :شرق مينويسد. سرحدی راشرح ميدھد که در آن پای خليلی دخيل بوده است

 وزارت داخله خبر داد که شب گذشته  برتھانه  جات کBتۀ 1355درماه ثور
نظرخان، تيغات، اسپران، �ش وجوين، قلعۀ فتح وچھار برجک، اشخاص 

شناس حمله ور شدند که خوشبختانه، با وجود اينکه محافظين سرحدی مسلح نا
درتھانه جات مذکور سBح وحتی البسه واغذيۀ کافی نداشتند، در دفاع از 
موقف خويش تعدادی از حمله آوران را می کشند وچند تن از آنھا را زخمی 

 تن از مدافعين افغانستان ھم يک نفر شھيد وپنج.واسير ومابقی فرارميکنند
قرارگفتۀ محافظين سرحدی مھاجمين به ايران فرارکردند  .زخمی شده بودند

واعترافات اسيران ھم نمايانگر اين بود که مھاجمين درايران تجھيز واز آنجا 
( ».جھت ويرانی تھانه جات وايجاد بی نظمی در آن مناطق ھجوم آورده بودند

  )5ص داکترحسن شرق، کودتای پنجم سرخ يا سياه، بخش نھم،

به ياد گزارش محرمانه سفيرايران از قول مرا خواندن اين نوشته 
خليلی سفيرافغانستان در بغداد انداخت که به اسدهللا علم وزير دربار 

دوماه قبل از حمله برتھانه  (ش1354/ 27/11شاھنشاھی ايران درتاريخ 
 بود ودر آن از شاھنشاه ايران استدعای مسلح هفرستاد) جات افغانستان

کردن افغانھای که جھت کار به ايران وارد ميشدند عليه دولت جمھوری 
  .افغانستان کرده بود

برای  ...«:آقای شھيد زاده سفيرايران دربغداد دراين مورد مينويسد
مزيد آگاھی به استحضار جناب عالی ميرساند که چون ظرف اين دو ماه اين 

به ديدن )ل هللا خليلیخلي(دومين بار بود که سفيرافغانستان مقيم بغداد
اينجانب آمد واين مطلب را اظھار ميداشت، برای اينجانب يقين حاصل شد که 
مايل است موضوع به شرف عرض ملوکانه رسانيده شود، لذا من غير 

باقيد قسم .مستقيم جويای نظر او در بارۀ گزارش اظھاراتش به تھران شدم
بوسيلۀ جناب عالی به ازاين جانب خواست که عرايضش بطورمستقيم تنھا 

شرف عرض مبارک شاھنشاه رسانيده شود واحدی غير از آن اط<ع پيدا 
  ».نکند

مطلبی که سفير ضمن صحبت دانسته يا  «:شھيد زاده ع<وه ميکند
ندانسته به آن اشاره کرد و بنظر اينجانب شايان کمال توجه است آن بود که 

جھت پيدا کردن کار وامرار گفت ھم اکنون ھر روز تعداد زيادی از افاغنه 
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معاش بصورتھای مختلف به ايران می آيند واينھا مترصد آن ھستند که 
ًکسانی با آنھا تماس پيدا کرده آنھا را متشکل نمايد تا احيانا مسائلی را عليه 

خاطرات اسد هللا علم،وزيردربارشاھنشاھی : رک(».حکومت فعلی افغانستان بوجود آورند
،بحوالۀ داکترحسن شرق،تاسيس وتخريب نخستين جمھوريت 461تا459، 458حات ايران، ج پنجم، صف

   )  242،243صص  درافغانستان،چاپ سوم،
اگر دولت ايران از افغان :  کهاين بوداستادخليلی نکته مھم در پيام 

ھای که برای کار به ايران می آيند، لشکری تنظيم وبرافغانستان حمله کند، 
آنھا   لشکر به مقابله  برنخواھند خاست، چونکهمردم افغانستان با اين

  ؟؟؟ شاھنشاه ايران را شاھنشاه خود می پندارند

خوشبختانه چنانکه خوانديم سربازان دليرسرحدی افغان با پايمردی از 
ًمرزھای کشور خود دفاع کردند و مھاجمين مسلح را قسما سرکوب وبرخی 

ی برشاھنشاه پرستی مردم را دستگير کردند و برادعای دروغين خليلی مبن
 ،]1[خيانت ملی  يکخليلیاستاد  عمل اين . افغانستان خط بطBن کشيدند

  .محسوب ميشود
________________   

 :چنين تعريف شده است»خيانت ملی«در دانشنامه ويکی پيديا ] 1[
شرکت کردن در جنگ عليه کشور خود، کوشش در براندازی حکومت کشور، «

ھای اط<عاتی کشور برای  ھا يا سرويس  نظامی کشور، ديپلماتجاسوسی در نيروھای
نيروھای بيگانه و سوءقصد به رھبر يا رئيس کشور از جمله موارد خيانت بزرگ 

برای موارد و مصاديق خيانت ملی در قوانين اساسی و .آيد به شمار می) خيانت ملی(
  )ی پيديای فارسیويک(».است جزائی ھر کشور موارد جداگانه يا مختلفی درج شده

  

   برداشتھايی از کتاب تاسيس وتخريب اولين جمھوری درکشور- 2

  

  ا.خ.د.ھای حندازياتفرقه تمی ھا و داکتر شرق در مورد سديدگاه 
  

داکتر حسن شرق، يگانه  کسی از نسل دولتمردان عھد سلطنتت تا 
جمھوريت و رژيم چپی حزب ديمواتيک خلق ميباشد که در متن وبطن 

ًقضايای سياسی شخصا حضور داشته است وآنچه را او در باره  بيشترين 

رخدادھای سياسی واجتماعی کشور ثبت کرده است، از اھميت خاصی 
  . برخوردار است



 439 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

زير ) تاسيس وتخريب اولين جمھوری افغانستان(اودرکتاب خود
درافغانستان ستم ملی، شعار تازه ايست  :مينويسد » ستم وستمی ھا«عنوان 
يخ ادبيات، برای بار اول با سرازيرشدن تاجيک ھا واوزبک ھای که درتار

از جانب بعضی از ) با ھجوم کمونست ھا به کشورشان(مھاجر به افغانستان
آنھا که وابسته ويا گماشته ستون پنجم شوروی بودند، ميان درھای بسته 

 وبا �نه ميکنند. خ.د. زمزمه ميشد، تا اينکه سالھای بعد سBلۀ آنھا در بطن ح
بنابر تمايل شوروی مشوق وحامی ستميھا بودند،يکی . خ.د.اينکه رھبران ح

ًدو نفر از بدخشيھا از دامن حزب می لغزند وعلنا پايه واساس جمعيت ستمی 

. شعار آنھا بود، ميگذارند) طبقۀ حاکمه ستمگار(ھا را که دشمنی با پشتونھا
انشعاب آنھا از در آن روزھا پخش مفکوره ای ستمی، آنھم ازبدخشان و

چرا که به زمامداری اخBف سردار پاينده . سوال برانگيز شده بود.خ.د.ح
. خان، با�ترين مقامات دولتی بعد از خاندان سلطنتی متعلق به بدخشانيھا بود
زيراخانم امير عبدالرحمن خان مادر اميرحبيب هللا شھيد ومادرکBن 

. حمدظاھرشاه ھم بدخشان بوداعليحضرت امان هللا از بدخشان، وخانۀ دوم م
ًبناء بدخشانيھا برخBف اقوام ديگر با اين خاندان سرجنگ نداشتند و پشتون 
ھای فراری ھم در سرزمين بدخشان کمتر ديده می شد، ولی بازھم بدخشی ھا 

آيا ستميھای بدخشان سرنخی با دربار .ستمکش وپشتونھا ستمگر گفته ميشد
ولی مفکورۀ آنھا با اينکه مطابق خط .تداشتند؟ سند ومدرکی در دست نيس

درمنطقه بود، با ) تفرقه  وتجزيه قومی کشورھای ھمجوار(مشی شوروی
زيراسلطنتی ھا تصور آنرا داشتند که مفکورۀ .منافع سلطنت گره خورده بود

ًبناء .ستميھا خواھی نخواھی پشتونھا رابه طرفداری سلطنت برمی انگيزاند
ل ميکردند و فعاليتھای تخريبی اوشان را ناديده ترويج مفکوروی  آنھارا تحم

داکترحسن شرق، تاسيس وتخريب نخستی جمھوريت افغانستان، چاپ  (».ميگرفتند

  )310سوم، ص
» ايجاد تفرقۀ قومی وترويج ستم ملی«زيرعنوان داکتر حسن شرق، 

  برای پخش مارکسيزم وباقیچند نفر از کمونست ھای وطنی... «:مينويسد 
انستان در حلقۀ ممالک کمونستی وشکست جنگ جويان افغان وبھم  افغماندن

ريزی افغانستان واستحکام نظام شوروی به پياده کردن تفرقۀ قومی متعھد 
تشکيBت رسمی وعلنی تحت نام وزارت اقوام وقبايل ، ]آنھا... [شده بودند

ًوزارت امور مليت ھا وبعدا تشکيل حکومت ھای جداگانه برای و�يات سمت 

مال ، شورای مرکزی مليت ھزاره و شورای مرکزی مليت کوچيھا وخود ش
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مختاری نورستان، وغيره با صرف ميلياردھا افغانی بنام بوديجه مخصوصه 
ای بدون حساب دھی فعاليت ھای خود را تنظيم و ترتيب داده بودند، تا 
ه  پشتونھا را به جان تاجک ھا و،ھزاره واوزبکھا را به جان پشتونھا انداخت
ودر عين زمان شيعه وسنی را نيز بياد داشتند وبرای بھم انداختن آنھا خود 
ھيئت رھبری بنام تاجک ، پشتون، ھزاره واوزبک روزانه با يک مشت از 
پيروان عاقبت نينديش ، اما با خبراز اھداف دشمن بيک ديگر در گير می 

ازند وبرای شدند تا با آتش افروخته شده، در صفوف ھمبستۀ مردم رخنه اند
رسيدن به اين ھدف نامقدس در پھلوی صرف پول به انسانھای ابن الوقت 
ًاحتياج بيشتر احساس ميکنند وبناء وزارت سرحدات را روگردان وبجای آن 
وزارت اقوام وقبايل را برای ھمه آنھايی که به تضعيف افغانستان ووابسته 

از رفقارا در رأس گی آن به شوروی دلچسپی داشتند اساس ميگذارند ويکی 
 مليت به حيث معين اما به رتبۀ وزير 9 نفر را بنام 9ودر آن ... آن می گمارند
معينيت پشتونھا، معينيت تاجيکھا، معينيت ھزاره ھا، معينيت :مقررميکنند

اوزبکھا، معينيت ترکمنھا، معينيت بلوچھا، معينيت نورستانی ھا، پشه ای ھا، 
  .ھندوھا وسيکھا

ن مخالفت ھای قومی به اين تشکيBت اکتفا نکرده، برای رونق داد
را بوجود آوردند که آتش نفاق  وتفرقه را چنان ) ستمی ھا(وزارت مليت ھا 

ستی ]پر[بيفروزند تا مردم افغانستان روزگار ھجوم عساکر شوروی وبيگانه 
. از آنروی بھرقوم وقبيله ای جدا جدا سروکله می زدند.رفقا را فراموش کنند

تاج وبديگری تخت، بگروھی استقBل و بدسته ای خود مختاری وعده بيکی 
به اين منظور ھريک از متعھد شدگان کندک ھا وغندھای قومی را . می دادند

تحت رھبری خاديھا تشکيل و آنھا ھم يکی را بمقابل ديگری تا دندان مسلح 
  .واز پا تا سر غرق پول می کردند

دھان جيب ی قومی سخاوتمندانه شوروی ھا برای تمويل وتسليح قوتھا
مليت ھا شکل تکامل يافته اقوام : را باز وسرجوال را نشان داده ميگفتند

ًبناء پشتونھا را به . وقبائل است وپشتونھا ھنوز زندگی قبيله ای و بدوی دارند
حيث عقب مانده ترين مردم از صف مليت ھای افغانستان جدا و به اقوام قبايل 

زماندھی مليت ھا را وزارت تازه تشکيل امور مليت ھا باقی ميگذارند وسا
داکترحسن  (.وتحت اداره مستقيم يکی از رفقای دفتر سياسی حزب ميگذارند

  )305- 7 ص افغانستان، چاپ سوم،ن جمھوریشرق، تاسيس وتخريب نخستي
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اره ھا،تاجيک ھا، وزارت مليتھا ميان ھز« : شرق عBوه ميکند
تقسيم شده بود و ھدف آن [سيکھا،وھندوھا چھا وبلونی ھا، اوزبک ھا،نورستا

دراين .مقابل پشتونھا می بايستی جبھه ای واحدی تشکيل می دادند] بود تا در
] سلطانعلی کشتمند[باره کتاب ثمره ای دوستی افغان شوروی را که به قلم 

نوشته شده بود،نشر .خ.د.يکی از طراحان تفرقه ملی وعضو دفتر سياسی ح
  .م تجديد چاپ کردندوتوزيع وبازھ

ناگفته نماند که برای نتيجه گرفتن از کتاب ثمره ای دوستی با بسيج 
ستميھا بود،که وزارت مليت ھا را تحت ادارۀ ستمی ھا به طول وعرض 
وزارت اقوام وقبايل، تاسيس ميکنند ومردم پشتو زبان را در جمع اين وزارت 

ھا و وزارت اقوام وقبائل ًبناء رھبری وزارت مليت . نمی پذيرند] مليتھا[
مطابق دستور العمل ھردو به ضد يکديگر در ظاھر امر تبليغات ناجائز به 

  . راه می اندازند و يکی گماشتۀ ديگری را مردود می دانند

  زمزمۀ مخالفت اين دو بنام پشتون وغير پشتون در حلقه ھای وابسته به 

   از ھرکنج وکنار شنيده ھرکدامشان به مخالفت ھای علنی و روی بازار برآمده

ميشد، اما شبانه با يکديگر شراب می نوشيدند و برای بدختی مردم خويش 
  .تفتين ميکردند ودسيسه ميساختند

چنانچه به دنباله روی وتقويۀ مالی وزارت مليت ھا و اقوام وقبايل 
وموثريت کمک ھای بB عوض شوروی در تفرقه ھای قومی  ومذھبی در 

[  بنام وزارت کمک ھای مستقيم وبBعوض شوروی پينه کابينه وزارتی را
ًکمک ھای گفته شده که سا�نه بعضا از سه صد ميليون دالر تجاوز ]. زدند

ميکرد توزيع آنرا به صBحيت رئيس جمھور و رئيس شورای وزيران وسفير 
شوروی گذاشته بودند که دست باز به ھرکاری وبھرجائی که �زم بشمارند 

  .توزيع کنند
تفکيک مليتھا نه بروی لسان ونژاد ويا موقعيت جغرافيائی، بلکه به 

آن عده مردم پشه ئی که پشتو تکلم : مثB.صوابديد ھيئت حاکمه تعيين ميگرديد
ميکنند در ورق ھويت خويش مجبور شده بودند که مليت پشه ئی بنويسند، نه 

موخته وپشتو اما تعدادی کثيری از پشتونھا که به مرور زمان دری آ. پشتون
اما برخBف . رافراموش کرده بودند، می بايستی مينوشتند ،مليت تاجيک

برای مردمان اوزبک وترکمن ھای دری زبان حتمی بود که مليت اوزبک 
داکترحسن شرق،ھمان ( ».وترکمن را بپذيرند ، نه به اساس زبان، مليت تاجيک را

  )308اثر ، چاپ سوم،ص
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  :در بارۀ سيد قاسم رشتيا

تر حسن شرق که مدت ده سال بحيث مديرقلم مخصوص داودخان داک
خدمت کرده و بيش از پانزده سال ديگر بحيث ھمراز وھمکار نزديک او بوده 
است ، بدون ترديد تمام اعضای کابينه داودخان و از جمله آقای رشتيا را 
منحيث وزير درکابينۀ داودخان وبعد از آن بخوبی می شناسد، وآنچه را او در 

نامبرده درکتاب . بارۀ رشتيا ميگويد و مينويسد، قابل توجه زياد است
در بارۀ آقای رشتيا نکات ) تاسيس وتخريب اولين جمھوری افغانستان(خود

خاطرات ھرکس که جالبی را بيان ميکند که برای من بسيار تازگی دارد و
 خود ازتوجهنبايد د، ميدھ قرار دشتيا را مورد تحليل وارزيابی خومرحوم ر

  .دبدور داشته باش
رفتن محمدداود از صحنۀ سياسی به گفتۀ ] با[به« :داکترشرق مينويسد

بعضی ھا روش کھنه دوباره از سرگرفته ميشود، چنانکه يکی از شخصيت 
 ودر تدوين قانون اساسی بيش از ربع قرن وزير وسفيرھای مقرب دربارکه 

تقرر  سياسی خويش درخاطرات] رشتيا[ش ، مشاور نزديک شاه بودند1343
ميوندوال واستعفای داکتر محمديوسف را نتيجۀ مBقات سفيرامريکا با شاه 

تفسيری به اين صراحت ) س.تاکيد برجمBت ازمن است(.تعبيرکرده اند
وخموشی جانبداران شاه جمع گذشتۀ وزير، شک و  ترديد ھايی را به صحت 

جنگ عمومی دوم به جناب وزيرکه در بودن موضوع به ميان می کشد، زيرا 
جرم ھمکاری با سفارت انگليس درکابل مغضوب ومحکوم شده بودند به يمن 
توجه سفارت موصوف، نه تنھا جرمش ناديده گرفته ميشود بلکه مقام وزارت 

 وھم وزيرموصوف مدعی آنست که در ترتيب سالھا زيرنعلين او بازی ميکرد
تاسيس ( ."م بوده استًو رھنمائی سفيرامريکا به مBقات شاه شخصا سھي

  ) 67- 66وتخريب اولين جمھوری افغانستان،چاپ پشاور، صفحات 
اين اشارت داکتر شرق که آقای رشتيا را، درجريان جنگ جھانی دوم 
جھانی درخدمت سرويس  اطBعات خارجی انگليس نشان ميدھد، برای من 

يا از تازگی دارد و تعجب ميکنم که چگونه اقای نصيرمھرين وآقای ولی آر
  تذکر آن در مقا�ت خويش دريغ کرده اند؟ 

  

  :خان برطرفی وحبس ملک

داکتر حسن شرق،ده سال مديرقلم مخصوص داودخان در عھدصدارت 
درکتاب خود،ادعای   سرطان،26بعد ھمراز نزديک در طرح کودتای  و
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ملک خان مبنی بردرخواست محاکمه خود و داودخان رااز سوی ستره 
  :ايعۀ درباری دانسته ومينويسدمحکمه، يک دروغ وش

بعد از استعفی محمد داوود بندی ھای سياسی که تعداد شان کمتر از سی « 
نفر بودند ، مورد عفو شاه قرار گرفتند و چون نمی خواستند عبدالملک وزير 
ماليه از مزايای دموکراسی و الطاف شاھانه بھره مند شوند ، با سر براه 

 داوود آوازه به دروازه ھا انداختند که عبدالملک انداختن مخالفت ھا با محمد
عبدالرحيم زی ، وزير ماليه مدعی شده اند تا زمانيکه محمد داوود به جرم 
حبس او محاکمه نشوند از بندی خانه خارج نمی شوند و خوش باور ھا ، باور 
کردند تا سر وصداھا رفته رفته به تشويق عبدالملک انجاميد و شکايت او از 

و وکBی گماشته شده در شورای ملی .  داوود از شورای ملی سر کشيدمحمد
و عناصر چپ وراست در خارج شورا و بعضی از جرايد شخصی سخنان 

وآنچه واقعيت نداشتند برای بد .اغوا کننده ای را ميان مردم پخش می کردند 
ند تا اين که بعد از چ. نامی محمد داوود و پيروانش شاخ و برگ می تراشيدند 

سال غال و مغال و اتھام و دروغ بافی وکB به اين نتيجه رسيدند که در پھلوی 
ادعای عبدالملک وزير ماليه اسناد و د�يل حکومت در باره توقيف اش نيز 

با جستجوی حقايق در دوسيه عبدالملک فرمانی را عنوان . خوانده شود
 گرديد، زيرا صدارت يافتند که موی به سر وکB شاخ و تنگ کمر شان سست

عبدالملک از وزارت «:به فرمان شاه به صدارت ھدايت داده شده بود که 
فردای چنين روزی در شورای ملی، نه » ....ماليه برطرف و توقيف شود 

نامی از محاکمۀ داود و نه ترحمی به عرض وداد ملک خان درميان بود، 
تند واز برعکس دروازه ھای بنديخانه را محکمتر از پيشتر برويش بس

 ».تشويشی که از آزادی عبدالملک خان احساس ميکردند، آسوده خاطرميشوند
، درچاپ ھای ديگرمطابق ص 83حسن شرق،تاسيس وتخريب اولين جمھوری افغانستان،ص (

96(  

اين توضيحات داکتر شرق نشان ميدھد که فرمان وارادۀ شاه در حبس 
 بوده است ورنه شاه وزندانی ساختن ملک خان محورواساس تصميم داودخان

ش مردم صافی متھم ومحکوم ھمانگونه که استاد خليلی را که در قضيۀ شور
 شده بود، عفو نمود وسپس بحيث رئيس دارا�نشای دفتر مجازات شديدبه 

ًخود مقررکرد، اقB در آغازدھۀ دموکراسی ميتوانست  ملک خان را در جملۀ 

گويد که دعوای حقوقی خود را با زندانيان سياسی عفو نمايد، و به ملک خان ب
جای   .ھرکه خواسته باشد از بيرون زندان ادامه بدھد، مگر اينکار را نکرد
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 بازھم در جملۀ عفو 1357تعجب است که ملک خان حتی در کودتای ثور 
عمومی زندانيان، از زندان رھا نگرديد و تا يک سال بعد  از بقدرت رسيدن 

ند و وقتی که براثر تBش ھای نھاد عفو بين ببرک کارمل  در زندان باقی ما
  .المللی از زندان رھا گرديد، چندی بعد دوباره زندانی شد

يکی از صاحب منصبان سھيم در کودتای داودخان، " خان اقا سعيد"
ًفعB مقيم امريکا درتائيد اين نظر داکتر کاظم ، دردريچۀ نظر سنجی نوشته 

تن از دوستان وآشنايانش مھمان ميکند که شبی داکتر حسن شرق و چند 
اوبودند و درميان شان يک نفر وزير از عBقمندان ملک خان،نيز حاضربود، 

بنده بعد از استعفی شھيد محمد « :داکترشرق به ارتباط ملک خان حکايت نمود
داوود از صدارت وظيفه خود را رھا ، ولی در منزل شان يک دفتر بنام قلم 

آن دفتر مصروف می بودم و مصروفيتم تنظيم مخصوص داشتم و روزانه در 
مBقات ھای عده ای از سياست مداران ژورنالستان اشخاصيکه آرزوی 
مBقات با ايشان را داشتن از قبيل ديپلومات ھا وغيره و مطالعه اخبار وبعضآ 

رسانيدم و شھيد محمد داوود در حرم ] می[نقاط مھم آن را به سمع شان 
ريت نيز داشت که بعضآ اوراق مھم را نگاھداری سرای خود يک اطاق سکرت

روزی ايشان به دفتر بنده تشريف آورده و فرمودند دوکتور . می فرمودند 
اگر زحمت نباشد اين فرمان را فوتو کاپی فرموده و در يک پاکت ,, جان 

انداخته به منزل محمد رحيم خان دستيار اعليحضرت رفته و پاکت را سر باز 
يد تا بحضور اعليحضرت بسپارند ؟ بنده مطابق ھدايت شان برای شان بسپار

چنان نموده و مرحوم محمد رحيم خان با عجله بنده را پذيرفته فرمودند 
دوکتور صاحب چطور تشريف آورديد امر کنيد ؟ برای شان پاکت را دادم تا 
بحضور شاه تقديم نمايند ، آن مرحوم گفتند چرا سر پاکت خBص است ؟ گفتم 

 صاحب فرمودند چون محمد رحيم خان ھمه نامه ھا را مطالعه می سردار
 . نمايند پاکت را سر باز برای شان بسپاريد 

 :در آن فرمان نوشته شده بود  شايد سوال شود چه فرمانی بود ؟
 !بصدارت عظمی 

عبدالملک عبد الرحيم زی ، وزير ماليه را تحت حبس قرار داده و 
المتوکل ! (د تحقيقات �زم از موصوف شود بذريعه ھيئت که تعيين می شو

  )هللا محمد ظاھر شاه

ھمه حيران شديم و وزير صاحب از ھمه ما حيران تر ماند که تا ھنوز  
اصل قضيه را ندانسته بودند که از چه قرار بود ، ديده می شود که خBف 
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مفکوره عده ای در قضيه حبس موصوف شھيد محمد داوود نقش اساسی 
نظريات در بارۀ ( ».ننده فرمان مقام سلطنت بودند وبس صرف اجراء کنداشته اند

  )2015اگست 31نظرخان آقا سعيد  /2015مقا�ت 

از روايات فوق و منابع ديگری که اقای داکترکاظم درمقاله خويش 
بدانھا استناد جسته و دکتورحسن شرق نيز بدان اشاره کرده است،برمی آيد که 

بث در کارھای خارج از صBحيت خود در کنار عوامل خارجی، تش
وبرخورد خشن وغير عامBنه ملک خان با اراکين دولتی بشمول داودخان 
صدراعظم وبرادرش نعيم خان و سردار ولی دامادشاه،عامل عمده تر برای 

سقوط «البته کسی که نقش محوری ومؤثر در . سقوط خودش بشمار ميرود
ه با تکميل کردن دوسيۀ کودتای ملک خان داشته، سردار ولی بود ک» دادن

ملکخان، شاه را مجبور به صدور يک فرمان قاطع کرده است که  داودخان 
مخالفت جنرال . ھم بنابر موقف خشن وزير،نتوانسته از وی دفاع نمايد

سردارولی با ملک خان، حتی پس از استفای داودخان از صدارت، در دھه 
  .گرديددموکراسی  بازھم مانع آزادی   ملک خان 

  پايان
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  مقاله سی ام 

 

  ولی ناھمگون يادی از دو شاعرھمديار

  ومکثی برنامه ھای خليلی وجوابھای شيون کابلی

                

   درپيری استاد خليلى                  سالگی٢٨درشيون 

  )»شيون کابلى« سردار محمدرحيم ضيائى ( کتاباز

  دنوریتدوين وچاپ ولی احم

 

پايه شعر   قول صاحب نظران استاد خليلى يکى ازشاعران بلندبه
در سبک خراسانى واز پيروان پرشورفرخى سيستانى شاعردربار  فارسى 
کار شعرشناسى او را به شاعران ارحمند .محمود غزنوى است سلطان 

توجه شما را دراينحا به چند نامه دوستانه استاد با نثر  ميگذارم، ولى 
معطوف مينمايم که براى دوست وشاعرھمسن وسال خود،   اسليس آنھبسيار

با توجه به متن اين نامه ھا، انسان نه تنھا به . فرستاده است شيون کابلى 
خليلى در ادبيات فارسى درى پى مى برد، بلکه به مقام   قلم استاد یتوانائ

شيون «يعنى سردارمحمدرحيم ضيائى متخلص به  ارحمند طرف مقابل 
کژدم غربت بيش ازپنجاه سال قلب او را نيش ميزده   ميگرددکه ناآش» ابلىک

  .است
 ش    ١٣٣٨ حمل ٢٨ اول ، يکشنبه نامه
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  ! من ،مخدوم من، محبوب منسردار
 حمل تراگرفتم وبر ديده نھادم، مکرر خواندم و مکرر ٢٠ نامه ديروز

در ميان تصور ميکنى بھار جانبخش فرح زا فرا رسيده وکابل . بوسيدم 
شگوفه وگل غرق است، اما اين مخلص عزلت گزين شيدائى وسودائى در بر  
 و اروى يار و اغيار بسته و در گوشه منزل نشسته ام و پس از آنکه از مولين 
مثنوى دل انگيز اوفارغ مى شوم بياد تو مى افتم، بياد تو اى دوست عزيز  
ياد تو اى مظھر شگفتى دوست بدون روى ورياى من ، ب. وشيرين ويکتاى من 
» !ھا که درحال سفر در وطنى و خلوت نشين انجمنى ، دور از منى و با منى 
     )١٠٦ ص »ىشيون کابل« ولى احمد نورى، سردار محمدرحيم ضيائى (  

       کابل- ١٣٣٨ سرطان ٢ دوم ،نامه

از روز دوم ! بحان برابرمن ، آقاى من ، رفيق من، مھربان من برادر
از پھلوى به پھلوى مى .تا کنون به درد پا مبتB گرديده ام » وسپندکشانگ«عيد  
غلطم، مى گريم و مى نالم و ميگويم واى برفرزند آدمى که با اين پندار و  
پغمان . يزدگفتار به درد عضوخسيسى از ھر عضوشريف آن فرياد برميخ 
سر برم، با نواى رفته بودم تا دور ازيار واغيار، درسايه بيد وچنار، کنارجو ب 
آبشاربگريم ، با دختر صوفى درد دل کنم، با ماه وستارگان رازگويم، اسرار  
ناگھان يار نخوانده به پرسش آمدو چون سگ ديوانه شست . نھفته باز گويم  
 که گزيدن دندان روزگار از يادم زيدپاى چپم را بدندان گرفت و چندان گ 
تا امروز دوازده روزمى گذرد روى از آنجا مرا به منزل آوردند و . رفت 
در تنھايى مى سوزم، در اين سوزش . خورشيد و جمال ستاره را نديده ام  
  : وطپش ديوان واقف بدستم رسيد تا گشودم اين غزل شيوا برآمد 

   خود از دوستيت اين ھمه دشمن کردمبه

 خودمن کردم ھيچ دشمن نکندآنچه به 

  !  افگند، بشنو اين بيت که در نھاد من آتشًخصوصا

   فغان ھا که به ياد گل رخسار کسىچه

 گلشن کردم ھمــره بلبل شــوريده به 

 بيت را چندبار زمزمه کردم، آخر به آواز خواندم ، آواز من ، مرا اين
ھنوز مرا ياراى قضاوت نيست که نغمه . به نغمه ملکوتى تو رھنمونى کرد 
 شيون تو، اين قضاوت بر فھيمان من دل انگيزتراست يا ناله تو، فغان من يا 
 ره بردم، آن واست ، فھميدى ، نى ؟ گفتم از شعر واقف به حريم قلب پاک ت 
قامت رسا در نگاه من متمثل شد، دست بدامنت زدم ، زارى کردم ، گريستم ،  
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�به ھا کردم ، گفتگوھا نمودم ، درجھان خيال ترا بوسيدم ، خواھش نمودم  
 آواز کنى ، اما عادت کھن تو به تور آمدو عرق ناز دست به ساز و لب به 
 دستى به سازبردى، مگسى بر هنه صدايى برداشتى و ن.جنبيدن آغاز کرد 
رخسارم نشست ، چنگال بى مورد وى مرا بخود آورد، زار زار گريستم و  
  :گفتم 

   خيال روى تو از چشم تر گذشت    ديشب«
   » رشته با ھزار گره از گھر گذشت اين

  )١١٢ھمان، ص (
   ش١٣٤٠ عقرب ١٧نامه سوم ،            

   !   ، مخدوم من ، محبوب منسردارمن

 شد و پرتوى از مھر آن ماه سپھر دوستى برخرابه دل مدتھاسپرى
 مشتاق نتابيد 

  نشنيدم از زبان شـــيون           اين شيوه بعيد است زشأن شيونحـرفى

         سوگنــد به قلب مــھربان شيون جان بدھم در آرزوى مھرش  من

 نشمند عايشه به تو ارمغان کردم وديوان خود را بدست دوشيزه دا   
  :رويش نوشتم 

 شت خار ھديه به گلزارمى کنم     ماين

  ايـن نـثار در قــدم يـار مى کنممـن

! اى بى نصيب گوشم و اى بينوا دلم...!  باز ھم از تو جوابى نيامدولى
ربان من چرا؟ تقصيرى سرزده که مايه اينقدر کدورت باشد، جز يک نا مھ 
مجبت خالص وبسيار ريشه دار، توقعى درميان نبود، اصلھا ثابت وفرعھا فى  
فضاى . مالسماء چه کنم ترا دوست دارم ، به آن چشمان مھرآلود عBقمند 
   ! آسمان اين است و دگرگون نخواھدشد 

انم ، شبھا صداى ترا از وراى امواح  وحود آنکه حرف روسى نميدبا
راديو مسکومى شنوم ، چنانکه نواى مرغان آسمان را مى شنوم و معنى آنرا  
اين خبر مايه ! گفتند بيمار بودى. نمى دانم، ولى روانم از شنيدن آن ميلرزد 
آقاى  . ودمبسيار نگران ب. مBل و موحب برھم خوردن حال من گرديده بود 
و رفيق منست عازم آن دياربود، احترامات مرا از وى بپذير لطيفى که دوست  
وشرح اشتياق و حديث دورى و مھجورى را از ھرحرف اين نامه باز خوان  
  )١١٨ھمان ،ص ( » !...  

  چھارم ، بدون تاريخنامه
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سرورو سردارمن ، روح من ، تسليت دل مجروح من ، شيون    
   !  شيوابيان من 

پسر ( چگونه گذشت وبھار چسان آمد؟ امينت حالى ؟ زمستانتدرچه
خيالت دربند .درچه حال است ، ھمسر محترمه ات بچه مشغول است؟ ) تو 
کيست ؟ خامه ات چه مينگارد ؟ طبعت چه ميسرايد؟ شعر گفته ئى ؟ کو ،  
چه ! آه سوى من ببين ! چشمت به کدام سو نگران است باز کن! بخوان  
آيا گاھى من ). سويم منگر که در گرفتم(ارى  و چه نگاه گرم ديراچشمان گ 
اگر چنين اتفاق افتد ! بيادت مى آيم ، ھيکل زشت مرا در آئينه خيال مى بينى  
به محبت سوگندت مى دھم که باورکن درميان آن ھيکل دلى مى تپد که ترا  
 را اتنامه گذشته . دوست دارد، چشمى برق مى زندکه در جستحوى تست  
رساله را که ترجمه نموده بودى خواندم ، ھنوز از نثر زيباى تو خواندم و آن  
. بوى مدرسه سنايى مى آيد، چنانچه شعر شيواى تو نگھت نديم و جامى دارد 
بايد چنين بوددر عروق تو خون کيست ؟ بلبل طبع تو پرورده کدام شاخسار  
  :  کهًٓاهاست ؟ تو مرغ زمزمه خوان کدام چمنى ؟ آه، صد 

 نقابت ھشتى که دھد دانه و آبت        وى طاھر قدسى که کشد بند  مرغ باى

امسال بھار بسيار سردو خنک آمد، ازبام تا شام باران مى بارد و    
گفته سعدى .  حمل درکابل يخبندان شد٢٠شمال ھاى سردمى وزد و حتى در  
  : به بھار امسال موافق بود 

   دار که از غيرت تو فصل بھار     معجب
 برچمنش ريد ابر و نخندد شگوفه بگ

  ! اما مطلع اين غزل قيامت ميکند ، بشنو   

   نمى کند ايام در کنار منش         رھا

 دھنش که داد خود بستانم به بوسه از 

  ! خوب اين مقطع خودم را نيز بشنو   

   را نازم خليلى کاندرين پايان عمر      عشق

 ديدمتمى به مينا   شعر برلب، شور برسر، 

با اين ھمه آ�م وتلخى ھا که زمانه نصيب من نموده و ! سردار من    
ًاکنون از کليه ھمسا�ن خود بانشاط ترم واقعا طفيل حضرت شعر و فيض  

  :خداوندگار عشق است ، خودم گفته ام 
   تلخى ايام مى سپردم جان       زفرط

 شکرم  اگر نبود بلب شعرھاى چون 
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  :  گويدبيدل

 شق نمى گشتم بيدل            چه مى کردم با اين زندگانى عااکر

ترا نيز با اين ھمه سختيھا که ديده ئى، شعله عشق ھنوز زنده و جوان    
  ! اين رباعى ازمن است. نگھداشته ، جوان در احساسات نه در حساسات  

 د که مــــــــرا راه به عـالم دادند        پيغام حيات سخت مبھم دادنآندم
  کورو کرو فضا چنان تيره وتار        در خانه تاريک مرا دم دادندمن

، بينوا ) گل پاچا(شادم که دوستان گرامى و محترم من پاچا صاحب    
» . صاحب و سليمى صاحب را مى بينيد و جواب مرا بدست شان ميفرستيد 

     )١١٩ -١١٦ھمان ،ص(  

  ١٣٤١ جوزا ١٢ پنجم ، نامه

يرت انجام ، که سنت سيدا�نام است ، به صد شوق تمام  وسBم ، خدعا
در اشرف ايام خدمت دوست وبرادر ورفيق بجان برابر، بلکه از جان بھتر  
ميدانم از . وخوشتر، آقاى شيون رسيده باد، به رب العباد، بحق النون و الصاد 
زيرا . اشماستاين سبکروح گرانجان ، گرانى ھا داريد و شکايت ھا و حق ب 
مدتى است نتوانستم بخدمت آن . با وجود اشتياق کامل و ارادت عاجل وآجل 
دوست گرامى نامه ئى و پيامى بسBمى و احترامى شرح ھجران و حديث  
شوق را به عرض برسانم، ولى از آن نگاه گرم وقلب مھربان توقع است بر  
  ارادت نمىساسفراموشى وغفلت حمل نمى فرمايند و ارسال نامه را ا 
شمارند وظواھر را برباطن فضيلت نميدھندو ميدانند بنده را به آن يار مھربان  
تانفس درتن و رمق در دل . پيوندھاست ناگسستنى و عھدھاست نا شکستنى 
خوب حا� بگوچشمان مستت چگونه است .  چنين خواھد بودهللاست ، انشاء ا 
ده کم کم بلکه زود  مينگارد؟ بنه؟ دل شيدايت در چه حال است ؟ قلم رسايت چ 
گاه معده درآماس است و گاه سستى . زود روبه نشيبم و دور از نيرو و شکيبم  
 خنده از لب -درانفاس و گاه چندين خطا درقياس و گاه لرزش در اساس 
گريخته و پيوند عشق با دل گسيخته ، جھان کھنه، در فکر وسر و درنظر مى  
و . رند و به سيرگلستان برنمى آيند بوستان ندايرآيد، دوستان نيز ديگر س 
نه به سيرستاره ميپردازيم و نه روز به دشت و دره . ھواى کوھستان نمى کنند 
  : مى تازيم 

  تن چو کندروح ،جاى حسرت نيستوداع

  عشق کرد وداع ِدل ، آب شد جـــگرمچو
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 اعليحضرت پادشاه -دراين روزھا مشغوليتى گريبانگير خيال گرديده    
 و مھربانم به بنده آشيانى بناء فرموده اند، خود نقشه کرده و خود محبوب 
 شايد به آخر ميزان به - مصرف آنرا متحمل شده و خود برآن مراقبت دارند 
 از عمر به فراغت -پايان برسدو فى الجمله در زير سقفى روز و شبى چند 
،  چون ميدانم تو به آسايش اين مخلص خوش ميشوى -خلوت انجام يابد 
     )١٢٤-١٢٣ھمان، ص ( » .نوشتم 

 

 سردار و اين يار دوست داشتنى که استاد خليلى اينقدر از او به اين
  بود؟یبزرگى ياد ميکند، ک 

فرزند سردار » شيون کابلى« او سردار رحيم ضيائى متخلص به  
او يکى از مشروطه خواھان . محمدعمرخان ابن امير عبدالرحمن خان بود  
امانى بود که پس از سقوط دولت امانى به تاشکند رفت و با پرشور عصر  
غBم نبى خان چرخى به مزار شريف برگشت و نيروھاى محلى را بر ضد  
 به مقاومت فراخواند ولى وقتى تBش آن دو به نتيجه نرسيد،از وپسر سقا 
ًمزار شريف مجددا به تاشکند رفت و در عھدنادرشاه دوباره بوطن برگشت ،  

از آنجايى که زبانى تند داشت و عملکرد نادرشاه را در نابودى مشروطه اما  
 آگاھى از اخواھان انتقاد ميکرد، نادرشاه قصد گرفتارى او را نمود، ولى ب 
قضيه بکمک يکى از دوستانش از چنگ نادر فرارکرد و از کابل به امام  
نه آمو صاحب که روزگارى حاکم محلى آنجا بود رفت و ازآنجا از رودخا 
گذشت وپا بخاک شورى گذاشت ، و توسط سربازان روسى دستگير و بزندان  
 نمود وبا يک اقامتشيون چند سالى در تاشکند . افتاد ولى پس ازچندى آزادشد 
. خانم روسى ازدواج نمود که از اين خانم صاحب يک دختر و يک پسر شد  
ًو زندگانى نسبتا آرامى تا اين وقت او زبان روسى را بدرستى ياد گرفته بود  

 ١٩٣٧داشت، مگر اين آرامى دير نپائيد و درآستانه جنگ دوم جھانى درسال  
 به امر ستالين تمام اتباع خارجى مقيم باراين. ، شيون دوباره زندانى گرديد  
اتحاد شوروى از سراسر آن کشور جمع آورى وبه اردوگاه کار اجبارى به  
 نوبت شيون کابلى با دو نفر تبعه افغانى مدت ھشت در اين. سابيريا تبعيد شدند 
در حالى که به ھردو )  درجه زير صفر٥٢يعنى (سال را درھواى بسيار سرد 
 ساعت نيم نان خشک ٢٤نفر زندانى فقط يک پتوى بدون توشک ودر ھر  
دونفر تبعه افغانى . جيره داده ميشد ، با مشقت بارترين کارھا سپرى کرد 
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ردى وکار طاقت فرسا مقاومت شان را از دست دادند و در خيلى زود از س 
   . زندان بيمار و بعد جان دادند 

 يک کشتى ١٩٤٢ از اتحاد امريکا با شوروى در جنگ ،درسال پس
امريکايى با تيم طبى به بنادر شمالى سايبريا لنگر مى اندازد، براثر تقاضاى  
مپ ھاى سايبريامى استالين ھئيت طبى امريکايى به تداوى مريضان ک 
 ند،پردازد، درجمله مريضانى که توان کار کردن نداشتند و در کمپ مانده بود 
حين معاينه، دکتر .يکى ھم شيون کابلى بود که ديگردرحال بدى قرار داشت  
از شيون مى پرسد به چه ضرورت دارد؟ شيون ميگويد به سگرت وپياز،  
ياز و چند قطى سيگار مى آورد و فرداى آن روز دکترامريکايى براى شيون پ 
، اين »! ھستم انمن افغ«: شيون به زبان انگليسى به دکتر امريکايى ميگويد 
 توروايانا و سيد قاسم رشتيا هللارا گفته و کاغذ باطله ايکه در آن نام نجيب ا 
  . نوشته شده بود، دور از چشم پاسبان در جيب دکتر ميگذارد 

 توان ی وسردی ، گرسنگايبري سایھا زندانیرانساني غاري بسطيشرا
 وھمواره گرسنه بودن ی سرنوشتی گراد ، درد بی درجه سانت52ی منفیفرسا 
 بدبخت ی بودند که با�خره  تن وروان انسانھای عواملیدوائي و بیماري، ب 
 وخوش ختيً شاھزاده خوش رني ، اوني و شکرديرمي را خورد وخمرياس 
 و زاري بی واز زندگدادي رنج می را بسخت در ناز ونعمت بزرگ شدهماويس 
 تااز دي گرای اش بخموشیشمع زندگ : کردي آرزومیوگاھ. ساختي موسيما 
  :گفتي میبار. تن وروان آسوده گرددیآن ھمه رنج وفرسودگ 

 پــناه  تلخ  ی زندگني است، به که درگذرم       بــرم بگور ازني چناتي حاگـر

  وآهونيش  ی حوصله براداستي  که نمــرا     رساند ضعف ی بجائاسي ھجـوم

 اي
 نتوان  کان نھفتن نهي به سستي است گره بدل که گفتن نتوان       دردیحرف

  نتوان   ومردن اتي حني از ازارمي تا به کجا        بـني بــدي ام رسی ره گچايب
  )196ص(

ونه  بود ونه روس سي او نه انگلنکهي بود از اشاني وپرراني حونيش
 تبار بودن او رابه زندان انداخته بودند ی بگناه خارجی جرمن ،ولیفرانس  ون 
 درسن ايبري در سایني استالی طاقت شکن وتوان سوز زندانھاطيکه براثر شرا 
اومطلب را ! ان؟ ، ونه دندهي مانده بود ونه رشي نه  اعصاب برای سالگ36  
  :کندي ماني بنيچن 

 وس     مولـدم نه فرانس و آلــمان بود ری بودم ونسي نه انگلمن
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  و طـــوفــان بودقي      دستبرد حـــرنجاي وشش سال عمرمن ایس

  ســرما وبرف وباران بودشي      پـــرمحبسھاي سالش به سھشت

  از شکم پر از نان بودکي      چـاراني برھنه وعـرـمي نچارهي بتن

 نه عصب، نه دندان بود ه،ي که دـدم من      نه ری از آن زحمتبعد

  )39ص ( 
 او را مجبور به ترک وطن کرده کهي از خدا خواسته بودتا آنانونيش

  :اند، مثل او دربدر ودرمانده کند 
  رنج ومحن کنني ظالمان را مثل من کن      گرفتارش باايخدا

  ھرکه دورم از وطن کرد     چومن درمانده و دورازوطن کنايخدا

 را از وطن بدور ساخته ی وآنکه وگردديقبول م وني شی دعابھرحال
 سلطنتش اني در پازي وپسرش نرسدي پسر بچه ھزاره به قتل مکيبودتوسط  
 بادرد ھجران از ايتالي سال را در ای ومدت سچشديزھر گژدم غربت را م 
  .  آوردیوطن بسر م 

 بي نام خود را به طبی درکھنه کاغذوني سال بعد از آنکه شيک
 ١٩٤٣درسال" مافغان ھست" داده بود ونوشته بود که یيکايامر 
 رشتيا و آقايان شارزدافيرسفارت امريکا درکابل، دريک دعوت رسمى با 
 آشنا ميشود وھر دو را بکنارى ميکشد و موضوع   تورواياناهللانجيب  
براثر .  ميگذاردرا با آنھا در ميان» شيون افغان«مريضى و وضعيت ناگوار  
از ) شوھرخواھرشيون(قاسم رشتيا  توروايانا و سيدهللا تBش ھاى نجيب 
طريق سردار سلطان احمدشيرزوى سفير افغانستان در مسکو و تقاضاى  
ھنگام ختم وظيفه اش درمسکو، شيون افغان به  شخصى سفير از استالين، 
 بحالت نيم رمق ونيم جان از ١٩٤٤ سال ،درتانحرمت وتقدس نام افغانس 
  . ميگرددزندان سايبريا آزاد 

 نميداند کجا ابد،ي  ی شھرت می کابلوني بنام شني شيون که بعد از ا
رود بوستان   زقفس مرغ به ھرجا که «:برود، مگربرفحواى اين کBم که 

ک با�پوش يو  فرسوده ی پاره پاره، بوتھایبا لباسھا«ھزاده شيون، ش. »است
 » نبودصيتشخ  رنگ آن قابل ی که از چرک وفرسودگیسي انگلیخزان
قبل خانواده او  به سراغ خانواده اش در تاشکند ميرود ولى سالھا )  266ص(

 شوھر ديگر زن روسى اش .  بود و آشيانه اش ويران شده بوددهيازھم پاش
شيون . دميخوان  پسرش مرده بود ودخترش در شھر ديگرى درس .گرفته بود

شکند به مسکو ازتا با تحمل رنجھاى بيکران و مرارت ھاى استخوان سوز 
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راديو مسکو در  ميرود وبه ھردرى سرميزند تاکارى پيدا کند، سرانجام در 
ًچون رسما فاقد  ولى . بخش فارسى با معاش بخور نميرى استخدام ميگردد

 ، درحالى يگرفتم ھويت بود ، ھرازچندگاھى مورد آزار واذيت پوليس قرار 
حکومتى فرستاد  مقامات که عرايض متعدد براى داشتن پاسپورت افغانى به 

گرفتن پاسپورت   سال سرگردانى در اتحاد شوروى سابق از 55،مگردر مدت 
      . افغانى محروم بود، وپاس اتحاد شوروى ھم نگرفت

 مي رژیروزي درپی سلطنت و حتی در پس از سرنگونونيمتاسفانه ش 
طن  تا به وافتي نزاجازهي سال داشت ن86 خلق که ھنوز کيدموکرات حزب 
او در . وطن ووطندارانش روشن کند داري بزند وچشمانش را بدیسر مالوفش 
  : وطن از عظمت کشورش واز بخت خود امداد جسته وگفته بودداريد  یآرزو

      ی بخت امدادی مملکت،ای جان آمد دلم ابه

 یبـــرکشم آھنـگ آزاد  کــه تـــا آزاد از دل 

        یز وطن رونيري شی چشمم فـــتد بررواگر

 یکوھسارش ھمچو فرھاد  یکنم خود رافدا

 

 داري آرمان دھني وعاشق مدهي و زندان کشدهي انسان رنجدني امتاسفانه
 از آن سوخته بود باخود بگور برد ی از پنجاه سال بدرد دورشيوطن راکه ب 
 ودرشھر دي غربت چشم از جھان پوشارانيدر د1986 در یسالگ91ودر 
 او را دوست ی زندگنيري سپرده شد وخاطرات تلخ وش گرجستان بخاکسيتفل 
 به نشر سپرده اند که واقعا  ًراي در کشور فرانسه اخی احمدنوری ولوفادارش 
  ! بادی گرامادشي . را ادا کرده اندی وحق دوستیبزرگ مرد 

 ، مردى آزاده طبع ، عدالت خواه و وطن پرستى بود واز فقر شيون
 حاکميت استبدادى خاندان نادرشاه نفرت داشت مردم خود رنح مى برد و از 

به » شيون کابلى«.اين نفرت خود را در اشعار بسيارى ابراز نموده است و 
   : تأسى از اين اندرز نغز و پرمغز شمس تبريزکه گفته بود 

 گفتنى باشد، و ھمه عالم ، از ريش من درآويزد، مگر که چون« 
 باشد، اين سخن بدان کس برسدکه من  اگرچه بعد از ھزارسال   ... نگويم 
وقتى ميخواست براستبدادحمله     )٧٨صشمس تبريز، خط سوم،(».خواسته باشم 
 مشيرکند، وخاينان را افشاء نمايد، باتيغ قلم بر او يورش مى برد، و با ش 
   : در قطعه زير ميگويد. شعرتصفيه اش ميکرد 
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      يم   ـسنبل بکن  نه آنيم که يـــــاد گل وما

 ل بکنيمبلب  يا که تعريف خوش آھنگى 

  رما        ـانه سلــطان سـيم که ازخــ نه آنما

 ـل بکنيــمتحم ھـرنجـاست که بـريزند 

  م         ـــاريـ آتش زده نغمه موسيــــــقھمـه

 ـل بکنيمگ مى بسوزيم وزخاکستر خود 

   يار و مددگار شود آخرکـــــار       داــگرخ

 ابل بکنيمکـــ زبلـه ھا گلشن پاک از مـ

  ِ به سنن نعش سـرچته زنيم       را خاينان

 پل بکنيم  گلفشان مندوى و چوک وسر

 رماــه از خانه سلطان ســـ نه آنيم کما

 نيمــ که بـريزند تحمل بکھـرنجـاست

  : گفتي  که از دست استبداد از وطنش دور شده بود، م»شيون« 
 چم نکنم دله و ديوث خم و ھــــرگــز       پيش ھر بــزرگى ی پبــھــرکـرسى

 دم نکنم بم وبرچھره شان رم وتسبيح به گردش نارم       خلق نفري نگذاريش

  فادارى سگ صـد ديـوان        ز وبنويسم

 آدم نکنم رعى حيف به مداحى مصـ

  :کشديادمي وفرسوزدي وطن مادي درونيش
      چو نام توبردم بلب زبانم سوخت   وطن

 جانم سوخت  اشک کزآتش تمام زميبر

   زخاک تربت من      دي که شمع بروسزد

 سوخت چراکه آتش عشق وطن روانم 

   تنھا       یستين!  شمعی بـزم سوختن ابه

 سوخت که فراق وطن چسانم   مرانيبب

 دادخواھانه ونعره ًمستانه مردم ادي درانتظار فریگري درقطعه ً دو
 بدور ھني بلبBن راگرفته ازگلشن می را که جامونيخوداست تا بوم نام 
  :کندي ماني وچه حسرت بار  بزي مطلب را طعنه آمني اونيش.اندازند 

بھر بلبل   گلشن ري       بـوم شد جاگــستيً نـعــره مستانه نکي تمام باخـــتر در
 ستي�نه ن

   در دستگاه دولت است       ینتي ظــالم طبسکه

 ستي نگانهيبرخود وب  یاري را رحم وچکسيھ



 456 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ھا

   قوم شجاع       نيُ بدمخصوص اکهي نفسعزت

 ستي خانه نـشيبرا  يیرانــده از مملکت جا

   گـدا و بـنده ومحروم و کاھل مانده اند      بس

 ستيًنعره مستانه ن  ً شان نهيزان سبب در س

  )170ص(  

 یج م که برآن حاکم بود رنی وطن واز استبدادی از عقب ماندگونيش
  :سرودي ومخواندي فرامی استبداد سلطنتهي علاميومردم را به ق  برد

       دکردي شور وجنون بای کمککي! باختر

  کرد؟ديفکرجبون با  از یروي پی تا بک

          ــدي کــه نـادم نشوـدي خــر جھل فرآئــاز

  کردديوفــنون با جھــد در داشتــن علم 

  خاموش       زانکه چراآتش تان شد رتميح

  کردديکنون با  ار مانده بجا، کار رتيغ

         دي و بلخ بغـــارت نــدھــی ومشرقکابل

  کردديوجمون با  وکوھات شاوري فکر پ

   وطن      ـماري نـزع است ســرما در بـحال

  کردديچون با  کــه دي پسرانی گــر حـBل

   مـا       ی گشته کنــون شاھـد آزادیبستر

  کردديخون با  ًهي صحــتش فــدیرااز بـ

   باشـد بشـما، ذلـــت افــغــانستان       گــنن

  کردديشئون با  حفــظ  ی ولديزيخون بر

         ـدي عــدل لگــد مال شده بــردارپـــرچـم

  کرددينگــون با کـاخ افـــراشـته ظــلــم 

   خوار وگدا ساخت تان      ني که چنینانيخا

  کردديزبون با  پـا چو سگ ھـار ً در تــه

         ـدي که در پا دارري و زو�نـه وزنجـبنــد

  کردديدون با  ظــالــم شکـشيھــمه را پ

   غصب، حقوق خود را      ی گلومـردواراز

  کرددي بارونيب  Bوهيبه سـر بـرچه و س

   گـردد رام     ی ظــالـم به مراعات نمطبـــع

  کردديسون باــف  ريش ظــلم به شمی افــع
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   وسراز تن شان      ی را زسر کرسظالـمان

  کردديدرون با زود بــرداشـته  درخاک 

   حاصل کـام      دھــر بکــنً از فاحـشه ًماحتـ    
  کردديُ اگرداشت کسش باک چه، کون باضيح 

  )153ھمان،ص(

 دهير که او را آفی واز کسکندياعتراض م" جبر" برفلسفه ی گاھونيش
 واني بود، پس چرا او راحدهي است واگر آفردهي پرسد که چرا اورا آفریم 
     د؟يافرين 

       یو منـ ازسرشت ھمچیقــلم زن ازل 

        ـدانمينم چـه فکــرداشت، باســـرار او      
   مBمــت وجنــجــال     ی بیستيزملک ن

         ــــرانـــميو  جھـــان ی بسوديچــرا کش       
   مراخواست پس چرانسرشت    اگرسرشت

 وانم؟يحـــــ  اشرف مخلوق، ساده یبــجا

  : پرسدی میگري دیوجا
       ؟ی خدا درخلقت آدم چه حکمت داشــتیا

 یمذمت داشت  اي ی در خدائی لــــــزوماي 
       ی ووفا را خصلت سگ ساختیاري وپاس

 یوقناعت داشت  یبھـــــرخـــرھا برده بار
       ی ملوث ساختشاني پاک بــا اني زمــنيا

 ؟یتوقدرت داشت  ،یکردي ازچه روبھتر نم
  )37ص (

 از جشن ی واستقBل کشور است و در ترانه ای عاشق آزادونيش
  :ديگوي منياستقBل  چن 

   پـروبالی بصد شوق ازخوشمي اگشاده

 سعــد استقبال  روز ـني ازاميکــه تــا کن

  ــنميب ی مشي چشم خوکه با  شکرھـزار

 وطن خوشحال  وکودک زن و ريجوان وپ

  ی حاصل آزادمي نمــودشي خون خــوبه
 وطرب بماست حBل  شي وعشرت وعیخوش

   زنــده بـاد افغان       ی صـــداھاــمي کشزدل
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 تاخــرام ھــBل  اسـت یلي گــنبـد نیبــرو

       ی چــه پــا دراز کــنراني دلــنيبسرزمــ

  مجالري شميحر ـه مــوش را نبـود در  کـ

   فـــاسد خود را حســـود صاف نما      دماغ

  محالستيا  فسانه افغانکه محــو گشتن 

   داشت     ی خواھـادي ب افغانی جـنگزمشت

 الي دار خــشيخـــو  سBمـت دنــدان ی پـــ

    به ملـک ما دارد       انتي که فکــر خیکس

 شود زبانش �ل ا شل زچــشم کــور و زپ

        ســتين" ونيش" زمانني بکارنماکطرب     
   فال   ني ھست اکي که نی شادربهي گالهيپ   

  )152ص(

 به تدريج به دانشگاه ماسکو وسپس در وماسکوي ھنگام کاردررادشيون
انستيتوت شرقشناسى اکادمى علوم اتحادشوروى راه پيدا ميکند وکارھاى  
دراينجا دوستان بسيارى از اھل قلم و اھل درد .بسر ميرساندعلمى سودمندى  
 حبيبى و ىابوالقاسم �ھوتى و عبدالرؤف بينوا و عبدالح. بسراغش مى شتابند 
دکتور حسين بھروز داکترصادق فطرت، دکتراکرم عثمان، استاد خليلى، نسيم  
   . او بودنداسير، حيدر نيسان ، سرورجويا، غفور بريشنا وغيره از ارادتمندان  

  :  سخن سراى انقBبى ايران بارى در وصف شيون گفته بود�ھوتى

   ازو،کاغــذ ازو، پاکت ازو، شعـرازوخــط

 اندر چمن اندر چمن است چـمن اندر چـمن، 

   ناخوانده ازآن عطر وحBوت که دروست        نام

  شکر شکن استیطوط نامه خود گفت کزان 

   درخشان سخـن          رـن ، او مھـــ زمين سخمن

 روى سخن او بمن است اين عجب نيست که 

  يم ، ولى          ــ و او، ھـر دو زگل زار حيــاتمن

 آن چون کفـــــن است ســايه ظلم برافتاده بر 

  ه آزادى و بخت         ــ خوش آندم که شود خاناى

 زاغ و زغـــــن است گلشن ما که کـنون �نه 

  )207ص(
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تاد خليلى نيز يکى از ارادتمندان شيون کابلى بود و چنانکه ديديم نه اس   
تنھا با نثر بسيار پخته و محکم خود از او تعريف ميکند، بلکه با شعر خود نيز  
 موارد یاريازاو وصفھا کرده است ، مگر شيون با استاد خليلى در بس 
ليلى را انتقاد  ختاداختBف نظر داشت و موضع گيريھاى اجتماعى وسياسى اس 
به چند مورد ازاين . ميکرد ، واشعار طنزآميزخود را به استاد خليلى ميفرستاد 
وقتى استاد خليلى به رتبه : گونه اشعار انتقادى شيون در باره استاد توجه کنيد 
وزارت به صفت منشى مجلس وزراء منسوب گرديد، شيون کابلى قطعه زير  
  : تاد فرسورا عنوان استاد انشاد کرد 

   ما گرفته کــنون رتــبـــــــه وزير         استاد

 شخصـيت خبير منصب برابراست به 

   روى لطف، شاه نشاندش به مسندى         از

 بخاراستش به زير خ و ـکـزآن مقام، بل

   بربلنـــدى و از دوستان خويش         بنشست

 لغزد از سرير يادى نمى کند، نشــــود 

   بچشمان وگوش اوست         خيم چارامروز

 رينـان چند فت  یکي که نيدانـــد زپنجم
  ــد          پيش موکب او دورتر رويـ ز اکنون

 که گشته تير ذر زکمــــانى ــباشيد برح

 

  :ديگوي برد ومی نام میلي بازھم از استاد خلگري دی  انتقادی غزلودر
   عرض بشاھست ، نه بيمى ز وزيرم          نى

 کـــارى به مديرم ميـد نه از صدر ونه ا

   جاه طلب ھستم و نى عاشـق کرسى           نى

 ِو يکى گند فقيرم کــــــافى است لب نان 

   فاقه و ازفـــقر وطـن سـاده نـويـسـم           از

 اديب و نه دبيرم زيـرا که نه فاضل، نه 

   وصف گل و وھـم خزان شرح نمـايم           از

 زاغ اســــــــيرم لـبل آزادم ، و نى من ب

            یلي ھمــچو خـلمي نوکـــر  سرکـــار نمن

 رمي نه سفطان،يش  که نه مداح، نه یعني

   که وطن را سوى ادبـــــار کشاندند           گويم
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 نشود شــاه ، بکـيرم گـر خوش بشود يا 

   روس نه انگليس نه امريکه نه جرمن          نه

 اين نکتـه خبيرم  من نشود خـوش به از

  ـــدر          است به مـن آب حيات پـدر انــزھر

 پـدر خويش بميرم شــادم کـــــــه ز تيـغ 

  غيـرمـداوا نکنـم خـواھش، اگـر ياراز

  کـــــارى بــزند يا که به تيرمبـاخــنجـر

در      شنود،ي را در موردخود میلي استادخلی که سنگ اندازیوآنگاھ
  :ديگوي انتقادى می رباعکي 

 سرجنگ  دارم نکهي بھرچه سنگ ؟      نه سنگ زنم نه ای من زناستادبجان

 سنگ  به اري وگه اري     گه سنگ زنم به ی وزارتم نبود کز خود خواھیکرس

  :دي گویگري دی رباعدر
 نگر  وبه گلھا یــع زرنگ      تا جان بسخن بخشخدا داده بتو طبــ! استاد

 برسنگ  ـــدياي نستي دسای      تــــا پــاشي ھمت خوی ازافBک بربا�تـــر

  : گفته بودیلي خلیبار
 ی را ببخشای بستی پااني        به عصی را ببخــشــای رنــد مستیالــھ
 یببخشا  را ی بــت پرستــليـت شکن را ھرکه بخشد       خــلـ بـلـيخلــ

  :ديگوي را مري زی بجواب اودورباعونيوش
 است  ومست خواري بت پرستست       وگر رند واگرماي اربت شکن ليخل

 است  وپست ماني ای را که بیلي نبخـشم       خلی ھــرگز مکي لببـخـشم،

 اي

  را ببخشمی بستی پااني را ببخــشم          به عصــی کار مســتــتيجنا

   را ببخشمی کــذاب پســت         چســانستي نشمي درخور بخشامنافـــق

 

 ري کبري سفثيً بعد از دوره وکالت شورا بحیلي که استاد خلآنگاه
 بنام او ی بازچند رباعی کابلوني مقرر شد، شیافغانستان درعربستات سعود 
  : فرستادشيسرود وبرا 

 اني اجBس فگندت پای ھــمــه گان         کز کرسیخداِرِّ سني بباستاد

 طاني شی نرود خطا بسویجاز تا در جمره        سنگ حی بسوبــردت

 اي
 لي در اسرائري سفــی کاش شوی        اليربار جل دعــا کنم بداســتاد
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 لي قــدم بـدت اثــر انـدازد         گـردنـد مــقابل عرب خوار وذلبــاشــد
  )149 ص اتيرباع(

  :ديگوي می اودرقطعه
       شيو خی نرفت از ھواکي از وطن ولرفت

 شي خویاست از خدا  کعبه دورتر کينزد
   معــتکــف     ــدهي گــردلــمهي مــرقـــــد مسدر

 شي خویايوکذب ور دل کرده خوش بخدعه 
       ــطنتي است از وطن مگر از بھــــر شدور

 شي خویشوايبدن پــ  نــرفـــته از ـــرونيبــ

 اي
 طانيش  ني  نسبت چه بود ترا به مسک       ــاراني مــرنج از مــزاح استاد

 لغــمان  استاد تــمام ی  اکــنــون تــوئ      ی وقــتکي بــــود معــلم مــ<او

 

 را عادت برين بودکه  کسي راکه بخاطر جاه و مقام ازخود ی کابلشيون
و کسى که نيش قلمش را تحمل .سستى نشان ميداد، با نيش قلم اذيتش کند 
در حق استاد خليلى . يون شيفته و دوست بجان برابر او ميشدميکرد، ديگر ش 
 عازم ىوقتى استاد خليل) ١٩٦٤ (١٣٤٣درسال . نيز ھمين ادعا صدق ميکند 
ًاستاد شديدا آرزومند بودتا ھرچه . مسکو شد، در ھوتل اوکراين اقامتش دادند 

ز روشن کند، مگر سراغى ا) شيون( زودتر چشم به ديدار يار ديرينه خود 
با�خره قصيده يى شکوه آميز عنوانى شيون نوشت و توسط يکى . شيون نشد 
 اين قصيده در ديوان ،از کارمندان سفارت افغانى در مسکو برايش فرستاد 
  : ثبت است وچند بيت از آن قصيده اين است» شيون«شاعر زيرعنوان  

 شيـون

  ـــيون          باز از جـور ايــام شــــکنـــم

  شدشام، شيون  رويت امروز که بى 
  ــم شـاد          باسBمى نکـردى دلــــــاگر

  ! شيون کنون شادسازش به دشنــام، 

   دشنام آزادگـان رنـجـه بھـــــــــتر        به

  ! شيون  نه از سفله مردم به انعــام ، 

   شھربرمن حــــرامست بى تو         دراين

  ! شيون که نوشم بشادى مى ازجـام، 
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  ــردم دراين راه          تــو پـرواز کــبيــاد

  ! ، شيون چو شھباز برجسته از بــام 

  ــزم بــودم کــه درروز اول          عــبرآن

  ! ـام ، شيونکـ  سـتانـم ز ديــدار تـــو 

   کنــم آن قـدر �لـه و گـــــــــل          نـثارت

  !  ، شيونانــــدام که گردى سراپا گل 

   کردم که ازمن نگيرى ســراغى          چه

  ! ، شيون نجاتم ده از شک و ابھـــــام 

  ر         گ آر آن دوســـتـانى کــه ديـــــبيــاد

  ! ، شيون نگــيـرد از آنــــھا کسى نام 

  که آنجا نھـفته است            دلم راتومشکن

  ! شيـــون وفاى تـو چـون مغز بادام ، 

   آن شـعـرھاى دãويـز و شيــرين           از

  ! شــــيون بساط مـرا کن شکرفــام ، 

  اران نمـايم           تـا تـرا بــــوسه بــــــبيا

  ! شــيون فــزونتر از اعداد و ارقام ، 

 ددـــه خــنــــ تـا بخـنـديـم چنــدانـکبيا

  ! يونــــرام ، شـــ ومھر وناھيد وبھمه

  

 با دريافت اين قصيده به ديدار استاد به ھوتل اوکراين ميرود و شيون
ھمديگررا در آغوش ميگيرند و کدورتھاى گذشته را با آب صفا و محبت مى  
شويند، شيون بار ديگر دلباخته خليلى ميشود و براى ساليان درازى اين  
اد خليلى دوستى دوام مى آورد ، درحالى که اشعار طنز آميز او درحق است 
   . ھمچنان دوام داشت 

  ! گرامى باد ولی ناھمگوننوطھم اين دوسخنور ياد
   2004 یجو�22 

 

 

 

 

  


