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  بار سيستانی خامۀ پر دم،رـھ ت زايدــيقـحق

  تار سيستانیـگف شھامت بارد از ھر جمله و                        

  تـاين مل ق تاريخ ـ از واقعيت ھا و ح اعــدف

  ايمان، باشد کار سيستانی باور و به صدق و                      

  حساس وسرنوشت ساز وطن بنگردراين دور

  رشار سيستانیـ سِھمت راس وـــی ھزبان ب                       

  uم اوستــا کـار مـتخـر افـاصــخ معـبه تاري

  رار سيستانیــرأت واحساس وھم اقـبنازم ج                       

  ترداد استقuلـيت اسـثبـت ن وـھـيـرور مـــغ

  رون می ريزد از ھر لمحۀ افکار سيستانیيب                       

  نـميھ ت وـِصم ملـای خـی ھياھــبرای روس

  سيستانی  کم از بسيارِست يک حرففقط کافي                     

   به پای او تعظيم خم سازيمِسر »بـواھ«بيا 

  گلی دانش بچينيم يک سر از گلزار سيستانی                       

٢٠١٤/ ١٠/٩  
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  :  یمسعود فاران
 

 

 ی قدر گوھر گوھر، زر زرگر شناسدقدر
      

 درصدر صفحه  روشنگر و )٢٠١٤ / ١٠/٩( امروزصبح

 باي خواندم از قلم خانم زه ای  سرودن،ي پورتال افغان جرمن آن/یبايز

 ري صالحه  وھاب واصل  که در سطح اشعار ظھختهيک/م ، خانم فرھ

 .   ديدرخشي  میوردي ابی و انوریابيفار

 :ه بودظھيرفاريابی روزگاری در مدح شاه سلجوقی گفت

  ی پاري زشهي فلک نھد اندی کرسنه

  تا بوسه بر رکاب قزل ارس/ن زند
  

که اکنون بجای ( خانم وھاب واصل یباي قطعه شعر زنيا

ی ابيرفاريبه تناسب اشعار ظھ) تقريظ  دراين کتاب قرارگرفته است

که اشعار است  ني آن تفاوت ا.رد دای تفاوت  بزرگیوردي ابیانورو

 یند  ولاصف قدرتمندان  زمانشان  سروده شده   در وی وانورريظھ

 ادي ی و عسل ک/م با قوت تمام در شعرش ازکسختهي خانم فرھنيا

 قدرتمندان ۀ شائبه  انجام داده است که ازجملی  بیکرده  و قدر دان

 ھا و مشک/ت یدي بلکه با تمام نا ام،ستيو زورن زروصاحبان 

  یقي حقخي تارتي در حما در مھاجرت  توانسته است نستوھانهیزندگ

 دشمان  کشور ليبرابر صف طو  درقي کشور به استناد حقایو مل

   . ستديبا
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 مصالح ی در راه اعت/کهي  کسیستاني استاد اعظم سنيسياکادم

 را قي نکرده و حقاغي دری گونه ت/ش و خود گذرچي کشور از ھیمل

  انسانۀامعبه حضور ج  آورده  وروني سالم از ابھام بقاتيازتحق بعد

  کش  نموده است تا به جوھرشي پتيوطندوست  با خلوص ندوست و 

 آگاه کيدوباره مردم ن)    شده اندکتمانکه به عمد   (قي حقایاصل

 ني خانم صالحه وھاب با اعجاز ک/م  در برابر چنرو نياز. شوند

 ی ملخي تارتي جامعه اش،  که شب و روز در حمای بزرگ ملشيدرو

 احترام گزاردن  نيا.  آوردی،  سر احترام فرود مستنداکشور کوشا 

 .  سازدي مداي خانم  صالحه بزرگوار را ھوینشانه برتر نگر

 ما دستخوش شاني و پری که وطن زخمداندي مکي نموصوفه

  برده غماي شده  است که دار وندار مارا به رانکني خانه ویطوفان

 که گريوبزرگان د یستاني اشخاص مثل  جناب اعظم سنروياز. است

 ھراس به حراست پرداخته اند ی امان،  بی طوفان بنيدر برابر چن

 انسانھا ني چنشگاهي را در پعرش شدي از مرواریلي دارد تا حمایجا

  . اھداء کند

 حق از يی افغان که در شناسای بر تفکر بلند شاھدخت ھانيآفر

که در قدم  زندي دست به اقدام میخي حساس تارۀ مرحلنيباطل آنھم در

 کار شان قابل صيدر قدم دوم  تشخ  دارند وی روشنگرۀزياول انگ

 اnراده  پنھان نخواھد ی اnفکر و قومي سلۀ بوده از نظر جامعشيستا

  .ُراه شان پـراز شور و ازدحام  باد .  ماند 

  ٢٠١٤/ ١٠/٩پايان 
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  مقدمه مؤلف
  

  به ارزش ھای ملی افترا  وتوھين  بازاررونق 

  کشورافغانھا درخارج  سانه ھایر در
  

، جھqان دگqر  ی سرسqام آورتکنqالوجی  اط/عqاتسqعۀو وترشqدبا 

 در ظqqرف کمتqqر از يqqک دقيقqqه ازآخqqرين دميتوانqqانqqسان گqqون شqqده  و

وراه اندازی انترنت، و ظھور کمپيوتربا . دمطلع گردرخدادھای جھان 

  مqدرنيلآيفون وآی پد وغيqره وسqا تليفون مبايل و سايت ھای انترنتی،

:  رسqqqانه ھqqqای جمعqqqی نوشqqqتاری  وديqqqداری ،مثqqqل،اط/عqqqات جمعqqqی 

روزنامه ھا ومج/ت وجرايد وحتی راديqو و تلويزيqون، در درجqه دوم 

qqqqت قرارگرفتqqqده ااھميqqqدمات  .نqqqqۀ خqqqqا،از راه عرضqqqذا تلويزيونھqqqqمعھ

نمqqqايش فيلمھqqqا وپخqqqش مباحثqqqات سياسqqqی،علمی واجتمqqqاعی وبqqqصری، 

 وسqqريالھای جالqqب وھمچنqqان موسqqيقیھنqqر منqqدان آھنqqگ ھqqای دلنqqشين 

  .مھمی ايفا ميکنند اع/نات تجارتی ،نقش

، برخqی از افغانھqا، موفqق شqده ٢١در سالھای پس ازآغqاز قqرن 

ايجqاد تاسqيس سqايت ھqای انترنتqی وبqه  دسqت اند تا در خارج از کشور

اجتمqاعی، با ارائۀ برنامqه ھqای متنqوع بزنند و تلويزيونھای خصوصی 

ھم توجqqه بيننqqده ھqqا را بخqqود جلqqب کننqqد  ھنqqری وغيqqره،سياسqی ودينqqی و

نشر وپخش اع/نات تجارتی و يا تبليغات خqاص سياسqی ازطريق وھم 

  .کمائی نمايندثروت   وورندآ  بدست پولدرتلويزيونھا وعقيدتی 

ًمعمqqوn در ھمqqين برنامqqه ھqqای خqqاص دينی،اجتمqqاعی وسياسqqی 

  داف خاصی وقت است که گاھی عناصر وافرادی برای پخش ونشر اھ
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 ادامqه  خqود را برنامه سqاز ھqم بqرای اينکqه برنامqۀبرنامه را ميخرند و

برنامqqه اش تلويزيqqون اجqqازه ميدھqqد تqqا روی پqqردۀ  بqqه آنھqqا، داده بتوانqqد 

ظqqqاھر شqqqود وسqqqخنرانی کنqqqد يqqqا مqqqصاحبه نمايqqqد کqqqه متاسqqqفانه گqqqاھی 

مصاحبه کننده از چوکات اصول ژورناليزم خqارج ميگqردد وچيزھqايی 

ًاز دھنش برون ميشود که واقعqا نqا مطلqوب ،تqوھين به آدرس اشخاص 

  .آميز وحتی تھوع آور است

گqqاھی اتھqqام بqqستن ھqqا وتqqوھين کردنھqqا از مqqرز اشqqخاص وافqqراد 

بqqرای اکثريqqت مطلqqق گذشqqته  ودامqqن ارزشqqھای ملqqی را ميگيqqرد کqqه 

  . ور استشنوندگان تأثر آ

 افتqراء تھمqت و تqوھين وپراز  ومشمئزکننده  يکی از مصاحبات

يعنی استرداداستق/ل کqشور ومحqصل آن شqاه (به ارزشھای ملی کشور

در نيزی اداکتqqqر سqqqqت ٢٠١٤ اگqqqست ٢٣مqqqqصاحبۀ  ،)امqqqان هللا غqqqازی

 مqين سqالگرد اسqترداد اسqتق/ل ٩٥مناسqبت ه بqبرنامۀ خانم زھqره داود 

در آن داکتqqر سqqتانيزی برمبqqارزات اسqqتق/ل طلبانqqۀ  بود،کqqهافغانqqستان 

فغانستان ومھمترين دست آورد شان يعنی استق/ل سqخت تqوھين  مردم ا

سqqخنان تqqوھين بqqرآن   آنجqqا کqqه مqqرا واداشqqت  تqqاد ،وبqqی احترامqqی کqqر

ين اعتراض را ضمن شش مقاله به آدرس داکتqر اعتراض نمايم واآميز

ائی بqqه يqqرپورتqqال افغqqان جqqرمن آن/يqqن وسqqايت آ و در سqqتانيزی بنويqqسم

اسqqتقبال مqqورد ايqqن موضqqعگيری برحqqق من، خوشqqبختانه .نqشر برسqqانم 

تqصميم  هجqينتبال  وطندوست قرارگرفت ودانشمندان ازحمايت عده ایو

دف�اع از « بنqام يqک مجموعqهرا دروتبqصره برآنھqا  ايqن مقqاnت گرفتم 
به جوانان کشور  گرد آورم و »ارزشھا ملی، وظيفۀ عناصر ملی است

  .تقديم نمايم

ه در برنامqۀ خqانم زھqره يوسqف نيست کq داکتر ستانيزی اين تنھا

ن را اسqتق/ل افغانqستاخqود پرداخqت ومبتqذل به پخش انديشه ھای داود،
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ن بqا اسqتعمار بدسqت آمqده،  فqداکار وطqکه به بھای خون ھزاران فرزند

اثر وتنفqر ده ھqا سqبب تq بيمقدار جلqوه داد، و در انظار جھانيان خوار و

از برخqqی  در بلکqqهندوسqqت گرديqqد، وجqqدان وط  بqqاوصqدھا ھqqزار افغqqان

 صqqحبت گqqاھی  ،ھا سqqازبرنامqqه خqqود  ،تلويزيونھqqای افغqqانی درخqqارج 

بqوده ًکه واقعا خجالت آور  دنراسازمان ميدھباتی  ومصاحد نيی ميکنھا

د کنqخلqق ميراايqن ذھنيqت نqده بينبه وھا ميشود بيننده وسبب تاثر عميق 

د روکqه بجqای اينکqه بqست  چقدر کوچک وسبک مغز اگردانندهکه اين 

 خqqود را بلنqqد ببqqرد، شqqوق شqqھرت ونqqام  وگفqqتننخوانqqد سqqطح سqqواد و

بعد گند دل خqود  د ونی سر براه ميکنوي زده ، برنامه ھای تلويزبسرش

 برادر کشور به امواج فضا مqی سqپرد را با نفاق افگنی ميان اقوام باھم

د وبه  زاين طريق ميخواھد به مردم آگاھی بدھا واد که تا نشان داده باش

 ايqن  درحqالی کqه ،دشعور اجتماعی مردم خود خدمت کنqرتقای سطح ا

 رھنمqqائی انqqد تqqادلqqسوزی وقابqqل ديگqqران  بqqيش از خqqودگونqqه اشqqخاص 

 ، ارائqه سqخن راۀب سخن گفتن را بياموزند وسqپس شqيوبروند  اول آدا

  . در يک رسانه تصويری 

فھqم وکqودن فکرميکننqد درحqالی کqه  نqا اينان مqردم را مثqل خqود

 مqا آنقqدر شqعور دارنqد کqه ماھيqت واھqداف پليqد کqسانی را کqه از مردم

بخqوبی درک کننqد و  پشت پرده تلويزيون تخم نفاق وشقاق می پراگنند،

qی الفqن فqار ايqqم نثqکنی ھqدان شqqواب دنqب آور جqqب برلqا لqد تqqان نماينqقاي

پرازيqqqت پراکنqqqی دسqqqت بگيرنqqqد، ولqqqی متاسqqqفانه کqqqه چنqqqين  از بندنqqqد و

کن را ندارنqqد وای عکqqس العمqqل ھqqای پqqوزه شqqشqqده پqqر عناصqqر اجيqqر

  . اجانب عمل ميکنندۀوبرطبق پ/ن وبرنام

گرداننqدۀ  حام�د ق�ادری ینيوتلويزبرنامه سازان يکی ازاينگونه 

مqqqدتی   بqqqرای بqqqود کqqqه درامريکqqqا »خراسqqqان«نفqqqاق افگqqqنوزيqqqون تل

  !دراذھان را مغشوش ميکدرتلويزيون ھای ايرانی  وافغانی 
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 در) ٢٠٠٧مqqqارچ ٣(دری  شqqqب شqqqنبه حامqqqد قqqqا:بگونqqqۀ مثqqqال

 کوشqان ، ميزگردی بqه اشqتراک آقايqان قqوی" انخراس "ی بنامتلويزيون

اينکqه .  از راه تلفن سازمان داده بqود)؟("ناظمی"فيضی وشخصی بنام 

 آقای کوشان دراعتراض بر تصميم وزارت معارف مبنی برايجqاد چنqد

 زبان پqشتو ونھا وتا مکتب برای فرزندان پشتون درکابل،  چقدر برپشت

امادر مورد ياوه گوئی ھای گردانندۀ  بی  و برآن بحث نميکنم، ،تاخت 

وتqqوھين ھqqايی کqqه آن تحقيرھqqا  :تلويزيqqون خراسqqان بايqqد گفqqت کqqه خqqرد

خود نسبت  به پqشتونھا وشqخص وزيqر پی ھم  دو برنامه تلويزيون در 

ر در آقqای ليqوال نمqوده، اگq معارف ومعين آن وزارت آقای پqتمن ونيqز

يqqک مقqqامی قqqضائی ارائqqه وتعقيqqب شqqود، بqqدون شqqبھه ميتqqوان اشqqتراک 

را کqqqه در آن آقqqqای کوشqqqان نقqqqش ٢٠٠٧ مqqqارچ ٣کننqqqدگان ميqqqز گqqqرد 

فتند را يکجا با گردانندۀ آن تلويزيqون بqه گمحوری داشت وسخت نابجا 

 پqqشتون وقqqوم زيراھqqدف عمqqدۀ گرداننqqده ، تqqوھين بqqه . محاکمqqه کqqشانيد

  وتحريqک عليqه امنيqت ملqیھا پشتون مردم عليهمغشوش ساختن ذھنيت

  .بودکشور ودامن زدن به جنگ داخلی 

 آقqqqای قqqqادری بqqqه بھانqqqۀ اظھqqqار نظqqqر پيرامqqqون تqqqصميم وزارت 

) مبنqqی برايجqqاد مکqqاتبی بqqرای فرزنqqدان پqqشتوزبان درپايتخqqت(معqqارف 

 در مجمqوع  قqوم پqشتون را سqتًا درکوبيدن پqتمن وليqوال، ميخواظاھر

ذھنيqت شqنوندگان را  بدھqد و ھين وتحقيqر دايمqی قqرارمورد ضربت تو

  . عليه يک قوم سرنوشت ساز مکدر وخراب کند

شخص قادری استدnل  ميکرد که ھمانگونه که مھqاجرين وقتqی 

 به امريکا می آيند، مجبوراستند که بqه زبqان انگليqسی تعلqيم بياموزنqد ،

  خqود رام وتqدريس تعليمجبورند که پشتونھائی که به کابل آمده اند نيز 

 وحqqق ندارنqqد بگوينqqد کqqه مqqا بqqه زبqqان بqqه پqqيش ببرنqqدبqqه زبqqان فارسqqی 

شqqqيرين دری  درس نميخqqqوانيم  وبزبqqqان مqqqادری خqqqود پqqqشتو مکتqqqب 
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اين گردانندۀ لوده تqا ھنqوز فqرق ميqان باشqندگان اصqلی يqک . ميخواھيم

کqqشور وميqqان مھqqاجران کqqشورديگر را نميدانqqد و ذھqqنش طqqوطی وار 

  .  ديکته شده، تکرار ميکندآنچه به او 

اين آقای بی خبر ونا آگاه از تاريخ کشور، نميداند که پشتونھا از 

زادگqqاه خqqود بنابرنqqا  کqqشور بيگانqqه بqqه کابqqل نيامqqده انqqد، بلکqqه ازخانqqه و

بqه کابqل  امنی و زورگوئی قوماندانان وجنگ سqاnران بيجqا شqده انqد و

ھqqای مھqqاجر و تعلqqيم آمqده انqqد ودولqqت مکلqqف اسqqت در اسqکان خqqانواده 

  .فرزندان شان مطابق احکام قانون اساسی اقدام بنمايد

 سqqال قبqqل کqqه ٧٠٠بqqيش از کابل شqqھردر  او نميدانqqد کqqه پqqشتونھا

 »ده افغانqان کابqل«ابن بطوطه از کابل ديدن ميکرد، حضور داشqتند و 

. ميqqراث آن زمqqان اسqqت کqqه در سqqفرنامه ابqqن بطوطqqه ذکqqر شqqده اسqqت 

 راز قندھار بqه کابqل انتقqال يافqتمانی که پايتخت کشوز افزون برآن از

سران نظامی وملکی پشتون که وابسته به دولت بودند نيز بqه ) ١٧٧٣(

کوچqۀ اچکزيھqا :  پايتخت کابqل انتقqال يافتنqد ومqسکن گرفتنqد، ونامھqای

وکوچه نواب، باغ نواب، قلعۀ زمانخان ، قلعۀ وزير،کوچۀ وزير، بqاغ 

کqqه اکنqqون مرکqqز تبادلqqۀ اسqqعار اسqqت ) سعبqqا(قاضqqی، سqqرای شqqھزاده

وسqqqqqرای شqqqqqينواريھا وده ھqqqqqا نqqqqqام ديگqqqqqر منqqqqqسوب بqqqqqه پqqqqqشتونھا ، 

. حکايتگرحqqضورخاندانھای نامqqدار پqqشتون واقqqوام شqqان در کابqqل اسqqت

دوره ھqqای بعqqدی ادامqqه يافqqت وتمqqام سqqران ومqqشران  ايqqن پروسqqه در

درآن زنqqqدگی  پqqشتون از ھروnيqqqت در کابqqqل خانqqه وسqqqرای خريدنqqqد و

ردنqد واکنqqون کqqه شqرايط جابجqqائی اقqqوام در سراسqر افغانqqستان تغييqqر ک

ًخورده، تقريبا نيم نفوس کابل را پشتونھا تشکيل ميدھند، چرا فرزنqدان 

آنھqqا نتواننqqد برطبqqق قqqانون اساسqqی کqqشور بزبqqان مqqادری خqqود درس 

  بخوانند وتعيلم بياموزند؟
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 شqده، در آن ميزگqرد از قبqل برنامqه ريqزی چيزی که  برای مqن

کqسی بqود کqه در نقqش شنيدنش  بسيار جالب و بqا اھميqت بqود، سqخنان 

را نqشنيده نqاظمی  تqا آنوقqت مqن صqدای و بqود قرارگرفتqه ظمیآقqای نqا

در نوبqqت دوم سqqوال ازآقqqای نqqاظمی ، حامqqد قqqادری کاغqqذھای  .بqqودم

از آن ميان صفحه ای را پيش روی خqود گذاشqت  زيادی را ورق زد و

انترنqت ، کqاپی  من مقqاnت زيqادی را از: می گفتوخطاب به آقای ناظ

فاشqيزم پqشتونی وبqی ننqگ ھqای غيqر " گرفته ام و يکی از اين مقqاnت

عنqqوان دارد، آيqqا شqqما ايqqن مقالqqه را خوانqqده ايqqد يqqا خيqqر؟ آقqqای " پqqشتون

زرياب، نوشqته اسqت و مqن  بلی آن مقاله را آقای رھنورد: ناظمی گفت

از سqوی  کqسی بنqام نqاظمی " زريqاب"نqام ن گرفتبا .... آنرا خوانده ام 

فاشqيزم پqشتونی وبqی " شدم که مقاله" درويش دريا دلی"من متوجه نام 

  . نوشته بودرا " ننگ ھای غير پشتون

" نqاظمی"ونqام " زريqاب"چون در ميان نويسندگان کqشورما نqام 

نqام ھqqای معqروف وشqqناخته شqqده انqد کqqه ھروقqت برزبqqان آورده شqqوند، 

نqqد کqqه منظورگوينqqده کqqدام يکqqی اسqqت؟ ومqqا در مطبوعqqات شqqنونده ميدا

کqqشور بنqqام نqqاظمی، کqqسی ديگqqری را نqqداريم، بنqqابرين مqqن بqqا شqqھادت 

فاشيست ھای پqشتونی وبqی ننqگ (ناظمی  براين نکته که نويسندۀ مقالۀ 

آقای زرياب است، بqدين بqاور رسqيدم کqه آنچqه اقqای ) ھای غير پشتون

  .  آگاھی گفته استناظمی در تلويزيون گفت، از روی

فردای آن شب من گزارشی کوتqاه نوشqتم و بqا دو نمونqه از لجqن 

 جqرمن -به آدرس پشتونھا، در سايت افغان" درويش دريا دلی"پراکنی 

آقqای عبيqدی " یآسqمائ"مqسئول سqايت /  مqارچ ۵صبح .  آن/ين گذاشتم

 کqه وی بqا آقqای نqاظمی  ورھنqورد زريqاب برای من تلفqن کqرد و گفqت

qqدم ، تلفنqqات شqqب معلومqqان طالqqته اخيرتqqورد نوشqqه  در مqqاس گرفتqqی تم

ولی ھردوی آنھا از مqصاحبه ونوشqتن چنqين مطqالبی بطqور مطلqق بqی 
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خبرند وميگويند کqه  بqا ھرگونqه طqرز ديqدی کqه از آن بqوی دشqمنی بqا 

گفتم پس آنھا ھمين نظر خود را بنويسند .  مخالفيم،پشتونھا بمشام برسد

گرداننqqqدۀ تلويزيqqqون خراسqqqان قqqqادری  حامqqqدراو اعتqqqراض کننqqqد کqqqه چ

آن وی درشqqده اسqqت ؟ وچqqرا مرتکqqب چنqqين جعqqل وجqqرم مطبوعqqاتی 

  تلويزيون از قول لطيف ناظمی وزرياب ذھنيت ھا را مغشوش ميکند؟ 

اعتراضqqيه ای  را از جانqqب " آسqqمائی"شqqام پqqنجم مqqارچ سqqايت 

يزيqون پخqش وآن تلو" خراسqان"آقايان زرياب وناظمی عليه تلويزيqون 

را ملزم دانست تا ھويqت نqاظمی را معرفqی واز ھqردوی ايqن اشqخاص 

گرداننqqدۀ تلويزيqqون خراسqqان، آقqqای قqqادری در تqqاريخ .معqqذرت بخواھqqد

 مارچ با رنگ پريده وصدای بی رمق ولرزان ، ابتqدا جريqان ھفتqه ١٠

گذشqqqته را جويqqqده جويqqqده بيqqqان کqqqرد وازعکqqqس العملqqqی کqqqه در برابqqqر 

جqqرمن -اسqqان توسqqط اينجانqqب  در سqqايت افغqqانميزگqqرد تلويزيqqون خر

داکتqر روسqتار تqره کqی را مqتھم  من و آن/ين،بعمل آمده بود، يادکرد و

نمqqود، و سqqپس در مqqورد افغqqان "  حqqزب افغqqان ملqqت"بqqه عqqضويت در 

ملتqqqی ھqqqا ميخواسqqqت داد سqqqخن بدھqqqد، امqqqا از آنجqqqائی کqqqه  قqqqادری از 

سqqت، وحتqqی قqqادر بqqه ھqqای رسqqانه دار مقqqيم امريکا نqqابخردترين افغqqان

نيqqست، آنجqqا کqqه در بqqد گqqوئی ھqqم بqqدون غلطqqی يqqک جملqqه کوتqqاه گفqqتن 

qqqدين باربqqqت ، چنqqqا پرداخqqqی ھqqqان ملتqqqته ازافغqqqط گفqqqن : غلqqqان "ايqqqافغ

ميخواھنqqد کqqه "افغqqان ملتھqqا" ميخواھنqqد کqqه چنqqين کننqqد وايqqن) ؟"(ملتھqqا

ر وسپس با کلمات جويده ونا مفھوم اظھqا. چنان کنند و اينھا خاين استن

اعqqضای ميqqز گqqرد شqqنبه گذشqqته آقايqqان قqqوی کوشqqان، سqqعيد : نمودکqqه 

مگqqر نگفqqت کqqه ايqqن . فيqqضی، و حکqqيم نqqاظمی بودنqqد نqqه لطيqqف نqqاظمی

حکqيم نqqاظمی چکqqاره اسqت ودر کqqدام کqqشوروکدام شqھر زنqqدگی ميکنqqد 

ودر عالم مطبوعات چھره ای جديد اسqت يqا سqابقه دار،زيqرا کqسی کqه 
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شqqد، نميتوانqqد ھمرديqqف آقايqqان کوشqqان در مطبوعqqات سqqابقه نداشqqته با

  . دشباوسعيد فيضی که ھردو از مطبوعات چيان سابقه داراند، 

امqqا آنچqqه بqqه مqqا مربqqوط ميqqشود اينqqست کqqه مqqا براسqqاس  روايqqت 

تلويزيqqون خراسqqان، کqqه يqqک رسqqانۀ جمعqqی تلقqqی ميqqشود، بqqرمتھم اليqqه 

شqتن بqا نو" درويش دريqا دلqی"اعتراض کرديم که چرا زير نام مستعار

مقاnت بسيار نامطلوب وتحقير آميزنسبت به پqشتونھا تqوھين رواداشqته 

  است؟ 

امqا قبqqل از ايqن کqqه نوبqqت پخqش مجqqدد تلويزيqون خراسqqان برسqqد 

وموضع گيری گردانندۀ  آن معلوم گردد، نويسندۀ باوجدانی پيدا شد که 

را از آب کqqشيد و سqqيرو پودنqqه اش را " درويqqش دريqqا دلqqی"چلوصqqاف 

اين نوشته بحد کافی سيمای درويش دريqادلی، ايqن مqردک  . دبرم/ نمو

 جرمن آن/يqن، و منجملqه بqرای -کثيرالھويه را بخوانندگان سايت افغان

نفاق من و بسياری از قلم بدستانی که آماج ناسزاگوئی ھای اين مردک 

 با ايqن نوشqتۀ دقيqق و پqر »نيرم.م«آقای  .قرارگرفته اند، شناساندافگن 

 خود، بqاوری را کqه مqن نqسبت بqه آقqای زريqاب  از دسqت از معلومات

داده بودم، دوباره بمن بازگشتاند و نيزھمه افغانھqای چيqز فھqم بqا نqام و 

  . مطلوب آشنا شدند چھره اصلی يک عنصرنا

* * *  

بدبختانqه گqاھی سqخن بqه جاھqای باريqک    انترنت نيqزدر فضای

qqد واوبqqی از افغان ريکتر ميرسqqشينبرخqqارج نqqای خqqای  ھqqايت ھqqدر س

رجqqال نامqqدار اقqqوام يqqا اشqqخاص دھqqن را سqqست کqqرده، بqqه انترنتqqی بنqqد 

 مqی ونرکيک ودور از عفت ک/م بر چنان حرف ھای زشت و ديگر،

  .ريزند که  از ديدن وخواندن آن مو براندام آدمی راست ميگردد

اينجqا آغqاز شqده کqه پqس از رونqق بqازارکمپيوتر  از کارخرابی  

نجqار بqوده  يqا بنqا و در وطن اگر  ، در غربت بيکارانوانترنت، ھرافغ
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اگر آھنگر بوده يا پتره گر، اگرنلqدوان بqوده  يqا نعلبنqد ، ھمينکqه سqری 

چيزھايی از قلم ھموطنان خqود ديqد وخوانqد ،  و  صفحات انترنت زدبه

؟ و اگر دست ست از اين کاروان عقب مانده ا ویھوس ميکند که چرا 

د ونوشqته خqود را از طريqق يتوانqد نويqسنده شqوبه قلم ببqرد بqه آسqانی م

و بqqا اينکqqارخود .  رخ ھموطنqqان انترنqqت خqqوان خqqود بکqqشدانترنqqت بqqه

qqشان بدھqqران نqqه ديگqqد بqqائی،ميتوانqqاری، بنqqسلک نجqqوه برم/qqه  عqqد ک 

. ميتوانqد نويqسندگی نيqز بqدر آمqده ۀآھنگqری و يqا نلqدوانی خqود،از عھqد

ثرخود اھل قلqم نيqستند واز بqی صاحبان ويب سايتھای انترنتی ھم که اک

مطلبqqی بدسqqت شqqان رسqqيد، ھمينکqqه  ، چqqشم بqqراه ديگراننqqدمqqضمونی، 

وارده درحيطqqqۀ نکqqqه آن را بخواننqqqد و تميqqqز بدھنqqqد کqqqه مطلqqqب آبqqqدون 

 وی، آنرا با تمqام کمqی تخصصتخصص صاحب نوشته است يا خارج 

وکاستی وابتذالش  در صفحه ويqب سqايت خqود ميگذارنqد تqا نqشان داده 

د مqسئول نوشqته، نq وھرچqه نqشر ميکن، قلqم انqدطرفqدار آزادیباشند که 

  .خود نويسنده است نه گرداننده ويب سايت

بqqه بqqاور ايqqن قلqqم، نويqqسنده گqqی کqqاری ظريqqف وبqqسيار مqqشکل 

اسqqت،به خqqصوص درکqqشورما کqqه در طqqول حاکميqqت ھqqای اسqqتبدادی 

سندگی نويq. گذشته  کمتر از نعمت مطبوعات آزاد  برخوردار بqوده ايqم

ھمچنانکqqه يqqک کqqار ظريqqف و پqqر اھميqqت اسqqت، کاربسيارپرمqqسئوليت 

نويqسنده درعqين حqالی کqه بqه نويqسندگی بqه . وپردرد سر نيqز مqی باشqد

حيث يک حرفه يا ھنر پر اھميqت ارج ميگqذارد، ايqن درک را ھqم بايqد 

داشqqته باشqqد کqqه بqqا يqqک نقطqqه فيqqل ، قيqqل ميqqشود وبqqا يqqک حqqرف زشqqت 

کس بqه درد مqی آيqد وچqشم م/مqت صqدھا کqس وبيجای او، رخ صدھا 

از اين است که نويسنده بايد قدسيت قلمش را از . به سوی او برميگردد

ياد نبرد و سخت متوجه  قلم خود باشد تا حرف ونقطه ای که  بر روی 

صفحه کاغذ يqا صqفحه انترنqت نقqش ميزنqد ، از آن  تqوھين يqا تحقيربqه 
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qqم خqqد ، و قلqqصور نباشqqاگروھی متqqسی يqqت کqqانه در جھqqويش را مغرض

حفظ منافع شخصی يا گروھی و يا به زيان کس يا گروھqی ديگqری بqه 

ھر نوشته ايکه در آن مرض وغqرض خqود نمqائی کنqد ،از . کار نگيرد

نويqqسندگی تھqqی خواھqqد بqqود و بqqه سqqطح متqqاع اسqqتھ/کی وارزش  ھنqqر

ر ھم  يابد و زياد ماندگایمه تنزل کرده ، خريداران چندانی نقابل معامل

نويqqqسندگی دانqqqش وتقqqqوا و رياضqqqت وحوصqqqله منqqqدی  .نخواھqqqد مانqqqد

برقلqه  دراز را يqک شqبه پيمqود و نميتqوان ايqن  راه دشqوار و. ميخواھد

آنqqانی کqqه بqه چنqqين قلqه ھqqای رسqqيده انqد، سqqالھا بqqه .شqھرت صqqعود کqرد

سالھا دود چqراغ خqورده انqد، وسqالھا . اصط/ح کنده به دوزخ برده اند

بqدين سqان . دانش کمqائی کqرده انqد نشمند تلمذ جسته اند واز اين وآن دا

بايqqد بqqه مqqسلک وھنqqر نويqqسندگی بqqه ديqqده قqqدر نگريqqست ونqqسبت بqqه آن 

زکردن نويسندگی نيست گآسمان را با ريسمان  .مسئوnنه برخورد کرد

اسqتوار وحقيقqت  بايد منطقی فکرکرد و. واز شخصيت نويسنده ميکاھد

وبه دلھا چنگ بزنqد و بqه مغزھqا راه يابqد نوشت تا از چشمھا عبورکند 

 نوشته ايکه خواننده را به تفکر وتعقل وا. و خواننده را به تفکر وادارد

ًاز چنين نوشته ھايی جدا . ندارد به نوشتن وسياه کردن کاغذ نمی ارزد

کqqqرد کqqqه جqqqز ضqqqياع وقqqqت خqqqود وخواننqqqده چيqqqزی از آن  بايqqد پرھيqqqز

   .متصور نيست

 پرداخته ام که در چھره ھايیتوان خود، به افشای    من البته در حد 

به افتخارات  با سبک سری رسانه ھای جمعی درخارج ازکشور

ارزشھای ملی ما تعرض وتوھين کرداند، واين سومين  تاريخی و

کتاب من است در دفاع از استق/ل، شاه امان هللا وافتخارات تاريخی 

  .واقع گردد مفيد واميدوارم برای جوانان وطن ،افغانھا

 ٢٠١٤/ ٢٧/٩    -  کانديد اکادميسين سيستانی
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  مقالۀ اول 

 

 تاريخ چيست؟

ارزش تاريخ ھدف، موضوع، روش و  

)٢٠١٣/ ٢٢/٤شده درنوشته (  

 

  :مدخل

بqqدون ترديqqqد گqqسترۀ اط/عqqqات  وآگqqqاھی نqqسل امqqqروز در بqqqارۀ 

تاريخ،ھدف ، موضوع وماھيqت  آن نqسبت بqه مؤرخqان نامqدار قبqل از 

 مرحqqوم احمqqدعلی کھزاد،مرحqqوم  عبqqدالحی حبيبqqی ،مرحqqوم  :مqqا چqqون

ميqرغ/م محمqدغبار ومرحqوم ميرمحمدصqqديق  فرھنqگ وچنqد مرحqqوم 

علqqت ايqqن امqqر، انقqq/ب . ديگqqر بqqسيار وسqqيع تروفqqراخ دامqqن تراسqqت

 اخيqر از برکqت ھمگqانی انفارماتيک  يا اط/عاتی است که در دو دھqه

رخqqان  شqqده اسqqت،و مؤر وانترنqqت نqqصيب نqqسل امqqروزیشqqدن کqqامپيت

متذکره از اين نعمت عظيم وگرانبھا محروم بودند ولی آنھا در محدودۀ 

اط/عات وآگاھی ھای روزگار خود برداشت خود را از تqاريخ داشqتند 

تاريخ ثبت وضبط رويqدای : ًومعموn تاريخ را چنين ارزيابی ميکردند 

ب در کتqqq. ھqqای گذشqqqته بqqشری بqqqرای عبqqqرت نqqسل اينqqqده آدمqqی  اسqqqت

تqqاريخی  مکاتqqب نيزشqqبيه  ھمqqين تعqqرف را تqqدريس ميکردنqqد، امqqا بqqا 

گسترش دانش تاريخ وآگاھی نسل امروز از ايqن دانqش، تعريqف تqاريخ 

  از آن تعريفھای ک/سيک پا فراتر نھاده و بگونه ديگری آن را به 
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   .شناسائی گرفته اند

ِت����اريخ در س����اده ت����رين تع����ريفش سرگذش����ت ب����شرعقل من����د 
در » عل�م ت�اريخ«و. روی اين کرۀ خ�اکی اس�ت معه زی برِابزارسازجا

   ١.دراز است ساده ترين تعريفش مطالعه اين سرگذشت دور و

 :خqود ميگويqد" چرا تqاريخ ميخqوانيم"ُاميرحسين خنجی،درکتاب 

 که بشرعقلمند ابزارساز جامعه گرا ما با مطالعۀ تاريخ ميخواھيم بدانيم

qه مسيرخويش را از روزگاران دور تا امqرده، چqی کqه طqه گونqروز چ

ناکامی ھايی درايqن مqسير داشqته ، دسqت  کاميابی ھا و فت وخيز ھا وُا

آوردھايش دراين مسير چqه بqوده، چگونqه ازايqن دسqت آوردھqا حمايqت 

وحفاظت کرده است، وما چگونه می تqوانيم بqا اسqتفاده از تجربqه ھqايی 

 شايqستۀ رضqايت نياکان ما برای ما برجqا نھqاده انqد زنqدگی که پدران و

  .بخشی را برای خود مان بسازيم

بqqدانيم کqqه مqqا تqq/ش خqqود را از کجqqا ميخqqواھيم تqqاريخ بqا مطالعqqۀ 

آغاز کرده ايم، چه مسيری پيموده ايم، واکنون درچqه مرحلqه ئqی قqرار 

ما به ھنگام مطالعۀ تاريخ . داريم؟ وچگونه بايد به راه خود  ادامه دھيم

رکqت مqستمر چنqدين ھزارسqاله خqود را در ت/ش آن استيم کqه مqسير ح

و ميخواھيم  بدانيم که درايqن مqسيرچه دسqت . بازبينی و بازخوانی کنيم

آورد ھqqايی داشqqته ايqqم ؟ چqqه خطاھqqا واشqqتباھاتی کqqرده ايqqم؟ چqqه تجربqqه 

ھايی اندوخته ايم؟ وچه گونه می تqوانيم ازايqن تجربqه ھqا بqرای سqاختن 

 مqا بqه ھنگqام مطالعqه تqاريخ بqا اکنون وآيندۀ خويش استفاده کنqيم؟ يعنqی

را کqه در گذشqته پيمqوده زه ميکqنم، وميخqواھيم مqسيری رفراموشی مبqا

برای آنکه بدانيم اکنون در کجا ھستيم و رخ بqه چqه .  باز بينی کنيمايم،

ميخqواھيم کqه . سمت وسوئی داريم ومسير آينده مqا در چqه سqمتی اسqت

                                                
١
   امير حسين خنجی، چرا تاريخ ميخوانيم، ص اول مقدمه -  
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گان خqويش داشqته باشqيم را ھمواره در پqيش ديqدآنآنچه برما رفته است 

ازاين ديدگاه مطالعه تاريخ، مطالعه مسير پيموده شqده اسqت بqه منظqور 

  .٢بھترشناختن مسيرحال وآينده به ھدف ساختن زندگی خوشتر وبھتر

مqqqqqن در عqqqqq/وه بqqqqqر تعريqqqqqف فqqqqqوق از تqqqqqاريخ  ومنظqqqqqورآن ، 

کqشور داکترحميqد روغ  که به تقاضqای نويqسندۀ ارجمنqد(ر جستارحاض

سعی ميکنم جديqد تqرين مفھqوم تqاريخ را از زبqان دو  )، است،تھيه شده

ايqن دو تqن . تن از دانشمندان  رشتۀ تاريخ در قرن بيستم پيشکش نمqايم

، استاد فلسفۀ تاريخ  وفلسفۀ ماورای طبيعqت در کالينگوود جورجيکی 

ويلي��ام دانqشگاه آکqسفورد، در دوران جنqqگ جھqانی دوم اسqqت، ودومqی 
  . ميباشدآمريكا  و رئيس سابق انجمن تاريخداناناستاد تاريخ دانينگ 
  

  : در بارۀ چيستی تاريخ٣کالينگوود. جی.آرنظريات 

) مفھqوم کلqی تqاريخ(درکتاب خqود  )١٩٤٣-١٨٩١(کالينگوود 

بqqqه بررسqqqی چگqqqونگی مفھqqqوم جديqqqد تqqqاريخ ازھqqqرودت تqqqا بqqqه امqqqروز 

يqل به نظراين داننشمند ، تاريخ بايد حاوی چھار شqرط ذ. پرداخته است

  :باشد

  علم يا پاسخگوی پرسشھا باشد،)  الف

  مربوط به افعال آدمی درگذشته باشد،)  ب

                                                
٢
  ١١اميرحسين خنجی،چرا تاريخ ميخوانيم،ص  -  

٣
ر دانشگاه ،استاد فلسفۀ تاريخ  وفلسفۀ ماورای طبيعت د)١٩٤٣- ١٨٩١(کالينگوود.جی. آر-  

تاريخ،درکتابھا واسناد گنجانيده "به نظرکالينگوود،.  بود١٩٤١ -١٩٣٥آکسفورد در سالھای 
نشده است، تاريخ فقط در درعuقه ومشغوليت کنونی مورخی زنده است که اين اسناد را 

کتاب .تفسيرميکند وبه کنکاش در باره آن اسناد می پردازد،واز نو در خود احياء ميکند
ندای برجستۀ "به عنوان واپسين سخنان مردی توصيف شده است که )  کلی تاريخمفھوم(او

ناکس،ويرايش گرديد و مقدمه .ام. کتابش پس ازمرگ وی از سوی پروفيسرتی." زمان ماست
او . سالگی براثرمرض ذات الريه درگذشت٥٢ به عمر ١٩٤٣کالينگوود،درسال .ای برآن نوشت

  . خود بجای گذاشت آثارماندگاری در فلسفه وتاريخ از
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  پيگيری شده از طريق تفسيرمدارک باشد، )  ج

  ٤.برای خودشناسی انسان باشد) د 

کلمqۀ يونqانی )تqاريخ(ھي�ستوری:سپس کالينگوود توضqيح ميدھqد 

ع ب�ه مورخ،ش�رو"بگفتqۀ او، .  تج�سس وتفح�صبه معنqای سqادۀ است،
،اسqqqتفاده ازايqqqن کلمqqqه ومqqqضامين آن اسqqqت کqqqه "ي���افتن حقيق���ت ميکن���د

تب�ديل اف�سانه نگ�اری ب�ه عل�م .تبqديل ميکنqد" پ�درتاريخ"ھرودت را بqه 
تاريخ، اختراع قرن پنجم پيش از ميuد بود وھرودت کسی بود ک�ه آن 

   ٥ ".را اختراع کرد

 گالينگوود،نخستين مؤرخ  انگليسی است که معتقqد اسqت ،تqاريخ

 .علمqqqqqqی توسqqqqqqqط ھqqqqqqرودت يونqqqqqqqانی بنيqqqqqqqان گqqqqqqذاری شqqqqqqqده اسqqqqqqqت

کارمؤرخqqان يونqqانی قqqرن پqqنجم قبqqل ازمqqي/د مثqqل،ھرودت :"وميگويqqد

يونانيqان بqه وضqوح وبqا آگqاھی  .وتوسيديد، ما را به دنيايی نو مqی بqرد

کامل ھم اين را تشخيص دادند که تاريخ علم است يا ميتواند علم باشqد، 

   ....ال آدمی بپردازندوھم اين را که بايد به افع

تqqاريخ بqqرای ھqqرودت انqqسانگرايانه ونيqqز ازتqqاريخ اسqqطوره ای 

: چنانکqqqqه در مقدمqqqqه اثqqqqرش ميگويqqqqد. ويqqqqزدان سqqqqاnر متمqqqqايز اسqqqqت

ھqqqدف او، آنqqqست کqqqه . مقqqqصودش توصqqqيف کردارھqqqای آدميqqqان اسqqqت

آيندگان اين کردار ھا را از ياد نبرند ودراينجqا بqه چھqارمين شqرط  در 

بqه . رسيم؛ يعنqی بqه دانqش انqسان از انqسان خqدمت ميکنqدموردتاريخ مي

خصوص ھرودت اشاره ميکند کqه انqسان را بqه سqان يqک عامqل عاقqل 

نشان ميدھد، يعنی وظيفه اش تا حدی پی بqردن بqه آن چيqزی اسqت کqه 

انسان ھا کرده اند وتا حدی يافتن اين که چرا چنان کرده اند؟ ھرودت، 
                                                

٤
 تھران، اختران، گالينگوود، ترجمه علی اکبرمھديان، نشر. مفھوم کلی تاريخ، رابين جورج-

  ١٨،ص١٣٨٥/٢٠٠٦
٥
  ٢٨ مفھوم کلی تاريخ، ص-  
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حqدود نميکنqد،او ايqن حqوادث را بqه توجه خqود را بqه حqوادث عريqان م

ًشqيوه ای کqام/ انqسان گرايانqه، يعنqی بqه سqان کردارھqايی مqی بينqد کqqه 

آدميان برای انسجام آن ھا دnيلی داشqته انqد ومqورخ بqا دnيqل سqروکار 

  .دارد

ھqم ديqده ميqشود کqه آشqکارا بqا » توسيديد«اين سه نکته درمقدمۀ 

ًيديد علنا ميگويد که پژوھش توس. نگاھی به مقدمه ھرودت نوشته است

ھنگqامی کqه در پرتqو مqدرک " اسqتوار اسqت،) اسqناد(تاريخی برمدرک

  ٦ ."مينگرم

کالينگوود، کسی است که  ماھيت تاريخ را از ديد تمام ناموران 

" مفھوم کلی تاريخ"علمی وفلسفی از ھرودت تا توين بی، در کتاب 

وينبی، مورخ خود به بررسی گرفته و،سه کتاب تاريخی ارنولدت

،نقدکرد ودر ) انتشار يافته بود١٩٣٤که در سال (نامدارانگليس را

ًپندار کلی توين بی از تاريخ نھايتا : "مورد طرزديد توينبی  نوشت

او ھيچگونه به مفھوم دانش تاريخی به سان باز . طبيعت گرايانه است

ی او تاريخ را به سان منظره ا. آفرينی گذشته در ذھن مورخ نمی رسد

محض مينگرد، چيزی مرکب از وقايعی که مورخ ديده وضبط کرده 

است، پديده ھايی که از خارج در معرض ديد او قرارگرفته است، نه 

به بيان . تجاربی که او بايد با آنھا برخورد و آنھا را از آن خود کند

ديگر او ھيچگونه تحليل فلسفی از روشی که با آن دانش تاريخی 

   ٧.... "  ،ارائه نکرده استخويش را کسب کرده
  

 به تاريخ پاسخ ميدھد ودر " مفھوم کلی تاريخ"در کالينگوود، 

ت�اريخ چي�ست؟در ب�ارۀ : مقدمۀ آن کتاب پرسشھايی رامطرح ميکند کqه

                                                
٦
  ٣٠گالينگوود،ص. مفھوم کلی تاريخ، رابين جورج-  

٧
  ٢٠٨گالينگوود،ص. مفھوم کلی تاريخ، رابين جورج-  
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:"  وبعqد ميگويqqد کqqه چي�ست؟ چگون��ه ب�ه پ��يش مي��رود وب�رای چي��ست؟

آنھqا اينھا پرسشھايی اند که تاحدودی افرادمختلف بqه طqرق مختلqف بqه 

پاسqqخ داده انqqد، ولqqی بqqاوجود ايqqن اخت/فھqqا، بqqين پاسqqخھا توافqqق بqqسيار 

اگرنظqqرات موافqqق . وجqqود دارد ودامنqqه ايqqن موافقqqت بيqqشتر مqqی شqqود

ت��اريخ مانن��د، الھي��ات ي��ا عل��م موضqqوع نگqqرش دقيqqق ترقرارگيرنqqد، 
 اگqرچنين است،پرسqشھای مربqوط .طبيعت، صورت خاص تفک�ر اس�ت

رزش ايqن تفکqررا افqراد واجqد دو شqرط به ماھيت، موضوع، روش وا

  .بايد پاسخ دھند

گرچqه . ،  بايد دارای تجربۀ تفکرتاريخی يعنqی مqورخ باشqندًاو:

ھمqqه اشqqخاص تحqqصيلکرده ازيqqک جريqqان آمqqوزش کqqه شqqامل مقqqداری 

تفکqqر تqqاريخی بqqوده اسqqت عبqqورکرده انqqد، ولqqی ايqqن امqqر آنqqان راحqqائز 

ش وارزش تفکqqqر شqqqرط ابqqqراز عقيqqqده دربqqqاره ماھيqqqت، موضqqqوع رو

ًزيqqرا اوn، تجربqqه تفکرتqqاريخی کqqه آنqqان بqqه اينqqسان . تqqاريخی نميکنqqد

ًکqسب کqرده انqد، احتمqاn بqqسيار سqطحی اسqت و،بنqابرين، عقايqد مبتنqqی 

براين نوع تجربه نتيجه ای بھتر از آن ندارد که کسی پqس ازيqک سqفر 

جربqه ثانيqا، ت. آخرھفته به پاريس در باره مردم فرانqسه اظھqار نظرکنqد

ھرچيqqزی کqqه از مجqqاری عqqادی کqqسب شqqده باشqqد، عqq/وه برسqqطحی 

امqا فقqط نتqايج فکqر تqاريخی نيqست  کqه .بودن، بqدون اسqتثنا کھنqه اسqت

ھنگام ورود به کتاب درسی کھنه است، بلکه اين اصول فکرتqاريخی ، 

يعنqی انديqشه ھqای مربqوط بqه ماھيqت، موضqوع روش، وارزش تqاريخ 

  .نيز چنين است

برای پاسخ دادن به اين پرسش ھا آنqست کqه انqسان  دومين شرط

نه فقط تجربه تفکرتqاريخی داشqته باشqد، بلکqه دربqاره  آن تجربqه تأمqل 

اوبايqqد نqqه فقqqqط مqqؤرخ بلکqqه فيلqqسوف ھqqم باشqqد وبqqqه . ھqqم کqqرده باشqqد

خصوص فکر فلسفی او توجه خاص به مسايل انديشه تqاريخ را نيqزدر 
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نqه مqورخ تqراز (ًکام/ خqوبحال ممکن است انسان مؤرخی . بربگيرد

. باشد، بدون آنکه اين گونه درباره تفکرتاريخی خqويش تأمqل کنqد) اول

درعين حال مھم است به ياد آوريم که نخست تجربه می ايqد، بعqد تأمqل 

.  را داراسqتلحتqی کqم تأمqل تqرين مqؤرخ شqرط او. درباره  آن تجربه

nً پرسش ھqای مورخی که ھيچگاه زياد درفلسفه کارنکرده است، احتما

چارگانه ما را ھوشمندانه تر از فيلسوفی جواب خواھqد داد کqه ھيچگqاه 

  .زياد درتاريخ کارنکرده است

بنابرين ، به پرسش ھای چارگانه فوق ميتوان پاسخ ھای ذيل را 

  :ارائه و طرح کرد

  

  :تعريف تاريخ/ الف

 فکر ميکنم ھرمؤرخی خواھqد پqذيرفت کqه تqاريخ نqوعی تحقيqق 

اينکqqه چگونqqه پژوھqqشی اسqqت، ھنqqوز مqqورد بحqqث .  اسqqتيqqا پqqژوھش

يعنqی . نکته اينست که نوعاً به آنچه علوم ميناميم ، تعلqق دارد. مانيست

بqqصورت ھqqايی از انديqqشه کqqه بqqه وسqqيله آنھqqا پرسqqش ھqqايی را مطqqرح 

  . وت/ش ميکنيم به آنھا پاسخ دھيم

فھميدن اين نکتqه مھqم اسqت کqه علqم بqه طqورکلی ايqن نيqست کqه 

qqوع آنچqqا آن نqqن يqqيله ايqqه وسqqا رابqqع آوری وآنھqqدانيم جمqqل ميqqه را از قب

طرح مرتب کنيم، بلکه به اين معنی است که محکم بqه چيqزی کqه نمqی 

مqدارا کqردن بqا چيزھqايی کqه . دانيم بچسپيم وبکوشيم آن را کqشف کنqيم

از قبqqل ميqqدانيم ممکqqن اسqqت وسqqيله مفيqqدی بqqرای رسqqيدن بqqه ايqqن ھqqدف 

در بھتqرين حالqت فقqط وسqيله اسqت، واز .  نيqستباشد، ولی خود ھqدف

نظر علمی فقqط تqا جqايی ارزشqمند اسqت کqه بqه پرسqشی کqه ھqم اکنqون 

به ايqن دليqل اسqت کqه تمqام علqم . درصدد طرح آن برآمده ايم پاسخ دھد

نqه نqادانی مqا نqسبت بqه : از معرفت مان نسبت به نادانی ما آغاز ميشود
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زی معين، خاستگاه پارلمqان، علqت ھرچيز، بلکه نادانی ما نسبت به چي

سqqرطان،ترکيب شqqيمائی خورشيد،اسqqب يqqا سqqاير حيوانqqات اھلqqی بqqدون 

  . خسته کردن عض/ت

 ،٨ .وبه اين معنی ت�اريخ عل�م اس�ت. علم پی بردن به چيزھاست
 زيqرا، آنچqqه مqqورخ .ت��اريخ عل��م عم�ل ان��سان اس��تبqه عبqqارت سqqاده تqر

qه آدميqqت کqايی اسqqذارد، چيزھqود ميگqqيش روی خqام پqqته انجqqان در گذش

داده انqqد وآنھqqا بqqه عqqالمی درحqqال تغييqqر تعلqqق دارنqqد، عqqالمی کqqه در آن 

   ٩ .چيزھا به ھستی در می آيند و يا از ھستی ساقط ميشوند

  

  : موضوع تاريخ/ب

تqاريخ چqه . تفاوت يک علم با علم ديگردر نوع کqشفيات آنھاسqت

 درگذش�ته ت�اريخ ک�رده ھ�ای ان�سان راک�هنوع چيزھا را کqشف ميکنqد؟ 
١٠ .انجام شده، کشف ميکند

  

  

  سيرتاريخ چگونه است؟ /ج

تاريخ با تفسيرمدارک به پيش ميرود، مدارک اسqم جمعqی بqرای 

چيزھqqای اسqqت کqqه تqqک تqqک  سqqند خوانqqده ميqqشوند وسqqند چيqqزی اسqqت 

موجود وحاضر، از آنگونqه کqه مqؤرخ بqا تفکردربqاره آن مqی توانqد بqه 

در . ذشته طرح ميکند پاسqخ دھqدپرسش ھايی که در باره رويدادھای گ

١١ .تفسيرمدارکً اساسا عبارت است ازروال يا روش تاريخھرحال 
  

  

                                                
٨
  ١٦گالينگوود،ص.بين جورج مفھوم کلی تاريخ، را-  

٩
  ٣١ ھمان،ص-  

١٠
  ١٧ ھمان،ص-  

١١
  ١٧ٍ ھمان، ص -  
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  تاريخ برای چيست؟/ د

کqqسی کqqه بqqه ايqqن .  پاسqخ بqqه ايqqن پرسqqش از بقيqqه دشqqوارتر اسqqت

سوال پاسخ ميدھد نسبت به کسی که ميخواھد به سه پرسش قبلی پاسqخ 

کqر تqاريخی، بلکqه بqه چيزھqای دھد، بايد بيشترتأمل کنqد، نqه فقqط بqه تف

چيqزی اسqت، " بqرای"ديگر نيزبايد فکر کند، زيراگفتن اين کqه چيqزی 

به معنای تمايز بين الف وب است، کqه در آن الqف بqرای چيqزی خqوب 

امqqا مqqن پاسqqخی .اسqqت ، وب آن اسqqت کqqه چيqqزی بqqرايش خqqوب اسqqت

پيqqشنھاد ميکqqنم کqqه ھqqيچ مqqؤرخی آنqqرا رد نخواھqqد کqqرد اگرچqqه پرسqqش 

  .متعدد ودشوار تری را بر می انگيزدھای 

. خودشناس�ی ان�سان اس�ت" ب�رای"تاريخه  پاسخ من آن است ک
ًعموما تصورميشود که برای انسان مھم است کqه خqود را بqشناسد، کqه 

ًدراينجا  شناختن خويشتن، صرفا به معنای شناختن خصويات شخصی 

ماھيت او که وچيزھايی که او را از ساير افراد متمايز ميکند نيست، بل
ًخودشناسqqی بqqه ايqqن معنqqی اسqqت کqqه اوn،بدانيqqد .  درمق��ام ان��سان اس��ت

ًانسان بودن چيست؟ ثانيqا، بدانيqد بqودن آن نqوع انqسانی کqه شqما ھqستيد 

ًچيست؟ و، ثالثا،بدانيد بودن آن نوع انqسانی کqه شqما ھqستيد وھqيچ کqس 

کنيqد ديگر نيست چيست؟ خود شناسی يعنqی اينکqه بدانيqد چqه ميتوانيqد ب

واز آنجا که ھيچ کس نميداند چqه ميتوانqد بکنqد مگqر آنکqه سqعی کنqد،و 

پ�س   .تنھا سرنخ آنچه انسان ميتوانqد بکنqد،چيزی اسqت کqه کqرده اسqت

ارزش تاريخ آنست ک�ه ب�ه م�ا م�ی آم�وزد ان�سان چ�ه ک�رده اس�ت و ب�ه 
١٢"اين ترتيب انسان چيست؟

  

  

  تاريخ علم است اما چگونه علمی؟

                                                
١٢

  ١٨ ھمان،ص -  
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  يک نوع کاربرد :" ؟ کالينگوود ميگويدمنظور از علم چيست

بqqه معنqqی تاnرموسqqيقی " تqqاnر"ًعاميانqqه واژه ھاسqqت کqqه در آن مqqث/،

بqه معنqی " علqم"به معنqی فqيلم سqينمائی؛ وبqرھمين سqياق" فيلم"است يا 

اما اين که تاريخ علم به اين معنqا سqت يqا نqه، نيqاز بqه .علم طبيعی است

ش تqqqqqqqqqا حqqqqqqqqqqال پرسqqqqqqqqqش نqqqqqqqqqدارد، زيqqqqqqqqqqرا از زمqqqqqqqqqان بqqqqqqqqqqسيارپي

به معنای ھيئت سازمان يافتۀ معرفqت ) Science"(ساينس"حاضرکلمۀ

اگراين چيزی است که ازکلمه افاده می شود تا اينجا حق بq/ .بوده است

تqاريخ علqم اسqت، نqه کمتqر ونqه «:بqوده کqه گفتqه اسqت" ِب�ری"منازع با 

  »بيشتر

 /qه اصqًاما اگرکمترنيست، به يقين بيشتراست، زيرا ھرچيزی ک

يqک ھيئqت . لم باشqد بايqد بqيش از علqم صqرف وازنqوعی خqاص باشqدع

معرفت ھيچگاه سqازه ای صqرف نيqست، ھميqشه بqه طريقqی ) صورت(

بعqضی ھيئqت ھqای معرفت،مانندھواشناسqی، .خاص سازمان يافته است

با گرد آوری مشاھدات در بارۀ نوع معينی رخداد ھا سازمان می يابنqد 

شqqان آن ھqqا را مqqشاھده کنqqد، اگرچqqه کqqه دانqqشمند ميتوانqqد ھنگqqام وقqqوع 

بعqضی ديگر،ماننqد شqيمی، نqه .نتواند بqا ارادۀ خqود آن ھqا را پديqد آورد

ًفقط با رويدادھا، بلکه با ايجاد آنھqا در تحqت شqرايط دقيقqا کنتqرل شqده، 

ًبعضی ديگرھم ھستند کqه سqازمان دادن شqان ابqدا . سازمان داد ميشوند

لکqqه بqqا ايجqqاد فرضqqياتی خqqاص بqqا مqqشاھدۀ حqqوادث انجqqام نميگيqqرد، ب

وحرکت با نھايت دقت و با استدnل ودرجھت استخراج نتqايج صqورت 

  .می پذيرد

جنqگ . تاريخ به ھيچيqک ازايqن طريقqه ھqا سqازمان داده نميqشود

ًھا وانق/بھا وديگر فرايندھايی که تاريخ بqه آنھqا مqی پqردازد، تعمqدا بqه 

ررسqqی بqqا دقqqت دسqqت مؤرخqqان، تحqqت شqqرايط آزمايqqشگاھی و بqqرای ب

اين رويدادھا حتی مqورد مqشاھدۀ مورخqان، بqه . علمی، اتفاق نمی افتند
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آن معنqqqايی کqqqه طبيعqqqی دانqqqان حqqqوادث را مqqqشاھده ميکننqqqد، نيزقqqqرار 

ھواشناسqان وسqتاره شناسqqان بqه سqفرھای صqعب و پرھزينqqه . نميگيرنqد

ًمqی رونqqد تqا شخqqصا حqوادث مqqورد توجqه شqqان را مqشاھده کننqqد، زيqqرا 

اھدۀ آنqان چنqان اسqت کqه نمqی تواننqد بqه توصqيف گواھqان نqا معيار مqش

وارد اکتفا کنند، اما مؤرخان به کشورھايی کqه جنqگ وانقq/ب در آنھqا 

جريqqان دارد سqqفر نميکننqqد، نqqه بqqه ايqqن سqqبب کqqه تqqوان کqqار يqqا شqqجاعت 

مؤرخqqqان از طبيعqqqی دانqqqان کمتراسqqqت يqqqا نمqqqی تواننqqqد ھزينqqqۀ چنqqqين 

 به آن سبب که واقعيqاتی کqه ممکqن اسqت سفرھايی را تأمين کنند، بلکه

درخ/ل اين سفرھا  فراگرفته شود، مانند واقعيqاتی کqه ممکqن اسqت از 

طريق تحريک عمدی جنqگ يqا انقq/ب در وطqن آموختqه شqود، چيqزی 

  .را که مؤرخان طالب دانستن ھستند به آنان نمی آموزد

عل�وم م��شاھده ای وتجرب��ی دراي��ن زمين�ه ک��ه ھ��دف ش��ان ک��شف 
ابت يا تکراری در ھمه  حوادث از يک نوع معين اس�ت، ب�اھم وجوه ث

  .تشابه دارند

ھواشناس يک گردباد را مطالعه ميکنqد تqا آن را بqا گqرد بادھqای 

ديگرمقايqqسه کنqqد و اميدواراسqqت کqqه بqqا مطالعqqه تعqqدادی از آنھqqا وجqqوه 

مشترک شان را دريابد؛ يعنی، پی ببرد که گردباد بqه  طqوراعم بqه چqه 

اگرشqما او را درھنگامqۀ معينqی .ی مؤرخ چنين ھدفی نqداردمی ماند،ول

رامطالعqه ميکنqد، نميتوانيqد ] ًمث/ انق/ب کبيqر فرانqسه[بيابيد که جنگ 

استدnل کنيد که در مراحل مقqدماتی بررسqی اسqت کqه ھqدف نھqائی آن 

اگqراو درمراحqل . رسيدن به نتايج جنگ ھا وانق/بات به طورعام است

قqرن (،آن بررسqی بqه احتمqال زيqاد مطالعqه کلqی مقدماتی بررسqی باشqد

اين به آن سبب اسqت کqه علqوم مqشاھده ای وتجربqی بqه . است) نوزدھم

درسqازمان ھqوا . يک طريق سازمان می يابند و تاريخ به طريqق ديگqر

شناسی ارزش نھqائی آنچqه در يqک گqرد بqاد مqشاھده شqده، مqشروط بqه 
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 ديگqqر مqqشاھده شqqده رابطqqۀ آن بqqا چيزھqqايی اسqqت کqqه در گqqرد بادھqqای

) يqا انقq/ب کبيرفرانqسه(است، درسازمان تاريخ ارزش نھفته در جنqگ

، مqqشروط بqqه رابطqqۀ آن بqqا دانqqسته ھqqا در بqqارۀ اعمqqال مqqردم در قqqرن 

ُنqqزدھم اسqqت، نqqه بqqه رابطqqۀ آن بqqا آنچqqه در بqqارۀ جنqqگ ھqqای ديگqqر مqqی 

  .دانستند

 نيqqز بqqه ھمqqين" دقيقqqه"فqqرق بqqين سqqازمان تqqاريخ وسqqازمان علqqوم

درسqqت اسqqت کqqه فراينqqد فکردرتاريخ،ماننqqد سqqاير . انqqدازه واضqqح اسqqت

علqqوم دقيقqqه، اسqqتدnلی اسqqت،يا بqqه عبqqارت ديگر،بqqا تqqصديق ايqqن يqqا آن 

نکته آغاز ميشود وبqا ايqن سqوال کqه پqس ايqن چqه چيqز را اثبqات ميکنqد 

در علqqوم دقيقqqه . ادامqه مqqی يابqد، امqqا نقطqqه ھqای شqqروع بqqسيار متفاوتنqد

ع مفروضات اند، وطريقۀ سنتی بيqان آن جم/تqی اسqت نقطه ھای شرو

که اول آنھqا کلمqۀ امqری قqرار ميگيqرد کqه مطلqب معينqی را کqه فqرض 

 يqک مثلqث اسqت، وگqوئيم ABCميگqوئيم   « :شده است، وصف ميکند

AB= AC . « د؛qqqات انqqqستند، واقعيqqqات نيqqqا مفروضqqqاريخ اينھqqqدرت

 مثل اين کqه روی واقعياتی که تحت مشاھده مورخ در می آيند، درست

ِصفحه ای جلو او باز است چيز چqاپ شqده ای وجqود دارد کqه نqشانگر 
نقqشه ای اسqت کqه طبqق آن يqک پادشqاه زمqين ھqايی را بqه صqqومعه ای 

درعلqqوم دقيقqqه، نتيجqqه . نتيجqqه گيqqری ھqqا ھqqم بqqاھم متفاوتنqqد. اھqqدا ميکنqqد

گيری ھا در بارۀ رويدادھايی است کqه مکqان يqا زمqان خاصqی ندارنqد؛ 

اگردريqqک جqqا باشqqند، درھمqqه جqqا ھqqستند واگqqر دريqqک زمqqان باشqqند، 

در تqاريخ نتيجqه گيريھqا در بqارۀ رويqدادھای انqد . درھمۀ زمانھا ھqستند

درجqqۀ صqqحت معرفqqت . کqqه ھريqqک مکqqانی و زمqqانی از آن خqqود دارنqqد

ھميشه ميداند که ھم مکqانی  مؤرخ از مکان وزمان متغيراست، ولی او

نی دريqک محqدوده ھميqشه ميدانqد کqه آن ھqا وجود داشته است وھم زما
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کqqدام بqqوده انqqد وايqqن دانqqستن بخqqشی از نتيجqqه گيqqری ای اسqqت کqqه او بqqا 

  .استدnل از واقعيت ھای که پيش رو دارد، به آن رھنمون ميشود

ايqqن تفqqاوت ھqqا درنقطqqۀ آغqqاز وخاتمqqه، متqqضمن تفqqاوتی در کqqل 

 چه مسئله ای  رياضيدان ھمين که مطئن شد. سازمان علوم مربوطه اند

را ميخواھد حل کند، قدم بعدی اين است که فرضqياتی بيابqد کqه وی را 

. قادرسqqازد تqqا آن را حqqل کنqqد کqqه ايqqن شqqامل توانqqائی ابqqداع  دراواسqqت

مؤرخ ھنگامی که تصميمش را گرفqت، کqار بعqدی اينqست کqه خqود را 

از واقعqqاتی کqqه مqqن اکنqqون :"در وضqqعی قqqرار بدھqqد کqqه بتوانqqد بگويqqد

کqqار اواختqqراع ." ه ميکqqنم ميتqqوانم حqqل مqqسئله ام را اسqqتنتاج کqqنممqqشاھد

ھرچيز نيست، اکتشاف يک چيز است وحاصل پايان يافتۀ کارھا نيزبqه 

طرحqqqی کqqqه علqqqوم دقيقqqqه از قqqqديم . طورمتفqqqاوت سqqqازمان يافتqqqه اسqqqت

: براساس آن تنظيم شده اند، به روابط منطقی تقqدم وتqأخر بqستگی دارد

ديگرقqqرار داده ميqqqشود، اگربqqرای فھميqqqدن يqqک قqqضيه قبqqqل از قqqضيۀ 

دومی به فھqم اولqی نيqاز باشqد؛ طqرح سqنتی تنظqيم تqاريخ، طqرح وقqايع 

نامqqه ای اسqqت کqqه در آن يqqک رويqqداد پqqيش از رويqqداد ديگqqر قqqرار داده 

  .ميشود؛ اگر قبل از آن به وقوع پيوسته باشد

علمی ک�ه ک�ار آن .پس تاريخ علم است، اما علمی از نوع خاص
مطالع�ۀ . ۀ روي�دادھايی اس�ت ک�ه در مع�رض م�شاھدۀ م�ا ني�ستندمطالع

اين رويدادھا استد:ل اس�ت وم�ؤرخ باي�د ب�ا برھ�ان از چي�زی ک�ه قاب�ل 
رويداد ھای مورد توجه اش می " مدرک"مشاھده ماست،  واو آن را

١٣ ."نامد، به آنھا برسد
  

  

  :تفکر تاريخی 
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يqزی چ. بی ترديد فکر تqاريخی از يqک جھqت شqبيه ادارک اسqت

  که ما درک ميکنيم عبارت اند  ازچيزھای که درخارج از ذھن 

  .ماوجود دارند،مثل ميز، قلم، کاغذ، اتاق وغيره

 فکqqر تqqاريخی چيqqزی اسqqت کqqه موضqqوع آن حqqوادثی اسqqت کqqه 

پيqqشتر رخ داده و پايqqان يافتqqه اسqqت واوضqqاع واحqqوالی اسqqت کqqه ديگqqر 

د بqه موضqوعات آنھqا ھنگqامی کqه ديگqرادارک پذيرنيqستن.وجqود ندارنqد

از جھqت ديگqر تqاريخ بqه علqم شqباھت دارد، . فکرتqاريخی بqدل ميqشوند

امqqqا . اسqqqتنتاجی واسqqqتدnلی ھqqqستند" معرفqqqت"زيqqqرا در ھqqqردوی آنھqqqا 

درحالی که علم درعالمی از کليات انتزاعی زيست می کند کqه از يqک 

نظردرتمqqqqqqام اوقqqqqqqات وجودارنqqqqqqد واز نظرديگqqqqqqر ھيچوقqqqqqqت وجqqqqqqود 

ؤرخ در بارۀ آنھا استدnل ميکند انتزاعqی نيqستند، ندارند،چيزھای که م

بلکه ملموس اند، کلی نيستند بلکه جزئی اند، مکان وزمqان بqرای شqان 

بی تفاوت نيست، بلکه مکان وزمqانی از خqود دارنqد، اگرچqه آن مکqان 

بنابرين تاريخ . لزومی ندارد اينجا باشد، وآن زمان ميتواند اکنون نباشد

 ھای مطابقت داد که بموجب آنھا موضوع معرفت را نميتوان با نظريه

انتزاعqqqی و تغييرناپذيراسqqqت،وجودی منطقqqqی کqqqه ذھqqqن نqqqسبت بqqqه آن 

١٤ ...ميتواند حاnت گوناگونی اختيار کند
  

. تاريخ در کل معرفqت مqستدل از چيزھqای گqذرا وملمqوس اسqت

براساس اين نظريه چيز ھqای اساسqی در تqاريخ عبqارت انqد از حافظqه 

چنانچqه قqرار باشqد حادثqه ای يqا وضqع چيزھqايی ). اقتqداريqا(ومرجعيت

بطورتاريخی معلوم شود، نخqست بايqد کqسی بqا آن آشqنا باشqد، بعqد بايqد 

آن را بqqه خqqاطر بيqqاورد، بعqqد بايqqد خqqاطره خqqود را بqqه زبqqانی کqqه بqqرای 

ھرکس ديگر قابل فھم باشqد بيqان کنqد، وبqاnخره آن کqس ديگqر بايqد آن 
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qوان حقيقqذيردبيان را به عنqه . ت بپqاورکردن بqاريخ بqب، تqن ترتيqه ايqب

آنکqه بqqاور . شخqصی ديگراسqت کqه ميگويqد چيqزی را بqه يqاد مqی آورد

مqqqqqqqی آورد مqqqqqqqورخ اسqqqqqqqت، شخqqqqqqqصی کqqqqqqqه سqqqqqqqخنش باورميqqqqqqqشود 

١٥. خوانده ميشود)اقتدار(مرجع
  

ًقqب/ نظqرداده ام کqه مqؤرخ عq/وه برگqزينش :کالينگوود مينويqسد

ن اظھqqارات مراجqqع خqqود بايqqد بqqه مطqqالبی کqqه مھqqم تلقqqی ميکنqqد،از ميqqا

يکqqی طريقqqۀ . دوطريqqق فراتqqر ازچيqqزی بqqرود کqqه مqqراجعش ميگوينqqد

انتقqqادی اسqqت، مqqورخ انتقqqادی کqqسی اسqqت کqqه ديگqqر راضqqی نميqqشود 

مراجع ميگويند کqه فq/ن وبھمqان حادثqه اتفqاق افتqاده  وبنqابرين " بگويد

اتفqqاق مراجqqع ميگوينqqد "اوميگويqqد." مqqن معتقqqدم کqqه اتفqqاق افتqqاده اسqqت

وايqن » افتاده  و برمن است که تعيين کنم آنھا راسqت ميگوينqد يqا خيqر؟

سعی کرده اسqت تحليqل کنqد، ديگqر طريقqۀ "  ١٦برادلی"چيزی است که

درايqن مqورد او ھqيچ نگفتqه اسqت ومqن اکنqون پيqشنھاد . سازندگی است

مqqن تqqاريخ سqqازنده را ايqqن دانqqسته ام کqqه . ميکqqنم کqqه بqqه آن بازگرديqqدم

ظھارات عاريqه گرفتqه شqده از مراجqع ، اظھqارات ديگqری را درميان ا

بqqه ايqqن تريqqب وقتqqی مراجqqع بمqqا . کqqه در آنھqqا مqqستتر اسqqت بگنجqqانيم

ميگوينqqد سqqزار يqqک روز در روم بqqود وچنqqد روز بعqqد در گqqول وھqqيچ 
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"  کتاب ١٨٧٤وی درسال . برادلی،درانگلستان رھبر نھضت جديد نقد کتاب عھدجديد بود-  
دراين زمان در آلمان دانشمندانی بودند که روش ھای .را نوشت"  ھای تاريخ انتقادیپيش فرض

جديد نقد تاريخی را درمورد کتاب عھدجديد بکار بردند ونتيجه آن ضربه کاری به اعتبار آن 
اين نتيجه فقط ناشی از به کار بردن روش ھای انتقادی نبود، بلکه از روحيه اثبات .احاديث بود
به اين ترتيب مورخان انتقادی .  ناشی ميشد که در روش ھا از آن بھره ميگرفتندگرايانه ای

ناگزيربودند بپرسند که آيا احاديث عھد جديد،دراين جزء يا آن جزء،واقعه تاريخی راگزارش 
کرده اند يا داستانی تخيلی را به سان بخشی از سنت افسانه ای يک فرقۀ دينی جديد روييده 

  )١٧٤اريخ،صمفھوم کلی ت."(است
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چيز ديگر در باره سفراو از يqک نقطqه بqه نقطqه ديگqر نمqی گوينqد، مqا 

را کqqه او درايqن مqqدت در سqqفر بqqوده ًباوجqدان کqqام/ آسqqوده ايqن مطلqqب 

ًاوn بqه . عمqل گنجانيqدن دو ويژگqی مھqم دارد.،در آن ميان می گنجانيم

ھيچوجqه خqود سqرانه يqا خيالبqافی صqرف نيqست، ضqروری يqا بqه قqqول 

ًوثانيا، آنچه بqه ايqن طريqق اسqتنتاج ميqشود اساسqا . پيش بينی استکانت ً

ويک کشتی را ببينيم و پنج اگر ما به دريا نگاه کنيم .است) تفکر(خيال 

دقيقه بعد دوباره نگاه کنيم درمدتی که ما به کشتی نگاه نمqی کqرده ايqم، 

ايqqن خqqود يqqک نمونqqۀ . کqqشتی مکqqان ھqqای فqqی مqqابين راطqqی کqqرده اسqqت

تفکqر تqqاريخی اسqqت وھqqيچ فرقqی بqqا آن نميکنqqد کqqه مqا ھنگqqامی کqqه مqqی 

د را شqqنويم سqqزار در دو روز متqqqوالی در روم وگqqول بqqqوده اسqqت خqqqو

   ١٧ .مجبور می يابيم که فکرکنيم او بين اين دومکان سفرکرده است

  

  :خودمختاری مؤرخ

خqqود مختqqاری :کqqالينگوود در بqqارۀ خودمختqqاری مqqؤرخ مينگqqارد

فکرتqqاريخی مqqؤرخ بqqه سqqاده تqqرين صqqورت آن درکqqار گqqزينش ديqqده 

مqqؤرخی کqqه سqqعی ميکنqqد آنچqqه را کqqه در مqqراجعش مqqی يابqqد .ميqqشود

 کنqqqد، بqqqه نقqqqاش منqqqاظری شqqqبيه اسqqqت کqqqه ميکوشqqqد بدرسqqqتی بازتوليqqqد

براساس اين نظريه ھنرمند کارکند که ميگويد ؛ھنرمنqد بايqد از طبيعqت 

او ممکqن اسqت خيqال کنqد کqه دراثرخqود اشqکال و . تصويربرداری کند

الqqوان بالفعqqل اشqqياء را مqqی کqqشد،ولی ھرقqqدرھم کqqه درانجqqام ايqqن کqqار 

يکنqد، شqکل ميدھد،آنچqه را سخت بکوشد ھميشه گزينش ميکند، ساده م

که بی اھميت می پندارد کنار ميگذارد وچيز ھqايی راترسqيم ميکنqد کqه 

ھنرمند مسئول چيزيھايی است کqه وارد تqصوير ميqشود،نه .nزم ميداند
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ًبه ھمين طريق ھيچ مqؤرخی حتqی بqدترين آنqان، صqرفا متqون . طبيعت

د نکنqد، مرجع خود را رونويس نميکنند، حتی اگqر از خqود چيqزی وار

ھميشه چيزھايی راکه بدردکارش مqی خورنqد برميگزينqد وآنچqه را کqه 

بنqqابرين او مqqسئول آن چيزھqqايی . بqqدردکارش نميخqqورد کنqqار ميگqqذارد

درايqqن مqqورد او .اسqqت کqqه در اثqqر خqqود وارد کqqرده اسqqت، نqqه مرجqqع او

   ١٨ .آقای خود است وفکر اودراين حد خودمختاراست

 مqؤرخ بqا نقqد تqاريخی فqراھم  روشن ترين برھان خqود مختqاری

ھمانطورکه علم طبيعی روش مناسqب خqود را ھنگqامی بدسqت . می آيد

می آورد که، بقول بيکن، دانشمند طبيعت را به زير سوال مqی کqشد بqا 

تجربqqه شqqکنجه اش مqqی کنqqد تqqا از آن پاسqqخ پرسqqش ھqqايش را بيqqرون 

خ بکشد، تاريخ ھqم روش مناسqب خqود را ھنگqامی پيqدا ميکنqد کqه مqور

مراجqqع خqqود را در جايگqqاه شqqھود بنqqشاند و بqqا سqqوال پqqيچ کqqردن آن ھqqا 

چqqqه بqqqه سqqqبب (اط/عqqqاتی را کqqqه در بيانqqqات اصqqqلی شqqqان از ارائqqqه آن

بqه . خود داری کرده انqد، بيqرون بکqشد) نخواستن وچه به علت نداشتن

اين ترتيqب، ممکqن اسqت فرمانqدھی در پيqام خqود مqدعی پيqروزی شqده 

اگqر «:  آنھqا بqا نگqاه انتقqادی سqوال خواھqد کqردباشد،مورخ، با خوانqدن

وبqqه ايqqن ترتيqqب ممکqqن اسqqت " پيqqروزی بqqود،چرا چنqqين يqqا چنqqان نqqشد؟

يا ممکن است با استفاده . نويسنده را به پنھان کاری حقيقت محکوم کند

از ھمqqان روش، يqqک سqqلف غيرمنتقqqد خqqود را کqqه روايqqت نبqqرد را بqqه 

  .غفلت متھم کنداستناد ھمان پيامھا پذيرفته بود، به 

خqود مختqqاری مqqؤرخ دراينجqا بqqه نھqqائی تqرين صqqورت آن جلqqوه 

گرشqqده  اسqqت، زيراواضqqح اسqqت کqqه او بqqه برکqqت نqqوع کqqارش درمقqqام 

ًمؤرخ، توان آن را دارد که چيزی را که مراجعش صريحا بqه او گفتqه 
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 ٤٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

اگqqqراين امکqqqان . انqqqد رد کنqqqد وچيqqqز ديگqqqری را بqqqه جqqqای آن قراردھqqqد

قيقت تاريخی نميتواند اين واقعيqت باشqد کqه مرجعqی پذيرباشد، معيار ح

صqداقت واطq/ع بqه اصqط/ح مرجqع اسqت . بيانی را ايراد کqرده اسqت

کqqه مqqورد سqqوال قرارميگيqqرد وبqqه ايqqن سqqوال مqqورخ بايqqد بqqرای خqqود، 

   ١٩ .براساس مرجعيت خود پاسخ بدھد

  

  :فلسفۀ تاريخ

ھيجدھم در قرن ُولتررا » فلسفۀ تاريخ«بگفتۀ کالينگوود، نام 

ابداع کرد، ومقصودش از آن چيزی بيش از تاريخ انتقادی وعلمی 

نبود، يعنی نوعی تفکر تاريخی که در آن مورخ به جای تکرار 

داستان ھايی که در کتاب ھای قديمی می يافت، انديشه خود را در 

ھمين نام در اواخر قرن ھيجدھم مورد . بارۀ رويدادھا به کار می بست

ويسندگان ديگر قرارگرفت، اما آنان معنای متفاوتی به استفادۀ ھيگل ون

کاربرد . ًآن دادند و آن را صرفا تاريخ دنيا يا تاريخ جھان تلقی کردند

فلسفۀ . سومی ازاين عبارت نزد اثباتگرايان قرن نزدھم يافت ميشود

تاريخ از ديد آنان کشف قوانين کلی حاکم برجريان رويدادھايی بود که 

  .ھا را برعھده داشتتاريخ حکايت آن
  

ُوظايفی که ولتر : کالينگوود، در مورد فلسفۀ تاريخ ميگويد
وضع کردند، ميتوانست به دست خود "فلسفۀ تاريخ"ِوھگل برای 

تاريخ ادا شود، درحالی که اثبات گرايان سعی داشتند از تاريخ نه يک 

درھريک از اين . فلسفه، بلکه يک علم تجربی مانند ھواشناسی بسازند

موارد، برداشتی از فلسفه وجود داشت که بر برداشت فلسفه تاريخ 

به نظر ولتر،فلسفه به معنای تفکر مستقل وانتقادی بود، . حاکم بود
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ھگل آنرا تفکردر بارۀ جھان به سان يک کل معنا ميکرد و اثباتگرايی 

٢٠....قرن نزدھم آنرا کشف قوانين ھمآھنگ می دانست
  

ل فلسفی دربارۀ تاريخ نيست، بلکه فلسفۀ تاريخ درنزد ھگل تأم

بعقيدۀ ھگل، . خود تاريخ است که به نيرويی عاليتر صعود کرده است

ھيچ تاريخی وجود ندارد مگرتاريخ حيات آدمی؛ ومنظور ازحيات ،نه 

.  ٢١صرف حيات بلکه حيات عق/نی وحيات موجودات متفکر است 

 به ارادۀ مقصود ھگل از آن اين است که ھرچه درتاريخ روی ميدھد

انسان روی ميدھد،زيرا فرايند تاريخی عبارت ازافعال آدمی 

وارادۀ انسان ھيچ چيزی نيست مگر انديشۀ انسان که از .است

انديشه يا تفکر .نظرظاھری به صورت فعل تفسيريا تبيين ميشود

ھيچگاه در خ/ صورت نميگيرد، بلکه ھميشه بوسيلۀ يک شخص 

ميشود وھرشخصيت تاريخی در معين در يک موقعيت معين انجام 

ھر موقعيت تاريخی،به اندازه ای عق/نی فکروعمل ميکند که در آن 

٢٢ .موقعيت ميتواند فکر کند وعمل کند وھيچ کس بيش از آن نميتواند
  

کل فلسفۀ تاريخ ھگل براين اصل دور ميزند که ھرفرايند 

، فرايندی ديالکتيکی است که درآن صورتی ]يا ھرپديده[تاريخی

ايجاد ميکند ) دراين مورد روم(،ضد خود را )ًمث/،يونانی(حياتاز

سربرون ) دراين مورد عالم مسيحيت(انتی تز،سنتزیو تز واز اين 

  .٢٣می آورد

يکی ازنکاتی که ھگل به خاطرآن در معرض انتقادھای سخت 

قرارگرفته اين نظريه اوست که تاريخ در زمان حال به پايان ميرسد 
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آينده برای او . مؤرخ ھيچ شناختی ازآينده نداردزيرا . نه در آينده

اما اين .کتابی بسته است، برای اينکه چيز ديگری اتفاق نيفتاده است

مسئله به نظرھگل،به معنای شکوھمندساختن زمان حال يا غيرممکن 

فقط بمعنای شناسائی زمان حال به . پنداشتن پيشرفت در آينده نيست

اين موضوع است که ما نميدانيم سان يک امرواقعی است و فھميدن 

پيشرفت آينده چه خواھد بود، به بيان ھگل،آينده مايۀ پيشرفت نيست 

٢٤."مايۀ بيم واميد است وبيم واميد تاريخ نيستند
  

 ويرستارکتاب مفھوم کلی تاريخ ناکس،. ام. تی.پروفيسور

 امور، ساير آرای کالينگوود، در بارۀ فلسفه وتاريخ، ونيز: "ميگويد

] ميتوانند[،مقايسه شده ]مؤرخ معروف ايتالوی[کروچهبا ارای اغلب 

وبه يقين ھمانندی جالبی ميان تحول انديشۀ فلسفی اين دونفر برقرار 

کالينگوود، درزمان دانشجوئی با آموزه ھای واقع گرائی کوک . است

ع/يق ھنری وتاريخ شناختی شان ھردو را از .ويلسن پرورش يافت

دند ناراضی کرد وبه مطالعه ھگل وبررسی آثار فلسفۀ ايکه آموخته بو

اصيل درتاريخ سوق داد، وبه اين ترتيب راه خود را به شکلی از ايده 

کالينگوود در . آليسم، وسرانجام به برابر دانی فلسفه وتاريخ بازکردند

بارۀ زيبائی شناسی وتاريخ مطالب فراوانی از کروچه آموخت 

خ باوری را اختيارکرد که با ودرسالھای آخر عمرش  يک نوع تاري

   ٢٥ . بی شباھت نبودکروچهتاريخ باوری 

: ، نقل قول ميکند"کروچه"داکتراکرم عثمان در مقالتی از زبان 

تا زمانی متمادی، تاريخ از شگفتيھای سرنوشت يکی اينکه، « 

خوارترين نوع دانش به شمار ميرفت، حال آنکه فلسفه بلند پايه 
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 ٤٣                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

واکنون تاريخ، نه تنھا برفلسفه . يشدترين رشتۀ دانش  حساب م
 فلسفۀ جامع فلسفۀ تاريخ،. برتری دارد، بلکه برآن خط بطuن ميکشد

وکامليست که از يک ديگاه تاريخی متصور شده باشد، چه نه تنھا 

٢٦."واقعيتھا تاريخی ھستند، بلکه ھمۀ حقايق نيز تاريخی ميباشند
  

  

  :شکاکيت درتاريخ

سوی دکارت فيلسوف قرن ھفدھم شکاکيت، تفکری است که از 

فلسفۀ دکارتی برپايۀ شکاکيت نظام يافته . اروپا مطرح گرديد

انديشۀ اصلی اين مکتب .شناسائی کامل اصول انتقادی مبتنی استبرو

آن بود که گواھی مراجع مکتوب را تنھا در فرايند انتقادی،مبتنی 

  :بردست کم سه قاعدۀ روشن،بايد پذيرفت

وادارکند که چيزی راباورکنيم که  د ما راھيچ مرجعی نباي) ١

اين قاعده که  مراجع مختلف بايد باھم )٢ميدانيم نميتواند رخ داده باشد؛

اين قاعده که مراجع مکتوب بايد ) ٣شوند؛ مواجه ومقايسه  وھمآھنگ

٢٧.بررسی شوند) مثل،باستان شناسی(با استفاده از مدارک غيرادبی 
  

 ريشه ای درباره شکی بايد ًيقينا:ناکس جای ديگری مينويسد

فلسفه ونيز علوم طبيعی وجود داشته باشد تا متفکری را به اين عقيده 

ط ازتفسيرمدرک تاريخی   فقط توسط مؤرخان وفقدانشسوق دھد که 

ازمفھوم کلی تاريخ به بعد،نوشته ھای کالينگوود، . يدبه دست می آ

ايجی به حاوی استدnلی است موثر برای تشخيص اينکه تاريخ نت

بارمی آورد که شايستگی شان برای آنکه دانش خوانده شوند کمتر از 

٢٨ ».نتايج علوم طبيعی نيست
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  :نظريات ويليام دانين در بارۀ تاريخ

اکنون به نقطه نطرھای دانشمند ديگر تاريخ،ويليام دانين،سابق 

رئيس انجمن تاريخ دانان امريکا توجه رامعطوف ميکنيم که درخطابه 

ه نکات مھمی در بارۀ موضوع وھدف تاريخ اشاره کرده خود ب

،يکی ازدرس ھای مھم  حقيقت تاريخخطابۀ وی زيرعنوان .است

تاريخی است که برای ع/قمندان تاريخ ،بسيار باارزش وآموختنی 

  .است، نکات مھم آنرا مرورميکنيم

qه مqسد وؤاعتقاد راسخ به اينكqت را بنويqد حقيقqط بايqرای رخ فقqب

  چنqqدان  بqqه اسqqناد و مqqدارك متكqqى باشqqد ، سqqابقهًقيقqqت بايqqدکqqشف ايqqن ح

سرسqqخت ايqqن اعتقqqاد، مqqورخ   بqqانى و مqqدافع و مqqروج. ديرينqqه نqqدارد

 معتقqد ،رانك�ه. بود) ١٨٨٦ - ١٧٩٥(ْ آلمانى لئوپولد فون رانكه گبزر

 در گذشqqته چqqه روى داده ًواقعqqا مqqورخ فقqqط بايqqد آشqqكار كنqqد كqqه کqqهبود

گ اسqqqqتاد تqqqqاريخ و رئqqqqيس سqqqqابق انجمqqqqن ويليqqqqام دانينqqqqمگqqqqر  ؟اسqqqqت

مqqورد بحqqث قqqرار  درخطابqqه يqqی ايqqن موضqqوع را آمريكqqا تاريخqqدانان

 آنطورکه گمان ميqرود   روى داده است، در تاريخًعا آنچه واق کهدھد مى

تqرين آثqار مھم  يكqى از اين خqصوصخطابه وى در. ساده نيستکاری 

  ھqqر كqqسى كqqه بqqه اسqqت و خوانqqدن آن بqqه پژوھqqى  تqqاريخ  ھيqqتدربqqاره ما

  )ف. ع: مترجم (.شود تاريخ ع/قمند باشد، توصيه مى  وجھى به

  

  :موضوع تاريخ حقيقت و ھدف آن، كشف حقيقت است

مqورد درخطابqه يqی ايqن موضqوع را ويليام دانينگ اسqتاد تqاريخ 

بايqد در   عنqوان مجموعqه واقعيqاتى كqه  تqاريخ بqه:داده ميگويدبحث قرار

qود، نيازمنqش دآنھا تحقيق شqت  بخqل اسqى و تحليqديھاى فرعqر . بنqه ھqن

ھqا و بعqضى از انqواع حقيقqت، موضqوع   از جنبqه  حقيقتى، بلكqه برخqى

  .  البته اگر تاريخ، علم باشد-اين علم است 
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ھqاى   ّرا سراغ نqدارم كqه بجqد ادعqا كqرده باشqد كqه تمqام پديqده  من كسى

ار مqورخ درسqت در حqوزه كq ھيچ فرق و تمايزى، به معنqاى گذشته، بى

 از جھqت مقqصودى كqه در پqيش دارم، فqرض را ولqى. گيرنqد  قرار مى

ھqqايى   بqqر ايqqن خqqواھم گذاشqqت كqqه تqqاريخ در قلمروخqqويش بايqqد پديqqده

ّمربوط به گذشته را احراز كند و توالى علqى آنھqا را بqه تحقيqق برسqاند 

ھqqqايى كqqqه در رشqqqد و بالنqqqدگى آدميqqqان در زنqqqدگى    پديqqqده،وارائqqqه دھqqqد

گمqان دارم ايqن فqرض سqبب . دانq  و سياسى تأثير آشكارداشqتهاجتماعى 

خواھqqد شqqد كqqه ھمكqqارانم ، پqqشت گqqوش بخارنqqد و آھqqى از دل نوميqqد 

بركqqqشند؛ امqqqا چqqqاره نqqqدارم جqqqز اينكqqqه بانھايqqqت بردبqqqارى عواقqqqب ايqqqن 

  .احتياطى خويش را تحمل كنم  شتابزدگى و بى

تqوان   ه مqىيابنqد كq   وقتى با امورى سر و كار مqىپژوھان  تاريخ

ند، بqا انqواع مqشك/ت مربqوط بqه  ااھميت  فرض كرد در درجات باnى

رويqدادھايى كqه  بايد در وقايع عينى، يعنى. شوند يابى روبرو مى  حقيقت

در شqqعور آدميqqان مرتqqسم شqqده، و نيqqز در تqqوالى زمqqانى آن رويqqدادھا 

ا ِ كqم بكوشqند بqستگى علqت و معلqولى ميqان آنھqسqتتحقيق كنند؛ وبايد د

  .برقرار سازند

چنانكqه .  آخرين كار به ھيچ روى نبايد دسqت كqم گرفتqه شqوداين

تاريخنگqاران امريكqqا، دكتqر جيمqqسن، بqا ھمqqان   ًاخيqرا سqqر كqرده صqqنف

 ۀچqشم"شدت و دقqت معمqول و معتqاد خqويش بqه مqا ھqشدارداده اسqت، 

ھاى نھفته در  تجزيه نيروھا و كشف رابطه."  عليت استۀتاريخ، چشم

دريqغ از نيqروى  ان آن چشمه، به استعداد اسqتثنايى و اسqتفاده بqىجري ُبن

  ....عقلى و فكرى نيازمند است

 اين روند فكqرى در بررسqى و نگqارش تqاريخ در طqول دو تأثير

گردبqادى از نقqد و نقqادى قلمqرو پqر . اسqت نسل گذشته، خيره كننده بوده

حى كqه جمعيت سنتھاى شبه تاريخى را در ھم كوفتqه، و اعqضا وجqوار
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از پيكرھاى غرورآفرين و زيبا جqدا شqده ھمqه جqا در آن خطqه پراكنqده 

  مqqشغولى تqqاريخ  اصqqيل، نخqqستين دلداركمqqواد و مqq  جqqستجوى. اسqqت

  پژوھان شده 

بqه انبqوه اينگونqه مqواد و : افتqاده اسqت و دست كqم از دو جھqت سqودمند

اده العq مqدارك بqراى اسqتفاده افqراد داراى صq/حيت تqأليف و تلفيق،فqوق

  ....افزوده؛ و اشتغالى مفتون كننده ايجاد كرده است 

ًرسqqد كqqه نوعqqا كqqار كqqسانى كqqه امqqروز   چنqqين بqqه نظqqر مqqىپqqس

امqان واقعيqت عينqى اسqت،  كننqد،پيگيرى بqى خويشتن را وقف تاريخ مى

چگqونگى دقيqق  الواقqع روى داده اسqت، و تعيqين يعنى آن چيqزى كqه فqى

ًتqqايج و پيامqqدھا بqوده كqqه كqqام/ ايqqن برداشqqت داراى برخqى ن. حqدوث آن

دوم، بqر . كنqد   را بqسيار محqدود مqىيخنخست، گستره تqار.واضح است

نيروھqاى مqqادى در برابqqر نيروھqqاى معنqوى وروانqqى در زنqqدگى انqqسان 

سوم، م/حظات مربqوط بqه بqستگى علqت و معلqول را . گذارد  تأكيد مى

 مقqدم، بqه رسqاند، و تqاريخ را صqرف نظqر از قqضيه كمتqرين حqد مqى به

 توجqه و احتqرام اطqور نqارو وسرانجام، بqه. سازد قضيه تالى محدود مى

مردمان معتقqد   كند به آنچه حقيقت داشته در مقابل آنچه  را منحصر مى

  .اند كه حقيقت داشته است بوده

 تqqاريخ پqژوه جqqدى بqا ھيجqqانى كqه كqqشف واقعيتqى مجھqqول يqqا ھqر

دمانى جوينده ط/ يا الماس شا. آورد،آشناست ھمراه مى فراموش شده به

بqqسيار م/يqqم   اى جديqqد، در مقايqqسه بqqا شqqعف او ھيجqqانى  از يqqافتن رگqqه

  خرسqqندى ناشqqى از كqqشفھاى تqqاريخى بqqويژه ھنگqqامى شqqدت مqqى. اسqqت

 ضqqمنى دnلqqت داشqqته باشqqد بqqر طqqور  بqqهكنqqد كqqه   گيqqرد و نمqqك پيqqدامى

ن و تqqqري  برجqqqسته نادرسqqqتى عقايqqqد ديqqqرين، و بqqqه كاشqqqف امكqqqان بدھqqqد

اط/عى و تqوھم معرفqى   نگاران گذشته را قربانى بى  معتبرترين وقايع

ھميqشه آگاھانqه يqا ناخودآگqاه در ذھqن پژوھنqqده " بqازآفرينى تqاريخ."كنqد
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  گيرد، و او سرمست ازكشف حقيقتى تازه، مستعد اين مqى  صورت مى

بqشر   گذشqته. بينqى كنqد  ھqاى حتqى بزرگتqرى را پqيش شود كه بازآفرينى

ُنqqان كنqqد و آھqqسته پqqيش چqqشمان او در جريqqان اسqqت، ولqqى اكنqqون ھمچ

كqqشف جديqqد بqqه وقqqوع پيوسqqته اسqqت كqqه بqqه نظqqر   جھqqش كqqوچكى بqqا آن

  .رسد نيازمند مجراى بمراتب بزرگترى است مى

 چنqqين اسqqت؟ چqqرا دسqqتاوردھاى پqqژوھش تqqاريخى بqqا اينكqqه چqqرا

در كqم كنqد، تqصوير كلqى را اينقq حقيقت ھر رويداد گذشqته راآشqكار مqى

توجqqه ويqqژه   خqqواھم در ايqqن مقqqام، بqqه ايqqن پرسqqش  دھqqد؟ مqqى تغييqqر مqqى

پاسخ ممكن نيست ساده باشد، و من ھم سqوداى پاسqخگويى . مبذول كنم

 كqه آنچqه حقيقqت دارد بqيش از گqويم  مqىقqدر   ھمqين. كامل درسر ندارم

كند   مسير تاريخ بشر را تعيين نمى، آنچه مردم معتقدند كه حقيقت دارد

   بنqqqابراين، كqqqسى كqqqه پqqqيش از ھمqqqه از فqqq/ن رويqqqداد گذشqqqته مطلqqqعو،

ًرسqاند، احتمqاn بqا چيqزى سqر و  شود و آن را به اط/ع ديگران مqى مى

ھqqاى زنqqدگى   پديqqده. از تqqاريخ نيqqست  يابqqد كqqه بخqqشى واقعqqى  كqqار مqqى

و  شqqان باشqqد، بqqه لحqqاظ منqqشأ ًاجتمqqاعى اگqqر اساسqqا اراده آدمqqى موجqqب

 ھqا مqqى  نحqqوى كqه بqه نظqر ھمروزگqqاران آن پديqده  تqوالى از شqرايط بqه

 گيرنqد، نqqه ازشqرايط آنگونqqه كqه قرنھqqا بعqد واقعيqqت رسqد سرچqشمه مqqى 

ينqqه عبqqqرت ئاگqqر بنqqا باشqqد گذشqqته آ. شqqود شqqان بqqه مqqورخ آشqqكار مqqى

 گذارى قرار گيرد، عبرتى كqه از گذشqته گرفتqه مqى وراھنماى سياست

ز خطايى كه در ھمqان زمqان آيد، ا  صورت مبناى عمل درمى شود و به 

مqدتھا بعqد   شود، نه از حقيقتى كqه  اند گرفته مى  نامش را تاريخ گذاشته

  . از پرده بيرون بيفتد

اى است كqه    بسيارى موارد، واقعيت تاريخى مانند دانه ماسهدر

حqدى كوچqك و بيمقqدار اسqت كqه   كنqد و بqه مى به درون صدف راه پيدا

كqqم   ولqqى كqqم. مانqqد مqqى  شqqود و مجھqqول  بqqسرعت از ديqqدگان پنھqqان مqqى
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گيرنqد تqا سqرانجام   گرداگqرد آن را فqرا مqى  ھاى اسqطوره و افqسانه nيه

 و نيرومنqدترين احqساسات آدميqان را بqه آيد  مىمرواريدى پرت¥لؤ پديد 

انگيز آن، ھنر و دين و   زيبايى دل  رفته رفته از بركت. آورد جوش مى

  يابنqqد، و بqqه طمqqع تqqqصاحبش   مqqىگيرنqqد و پqqرورش  تمqqدن نqqضج مqqى

. شqوند  رونqد و امپراتوريھqا واژگqون و ويqران مqى دودمانھqا بqر بqاد مqى

 دانه ريز ماسه را بqه مqا آنرا بشكند تا  رخ ممكن است اين مرواريدؤم

تqاريخ را    كنqد كqه آنچqه بنqاى متقاعدمارابنماياند؛ ولى نخواھد توانست 

  .مقدار بوده استدر دوره فاصل برافراشته، آن ذره بي

نويqسى قqqرن    ھqيچ مناقqqشه نيqست كqه روح نقqqادى در تqاريخجqاى

 زندگى گذشqته بqشر را بqه. انگيز داده است  شگفت  نوزدھم برخى نتايج

نحqqوى بازسqqازى كqqرده اسqqت كqqqه اھميqqتش ازدگرگونيھqqايى كqqه علqqqوم  

. انqqد، كمتqqر نيqqست فيزيكqqى در تqqصورات مqqا از جھqqان مqqادى پديqqد آورده

 صنف مورخqان چيqره شqده سر بر سرا"شكاكيت"نيست كه شگفت   پس

تqرين تاريخنگqاران ھنqوز جqرأت   باك  ترين وبى  است، و فقط سرسخت

مآخqqذ   تqqرين مطالqqب را بqqدون اسqqتناد بqqه  ا افتqqادهپqqكننqqد حتqqى پqqيش   مqqىن

شqqqqگفت نيqqqqست كqqqqه . اصqqqqلى در پانوشqqqqتھا، در نوشqqqqته خqqqqود بياورنqqqqد

قعيqات تqqازه، ھqر فعاليqت ديگqqر ناپqqذيربراى يqافتن وا  جqستجوى خqستگى

وشqqگفت نيqqست كqqه .  را تحqqت الqqشعاع قqqرار داده اسqqتپژوھqqان  ختqqاري

حاصqqل جqqستجو بqqراى يqqافتن واقعيqqات تqqازه از قqqسم عينqqى، غفلqqت از 

ديرين از قسم ديگqر و مطالعqه و سqنجش آنھqا بqه نحqو شايqسته   واقعيات

و دسqqتاوردھاى خqqود در كqqشفھاى تqqازه   مqqا مقھqqور شqqكوه. شqqده اسqqت

  ....ايم شده   پيشينبخت  ونسرمست از برترى خويش به نسلھاى نگ

  فروتنqqى تqqاريخ پژوھqqى، امqqروزه نيqqاز مبqqرم و اساسqqى مqqا بqqهدر

طور علمى درك نخواھد شد تا وقتى كه   واقعيات گذشته ھرگزبه. است

ھqاى  اعتقاد  ھاى ما در معكوس كردن پژوھان در برابر كاميابي  تاريخ
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بدترين ابqزار بqراى فھqم كqردار كqسانى كqه .  بمانندكھن خيره و مبھوت

  .  حس تحقير نسبت به آنھاستاند، هنداشت بينى ما را  روشن

پژوھqى درس عبرتqى   اى معتقدند كqه تqاريخ  سبيل توجيه، عدهبر

پژوھqى سqير تكqوينى   گوينqد تqاريخ  ديگر مى  براى امروز است؛ جمعى

 مqا نسبت به احوال  يى بيشترىكند و به ما بينا وضع كنونى را دنبال مى

پqژوه موظqف   به ھر حqال، بqر ھqر يqك از ايqن دو مبنqا، تqاريخ. دھد  مى

است برحس تحقير خود نسبت به اعتقادھاى نادرست كسانى كه با آنان 

كqار او ارائqه رويqدادھاى . چيqره شqود  سر و كار دارد، با فروتنى كامل

فى نفسه  ين يا آن رويداديعنى نه ا: ّگذشته بر حسب توالى على آنھاست

و بتنھqqايى، بلكqqه ايqqن رويqqداد بqqه عنqqوان علqqت آن رويqqداد، و رويqqدادى 

  ..... آن ديگر به عنوان معلول

ھqر چqه راجqع بqه . رسيم بqه چكيqده كqل مطلqب  باز مىسان،  بدين

عميقqqى بگqqوييم كqqه از بqqسيارى جھqqات در  معنqqا و اھميqqت دگرگونيھqqاى

و ھqر . ايqم  گفتqه  ى داد، باز ھqم كqمشناخت تاريخى در قرن نوزدھم رو

چqqه در بqqاب تغييqqر نگqqرش عمqqومى بqqه تqqاريخ بگqqوييم كqqه محqqصول آن 

بqا اينھمqه، از يqqك جھqت بايqqد . ايqqم  نكqردهدگرگونيھqا بqود، بqqازھم مبالغqه 

رخ ؤمqq. كqار ببqريم  نھايqت احتيqاط را در مواجھqه بqqا ايqن وضqع تqازه بqqه

قادھاى گذشqته را معكqوس كند كه اعت  ھايى شادمانى مى وقتى از كشف

بايqqد بqqه يqqاد داشqqته . را بگيqqردفروتن��ى و اعت��دال كqرده اسqqت،بايد جانqqب 

كند و در انديqشه    نمىسبقما  ھا عطف به باشد كه معكوس شدن اعتقاد

مختqصر . گqذارد  خبqر از واقعيqت امqر، تqأثير نمqى  و كردار نسلھاى بى

، خطqqا بqqيش از بايqqد بqqه خqqاطر بيqqاورد كqqه در بخqqش اعظqqم تqqاريخ  آنكqqه

٢٩".حقايق نو يافته اھميت دارد
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  :رسالت تاريخ

اص�ل رس�الت ت�اريخ ب�دون ھر تعريفي كه از تاريخ ارايه دھيم ، 
تغيير باقي خواھد مان�د و آن اينك�ه ت�اريخ ي�ك پدي�ده س�اكن و خ�اموش 
ني���ست ، ت���اريخ ي���ك ش���ط در ح���ال حرك���ت از ح���وادث و پي���شامدھا و 

 است و او خواه ناخواه مجبور بوده تغييرات پديد آمده به دست انسان
اس���ت ب���راي دگرگ���ون ك���ردن مح���يط اجتم���اعي خ���ويش ت���uش كن���د و 
شرايطي به وجود آورد تا بتواند رشد كند، پيش برود، حتي بجنگد ي�ا 
با طبيعت پيرامون خود وارد نزاع شود و موانع موجود در پيش پ�اي 

  . ٣٠خود را دور كند

اسqqت او رفتqqه نچqqه بqqر آتqqاريخ حqqافظ  حافظqqۀ بqqشريت اسqqت تqqا 

 تا آنجا که ممکن داشته باشد و ودرجلوچشم خود خاطرخودھمواره در 

  را درحافظqۀ خqويش نگاھqدارداست رخدادھای مربوط به گذشqته خqود

وآينqده حqال  زنqدگی اجتمqاعی د وبqرای بھتqر سqاختنواز آن درس بگير

  . استفاده کندخويش از آن

نقطqع تq/ش ھqای تqاريخ حرکqت وتغييqر وتطqور مqستمر وnيپس 

 حرکqت وتغييqر سان بر روی کرۀ خاکی اسqت؛ وچqونمادی ومعنوی ان

ھمواره درجريان است پس مطالعه تاريخ، مطالعه ايqن حرکqت وتqاريخ 

 جريqqان داشqqته اسqqت وامروزجريqqان ھامqqداوم وپيوسqqته اسqqت کqqه ديqqروز

٣١.دارد وفردا جريان خواھد داشت
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  مقاله دوم 
  

 

   کشورقuلبخاطرحفظ استوحدت ملى 

  هللا رگ شاه امان ُآرمان ست

  )٢٠١٣/ ١٨/٨نوشته شده در(
  

 

ھمه کشورھای جھان درحيات 

 سياسی خود روزھا ھای ماندگار

وفراموش ناشدنی دارند که از آن 

 روزھا با تدويرمحافل خوشی  و

کنفرانس ھای علمی تجليل بعمل می 

  . آورند

افغانستان نيزچنين روزھای 

  که يکی ازتاريخی وماندگار دارد

 ، روز اع/م استرداد ١٩١٩ اگست١٨ اسد مطابق  ٢٨اين روزھا،

وگرامی داشت از چنين روزی وجيبۀ ملی . استق/ل کشورماست

ماست وتجليل نکردن آن از سوی رژيم ھای برسراقتدار افغانستان 

  .کمتر از خيانت ملی نيست

 که با        در روند گراميداشت از استرداد استق/ل کشور، نامى

ھيچ . غازى استهللا استق/ل پيوند ناگسستنی دارد، نام شاه امان ا

افغان با فھم، آزادى خواه و وطنپرستى پيدا نخواھد شد که از استق/ل 

کشور ياد نمايد و ھمزمان با آن، به ياد غازيمرد نامدار اعليحضرت 
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خان ، محصل استق/ل و رھبر وطنخواه و سر بکف افغان هللا امان ا

 . و ياد آن مرحوم را گرامى نشماردنيفتد 

مردم حق شناس افغانستان، تا ھنوز ھم به مناسبت ھاى مختلف 

و بخصوص بمناسبت بزرگداشت از سالروز استرداد استق/ل کشور، 

نام اين شخصيت بزرگ ملى و فداکار را با تکريم و احترام عميق بر 

طنپرست مقام واnى اين شخصيت سياسى و رھبر و. زبان مى آورند

سال از دوره زمامدارى او، ٨٥افغان را، ھمين اکنون پس از گذشت 

ميتوان ھنگام شنيدن خاطرات بزرگان و ريش سفيدان ھموطن به 

وضاحت تمام درک کرد و به محبوبيت معنوى او در ميان ملت پى 

  . برد

خان غازى، مردى روشنفکر، هللا اعليحضرت شاه امان ا

ميمى و مردم دوست و به صاحب نظر و متواضع و انسانى ص

رفتارو پيش آمد . استق/ل و اعت/ى کشور سخت دلبسته و عاشق بود

او با مردم و روشنفکران و تحول طلبان حتى قبل از رسيدن به 

ھمين . پادشاھى، زبانزد مردم و او را محبوب القلوب ھمه ساخته بود

کرکتر و سجاى عالى اوست که عناصر آگاه و چيز فھم کشورو 

غ/م «وص اشراف زادگان نخبه وnيات کشور که به عنوان بخص

در دربار حضور داشتند و با رموز دربار آشنا و از روش » بچه گان

امير منزجر و خواھان تحوnت سياسى و فراھم آمدن فضاى باز 

خان که با آنھا ع/يق دوستانه هللا سياسى بودند ، بدور شاھزاده امان ا

ه زدند و او را به رھبرى جمعيتى که و روابط رفيقانه داشت ، حلق

ياد شدند، » مشروطه خواھان دوم «يا » جوانان افغان «بعدھا بنام 

  . برداشتند

يا » جوانان افغان «غازى با نام هللا بدين مناسبت نام شاه امان ا

نيز پيوند عميق دارد و ھرکسى که بخواھد » مشروطه خواھان دوم «
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در سه دھه اول قرن بيستم مورد تاريخ مبارزات مردم افغانستان را 

پژوھش و بر رسى قرار بدھد ، ناگزير است تا از جنبش مشروطه 

از شاه امان » جوانان افغان «خواھان اول و دوم و در رأس جمعيت 

، شخصيت ترقيخواه ، مھين دوست و محصل استق/ل کشور ياد هللا ا

 . آورى نمايد

تحصيل ، پس از  اومشروطه خواهياران وهللا  شاه امان ا

به منظور رفع عقب ماندگى قرون وسطائى جامعه و ،استق/ل کشور

که   زداص/حاتايجاد تحوnت اجتماعى در کشور، دست بيک سلسله 

قبل از امان هللا  شاه .در رأس تمام آنھا تحکيم بنيان وحدت ملی بود

 گرديد و عاق/نه اين ھاوحدت ملى افغانمسالۀ ل متوجه ئھمه مسا

بر محور حقوق مساوى مردم افغانستان در برابر وحدت ملى را 

  .قانون به حرکت آورد

 :مين وحدت ملی گام بسوی تأ نخستين،قانون اساسی

يکى از مھمترين تحوnت مرحله اول اص/حات اجتماعى 

دولت ، طرح و تصويب قانون اساسى يا نظامنامه اساسى دولت 

 نفرى در ٨٧٢  شمسى در لويه جرگه١٣٠١افغانستان بود که در سال 

ج/ل آباد تحت رياست شخص شاه مورد بحث و تصويب قرار گرفت 

و براى نخستين بار افغانستان در تاريخ چند ھزارساله خود صاحب 

اين . يک قانون اساسى مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گرديد

در فصل  ماده تنظيم و تصويب شده بود، ٧٣قانون اساسى که در
برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و اصول : حقوق عمومى

بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس 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 

 افزون برين مزايا، در) ٢٤، ٢٢، ١٠ و ٩: مواد ( .بازتاب يافته بود
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تمام اتباع افغانستان برطبق « : ماده شانزدھم درج شده بودکه
» .شريعت و قوانين دولت از حقوق و وجايب مساوى برخوردارند

در افغانستان اصول اسارت و « :  قانون اساسى حکم ميکرد١١ماده 
 ھفتصد تن بنابر حکم اين ماده، درحدود» .بردگى بالکل موقوف است

ز  ا.از منازل اربابان خود برآمدندکابل غuم و کنيز ھزاره در شھر

اين است که مردم ھزاره بيش از ھر قوم و قبيله ديگر به دفاع از شاه 

بر خاستند و بيش از ديگران مورد غضب و ضرب وشتم هللا امان ا

روح اين موادقانونى غبار شھادت ميدھد که،.رژيم سقاوى قرار گرفتند

ذب و ريا وفريبکارى و از لوث ک آن بود که در عمل تطبيق ميشد

 چنانکه مراسم مذھبى و تکيه گاه ھاى پيروان مذھب اماميه .مبرا بود

 در مجالس مشوره وnيات قندھار و غزنى و ج/ل آباد .ًعم/ آزاد شد

و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى ھندوھاى 

زرد از و قيد رنگ  افغانستان شامل و در امور اداره سھيم گرديدند

طبق فرمان حمل (دستار ومعجر ھندوھا با باقيات پول جزيه 

و اوnد ھندو در . مرفوع گرديد) هللا شاه امان ا١٩٢٠=ش ١٢٩٩

و افسرى اردو ) ليسه ھاى حبيبه و حربيه (مدارس ملکى و نظامى 

قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذھب و قبيله 

مرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين وجود نداشت ، معاش مست

  ٣٢.و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با ھم مساوى شد

در قانون اساسى براى مردم : اولسنمحقق دانمارکی استابقول 

افغانستان ھمان حقوقى پيش بينى گرديده بود که در قوانين ليبرال 

يق حفظ حقوق ازطر» افغان« ھويت ملى بحيث .غربى وجود داشت

 اين قانون اساسى در .برابر براى ھمه رعاياى کشور تأمين ميشد

                                                
٣٢

  ٧٩٣، ص١ار، افغانستان درمسيرتاريخ،جغب-  
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جامعه افغانستان انق/بى بود، نه تنھا بخاطر اينکه حقوق مدنى 

شھروندان را اعتراف ، عمليه دستگاه دولت را تنظيم و اصل 

مسئوليت کابينه را معين ميکرد، بلکه ھمچنان به اين دليل که اقتدار 

مقاطعه راديکال از ) ٧ماده ( محدود و تابع قانون مى ساخت پادشاه را

  .حاکميت شخصى و استبدادى مروج در افغانستان بود

با تطبيق موازين غربى در باره هللا ھنگامى که شاه امان ا

درستکارى و صداقت در اجراى وظايف پرداخت، دشمنى ھا و 

 آنچه را اما. مخالفت ھا برضد او بيش از آنچه که بود، وسعت گرفت

که شاه نمى پذيرفت ، سيستم جانبدارى و مکلفيتھا در قبال 

از اين است که وقتى شاه . خويشاوندان و ساير افراد متنفذ بود

مستمرى افراد خاندان محمد زائى و ديگر خوانين و روحانيون متنفذ 

را لغو نمود، معنايش اين بود که ميخواست بمردم نشان بدھد که ھمه 

ر قانون يکسانند و ھيچيک از ديگرى برترى ندارد ، اما مردم در براب

درميان خاندان سلطنتی ومتنفذين قومی وروحانی  اين عمل شاه 

به عزت يلوی تحسينى برنيانگيخت زيرا که اين عمل در جامعه قب

   ٣٣.شخص با نفوذ قوم لطمه شديد وارد ميکرد
  

  يم ،نداراحمدزايى و پوپلزايى ھندو ، ھزاره ، شيعه ، سنى، 

  ! بلکه ھمه يک ملت ھستيم و آنھم افغان

امان هللا در رأس قدرت، بزودی به مردم شاه روی کار آمدن 

.  ثابت ساخت که آنھا در انتخاب وحمايت وی راه غلط نه پيموده اند

زيرا شاه  ھمه اقوام ونژادھای افغانستان را دوست داشت وسعی در 

از تعصبات قومی مان هللا شاه ا. جھت تامين حقوق آنھا مبذول ميکرد
                                                

٣٣
 دنمارک ، ١٩٩٩زمر ،هللا استا اولسن ، اسuم و سياست درافغانستان، ترجمه خليل ا- 

   ١٢٤ ،١١٤ص
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ونژادی نفرت داشت و مردم را به پرھيز از ھرگونه تبعيض 

 ی شاه امان هللا از رھبری واھداف غائاتين .وتعصب فراميخواند

 جامعه  به سعادت دني به مردم ورسی خدمت گزاریدرجامعه افغان

 ی ومذھبی ونژادی زبانضاتي بردن ھرگونه تبعني واز بیوترق

 گفته بود  روزی در خطبه نماز جمعه  درقندھاراو .  بودیوسمت

ھندو ، ھزاره ، شيعه ، سنى، احمدزايى و پوپلزايى نداريم ، بلکه «:
٣٤»!ھمه يک ملت ھستيم و آنھم افغان

  

به اھميت وحدت ملى و اتفاق ملت پى که بخوبی هللا  شاه امان 

.  ھرگز نمى توانست بدون ھيجان در باره آن سخن بگويد،برده بود 

  خورشيدى پس از خطبه نماز روز١٣٠٤در سفر قندھار درسال 

جمعه ھفتم عقرب، که به امامت خودش بر گزار شده بود، در مسجد 

 حين ايراد خطبه نماز، در باره اتفاق ملت به تفصيل هخرقه مبارک

ھرکسى که در افغانستان زندگى ميکند، «: گفت سخن زد و در يکجا

 پس درانى و غلجائى و اچکزائى و ،ودبدون استثنا افغان گفته مى ش
  »اوپره چه معنى دارد؟ 

را براى اقوام و قبايلى که گويا » اوپره« شاه بکار بردن کلمه 

بى نام و نشان اند و افراد سر بر آورده ندارند، تحقير ناجايز دانست 

ًو جدا منع کرد و اين اخت/فات را بھترين س/ح بدست دشمنان وطن 

 دشمنان ما از اين خصومت در ميان ما و« : و گفت شمرد

!  آه که ما را بدست خود ما از ما جدا کردند.چقدرعظمت يافته اند
تکه تکه نمودند ، پارچه پارچه ساختند و تمام قواى ما را ميان خود 

  . » در اينجا اشکھاى امير جارى مى شود.ما به تحليل رساندند

                                                
 ٢٠٠۴ عuمه محمودطرزی،شاه امان هللا وروحانيت متنفذ، از نگارنده، چاپ - ٣٤
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گفتن غلجائى و : ت که خان درنطق ديگرى به مردم قندھار گفهللا  امان
درانى يک تبعيض نژادى است، ما ھمه انسان و مسلمان ھستيم بايد وحدت ملى 

نزد من ھمه . داشته و در مقابل دشمنان خارجى و داخلى يک مشت باشيم
  .افغانھا برادر اند

 یمي عظۀ در برابرکتلی درکراچ شاه يه ايکهاني بحقايق فوق در

 نددانشم. بيان شده است درستیب  نيزوستان ايراد کرداز مردمان ھند

 شاه را به نشر سپرده اند،که من هياني عبدهللا کاظم بديافغان،داکتر س

 .دھمي جا بازتاب مني را ایخي تاريۀانيچند بند ازآن ب

  ! منزانيعز«

 مقصد و ھدف صرف ني و ارزشمندترني من مھمتریدر زندگ

 و یح، اعت/ و ترق را تا سرحد فوز و ف/اي است تا بتوانم رعانيا

 ی الوسع منافع ملی دارد تا حتاني و ت/شم جریسع. سعادت برسانم

 و اعتماد نانيھرگاه اطم. کنمني و استق/ل تأمیشانرا در پرتو آزاد

 که نھضت و ی حاصل گردد و به آن منزل و ھدف نھائنهيملت در زم

 و ی روحی گردند، آنگاه من احساس آرامبي کامل است، قریترق

 . خواھم کردو سپاس خداوندگار را بجا خواھم آوردیسرت قلبم

 آنھا، ی من  و آرامفي تکلا،ي رعافي است که تکلني اتيواقع

 یاي جزء کرکتر و سجانيا. داردي مرا فراھم می و روانی درونیآرام

 را با تعمق و توجه، اي رعاادي فرًاناي  که آواز و صدا و احدهيمن گرد

ه با درنظر داشت توقعات و خواھشات باھوش و گوش سمع نمود

ھرگاه من کار .  اثر داده شودبي ترتکوشمي مشاني ایمطلوب و منطق

 زي ناي که در آن رضا و رغبت رعادھمي انجام می و مؤثرديو عمل مف

 و سرور ی خوشزي من نی بدون شک براشود،يمحسوس م

 که ھمچو موھبت یباھمه احساس قلب. دھدي  دست مدالوصفيزا
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 س با عجز التماازي نی بیم را فرا گرفته است، از درگاه خداوجود

 قي طلبم که در راه خدمت صادقانه ملت توفی و مساعدت ممي نمایم

 )ني تحسینعره ھا. (ديعطا فرما

 ! من برادران

 ھندو و اي حدود سلطنت من ھر شخص، خواه مسلمان در
 حقوق ھمرفتهي ھمه روگر،ي و تبار دلهيھمچنان قوم و قب

 گوناگون ی ھایً دارند و خودم شخصا از لحاظ وابستگ»انهيمساو«
 را ی و برترتي و ارجحی اندک تفوق طلبی و لسانی  و نژادیقوم

 .کنميً و جدا رد میدر جامعه نف

 شده که کشورھا در رنج و الم ی عصر و زمان سپرآن

 مملکت و امرا اني گرفتار بوده و فرمانرواضي از تبعیناش) استبداد(

 قبائل صاحب عزت و راحت ی و ملک و رؤسانيان  و خوانو خ

 بضاعت، صرف ی پناه و بی و مردمان بنيبودند و غربا و مساک

ما .  بردندی بسر مني فرمان بردن و اطاعت به مثابه محکومیبرا

 ري و چشمگعي سرراتيي تغني ام،ي و تحول زمان خود ھسترييشاھد تغ

 را یو مساوات جوامع بشربنا به حکم زمان حق و حقوق و عدالت 

 الرغم لجاجت ھا و ی درقفا دارد، علزي نی المللني و بیدرساحات مل

 ھا رنگ دني کشري و به زنجی و بردگی و بندگی ھا، غ/میسرشخ

 .رودي رو بزوال مۀ انزوا و اضمح/ل و به گونلي و دارد تحوتهباخ

  )ني تحسینعره ھا(

   ی و حقوقی قانون ویتمام اھل کشورما از نگاه مراتب اصول

 لتي آنرا ندارد که ھرنوع فضازي حق و امتی دارند، احدیحق مساو

 قدرت خود حفظ و طهي و اقتدار را بدون استحقاق در حتيو برتر
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 و تي ھمه را به ارث آورده و درآن ملکی که گوئاندي بنمایطور

 ھا با ی که زورگوئدهي رسجربه در جھان به تنيا. تصاحب دارند

 ماني امر باور و اني درتضاد است، چه من باعتيت و طبقانون فطر

 و لتي قرار دارند و تنھا فضی مقام مساوکيدارم که تمام انسانھا در

   )ني تحسینعره ھا. (تواندي مکيتقوا ما را ازھم تفک

 !زانيعز

 دي سخن را باکي دار نشود، حهي ھا جری احساسات بعضاگر

 و مذھب ما را ني د متعصبی م/ھایدرعصر کنون: وضاحت دھم

 آورده اند که به آن وضع اسفناک و تأثر آور ی خود بطورديدر

 چشمان شي تنگ نظر و پرطمع و نفس پرست پیم/ھا.  انددهيبخش

 ما مذاھب را بدنام و رسوا کرده، درضمن بندگان ساده دل ۀھم

 را به ی و جوامع اس/مسازندي آماده میرا در گمراھ» ج«خداوند

 جوامع اني و مذھب منيمنظور از اتخاذ د. کننديخطر روبرو م

 زي امر نني است، بندگان خالق متعال بای و خداپرستی بندگیبشر

 داشته، تجاوز ی باھمستي خود حسن سلوک و زاني دارند تا متيمکلف

 ني ھمزي نی از اھداف اس/م در جامعه انسانیکي و شمارندرا گناه ب

 مخلوق خدا به یا به گونه ا دارد تفهي است و ھر مسلمان وظوهيش

 و تقوا رھنمود باشند و با درنظر داشت مذاھب مختلف یخداپرست

چون پروردگار .  بدارندجي را اتخاذ و ترویسلوک و برخورد انسان

 گردد که ميت درنظر باشد و تفھي واقعني است و اانيخالق عالم

بندگان و  با کهي وجود دارد و کسانی عالم باقکي ی عالم فاننيدرقبال ا

 از رنگھا و ی از انحأ و رنگی به نحوازي نیمخلوقات خدا و خالق ب
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 جفا نيي و آني با دی گوئدارند،ي از نامھا و عنوان ھا جفا روا مینام

٣٥ ».دارنديروا م
  

   واقليت ھای مذھبی  ديگرحمايت ازحقوق  ھندوان 

در ترويج حقوق مساوی برای ھندوھای امان هللا خان 

حقق بخشيدن به سياست ملت سازی و آوردن مساوات افغانستان و ت

خان براى تأمين وحدت ملى، هللا امان ا.دسعی بليغ نمواجتماعی، 

و پوشيدن   را که ھندوھا به نام جزيه مى پرداختند، منع کردمالياتی

لنگى زرد را نيز ممنوع قرار داد، تنھا قشقه ھندوھا به ھمان حال 

ى شناخت آنان بود که ضررى سابق خود باقى ماند، زيرا محض برا

مکاتب عسکری شامل شوند ه و به اھل ھنود اجازه داد که ب. ٣٦نبينند

ھمچنان به اھل ھنود حق . ودر اردوی نظامی افغانستان خدمت نمايند

خريد ملکيت بخشيد و فرمان داد که معابد ھنود، که قب/ ويران شده 

 اھل ھنود به حتی پرداخت ماليه توسط. بودند،دوباره اعمار گردند

پيمانه مساوی با آنچه که مسلمانھا می پرداختند تقليل يافت و اع/ن 

يکی ازاعضای . شد که ھندو ھا ميتوانند در شورای دولت شامل شوند

عضو ھيئت افغانی در ) ديوان نرنجنداس(مھم اھل ھنود کابل 

اين کار بعنوان . مذاکرات با انگليسھا در کنفرانس ميسوری تعيين شد

ھمچنان . تمت حسن نيت تأثير زيادی بر ھندوھای ھند وارد ساخع/

»  ع/مات مميزه «  از قبيل پوشيدن،بعضی از مقررات موضوعه

که به اساس احکام شرعی برای تميز دادن اھل ھنود از مسلمانان 

پوشيدن دستار زرد رنگ مجبور ه و ھندوان را ببود وضع شده 

                                                
٣٥

ی شاه امان هللا در سخنرانی پرمحتوا(يک بيانيۀ مھم تاريخی داکتر سيد عبدهللا کاظم،- 
  ٢٠١٢ دسمبر٢٤، افغان جرمن آنuين، )کراچی

٣٦
  ٣١آتش در افغانستان ، ص  ريه تالی ستوارت، -  
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 خان جھت استقبال از اتحاد امان هللا. ميساخت، ملغی قرار گرفت

ھندوان و مسلمانان ھند حتی فرمانی صادر کرد که به اساس آن 

دليل ممنوعيت در اين فرمان اين بود . کشتن گاو در افغانستان منع شد

که اھل ھنود وعده کرده بودند که داعيه مسلمانھای ھند را حمايت 

بير اتخاذ شده برای ھمين بود که از طرف علما مخالفتی با تدا. کنند

فوق ديده نشد و حتی به سبب طرفداری ھندوان ھند از مسئلهء خ/فت 

٣٧.با ھندوان ھمدردی نشان دادند
  

خان از هللا  ھندوھا تا زمان امان" دوره امانی"بروايت رسالۀ 

ظ اجتماعى نسبت به ساير مردمان کشور در وضع حقيرترى الح

شاه ، نه تنھا ه قرارداشتند، بنابر درخواستى از جانب ھندوھا ب

خواسته ھاى شان از قبيل اجازه بزيارت رفتن زنان ھندو، پوشيدن 

يا از خارج بداخل  لباس مطابق رسم شان ومسافرت ھندوھا بخارج و

 وخريدارى زمين، و دوباره اعمار کردن دھرمسال و تاديه ماليات

ھاى دفترى برابر با مسلمانان ، و وارسى شکايات ھندوھا از طرف 

 عدلى وممانعت از مسلمان کردن جبرى زن يا شوھرى که شعبات

 بلکه با ، پذيرفته شد نان برضاى خود مسلمان شده و غيرهيکى از آ

بخشيدن جزيه و باقيات شان از اين رھگذر، دستور داده شد تادر 

ج/ل آباد، غزنين، قندھار، يک يک نفراز اھالى ھندو در شوراى 

 ١٢ فرمان(.بل انتخاب شده بودندحکومتى داخل شوند، چنانچه در کا

. ھجرى شمسى١٢٩٩حمل سنه 
٣٨(   

 ميگذاشت ل تشيع افغانستان نيز احترام اھخان بههللا امان 

به آنان اجازه داد تا قيودات عھدپدرخود را براھل تشيع لغوکرد وو

                                                
٣٧

  ٨٢ داکترسنزل،واکنش ھای مذھبی وتحو:ت اجتماعی افغانستان، ص -  
٣٨

  ٢٧- ٢٥ اسدهللا حبيب،دوره امانى، صص -  
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فيض . دردھه عاشورا مراسم تعزيه داری را بطورعلنی انجام دھند

زارش ميدھدکه در زمان امير حبيب کاتب در سراج التواريخ گمحمد 

هللا روضه خوانی وسينه زنی درتکيه خانه ھای اھل تشيع مجاز نبود 

به در اين روزھا دست در خانه ھای شخضی خود اگرکسی وحتی 

به امان هللا خان  . ٣٩، مجازات ميشددميداآواز بلند نوحه وگريه سر

ذھبى شان سم مرمسال ھندوھا در مراھميرفت و در د تکيه خانه ھا

خان پول مستمرى م/ ھا را قطع کرد و از هللا امان  .شرکت مى نمود

مفت خورى آنھا را باز داشت و مجبور ساخت که کار کنند، پول 

 شاه امان .اوقاف را منع کرد و دستور داد که به دولت پرداخته شود

 واقعا ًدرک ميکرد که بى اتفاقى بد ترين مرض تباھى يک جامعه هللا

 ملى است و در ھنگام اغتشاش پسر سقاو او نتايج اين و ناقض وحدت

بى اتفاقى را در ميان اقوام باھم برابر افغانستان بچشم ديد و يک بار 

 و يدديگر و براى آخرين بار برمسئله اتفاق و اتحاد افغانھا تاکيد ورز

 . خود از کشور برون رفت

 : دانشمند در مورد شاه امان هللاکي ديچشمد

شمندان تاريخ و جامعه شناسى کشور ،ع/مه  ميان داندر

 جمله نامدارترين و سرشناس ترين دانشمندان افغانى است ،ازیبيحب

که نوشته ھاى او ھمواره مبنى بر اسناد و مدارک کتبى و شواھد 

او عادت نداشت قلمش را در وصف شاھان و . عينى استوار اند

ه و کشور خود  براى جامعىحکمرانانى بکار اندازد که مصدر خدمت

پدر بزرگ حبيبى که مولوى عبدالرحيم آخند زاده نام داشت . نشده اند

، از کشته گان دست امير عبدالرحمن خان بود و بنابرين مرحوم 

حبيبى با حکومت محمد زائى در افغانستان ميانه خوبى نداشت و با 
                                                

٣٩
  ٥٩٣چھارم، بخش سوم،ص کاتب، سراج التواريخ، جلد-  
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 افشاگرىنيش قلمش تا آنجاکه برايش ممکن بود، به اذيت و آزار و 

ال سرداران محمد زائى و بارکزائى پرداخته است، معھذا چون اعم

دانشمند با ص/حيت وحق گويى بود، آنجايى که پاى صحبت از شاه 

 و کارنامه ھاى دوران او به ميان آمده، چشمديد ھاى خود را هللامان ا

 :کندي ماني بدينگونه بهللاز شاه امان ا

 تا اواخر آن لي را از اوای امانۀ سطور دورني اسندهي چون نو«

 ام وبرحال آن دوره معاصرناظر احوال واقوال آنھا دهيدرک کرده ود

 سمي طرف بنوی مشاھد بکي ثي مبحث به حني ااني در پاديبوده ام، با

 دوم، تي مشروطني صفوف پائگري مھم در صف اول ودیاعضا: که

 آنھا ی را بدست نگرفته بودند مساعیاسي که اقتدار سیتا وقت

  مشکوراستشاني ای ھای بوده وقربانی درخور قدردانمخلصانه و

 کھن فرسوده مي رژلي منجر به تبدرايز).  استی شکر گزاریجا(

 ھمرفته ی روی امانۀ ده سال دور. شدندني افغانستان نوی گذارانيوبن

 سوء مسئول که شودي مملکت شمرده مني اخي تارکي ونموني ماميا

 اما شخص شاه .است ی وداخلیعاقبت آن عوامل مغرض خارج

 هيعل (ی مملکت امان هللا خان غازني ای بخشایمرحوم آزاد
 افغانستان بودکه رخواهي وخکدلي جوان مخلص ونکيھم ) الرحمه
 ده یانگذاري به وطن ومردم خود داشت ودر بدست آوردن وبنیعشق

 خي تارني بود، وبنابرليدخ وتuش او د،توجهي جداتيمبداء ح
 قدر عمل او دي بادي خواھد کرد ونسل جدادي یکي نافغانستان او را به
نامش را به نيکی ياد دارند زيرا اعمال نيکش را بدانند وھموارھ
شاه جوان که در بين «:حبيبی می افزايد »٤٠.برسھوھاميچربيد

بازارتنھا ميگشت وبا مردم می آميخت،ومکاتب ھر شھر را خودش 
                                                

  ١٨١- ١٨٠حبيبی، جنبش مشروطيت ، چاپ دوم ،ص -  ٤٠
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د، در آغاز کار از شنيد ووارسی ميکرميديد وعرايض اھالی را می 

ھمکاری مردم را جلب کرد .طرف مردم با مھر ومحبت تلقی شد

وحتی مردم در بسط معارف اعانه دادند ومصارف مکاتب را 

برماليات گمرکی خود افزودند، ولی اين روش نيکوازطرفين 

دوام نکرد،تاچشم بھم زديم، امواج بد بينی بين حاکم ومحکوم ]دير[

 ش انجاميد که مملکت را ١٣٠٧ و١٣٠٣ش حايل شد ومسالۀ به شور

پنجاه سال به عقب انداخت وخود آن شاه که اخ/ص او به وطن بيش 

از تدبير وسنجشش بود،از مملکتی که بدان عشق ميورزيد فراری 

   ٤١ ».گرديد

خواه و روشنفکر وطن  ترقي  جيبى در مورد آن شاه مرحوم 

او ارادت و باور صادقانه شھادت ميدھد که مردم بسيار به  دوست 

شاھى را بدو باز با دادن قربانی سروجان خود داشتند و ميخواستند 

  درقندھارده ھزارلشکر قومی جمع شدند ١٣٠٨در بھار . گردانند

 وبرای بازگرفتن تاج وتخت پادشاھی بسوی کابل به حرکت افتادند،

ی روبروشد که سخت او  دلخراشصحنۀبا در قره باغ غزنی اما شاه 

را درانى   داران کشاف فراھى   تن از ط/يه بيست  «:اثر ساخترا مت

گان را بر ت کشۀشد  ھاى پاره در منطقه سکونت غلجائيان کشته و نعش

ھاى کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذى با خط بد م/يى  پايه

اين مھمانى از جانب اقوام غلجائى براى درانيان و «: نوشته بودند
  ٤٢ ». استهللا  امان شاه

 اين صحنه نه تنھا سبب تأثر عميق شاه گرديد، بلکه سبب 

شاه  .غليان عساکرقومی برای انتقام گيری ازمردم محلی  نيزشد

                                                
٤١

  ١٧٣حبيبی، جنبش مشروطيت ، چاپ دوم ،ص -  
٤٢

  ١٨٢حبيبی، جنبش مشروطيت ، چاپ دوم ،ص-  
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دريافت که دشمنان افغانستان ميخواھند با چنين دسيسه ھا خون افغان 

را توسط افغان بريزند،لھذا عساکر وھمراھانش را مخاطب ساخته 

اکنون ثابت شد که دشمنان  « :نمود وگفتنطقی غرائی ايراد 

ميخواھند در بين قبايل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با دست خود 

يکديگر را بکشيم و مسبب اين عمل ناجايز من خواھم بود که براى 

پس اى . باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونريزى روى خواھد داد

شکن جنگ داخلى  دلبيقين بدانيد که من اين مناظر ! مردم عزيز من

خواھم شما براى بازگشت  و نمى. و قبيلوى را تحمل کرده نميتوانم

پس بايد من از ميان شما . تخت و تاج من به چنين کارھا دست يازيد

  . بروم تا موجب چنين کشتار و خونريزى نباشم

شما ملت عزيزم، زنده و افغانستان باقى خواھد ماند، ولى 
اين ھنگامه ناشايست بنام من ثبت روسياھى ابدى و مسئوليت 

در حاليکه من از روز اول شاھى خود تعھد سپرده بودم، که . ميشود
براى حفظ استقuل و تماميت مملکت و سعادت و وحدت شما مردم 

  . افغانستان کار کنم

ھاى سابق تاريخ اين بود  علت بدبختى مردم ما در دوره! ببينيد

ھا  م شاھى با ھمديگر جنگکه شھزادگان براى بدست آوردن مقا

ھا و  اند و در اين بين شما مردم را با يکديگر بجنگ و دشمنى داشته

من ميخواستم دوره شاھى من چنين . اند ھاى قبيلوى برانگيخته عداوت

نباشد و بجاى اينکه مردم را به جنگ يک ديگر سوق دھم، بايد 

. ان باشممنادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانست

آئيد، اينک  بينم که شما بجنگ داخلى قبيلوى گرفتار مى چون اکنون مى

من ميخواھم ميدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و 

من مسئوليت جنگ . شما با ھمديگر جور بياييد. مخالفان خود، بگذارم
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خانگى شما را براى باز ستانى تخت شاھى بدوش خود گرفته 

 درپاره چنار) منظورنادرخان است(يک او درزاده من . نميتوانم

رسيده و ديگر برادر روحانى من در ھمين جا نشسته و جنگ خانگى 

ولى من مرد اين کار نيستم ) منظور نورالمشايخ است. (را در ميدھند

و توصيه من بشما اين است که با ھمديگر کنار بياييد، اتفاق کنيد، 

! وطن خود را بدشمنان خارجى مسپاريداستق/ل خود را نگھداريد، و 

منديد، عين سعادت و مسرت  من فردى از شما ھستم، اگر شما سعادت

ولى اگر اينچنين بخاک و خون بغلتيد، موجب بدبختى و م/ل . منست

خواه و  سپس شاه نيکدل و حساس و خير. دايمى من خواھد بود

  :ندخوادوست اين دو بيت واقف nھورى را اشک ريزان  مردم

  جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

 چه نيرنگ است  ربانت اينــن بقــــم

  وى نـا مـمـــــــو نـشنـــروم تـا تـــميـ

 ن تـرا ننگ است ؟ـــــام مـــر از نــاگ

٤٣» .هللا امان فى: و بعد گفت 
  

واپس به قندھار برگشت و راھى شاه نيک دل بعد ازاين نطق 

 تاريخ از او به و .ن خود را نبيندديار غربت شد تا مرگ ھموطنا

حقاکه . ريز نام نبرد طلب، خودخواه و خون  عنوان يک رھبر قدرت

  .تاريخ وطن از او امروز به نيکويى ياد ميکند

  !روانش شاد و يادش گرامى باد

  

  

  

                                                
٤٣

  ١٨٤- ١٨٢حبيبی، جنبش مشروطيت ، چاپ دوم ،ص -  
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  مقالۀ سوم 

  

افغانستان تاريخ در ناتمام فصلی  

  

  )٢٠١٣اگست٢٧/ش١٣٩٢ سنبله٦-احمدزی غنی اشرف داکتر(

  

دورۀ امانی، يکی از دوره ھای درخشان وبه ياد ماندنی تاريخ  [
اين دوره با رويکار آمدن شاه آزادی دوست وضد .افغانستان است

اصuحات   آغاز وبااستعمارانگليس، وحصول استقuل افغانستان
 ولی براثر توطئه ھا ودسايس اجتماعی  وتعميم معارف دنبال ميگردد،

وتمام برنامه ھای اصuحی که برای .سقوط ميکندده سال بعد انگليس 
 اھل دانش و .تحول جامعه افغانی ضروری بود، ناکام ميگردد

تحول درکشور، تا ھنوز حسرت تطبيق برنامه ھای  ھواداران تغيير و
   ھواداران تغييروتحول  يکی از. در دل می پرورانند راشاه امان هللا

شته مقاله يی بس ژرف ذداکتر اشرف غنی احمدزی است که سال گ
مقاله خواندن آن .اند صبح به نشر رس٨در روزنامۀ وپرمحتوايی 

 من آن مقاله را .دقرار دھتحت تاثير منطق قوی را ميتواند ھرکس 
  ] سيستانی.دراينجا بازتاب ميدھم تا فيضش عامتر گردد

  

 از افريقايی، و آسيايی اس/می، کشورھای ميان در افغانستان

 ١٢٩٨ سال در را خود استق/ل که است کشورھايی محدود جمله

 پاکستان که ھند زمان، آن در. است آورده دست به خورشيدی ھجری

 نيز چين. داشت قرار استعمار زير ھنوز بود، آن جزو ھم امروزی

 تجربه را داخلی جنگ و بود جھانی بزرگ نيروھای بازی ميدان
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 در را روسيه لی،داخ ھای جنگ و خونين انق/ب چنين ھم. کرد می

 ترکيه، (کشور سه تنھا اس/م دنيای در. بود داده قرار بدی وضعيت

 زمان آن در ھا کشور اين اما داشتند؛ نسبی استق/ل) فارس و عربستان

  .نداشتند افغانستان مانند باثبات نظام يک

 ھای طرح مقابل در خود استق/ل آوردن دست  به برای ترکيه

 بر را خود حاکميت ھنوز سعود ی خانواده .بود نبرد حال در غربی

 ايران (فارس اگرچه،. بود نبخشيده استحکام عربستان قلمرو تمام

 قيموميت تحت اما بود، مستقل کشوری رسمی طور به) امروزی

 ١٩۴١ -١٩٢۵ (رضاخان و داشت قرار غربی ھای قدرت غيررسمی

 کشيد، می را ھايش نفس آخرين که را قاجار حاکميت ھنوز) مي/دی

  .بود نداده سقوط

 کشور، جوان شاه خان، هللا امان که بود شرايطی چنين  يک در

 افغانستان استق/ل و آزادی صدای و گرفت دست روی را عمل ابتکار

 ميراث دو بر زمينه، اين در جوان شاه. رسانيد جھانيان گوش به را

 و پدر از او که اين اول. داشت اتکا قبلی ھای دوره از بازمانده

 حکومت اين ھرچند. بود برده ارث به را مطلقه حکومت پدرک/نش

 جھت يک از اما بود، خودکامگی و متعدد مشک/ت گر روايت مطلقه

 جنگ چھار از پس ديگر سوی از و داشت کشور تمام به کامل تسلط

 قدرت متوسط، و کوچک شورش صدھزار از بيش سرکوبی و داخلی

  .بود داده قرار مرکزی دولت انحصار در را

 و طرزی محمود ی تجددخواھانه افکار جوان، شاه دوم ميراث

 منارھا، کله ساختن بردگی، ظلم، از که بود خواھان مشروطه ساير

  يک ايجاد برای و بودند آمده ستوه به ھا عدالتی بی ساير و فانه و قين
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 قانونی وجايب و حقوق از مردم تمام تا بودند ت/ش در دولتی، چنين

  .باشند رداربرخو

 و مقام به اتکا با و قدرت آوردن دست به با خان  هللا امان شاه

 کرد جھاد اع/م ھا انگليس عليه اnمر، اولی حيث به اش اس/می موقف

 وضعيت که آن از بعد. آورد دست به را کشور استق/ل نتيجه در و

 آن سقوط و عثمانی خ/فت رفتن حاشيه به با اس/م جھان در دگرگونه

 اع/م با. آمد دست به جوان شاه برای استثنايی موقعيت شد، رونما

 ھای حرکت تمام و سرحد سوی آن قبايل افغانستان، استق/ل و آزادی

 شاه راسخ عزم و افغانستان استق/ل از ھند  قاره  شبه خواھانه آزادی

 پيروزی که است يادآوری قابل. کردند استقبال راستا، اين در جوان

  آزادی برای الگو يک به را او استق/ل، نبرد در خان  هللا ناما شاه

 ميان ھمکاری ايجاد برای بزرگ عامل و ساخت مبدل ھندی خواھان

  .شد ھند قاره  شبه در ھندوھا و مسلمانان

 به را او که گرفت دست روی اقداماتی چگونه خان  هللا امان شاه

 اول دھه که است ناي من برداشت دھد؟ می پيوند ما فردای و امروز

 را افغانستان معاصر تاريخ ناتمام فصل خان هللا امان شاه حاکميت

 با رابطه در جوان شاه که را بنيادی کارھايی تمام يعنی سازد؛ می

 از پس سال ٨۴ در ما بود، گرفته دست روی مدرن دولت يک ايجاد

 بارھا ما .کنيم تمام را ناتمام فصل اين و دھيم انجام را آن نتوانستيم او

 ايجاد را باثباتی نظام نتوانستيم اما برگشتيم، او بنيادی ھای طرح به

 اکنون. کنند زندگی آرامش و آسايش در ما داران وطن آن در که کنيم

 برای آينده سال. داريم قرار خويش تاريخ از حساسی مرحله در ما

 احکام به مطابق مردم آرای توسط ملی اقتدار کشور، در بار اولين
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 منتخب جمھور رييس به منتخب جمھور رييس يک از اساسی قانون

 و آجندا به که داريم نياز ما رو اين از. يافت خواھد انتقال ديگر

 آن از و بيندازيم نظر جديد ديد يک با امانی دوره ھای برنامه

 عمده بخش چھار. بياموزيم افغانستان آينده برای را nزم ھای درس

 مفھوم نظر نکته از اساسی اھميت دارای هک امانی دوره آجندای

  :باشد می زير قرار است، »تاريخ ناتمام فصل«
  

  قانون حاکميت

   تطبيقی يا متمم قوانين ساير و اساسی قانون تصويب و تدوين با

 مشروطه به مطلقه دولت شد، می ياد نامه نظام نام به زمان آن در که

 قانون براساس آن ھای مسووليت و ھا ص/حيت حدود و کرد تغيير

 نھاد يک به سنتی نھاد يک از جرگه لويه حال، عين در. شد تعيين

. شد تبديل مشورتی موارد از برخی در و گير تصميم نيرومند

 براساس که بودند شمول افغانستان و جانبه ھمه ھا جرگه لويه ھای بحث

 جوان شاه با افغانستان سياسی قشر جدايی ھم و اتفاق ھم دليل، ھمين

 آزاد مطبوعات زمان، عين در. گرفت صورت ھا جرگه لويه ھمين در

 فراھم اص/حی پيشنھاد و انتقاد بحث، زمينه قلم، اھل برای و شد

  .گرديد

 با داوی عبدالھادی ،»افغان ستاره «نشر با غبار محمد غ/م مير

 نوروز محمد ،»انيس «نشر با انيس الدين محی ،»افغان امان «مديريت

 »سحر نسيم «روزنامه مديريت با احمدراتب و »وروزن «نشر با

 شاه زمان در. برداشتند مطبوعات آزادی زمينه در را ھا گام اولين

 که رسيد چاپ به نيز وnيتی ھای نشريه بار اولين برای خان هللا امان
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 »بيدار «نشريه ھرات، در »اس/م اتفاق «از توان می نمونه عنوان به

 در »افغان طلوع «و ننگرھار در »مشرقی اتحاد «نشريه ، بلخ در

  .کرد يادآوری قندھار

  داری حکومت

 سلسله. شد تنظيم قانونی طور به افغانستان اداری تشکي/ت

 و اعلی حکومت ک/ن، حکومت داری، ع/قه تا قريه از اداری مراتب

  آن مسووnن و ادارات تمام وظايف و تعريف الحکومگی نايب

 و منظم معلومات، آوری جمع. گرديد تنظيم نامه نظام در و مشخص

 شخص توسط قندھار وnيت بررسی آن بارز مثال يک شد؛ منسجم

 وnيات بررسی دومی مثال. شد چاپ کتاب صورت به که است شاه

 که وقت دفاع وزير نادرخان، محمد توسط که است بدخشان و قطغن

. رفتگ صورت بود، شده تعيين وnيات اين تنظيميه رييس حيث به

 و آوری جمع ُکشککی خان الدين برھان توسط مذکور بررسی گزارش

 ساير به مشابه ھای ھيات. شد نشر و مرتب جداگانه کتاب يک در

 شان کاری ھای گزارش متاسفانه اما شدند، توظيف نيز کشور وnيات

  .نرسيد نشر به

  ھموطنان وجايب و حقوق

 بنيادی اقدام دو به گذشته، مظالم رفع برای خان هللا امان شاه

 افغانستان مرکزی مناطق بر پدرک/نش که را بردگی. شد متوسل

 سال در که را امتيازاتی چنان ھم و کرد اع/ن ملغی بود، کرده تحميل

 طايفه زن و مرد طفل، ھر برای خان عبدالرحمان امير مي/دی ١٨٩۶

 امير. کرد لغو بود، شده قايل ھا آن ميراثی حق حيث به محمدزايی

 ساير به نسبت محمدزايی طايفه که بود باور اين به خان عبدالرحمان
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 به متعلق افراد دليل ھمين به و دارد برتری افغانستان مردم

 از و باشند داشته ويژه امتيازات و خاص زندگی بايد ھا محمدزايی

 بود باور اين به خان هللا امان شاه برعکس،. شوند تمويل دولتی خزانه

 جامعه فرد ھر مشخص خدمات و لياقت کار، نتيجه يدبا امتياز که

 کشور از بيرون به طوnنی سفر برای که زمانی جوان شاه. باشد

 از نيابت به را محمدزايی خاندان اعضای از يکی که آن جای به رفت،

 دروازی خان ولی محمد به را دولت اداره سرپرستی کند، مامور شاه

  .سپرد

 وجايب و حقوق تامين با رابطه در جوان شاه آجندای اھميت

  سرمايه ترين بزرگ. بود بشری سرمايه ايجاد بر تمرکز در وطنداری،

 تعداد تنھا نه. گرفت صورت معارف کيفيت بر امانی دوره در گذاری

 م/حظه قابل تعداد بلکه شد، بيشتر کشور وnيات و پايتخت در مکاتب

 کشورھای به تحصيل و تعليم ادامه برای المال بيت پول با جوانان

 شخصا که بود حدی تا معارف به شاه ع/قه. شدند فرستاده خارجی

) فعلی استق/ل ليسه (امانيه و امانی حبيبيه، ھای ليسه امتحانات در

  .کرد می اشتراک

 را افغانستان مالی نظام وجايب، لحاظ از خان هللا امان شاه

 تمام در. ساخت اعدقو و اصول تابع را آن و داد تغيير بنيادی شکل به

 ديگر عبارت به يا بود تر کم عوايد از مصارف بودجه امانی، دوره

 با که انگلستان مالی ھای کمک که حالی در نداشت؛ وجود بودجه کسر

 زمان در گرفت، می صورت هللا حبيب امير و خان عبدالرحمان امير

 امانی دوره در شھرسازی برنامه طرح. بود گرديده قطع جوان شاه

 آن شاھکارھای از يکی گيرد، می ارتباط نيز ما امروزی شرايط با که
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 شھر روژهپ   از توان می مثال عنوان به که رود می شمار به دوره

  .کرد آوری ياد داراnمان

 تطبيق و شد طرح فرانسوی مھندس يک توسط شھر اين نقشه

 گروه اين مسووليت. گرفت عھده به آلمانی انجنيران گروه يک را آن

 تا آغاز از. داشت دوش به برلين وقت شاروال معاون »آرتن «را

 در که ششم صنف فارغان از تن ۶٠٠ داراnمان قصر اعمار انجام

 آموزش آلمانی انجنيران نظر زير کردند، می وظيفه ايفای پروژه اين

 زمان آن شھکار يک مھندسی لحاظ از تنھا نه داراnمان قصر. ديدند

 شاھان ساير کاری دفترھای از متفاوت ھم آن ماھيت بلکه بود،

 و باnحصار با داراnمان قصر سطحی مقايسه يک با. بود افغانستان

 را داری دولت بسته و باز فلسفه ماھيوی تفاوت امروزی، ارگ

 به شباھت بيشتر امروزی ارگ و باnحصار. کرد مشاھده توان می

 نمايانگر شاھی قصر دو اين بلند ھای ديوار که دارند جنگی قلعه

 در داراnمان قصر ساختار اما است؛ مردان دولت و مردم بين فاصله

  .دارد خاصی ويژگی مورد اين

 و کند مشاھده را قصر از بيرون توانست می کارش دفتر از شاه

 قصر اين. برسد شورا مجلس و ا    وزر دواير به دقيقه چند ظرف در

 در شاه از را ترسی و ھيبت گونه  ھيچ و ندارد جنگی قلعه به شباھتی

  .کند  نمی ايجاد مردم اذھان

 کابل شھر به تنھا شھرسازی زمينه در خان  هللا امان توجه

 عمل به نظر از پغمان در را طرحش توانست او بلکه نبود، محدود

 تبديل ديدنی و تفريحی منطقه يک به پغمان که بود ھمان. کند تطبيق

 که داشت نيز را کشور زمستانی تختپاي به لغمان تبديلی طرح او. شد
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 اکثر که اين احتمال کرد، می پيدا ادامه امانی دوره اگر نشد؛ عملی

 شدند، می اداره و برداری  نقشه منظم طور  به افغانستان شھرھای

 امانی دوره مدرن عمرانی ھای  طرح که شد يادآور بايد. داشت وجود

- اتريش امپراتوری تپايتخ ويانا که شد می عملی کشور در ھنگامی

 قرن اول دھه در اروپايی عمده شھرھای ساير و برلين ھنگری،

 آن در. بودند کرده آغاز شھرسازی منظم ھای طرح به تازه بيست

 ھم نظر يا و مفکوره يک حيث  به حتا ھنوز جديد دھلی اعمار زمان،

  .بود نشده مطرح

  سازی  نظام فرھنگی ديدگاه و پايگاه

 ساير و طرزی محمود نظريات را امانی نظام فکری بنياد

 محمود فکری اتکای. داد می تشکيل افغانستان خواھان  مشروطه

 ھای انديشه. بود افغان الدين جمال سيد ھای انديشه به استوار ھم طرزی

 ترکان نام  به بعدھا که عثمانی امپراتوری ترقی و اتحاد کميته اعضای

. داشت تاثيراتی رزیط محمود افکار بر ھم يافت، شھرت جوان

 افکار مطالعه به دمشق در تبعيدش ھای سال طول در طرزی محمود

 نه برگشت، افغانستان به که زمانی او. بود پرداخته اس/می تجددگرای

 کميته تبار ترک و عرب اعضای از تعدادی بلکه اش، سوری خانم تنھا

 و اnخبار  سراج چاپ و نشر در و بودند ھمراه او با نيز ترقی و اتحاد

  .گرفتند سھم افغانستان اردوی در اص/حات تطبيق

 و بودند استوار شرعی محکم دnيل بر دوره اين ھای نامه نظام

 نقشی زمان آن علمای ترين  برجسته از يکی عبدالواسع مولوی

 به را شرعی آثار ترين بزرگ از يکی او. داشت زمينه اين در برازنده

 عبدالواسع مولوی اخ/قی جرات. نوشت جلد دو در القضات تمسک نام
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 او که شود می گفته. کرد می انتقاد شاه از مستقيم طور به که بود حدی تا

 شاھی از حکايت شما اعمال ھم ھنوز: گفت خان هللا امان شاه به باری

 خودتان شما که شود می تثبيت ھنگامی قانون حاکميت. کند می مطلقه

  .بپذيريد خويش پادشاھی مافوق را قانون حاکميت

 و نظر اخت/ف موجوديت بيانگر عبدالواسع مولوی انتقاد اين

 شاه سلطنت اخير سال دو در افغانستان سياسی قشر ميان در ديدگاه

  .بود خان هللا امان

 سياسی قشر ميان در نظر اخت/ف ايجاد عمده دnيل از يکی

 تغيير دند،کر  می حمايت جوان شاه اقدامات از ابتدا در که افغانستان

 به شاه. بود کشور در سازی  نظام با رابطه در شاه فرھنگی ديدگاه

 محمود ھای توانايی و تجارب ھا، مشوره نظريات، افکار، بر اتکا جای

 محمود بر تنھا اقدام اين. فرستاد فرانسه به سفير حيث به را او طرزی،

 مولش به ديگر ی برجسته افراد از برخی بلکه نگرديد، عملی طرزی

  .شدند فرستاده کشور از خارج به نيز نادرخان

 قرار غرب کشورھای ظاھری برق و زرق تاثير زير شاه

 اندازه چی تا افغانستان که دريافت اروپا، به اش طوnنی سفر با. گرفت

 تحول و تداوم بين تعادل دريافت جای به جوان شاه. است مانده عقب

 آغاز کشور ظاھری تنساخ عصری برای را عاجل برنامه بنيادی،

 انسانی نيروی بر اش گذاری  سرمايه نتايج منتظر که آن بدون و کرد

 تا خواست دکانداران از حتا او. کرد توجه مردم لباس تغيير به باشد،

 شپو ک/ه تا خواست ھمه از و کنند عوض را شان لباس پوشيدن طرز

  .کنند سر به



 ٧٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 ای جانبه ھمه یھا بحث مي/دی ١٩٢٨ جرگه لويه در جوان شاه

 در ھا آن که داد انجام افغانستان گزاران سياست با شده ذکر موارد در

 شان ھای وnيت به برگشت با اما کردند، موافقت ھا طرح اين با اخير

 نسبتا شورش دو با که بود ھمين. شدند اوضاع تماشاچيان به تبديل

 غيرمستقيم مداخله با و قبلی ھای شورش با مقايسه در ضعيف

  .کرد سقوط ناگھانی طور به امانی نظام خارجی،
  

  گيری نتيجه

 زمان در بعد و صدارت زمان در محمدداوودخان سردار

 زمان در ھا چپی و دموکراسی دھه در ظاھرشاه اش، جمھوری رياست

 تا برگشتند امانی دوره ناتمام آجندای به انحا از نحوی به شان حاکميت

 نتوانستند ھا آن از يک  ھيچ اما. کنند تمام را تاريخ ناتمام فصل اين

 و سياسی قشر امروزی، جوان نسل رسالت. کنند ايجاد را پايدار ثبات

  حوصله تدبير، با تا است اين افغانستان وطنداران ھمه و اقتصادی

  مردم و باثبات نظام يک به را کنونی نظام گرايی  واقعيت و مندی

 و جلوگيری گذشته انگيز  غم حوادث تکرار از تا کنند تبديل ساnر

 نجيب مردم ھای خواست و ھا آرزو آن در که شود ايجاد شرايطی

 به ملی وحدت و ترقی آرامش، آسايش، صلح، مورد در افغانستان

 .شود تبديل شان زندگی واقعيت
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  م مقالۀ چھار

  نشراکاذيب خواننده را گمراه

  ! و نويسنده را رسوا ميکند
  

  )٢٠١٣ /٥/٩نوشته شده در(

  

در سالھای پس از سقوط طالبان درافغانستان، شاه امان هللا 

غازی ، محصل استق/ل کشور جايگاه ومقام اصلی خود را در ميان 

قشرآگاه وآزادی دوست افغانستان بحيث سمبول آزادگی واستق/ل 

. طلبی احراز کرده و روزتا روز برمحبوبيت او افزود شده ميرود

ورود کمپيوتر وانترنت وآيفون درحيات با  زيرادر طی ھمين سالھا

 سطح آگاھی جوانان افغان از طريق دسترسی به تکنولوژی انسان ،

اط/عاتی درمقايسه با سالھای سه دھۀ اخير خيلی  باn رفته است و 

امروز ھرجوان باسوادی ميتواند در کمتر ازيک دقيقه از رخداد ھای 

  . دمھم جھان در اقصی نقاط  دنيا مطلع گرد

از آنجايی که درطی ھمين سالھا، بنابر فشارعناصر خود خواه 

 ٢٨  در تجليل از روز،وانحصار طلب  تنظيمی بر دولت آقای کرزی

اسد، روزاسترداد استق/ل کشور بی توجھی روا داشته شده است، 

مگراين بی پروائی دولت  از سوی دلبستگان استق/ل وشاه امان هللا 

شديد قرارگرفته و با نگارش مقاnت وکتب غازی ،مورد انتقادات 
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تاريخی مستند در بارۀ دورۀ امانی واستق/ل کشور اذھان وافکار 

  .مردم و جوانان را بيش از پيش روشن ساخته اند

 يکی از کارھای سودمند پورتال افغان جرمن آن/ين،در سال 

 و سال روان ، نشرسلسله مقاnت تاريخی وبا ارزش از قلم داکتر پار

بود که ) دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس(عبدالرحمن زمانی زيرنام 

رويکردی جديد در طرز ديد بر دورۀ امانی در اذھان وافکار جوانان 

پديد آورد وچشم انداز تازه يی در بررسی مسايل تاريخی کشور 

خوشبختانه ثمرۀ زحمات چندين ساله داکتر زمانی در عرصۀ . گشود

بازنگری (ه صورت يک کتاب مستقل زيرنام تاريخ کشورباnخره ب

از چاپ برآمد وچشم اھل کتاب ) دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس

 لھذا اين امر آتش به جان  دشمنان . ومطالعه را روشنائی بخشيد

استق/ل وشاه امان هللا زده، آنھا را وادار به ياوه گوئی وجعل 

د با نشراکاذيب آنھا سعی ميکنن. وتحريف تاريخ کشورساخته است 

وافسانه ھا از اھميت استق/ل ومحبوبيت  روز افزون اعليحضرت 

مرحوم شاه امان هللا غازی بکاھند، ولی بايد بدانند که ھرگز به اين 

آرزوی شوم خود نخواھند رسيد، زيرا ھيچ آدم عاقلی به چنين افسانه 

به ھای پوج ، باور نميکند وعناصر  بيدار وجدان وآگاه افغانستان 

زند و با س/ح منطق واسناد وشواھد يخ مقابله با چنين افراد برمی

تاريخی جلو ھرگونه دروغ پراکنی وجفنگ گوئی وتفرقه اندازی را 

  .ميگيرند 

برخی از عناصرمشکوک وشايد وابسته به استخبارات بيگانه 

 اسد، اين روزتاريخی وملی افغانھا ، يعنی روز اع/م ٢٨نسبت به 

/ل کشور، نظريات نادرست وگمراه کننده ای  بروز استرداد استق
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داده اند که به نظرميرسد به ديکتۀ  دشمنان تاريخ افغانستان نگارش 

   .يافته ودر روی نشرات انترنتی قرارگرفته است

 اگست ٢٠ی سی، درتاريخ در اين راستا سايت فارسی بی ب

 منتشرکردو با نشرعکسی ازصفحه اول شماره مقاله يی٢٠١٣

 جريدۀ امان افغان با شرح نادرست آن عکس، با اين ١٣٠٤حوت١٢

در زمان امان هللا جشن در نھم حوت در پغمان برگزار « : عبارت 

روزنھم حوت را درحالی که عنوان ومتن آن مقاله .»ميشد
ناميده و از جلوس » عيدجلوس بااستقuل اعليحضرت غازی «روز

ًيسنده به غلط وقصدا وتخت نشينی شاه مستقل صحبت ميکند،اما نو

 اسد گويا روز واقعی استق/ل افغانستان نبوده ودر ٢٨مينويسد که 

»  امان افغان«سمی دولت،زمان اقتدار غازی امان هللا خان، نشريۀ ر

دانسته وھرساله مطالبی در بارۀ روز نھم حوت را روز استق/ل مي

 ھدف ازاين نوع اکاذيب ومغلطه ھا. استق/ل کشور چاپ ميکرد

وايجاد شک وترديدھا در مورد روز استق/ل افغانستان، اينست تا به 

مردم جھان نشان داده شود که افغانھا مردم بی تاريخ، بی ھويت وبی 

فرھنگ  اند که حتی تاريخ  روز ملی خود را ھم بدرستی به ياد 

  .ندارند

اگراين نويسنده ريگی در کفش خود نداشت، می بايد بيانيۀ 

 خان را از قلم داکتر زمانی درپورتال افغان جرمن غازی امان هللا

آن/ين ميخواند که در آن شخص اعليحضرت امان هللا غازی در روز 

در مسجد عيدگاه کابل، ) م١٩١٩ اگست ١٨مطابق (ش١٢٩٨ اسد ٢٨

ًقبu من از ھمين «استرداد استق/ل را اع/م ودر بيانيه خود گفت که 

ان را اعuم نموده بودم وشکرخدا منبربسيارمقدس استقuل افغانست
» که امروزبا نايل شدن به اين ھدف مثل يک قھرمان فرود می آيم
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داکتر زمانی می افزايد که در ھمين روز محفلی به مناسبت استرداد 

پارک ( ع بوستان سرای  واق،قصرزرنگار استق/ل افغانستان درتاnر

بعد از امضای سند  داير شده بود، غازی امان هللا خان،)زرنگارفعلی

 اين روز استرداد استق/ل کشور دراين محفل از مردم خواست تا از

  . استقبال نمايند» جشن ملی«به مثابۀ 

ً اسد،روزی که شاه امان هللا غازی رسما سند ٢٨بدينسان 

استرداد استق/ل افغانستان را توشيح واع/م نمود، بحيث روز رسمی 

٤٤.خته شداسترداد استق/ل افغانستان شنا
  

 اسد ٢٨يکی از نوشته ھای نادرست ومملو از جعل وجفنگ ،که بمناسبت  

 د اي اتل ښ مخکونڅ د پاۍخپلواکد(به نشر رسيده، مقاله ای است زيرعنوان 
 از قلم شخصی بنام ) و ؟وکڅ ی هللا خان وژونکبي حبر،ي اميګاډوګ د سيلګان

به نشر )  ١٣٩٢ د نبله  س٨(ول افغان ټکه در وبسايت  وطنملداکترمحمدصديق 

ضمن ايميلی برايم فرستاده درمقاله را آقای شاه محمود مستمند . رسيده است

  .مطرح کرده است را ھای  سوالدراخيرو

 :  نوشته است وطنملقي محمد صداکترډ

 د ې چی او ھر چا منلی منوکڅ خو ھر قتي حقدا« 
 د سيلګط د ان  شرړی لوملوړ :سته راواياستقuل د ب

 ې له دې وو، وللړ وهځ هللا خان له منبيرحپي امګیاډوګ
 چا نهي داشرط او دا مخې ھم خبر نه دي چوکيڅنه ھ

  چا وواژه؟ ري امګیاډوګ او ھغه هړپوره ک

 وابهځ ې او بهګنګ ې پورځې تر نن ورې ولتنهښ پودا
 افغان ني مۍ ور، مبتکر او په آزادهړ ھغه زې ده چېپات

                                                
٤٤

/ ١٩، افغان جرمن آنuين ١٢٩٨ اسد٢٨داکتر زمانی، بيانيه غازی امان هللا خان بمناسبت -  
٢٠١٣/ ٨  
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 په شان له نن »ريي سرتمنامهګ «وي د ې و چوکڅ
 په وشګ شپه د لغمان د کله وهي کاله پخوا ٩۴ خهڅ
 په انلهځ او ځېواي ځ بجو ترمن۴ او ٣ د ې کېميس
 د غشي ې کځ په منواکونوځ یتي امنی د پرتو شاھانلهځ

 ې ورخوشمهي هللا خان په خبي حبريً شخصا د امرڅېپه 
 سره ېيکړ او کېکړي سېوي له يې هړ چاګشو او د مر

 لکه ټ مټ کاي او بهړ کخهښ ورنهي په سري اميګاډوګد 
 اتل له خرپ سره جوخت په ترپ د لمي د فZoroد 

 پور ووت، په ھغه تور آس سخهڅ ېانډ له آېميشاھي خ
 و او د ی درولېري ته چډډې ېوي يې ېدږ نېشو چ
 تهښ په تيهځ له منانوځي د شاھي پوې په رپ کوګستر
   شو؟؟؟؟ یاليبر

 او لوګټ په ۍ د خپلواکځېتر نن ور، افغان ملت !ھو
 ې چی دیاځ ۍني خواشېرډي، خو د يړايو» ساتلو«
 ۍپلواکځ خو د يځ لمانزهي کالمهي -٩۴ ۍ د خپلواکیداد
: اوس »  نام سپاھيمګ«  اتل لکه ښ دغه مخکلوګټد 

 هټ پولهټ يې ژدنهي او پیاځ او د ھغه نوم ، ژنييھم نه پ
   (!). ده ې پاتهګنُګاو 

 ی تللوبډ ې کنهٻښ شھزاده په چرت او اندې چځ وروهي 
 ې يږ غې او پرتښ وننظر اي سراې د ملکې پراپهڅو نا
 زهيد ن ؟؟؟؟ ېکارښ منيښ اندهګنڅ ، ې ولې چړوک
 ؟؟؟ يې نه ی خو خفه شوې پسوالډي له انې د لوبۍباز

 وابځ جمله ۍکنټ مسکا او غلندهځ وهي او نهيده په م
 زهي زما د نې چييږک ېاشتي موڅ ھو ،... ھوېچړورک
په ھغه وخت ( ی راغلی نه درھارهګ استاد له ننۍباز
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 لي ته وموي سرمهڅي جuل او ور ځېواي رھارګ ننېک
 ايسرا : هړ کاتهي سره زايرانتي په حې ياياو ب ) . دهېک

 له ېاييب(!).  شوي نه وييښ ورپهڅ ھغه ته !جان 
 را په ړی زبردست سېاخ ، دا خو د « لي سره وانهځ
 هړ او د زيي کوم به داي وي پې چېري ھر چ،ړ کهړز
  . کوم ي به ور سره شرنهيښاند

 يې شو او وې کهټ هللا خان سمد:سه د ھغه په لامان
 وڅ او له ی شوولي نې استاد يۍ باززهي د نېموندله چ

  . ی پروت دې د پuر په زندان کيې ېسي راھاشتويم

 ولهګ پته ولريګ شھزاده امان هللا د خپل ملې کله چخو
 يې ته والډي انې چی ورغې حال کېنو زندان ته په داس

شھزاده په دوه  . ې وې پرتې زولنې او :سونو کوښپه پ
 : ړ ورکډاډ ې داسېپه دوه کتنه ک

 ې کې راتلونکېدږ ، منتظر اوسه، په نړې نکګ تنهړز
 پادشاه لغمان ته د ې کله چ،ې شېبه له زندانه خوش

 هګ په توعھدي د ولی زه به د ھغو، شيړ له پاره :کارښ
 ! تا له زندانه راو باسم

 له خوا په ې د شپړی نومويې شپه وهي وشول ،ېھمداس
 يې راز هړدخپل ز او تښ مuقات ته راوغوهګ تویمخف

 ښ خورډي ې ھم په ديې یرګمل. ړ ککيور سره شر
 ې يې کوابځ نو په ي،ړ کهښ په نخمنښ خپل دوېشو چ

 ې تاسو خو ھسل،يخوا راته نه و مو پې ولل،يورته وو
 په تمه وخت له :سه رخورويد ش» جوانان افغان«د 

 پخه ژمنه ارګنټيخان د امان هللا خان په  . ی دړیورک
 وادي وساتي ، د ھټ پې پورورهګ دا راز به تر ې چهړوک
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 له پاره به د شھزاده د پuن د پلي کولو له پاره ېد آزاد
 ته د ۍ پادشاھوڅ تري،ړ ونکغيله سر او مال در

uسته اي د بلشھزاده امان هللا خان درسولو او د استق: 
 . زيي له پاره :ر پرانلوړراو

 وفاني شپه وه، ط  اوسخته ۍمګتر ېبا:خره يوه شپه چ
 او آن تھور ايکتټ ، چاي ورتهړ مھارت، زرډيخان په 

 یسيلګ د ان،ړ کی پلې کرډګسره خپل رسالت د عمل په 
 رتهيغي او بنګي هللا خان ننبي حبر،ي اميګاډوګاستعمارد 
 خپل ې يهګ توې او په دوديښ کیکټ ی د پايېژوند ته 

 شھزاده آمان هللا خان د ريګ ملی او نازولرانګ
 لي پهګړ ھغه د استقuل جوڅ ناوه،ښي په تخت کۍپادشاھ

  . يړک

 ادښ ارواې چی خان کامه وال دني خان آرباب نظام الددا
 ارباب حاجي یلښ بخیان او خدا خنيارباب غuم حس

 ې يخهڅ وسوړد لمسو او ک.  موند يي زامن ديليخل
 ل،ي خلی پسرلاکترډ ل،ي خلیالي براکترډ اپوھانيروغت

 کامه وال او رزادي کمپوترپوه شل،ي خلیالګي نناکترډ
 .  ديړ وېادوني کامه وال د کزاديکمپوتر پوه ن

 د خان هګ په تو»یري نام اتل سرتمګ« د ې چييږ کليو
 په ی چاراھدي د شاه شھرمهڅيمقبره حضوري چمن ته 

 اييښ پرته ده ، حکومت او ژورنالستانو ته ېساحه ک
 ددغه اتل خان ګيډۍ لونوګ د ځې د استقuل د ورېچ

 تونښ پی دغه لود! دييږ خان په مقبره کنينظام الد
  »! په برخه ويې او جنت فردوس دادښ ېروح د

  :اينطور سوال ميکند ايميل خود در قای شاه محمودمستمند 
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  :سوالھای که باعث نوشتن اين پاسخ گرديد

د پورتنی مطلب په څنګ کی می غوښته چه يو دلچسپه نوی د "

ستاسو درانه حضور ته وړاندی کړم چه ايا ھغه د  تاريخ حقيقت 

  علمی، تاريخی او حقيقی لحاظه څنګه ارزيابی کوی؟

   غازی امان هللا  چهايا ددی مطلب نشر داسی معنی نلری
   او جاه طلب وه؟ غازی نه وه بلکه يو قاتل

  ايا موږ يی د رد او دفاع لپاره امکان لرو او که نه؟

  

آنچه مرا به نوشتن  اين سطور وادار کرده، مقاله يا افسانۀ آقای 

که   خان کامه والنيآرباب نظام الد: وطمنمل نيست که در آن ميگويد

زاده امان هللا بود، به خواست آن شھزاده ، امير در نيزه بازی استاد شھ

حبيب هللا خان را درشکارگاه کله گوش لغمان، مثل قھرمان فلم 

)Zoro ( وبايد حکومت . به قتل رسانيدباچند ضرب کارد برسينه امير

ھرسال برقبر اين پيش آھنگ ؟جنبش استق/ل اکليل گل بگذارد، بلکه 

انه نھفته است و برداشتی است پيامی است که در پشت ورق اين افس

که اشخاصی فھميده و صاحب تجربۀ پشتون مثل آقای مستمند از آن 

کرده اند وشاه امان هللا را که برای مردم افغانستان استق/ل وعزت 

وسربلندی کمائی کرده و جز ترقی ورفاه ملتش آرزوی ديگری 

  . نداشت،به حيث قاتل وجاه طلب بشناسند

  

شاره ميکنم که آقای مستمند آنرا به مثابۀ حقيقت اکنون به نکاتی ا

  .تاريخی پنداشته است 
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 آقای مستمند شايد تصورکرده باشند که وقتی يک مقاله توسط 

% ١٠٠يک نفر پشتون  آنھم يک داکترپشتون نوشته شده باشد، 

حقيقت است و نبايد کسی در حقيقت آن ترديد بخود راه دھد و بايد آن 

تاريخی ثبت اوراق تاريخ گردد،درحالی که از نوشته بحيث حقيقت 

  . نظرمن ، اين طرزتفکر و برداشت درست نيست

 آقای مستمند آگاه وگواه است که من ھمواره ازنام وننگ وفرھنگ 

وافتخارات تاريخی پشتونھا دفاع کرده ام وشخصيت ھای تاريخی پشتون را به 

م ودرعين حال عناصر نسل ھای جوان کشورمعرفی نموده، قدر وارج گذاشته ا

در مورد . بی کفايت،بی درايت ،ظالم وستمگر وخاين اين قوم را نيز افشا کرده ام

يک پشتون آگاه درتاريخ " محمدصديق وطنمل "اين مقاله، من باور ندارم که 

است که چندان اط/عی جريانھای سياسی منسوبين باشد بلکه يکی از 

. زاده امان هللا نداشته استاز مرام مشروطه خواھان دوم واھداف شھ

ملکه "را بشکل " ملکه ثريا"آخر اين چطور داکتری است که نام 

  .مينويسد "متنفظ"را بصورت " متنفذ" و"سرايا

ازاين گذشته،اوعنوان را طوری انتخاب کرده که در نظراول 

توجه را بخود به حيث يک عنصرمترقی جلب کند،اما به نظرمن  

 پشتونھا به رقص واتن پرداخته است و کسی است که به دھل دشمن

اين نوشته غيرمستند را که مملو ازجعل وجفنگ است به نشر سپرده 

تا بدينوسيله ضربتی به تاريخ افغانھا وشأن ومقام محصل استق/ل شاه 

  .امان هللا وارد کرده باشد

  تجارب ملموس تاريخی فقط در ھمين سه دھه گذشته، نشانگر

ه بيشترين ضربات به تاريخ و به نسل تعليم اين حقيقت تلخ است ک

از . يافته پشتون،از جانب رھبران سياسی پشتون وارد شده است

کودتای ثور تا امروز،بھترين تعليم يافته گان پشتون از سوی تره کی 
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وامين ونجيب وحکميتار ومولوی خالص و مولوی محمدی وسياف 

طق پشتون نشين بيشترين مکاتب ومدارس در منا. سر به نيست شدند

کشور از سوی طالبان پشتون پيرو م/عمر ومولوی حقانی وگلبدين 

حکمتيار به روی فرزندان پشتون مسدود گرديده  وصدھا تن معلم 

پشتون درھمين مناطق بجرم تدريس فرزندان پشتون گردن زده شده 

  .اند

آقای  محمد داؤود مومند چند سال قبل در جريده دعوت چاپ 

  بود که باری دوصد تن از تعليم يافته گان ننگرھارناروی  نوشته

منسوب به حزب افغان ملت از خدمت در اردوی رژيم داکتر نجيب 

هللا فرارکردند وخود را به مولوی خالص در ننگرھار تسليم 

نمودند،ولی مولوی خالص وقتی شنيد که آنھا افغان ملتی اند،گفت 

ت، افغان ملتی چه معنی دراس/م، تنھا ملت مسلمان قابل احترام اس

دارد، بدون شک اينھا کافراند و بايد کشته شوند وامر کرد تا ھمه را 

بدون ترديد در ميان اين دوصد نفر انجنيرھا، .  تيرباران کردند

داکتران، حقوق دانان، ژورناليستان، نويسندگان وھنرمندان وجود 

 رسانده داشتند که باھزاران مشقت درس خوانده وخود را بدان درجه

بودند، ولی اين مولوی وابسته به آی اس ای پاکستان در يک دقيقه 

ھمينگونه ساير !). زھی سنگ دلی وجھالت(ھمه را نيست ونابود کرد

رھبرانی که از آنھا نام بردم ھريک به نوبۀ خود دمار از روزگار 

. تعليم يافته گان پشتون وشخصيت ھای ملی مخالف خود برآورده اند

 مينامد، از کجا معلوم  داکتر و وطننملھمين آقا که خود رااکنون ھم 

است که اين جفنگيات را به ديکتۀ دشمنان تاريخ افغانستان نه نوشته 

  باشد؟
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 پيش قبضاين نوشته که چگونگی قتل امير حبيب هللا را با 

بگونه فلم ھای ھاليودی يا باليودی حکايت ميکند، درمقايسه باروايات 

 سال قبل، نه تنھا کدام ارزش علمی ٩٤آن واقعه در شاھدان عينی از 

وتاريخی ندارد،بلکه يک دروغ محض است وحامل ھيچ حقيقتی 

نيست، وازاين جھت که پيام آن درجھت تخريب شاه امان هللا 

منظوروھدف نويسنده ميباشد از نظرمن  مردود و شبيه ھمان سخنانی 

نگاھی نو «ن  از سوی وحيد مژده زيرعنوا٢٠١٠است که در سال 

باری در سايت افغان جرمن آن/ين » به تاريخ استق/ل افغانستان

مطرح شده بود ومن به ترديد آن در چند مقاله پرداختم که در آرشيف 

  . مقاnتم قابل دريافت ومطالعه است

می بايد عناصر خبير وآگاه پشتون متوجه جنبۀ تخريبی اين گونه  

ی فايبری تمام يافته ھا وبافته ھای نوشته ھا باشند که چون ويروس ھا

  . تاريخی ما را نابود ميکنند

آيا ددی : به ارتباط اين برداشت آقای مستمند که نوشته ميکند
   غازی نه وه بلکه يو قاتل   غازی امان هللا  معنی نلری چهلب نشر داسیمط

  او جاه طلب وه؟

،  بايد گفت که ، آقای مستمند با قاتل برخورد دوگانه دارد

انګليس د"  امير حبيب هللا خانيکطرف  قاتل را به اين دليل که گويا
محکوم نميکند و با نويسنده مقاله  بوده ،"  عروسک انگليس - اگیډوګ

شمرده ،ھمنوا است،ولی امان هللا خان را "   قھرمان- اتل "که قاتل را

به خواست اوقتل صورت گرفته، محکوم ميکند واو را ) گويا ؟(که 

؟ !!می نامد و لقب غازی را از او پس ميگيرداه طلب قاتل وج

حاnنکه غازی وشھيد وجھاد و کافر ومسلمان و جنتی وجھنمی کدام 

مدال ط/ئی نيست که برگردن يا سينۀ کسی آويزه باشد، بلکه  
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اصط/حات اس/می است که در جنگ با  غيرمسلمانان تبليغ ميشود 

 کسانی که با کفارحربی به و تاثير عظيمی معنوی دارند و در مورد

جھادوجنگ پرداخته باشند، بکار ميرود نه به کسانی که برای کسب 

  . قدرت از دست مخالفين سياسی خود کشته شده باشند

دشمنان يا دوستان ناآگاه تاريخ افغانستان با اشاعه ونشرچنين 

اکاذيب ميتوانند پيام ھای مخربی را به نسل ھای جوان وکم تجربه  ما 

قال دھند که حتی که شخصيت ھای قلم بدست وباتجربه ای مثل انت

به ھمين دليل من از . آقای مستمند را ھم عصبی ودلزده کنند

روشنفکران افغان وآنھای که مسئوليت نشر  رسانه ھای عمومی را 

بدوش دارند، ميخواھم تا چشم وگوش خود را به اين مسايل بيشترباز 

حض بخاطری که به پشتو نوشته کنند وھرنوشته وھر مقاله را م

شده،وحی منزل نپندارند و چشم بسته به نشر نرسانند، بلکه nزم است 

قبل از نشر آن را بخوانند وخود را به پيام اصلی نوشته آشنا وآگاه 

دشمن ميتواند خود . کنند و بعد اگر مناسب ومفيد باشد به نشر برسانند

 نام داکتر و ماستر و را ھمزبان وھملباس و ھمشکل يک پشتون ،به

انجنير و مولوی و معلم وغيره،جلوه دھد و بعد زھر خود را در ذھان 

و افکار جوانان ما بچکاند و به جھانيان نشان بدھند که اين قوم 

صاحب ھيچگونه ارزش اجتماعی وفرھنگی وسياسی نيستند و بدون 

م به بنابراين ميخواھ. استحقاق در رھبری اين جامعه قرار داشته اند

آقای مستمند بگويم که بلی ما امکان وتوان دفاع ازافتخارات تاريخی 

خود را داريم  و به چنين افسانه ھای پوچ وجعل و جفنگھا ارزشی 

  .قايل نيستيم و آن را  از روی اسناد تاريخی رد ميکنيم

  

  :مکثی برداستان صديق وطنمل
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 شھزاده آمان هللا:(  خ/صۀ داستان بزبان دری چنين است

شما ملکه ثريا (ملکه سراياروزی درچرت عميق فروفته بود، خانمش 

برشھزاده صدا زد که آيا به فکر دوست نيزه بازت افتاده ) بخوانيد

ای؟ شھزاده جواب ميدھد که بلی به فکر استاد نيزه بازم بودم ولی 

بعد شھزاده . ًنميدانم که اواکنون کجا است؟ حتما او را پيدا ميکنم

او را م/قات ميکند وبه او . استادش در زندان اميراستخبرميشودکه

چندی بعد امير به لغمان . اطمينان ميدھد که بزودی وی را آزاد ميکند

به ھوای شکارميرود وشھزاده امان هللا بجای پدر وکيل مقام سلطنت 

ميشود، استاد نيزه باز را نزد خود فراميخواند و اسرار خود را 

عھد ميگيرد که اين راز را برای ھيچکس برايش ميگويد واز او ت

استاد نيزه باز که نظام خان نام دارد به شھزاده وعده ميدھدکه . نگويد

فردای آن روانه ج/ل آباد .  آرزويش را برآورده خواھد ساخت

ميگردد  ويک ھفته بعد براسپ سياه خودسوارشده راھی لغمان 

بين، دريک شب ميگردد وپس از معلوم کردن خيمه امير توسط دور 

 اسپ خود را در يک گوشه می بندد وخودش ًتاريک ونستبا طوفانی

از چھارحلقۀ پھره داران گذشته به خيمه امير ) مثل بچه فلم زورو(

و با خنجربرسينۀ اميرکه برتخت  خوابيده بود ميزند داخل ميشود و 

بعد بدون آنکه صدايی از امير بلند شود وکسی از آمدن ورفتن وی 

گردد دوباره از ميان پھره داران ميگذرد وبراسپ خود می نشيند آگاه 

براثر اين قھرمانی خان صاحب کامه، . و به ج/ل آباد برميگردد 

شھزاده امان هللا به پادشاھی ميرسد وبا انگليس اع/ن جنگ ميدھد 

واستق/ل کشور را حاصل ميکند، پس کسی که امان هللا خان را به 

/ل  کشور را از انگليسھا گرفته،خان صاحب سلطنت رسانده و استق

کامه  است که تا زنده بود اين راز را به کسی نگفت جز به نويسنده 

قبرش در اطراف چمن حضوری در سمت چھارراھی . اين داستان
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حکومت بايد قبر او را پيدا کند و بمناسبت جشن .شاه شھيد است

  .بگذارنداستق/ل ھرسال برقبر اين محصل استق/ل حميل گل 

شما به ! ًقای داکتروطنمل، لطفا به سواnت من جواب بدھيد

ھرمنظوروھر ھدفی  که اين کذب نامه را نوشته ايد بايد بدانيد که شما 

نميتوانيد با نشان دادن چند نام وچند ادرس، واقعه قتل امير حبيب هللا 

 خان را با کلمات وجم/تی که شيوه نگارش افراد چپی افغانستان است

 قالب کرده بخورد جوانان بدھيد واز آن Zoroبشکل سناريوی  فلم 

 زيرو"زيرا ھمانگونه که نوشته ايد که . بھره برداری سياسی بکنيد

Zoro "  ھنرمند يک فلم سينمائی است ولی شما نگفتيد وننوشتيد که

 سال قبل ٩٤خان صاحب اين ھنر نمائی را در کدام مکتب ھنری در 

يا خان غير از فلم قتل امير حبيب هللا درخيمه اش تحصيل کرده بود؟ آ

که در ميان چھارحلقه پھره داران محصور بود وبشدت از آن 

نگھداری ميشد، درکدام فلم ديگری ھم بازی کرده بود تا مردم اين 

ھنرنمائی اش را تصديق کنند؟ باورکنيد که اگر  اين خوابنامه را 

نيد، ھيچ کودکی بدان باور برای کودکان ولسوالی کامه ھم  تعريف ک

نميکند، زيرا شما صحنه ھای اين فلم فانتيزی را چنان بد نوشته ايد 

  . که در ھر قدم آن ده ھا سوال در ذھن انسان خطورميکند

شما ازکجا ديديد ودانستيد که شھزاده امان هللا درچرت فرو رفته 

  بود؟

ا شما در کجای قصر شھزاده قرارداشتيد وصحبت ملکه ثريا ر

با شھزاده شنيديد؟شما چطور فھميديد که  ملکه ذھن شھزاده را خوانده 

فکرميکنم در ياد دوست نيزه بازت فروفته ای وشھزاده : وگفته باشد

  ھم آنرا تصديق کند؟؟
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  اين سخنان را ازکی ودرکجا شنيديد؟

ايا مگرشما مصاحب خاص شھزاده بوديد تا اين حالت را 

حتی اگر نوکر شھزاده ھم می بوديد ازنزديک مشاھده کرده باشيد؟ 

پس اين . شما حق گوش گرفتن سخنان شھزاده وملکه را نداشتنيد

سپس شما از کجا دانستيد که . سخنان شما چيزی بيش ازخيابافی نيست

ايا . شھزاده راز دل خود را با خان برای قتل امير درميان گذاشت

 نشست اينقدر  ساله که تا چند روز بعد برتخت سلطنت می٢٧شھزاده 

ساده ولوده بود که مشکل مملکت وتحصيل استق/ل کشوررا باکسی 

که متھم به راھزنی بود درميان بگذارد،و برای ترورپدرخود از او 

کمک بگيرد؟ رسيدن  يک نفر نا آشنا ومسلح با س/ح سرد بدون 

اينکه درشمار غ/م بچه گان در بار بوده باشد به خيمه ايکه چھار 

 دار ازآن محافظت ميکردند،کاررناممکنی بود،ولی سناريو حلقه پھره

نويس آنرا چنان به آسانی در دسترس آقای نيزه باز قرارميدھد که 

شبيه جنگ ارواح يا اجنه در فلمھای تجارتی برای سرگرمی کودکان 

اگر افسانه ساز، برای رسيدن سادۀ قھرمان خيالی خود، . تھيه ميشوند

جمله عساکر پھره دارشامل  بود وامير مينوشت که خان صاحب در 

را با تفنگچه خود کشته است ، شايد بيشترقابل باور می بود،ولی از 

آنجا که ھدف نويسنده کشيدن پای امان هللا در قضيۀ قتل پدر بوده ، 

سناريو را بشکل موجود نوشته است که کذب ودروغ از آن نمايان 

  .است

کند اينست که نويسنده چيز ديگری که مشت دروغگور را باز مي

برخ/ف تمام روايت ھا وشواھد عينی مدعی است که خان صاحب 

اينھم  ناشی از .امير را با ضربه  پيش قبض  خود به قتل رسانده است

دست پاچگی  يک ذھن خالی وساده لوحانه است که مگر خود بگويد 
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وخود باور کند، کسی ديگری اگر از عقل سليم برخوردار باشد به 

ميگويند . ياوه گوئيھا وجعليات خنده آور باورکرده نميتواندچين

دروغگو حافظه ندارد،براستی اين دروغ گو از ھمان اول طرح خود 

دچار اشتباه شده است که موضوع قتل را که ھمه مورخين وشاھدان 

 عينی آنرا توسط تفنگچه در بناگوش امير قيد کرده اند، آنرا بوسيلۀ

دروغ دومی . دروغ اول بچه فلم کامه  استاين .کارد بيان ميکند 

اينست که بچه فلم کامه ، کارد را باشدت تمام طوری برسينۀ امير 

فرو می بردکه فرياد اميررا تا گوش اسمان بلند ميکند ولی از 

صدای اميرتاگوش غ/م بچه ھای خاص )وطنمل؟(نظرسناريو نويس 

ب را اميرکه در پشت پرده خوابيده بودند نميرسد تا ضار

جالب است که بچه فلم بعد از قتل اميرتوسط کارد با . دستگيرنمايند

يک جست براسپ بادپای خود می نشيند واز محل فرارميکند وکس  

ردپای اور ديده نميتواند،  درست شبيه فلم ھای جادوگران فلم ھای 

  .امريکائی

  مؤرخان چی ميگويند؟

آقای يخی،  تار-دراينجا برای آنکه ھدف اين نوشته  ضدملی
 nزم ميدانم تا  اط/عاتی را که  را بيشتربرمu کرده باشم ،وطنمل

مورخان وشاھدان عينی  افغان در مورد قتل امير حبيب هللا خان 

توسط تفنگچه نه کارد وپيش قبض،از روی چشمديدھای خود يا 

پدران ونزديکان خود در اختيار ماگذارده اند از نظربگذرانيم و بعد 

  .ای افغانمل را به بررسی بگيريمافسانۀ آق

فيض محمدکاتب، مؤرخ دربار امير حبيب هللا خان، واقعه - ١

قتل وموقعيت خيمه وتعدد پھره داران را بيش از ھمه باددقت درج 

وبه ساعت سه پس از نصف شب پنج شنبه ھجدھم «:کرده ،مينويسد
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 شمسی ھجری،درحالتی ١٢٩٧جمادی اnولی، مطابق اول حوت سنه 

ماھتاب از پرتو نورخويش کوه ودشت را روشن ساخته وپرده در که 

درحالی که وطمنل ميگويد در يک شب (بين خيمه خواب انداخته،

در بين ذات  )تاريک وطوفانی خان کامه عمل قتل را انجام داده است؟

ھمايونی ودو تن غ/م بچه گان که نوبت کشيک وخدمت داشتند، 

رون وبيرون سراپرده بزرگ که حايل بود، ودر ھفده موضع ازاند

محيط خيمه خواب بود و ابواب واطراف آن از کشيک چيان ومنصب 

داران نوبتی به امر کشيک وپاسداری قيام و به بيداری در وظيفه 

تفنگچه خود اقدام داشتند، خائنی غافل ازخدا وبازپرس روز جزا،

انی حوالۀ بناگوش داد نيوش وا: کرده، گلوله کارگرافتاد ودرپيش
وقرب رستن گاه موی سر ھمايونی به قدر ھستۀ بادامی پوست 

وطنمل ميگويد که (  رخسارش را آماسيده ومتورم گون نمود 

که )قھرمان قتل اميربا کارد برسينۀ امير به حيات او خاتمه داده است؟

گويا ضارب در حالت نشستن از زيررو به باn تفنگچه خويش را 

م چنان که برپشت خوابيده دست راست حواله کرده،حضرت واn را ھ

وآواز تفنگچه . برروی سينه بی کينه روی به خدا داشت،ھ/ک کرد
به ساعت دو چھل وچھل ودو دقيقه که بيست دقيقه از تکميل ساعت 

 به گوش بعضی از اعيان اردو وخدمۀ خاص که در بازمانده بود،

البته کدام خواب بودند رسيده، از خواب بيدارشدند وخيال کردند که 

دزدی به سرا پردۀ شاھی نزديک آمده وپاسبانان وکشيک چيان آگاه 

ودراين حال سپھساnر محمدنادرخان . گشته، تفنگ جانب او کشاده اند

وعبداnحدخان وسردار نصرهللا خان نايب السلطنه وشھزاده عنايت 

هللا خان معين السلطنه ونيک محمدخان ايشيک آقاسی حضور 

ومحمدولی خان سرجماعه  ايشيک آقاسی خارجه،ومحمدعزيزخان 

غ/م بچه گان خاص وشاه ولی خان رکاب باشی واحمدشاه خان 
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سرميراسپور وسردار محمديوسف خان مصاحب خاص وغيرۀ خدمه 

حضور از غ/م بچه گان خاص وحضوری و پيش خدمتان ومنصب 

 و ولوله آواز تفنگچهداران نظامی وايشيک آقاسی شيراحمدخان از 

آشوب وگفتار بگير ونمان کشيک چيان، از خواب بيدار وجانب و

خيمه شاھی رھسپار شدند واز کشف حال وفرورفتن اختر حيات 

حضرت واn در حضيض وبال آگاه گشته، ھمه در ورطۀ حيرت 

چون قاتل از خدا غافل معلوم  رفتند ويکی از آن ميان از قاتل پرسيده،

رمود که کشنده معدوم ونامعلوم نبود، سردار نصرهللا خان در پاسخ ف

است، نميتوان کسی رابه تصور وگمان مأخوذ کرد وديگری ازاين 

قاتل از ممالک خارجه نبوده وبجز : اظھار سردار معزی اليه گفت

ازاھل اردوی معلی وخدمه خاص حضرت واn،مرتکب اين فعل 

زيرا که دزد از خارج فرودگاه اردو با  .ننگين ونا زيبا نشده است

ثرت کشيک چيانی که به فاصلۀ چند گام از ھم دور به پا ايستاده ک

باشند، نميتواند خود را رسانيده ، اقدام درچنين کار دشوار خجلت 

پس بايست که خدمه راکه در شب اذن دخول وخروج در . آثارنمايد

سراپرده دارند و کشيک چيان ايشان را ماذون دانسته مانع نشده و 

ران کشيک چيان وپاسداران نوبتی،که در حين نمی شوند، با منصبدا

کشاد دادن تفنگچه مواظب پاسداری وبيدار بوده اند مأخوذ شود، تا 

پس از تحقيق وتدقيق کشف رازگرديده وقاتل بدست آمده وکيفر ديده، 

ديگرانی که که ازآnيش اين کار ناھنجاربرکنارند وبه خود خجل 

ن ولعن خواص وعوام وشرمسار می باشند، از اتھام و زبان طع

درپاسخ اين اظھاروگفتار او  وسردار نصرهللا خان،. مأمون آيند

فرمود که دراين وقت نازک فرصت اقدام کردن  در امرموھوم 
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ونامعلوم نيست ونبايست که جمعی را به خيال وگمان 

  »٤٥...گرفتارساخته،از خود بری وبيزارنمود

عه قتل امير واز ھمه غبارمؤرخ،که خود معاصر واق  ميرغ/م محمد-٢

 ھنگامی که امير ١٩١٩در زمستان «:بيشتر کنجکاو بود ، دراين مورد مينگارد

حبيب هللا خان با در بار خود درشتائيه ج/ل آباد ولغمان مشغول تفريح وسردار 

امان هللا خان عين الدوله بحيث وکيل سلطنت در پايتخت مقيم بود،يک حادثۀ 

واقع شد که در زندگی اجتماعی افغانستان » غمان ل-کله گوش«سياسی در موضع 

با ) ق١٣٣٧جمادی اnول(١٩١٩اميرحبيب هللا خان در فروری . تاثيرعميقی کرد

از ج/ل آباد در لغمان رفت و در کله » شکارماھی«تمام دربار خود به قصد 

خيمه امير يک ديرکۀ ک/ن بود که در يک گوشۀ آن تخت خوابش .گوش خيمه زد

ئی از صحن خيمه جدا ميشد، در دور خيمه دھليزی بواسطۀ يک ديوار با پرده 

تجری تشکيل شده بود که محل پاسبانی واستراحت غ/م بچه ھا و نوکريوال ھای 

در . حضور اميربود ودر خارج تجير عساکرشاھی وافسران محافظ قرار داشت

حمدخان در دھليز خيمه امير، م. اطراف آن خيمه ھای درباريان افراشته بود

. غ/م بچه وخارج دھليز شاه علی رضا خان کندک مشر افسر نوکريوال بودند

در ) ١٩١٩ فروری ٢١مطابق (١٣٣٧ جمادی اnول ١٨شب پنجشنبه بود و

 يک گوشه ازدامن -  شايد با معونی- بعد از نصف شب مردی مسلح٣ساعت 

ام و بيصدا خيمه را باn زده بسرعت داخل خيمه بزرگ گرديد،درحالی که شاه آر

خفته بود،مرد دھن تفنگچه خود را درنھايت خونسردی در بن گوش چپ امير 

گلوله تفنگچه طرف . گذاشته آتش کرد و بسرعت از راھی که آمده بود بدر رفت

بصدای تفنگچه . طرف راست پيشانی امير را متورم ساخته بود واما خارج نشد

احتياط داخل دروازۀ خيمه شد و محمدخان غ/م بچه نوکريوال از دھليز تجری با 

از دور ديد که شاه ھمچنان خفته است، مطئن شد و برگشت، درصورتيکه شاه از 

جھان درگذشته بود ودرخارج خيمه فريادی بلند بود که ميگفت، در نزديک خيمۀ 

بعدھا گفته ميشد که اين فرياد ازخود . امير صاحب شليک اسلحه شده است

ھمينکه ضارب از خيمه شاه خارج گرديد : فته شدضارب بوده است وھمچنين گ
                                                

٤٥
فيض محمدکاتب، سراج التواريخ، جلدچھارم، از بخش سوم، چاپ اميری -  
  ٦٢٤ -٦٢٣کابل،صفحات١٣٩٠،



 ٩٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

ًفورا از طرف شاه علی رضاخان کندک مشرگرفتار گرديد ولی دفعتا افسرعالی  ً

رتبه تری پيدا شد و بررخ عسکر محافظ سيلی سختی کشيده ضارب را رھا کرد 

درھرحال امير حبيب هللا . آرام باشيد، اعليحضرت خوابند: وبه کندک مشر گفت

سردار (اين  صورت از بين برده شد و يکنفر سردارشاعرشاعرخان به 

منظومه ئی در مرثيۀ اميرنوشت که يک ) عبدالرسول خان متخلص به رسول

  :بيت آن اينست

٤٦گلوله بسرفخرايشيازده اند        تپانچه بسرسايۀ خدا زنده اند
 

 آقای فضل غنی مجددی که برذخيرۀ بزرگی از اسناد خاندان -٣

 نفوذ مجددی دسترسی دارد، کتابی نوشته زيرنامروحانی با 

دراين کتاب موصوف »  عھد اعليحضرت امان هللا خانافغانستان در«

  :در مورد قتل امير حبيب هللا خان مينوسد

 واقعه مھم سياسی ١٩١٩ فبروری ٢٠، شب٣درساعت  «

درتاريخ معاصر افغانستان صورت گرفت که عبارت از قتل امير 

قتل امير صفحه جديد را برای مبارزه . هللا خان بودمملکت امير حبيب

ًداخل خانوادۀ سلطنتی بازنموده واستقراری که تقريبا سی سال را در 

  . ...برگرفت برھم زد

واقعه قتل سواnت زياد را به وجود آورده وانداختن تھمت باnی 

اگرچه ما . افراد وگروپ ھا ممکن است برای مدت زيادی ادامه يابد

 که حادثه يا واقعه قتل يک - البته از خ/ل مطالعات تاريخی- مميداني

ًضربت قوی وسريع بود وشک در بارۀ مرتکبين آن خصوصا قوای 

خاص نظامی امير موجود است، زيرا در معيت امير قوای بزرگی که 

در رأس آن شخصيت ھای عالی مقام دولتی قرار داشتند ودر وقت 

  معلومات از قوای دولتی وقوماندان حادثه قتل حاضر بودند که تقديم 

                                                
٤٦

  ٧٤١، ص ١غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج-  



 ٩٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

  .ھای آن قدری در موضوع روشنی خواھد انداخت

خيمۀ اميرحبيب هللا خان در وسط خيمه ھای نظامی اش قرار 
حلقۀ . داشت که قوای نظامی امير چھار حلقۀ بزرگ را می ساخت

تشکيل می داد که » سراوس«اول را قوای خاص اميری به نام فرقۀ 
حلقۀ . شاه محمودخان برادر محمد نادرخان بودتحت قيادت سردار

تشکيل ميداد که زير قيادت سردار شاه ولی » رکابی«دوم رافرقۀ 
حلقۀ سوم تحت قيادت سرداراحمد علی . خان برادر محمدنادرخان بود

حلقۀ چھارم تحت قيادت سردار .خان پسرکاکای محمدنادرخان بود
پھلوی اين چھار فرقه در .احمدشاه خان پسرکاکای محمدنادرخان بود

فرقۀ شاھی وفرقۀ «نظامی دو فرقۀ نظامی مھم ديگربه نام ھای 
تحت قيادت جنرال محمدنادرخان قوماندان اعلی نظامی » شش اردلی

  .بود

از خ/ل مطالعۀ زمانی که که در آن قتل صورت گرفت دانسته 

ميشود که خيمۀ امير زيرکنترول شديد قوای نظامی قرار داشت که 

 افراد آن به چھار ھزار نفر می رسيد وقيادت اين  قوا را خانوادۀ تعداد

جنرال محمدنادرخان بدست داشت، خانواده ايکه امير عبدالرحمن خان 

. ، پسرخود امير حبيب هللا خان را از نزديکی با ايشان منع نموده بود

شخصی مجھولی توانست ] چگونه[با اين قوای  بزرگ وامنيت قوی

 داخل خيمۀ امير حبيب هللا خان ١٩١٩ فبروری ٢٠شب ٣در ساعت 

شود وبدون اينکه حاضرباشان داخل خيمه احساس نمايند، امير را به 

قتل برساند وبا وجود فيرتفنگچه بتواند به ارامی از خيمه به س/مت 

٤٧».خارج شده ناپديد گردد
  

                                                
٤٧

صفحات ١٩٢٩-١٩١٩( فضل غنی مجددی،افغانستان در عھد اعليحضرت امان هللا خان-  
  ٢٦تا ٢٤



 ٩٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 سيد مسعود پوھنيارپسرمرحوم ميرسيد ھاشم خان از -٤

وطيت، در مورد قتل امير حبيب هللا خان پيشگامان جنبش مشر

 جمادی ١٨ بجه بعد از نصف شب پنجشنبه٣به ساعت :" مينويسد

م،شجاع الدوله فراش باشی ١٩١٩ فبروری٢١ مطابق ١٣٣٧اnول 

تفنگچه را در  شده با کمال آرامی ضور آھسته به خرگاه اميرداخلح

ما لی کرده به سرعت از خيمه خارج شد،اشقيقۀ طرف چپ او خا

کرنيل شاه علی رضاخان که شخص قوی وتنومندی بود،او را محکم 

گرفت nکن در ھمين اثنا سپه ساnرمحمدنادرخان که پوستين غزنی 

چی ابريشمين دوزی دراز سرتا قدم برشانه اش داشت رسيده،قفاق 

محکم برروی شاه علی رضاخان زده،قاتل را رھا کرد وگفت آرام 

ت،درحالی که او را بخواب ابد باشيد که اعليحضرت خواب اس

٤٨."فرستاده بودند
  

 فوق يعنی  روايت  فيض  روايتچون در ھرچھار

وپوھنيارمسعود، کشتن امير  محمدکاتب،غبار وفضل غنی مجددی،

بوسيلۀ تفنگچه  مشخص شده وبجز کاتب،سه نفر ديگرازدستگيری 

ضارب توسط شاه علی رضاخان تذکر داده اند، پس nزم است تا 

د ھای  شاه علی رضاخان کندک مشر افسرنوکريوال ، از قلم چشمدي

  .نواسه اش داکتر قطره نيز گزارش يابد

  داکتر  سيدھاشم قطره، نواسۀ کرنيل شاه علی رضا خان در -٥

درساعت « :نگاشته است" گوشۀ پنھانی از تاريخ"مقالتی تحت عنوان

 هللا  ھش، اميرحبيب١٢٩٧ سال ٤٩ سه نيمه شب بيست ويکم ماه حوت

خان در خوابگاه خودش در کله گوش لغمان، با فيرگلوله  ای که در 
                                                

٤٨
  ٢١٧ن استبداد،ص پوھنيار سيد مسعود، ظھور مشروطيت وقربانيا-  

٤٩
بيست ويکم ماه حوت، به نظرنادرست می ايد، منظورنگارنده، بيست ويکم ماه فبروری -  

  . است١٢٩٧مطابق اول ماه حوت 



 ٩٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

صدای فيرکه از خوابگاه امير .مغزش اصابت کرده بود به قتل رسيد

برخاسته بود، سروصدايی را در خيمه ھای اطراف خوابگاه برپا 

کرنيل شاه علی رضا افسرحضور که تازه نوبت پھره اش را به . نمود

ود وميخواست آماده استراحت شود وھنوز موزه راست پايان رسانيده ب

را از پا درنياورده بود که صدای فير او را به وحشت انداخت و به 

شتاب جانب خيمۀ امير دويد، نرسيده به خوابگاه امير  ديد شخصی از 

درخوابگاه خارج شده به شتاب فرار ميکند،اما کرنيل به سرعت خود 

ود وشخص فرارکننده در اثنای فرار را به او رسانيده گرفتارش نم

وقتی ھم گرفتار شد ھمان . فرياد ميکرد، امير راکشتند، امير را کشتند

صداھا را ادامه داد و دراين اثنا سپھساnرنادرخان رسيد و به کرنيل 

حضور امرکرد رھايش کن، چه خبر است، چرا سروصدا ميکشيد؟ 

 :جا آورد وگفتکرنيل رسم احترام ب. اميرخوابست مزاحم نشويد

من ديدم اين شخص . صدای فيرتفنگچه از خيمه اميرشنيده شد«

. ازخوابگاه امير خارج شده فرار ميکند وداد می زند امير را کشتند

اکنون گرفتارش کرده ام وتا معلوم نشود که در خيمۀ امير چه گذشته 

کرنيل . سپه ساnر دوباره امرکرد رھايش کن. است رھايش نميکنم

سپھساnرخشمگين شد و برروی کرنيل سيلی نواخت . ی کردپافشار

اما کرنيل از امر او سر باز زده وگفت حفظ امنيت وظيفۀ من است نه 

  .از شما، سپھساnرناچار صحنه را رھاکرد و رفت

شخص در حال فرار که تفنگچه ھم با خود داشت شجاع الدوله 

تل اميرتوسط بزودی آوازۀ ق. يکی ازنزديکان ومعتمدين دربار بود

مداخلۀ صريح سپھساnر برای رھائی . شجاع الدوله در خيمه ھا پيچيد

ًبناء به امر نصرهللا خان نايب . قاتل او را ھم مورد سوء ظن قرار داد
السلطنه که او نيز با امير در شکارگاه بود، سپه ساnر وبرادرانش 

 اراکين ب/فاصله به موافقۀ. گرفتار شدند وبا قاتل محبوس گرديدند



 ١٠٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

دولت که ھمرکاب امير بودند، نايب السلطنه نصرهللا خان به حيث 

  »٥٠.جانشين امير انتخاب گرديد

 ميرمحمدصديق فرھنگ، از قول حافظ سيف هللا خان،سفير -٦

که  ھند برتانوی که ھمراه امير به جاnل آباد رفته بود،مينويسد

برادر سفيردرگزارش خود به حکومت ھندبرتانوی، شاه ولی خان 

سپھساnر نادرخان را بحيث قاتل اميرمعرفی کرده بود،اما فرھنگ 

اضافه ميکند که آقای غبار نويسنده ومورخ که درسالھای اول 

پادشاھی امان هللا خان يعنی اندکی پس از واقعه امير،در وزارت امنيه 

و بعد در رياست تنظيميه ھرات ھمکارنزديک شجاع الدوله بود،از 

روايت کرد که درکشتن اميربدست خود ) جاع الدولهش(زبان خود او

٥١.اعتراف نمود
  

تاريخ ( مھدی فرخ سفيرايران در عھد امانی درکتاب خود-٧

نيرقتل امير حبيب هللا خان را بدو نفراز اھل ) سياسی افغانستان

احمدشاه خان  سرداردربار،يکی شجاع الدوله خان وديگری 

 ولی بر شجاع الدوله بيشتر پسرعموی سپھساnرنادرخان نسبت داده 

تاکيد کرده  وعلت آن را کينه ای دانسته است که شجاع الدوله از امير 

زيرا در يکی از سفرھای امير، ديرک خيمه اميرکج .در دل گرفته بود

نصب شده بود و امير برشجاع الدوله چنان خشم گرفت که او رامورد 

   ٥٢.را شکستضرب وشتم قرار دادتا آنجا که دھن ودندان ھايش 

  

اکنون که به سوابق موضوع تا حدی آگاھی حاصل شد ميتوان 
  :به نتايج آتی دست يافت 

                                                
٥٠

  ١٦٢ خاطرات حسن آيبک،  ترجمه وتحشيه فضل الرحمن فاضل،چاپ دوم،حواشی ص -  
٥١

  ٤٦٩ -٤٦٨،صفحات ١فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير ج-  
٥٢

  ٤٣١ -٤٣٠دی فرخ،تاريخ سياسی افغانستان،چاپ دوم،صفحات  سيد مھ-  



 ١٠١                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 امير با چھارھزار عسکر وافسر و صاحب منصبان عالی -١

 رتبه وغ/م بچه گان درباری بمنظورتأمين امنيت محيط شکار و

  .خوابگاه  ونشان دادن دبدبۀ خود به لغمان رفته بود

در ميان چھار حلقه از محافظان و پھره داران  خيمه امير -٢

 دسته پھره ١٧وکشيک چيان  واردليان نظامی برپا شده بود که 

ايستاده ) شايد دو يا سه متردور از ھم(دارھريک به فاصلۀ چند گام 

  .بودند

ً خيمه ھای اين چھارھزار سپاه وصاحب منصب بايد اق/ -٣

ًتر يعنی  تقريبا نيم ساحه ای در حدود چھارصد متردر چھارصد م

داخل شدن شخص غريبه .کيلومتر درنيم کيلومتررا احتوا کرده باشد

  .در اين ساحه از نظرپھره داران پنھان شده نميتوانست

دراين ساحه که حريم شاھی خوانده ميشد، ھيچ خزنده وپرنده -٤

  .ای بدون اجازه مقامات مسئول حق دخول ويا خروج را نداشت

شاه ، بجز سردار نصرهللا خان نايب در اطراف خيمه -٥

السلطنه وشھزاده عنايت هللا معين السلطنه و ايشيک آقاسی 

ومحمدولی خان سرجماعه غ/م بچه گان ) وزير دربار(حضور

وشجاع الدوله خان فراش باشی وصاحب منصبان مورد اعتماد 

ونوکريوال و سپھساnر محمدنادرخان ، وسردار شاه ولی خان رکاب 

ردارشاه محمودخان سراوس سپور،سردار احمدشاه خان باشی وس

،وچند تن ديگراز اراکين دربار کس ديگری حق نزديک شدن به 

  .خيمه امير را نداشت

 تمام گزارش ھا دراين نکته متفق القول اند که قتل امير -٦

بوسيلۀ تفنگچه ومحل ضربه در بيخ گوش امير صورت گرفته است 

  .ۀ اميرنه توسط قمه يا خنجر در سين



 ١٠٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

ھيچ کس از شاھدان عينی نگفته اند که امير بوسيلۀ خنجر يا -٧

بجز آقای صديق . سي/وه يا سرنيزه در ناحيه سينه اش کشته شده است

  .وطنمل در داستان بچه فلمی اش

 مؤرخين وحتی نوکريوال خيمه امير، شاه علی رضا در -٨

گيرکرده  فبروی ، گفته است که قاتل را دست٢١  شب ٣ھمان ساعت 

ولی سپھساnر نادرخان قاتل را ازچنگ او رھا ساخته است وآن 

شخص يا شجاع الدوله فراشباشی دربار ويا شاه ولی خان برادر 

. سپھساnر ويا سردار احمدشاه خان پسرعموی سپھساnر بوده است

گرچه که در فرجام شخص شاه علی رضاخان به عنوان قاتل اعدام 

  .گرديد

ات فوق، حال اگر کسی پيدا شود وبگويد که با درنظرداشت نک

آنچه مؤرخين وشاھدان عينی از واقعه قتل امير گفته اند وثبت تاريخ 

کرده اند، ھمه دروغ است و فقط آنچه آقای وطنمل شنيده  و روايت 

کرده  درست است،آيا کسی به چين روايتی غير مستند وفاقد مدرک 

 فکرمن که نه،زيرا که وبرھان منطقی ارزشی قايل خواھد شد؟ به

بدون مدرک وسند امروزه چنين ادعايی را کسی قبول نميکند و بايد 

  .ھم که قبول نکند

 

  ؟از نظرشاه علی رضاخان متھمان قتل امير

فيض محمدکاتب ،مؤرخ رسمی دربار امير حبيب هللا خان 

پيامدھای آنرا در جلد چھارم  وامير نصرهللا خان حادثۀ قتل امير و

با توجه .  صفحه را در برگرفته است٩٠واريخ نوشته  که  سراج الت

او .به اين گزارش ھا برخی از رخدادھا خيلی شگفت انگيزمينمايد

جريان حادثۀ قتل اميرحبيب هللا خان و پيامدھا اقدامات سردار 

نصرهللا خان که به شورش سپاه ج/ل آباد  ودر غل وزنجيرکشيدن 



 ١٠٣                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

جام به سقوط امارت شش روزۀ خاندان سپھساnر نادرخان  وسران

 امير امان هللا خان منتج گرديد، بطور روزمره وسلطنت امير جديد 

با توجه . وحتی ساعت واردر سراج التواريخ ثبت وضبط کرده  است

شد تا در مواردی  به گزارش اومطلب را پی ميگيريم وسعی خواھد

  .بکارگرفته شود) فيض محمدکاتب(  مؤرخيندادبيات خو

فاصله بعد از شنيدن صدای   سراج التواريخ، ب/بروايت

تفنگچه در خيمۀ امير، نايب السلطنه نصرهللا خان و شھزاده عنايت 

هللا خان وديگر رجال بزرگ نظامی از خيمه ھای خود برآمده و به  

 بربالين پدر رفت وجسد  خاندرخيمه امير جمع شدند، شھزاده عنايت

ريخت،مگرنايب السلطنه از اشک  بيجان پدررا در آغوش گرفت و

ومحل فيرتفنگچه برسراو امتناع ورزيد،  ديدن جسد خون آلود برادر

 و نيزھيئتی برای تحقيق موضوع تعيين ننمود تا قاتل را پيدا و

دستگير کند، گوئی او ميدانست که قتل برای آن صورت گرفته تا او 

رضاخان را به سلطنت برسانند، لھذا حتی از افسرنوکريوال شاه علی 

ھم نپرسيد که قتل چگونه واقع شده و پھره دار کی بوده آيا قاتل را 

ديده يا خير؟ و به حاضرين گفت قاتل معلوم نيست ونميتوان با حدس 

   ٥٣.گمان کسی را متھم کرد و

ًخان نيز از مشاھده اوضاع عجالتا خاموشی شاه علی رضا

نعش ) روری فب٢٠(فردای  شب ترور امير روز پنجشنبه. اختبار کرد

لغمان  به ج/ل آبا انتقال داده شد ودر ميدان گلف  از امير توسط موتر

اما قبل از اينکه امير را بخاک بپسارند، علی  به خاک سپرده شد، و

تا جانشين امير : احمدخان ايشيک آقاسی ملکی به حاضرين گفت

تعيين نگردد، نعش اميرسابق  به خاک سپرده نميشود وبعد دست خود 
                                                

٥٣
   ببعد٦٢٣بخش سوم،ص ٤سراج التواريخ،جلد-  



 ١٠٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

برای بيعت با سردار نصرهللا خان پيش کرد،مگر شھزاده عنايت را 

ی خود  خود اولتر به عموهللا خان دست علی احمدخان را پس زد و

واراکين نظامی  دست بيعت دراز نمود وبه تبعيت از وی سايرحضار

وملکی به نايب السلطنه نصرهللا خان اظھار بيعت نمودند واو امير 

  .دگرديد وميت بخاک سپرده ش

،درحالی که شجاع الدوله نخستين ١٢٩٧روز جمعه دوم حوت 

فرمان امير نصرهللا خان را درکابل به شھزاده امان هللا خان تقديم 

ازدياد  ميکرد، امير نصرهللا خان برای اط/ع سپاه از مرگ امير و

دو روپيه  درمعاش عساکر به قشلۀ نظامی رفت وسپھساnر نادرخان 

عظيم از نايب السلطنه  به س/می وادای احترام ،سپاه را برای رسم ت

سپس امير نصرهللا خان ازقتل امير بدست شخص . ھدايت کرد

سپاه از شنيدن اين خبربه .نامعلومی وامارت خودبجای برادر ياد کرد

ما وشما  «:ناله وشيون افتاد،امير آنھا را به سکوت فراخواند وگفت

وده گردی وطريق ھوا يھس/ميم، نه چاکر يک تنی که از بخادم ا

راست که  اکنون شما. وھوس نوردی، خودش کشته دست تقدير آمد

در حمايت اس/م بکوشيد و چشم از حقوقی که  داريد ومکلف به آن 

 ھستيد نپوشيد ومردانه وار کمر ھمت به خدمت دين سيد المرسلين و

اين ناله . حراست ملک ومال وجان وناموس مسلمين چست بربنديد

   " ٥٤ . کارمردان نيستوگريه

سپس سردار عنايت هللا خان سخنرانی نمود واز بيعت خود به 

عمش يادآور گرديد و با شنيدن سخنان او رجال نظامی وسپھساnر 

  نادرخان که تا آن لحظه ازامير شدن نصرهللا خان اط/عی نداشت 

                                                
٥٤

  ٦٣٠سراج التواريخ، ھمان جلد، ص -  



 ١٠٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

  .اميرجديد به قصرشاھی بازگشت.مطلع شدند وبه وی بيعت کردند

شاه علی )   حوت٤/ فبروری٢٣( جمادی اول ٢١به روز يکشن

رضا با سپاه لغمان به ج/ل آباد رسيد وخود بحضور امير نصرهللا 

. خان  رفت و عرض فاتحه و بيعت نمود و به قشلۀ نظامی برگشت

پس از ورود اردوی کله گوش "  که فيض محمد کاتب ، متذکرميشود

گشت که احمدشاه خان مشتھر  ولمقان، در افواه جمھور انام سمر و
معلوم ميشود که  " ٥٥.سراسپور، امير مبرور را به قتل رسانيده است

 اختيار کند وواقعه رضا خان ديگر نميتوانسته خموشیشاه علي

دستگيری قاتل  ورھائی او توسط سپھساnر را به زيردستان وساير 

شاه علی : بنابرين کاتب ھم اشاره ميکندکه. افسران حکايت کرده است

رضا خان کرنيل، از زبان کشيک چيان خيمۀ امير در کله گوش 

احمدشاه خان سرميراسپور، اميرمغفوررا به قتل ": شنيده بود که 
   ٥٦"رسانده بود

اين آوازه ھا زمانی به وخامت گرائيد که شجاع الدوله خان 

وم/غ/م وھمراھان شاه با اب/غيه ھا و فرمان ھای شاه امان هللا 

امير نصرهللا خان به ج/ل آباد رسيدند وخبر سلطنت  عنوانی مردم و

و امارت شھزاده امان هللا در ميان مردم وسپاه درقشله نظامی پخش 

امير نصرهللا خان  که از سوی امان هللا دچار تشويش  .گرديد

واضطراب  بود، ھمينکه نامۀ مردم کابل وفرمان اميرامان هللا بدستش 

نويات خود را باخت که ميخواست رسيد وآنرا قرائت کرد،چنان م

ھماندم از بيعت خود به امان هللا خبر دھد، ولی مخالفت ھای ميرزا 

محمدحسين مستوفی وتشويق وتلقين اوبه مقاومت وجنگ با سپاه کابل 

                                                
٥٥

  ٦٦٣کابل، ص ١٣٩٠ قسمت سوم، چاپ ٤سراج التواريخ، جلد -  
٥٦

  ٦٦٢سراج التواريخ، ھمان چاپ ، ص -  



 ١٠٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

، نصرهللا خان را از عزمش منصرف ساخت و به ت/ش ھای بيھوده 

  . ای واداشت

تادن سپھسا:ر شورش سپاه جuل آباد ودرغل وزو:نه اف
  :نادرخان

سپاه ) ٥٧ش١٢٩٧حوت ٧/جمادی اnول٢٤(  روز چھار شنبه 

در قرارگاه نظامی ج/ل اباد دست بشورش زدند وخواھان قاتل امير 

سپاھيان ازميان خود يک نفر سرباز .حبيب هللا خان وقتل وی شدند

. ھراتی را بنام غ/م رسول به حيث وکيل وقوماندان خود برگزيدند

nر نادر خان با اط/ع از شورش سپاه ،برای خاموش کردن سپھسا

دو  برادرش شاه . غايله بسوی قرارگاه نظامی حرکت نمود

برگد محمدعلی خان نيز وی راھمراھی کردند، ھمينکه  محمودخان و

عساکر جلو اسپش راگرفتند واو را  سپھساnر وارد قشله نظامی شد،

ا ھمراھان وی نيز عين محبوس کردند وب از اسپ بزير آوردند و

بزودی خبر حبس سپھساnر وبرادرانش به . عمل را انجام دادند

سردار محمديوسف خان مصاحب خاص امير شھيد، وسردار فتح 

محمدخان امين العسس ومحمدعزيزخان ايشيک آقاسی خارجه، 

واحمدشاه خان سرميراسپور و احمدعلی خان سرخان اسپور، که در 

ان،باھم نشسته بودند رسيد وآنھا را سخت محل اقامت شاه محمودخ

ًمتعاقبا امير نصرهللا خان نيزاز بلوای . مضطرب و پريشان ساخت

ًسپاه مطلع گرديد، فورا کس فرستاد و شھزاده عنايت هللا خان نايب 

السلطنه وميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک وعلی احمدخان 

                                                
٥٧

 ٢٤ول افغان فرستاده شده،روزچھارشنبه  متنی که قبل از اين به سايت دعوت نت وت-  
جمادی ا:ول  روز تاج پوشی شاه امان هللا  قيد شده که اشتباه است،  زيراتاج پوشی امير امان 

  . است١٩١٩ فبروری٢٨هللا  در روز جمعه صورت گرفته که معادل 



 ١٠٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

رفتن به تگاو ونجراب  که دونفر اولی آماده - ايشيک آقاسی ملکی را

 -برای جمع آوری لشکر برای جنگ با امير امان هللا خان بودند

احضار کرد ودستور داد تا به قشله بروند و سپھساnر را از دست 

  چی ميخواھند؟  عساکر رھا کرده معلوم نمايند که عساکر

آنھا نزد سپاه رفتند و برگشتند وبه اميرنصرهللا خان عرض 

ھساnر را پقاتل يا قاتلين امير شھيد را ميخواھند وسکردند که عساکر 

بخاطراينکه نتوانسته از امير بدرستی حفاظت نمايد وبه سبب غفلت 

او امير به قتل رسيده، لھذا تا سپردن قاتل بدست عساکر، وی  در 

صاحب جان (امير  دو نفر روحانی با نفوذ  محل. حبس خواھد بود

ر فرستاد، آنھا از سپاه پرسيدند را نزد عساک)  پاچا ونقيب صاحب

شما چکسی را قاتل امير ميدانيد، بگوئيد تا او را به شما تحويل دھيم 

وکيل سپاه گفت ما فتنه نميخواھم فقط قاتل ! ودست از فتنه کوتاه کنيد

ھر دو روحانی بازگشتند وبه اميرنصرهللا خان گفتند که .را ميخواھيم

ز ديگر نميخواھند وعزم تخريب ايشان به جز قاتل امير ھيچ چي« : 

وکسانی را که قاتل .حصار واس/ميت ونھب وغارت را جزم ندارند

ميدانند، دnيل براثبات قاتل بودن آنان را اقامت مينمايند ونام به نام 

نويس را که کرنيل شاه علی رضا خان به  وچون نام... نوشته داده اند

 خان دادند، مکشوف خط خود رقم کرده بود، به دست امير نصرهللا

افتاد که غ/م بچه گان خاص وحضوری وبرادران سپھساnر را که 

ھمه درکله گوش ومحرم خلوت وجلوت با امير شھيد بودند ودر شب 

بيگاه حايل ومانعی از دخول وخروج خود، در ھنگام  و روز وگاه و

. خواب وبيداری اعليحضرتش نداشتند،رقم کرده بود که فرستاده شوند

ر نصرهللا خان امرنمود که ھمه را قرار نام نويس فوجی به دست وامي

 آورده نزد فوجی گسيل نمايند وسپاھيان نوبتی خدمت، چپ و راست،



 ١٠٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

در پی اسامی افتاده و از جمله محمدوليخان سرجماعه غ/م بچه گان 

خاص را که با علياحضرت معلومات از بلوای فوج حاصل کرده به 

ر گرفته وشجاع الدوله فراش باشی، که در سواری موتر، راه کابل ب

شب چنانچه گذشت گريخته بود،نيافته وديگران را پيھم بدست آورده، 

  " ٥٨.محبوس ورھسپر لشکرگاه ساختن آغاز نھادند

مقارن اين حال، جمعی از سپاھيان نظام «:کاتب می افزايد که 

ن که از نشراع/ن ماھی بيست روپيه تنخواه که اعليحضرت امير اما

هللا خان در مجامع ومساجد ومعابر وشوارع در تاريکی شب امر 

افگندن کرده  وبه دست ايشان افتاده ،آھنگ بلوا وخونخواھی امير 

 شھيد را بھانه قرار داده بودند، نعره زنان و چھاريارگويان، از

 لشکرگاه به درب سرا ونشيمن گاه عنايت هللا خان شده، خواستار

حمدنادرخان آمدند واو در پاسخ استدعای اجازت قتل سپھساnر م

ايشان فرمود که تنھا از کشتن سپھساnر چه حاصل خواھند کرد و از 

قطع کردن شاخی ازشجرۀ خبيثه چه خواھند يافت وبه کدام تمنا و 

پس بايد اين گونه درخت بارور تلخ را از  گشت؟ آرزو نايل خواھند

وکار عقل نيست که به  بيخ وبن قلع وقمع کرد واز ريشه بايست کشيد

بريدن غصنی اکتفا بنمائيد واو ھرچه ازاين سخنان به سپاھيان 

فرمود،ايشان ھيچ به گوش قبول نشنوده سخت ايستادند واصرارکردند 

که در حال امر کنيد  واجازت دھيد که سپھساnر را برخاک قبر 

از ريشه بر می آوريم  ولينعم شھيد خود کشيم وبکشيم، بعد درخت را

 ايشان گفتار او رانشنيده  در خواھش ،وھرقدر شھزاده تکرار کرد

اصرار کردند تا که شھزاده مجبور گرديده فرمود خوبست شما 

مراجعت کنيد، من نيز درعسکرگاه می آيم، بعد به حضورم او را از 

                                                
٥٨

  ٧٠٢ -٧٠٠ کابل،ص ١٣٩٠، بخش سوم،چاپ ٤سراج التواريخ،جلد -  



 ١٠٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

وازاين مژده و نويد و وعده دادن شھزاده عنايت هللا . دم تيغ بگذارنيد

خوشی وخرسندی به جوش وخروش برکشيده خان،سپاھيان نعره 

وک/ه ھای خود را به دست خود در ھوا انداخته، دعا کنان وثنا 

. روی عودت   سوی لشکرگاه نھادند خوانان از باغ شاھی برآمده،

وچون شھزاده عنايت هللا خان از گرفتاری به حضور عم خود و راه 

به ساعت چھار چارۀ جستن با او در عسکرگاه رفتن نتوانست، تا که 

از روز چھارشنبه مذکور سپاھيان سپھساnر وشاه محمودخان 

سراوس ومحمدعلی خان برگد برادران او را غل و زنجير به گردن 

انداخته و بر عرادۀ شکسته حمل وجانب جای شھزاده عنايت هللا خان 

از اقامتگاه سپاه نقل دادند که اجازت حاصل نموده، ھرسه تن را بر 

شھيد ھ/ک سازند ودراين وقت شھزاده که درجای خود ُتربت پاک 

نبود و باعم معظم خود خلوت داشت،عمش با او قرار داد که امارت 

 خان به بھانۀ سفرمکه به او مفوض گرديده، خود امير نصرهللا

ال حج از خاک افغانستان بيرون شتابد وآنگاه که آتش وگزاردن افع

 شود،از مکۀ معظمه زاد فتنه خاموش گردد وجوش وخروش برداشته

ًھاهللا شرفا باز گشته به اتفاق مواظب امورامارت شوند ويا به يک يا 

دو تن خود واگذار آيند وبراين قراردر سجل عھد وسوگند نگار داده 

  »٥٩ .امضا کردند

 اين ھنگامه سبب شد که مصاحبان خاص امير شھيد به فکر 

ر بروند، شاه ولی  شام چھارشنبه بجانب بد٨فرار بيفتند و ساعت 

خان رکاب باشی ھم ھشت سرباز را مسلح وموظف کرد تا آنھا را تا 

 شام مصاحبان به اين تصور ٨کابل ھمراھی کند، اما قبل ازساعت 

که اگر فرار کنند، مبادا سپھساnرمحمد نادرخان وشاه محمودخان 
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ومحمدعلی خان که در منزل سردار عنايت هللا خان در غل 

. شده اند، به قتل برسند،از تصميم فرار منصرف شدندوزنجيرکشيده 

مگر شيراحمدخان ايشيک آقاسی مصمم به فرارشد وبراسپ خود 

ھنوز چند قدمی نرفته بود که ديد .سوارو درراه کابل روان گرديد

پنجاه شصت عسکر مسلح با چراغ ھای ارکين بسوی خانه مصاحبان 

اندکی بعد سپاھيان .  ندروانند، دانست که قصد گرفتاری آنھا را دار

به داخل منزل مصاحبان شده، سردار محمديوسف خان وسردار 

محمدآصف خان وسردار محمدعزيز خان ايشيک آقاسی خارجه وشاه 

وليخان رکاب باشی واحمدشاه خان سرميراسپوررا با سايرمردان 

خانواده دست بسته بيرون آوردند، وشيراحمدخان را نيز از اسپ 

ھمه را درجای شھزاده عنايت هللا خان برده و در "بزيرکشيدند و

حجره ھای حبس وقيد انداختند ومجموعۀ ھمه را که پانزده تن 

٦٠ ."ميشدند، غل به گردن وبند برپای کشيدند
  

پانزده تن ازخاندان « ،بدينسان بقول فيض محمد کاتب
برادر وعم وعمزاده وشوھر  سپھسا:ر محمدنادرخان از قبيل پدر و

 زاده وچھارده نفر از غuم بچه گان خاص وحضوری عمه وعمه
امير شھيد گرفتار دست سپاھيان نظام ومغلول ومحبوس گرديده، 
دوچاريأس وھراس آمدند وشب را بدون اکل ونان وشرب آب به سر 
برده، دوتن از سپاھيان نيز با ايشان در حجرۀ تنگی بربستر حراست 

پنجم ٢٥ پنج شنبه محبوسين خوابيدند وپس از طلوع آفتاب روز
 صبح شخص غuم رسول خان از غرفه ٨جمادی ا:ول، به ساعت 

جانب ايشان نگريسته وسپھسا:ر او را ديده شناخت وبه اندرون 
محبسش خواسته به ديگران معرفی کرد که وکيل فوجی ھمين کس 
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او قتل امير را به ھمه نسبت داده گفت که قاتل از شما خارج ... است
ه از مدتھا قبل درافواه افتاده بود که غuم بچه گان نيست، زيرا ک

وخاصان دربار در قتل امير کمر بسته و با ھم دراين امرسازگار آمده 
واکنون که شما را لشکريان گرفتار ساخته اند، پس از تحقيق .اند

وتدقيق غامض مکشوف ميشود که قاتل کيست و اگر شما وغيره 
 آسيب وضرری رھا نديد، البته بدوگرفتاران قاتل يا معاون قاتل نبو

٦١ ».خواھيد شد
  

وکيل سپاه : ميگويد مستوفی الممالککاتب در مورد گرفتاری 

غ/م رسول خان ھدايت داده بود که علی احمدخان ايشيک آقاسی 

ومستوفی الممالک ميرزا محمدحسين خان نيز بايد دستگيرشوند،وقتی 

ه ای خود را ازچنگ عساکر به عقب علی احمدخان رفتند وی به بھان

عساکر نجات داده جانب کابل فرارکرد ولی مستوفی الممالک دروازه 

اين امر خشم . خود را بروی عساکر نکشود و با تفنگچه خود فيرکرد

وغضب عساکر را برانگيحت و يکی ازآن ميان به قشلۀ عسکری 

شتافته موضوع را به اط/ع ديگران رساند واز آنسوعساکر چند 

پ را برای کوبيدن منزل ميرزا محمدحسين خان مستوفی عراده  تو

بيرون کشيدند و ديوار ھای منزل مستوفی را با خاک يکسان نمودند 

 :کاتب ميگويد. وخود مستوفی را کشان کشان بيرون آوردند

محمدحسين خان رابا سربرھنه وnی ولجن به روی ماليده ودست «

 چون حيوان ق/ده به برعقب بسته، پای پياده به کمال ذلت وفضيحت

گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  ودشنام گويان داخل لشکرگاه 

وسپاھيان با سرنيزه تفنگ بر او تاخته، ب/درنگ آھنگ . کردند

در عين ھجوم وازدحام، برگد .  ھ/ک وبه خاک انداختنش نمودند
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محمدانورخان به عزم اينکه لک ھا روپيه از مال دولت وعجزۀ ملت 

ھا به جور و اکراه و رشوت اخذ وجمع کرده وھزاران نفر را که سال

از اعيان واشراف ومامورين را به دسيسه و اعتساف، خانمان برباد 

دمار وھ/ک داده است،اگر کشته شود، ھمه تلف وضايع ميگردد ، 

پس خود رابردوش او انداخته، برگردنش سوار شد و پايھای خويش 

ه، ھر دو دست برسرش گرفت ودر را از دو طرف برسينه اش اويخت

ظاھر چون حمارش سوار آمد و در باطن از ھدف نوک سر نيزه 

شدنش نجات داد، زيرا که سپاھيان از بيم آسيب رسيدن به برگد 

. محمدانور خان، ترک حمله کرده، سرنيزۀ خود را حوالۀ او نکردند

 وھم چنان محمدانورخان بردوش او سوار، از nی ولجن به کمال بد

حالی در مبرزش کشانيده  و محمدانورخان از دوشش فرود گشته،به 

. اندرون بيت الخ/ء مقيد داشتند ودرب مکان را برسرش قفل زدند

دراين حال جنرال عبدالرحيم خان سراز اورسی کشيده وسپاھيان را 

از قتل ميرزا محمدحسين خان مانع آمد فرمود که اگرخون ناپاک 

 بريزيد، گويا در حقيقت زيان بزرگی به ونجس اين خوک بی باک را

دولت رسانيده ومنافع ھنگفتی را که در نزد اوست، ضايع وتلف 

پس بھتراست که او را زنده گسيل کابل نمائيد تا دولت . خواھيد نمود

پول ومال خود را از نزد او اخدذ و قبض نموده، بعد ھ/کش سازد و 

ن، سپاھيان پراکنده شده از اين گفتار وممانعت جنرال عبدالرحيم خا

   ٦٢ ».دست از قتل او برداشتند

جمادی (در روزشنبه بيست وھفتم «فيض محمد می افزايد که 

،نظاميان به امر ايشيک آقاسی محمودخان،که از طرف )اnول

اعليحضرت امير امان هللا خان،وارد ج/ل آباد شده بود، دست به کار 
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گرفتاران دست خود را که فرستادن محبوسين در کابل اقدام نموده و

به نام قتلۀ امير شھيد در س/سل واغ/ل انداخته بودند، برعرادۀ ھای 

حمل اثقال برنشانيده به حفاظت دسته ای از سپاھيان وساnری کرنيل 

  ٦٣ ».شاه علی رضا خان رھگرای دارالسلطنه ساختند

درکابل البته بدستور اميرامان هللا خان غل و زوnنه از دست و 

ی سپھساnر ومتھمين برداشته شد وموضوع قتل مورد تحقيق پا

از آنجايی که سپھساnر . قرارگرفت  وسپس به محاکمه سپرده شد

نادرخان دستگيری وبه زنجيرو زوnنه کشيدن خود وخانواده خود را 

از شاه علی رضا خان ميدانست، با تمام توانش سعی نمود تا اتھام قتل 

ه علی رضا خان بيندازد، درنتيجه به قول را از خود دور وبردوش شا

غبار، درکابل شخصی بنام فتح عليخان جاغوری از خاندان سردار 

شيرعلی خان جاغوری به دروغ شھادت داد که او قاتل را ديده ومی 

درنتيجه شاه .  شناسد و او جز شاه علی رضاخان کسی ديگرنيست

شاه . ر آزاد شدندعلی رضا محکوم به اعدام شد وساير متھمين قتل امي

امان هللا پس از اب/غ حکم قاضی محکمه از جايش بلند شد وشمشير 

از نيام کشيده دوباره درنيام کرد وگفت من از ريختن خون محکوم 

ًدرحالی که در تمام حلقه ھای پايتخت علنا گفته ميشد که «. درگذشتم 

 عضو جمعيت(قاتل امير حبيب هللا خان، شجاع الدوله فراش باشی

ھمين شخص بود که در دورۀ امير .است نه کسی ديگری)سری دربار

امان هللا خان امين العسس کابل،وزيرامنيت عموميه، رئيس ھيئت 

انگليسھا . تنظيميه ھرات، وآخر وزيرمختار افغانی درلندن گرديد

اورا بد می ديدند و در سقوط دولت امانيه او را از لندن اخراج 

در برلين مقيم گرديد ودرھمانجا حين جنگ شجاع الدوله خان . کردند
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مستوفی الممالک مرزا محمدحسين خان . دوم جھانی وفات کرد

 ٦٤».در باغ ارگ از درختی آويخته شد) ١٩١٩(١٢٩٨ ثور١٢در

  

  : قتل اميرحبيب هللا فيصلۀ حزب سری در باربود:غبار
  

اين نکته را بايد از نظر دور نداشت که يکی از اھداف 

ن دوم، تحصيل استق/ل کشور از انگليس واص/حات مشروطه خواھا

چون امير حبيب هللا خان . اداره وتأمين عدالت اجتماعی درکشور بود

مانع بزرگی در راه رسيدن مشروطه خواھان به اين آرمان سترگ 

ملی به حساب می آمد، بنابرين آنھا باnخره به اين فيصله رسيدند تا 

د و بجای او سردارنصرهللا خان را که امير حبيب هللا خان را ترورکنن

ًعنصرضد انگليسی وضد استبداد بود، مؤقتا برقرار نمايند وسپس 

جای او را عين الدوله امان هللا خان يکی از عناصر راديکال 

  .مشروطيت بگيرد

دراين مورد يکی از اعضای راديکال جنبش مشروطيت ،آقای 

ما ميگذارد و در غبار، معلومات جالب ودست اول را در اختيار 

" حزب سری دربار"از ) افغانستان در مسيرتاريخ(تاريخ معروف خود

ھستۀ تحول درنفس در بار نيز «:وتصاميم آنھا ياد می کند ومينويسد

اص/ح طلبان ليبرال درباری از روش اميرحبيب . نشو ونما ميکرد

دور يکی  چون خود قدرت حرکتی نداشتند، بايد  در. هللا منزجربودند

اين شخص سردارنصرهللا خان . ازاعضای خاندان شاھی جمع شوند

نبود، زيرا او با آنکه مرد ضد استعمار وخواھان استق/ل کشور بود، 

در ادارۀ دولت دلبسته گی به نظام قرون وسطايی وسلطنت مطلق 
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پس يگانه شخصی که در آن خانواده مورد .... العنان شخصی داشت

عين الدوله امان هللا خان جوان ، رگرفتتوجه ليبرالھای در بار قرا

صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به زودی در 

رأس يک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت و او توانست نايب السلطنه 

را به حيث رئيس اين انجمن سری شامل نقشۀ کودتای نمايد، که 

شده وجايش درنظر بود امير در ج/ل آباد توسط عسکراز بين برده 

نايب السلطنه ھم برای تحصيل استق/ل . به نايب السلطنه داده شود

نايب السلطنه که از دولت . واص/ح اداره داخلی مجاھدت نمايد

برای اطمينان . [انگليس متنفر وازادارۀ برادر ناراض بود، پذيرفت

ده دوازه نفر از اعضای ] خاطرنايب السلطنه واجرای اين کودتا

 عھد نامه يی  درقرآن تحرير وامضاء نموده به سردارجمعيت سری 

   ٦٥».سپردند

غبار نام امضا کنندگان اين تعھدنامه را نمی برد ولی از کسانی 

که در دربار ھوا خواه شھزاده  جوان امان هللا خان بودند، اينطورنام 

در دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان «:می برد

ًظاھرا سپھساnر نادرخان (فسران بزرگیوغيره، در اردو ا

بعدھا (ودر خارج ھردو رجالی چون فضل محمدمجددی) وبرادرانش

، سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ويک عده )شمس المشايخ

ًمردم کابل وقسما . ديگرھمه طرفدار عين الدوله امان هللا خان بودند

لطنت که سال ًاطراف او را می شناختند مخصوصا درايام وکالت س

دوماه در پايتخت  مينمود، بازرسی او را به امورمردم واستغاثه 

ًکسيکه او را جدا . کنندگان ومحبوسين ديده و به او حسن نظر داشتند

پدر (مراقبت وتعقيب ميکرد،ميرزا محمدحسين خان مستوفی الممالک
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بود که ھر حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ويا ) استاد خليلی

 برامير وغيره را به گردن عين الدوله بارميکرد، درحالی که چنين فير

نبود وعين الدوله وحلقۀ دربار چون ھدف عمده يی در پيش 

معھذا . ًداشتند،ابدا دست به کارھای بيدارکننده وتھديد آميز نمی زدند

برعين الدوله ظنين شد و او  ]بنابر راپورھای مستوفی الممالک[امير

مگر اين ھردو براثر . تھديد حبس و ط/ق قرار دادومادرش را مورد 

  . وساطت نائب السلطنه نجات يافتند 

در ] از جانب عبدالرحمن لودين[فيرتفنگچه برامير١٩١٨در 

شوربازاربعمل آمد واين حادثه نامعلوم حلقۀ سياسی دربار را 

در زمستان ھمين سال حزب سری دربار فيصله . مضطرب ساخت

هللا خان را در ج/ل آباد از بين برده ونايب کرد که امير حبيب 

اما نايب السلطنه  در . السلطنه را در مرحلۀ اول به پادشاھی بردارند

و به پارتی اط/ع . روز معين از خانه خود در ج/ل اباد خارج نشد

که بکشتن برادرموافقت ندارم ولی به حبس اومخالفت نخواھم  داد

ب در بار را از بنياد در لرزه اين عمل نايب السلطنه  حز. کرد

پس تمام اقدامات ونقشه ھای طرح شده معطل گرديد وتا يک . اندخت

رفقايش به شماره افتاد، زيرا زندگی  سال ديگر تنفس عين الدوله و

ھمه در دست نايب السلطنه بود و قرآن عھد نامه پارتی در دست او 

در  ھدين خود رانايب السلطنه معا ]گرچه[سند غير قابل ترديد بود، 

مگرھمه اعضای پارتی به تارموی خود [معرض ھ/کت قرار نداد

البته پارتی خاموشانه درکمين فرصت بود تا سال .]آويزان بودند

 ٢٠شب .( در رسيد و اميرحبيب هللا خان در لغمان کشته شد١٩١٩

) ش١٢٩٧اول حوت( وفردای آن پنجشنبه) ٦٦ (»١٩١٩فبروی 
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امارت ش قبل از خاک سپاری اميرشھيد به سردار نصرهللا خان برادر

   .برداشته شد وبعد مراسم تدفين اجرارگرديد

  سند مھم تاريخی مربوط بهدو داکترعبدهللا کاظمدانشمند افغان 

چنين گزارش شھزاده امان هللا خان امارت نصرهللا خان را عنوانی 

اولين فرمان امير نصر هللا خان از جuل آباد عنوانی  «:ميدھند

سردار امان هللا خان عين الدوله و اھالی مقيم دارالسلطنه کابل، 
 جمادی ١٨ شمسی مطابق ١٢٩٧مورخ شام پنجشنبه اول حوت 

  : قمری، تحريری قصر شاھی جuل آباد ١٣٣٧اول 

عاليجاه ارجمند سعادتمند عزيزالوجود بجان برابرم عين الدوله «

ھالی علماء شرع و باقی منصبداران نظامی و ملکی و معتبرين و ا

شريف و ک/نتران پايتخت حاضرين دربار دارالسلطنه کابل بدين 

مبين متين حضرت سيدالمرسلين صلی هللا عليه و سلم استوار و محکم 

  .بوده مأمون و محفوظ باشند

چونکه اعليحضرت خلد آرامگاه حضرت سراج الملة و الدين 

شاه و پدر و برادر پدر معظم و برادر مھربان و پادشاه من و امير پاد

 ماه ١٨رفته شب پنجشنبه ) سندهيلغمان ـ نو(شما ھا برای دورۀ لمقان 

حال منزل خيمه گاه اوشان در کله گوش بوده آرامگاه خود آرام کرده 

بودند، بوقت عمل سه بجه شب مذکور بفير گلوله تفنگچه کدام شخص 

 انا اليه انا هللا و . (کافر بيدين شرير و نامعلوم به شھادت رسيد

؛ روز پنجشنبه مذکور نعش شھيد سعيد خلد آرامگاه را به ) راجعون

آرامی به حمل موتر به باغ شاھی ج/ل آباد آورده سران و سرکرده 

  .گان حاضرين ج/ل آباد را از واقعۀ جانکاه مذکور واقف نموديم

ارجمند سعادتمندعزيزالوجود  بجان برابرم معين السلطنه 

و باقی خاندان )  خان فرزند بزرگ اميرـ نويسندهشھزاده عنايت هللا(
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جليل الشأن شاھی و اوnده جد امجدم و سادات و علما و منصبداران 

نظامی و ملکی و معتبرين و عمله و اھالی کار و ساير رعايای 

نظامی و ملکی بحضورم حاضر و مسئله شرعی فقه شريف که مأخذ 

ِاز ک/م ملک ع/م و احاديث نبوی صلی  هللا عليه و سلم است از راه َ

دين و ھوس بحضورم عرض نمودند که تا نصب امير نشود، نعش 

ھمه متفق الرأی بيعت  .شھيد سعيد خلد آرامگاه بخاک سپرده نميشود

اگرچه اين ماتم جانکاه بسيار صعب بود و . امارت برای من نمودند

موس شاق گذشت اما حمايت ناموس اکبر که دين متين است و حفظ نا

شما اھالی ملت و دولت عليه را باnتر دانسته بيعت جمھوری را قبول 

فرموديم و نعش شھيد سعيد بروز مذکور به خاک سپرده شده از واقعه 

شما ھا . و امر امارت خويش قرار بيعت فوق شما ھا را آگاھی نموديم

 غم و الم و اندوه اين واقعه را به امر دين متين سيدالمرسلين صلی هللا

عليه و سلم تکيه داده برای تن وجوديکه سبب حفظ ناموس و بعينه 

پدر و برادر شما ھا بود، طلب آمرزش نموده خود ھا را بفضل 

خداوند جمع داريد که خداوند بفضل خود حفظ امور دين و دنيای شما 

اھالی ملت را مينمايد و از خداوند تبارک و تعالی مسئلت مينمايم که 

د المرسلين صلی هللا عليه و سلم را از چشم زخم دين مبين حضرت سي

زمانه نگھداشته و مرا از روی مرحمت خداوندی خويش توفيق 

عنايت فرمايد که خدمت دين اس/م که برای ھر پادشاه مسلمان واجب 

و nزم است که بجا بياورد و بجا آورده است، تسلط دشمنان دين را 

ھا را با جميع اھالی اس/م حتی الوسع کوتاه دارم و خود را و شما 

ًخصوصا اھالی افغانستان را بخداوند قادر توانا سپرده ياری از درگاه 

حضرت الھی ميخواھم و اميد اجابت را دارم چون nزم بود شما ھا 

  ) امضاء  امير نصر هللا                (».را خبر و اط/ع دادم



 ١١٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 عنوانی  راامير نصر هللا خانآقای داکتر کاظم دومين فرمان 

 و به شدهامان هللا خان که ھمزمان با فرمان اولی تحريرشھزاده 

وسيله شجاع الدوله خان غوربندی فراشباشی روز بعد به ساعت ده 

  برای شھزاده در قصرعين ١٢٩٧بجه صبح جمعه مورخ دوم حوت 

نيزگزارش داده که حاوی مطالب فرمان ه شد تسليم دادالعماره کابل 

  :وه ميکنداولی است وع/

باوصول فرمانھای اميرنصرهللا خان به دارالسلطنه کابل، حوالی 

ظھر روز جمعه دوم حوت شھزاده امان هللا خان عين الدوله که وکيل 

او در . پدر در کابل بود، در برابرنصرهللا خان و امارت او اقدام کرد

منصبان و عساکر را فرا خواند و درباره شھادت پدر  قدم اول صاحب

ًا بمن قاتل را قري«: د و دست اندرکاران آن صحبت نمود و گفت خو

می شناسم، کسی که تخت سلطنتش را پيش از آنکه ادنی تشبثی در 

و ع/وه کرد » پيدا کردن قاتل کند، بی استحقاق برای خود تعيين نمود

من دست ھمه مردمی را که در کله گوش بودند، بخون گلگون  «: 

وده می بينم ومن عزم کرده ام که خون پدر را ناحق ريختۀ پدر خود آل

  .»به ھدر نمی گذارم

دراين وقت پيش از ھمه نائب ساnر صالح محمد خان صادقانه 

اگر کسی ھست که «: دست شھزاده امان هللا خان را گرفت  و گفت

خون پدر خود را ميگيرد، من باھمه ھستی خود آماده ام و در رکاب 

دراينجا حاضرين ھمه . »خود حاضرمختاندن خون يھمايونی به ر
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دست بيعت داده از حاضر بودن خود در رکاب شھزاده اظھار آمادگی 

   ٦٧ .کردند

 شام ھمان روز شاه جديد امان هللا داکتر کاظم می افزايد که ،

ًخان اع/ميۀ  ذيل را شخصا تسويد و به تعداد دونيم ھزار نسخه در 

 کرد تا به سرعت بين مطبعه حروفی کابل به چاپ رسانيد و امر

  . مردم در مرکز و اطراف توزيع  گردد

  متن کامل اعuميه سلطنت امير امان هللا خان

  » اشتھار واجب ا:ظھار« تحت عنوان

ای ملت معظمۀ افغانستان، نام سرزمين اس/ميه و ای رعايای «

صادقه و فرزندان حقيقيه پدر من و پدر شما اعليحضرت سراج الملة 

ان مغفرت قرين که شھيد گلولۀ طپانچۀ غدار و خيانت والدين خاق

  !ارباب جنايت گرديده است

برھمه شمايان اع/ن و اع/م  ميشود که آن تاجدار بزرگوار که 

يک پادشاه مسلمان و از قوم و ملت غيور ھمين مملکت پاک و مقدس 

افغانستان بود يعنی پادشاه شما و از قوم و جنس شما بود، در ليله 

 در اثنای که موقع کله ١٣٣٧ ماه جمادی اnول سنه ١٨به پنجشن

گوش نام موضع لمقان تشريف داشتند، درساعت سه بجه شب در 

بستر خواب گاه حضرت شاھانه شان بضرب گلولۀ طپانچه شھيد 

  )انا¶ و انا اليه راجعون. (کرده شدند

                                                
جريان اين ريداد تاريخی درشماره اول سال اول جريده امان افغان، داکتر عبدهللا کاظم،  - ٦٧

  . به نفصيل درج شده است٩صفحه 
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اين ماتم و مصيبت را برای خودم خاص نميدانم بلکه خودم را با 

ا شريک درغم و ماتم می شمارم زيرا آن شھريار خوبی کردار شم

از «: پدر ھمۀ ما و شما بود بنابرين چنانچه شاعری گفته است

، برما و شما فرض و واجب است »سرخون پدر فرزند صالح نگذرد

که ھمۀ مايان باnتفاق برادروار انتقام پدرم که شھيد مظلوم دست 

 حاضر و کمر بسته شويم و تا انتقام خائنان دين و دولت اس/م گرديده

  .آن خون را نگيريم، آسوده ننشينيم

خود من که در وقت حيات پدر بزرگوارم به مقام وکالت 

دارالسلطنۀ کابل از طرف حضرت شاھانه شان موکل و مؤظف بودم 

ًو حال به اصالت آن بار سنگين امانت را متوک/ و معتصما با¶ در  ً

خت سينۀ افغانيه بر دو مقصد بسيار مقدس و عھده خود گرفتم و برت

  .مھم بالعز و اnقبال جلوس نمودم

اول مقصد خدمت دين مبين حضرت سيدالمرسلين محمد 

مصطفی صلی هللا عليه و سلم است که برترين و احسن ترين مقصد و 

مآرب ھمان است و آن بدين پوره ميشود که شما امت ناجيۀ حضرت 

يور و ديندار افغانستان نشين محض و ملت غ) ص(محمد اnمين 

بھمين مقصد مقدس نخستين با من ھمدل و ھمزبان گرديد و دست 

وفاق و اتفاق را به يکديگر داده در مقابل حم/ت و مھاجمات دشمنان 

وليکن درين خصوص شرط اول . دين و ملت حاضر و مھيا باشيد

بان انتقام ھمين است که ما فرزندان آن پادشاه رحيم القلب بسيار مھر

  .خون ناحق بسيار آشکار و عيان او را بايد بگيريم

اين خون ناحق و غدر مطلق از ! ای ملت و قوم عزيز من

يا به تحريک سرانگشت خارج بوقوع آمده : دوحال خالی نيست

خواھد بود، يا از داخل است که ھم ازطرف چنان شخصی بوده 
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برداشته، خود خواھد بود که مدعی سلطنت بوده باشد تا او را 

برجايش بنشيند و بھر صورت خود من که انشأهللا فرزند صالح و 

صلبی شان ھستم تا انتقام خون پدر خود را نگيرم، شمشير در غ/ف 

نخواھم کرد و از ھمه شما برادران دين و وطن اميد دارم که مرا 

  .دراين حق صريح من برادروار مددگاری رسانيد

شما رعايا پدرش کشته شود، در انصاف شود يک آدمی چون از 

پيش من آمده خود را بخاک ھا ميماليد و واوي/ می کنيد، اينک حال 

قضيه بعکس آن واقع شده يعنی من که در اين وقت با بيعتی که اھالی 

دارالسلطنه و نواحی آن و مشايخ کرام و سادات عظام از صنف جليل 

 کرده اند، عسکری و ملکی مردانه وار با تمام غيرت و شھامت

باnستحقاق پادشاه شما و در حقيقت خدمتگار محافظۀ جان و مال و 

ناموس شما ھستم، پدر کشته ميباشم و از شما مددگاری و ھمدردی 

  .مقصد اول من ھمين بود که گفته شد. خون پدرم را ميخواھم

 قبول نمودنم بار امانت را اين است که در يک بار :مقصد دوم 

لت سلطنت مأمور شده بودم البته تا به يک درجه به کاودوباری که به 

شما برادران وطن و رعيت و ملت خود را شناختانده باشم که يگانه 

ن بی نوايان است، نيت دستا آرزوی من بحق رسانيدن مظلومان و داد

يگانه من ھمين است که استعداد و قابليت خدادادی که ذات اقدس 

ی عدالت و رفع ظلم و بدعت خالق عظيم الشأن ما در خصوص اجرا

  .در دماغ و قلب من القا فرموده است، آنرا از قوه بفعل بياورم

برھمه شما رعايای صادقه و ملت نجيبۀ خود اين را : اول  
اعuن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت اسuميۀ افغانيه را بنام 

 ام؛استقuل و حاکميت آزادانه داخلی و خارجی افغانستان بسر نھاده 

مختصر معنی استقuل و آزادی داخلی و خارجی دولت اينست که قبل 
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ازين دولت ما را بعضی دشمنان خارجی ما سلطنت بااستقuل آزاد 
داخل و خارج نمی دانستند بلکه در بيرون ما را آزاد نمی شناختند،  
حا:نکه مانند مردم افغانستان يک قوم جليلی که آزادی را سعادت 

دوار تاريخ بھر طرف دنيا باربار شناختانده باشد، خودھا و از ا
چطور ميشود که نام حمايت و يا آقايی کدام دولت خارج غيردين و 

  . آگاه و دانا باشيد! حاشا ملت خود را برخود قبول کند؟

دولت افغانستان ھروقت آزاد ومستقل بوده ! ای ملت وقوم نجيب من 
نی آنرا قبول کرده و و خواھد بود و من بھمين نام مقدس حکمرا

بشما بشارت دادن را ضروری دانستم که شما قوم و ملت آزاد و  
مستقل ھستيد که حق حمايت و نگرانی ھيچ کدام دولت خارج برشما 

  .نيست

ديگر اينکه حضرت پروردگار ما خالق يگان nشريک و nنظير 

وشاورھم فی اnمر : که پادشاھان است در ک/م برحق خود ميفرمايد

اذا عزمت فتوکل علی هللا، اينک من چنانچه درھمه امور ک/م خدا و ف

  .رسول خدا را رھبر ھمه کارھای خود اتخاذ کرده ام

بردين استوار، در حفظ ! ای ملت عزيز و ای قوم با تميز
ناموس دين و دولت و ملتی خود بيدار، برنگھبانی و دوستی خود 

  .ھوشيار باشيد

ن و پدر معنوی که به حقيقت پدرشما در انتقام خون پدر حقيقی م

باقی از درگاه . بود، بامن دست اتفاق و پای ھمت را پرفشار داريد

بنی نوع حضرت اقدس nيزال خود و شما و جمله اھل اس/م و 



 ١٢٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 غبار با کمی تفاوت جريان دريافت ٦٨». خير و توفيق ميخواھمانسان

 را گزارش فرامين امير نصرهللا خان وعکس العمل شھزاده امان هللا

 ٢٣ھمينکه امير حبيب هللا کشته شد،خبرمرگ او در «:داده مينويسد

] ٦٩ش،١٢٩٧ صبح دوم حوت١١روز جمعه بساعت :کاتب[ فروری 

توسط شجاع الدوله خان فراش باشی، آنکه گفته ميشد کشندۀ اميراست 

وھم عضوحزب سری در بار بود،بکابل رسيد ومجلسی مرکب از 

ربار برياست شھزاده امان هللا خان عين افسران ورجال بزرگ د

دراين .الدوله منعقد و فرمان شاه جديد امير نصرهللا خان قرائت گرديد

فرمان گفته شده بود که امير بدست مردناشناسی کشته وسردار 

نصرهللا خان نايب السلطنه به پادشاھی برداشته شد، بايستی عين 

امان هللا خان ... باد بفرستدالدوله بيعت نامه کابل را گرفته به ج/ل آ

که ميدانست اردوی افغانستان به شاه وفادار است بايستاد 

شھادت امير به تحريک کسی است که خود طالب سلطنت :وگفت

،لھذا من بدستان خون آلود )منظور سردار نصرهللا خان بود(است

کسی که با رأی . بيعت نميکنم وبه تنھائی برای گرفتن انتقام حاضرم

افق است بدست راست من بايستد و نخستين کسی که  پيش شد من مو

او . صالح محمدخان نايب ساnر قوماندان لوای اول سپاه کابل بود

دست امان هللا خان را به بيعت گرفت و وفاداری خود را اظھار 

درباريان موقع شناس نيز از او .داشت و در دست راست او بايستاد

خان بيرون رفت وسپاه کابل را جنرال عبدالوکيل .تبيعت کردند

امان . بسرعت احضار ودر برابر س/م خانه بحالت تيارسی در آورد

هللا خان سواره رفت وس/م عسکر را پذيرفت ودرنطقی که 
                                                

٦٨
: نيز/٢٠١٢/ ٨/ ١٩"نگاھی به چند سند تاريخی" افغان جرمن آنuين، مقالۀ داکترکاظم -  

  ٦٧٠-٦٦٧، بخش سوم، ص٤سراج التواريخ،جلد
٦٩

  ٦٤٤ سراج التواريخ ھمان جلد،ص-  



 ١٢٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

سپاه حافظ کشور واستق/ل مملکت است  پس بايد رفاه و :نمودگفت

درحالی که سابق چنين نبود واما در . آسايش او مد نظردولت باشد

عساکر س/م شاھی نواخت وتوپخانه به صدا . ينده چنين خواھد بودآ

  .در آمد

 فبروری مردم کابل  وقشون پايتخت درميدان ٢٤ فردا 

اميرامان هللا خان سواره وتنھا در . مرادخانی اجتماع بزرگی نمودند

بين جمعيت داخل شد ودرحالی که شمشيربرھنه در کمر آويخته بود، 

او استق/ل . نطق مشھور وتاريخی خود را نموددرھمينجا بود که او 

و از . خارجی افغانستان وآزادی فردی را در داخل کشور اع/ن کرد 

مساوات وبرابری، آزادی ملت وتأمين عدالت وصداقت دولت جديد 

     ٧٠». غريو شادی وتھنيت از جمعيت برخاست. حرف زد

 :استعفای نصرهللا خان از امارت

  مادی اnول، سردار نصرهللا خان از  ج٢٥در روزپنجشنبه 

امارت شش روزه خود که سه روزآن را در مراسم سوگواری وجمع 

آوری بيعت از مردم محل گذرانده بود وسه روز ديگر را با تشويش 

واضطراب از ناحيه عدم قبولی امارت وی از جانب شھزاده امان 

قاومت خان وتوطئه ھای مستوفی الممالک وقاضی عبدالرزاق برای م

وجنگ با اميرامان هللا خان گذشتانده بود ولی موفق به تحقق ھيچ يک 

از گفته ھای آنھا نشده بود، سرانجام مجبوربه استعفا از امارت و 

بيعت به امير امان هللا خان گرديد وبيعت نامه را با اين عبارات 

  :نوشت وبه کابل گسيل داشت

                                                
٧٠

  ٧٥٣ -٧٥٢، ص ١ غبار، افغانستان در مسيرتاريخ، ج-  



 ١٢٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

مند کامگار حضرت الھی جل سلطانه وجود عزيز فرزند ارج«
وادث روز گار برکنار وردار امير امان هللا خان را از حونورديدۀ برخ

بيعت  داشته،به مقاصد دارين کامياب گرداند،وچون به موجب التجا و
ارجمندان سعادتمندان معين السلطنه وعضد الدوله وباقی ارجمندان 
عزيران وخدام حضور وصاحب منصبان نظامی وملکی امارت 

ًا قبول کرده، مشروحا به حضور آن ارجمند عزيز افغانستان ر

در ثانی اطuع دھی  آن  فرزند ارجمند . الوجود اطuع داده بودم
برای من رسيد ومعلوم شد که مردمان دارلسلطنه کابل به حضور 
شما بيعت نموده و شما قبول امارت  دولت افغانستان را برای خود 

ت را نداشتم، ومحض از لھذا چون خود من خواھش امار کرده ايد،
برای سرپرستی شمايان ولحاظ حفظ دين وملت افغانستان آن 
بارگران را بردوش خود قبول نموده بودم وھرگز به نفاق وآزردگی 
شما روا دار نبودم ونيستم وشما را فرزند دلبند ارجمند خود می 
شمارم، بنابرين خود من به رضا ورغبت خود، از امارت افغانستان 

 نموده از درگاه حضرت الھی جل جuله، امامت وامارت آن استعفا
انشاء هللا .فرزند ارجمند را نيک و مبارک وپاينده و باقی ميخواھم

خود من عازم دارالسلطنه کابل گرديده،وبه ديده بوسی فرزند .تعالی
ارجمند خود کامياب شده، دست بيعت برای آن فرزند ارجمند خود 

٧١» .ام بادخواھم داد باقی ايام به ک
  

بگفتۀ کاتب،اعليحضرت امان هللا خان با رسيدن اين استعفانامه 

ًفورا آنرا فوتوگرافی کرده به تمام وnيات وقشله ھای نظامی فرستاد 

                                                
٧١

  ٧٠٨، قسمت سوم، ص ٤ سراج التواريخ، ج-  



 ١٢٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

وھم روز نھم حوت ماه شمسی را تا جلو ھرگونه فتنه را گرفته باشد 
    ٧٢.روز جشن امارت خود قرار داد

روزجمعه (صرهللا خان درھمزمان با مواصلت استعفای امير ن

 شھزاده  امان هللا  برای اع/م تاج )١٩١٩فبرورى ٢٨/نھم حوت 

به ) بعدھا شمس المشايخ (پوشی خود با ھمراھی فضل محمد مجددی 

 سخنرانی  شھريان کابلافغانستان ومردم ه  بمسجد عيدگاه رفت و

  :  گفت کردو

»uن و  اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اع
بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام استقuل وحاکميت 

  » ٧٣ .داخلی و خارجی افغانستان  بسر نھاده ام

من اين لباس سربازی را از تن ! ملت عزيز من «:  وبعد گفت

     ! بيرون نمی کنم تا که لباس استقuل را برای مادر وطن تھيه نسازم

م تا که غاصبان حقوق ملتم را من اين شمشير را در غuف نمی کن
ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من ! ننشانم ] شان[به جای خود

بياوريد آخرين ھستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که ! 
   »    ٧٤ !وطن فدا سازيم   سرھای پرغيرت خود را برای خuصی

 و وافسران سربازان جانب از خواه آزادی شاه سخنان اين

! هللا امان امير باد اکبر و زنده هللا ھای  ونعره غريو با کابل انشھري

 ١٣ روز يکی از روزھای پراھميت تاريخی برای افغانھا. شد بدرقه

شاه امان هللا در اين روز، مجلسی در دربارکابل، .  است١٩١٩ اپريل
                                                

٧٢
  ٧٠٨، قسمت سوم، ص ٤ سراج التواريخ، ج-  

٧٣
  تھار اميرامان هللا خان ، اعuميه اش٦٦٩بخش سوم،ص ٤سراج التواريخ،جلد-  

، بخش سوم، ٤،سراج التواريخ،جلد ٨ حاکميت قانون،ص ، مقدمه  حبيب هللا رفيع- ٧٤
 )اعuميه اشتھار اميرامان هللا خان(٣٦٩ص



 ١٢٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

شامل دپلوماتان خارجی وبزرگان ومشران ملکی ونظامی 

تق/ل افغانستان را با اين جم/ت اع/م کشوربرگزار، ودرآنروز اس

ًمن خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کامu " : کرد

بعد از اين کشورما، مانند ساير دول و . آزاد و مستقل اعuن نمودم 
قدرتھای جھان، آزاد است و به ھيچ نيروی، به اندازه يک سر موی 

و خارجی افغانستان مداخله که در امور داخلی  اجازه داده نمی شود
و اگر کسی به چنين امری اقدام نمايد، گردنش را با اين  نمايد

حافظ سيف (و سپس رو بجانب سفير انگليس » .شمشير خواھم زد
سفير انگليس با حترام » ! آنچه گفتم فھميدی « : نموده پرسيد) هللا

    ٧٥ ».بلی فھميدم: و تعظيم جواب داد

در روز  کشتاروحشيانه استعمارگران وقتی امان هللا خان از

مطلع شد، درمحکوم کردن آن  اپريل در شھرھای مختلف ھند ١٣

با يادآوری از قتل عام مردم ھند   مجلسی ترتيب داد و

ج/ليان واnباغ امرتسر، اشک ريخت ومردم را به  درnھور،دھلی،

مردم آزادی خواه افغانستان به  .جھاد عليه انگليس دعوت  کرد

خود را ١٩١٩می تاسوم  ی برحق شاه جوان خود لبيک گفتند وصدا

  .آماده کردند يعنی جنگ استق/ل برای سومين نبرد

مردم افغانستان در تحت رھبری زعامت  جوان ودليرخود شاه 

که باقوی ترين قدرت استعماری وقت،  امان هللا،نخستين مردمی بودند

قھرمانانه  ،يعنی انگليس که آفتاب در قلمروش غروب نميکرد

مذاکره  رزميدند و سرانجام انگليسھا را وادار به قبول متارکه جنگ و

 منطقی اين مذاکرات ۀنتيج .برای استرداد استق/ل کشور خود ساختند

بين نمايندگان افغانستان وحکومت ھند بريتانوی که پيمان صلحی بود
                                                

 .۶۵ دبليو،ادمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان، ترجمه زھما، ص- ٧٥



 ١٢٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

  اگست١٨  اسد مطابق ٢٨ در اگست در راولپندی امضاگرديد و٨در 

م به توشيح شاه جوان وبيدار افغان رسيد و افغانھا از آن پس ١٩١٩

روز استرداد استق/ل خودشناختند و آن بحيث  را  اسد٢٨ھمين روز 

  .را ھرساله گرامی ميدارند

  

  :نتيجه

ی  واقع رھبرهک( يکی از اھداف نخستين مشروطه خواھان دوم

 برادر ًظاھرا سردار نصرهللا خانولی در)محمود طرزی بودآن 

شھزاده جوان امان هللا خان داماد محمود طرزی در واقع امير، و

با توجه به . ، حصول استق/ل افغانستان از انگليسھا بود)قرارداشت

اھداف جنبش مشروطيت، تصميم قتل امير ازسوی اعضای  جبنش 

گرفته شده بود وبعد ازامضا در حاشيه قرآن به سردارنصرهللا خان 

مل سوء قصد برجان امير در شوربازار کابل سپرده شد و چون ع

 توسط عبدالرحمن لودين ،خطرجدی را متوجه جنبش کرده بود و

از قبيل عبدالرحمن خان وعبدالھادی امير دادن سزا به اعضای جنبش 

را به بازگشت خود از لغمان موکول خان داوی،وديگر مظنونين 

نبش پيش نموده بود، بنابرين اشخاص موظف برای نجات اعضای ج

ازمرگ نجات گروه خود را دستی نمودند و کار امير را تمام کردند و

  .دادند

 ،پوھاندحبيبی در کتاب جنبش مشروطيت متذکر ميگردد که

حبس داوی در زندان ار گ بسيار پر آزار بود ومدت ھقت ماه را در 

زيرا به اتھام شرکت در عمل سوء قصد بر  ،غل و زنجير گذرانيد

 هللا خان با عبد الرحمن لودين، عامل سوء قصد جان امير حبيب

زوnنه کشيده شده بود و قراربود امير  دستگير شده بود و بزنجير و



 ١٣٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

در باز گشت از ج/ل آباد او را با عبدالرحمن لودين اعدام نمايد، اما 

اجل به او مھلت نداد و خود در شکارگاه کله گوش لغمان شکار گلوله 

  . ٧٦.کسی ديگر شد

داشت آنچه گفته آمديم، معلوم ميگردد که قتل امير، يک با نظر

تصميم انفرادی نبوده بلکه از سوی حزب سری در بار با مشورت 

رجال مؤثر دربار بشمول نايب السلطنه برادر امير وعين الدوله 

پسرامير وسپھساnر محمدنادرخان وبرادرانش و محمدولی خان  خان 

وشجاع الدوله خان دروازی سرجماعه غ/م بچه گان خاص 

غوربندی طرح وتطبيق شده است، وجای برای اين خيال پردازی 

باقی نمی ماند که امان هللا خان، چنين امر بزرگی را با يک زندانی 

 درميان بگذارد و از او تقاضای رفع )داړه مار(راھزنی متھم به 

واو ھم مثل ھيروی فلم ھای باليود ھندی . مشکل افغانستان را بنمايد

کار امير را در يک چشم زدن  يکسره کند وامان هللا خان را به  

سلطنت برساند وسرانجام بعد از جنگ ھای نامرئی با 

انگليس،جسدش نه در ھديرۀ ابائيش درکامه يا ننگرھار بلکه  

  ؟ .درگوشه ای از چمن حضوری کابل بخاک سپرده شود

  پايان 

  

  

  

  

                                                
٧٦

   ١٣٠ص ،چاپ اول،جنبش مشروطيتحبيبی، -  
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  ممقالۀ پنج

  

  

  !آقای ستانيزی

  عتبار ساختن استقuل کشور،برای بی ا

  يريد؟ـگ میان انگليس وپاکست پول ازدر ــچق

  

  )٢٠١٤ سپتمبر/١٥- ٧نوشته شده در روزھای          (

  

، خانم زھره داود، بمناسبت بزرگداشت ٢٠١٤ اگست ٢٣درتاريخ [ 
 مين سالروز استرداد استقuل افغانستان،بدترين وتوھين آميز ٩٥از 

ی را به مردم افغانستان تقديم کرد، شنيدن کلمات ترين برنامه تلويزيون
توھين به استقuل افغانستان،وشاه امان هللا محصل استقuل کشور،از 

برای من چنان تکاندھنده بود ) داکترستانيزی(سوی مصاحبه شونده
که دوشب خواب را از چشمانم  ربود، وشايد مثل من، قلوب ميليونھا 

يحه دارکرده باشد،من برای کاھش افغان با احساس ديگر را نيزجر
اين درد بزرگ،با نوشتن اين مقاله ميخواھم درد ھموطنان خود را نيز 

  ]٢٠١۴/ ٧/٩سيستانی. کاھش دھم

  

  :مدخل

 سال پيش به ١٣از زمان حملۀ امريکا برافغانستان، يعنی  از 

بعد،  ما شاھديم که تجليل از روز استرداد استق/ل کشور، سال به 

حکومت مافيائی . ر و بی رونق تر برگزار شده استسال کمرنگ ت



 ١٣٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

کرزی که بد نام ترين غاصبان حقوق بشر را  در خود جای داده 

است، گاھی به بھانۀ عدم امنيت در کشور،زمانی به بھانۀ صرف 

جوئی در مصارف دولتی و وقتی  به بھانۀ تعيين روز شھيد بجای 

د استق/ل ، طفره  اسد، از تجليل و بزرگداشت روز استردا٢٨روز 

ميرود واين روز بزرگ ملی را، حتی درساحتی بوسعت ستديوم 

امسال نيز کرزی خان، فقط با . ورزشی کابل ھم  برگزار نمی کند

گذاشتن يک دسته گل برپای مينار استق/ل در در وازۀ وزارت دفاع 

  .ملی ، اين روز را به سخريه گرفت

زوينھای کابل، در در رسانه ھای جمعی داخلی از جمله تلوي

 اسد، روز ٢٨تدوير ميز ھای گرد در بارۀ اھميت و ارزش روز 

اع/ن استق/ل کشور نيز از زبان برخی کارشناسان وتحليل گران 

افغانی ، سخنان کم بنيه وبی ريشه  وضد ونقيضی شنيده می شد که 

 يکی -١-طورمثال، در تلويزيون کانال. انسان را به خنده و اميداشت

در : عوين که استاد تاريخ در پوھنتون کابل بود، ميگفت که از مد

 اسد ھيچ حادثه ای به ارتباط استق/ل افغانستان رخ نداده ٢٨روز 

پس چرا بايد ازاين روز تجليل بعمل آيد؟ او افزود که قرارداد . است

 اسد ١٨ اگست صورت گرفته که مطابق ٨صلح راولپندی درتاريخ 

اسبتی با روز استرداد استق/ل دارد وسپس  اسد چه من٢٨ميشود، پس 

روز ( ١٩١٩ فبروی٢٤: يک تعداد روز ھای ديگر را از قبيل

 فبروی ٢٨و روز ) سخنرانی شاه امان هللا در ميدان مرادخانی کابل

، و روزھای ديگری را نام ) روز تاج پوشی امان هللا خان( ١٩١٩

ان برای ما  معلوم برد ودر آخر ھم اظھارکرد که روز استق/ل افغانست

به اين استاد بی خبر از خدا واز تاريخ کشور، بايد ياد دھانی . نيست

 اسد روز توشيح قرارداد صلح راولپندی از جانب شاه ٢٨نمايم که 

  .امان هللا است
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 از راولپندی به کابل ده روز را در  صلح افغانىأتيبرگشتن ھ

د وبه توشيح شاه برگرفت تا نتيجه مذاکرات خود را به شاه پيش کن

  کامل سياسیاستق/لاع/م  به مناسبت ١٢٩٨ اسد٢٨روز . برسد

 )سابق وزارت امور خارجه(  زرنگارقصر در تاnرمحفلی افغانستان 

قراردادى که و. برگزار شدواقع بوستان سراى پارک زرنگار کنونى 

" على احمد خان" افغانى أتي ھسين رئيبعد از مذاكرات راولپندى ب

 ۀ امور خارجسكرتر " گرانتلتونيميھ" وقت افغانستان و ۀداخل ريوز

رسيده امضاء به  /دىي م١٩١٩ آگست سال ٨ خيھند برتانوى به تأر

با آنکه توانسته بود تائيد  على احمد خان،  قرائت گرديد،درنتيجهبود،

استق/ل افغانستان را توسط نامه يی جداگانه ازجانب انگليسھا بدست 

از  لغزش در قبول خط ديورند دراين قرارداداطر به خآورد؛مگر 

 .سوی محمودطرزی وزيرخارجه وشاه مورد انتقاد شديد قرارگرفت

از طرف شاه امان هللا خان مورد سرزنش و عتاب ، احمد خان یعل

 . شدفي سبکدوش و توقمقامش قرار گرفته از

 محفل بعد از امضاى سند استرداد نھميغازى امان هللا خان در
» جشن ملی «ۀ روز به مثابني از مردم خواست تا از،uل كشوراستق

 اريً اسد، روزى که افغانستان رسما اخت٢٨سان، نيبد. ندي نمااستقبال
 روز رسمى ثي به ح،ه بودآوردحق ارتباط با جھان خارج را بدست و

٧٧.استرداد استقuل افغانستان شناخته شد
  

از ھم  در بی  اسد، ب٢٨باوجود چنين صراحتی در مورد روز 

بی سی، کسی از افغانھا از  دوسال بدينسو، يک مقاله را تکرار پخش 

و نشرميکند و مينويسد که تا ھنوز  روز دقيق استق/ل افغانستان 

مشخص نيست،و مردم افغانستان از اين روز گاھی در نھم حوت، 
                                                

٧٧ --afghan.www://http
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 اسد ويا در اول سنبله  و ٢٨زمانی در ماه عقرب و گاھی ھم در 

. ھم در ششم جوزا از استق/ل افغانستان تجليل شده استروزگاری 

  بنابرين افغانھا تا ھنوز نميدانند که روز استق/ل شان کدام روز است؟

سال گذشته داکتر عبدالرحمن زمانی، وچندسال قبل من ھم ،در 

 اسد وعلت تفاوت بين روز امضای قرارداد صلح ٢٨مورد روز 

ش، ١٢٩٨ اسد ١٨ق  مطاب١٩١٩راولپندی در ھشتم اگست 

توضيحاتی داده ايم و من گفته بودم، ده روز را در برگرفت تا ھيأت 

مذاکرات صلح افغانی از ھند برتانوی به کابل برسند و نتيجه 

مذاکرات خود را به توشيح شاه برسانند، و بعد ھا نيز در مقاnت 

در » بی بی سی«جداگانه توضيح داديم و به ترديد چرنديات اجير

روز استق/ل افغانستان و برخی عناصر مغرض واجير شده مورد 

پرداختيم ، ولی از آنجايی که اشخاص اجير وموظف شده ، وظيفۀ 

خود را انجام ميدھند، به نوشته ھا و توضيحات من و داکتر زمانی و 

داکتر سيد عبدهللا کاظم و داکتر نجيب هللا بارکزی وساير افغانھای 

سرنای خود پف کرده راھی ھستند تا مليگرای گوش نميدھند ودر 

ذھن جوانان را مغشوش و دل باداران خود ودشمنان افغانستان را 

   .خوشنود کنند

 من  تمام اين نوع تبصره ھا و نوشته ھا ومصاحبات را جزئی 

از برنامه ھای  حساب شده تبليغات مخربی ميدانم که در نھايت سر از 

 ISI انگليس وMI٦زير لحاف کثيف سرويس ھای جاسوسی 

زيرا انگليس وپاکستان ھردو  با افغان وافغانستان، . پاکستان می کشند

دشمنی ديرينه دارند و تا افغانھا را از غرور آزادمنشی واستق/ل 

 nنيستند) رھاکردنی(طلبی از درون، تھی  نکنند، ماندن وا.  

 شکست ھای مکررانگليس از دست افغانھا در قرن نزدھم و 

پس از تھاجم امريکا برافغانستان، و ناکامی نيروھای  ٢١در قرن 
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نظامی انگليس در ھلمند به بھانۀ محو کشت ترياک، ولی در واقع 

غارت منابع يورانيم افغانستان از  کوه ھای خان نشين در ھلمند سفلی 

توسط اين نيروھا، و  تلفات صد ھا سرباز انگليسی در وnيت ھلمند ،  

که نفرت و کينه و حس انتقام گيری انگليس از ازدnيل و عواملی اند 

  .افغانستان را قمچين ميزند

پاکستان نيز از روز تولدش از بطن استعمار تا کنون، بدليل 

ادعای افغانستان برمناطق آنسوی خط ديورند، با مردم افغانستان 

ھيچگاھی سرآشتی نداشته وندارد و تا توانسته افغانستان را از پشت 

ًواکنون ھم عم/ جنگ اع/ن نشده ای را عليه مردم . خنجر زده است

افغانستان در وnيات جنوب شرقی به راه انداخته است و ميخواھد 

سرحدات خود را  به داخل خاک افغانستان تا ھرکجا که ممکن باشد 

  .پيش بکشد

سازمان ھای مخفی مخوف انگليس و پاکستان درھمفکری  

دی ونا امنی افغانستان از ھيچ وھمکاری کامل، برای تخريب و نابو

آنھا برای آنکه ، غرور و . توطئه ودسيسه يی دريغ نمی کنند

احساسات آزادی طلبی افغانھا  را جريحه دار بسازند، اين بار يکی از 

دکتورا ) نوعی انگليسی(افغانھای فرومايه را که در رشتۀ الھيات 

دھد، برای دارد،و دريک پوھنتون امريکائی درس موnنا شناسی مي

 و بدنام ساختن »استقuل کشور«تخريب يگانه افتخار افغانھا، يعنی 

 وارد )اعليحضرت امان هللا خان غازی(محبوب ترين پادشاه افغانستان

 به روی ٧٨»ستانيزی«ميدان کرده اند  تا در جامۀ يک پشتون از قبيلۀ 

                                                
. شد قبيله غلجی ميبابه  مربوط  وسليمانخيل  خيلستانيزی، شاخه ای از طايفۀ سليمان-  ٧٨

ًسليمان خيل ھا، عمدتا از پيروان ومريدان حضرات شوربازار کابل اند وھنگامی که شاه امان هللا 
در رأس قوتھای قندھاری برای فتح مجدد کابل بسوی غزنی پيش می آمدند، درنزديکی غزنی 

وچون شاه نميتوانست . مورد  حمuت شديد اقوام سليمانخيل واقع شد وتلفاتی برجای گذاشت
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  سال  قبل٩٥پردۀ تلويزيون بيايد و بگويد که افغانستان، نه در 

و با بی حيائی بگويد . استق/ل داشته است و نه اکنون استق/ل دارد

که، شاه امان هللا، يکی از شاھان وطن فروش افغانستان بود و حتی 

( بدتر از پدر وپدرک/ن خود، ونيز بدتر از امير محمديعقوب خان

  بوده است ؟؟؟) کسيکه معاھدۀ گندمک را با انگليس امضاءکرد،

  

  در تاريخ معاصرافغانستان هللا جايگاه شاه امان

 بعد از احمدشاه بابا،ھيچ يک از شاھان درتاريخ معاصرکشور
وشھزادگان واميران ورئيسان جمھور افغانستان، به پايۀ شاه امان 

  : زير هللا غازی نميرسند،بخصوص در موارد

استقuل : شاه امان هللا،يگانه پادشاھی درافغانستان بود که
  .ام استعمار انگليس حاصل نمودافغانستان را از ک

شاه امان هللا، يگانه رھبری درافغانستان است که برای تساوی 
ًحقوق زنان با مردان وتساوی حقوق احاد افراد اين کشورعمu دست 

بکار شد و برسرعملی کردن اين برنامه ھا، تاج وتخت خود را از 
  .دست داد

 که  برای  شاه امان هللا ، يگانه شاھی درافغانستان است
نخستين بار درافغانستان  قانون اساسی را با عالی ترين مبانی 
حقوقی  آن برای مردم کشور وضع وتصويب نمود و در راه تطبيق 

  .ًآن عمu گام نھاد

                                                                                                    
رخون ريزی افغانھا برای تاج وتخت خود باشد،عساکر ورجال معيتی خود را مخاطب ساخته ناظ

بعد از سخنرانی کوتاھی آنھا را از جنگ کردن منع نمود وازغزنی دوباره به قندھار برگشت واز 
بنابرين بعضيھا، سخنان تخريش گر  داکتر ستانيزی را ناشی از خصومت ذاتی . کشورخارج شد

اما من منشاء . موع حاکميت درانی ھا ميداننديمان خيل با شاه امان هللا ودر مجلۀ سلوتاريخی قبي
  .سخنان او را  توطئه سازمان ھای مخفی پاکستان وانگليس تصورميکنم
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شاه امان هللا، نخستين شاھی درافغانستان است که در طول 
دورۀ زعامتش ، ھيچ فردی از آزادی طلبان و منتقدين خود را به 

  .دان نسپرد و جان کسی از آزادی خواھان را نگرفتزن

شاه امان هللا، نخستين پاشاھی درافغانستان است که دست به 
تعميم معارف در سراسر کشور زد و بازھم نخستين شاھی است که 
خود به تدريس کuن سا:ن پرداخت و در اين زمينه،روش خاصی را 

  .برای سواد آموزی کuن سا:ن وضع نمود

امان هللا، نخستين پادشاھی درافغانستان است که درمدت شاه 
ده سال زعامت خود،از ھيچ کشور خارجی کمک پولی نگرفت  

  .ومستقuنه حکومت کرد

 در ١٩٢٨شاه امان هللا،يگانه شاھی است که در لويۀ جرگۀ 
اين نماد استعمار (پغمان؛ آزادی زن افغان را با برداشتن چادری 

ه ثريا وخواھرخود زينب، اعuم نمود ويک از روی ملک) واستحمار
  .گام انقuبی ديگر بر گام ھای اصuحی دولت خود به جلو گذاشت

 شاه امان هللا، يگانه شاھی درافغانستان است که برای 
نخستين  بار، محراب و منبررا در نماز جمعه از اختيار مu وخطيب  

 پيش از او بدست خود گرفت وخطبه  ونماز را خود قرائت ميکرد و
وبعد از او ھيچ يک از شاھان و رھبران افغانستان جرئت گرفتن 

  .منبر ومحراب نماز را از مuيان وخطيبان مساجد نداشتند

آيا يک چنين رھبری دلسوز،مردم دوست،روشنفکر، تحول 
طلب،مترقی،عاشق استقuل وتعالی  وسربلندی افغانستان ، :يق 

 يک رسانۀ  بين المللی ميباشد؟ توھين کردن و ناسزا گوئی در سطح
  !ھرگز نه:اگر کمی عقل وانصاف داشته باشيم، خواھيم گفت

حال از شما ھموطنان با احساس وآگاه می پرسم که اگر ما 
،استقuل کشور ومحصل آن شاه امان هللا ملقب به اعليحضرت 
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غازی،و دورۀ ده سالۀ حکومت مشروطه خوھان وطن پرست وضد 
ا از تاريخ کشور خود پاک کنيم، آيا چيز ديگری استعمارانگليس  ر

ھست که فرزندان ما به آن افتخار کنند ودر ميان ساير ملل جھان 
خود را سربلند احساس نمايند ؟  منکه چيزديگری برای افتخار 

  .ونگارش  تاريخ کشورنمی بينم

  

در برابر استق/ل کشور » ستانيزی«اين موضع گيری خصمانۀ 

 ،يک موضع گيری خاينانه وضد ملی است که نظير آن و شاه امان هللا

را در طول تاريخ استق/ل کشور از زبان ھيچ افغان با وجدان ونيز 

حتی گروه خراسان . نشده استوشنيده ھيچ افغان وطن فروشی گفته 

طلبان ھم، که در صدد تعويض نام افغانستان اند،تا کنون مثل آقای 

 پا ننموده اند ونسبت به  استق/ل ستانيزی، وجدان وشرف خود را زير

افغانستان که محصول فداکاری  وجانبازی مشترک پدران و نياکان با 

شرف ما، در راه حصول استق/ل وآزادی بوده است،چنين  بی 

وشاه امان هللا را که در . حرمتی ننموده و آنرا به تمسخر نگرفته اند

ج و تخت خود را راه حصول استق/ل از سلطۀ استعمار انگليس ، تا

ولی آقای ستانيزی ، . از دست داد، نيزخاين و وطن فروش نگفته اند

با وقاحت وزبونی تمام، بدون احترام به خونھای ريخته شده مردم 

افغانستان در راه استق/ل و آزادی،اين گوھر بی ھمتای زندگی افغانھا 

اميدن را به تمسخر گرفت و با بيھوده خواندن استق/ل کشور وخاين ن

شاه امان هللا، وظيفه ای که ازجانب استخبارات پاکستان وانگليس به 

وی محول شده بود،بخوبی  ادا نمود ومردم وطنپرست و استق/ل 

  .طلب افغانستان را شوکه نمود
  

  کسی،ازشخصی پرسيد چطور : متل معروفی است که گويند
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ميتوان به شھرت رسيد،شخص گفت اگر ميخواھی زود به شھرت 

، آنگاه بزودی ھمه مردم ترا )نجاست کن(سی، برو در مسجد برينبر

  .خواھند شناخت وھر لحظه از تو ياد خواھند نمود

البته به ( اکنون ھم، آقای ستانيزی، برای رسيدن به شھرت

، خواست راه صد ساله را يک شبه )حيث يک عنصر ضد مفاخرملی

ب را مصاحبه آسان ترين راه رسيدن به  چنين شھرت کاذ. طی نمايد

با خانم زھره داود، در تلويزيون آرياناافغانستان تشخيص داد، و با 

جفنگيات تھوع آورش، يک شبه تمام مردم افغانستان وجھان او را 

شناختند که يک آدم خاين به افغانستان ، خاين به ملت افغانستان، 

وخاين به استق/ل افغانستان است وکسی است که تا خود و وجدان 

وملت . را نفروخته باشد، دھن به گفتن چنين nطاي/ت باز نميکندخود 

  .افغانستان را چنين توھين ودر انظار جھانيان خوار وکوچک نمی کند

   

  !مردم شرافتمند افغانستان 

 داکترستانيزی بدون شرم وخجالت از مردم افغانستان ، از 

د برای مردمی که وی را به اميد خدمت به ميھن و استق/ل کشور خو

تحصي/ت عالی به خارج فرستادند، با زير پا نمودن وجدان علمی 

خود، از پشت تريبون يک شبکۀ جھانی ،يک باره برتمام افتخارات 

وملت سربلند و آزادی دوست . تاريخ افغانستان خط بط/ن کشيد

افغانستان را در انظار جھانيان ، خوار و ذليل جلوه داد و با وقاحت 

يل از روز استرداد استق/ل افغانستان، غلط است ، تجل: تمام گفت

وبرای فريب دادن اذھان عامه، ع/وه کرد که ما ھيچ وقت زير سلطۀ 

بيگانه نبوده ايم  وبنابرين ھيچ ضرورتی وجود نداشت که مردم 

بنابرين اين جنگ با انگليسھا منافع . افغانستان با انگليس ھا بجنگد

ول سبسايدی که انگليسھا  به افغانستان که افغانستان را از ميان برد وپ
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بدينگونه اين داکتر . تا حيات امير حبيب هللا خان می دادند قطع گرديد

وظيفۀ خود را در برابر باداران انگليسی خود ادا کرد و دل دشمنان 

  .افغانستان  را شاد نمود

،با چنان موضعگيری ضد ) ISI (و ) ٦MI( اين داکترساخت

در جبھات  ١٩١٩اران شھيدا فغان که در جون ومی ملی خود، به ھز

خيبر وپکتيا و قندھاردر راه حصول استق/ل خونھای خود را ريخته 

  .بودند توھين روا داشت 

 اين داکتر وجدان باخته ، به عقل و شعور مردم افغانستان که 

 سال، ھرساله روزی را بنام روز استق/ل جشن ٩٥در طول  

  .ينمودند، توھين کردميگرفتند و شادمانی م

اين داکتر،به عقل و فراست و تعھد مشروطه خواھان دوم و 

تمام آزادی دوستان افغانستان،  که گرفتن استق/ل کامل سياسی  از 

  .استعمار انگليس درسرلوحۀ مرام شان مشخص شده بود، توھين نمود

اين داکتر، به فھم و شعور تمام شاھان وصدراعظمان و 

معه افغانی ، بعد از امير حبيب هللا خان تا امروز ، سياستمداران جا

  .توھين نمود

اين داکتر، به تمام جنراnن وافسران عالی رتبه که حافظ 

استق/ل وتماميت ارضی وحاکميت ملی افغانستان از روز استق/ل تا 

  . امروز بوده وھستند، توھين کرد

ز ھای اين داکتر، به تمام سربازان ومنسوبين اردو که در رو

جشن استق/ل ازمقابل پادشاھان يا رؤسای جمھور افغانستان ، رژه 

  . رفته اند و بيرق استق/ل را بلند داشته  بودند، توھين کرده است

اين داکتر ، به تمام زنان ودختران و شاگردان معارف و 

 سال گذشته، بخاطر استق/ل ٩٠محص/ن پوھنتونھا که در طول 
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 داشتن استق/ل و جشن آن  احساس  غرور و ترانه خوانده اند و از

  .شادمانی ميکرده اند، توھين کرده است

اين داکتر،به درک وفھم تمام نويسندگان، شاعران، متفکرين و 

تاريخدانان وآزادی خواھان افغانستان که تا امروز در وصف استق/ل 

 و آزادی افغانستان قلم زده اند و تاريخ نوشته اند و يا شعر وچکامه

  .سروده اند، توھين کرد

 آنانی که در جشن استرداد استقuل :اين داکتر آنجا که ميگويد

افغانستان شادمانی ميکنند،مثل اينست که در عروسی مادر خود 
 به مقام زن وتمام مادرانی توھين ميکند، که ميخواھند با مرد برقصند،

  .دومی ازدواج کنند

ؤسای جمھور کشورھای اين داکتر، به دانش و دپلوماسی تمام ر

متحابۀ جھان که ھرساله به مناسبت روزاسترداد استق/ل افغانستان 

پيامھای تبريکه عنوانی زعامت افغانستان فرستاده اند، توھين روا 

  . داشت

اين داکتر الھيات ، چون از تاريخ افغانستان آگاھی اندک دارد 

ان گز ميکرد  ،در مصاحبه خود با گرداننده برنامه،آسمان را با ريسم

. وتا اخير مصاحبه  برای اثبات مدعيات خود، ھيچ سندی ارائه نکرد

و اين نشان ميداد که اط/عات وی از تاريخ افغانستان، در سطح 

ولی بی شرمانه طوری افاده ميفروخت که جامع . پائينی قرار دارد

الکماnت و يگانه نابغۀ تاريخ است که اينک خداوند آنرا در سرزمين 

  .ريکا به افغانھا ارزانی کرده استام

مگربزودی صحبت ھای بی منطق و ضد ملی و ضد افتخارات 

تاريخی افغانستان از زبان او،ما را از وجود چنين نابغه ای نا اميد 

ساخت، واين ترس در دلھا ايجاد گرديد که نکند، يک صديق افغان 

ی تھوع ديگر از آنسوی اوقيانوسھا سربرآورده که با در فشانی ھا
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بدبختی افغانھا اينست که نوابغش . آورش،دل آدمی را به اوق می آورد

يا ديوانه اند يا اجنت ھای وجدان  فروخته در خدمت بيگانه ھا اند و 

به دھل بيگانگان ميرقصند وآبروی خود وکشور ونواميس ملی را به 

  .باد ميدھند
  

 داود جالب است که اين انسان فرومايه، ھرگاھی که خانم زھره

ًکه من يک امانيستم ، ولی او فورا ! به او ھوشدار ميداد که احتياط 

لعنت به چنين . بجواب خانم زھره ميگفت منھم امانيست ھستم

امانيستی باد، که يکسو مدعی باشد که من امانيستم واز سوی ديگر 

ًواقعا آدم بايد خيلی . شاه امان هللا غازی را خاين ووطن فروش بشمارد

ان و بی حيا و فرومايه ونراد باشد تا به چشم مردم وشنونده بی وجد

  .خاک بپاشد و بازھم بگويد من امانيست ھستم» ستانيزی«ھايش مثل 

مردم افغانستان، بايد ھوشيار باشند و بدانند که داشتن ديپلوم 

داکتری و داشتن کرسی استادی درپوھنتون ھای خارجی، و پشتون 

. ن دوستی  وحق بجانب بودن نيستبودن،ھيچ کدام  به معنی وط

سرويس ھای اط/عاتی ميتوانند با پول يا انتريگ ھای ديگر، استادان 

و پروفيسران و داکتران و تحصيل يافته گان را بخرند و در خدمت 

سرويس ھای مخفی  برای رسيدن به اھداف خود، از . خود قرار دھند

ه ميکنند تا تير وجود ھمينگونه افراد و اشخاص تحصيل کرده استفاد

بدون ترديد، داکتر ستانيزی، تمام . خود را به ھدف بنشانند

خصوصيات يک جاسوس تحصيل کرده با داشتن کرسی تدريس در 

پوھنتون امريکائی را دارد و ھيج کس ھم بر او بدگمان نميشود که او 

در بدل گرفتن امتيازات ، به وطن و مردم وطنش خيانت کند، بنابرين 

اين لحاظ در خدمت گرفته اند که ميتواند با زبان نرم و او را به 

استادانه خود، ميليونھای پشتون ساده و بيسواد وقوميت گرا را بدنبال 
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خود بکشد، و به بھانه دفاع از حقوق تلف شده شان، به آنھا تلقين نمايد 

که پشتونھا حيثيت قلب افغانستان را  دارند،و بقيه مردم بمنزلۀ دست و 

وده و شکمبه وغيره عمل ميکنند که بايد برای حرکت اين قلب پا و ر

  .پر ازعاشقان پاکستان وعاشقان نابودی افغانستان کار کنند

آقای ستانيزی با پرروئی ادعا ميکرد که پاکستان خواھان 

نابودی وتجزيۀ افغانستان نيست، چون اگر افغانستان تجزيه شود، 

. با افغانستان يکجا خواھد شدميترسد که پشتونھای آنسوی خط ديورند 

مگر ساير ھمسايه ھای افغانستان،مثل ايران و ازبکستان وتاجيکستان 

چونکه در افغانستان، مردم . وترکمنستان خواھان تجزيۀ افغانستان اند

بسياری از ھمتباران خود را دارند، ستانيزی ميگويد که سايراقوام 

يه شمال وغرب ، افغانستان بخاطرع/يق قومی درکشور ھای ھمسا

قابليت پيوستن به آن کشورھا را دارند،مگر پشتونھا چنين ع/يقی 

ستانيزی برای اثبات اين ادعای . برای پيوستن با ھمسايه را ندارند

ميان تھی خود ھيچ سند و برگه ای ارائه نميداد، ولی سعی ميکرد، 

ان ع/يق وانگيزه ھای قومی را در ميان اقوام با ھم برادر افغانست

،تحريک نمايد تا ھريک خود را جدا از ساير اقوام افغانستان تصور 

اين سخنان آقای . نمايند و از ھرگونه وحدت با ھمديگر بپرھيزند

ستانيزی مثل زھر کشنده ايست که افتراق قومی را در افغانستان دامن 

ميزند و زمينۀ تجزيه و نابودی افغانستان را ھرچه زودتر فراھم 

عنت باد برچنين پشتون بی وجدان که نه تنھا به استق/ل پس ل. ميکند

افغانستان اھانت ميکند، بلکه برای تفرقه وجدائی اقوام افغانستان 

  . مزبوحانه ت/ش ميکند
 

  بود؟ هللا، يک کشور مستقل آيا افغانستان قبل از شاه امان

  موضعگيری وطن پرستانۀ شخصيت ھای ملی ونيک نام 
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نی،داکتر سيد عبدهللا کاظم، جناب ولی داکتر زما: کشورھريک

 احمدنوری، پوھندوی شيماغفوری،  م/لی نظام، زرغونه عبيدی،

 صالحه جان وھاب،احسان هللا مايار،جليل غنی، عارف عباسی،

فارانی،داکتر سيدخليل هللا ھاشميان،داکتر نجيب هللا بارکزی  مسعود

تانيزی،نه وديگرھموطنان ميھن دوست،در برابر جفنگيات داکتر س

تنھا حقانيت موقف مرا تائيد ميکند، بلکه نظريات ھريک از اين 

 جوانان وطن نيز خواھند ی برایبزرگواران درس ھای سودمند

رسالت ودين ملی ھرصاحب قلم وطن دوستی است تا مثل .بود

شخصيت ھای فوق الذکر با احساس مسئوليت در برابر استق/ل 

جواب ياوه گوئی ھای اشخاصی وافتخارات تاريخی اين کشور، به 

  .امثال ستانيزی ھا بپردازند

 اين نوشته را که اين موضعگيری ھا مرا برآن داشت تا بقيۀ

بنابر تکليف صحی کمی به تأخير افتاد،درمعرض  قضاوت خوانندگان 

  . ارجمند بگذارم

  داکترستانيزی ، در ارتباط  استرداد استق/ل افغانستان، ميگويد

 زيرا افغانستان ھيچوقت يست بيش نه ای تقuل افغانستان افساناسترداد اس  :

 دارای سياست آزاد بوده و با  مستقل وآزادی اش را از دست نداده و ھميشه
 اوعuوه  ميکند که جنگ سوم افغان .کشور ھای ديگر روابط داشته است

 وانگليس، بخاطر استرداد استقuل کشور، بی معنی وغير ضروری بود و نتيجه
اش فقط  به باز شدن سفارت شوروی درافغانستان وقطع امداد پولی انگليس به 

  .افغانستان انجاميد

تاريخ، !  آقا: ولی به جواب اين داکتر اسطوره ھا بايد گفت که

دوران سنگ اسطوره نيست، وخواننده وشنوندۀ امروز نيز، افراد 

چه از بيسواد و n شعور نيستند، که ھرجديد وعصرمغاره نشينی و

مردم . يک ذھن خيال پرست، برون آيد، چشم وگوش بسته  قبول کنند
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فھم و درک   دانش دارند، امروز، برخ/ف شما خيلی عقل دارند،

ومنطق دارند وھيچ سخنی را بدون سند و برھان وشواھد قبول نمی 

اين فقط شما استيد که ھر واقعيت  را ، بازتانی از اسطوره و . کنند

کنيد و پروای آنرا نداريد که با گفتن چنين افسانه ھايی افسانه فکر مي

  .مردم بريش تان می خندند

اگر افغانستان، بگفتۀ :  بگذار، ازاين داکتر افسانه ھا بپرسم که 

ًشما ھميشه مستقل بوده است، پس لطفا سفراء افغانستان را در عھد 

 شاه زمان وشاه محمود سدوزائی وسپس در عھد اميردوست محمدخان

م اسو امير شيرعلی خان وامير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا خان ،

ببريد و بگوئيد افغانستان در کدام يک ازکشورھای ھمسايه مثل،ايران 

و ھند برتانوی، بخارا و ترکيه عثمانی  و ديگر کشورھای اس/می 

  سفير داشت ؟

البته که اسم برده نمی توانيد،چون سندی دراين زمينه ارائه 

پس معلوم ميشود که افغانستان ھيچ سفيری در . ده نميتوانيدکر

کشورھای ھمسايه از مسلمان تا نا مسلمان نداشته است وعلت آن، 

اينست که افغانستان از ھنگامی که با انگليس داخل راوبط دپلوماتيک 

-١٨٠٩از(شده است، يعنی از زمان شاه شجاع تا امير حبيب هللا خان

ی خود مستقل نبوده است و بدون اجازۀ ، در سياست خارج)١٩١٩

انگليس ھا نميتوانسته با ھيچ کشوری ديگر روابط ديپلوماتيک داشته 

 به ک/م ديگر، افغانستان يک کشور تحت الحمايه و زير نفوذ .باشد

  .سياسی انگليس بوده است

استعمارانگليس به اشکال مختلف کشورھای دور و نزديک 

ًمث/ از طريق  ی خود در می آورد،خود را زير سلطه ونفوذ سياس

ايجاد کمپنی تجارتی ،بعد از طريق حملۀ نظامی واشغال آن کشور را 

به مستعمرۀ خود مبدل ميکرد، اقداماتی که در نيمقارۀ ھند، وغيره 
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راه سومی زير نفوذ قراردادن کشورھا،از طريق . کشورھا عملی نمود

ن وسرکردۀ يک تحميل  فشارھای خارجی بود که شاه ، امير، خا

اميرنشين را وادار به بستن قرارداد دوجانبه وسه جانبه ميکرد وبا قيد 

موادی که رنگ وبوی دوستی داشت، انگليس خود را مکلف به 

پرداخت کمک مالی ومعاش   مستمری به امير يا رئيس کشور مورد 

واميران ) بلوچستان(نظر ميساخت، مانند امير افغانستان، خان ک/ت

  .اين  نوع روابط نيز شکل ديگری از استعمار استسند،که 

قبل ازشاه امان هللا  بدينسان ديده ميشود که اميران افغانستان،

بطورکل  تحت الحمايۀ انگليسھا بودند و از خود اراده واختياری در 

مطالب  .برقراری مناسبات دپلوماتيک با کشورھای آزاد جھان نداشتند

  .رددآتی در ھمين راستا ارائه ميگ

  

  آغازتuش انگليس برای سلب استقuل خارجی افغانستان

 ١٩ و ١٨بايد توجه داشت که انگليس ھا در سراسر قرون

بخصوص بعد ازآغاز بازی بزرگ ميان انگليس و روسيه در آسيای (

، از ھرقدمی که از )مرکزی که افغانستان مرکز ثقل اين بازی بود

ھند برداشته ميشد ، بسيار سوی روسيه يا فرانسه به قصد رسيدن به 

  .ًنفرت داشتند و در برابر آن از خود شديدا عکس العمل نشان ميدادند

زمانشاه براى فتح دھلى ًمث/، زمانی که زمامدار افغانستان 

اين اقدام  ،)١٧٩٨( پيش رفت دست به لشکرکشى زد وتا nھور

  وکردهکه زمانشاه با ناپلئون دست يکى آوازه  يکجا با اين ،زمانشاه

انگليس ھا را سخت پريشان ساخت، و  پيش می ايد، بمنظور فتح ھند

نخستين ضربت مھلک خود را بر پيکر  )تفتين(دپلوماسىازطريق 

به ھند شرقی؛ nرد ويسلى حاکم اعلى کمپنى : افغانستان وارد کردند

 مھدى خان ملقب به بھادرجنگ نمايندۀ  (نمايندۀ ايرانى اnصل خود



 ١٤٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 ھدايت داد تا با دربار قاجاری تماس گرفته، )ايرانھرکمپنى در بوش

 را بر ضد دولت افغانستان تحريک و به کمک انگليس دولت ايران

بار يافت و در ) فتح عليشاه قاجار(مھديخان بحضور شاه. اميدوار کند

زمانشاه که در nھور است بر « : ضمن مطالب ديگر اظھار داشت 

ممالک کمپنى ه نفر شيعى از ظلم او بشيعان آنجا ظلم ميکند، ھزاران 

ھند شرقى پناھنده شده اند، اگر پادشاه ايران بر افغانھا حمله نمايد، 

براى اينکار بھتر است محمودشاه . ثواب جميل حاصل خواھد کرد

راکه در ايران پناھنده است با نيروى کمکى به ) برادر زمانشاه(

گرى زمانشاه بر  و ستمافغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه نمايد 

  »٧٩.شيعان خاتمه يابد

ر سر حاکميت خراسان و حدود دوکشور بّاتفاقا در اين ھنگام 

مکاتبات جدى  بين زمانشاه و فتحعلى شاه قاجار رد وبدل شده بود و 

را ايران اين پيش آمدھا کار تفتين انگليس را موثر تر ساخت و دولت 

  ور رسيده بود، درخراسان آن داشت تا براى زمانشاه که درnھ بر

  .مزاحمت خلق کند

وقتى شاه قاجار « :  فرھنگ از قول سرجان ملکم ، مينويسد

قريه مزينان سبزوار را محاصره کرد يک نفر افغان از طرف 

نامه اى با چند شال ظريف به عنوان ،وفادارخان وزير اعظم زمانشاه 

اين نامه در . خلعت براى حاجى ابراھيم وزير اعظم قاجار آورد

اگر حکمران ايران از حمايت « : صدراعظم زمانشاه نوشته بود

شھزاده محمود دست بکشد و اطمينان بدھد که به متصرفات افغانستان 

حمله نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور 

ھندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت رؤساى خراسان خود دارى 

                                                
٧٩

   ١٩١، ص ١ افغانستان در پنج قرن اخير ، چاپ ايران ، ج -  



 ١٤٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

تمام ايالت را تا چند ميلى ھرات رھا خواھد کرد تا به خواھد کرد و 

  »٨٠.تصرف شاه ايران درآيد

 معلوم نيست زمانشاه چگونه ودرتحت تاثير چه عواملی از 

، صرف نظر کرده و آن را )خراسان(متصرفات خود درغرب کشور 

درعوض سرزمينی که ھنوز بدست نياورده بود، در اختيار دولت 

 چنين مينمايد که زمانشاه در پايان کشيدگى ھا ًفارس قرار داد؟ ظاھرا

با دولت فارس به اين فيصله رسيده باشد که درصورتی که فتحعليشاه 

از کمک به برادرش، شاه محمود صرف نظر نمايد او درعوض 

  . ازخراسان در ميگذرد

 تماميت  انگليس بر ضد ضربت کمرشکناولين،بدينسان 

بدون جنگ و رويا روئی ن خراساوارد شد و  افغانستان ارضی 

به تصرف ايران در آمد، درحالى که زمانشاه به فتح ھند نايل نظامی 

نشد و بزودى توسط مخالفان خود دستگير و به دستور برادر خود شاه 

  ). ١٨٠١(محمود از نعمت بينائى محروم گرديد 

براى ايجاد کمربند مستحکم دفاعى انگليسھا  ، ١٨٠٩در سال 

رنجيت سنگ  ، و فرانسه ، با يک مانور نظامى در برابر روسيه

حکمران  پنجاب را وادار ساختند تا عھد نامه يى را به امضاء برساند 

که در آن دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود بشناسد و 

تعھد نمايد که بدون از انگليس با ھيچ کشور ديگرى داخل روابط 

   .سياسى و نظامى نگردد

ار داد رنجيت سنگ  را انگليس ھا در سال عين محتوای  قر

مونت ستوارت الفسنتن در پشاور به با شاه شجاع نيز توسط ) ١٨٠٩(

که در برابر خطر حمله فارس و رساند واز وی تعھد گرفت امضاى 

                                                
٨٠

  ١٩٢، ص ١ فرھنگ ، ج -  



 ١٤٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

دفاع از ھند بريتانوى بپردازد و نگذارد که ه فرانسه بر اين کشور، ب

البته انگليس نيز به . گرددپاى ھيچ فرد فرانسوى به افغانستان داخل

٨١.شاه شجاع عندالموقع کمک خواھد کرد
  

که سال آغاز بازی بزرگ ميان انگليس وروسيه [١٨٣٧درسال 

،ايران با تشويق وھمراھی مشاورين روسيه، برھرات ]ثبت شده است

حمله نمود و انگليس ھا خواستند جلو روسيه را در ھرات که دروازۀ 

بنابرين الکساندر برنس را به دربار . گيرندھندوستان پنداشته ميشد، ب

امير دوست محمدخان به کابل فرستادند تا امير را تشويق کند که به 

کمک شاه کامران درجنگ با ايران بشتابد،اما امير دوست محمدخان 

که شاه کامران را قاتل برادر بزرگ خود، وزيرفتح خان 

وخاندان خود نمی ميدانست،وھرگز وجود او را در ھرات به نفع خود 

ديد، شرط اشتراک خود را در جنگ با ايران ،منوط به  استرداد 

ھنوز . پشاور از چنگ رنجيت سنگ، دوست انگليس وانمود کرد

مذکرات برنس با امير دوست محمدخان به پايان نرسيده بود که کپتان 

ويکوويچ، به عنوان سفير روسيه وارد کابل شد و در اولين ديدار خود 

ير دوست محمد وعدۀ کمک استرداد پشاو از چنگ رنجيت سنگ با ام

امير دوست محمدخان ھم برای . را با زور وزر امپراتور روسيه داد

اينکه انگليس ھا را ترسانده باشد، تا به خواھش او گردن نھند، کاپی 

مکتوب سفير روسيه را به برنس داد و برنس ھم آنرا  به 

و دستور بازگشت فوری برنس به گورنرجنرال ھند فرستاد واز آنس

  . ھند رسيد و سفارت برنس درکابل ناکام گرديد

  انگليس ھا به اين فکر افتادند که روسھا در دپلوماسی از آنھا 

                                                
٨١

، مشھد ١٩٩٩ ،چاپ ١٩ستان درنيمۀ قرن  نظامی افغان-سيستانی،دونابغۀ سياسی-
  ١٨٣ايران،ص



 ١٥٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

جلو افتاده اند، بنابرين تصميم گرفتند تا افغانستان را از طريق نظامی 

، شاه برای نيل به اين منظور.  اشغال و به مستعمرۀ خود تبديل نمايند

شجاع را که در ھند آواره و در بدر ميگشت، پيدا کردند و با ھمراھی 

رنجيت سنگ، زعيم پنجاب يک قرارداد سه جانبه عقد کردند که به 

  .قرار داد مثلث nھور مشھور است

  

ميان شاه شجاع، رنجيت ) ١٨٣٨ -مثلث nھور(در قرارداد 

  :سنگ و نماينده انگليس گفته شده بود

 آنچه ممالك متعلقه اين روي آب سند و آن روي آب - مادۀ اول«

  سند مذكور كه در تحت تصرف و داخل ع/قه 

چون صوبه كشمير با حدود . است)  سنگرنجيت(سركار خالصه جي 

شرقي و غربي و جنوبي و شمالي اتك و چچه وھزاره و كنبل و انت 

و و غيره توابع آن  و پشاور با يوسفزايي و غيره و ختك و ھشتغر 

مچني و كوھات و ھنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر و بنو و وزير و 

تانك و گرانك و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و ديره 

اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي خان و كوت مشھين و 

عمركوت و غيره با جميع توابع آن و سھنگر و اروات مند واجل و 

و ھر سه كيچي ملك ميسنگره با تمام حدود حاجي پور و روح پور، 

› شه شجاع‹سركار شاه موصوف . آن، و صوبۀ ملتان با تمام ملك آن

و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومة الصدر، ھيچ دعوي 

   ٨٢ .نس/ بعد نسل و بطنا بعد بطن نبوده و نخواھد بود

  دوست ودشمن ھر سه سرکارات ممدوحين يعنی :مادۀ چھاردھم

  رنجيت وسرکار کمپنی انگليس بھادر وسرکار  سر کار خالصه جی

                                                
 ٣٢١، ص١، موھن :ل، ج٨١۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ٨٢



 ١٥١                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

  .شاه موصوف واحد است

بع آن در تصرف ميران اآنچه ممالک وتو: مادۀ پانزدھم ميگويد

سند الحال است، شاه شجاع الملک وسايرخاندان سدوزائی را نس/ بعد 

ر نسل و بطنا بعد بطن، بابت فرمان برداری يا باقيات معامله گذاری د

کاری نيست ونخواھد  و حال واستقبال با آن ممالک ھيچ دعوی وسر

پنج .(ًملک ومال ميران سنديه نس/ بعد نسل است وخواھد ماند. بود

  .) انگليس ھا تمام سند را اشغال کردند١٨٤٣سال بعددرسال 

شجاع الملک وساير خاندان «: تآن آمده اسمادۀ ھيجدھم در
 سرکارين عالين خالصه جی سدوزائی بدون استمزاج واستصواب

وسرکار کمپنی انگليس معامله وسروکار به احدی از سرکارين يعنی 
ًپادشاھان غيرنخواھد کرد واگر احيانا کدام سرکار غير، عزم 

لشکرکشی برملک سرکارخالصه جی يا صاحبان انگليس نمايد، بقدر 
   "٨٣.مقدور خود به مقابله آن بپردازد

رارداد nھور ديده ميشود، شاه چنانکه درمواد فوق الذکر ق

شجاع  چنان در تب بدست آوردن سلطنت افغانستان ميسوخت، که 

حاضر بود ،نيم افغانستان را به رنجيت سنگ و انگليس  ببخشد، 

  .بشرطی که آنھا وی را دوباره بقدرت برسانند

 افغانستان را اشغال کردند وشاه ١٨٣٩انگليس ھا در سال 

دست نشانده برتخت کابل برقرار ساختند، شجاع را منحيث يک شاه 

ولی آن شاه نگون بخت در ھيچ امری اختياری نداشت، وھرچه اجرا 

ميشد،از سوی انگليس ھا برسرمردم تحميل ميگرديد تا آنکه در 

 مردم کابل وحومه دست به قيام زدند وانگليس ھا را از ١٨٤١نومبر

ا متوجه شدند، که خاک وخانۀ خود پاک روفتند و بعد از آن انگليس ھ

                                                
 ٩٩٨-٩٩٥،صص ٢ فرھنگ،افغانستان در قرن پنجم،ج- ٨٣



 ١٥٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

حکومت کردن برمردم افغانستان ناممکن است، ولی ميتوان با پول 

  .برخی ازاين مردم را خريد وبه خدمت  خود در آورد

  

  وھر برافغانستان تجاوز کردند١٩انگليس ھا دوبار درقرن 

 و با ندندسارنکه نمايندگان روس خود را به دربار کابل آدوبار بعد از

ھی دولت متبوع خود ، خود را دوست افغانستان وعده ھای ميان ت

وانمود ميکردند وامرای افغانستان را از دوستی ونزديکی با انگليسھا 

  .برحذر ميداشتند

ان ويکوويچ ، به کابل تس از آنکه سفيرروسيه کپپباراول 

خود را مبنی برکمک به اميردوست دولت ووعده ھای ) ١٨٣٧(رسيد

 از چنگ سيکھا ابراز داشت، انگليسھا محمدخان برای استرداد پشاور

ًشديدا عکس العمل نشان دادند وسفيرخود الکساندر برنس رافورا از  ً

، خود ١٨٣٨در » اتحاد مثلث«وبا امضای معاھدۀ . کابل فراخواندند

ودر بھار سال .را برای لشکرکشی وتجاوز برافغانستان آماده ساختند

  ). ١٨٣٩اپريل (بعد آنرا عملی ساختند

ر دوم، ھنگامی که ديدند امير شيرعلی خان در کنفرانس وبا

از (در افغانستان  پشاور حاضر نيست نمايندگان دايمی انگليس را

برع/وه ورود  بپذيرد و) جمله درشھرھای کابل وقندھار وھرات

ھيئت انگليسی تحت رياست چمبرلين به کابل موافقت ندارد وبرعکس 

اجازه داده  ال ستوليتوفبه سفيرو ھيئت روسی تحت رياست جنر

سخت )١٨٧٨جوnی ( است تا به کابل بيايد وبا امير به مذاکره بنشيند

 برافغانستان بستند ن مرتبه کمر به تھاجم وتجاوزيبرآشفتند وبرای دوم

   ).١٨٧٨نومبر(

  با آنکه در ھردو تجاوز خود، انگليسھا سرانجام براثر مقاومت 



 ١٥٣                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 بيگانگان مجبور به ترک اين وجانبازی مردم افغانستان برضد سلطۀ

  .کشور شدند، اما در ھردو مرتبه دست خالی از افغانستان برنگشتند

در مرتبۀ اول،تمام سرزمين ھای افغانستان را که شاه شجاع 

قبل از رسيدن به تخت سلطنت کابل ، بموجب معاھده اتحادمثلث در 

ه جات شاور،وع/قپکشمير،  : به سيکھا واگذار شده بود، مانند١٨٣٨

کرم،به شمول ملتان،وديره جات وغيره برای دايم از افغانستان جدا و 

  .درتصرف انگليس باقی ماند

 با ١٨٧٩ ودر مرتبۀ دوم، براثر معاھدۀ گندمک درمی 

 کرم،سوات، پشين، اميرمحمديعقوب خان ، سرزمين ھای سيبی،

 باشگل، وزيرستان،دارو وچاگی،به شمول کويته ،چترال باجور،

 با ١٩٩٣در قرارداد نومبر  ر دست انگليس ھا باقی ماند ووچمن د

  .امير عبدالرحمن خان برآن جدائی مھرتائيد زده شد

ع/وه براينھا،انگليسھا،پس از ھردو تجاوزخود، برسياست 

خارجی افغانستان تسلط خود را حفظ کردند ودر تمام معاھدات خود با 

رافغانستان حق ندارد با امي: افغانستان، اين مطلب را تکرارکردند که 

دولت ديگری به غير از انگليس داخل روابط دوستی گردد وھرچه 
ودوست . بايستی به مشورۀ انگليس ھا صورت بگيرد انجام ميدھد

از اينست که . ودشمن انگليس را دوست ودشمن خود بشمارد
افغانستان تا روی کار آمدن اعليحضرت امان هللا خان فاقد استقuل 

سی وخارجی بود وجنگ سوم افغان وانگليس برای استرداد کامل سيا
  .استقuل سياسی عام وتام صورت گرفت که به پيروزی انجاميد

  

جناب ستانيزی ، آيا اط/ع داريد که  چرا امير عبدالرحمن خان 

پسر بزرگ خود شھزاده نصرهللا خان را به انگلستان فرستاد؟ در نامه 

پسرش به پادشاه انگلستان فرستاده ايکه امير عبدالرحمن خان بدست 
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بود، صرف ميخواست که انگليس اجازه دھد تا امير افغانستان، 

ًمشک/ت خود را بجای حکومت ھند برتانوی مستقيما با مقامات لندن 

مطرح کند، ولی چون ازاين نامه بوی استق/ل خارجی می آمد، 

هللا خان،نيز امير حبيب . انگليس ھا اين تقاضای امير را قبول نکردند

بعد از ختم جنگ جھانی اول، نامه ای به حکومت بريتانيا فرستاد،و 

در آن تقاضا کرد تا انگليسھا در بدل اين مسأله که او با دشمنان 

ھم پيمان نشد واجازه نداده بود تا مردم ) آلمان وترکيه(انگليس

سی افغانستان برضد انگليس ھا در ھند قيام کنند، امکانات استق/ل سيا

افغانستان را فراھم کند، اما انگليس ھا از وعده ای که به امير حبيب 

٨٤.هللا خان داده بودند، انکارکردند وجواب مناسبی به امير ندادند
  

  

  ! حى على الفuحمحمودطرزی وندای 

محمودطرزی، سياسمتدارو آزادی خواه برجسته و مؤسس 

ج درسرا) ١٩١٦دسمبر( ١٢٩٤درجدى جنبش مشروطيت دوم  

 ضد استعماری وضد تحت الحمايگی اجنبی يعنی  شديدۀاnخبار، مقال

امير حبيب هللا خان که ب/ وقفه از طرف ضد انگليسی، نوشت 

  :طرزی نوشته بود. سانسور گرديد

  ! حى على الفuح " 

  شرافت ملى، عظمت قومى خود را ! اى ملت نجيبه افغانيه...

                                                
: ناصر ضيائی،آخرين نامۀ امير حبيب هللا خان به حکومت برتانيه،پورتال افغان جرمن آنuين عبدا:حد- ٨٤

  .لينک ذيل ديده شود

 http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/nasser_ziayee_ahad_akherin_namay_amir_habibu

llah_khan.pdf 
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افغان ! ود راصيانت نمائيداستق/ل وحاکميت دولتى خ! محافظت کنيد

که به ديانت و ديندارى، به شجاعت و بھادرى، بغيرت و ناموس 

شعارى در تمام دنيا مشھور و معروف شده باشد، آيا اين را بر 

وجدان و ايمان و شرف و ناموس خود چسان گوارا کرده مى تواند 

 که نام حمايت و تابعيت دولت اجنبى غيردين و غير ملت براو باشد ؟

ًکu کu! حاشا ! حاشا  ُ ً افغان به بسيار آسانى و خوشگوارى مرگ ! ُ
ًطبا  ًرا قبول کرده ميتواند، ولى ھيچگاه، به ھيچ صورت قطعا، قا

کلمات متعفنه معده بشور آورنده تابعيت و حمايت را ھضم کرده نمى 
تواند، معنى صاف و صريح تابعيت و حمايت اينست که، يک دولتى 

بغير ازمن، ! بغير از من، ديگرى را نشناس« :گويدبديگر دولتى ب
بغير از من با ديگر دولتى عقد معاھدات ! باديگر دولتى حرف مزن 

بغير از من، بديگر دولتى نه ! يا رابطه مناسبات و معاھدات مکن 
معنى صاف و صريح استقuل ! سفير بفرست و نه سفير قبول کن 

دولت در ھمه چيزھايى که در تامه و آزادى کلمه نيز اينست که ، ھر
تا به حال ھرچه که بود، ...با: مذکور گرديد، مستقل و آزاد باشد 

ليکن بعد از اين افغان آن افغان نيست که از ! ھرچه که شد، شد! بود
   »٨٥ ....حقوق خود چشم پوشى بتواند 

طرزى با چنين صراحت لھجه و نوشته ھاى تنبيھى ضد 

نه زد و امير متوجه تحريک احساسات استعمارى خود، امير را تکا

بنابرين اين . استق/ل طلبى روشنفکران و مردم افغانستان گرديد

ًشماره سراج اnخبار را فورا سانسور و خود طرزى را به پرداخت 

                                                
 ١٢٩٤ جدى ا:خبار، سراج ١٦ شماره محمودطرزی، - ٨٥
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مرغى که بى «:  ھزار روپيه جريمه محکوم نمود و اظھار داشت ٢٦

   ٨٦». وقت آذان دھد، سرش از بريدن است

جنبش مشروطيت دوم درافغانستان، نمود که بايد ع/وه 

خرد محمود طرزی بود و يکی از  وانديشه و تدبير محصول فکر و

ًکه در رھبری آن ظاھرا سردار (  دوميتاھداف نخستين مشروط

شھزاده جوان امان هللا خان  نصرهللا خان برادر امير، ولی درواقعيت،

انستان از حصول استق/ل افغ) طرزی قرارداشت، داماد محمود

 وچون امير حبيب هللا خان در برابر اين آرمان سترگ .انگليسھا بود

مشروطه خواھان مانع بزرگی  شمرده ميشد، مشروطه خواھان به 

اين نتيجه رسيدند تا اين مانع را از ميان بردارند و راه را برای 

  .رسيدن به آزادی واستق/ل کامل سياسی کشور آماده کنند

برگردن ملت حق شناس هللا ضرت شاه امان اکمترين حق اعليح

بدون شک . افغانستان، تحصيل استق/ل کامل سياسى کشور است

ھرگاه او برضد انگليس، بخاطر استق/ل کشورش، مردم را به قيام و 

 با انگليس کنار مى آمد و از خودجھاد دعوت نمى کرد و مانند پدر

 شايد تا زنده دستورات انگليس در امور مملکت دارى پيروى ميکرد،

پادشاه افغانستان باقى ميماند و تا وقتى که انگليس نمى خواست ، بود 

 اما او که عاشق . قد علم نميکرد او ، ھيچکس ديگرى براى جانشينى

استق/ل و سربلندى ميھن و آزادى مردم وطنش بود، اين پادشاھى و 

و   .تاج و تخت را در قدم آزادى مردم و استق/ل کشورش گذاشت 

خطاب به در ميدان مرادخانی کابل،در اولين نطق چند ساعته اش 

مامورين وشھريان شرافتمند کابل  دم از استق/ل عام و تام افغانستان 

                                                
   ٨٢ ص درافغانستان، مشروطيت جنبش حبيبى،  پوھاند- ٨٦
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زد و سلطنت خود را مشروط به کسب استق/ل کامل کشور اع/ن 

   :نمود و گفت

من اين لباس سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا ! ملت عزيز من «

 من اين شمشير را     ! لباس استقuل را برای مادر وطن تھيه نسازمکه 

در غuف نمی کنم تا که غاصبان 

] شان[حقوق ملتم را به جای خود

ای ملت عزيز و ای ! ننشانم 

بياوريد ! سربازان فداکار من 

آخرين ھستی خود را برای نجات 

ئيد تا که سرھای وطن ، بيا

پرغيرت خود را برای خuصی 

 سخنان  اين "٨٧ !ا سازيم وطن فد

 سربازان جانب از خواه آزادی شاه

 غريو با کابل شھريان و وافسران

 امير باد اکبروزنده هللا ھای  ونعره

  امان هللا خان در لباس سربازی  ھنگام اعuم                .شد بدرقه! هللا امان

  رادخانی کابلدر م١٩١٩ فبروی ٢٤ پادشاھی  در                             

 را اع/م  سيجھاد برضد انگل١٩١٩ لي اپرريشاه امان هللا در اخ

 کاري پني سومی  براینمود و مردم شجاع افغانستان تا سوم ماه م

  اراده  وعزم ني اامديپ.  آماده شدندسيسرنوشت ساز با استعمار انگل

 شنھادي ملت افغان منتج به پۀ قاطبی بانی با پشتدي زعامت جدنيآھن

                                                
  رفيع هللا حبيب بقلم مقدمه، ٨ قانون،ص هللا،حاکميت امان  شاه- ٨٧



 ١٥٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 که دي گرد١٩١٩ در سوم جون سي انگلی سوز جنگ اۀمتارک

 نيافتخار به چن. در پی داشت افغانستان را یاسياستق/ل کامل س

 خود شاھد نيري شی   که با دادن جان ھای و چنان مردمیزعامت

 .  را به چنگ آوردندیآزاد

 غازى ، مردى وطنپرست و سخنور توانا و اديب هللا امان اشاه

حاکميت «در بيتى که خود سروده و درآغاز کتاب ماھرى بود و 

آزين شده ، احساسات وطن پرستى اش را چنين » قانون درافغانستان

 : بيان ميکند

  يکبارگى با جان و سر از دل گرفتارششــدم

  سازم چو گلزارش  خون عــزيز خويش تادھم

  

  : بھتر بوداز تمام معاھدات قبلی معاھدۀ صلح راولپندی 

 راولپندی نسبت به تمام معاھدات قبلی که با معاھدۀ صلح

. انگليس ھا به امضاء رسيده اند، بحال افغانستان بھتر ومفيد تربود

برتری ومزيت قرارداد صلح راولپندی  بر معاھدات قبلی يعنی 

برمعاھدات گندمک و ديورند، اينست که قرارداد صلح راولپندی، 

فغانستان گرديد، واز آن منجر به استق/ل سياسی جغرافيای موجودۀ ا

ببعد افغانستان در صف ملل آزاد جھان ايستاده شد و صاحب وقار و 

حيثيت يک کشور مستقل گرديد که ميتوانست با کشورھای آزاد جھان 

روابط سياسی، تجارتی وفرھنگی وھمکاری بر قرار نمايد و اين 

 از روابط را با فرستادن سفير خود به کشور متحابه و پذيرفتن سفير

در دورۀ امانی ، . کشور ھای دوست به افغانستان استحکام ببخشد

بخارا، اتحادشوروی، : افغانستان بيش از ده سفير  در کشورھای چون
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ايتاليا، آلمان، انگلستان، پوليند، ترکيه، ايران وھند برتانوی، وغيره 

. داشت که از منافع افغانستان دراين کشورھا دفاع ونمايندگی ميکردند

  مادۀ اول حالی که درمعاھدات قبلی، از جمله در معاھده nھور،دردر

 صوبه كشمير با حدود شرقي و غربي و جنوبي « :آن قيد شده بودکه 

و شمالي اتك و چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور 

با يوسفزايي و غيره و ختك و ھشتغر و مچني و كوھات و ھنگو و 

ر تا خيبر و بنو و وزير و تانك و گرانك و كاله باغ و ساير توابع پشاو

خوشحال گره وغيره با توابع آن و ديره اسمعيل خان و توابع آن و 

ديره غازي خان و كوت مشھين و عمركوت و غيره با جميع توابع آن 

و سھنگر و اروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، و ھر سه 

»  .ن، و صوبۀ ملتان با تمام ملك آنكيچي ملك ميسنگره با تمام حدود آ

ه شجاع و سايرخاندان سدوزايي را ا شتعلق دارد و به رنجيت سنگ

در ممالك مرقومة الصدر، ھيچ دعوي نس/ بعد نسل و بطنا بعد بطن 

   ٨٨ ».نبوده و نخواھد بود

  

   :درمعاھده گندمک گفته شده بود

 چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار« 

حكومت برتانيه شھر ھاي قندھار و ج/ل آباد و ع/قه . شده است

ھايي را كه اكنون تحت اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده و 

به استثناي كرم، پشين و سيبي  كه تحت تسلط و . سپارد واپس مي

انتظام برتانيه است، اما اين سلطه دايمي نبوده و ماليات آن بعد از 

. خلي ساnنه به امير افغانستان پرداخته خواھد شدوضع مصارف دا

را كه بين پشاور و ج/ل » خيبر«و » ميچني«حكومت برتانيه انتظام 

                                                
 ٣٢١، ص١، موھن :ل، ج٨١۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ٨٨
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آباد واقع است ، در دست خود ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد 

قبايلي را كه در اين دو منطقه تعلق دارند، برتانيه به دست خود خواھد 

٨٩ ».داشت
  

 : استآمدهدر مواد يکم وھفتم  ورندي دۀ در معاھد

 صاحب از واخان تا ري مملکت جناب امی و جنوبیحد شرق- ١

 نقشه شده و آن دهي که در نقشه کشی خطی به درازیرانيسرحد ا

  .ھمراه عھد نامه ملحق است خواھد رفت

که  قرار داده شد] با ھند برتانوی[در باب خط سرحدی « -٧

کشيده مشخص  نه بروغيل تا پيشاور خط مذکور را از چترال و گرد

به اين قسم که . نمايند و از آنجا ھم تا کوه ملک سياه معين نمايند

 مومند nل پوره، قدری از ۀاسمار وطايف و کافرستان و واخان 

و من ادعای حقوق خود را در باب  وزيرستان جزء مملکت من گرديد 

بلند خيل و  و ان باقی وزيرست استانسيه راه آھن چمن نو و چغايی و

ُکرم و افريدی و باجور و سوات و بنير ودير و چپ/س و چترال ترک 

ھر دو طغرا قرارداد نامه را در باب سرحداتی که معين شده  . نمودم

مھر و امضاء نموديم و در قرارداد نامه  و اجزاء سفارت  بود، خودم 

عای ھای دوستی اد چون افغانستان به طور : مذکور نيز ذکر شده بود

ًخود را درباب بعضی از وnيات چنانکه قب/ مذکور شده است قطع 

 لک روپيه ١٢لھذا به عوض اين ھمراھی وجه اعانه که سالی . نمود 

 لک ١٨به حال می پرداخت، بعد از اين سالی  دولت ھندوستان تا 

    ٩٠ ".روپيه خواھد داد

  

                                                
٨٩

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-  
 ۶٩٠، ص ١ج  ،درمسيرتاريخ غبار، - ٩٠
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  :معاھدۀ صلح راولپندی چگونگی

مينويسد که افغانستان شناس امريکائی  ،پروفيسرلودويک ادمک

ھيئت صلح افغانستان برياست علی احمدخان، واشخاصی که :

ھيئت افغانی . اکثرايشان پيش ازاين درھندوستان بودند، تشکيل گرديد

 با ھيئت ٢۶ به راولپندی رسيد و بروز ١٩١٩ جوnی ٢۵بروز 

ی کنفرانس برتاينه م/قات کرد وسران ھردو ھيئت با ايراد خطابه ھاي

از ) نماينده سياسی حکومت برتانيه(ھملتن گرانت.را افتتاح کردند

بيھودگی جنگ اظھارتاسف کرده گفت که تمام ھند مرگ اميرحبيب 

هللا را ماتم گرفتند وادعا کرد که نايب السلطنه از حمله افغانھا به 

ًتعجب افتاد وآنرا باورنميکرد، مخصوصا که چنين حمله را امان هللا 

حاn که اميرپشيمان شده وی آماده است صلح را . ئيد کرده باشدتا

از قيودی که [علی احمدخان در خطابه افتتاحيه خويش . تامين نمايد

برھيئت افغانی از جانب مقامات انگليسی مبنی برعدم حمل س/ح 

راجع به بيداری احساس ملی در ] وضع شده بود شکايت کرد وبعد

وی ياد . ه درافغانستان صحبت کرد سراسرجھان  ورشد اين روحي

آوری نمود که برتانيه وافغانستان بايد در برابر تھديد کمونيزم 

علی احمدخان گفت که حکومت ھند بدوستی افغانستان .ھمدستان شوند 

بيشتر ضرورت دارد تا اينکه افغانستان به دوستی ھندوستان محتاج 

ن دوستی علی احمدخان ع/وه نمود که افغانھا از آ. باشد

علی احمدخان ھرگز کوشش نکرد تا از . نديده اند) خيری(پاداش

وی  ادعا کرد که افغانستان برای  .عملکرد افغانھا معذرت بخواھد

صلح در خواستی نداده، بلکه بارنخست اين سکرتر خارجه برتانيه 



 ١٦٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

توسط عبدالرحمن ، نماينده افغانستان درھند،  بود که  پيامی به امير

   ٩١ .ضوع صلح فرستاده استراجع به مو

 که سردار بودتوضيح  سخن علی احمد خان به گرانت،چنين 

افغانستان دردھلی بود، ووقتی انگليسھا درجبھه سفير عبدالرحمن خان 

جنوبی مواجه باشکست شدند وقوتھای ملی  بسرکردگی جنرال 

خطوط عقبی جبھه مردم قبايلی  و،٩٢را فتح کردند" قلعه تل"نادرخان 

خود قراردادند، انگليسھا از حمله  ضربات مرگبار را زيردشمن 

در متارکه جنگ ومذاکره  باد منصرف شدند و چاره راآبرج/ل 

پس سفير افغانستان  را با خانواده اش از دھلى به پيشاور . ٩٣ديدند

که اردوى افغانى مى بايد بيست (آوردند و سپس شرايط متارکه را 

) ب بروند تا مذاکرات صلح آغاز شودميل از نقاط اشغالى خود به عق

سردارعبدالرحمن خان، در حالى که . بوسيله او بکابل فرستادند

 -خانواده اش را انگليس ھا گروگان نگھداشته بودند، فاصله پيشاور

رفت و آمد پيمود و موضوع  بوسيله اسپ  در ظرف ده روز کابل را

٩٤ .متارکه جنگ را آبرومندانه تأمين نمود
  

 دايرگرديد،علی ١٩١٩ جوnی ٢٩وم، که بتاريخ درجلسه د

  قبايل با آن روبرو احمدخان درباره مشک/تی که برتانيه از رھگذر

. خصومت برتاينه با افغانستان دانست ، صحبت کرد وعلت آنرااست

                                                
 لودويک ادمک،تاريخ روابط سياسی افغانستان از زمان اميرعبدالرحمن خان تا استقuل، - ٩١

 ١۵۶ترجمه پوھاندزھما،  ص 
 ١۵١ ھمان اثر، ص - ٩٢
٩٣

 در افغانستان  وشاھد استقuلکه ھنگام جنگ افسر اتريشی يک  يل آھنگ،از قول رتب -
وضعيت جبھه جuل آباد بوده، علت متارکه جنگ را ، احتمال قيام عمومی مردم ھند برضد 

اگست ٢٢سايت اسمائی،چشمديدھای يک افسر اتريشی از جنگ استقuل،.(انگليسھا ميداند
٢٠١٤( 

  روحانيت متنفذ، فصل اول اه امان  هللا ومحمودطرزی،شسيستانی، - ٩٤



 ١٦٣                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 .يه را مسؤول جنگ افغان وانگليس اع/ن نمودنعلی احمدخان برتا

افغانستان را توسط برتانيه، بالمقابل گرانت، کنترول روابط خارجی 

وظيفه يی را " فرمانراويان ھوشمند گذشته"مشارکتی می پنداشت که 

برتانيه با تجربه بزرگتر دپلوماسی  بدوش برتانيه گذاشته بودند و

ونمايندگان مجرب دپلوماتيک ميتوانست بھتر از افغانھا از عھده آن 

دو جانب بسيار وترتيب را برای ھر گرانت اين قرار .وظيفه برايند

قرارادامه داده  اصرار ميورزيد ھمان ترتيب و سودمند می پنداشت و

علی احمدخان، درھرصورت، با تمام معنی کلمه روشن ساخت .شود

قرارگذشته را نميتواند ادامه دھد و برای تامين  که افغانستان ترتيب و

علی احمدخان . استق/ل داخلی وخارجی افغانستان خواھد رزميد

ج/ل  ان اعتراض شديد خود را از بمباردمان برتانيه برکابل وھمچن

  درامير اثر آن  حم/ت ھوائی مقبره  اينکه در آباد ابراز کرد و از

   ٩٥ .تاسف نمود گذشته خساره ديده بود اظھار

 ماه جوnی، گرانت طرح تقاضای ٣١در جلسه سوم، بروز 

 بود، به ھيئت افغانی سيمله  دست لندن وۀبافت يه که ساخته ونھای برتا

يک دست رد کرد و شرايط  خود را  تسليم داد ولی علی احمدخان آنرا

  :برای عقد معاھده پيش نمود

  . افغانستان وحکومت برتانيه بايد دشمن واحد داشته باشند-١

  .نگاه نظامی تقويت کند  حکومت برتانيه بايد افغانستان را از-٢

ان واگذاشته شود تا افغانستان  تمام قلمرو قبايل برای افغانست-٣

به ترتيبی اداره نمايد که حکومت برتانيه از مشک/تی که از ناحيه  آنرا

                                                
 ١۵٨ ھمان اثر، ص - ٩٥



 ١٦٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 البته بايد نيم آن مصارفی را که برتانيه برای  ،قبايل دارد، نجات يابد

   ٩٦ .کنترول قبايل تخصيص داده، به افغانستان بپردازد

فت، ليکن تعديل گرانت اين  تقاضا ھای ھيئت افغانی را نپذير

گرانت حاضر بود بعضی . بعضی عبارات را درمعاھده اجازه داد

امتيازات  مھم را به افغانستان  بدھد، ليکن بيم داشت که چنين کاری 

  . از ص/حيت او باn ترخواھد بود

 اگست، ھيئت افغانی،معاھده را از نگاه ۴درجلسه چھارم، روز

طورمثال،  .ا پيشنھاد کردتعديل بعضی عبارات ر پرنسيپ پذيرفت و

حکومت افغانستان درمعاھده " اميرافغانستان"پيشنھاد نمود تا عوض 

بدينصورت معاھده بين دوحکومت صورت بگيرد نه  گنجانده شود و

ميورزيد تا فقره ھا  ھمچنان ھيئت افغانی اصرار. باشخص امير

وعبارات  توھين آميز و يا فقراتی  که م/متی جنگ را بردوش 

ھيئت افغانی تقاضا . انستان می انداخت ، از معاھده حذف گرددافغ

سابق داده  شده بود، به  برتانيه  اعانه پولی را که به امير کرد تا

علی .  اعانه ادامه دھديۀافغانستان بپردازد وھمچنان کمافی السابق بتاد

احمدخان تقاضا کرد که برتانيه از ھرگونه اقدام عليه قبايل تا زمانيکه 

  .ورزد ذاکرات برای معاھده صلح صورت ميگيرد، ابام

افغانھا برای :باnخره نايب السلطنه، به لندن اط/ع داد که 

ميورزند وتا  بدست آوردن استق/ل شان با سرسختی تمام اصرار

 .زمانی که استق/ل شان تائيد نگردد، نميخواھند به افغانستان برگردند

کنترول امورخارجی افغانستان را به ھمين دليل بودکه گرانت مسئله 

رفتار آينده  آماده بود کردار و توسط برتانيه دنبال نکرد و

  .اميرافغانستان را بحيث سنگ محک دوستی امير با برتانيه بپذيرد

                                                
 ١۵٩ ھمان اثر،ص - ٩٦



 ١٦٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 حکومت برتانيه بصورت مبھم معاھده ١٩١٩ اگست۵ بتاريخ 

شناسائی رسمی کنترول روابط :"حکومت ھند را تصديق کرده گفت 

جی افغانستان توسط برتانيه برای چھل سال گذشته، يک ماده خار

وشما بی ميلی حکومت اعليحضرت  .اساسی سياست برتانيه بوده است

تا ھنوز آنھا  کرد، زيرا را که از چنين پرنسيپ درگذرد،درک خواھيد

 لندن از تاديه اعانه بدون "٩٧ .بدان پرنسيپ اھميت زيادی ميدھند

  .فغانستان ابا  ورزيدکنترول برساسيت خارجی ا

يافت ، گرانت متن  در جلسه پنجم که بروز ششم اگست تدوير

 از اصلی معاھده صلح را به افغانھا ارائه نمود و علی احمدخان

 چرا دراين معاھده از استق/ل داخلی نماينده سياسی انگليس پرسيد که

   وخارجی افغانستان تذکری نرفته است؟ 

صلح با يک مکتوب معاھده )  ١٩١٩ھشتم اگست ( دو روز بعد

جداگانه حاکی از استق/ل افغانستان، به ھيئت افغانی ارائه گرديد که 

  . شد بود و از سوی علی احمدخان امضاء مواد زيرحاوی 
  

  :راولپندیصلح معاھده مواد

  . تاسيس وبرقراری صلح -١

   جلوگيری توريد اسلحه از طريق ھندوستان-٢

  .قطع تاديه مستمری به اميرضبط اعانه باقيمانده و-٣

بعد از سپری شدن شش ماه برتانيه با ھيئت افغانی روی -۴

موضوعات منافع مشترک وتاسيس دوباره روابط دوستی ديرينه 

مذاکره ميکند مشروط براينکه حکومت افغانستان باکردار واعمال 

خود نشان دھد که صميمانه ميخواھد دوستی برتانيه را دوباره کمائی 

  .کند

                                                
 ١۶٠ ھمان اثر، ص - ٩٧



 ١٦٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

ھند وافغان طوريکه سابق تعيين گرديده   پذيرفتن سرحد -۵

که تاحال ع/مه گذاری نشده   وع/مه گذاری  آن بخشھای سرحد

   ٩٨.توسط کميسيون برتانوی

  

  : سند استقuل افغانستان

نه سند جداگاپيش از امضای معاھدۀ صلح راولپندی ،گرانت ، 

بعد از تحيات   «:ن گفته شده بودآيی به علی احمدخان داد  که در

وسuم، شما برای حصول يقين کامل متيقن شدن، از من توضيح 
که پيمان صلحی که اکنون حکومت بريتانيا به شما تفويض  خواستيد

کرده است حاوی مطالبی نيست که آزادی کامل داخلی و خارجی 
 .افغانستان را افاده کند و دراين باره ھيچگونه تذکری نرفته است 

خواھيد  شما به دقت کامل، آن پيمان را مطالعه کنيد گردوست من ، ا
ديد که درآن ھيچگونه مطلبی ذکرنشده است که به آزادی داخلی 

شما به من، گفته ايد . وخارجی افغانستان صدمه بزند و مداخله بشود
که حکومت افغانستان ميل ندارد ترتيبی را که آخرين امير اتخاذ کرده 

 عمل آيد، درحاليکه آخرين امير، به آن تجديد نظری به است در
مشوره حکومت بريتانيا در باره روابط خارجي اش موافقه کرده 

البته من به اين مطلب اصرار نمی ورزم، ولی درآن پيمان در . است
بنابرآن .  روابط خارجی افغانستان بيش از آن تذکری نرفته استۀبار

uل امور داخلی ًپيمان متذکره و اين مکتوب رسما آزادی و استق
مزيد . افغانستان را با جميع امور آن ، به خودش واگذار می شود

   ٩٩ ».برآن جنگ کنونی تمام معاھدات سابق را باطل ساخته است

                                                
 ١۶٢ ھمان اثر،ص - ٩٨
 ٢٣٣تاريخ روابط سياسی افغانستان، صادمک، ، ٧٧۶، ص ١در مسيرتاريخ، ج  غبار،- ٩٩



 ١٦٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 اگست به عزم کابل از راولپندی حرکت ٩ھيئت افغانی روز

بشرح مطالبی  ، کابل  اگست علی احمدخان  در دربار١۴کرد و روز 

گفت که برتانيه با  تمام تقاضای  لح پرداخت ودر مورد مذاکرات ص

 ھيئت افغانی ، انگليسھادرحالی که.١٠٠افغانستان  موافقت کرده است

از واگذاری قبايل ، بودند ساخته دلشادرا با نامه حاوی استق/ل سياسی 

 ھمان است که شاه امان هللا و. به افغانستان تذکری نداده بودند

طالعه متن قردارد، بخصوص از مپس وزيرخارجه محمودطرزی 

  .  کردندماده پنجم آن خشمگين گرديدند وعلی احمدخان را محکوم

اع/م  به مناسبت ١٢٩٨ اسد٢٨بنابر نوشتۀ داکتر زمانی، روز 

سابق (  زرنگارقصر تاnردر محفلی  افغانستان  کامل سياسیاستق/ل

 واقع بوستان سراى پارک زرنگار کنونى )وزارت امور خارجه

محکوم کردن  محفل بعد ازنھماغازى امان هللا خان در. ار شدبرگز

 سند استرداد ،علی احمدخان رئيس ھيات مذاکرات صلح راولپندی

 روز به ني از مردم خواست تا از را توشيح نمود واستقuل كشور
 اسد، روزى که ٢٨سان، نيبد. ندي نمااستقبال» جشن ملی «ۀمثاب

ه آوردباط با جھان خارج را بدست حق ارتو اريًافغانستان رسما اخت
  . روز رسمى استرداد استقuل افغانستان شناخته شدثي به ح،بود

 مين سالگرد ٩٤داکترعبدالرحمن زمانی بمناسبت تجليل از 

 متن بيانيۀ امير امان هللا خان را از آرشيفاسترداد استق/ل کشور، 

ال افغان بدست آورده ترجمه ودر پورت ھند برتانوى ۀاسناد محرمان

 اسناد اين بيانيه يکی از مھمترين. ه استجرمن آن/ين نشر کرد

استرداد استق/ل افغانستان است و جا دارد آنرا در اينجا بار ديگر 

  :ضبط و بازتاب دھيم

                                                
 ١۶٣ ادمک،تاريخ روابط سياسی افغانستان، ص - ١٠٠



 ١٦٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

  

  جامع در مسجدپادشاه افغانستان  يۀانيب

  در ارتباط با اعuم استقuل پادشاھى افغانستان

 ) شمسى١٢٩٨ اسد ٢٨روز چھارشنبه،(

 ! ملت مصمم مناى

 که من در آغاز سلطنت خود تاج دي بخاطر داشته باشدي شاشما

  استق/ل و آزادى خارجى وليپادشاھى شما را بدل

 دھم که حي بشما توضخواھميحاn م.  افغانستان بسر گذاشتمداخلى

 کي.  داردمعنى آزادى خارجى و داخلى، و تحت اسارت بودن چه

 از کىي که شوديارجى و داخلى آزاد گفته مکشور وقتى از نظر خ

 گرىي با ھر حکومت د، بتواندشده، قدرت ھاى بزرگ جھان دانسته

 د،ي توافقنامه و معاھده منعقد نمااسىي ھاى تجارتى و امور سنهيدر زم

 ھم مذھب و ھم نژاد خود وحدت نموده و به آنھا برادران و بتواند با

 نيلذا ا. نباشد  در جھانگرىي حکومت دچيکمک کند، و تحت نفوذ ھ

 که ستيزياستق/ل کشور در ھمه امور و توانمندى اجراى ھر چ

 . باشددي مفشيبرا

 از قدرتھاى جھان کىي  کشورکي اسارت بودن آنست که تحت

 تجارتى و ھاى نهي در زمگرىيدانسته نشده، نتواند با ھر حکومت د

تواند به برادران ھم  و ند،ي توافقنامه و معاھده منعقد نمااسىيامور س

 جھان، به گري کشور دچي با ھنتواند .مذھب و ھم نژاد خود کمک کند

.  قرار دارد، سروکارى داشته باشدتشي از کشورى که تحت حماريغ

 به آنھا دوست باشد، اما روني کشورى ممکن است از بنيچن ھرچند

 .باشدي کن کردن آن مشهي در ت/ش رتيدر واقع

   و دم،ي بجا مى آورم که امروز به ھدف خود رس شکر خداوند رامن 
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 و بخارا شي اتره،يروس ه،ي آلمان، برتانه،يامروز حکومت ھاى ترک

 را تي ھمه مؤفقني شناخته اند، و من اتياستق/ل کامل ما را به رسم

 .ميگوي مکيبه شما تبر

 )زنده باد شاه : ني و شادى حاضرنيتحس(

بارت از حکومت ھاى  دو حکومت، که عندگاني امروز نماو

 حضور نجاي شوروى باشند، درري و اتحاد جماھسي انگلۀبرجست

 .دارند

 ! ملتاى

 نيا.  استق/ل و آزادى را به شما اعطا نکرده استني کسى اچيھ

 شجاعت و و)ص( بزرگامبريتنھا از لطف خداوند، از برکت پ

 و احساس افتخار به شما جرئت داد تا رتيغ. مردانگى خود شماست

 ريلذا شما به زور شمش. ديري گربدستيخاطر استق/ل خود شمشب

 وقتى چيخدا ناخواسته افغانستان ھ. ديھدف خود را حاصل نمود

 کسى بوده و از آن فرمان تي خواست تحت حمانخواھدنخواسته و

  !».ببرد

 » ھر که آب از دم شمشير خورد نوشش باد «

 ھاى بزرگى که  از ملتم از تمام قدرتندگىي حال، به نمانيدرع

 ما نيبعد از. کنميم شناخته اند تشکرتياستق/ل افغانستان را به رسم

 داشت که در امور تجارتى و ميبا کشورھاى روابط دوستانه خواھ

 به دوستى ما دي باهي کشورھاى ھمساواقعدر.  با ما کمک کننداسىيس

 در وقت.  استرومندي کشور شجاع و نکيفخر کنند، چون افغانستان 

 استق/ل من آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ني تأمميصمت

 من زندگى ام اول در قدم.  خواھان زنده ماندن نمي بودمشتري بنياز

اگر ناکام . کردميرا در مقابل دشمن براى حصول استق/ل شما فدا م

 نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى خود ميمي شدم، باز ھم از تصم
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 اگر شما مردم از من.  را قبول نمي کردمگرىيد کشور تيتحت حما

 من د،ي نمي بردشي و با شجاعت کار خود را به پد،ي نمي کردبانىيپشت

 را بر خود حرام مي زندگى ني ازشي نمي شدم و بابيبه مقصدم کام

 و من به شما برادران ديلذا شما به من زندگى نوى را داده ا. دانستم

 به خاطر شما زندگى خود را فدا  باز ھممن  مي دھم کهنانياطم

 .خواھم کرد

 چي ھراي بر روى شما بسته بود، زمي امروز دروازه ھاى تعلتا

 عمر اگرچه . را نمي پسنددگراني دتيمرد دانائى زندگى تحت حما

 پدرانه مي دھم که براى ۀ مشورکيمن کمتر از شماست، اما به شما 

 اطفال خود را به ديشما با. ديکن  براى آموزش علم ت/شديخدا با

 مي از آنھا جدا شده، آنان را براى آموزش تعلدي شما باد،يمکتب بفرست

 تي بتوانند قابلدي تا با کسب علم شاد،ي بفرستخارجى به کشورھاى

 جھان خي نموده و نام شما را در تأرداي شما را پزيخدمت به کشور عز

 .زنده نگھدارند

در کسب علم تuش  به خاطر خدا طن وبه خاطر و!  ملتاى
 نىي ھاى دابىي علم است که مي توان به کامقي تنھا از طرراي زد،يکن

 . شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسدکي «.افتي دست وىيو دن
«   

uم اري منبر بسني من از ھمًقبuل افغانستان را اعuمقدس استق 
 کيل  مثھدف ني شدن به الينموده بودم و شکر خدا که امروز با نا

   ريزنده باد شاه دل : ني و شادى حاضرنيتحس(.ميقھرمان فرود مى آ

١٠١)نيآم.  باد استقuل کشورندهيو شجاع ما ، و پا
  

                                                
 قسمت چھارم مکاتبات مربوط به جنگ تانوى،ي ھند برفي آرشۀاد محرمان اسنداکتر زمانی،- ١٠١

-http://www.afghan   ،افغان جرمن آنuين،١٩١٩سوم افغان ھا، 
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در ھرصورت،  معاھده صلح راولپندی نسبت به معاھدات قبلی 
با انگليسھا، اين مزيت وبرتری را داشت که در نتيجه مذاکرات 

 با حکومت ھندبرتانوی، بعدی وزيرخارجۀ افغانستان محمودطرزی
 ١٩٢١انگليس را مجبور ساخت تا استقuل سياسی افغانستان را در 

  . ميuدی برسميت بشناسد

مگر داکتر ستاتيزی، اين معاھده را از تمام معاھدات قبلی با 

انگليسھا،بدتر وخاينانه ترارزيابی می کند، وی نميداند که سرزمين 

دات گندمک وديورند، به ھای آنسوی خط ديورند بر مبنای معاھ

ستانيزی ، . انگليسھا واگذار شده بود، نه توسط معاھدۀ صلح راولپندی

معنی ميگويد که شاه نبايد  معاھده صلح راولپندی را امضاء ميکرد،

اين سخن ستانيزی اينست که شاه بايد دوباره جنگ را با انگليس 

  فس؟ شروع ميکرد، ولی روشن نميکند که با کدام نيروی تازه ن

ھا از مردم افغانستان  می شرمد، واn اين داکتر اسطوره 

امير امان هللا بايد افغانستان موجوده را ، فدای : ميخواھد بگويد
پشتونستان ميکرد، و قرارداد صلح راولپندی  را که گام نخستين 

   .برای رسيدن به استقuل کامل سياسی کشوربود، امضا نمی نمود

دا و از تاريخ کشور خود بی خبر، نميداند اين داکتر کودن و ازخ

که قوای افغانی بجز درجبھه پکتيا، در تمام جبھات ديگر جنگ با 

تلفات افغانی تنھا در جبھه خيبر . انگليس ھا شکست خورده بودند

که  » ايميل ريبيچکا« تن، وبروايت افسراتريشی ٤٠٠بروايت غبار 

اشته وبا محمودسامی در ھنگام جنگ استق/ل در ج/ل اباد حضور د

ھمرکاب، رقم تلفات عساکر افغانی  در درۀ خيبر به شش ھزار 
                                                                                                    
german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_bayania_e_shah_amanu

llah.pdf  
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 و پس از آنکه طيارات جنگی انگليس برشھر ھای ١٠٢نفررسيده بود

ج/ل اباد و کابل و جبھات جنگ در تل  نيز بمب فرو ريختند، بگفتۀ 

 قوتھای تحت فرمان جنرال محمد نادرخان ،نيزحسن آيبک، حتی 

   .١٠٣ود را رھا کرده به گرديز فرارکرده بودندسنگرھای خ

 درکابل ، نيز بمباردمان طيارات انگليس اين تشويش را ايجاد

. کرده بود تا شاه وکابينه وخانواده ھای شان به درۀ پنجشير پناه ببرند

اين نشانگر توانائی افغانھا برانگليس است يا عدم توانائی  در برابر 

 انگليسھا؟

  ر استقuل افغانستان موجوده آيا جنگ سوم بخاط

  براه افتاده بود يا برای استرداد پشتونستان ؟

جنگ سوم افغان ياازداکتر ستانيزی وامثال وی می پرسم که آ

 آغاز استق/ل جغرافيای موجودۀ افغانستانوانگليس بخاطر حصول 

معلومدار بخاطر  ؟ ن پشتونستان سرزمي بخاطر استردادشده بود يا 

ای افغانستان موجوده سازمان يافته بود و در نتيجۀ جان آزادی جغرافي

  . بازی ھای فرزندان دلير کشور،اين ھدف برآورده شد

برای  راه معقول پس با وجود گرفتن سند آزادی افغانستان،

صلح راولپندی معاھدۀ کدام  بود؟ قبول محتويات زمامدار افغانستان 

آزموده  دوباره با دشمن مبتنی بر  استق/ل افغانستان و يا آغاز جنگ

  ؟ پشتونستانخود بخاطرآزادی  مجھز تر ازشده يعنی 

  ميخواھم ،نمايمبيان اين مورد را درنکات ديگريقبل ازاينکه من 

                                                
 ٢٢،  استقuل يک افسر اتريشی از جنگچشمديد ھای:سايت آسمائی،مقالۀ رتبيل آھنگ-  ١٠٢

 ٢٠١٤اکست 
 ،٢٠٨ک، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل، ص خاطرات ظفر حسن آيب- ١٠٣
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به يک نکتۀ ظريف وناگفته سياست شاه کشور،استق/ل   به ارتباط 

 امان هللا از قول داکتر سيد عبدهللا کاظم دانشمند افغانی اشاره کنم که 

ضمن مقالتی مفصل درمورد استق/ل ودست آوردھای آن  زيرعنوان 

چنين » عدم خشونت«رجحان راه حل سياسی ـ سرآغاز سياست « 

  : نوشته اند

در آنزمان معمولترين شيوه دفع تھاجم و استي/ی بيگانه در "

يک کشور و رسيدن به استق/ل و آزادی ھمانا راه حل نظامی بود و 

 غازی برعکس معمول آنوقت راه ديگری را در شاه امان هللا. بس

پيش گرفت که از اقدام نظامی به حيث آغاز يک اقدام سياسی استفاده 

با آنکه قوای افغانی در جبھه جنوبی درحال پيشرفت بود و اقوام . کرد

وزير و مسعود آمادگی خود را برای ادامۀ جھاد عليه انگليس با 

لی شاه امان هللا اعادۀ استق/ل جديت ابراز کردند، ولی چون ھدف اص

افغانستان بود و نمی خواست اين ھدف کلی و مھم را تحت الشعاع 

ديگر مسائل قرار دھد، لذا پيشنھاد انگليسھا را مبنی بر متارکه و آتش 

استرداد ....ًبس قبول کرد و متعاقبا بسوی مذاکرات سياسی روی آورد

وتاه نظامی  و اما مؤثر استق/ل افغانستان با يک عمليۀ مختصر و ک

نظامی آغاز شد، با يک عمليه سياسی طی سه دوره مذاکرات 

ًدوامدار انجام يافت که در آن عصر کاربرد ھمچو شيوه قب/ نظير 

ًاين روش واقعا يک حرکت تازه در جنبش ھای استق/ل . نداشت

ًطلبی از يوغ استعمار کھن بود که بعدا رھبر آزادی ھند گاندی فقيد 

 روش را برای کسب استق/ل ھند از سلطه ديرينه انگليسھا بکار اين

متأسفانه تا . شھرت يافت» عدم خشونت«برد و در جھان بنام سياست 

امروز ھيچکس از بنيان گذار اولی اين روش در جھان يعنی شاه 
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امان هللا غازی نام نبرده و اين افتخار بزرگ در فراموشخانه تاريخ 

١٠٤ ."استکشور ناپديد گرديده 
   

خوانندۀ ھوشيار درک کرده ميتواند که ھرگاه به کارکردھای شاه 

از عينک بيطرفی نگاه شود، ميتوان مثل آقای غازی امان هللا 

داکترعبدهللا کاظم به کشف جديدی در سياست شاه امان هللا  دست 

 ديده اهش يافت، و اما اگر از عينک بد بينی وسوء  به کارکرد ھای

 ت/ش ھای تحول طلبانۀ  در  ميتواند ستانيزی شود، مثل اقای

  و سازش؟ ؟ خيانت ،اجتماعی  وفرھنگی وسياسی وی وھمرزمانش

  با انگليس ببيند ؟

 nاز علی احمدخان رئيس ھيئت  صلح  راولپندی، ، تعيين ًاو

 .، يک سخن غير مستند وپوچ وبی معنی استامان هللا خانجانب مادر

و از گذاشتن  به حساب امان هللا خان لغزش سياسی علی احمدخان را

گيريم  که . کار منطقی و منصفانه يی نيستنمرۀ وی کم کردن،نيز 

ھيئت  رئيس اين خبط سياسی در قرارداد صلح راولپندی منظور

آنرا ، امان هللا خان ستانيزی وامثال اوافغانی شده بود، آيا به نظرآقای 

  با انگليس ميشد؟ دوباره وارد جنگ می بايد امضاء نميکرد و

 احمد ی برعلی بشمول انتقادات محمودطرزی، اضافیحرف ھا

 یاز نظرتئورشايد  ،یدرمورد از دست دادن مناطق سرحد خان،

 ھمين رايز. ستي ن مندي قابل تائی از نظرعملی ولباشددرست 

سياست بلند پروازانه ، مبنای سياست شاه امان هللا وتمام زمامدارن 

نه در آن زمان ونه بعد از آن تا امروز که  رديد گ افغانستانبعدی 

 .توانست شده نورنديدخط  ی آنسولي قبای ھاني سرزمیقادر به آزاد
                                                

 اگست آنuين،  جرمن افغان افغانستان، استقuل آوردھای دست ، کاظم عبدهللا داکترسيد -  ١٠٤
٢٠١٠  
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وافغانستان ازاين ناحيه متحمل خسارات بسيار سنگين وجبران 

 مگر اين سياست ھرگز به ثمر نخواھد نشست،. ناپذيرگرديده است

 به وستني پ برایا يد و استق/ل خوی خط برای خود مردم آنسونکهيا

از زبان ھيچيک از رھبران .زندي کنند و به پا ختيکشور مادر ن

پشتون بشمول خان عبدالغفار خان تا امروز شنيده نشده است که آنھا 

 زمامداران  شاھان و.ندباشبا افغانستان خواھان الحاق خود 

  امان هللا  تا شاه )١٨٣٩-١٨٣٦( اميردوست محمدخان از،افغانستان

 راه ني، ھرچه در توان داشتند، درا)١٩٧٨-١٩٧٣(تا داود خان  و 

  . راه از دست دادندنيا  سرخود را دریبه مصرف رساندند، اما ھمگ

به جای نفع به ھوسانۀ زمامداران افغانستان پشتونستان خواھی 

پاکستان از ھمان  ه وضرر پشتونھای آنسوی خط ديورند تمام گرديد

به خاطر خنثی کردن داعيه  ِ! زمونږتونستاننغمۀ دا پششنيدن روز 

پشتونستان، تا توانست به ترويج اس/مگرائی وتکثر مدارس مذھبی 

 بنيادگرائی وپان اس/ميزم را  جاگزين ودرمناطق قبايلی پرداخت 

و تبليغات  تمام ت/ش ھاواز اين طريق . ساختناسيوناليزم پشتون 

امروز   .صفر ضرب کردافغانستان را برای ايجاد پشتونستان به 

شش حزب راديکال اس/می در مناطق قبايلی ظھور کرده اند که 

با ھرگونه روحيۀ  ھشتاد در صد مردم قبايل را بدنيال خود ميکشند و

تعارض  پشتونستان خواھی در تقابل و ھمبستگی قومی وپشتونولی و

عوامی نيشنل پارتی : قراردارند و احزاب ناسيوناليست پشتون 

ی اسفنديار ولی،  وحزب پشتونخوا نيشل پارتی  برھبری برھبر

محمودخان اچکزی اجازه ندارند در مناطق قبايل آزاد از ترس 

بنيادگرايان جمعيت العلمای پاکستان وطالبان تندرو پشتون دست به 

   .فعاليت سياسی بزنند
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رؤيای پشتونستان  برخی از ھموطنان پشتون ما، چنان در
رای رسيدن به سرمنزل پشتونستان، غرق اند که حاضرند ب

 به ھمين خاطر آنھا از امير .افغانستان عزيز را قربانی کنند

عبدالرحمن خان ،کسی که افغانستان موجوده را در شرايط بسيار 

 درچارچوب جغرافيای ١٩دشوار ميان دو ابرقدرت استعماری قرن 

 هللا خان وامان. نفرت دارند سياسی تثبيت کرد و از نابودی نجات داد،

را که با کسب استق/ل سياسی، وقار وحيثيت از دست رفته  

افغانستان را اعاده نمود و آنرا در صف ملل آزاد جھان قرارداد، 

آگاھانه وحساب شده مثل داکتر ستانيزی مذمت ميکنند، به اين بھانه 

که چرا درقرارداد صلح راولپندی ، استرداد مناطق  قبايلی از قلم 

 ؟ حتی يکی ازاين  پشتونستان خواھان افراطی،در نوشته افتاده است

مينويسد که امير » !داخبره خودومره د جګړی نه ده« خود 

را از دست »  سر«  ،»ک/ه«خان، بخاطربدست آوردن  عبدالرحمن 

به معنی » سر«از نظر اين نويسنده،ک/ه يعنی افغانستان  و. داد

ان وپشتونستان،ھنگام اما به نظر من افغانست .پشتونستان  است

ظھوراميرعبدالرحمن خان در صحنۀ سياست، شبيه يک تن واحد اما 

مريض وزخم خورده بود که براثر تجاوز دوم انگليس درحال ازميان 

استعماربه امير عبدالرحمن خان پيشنھاد . رفتن واز ھم پاشيدن بود

شود که اگر ميخواھد اين تن زخم خورده ، زنده بماند، بايد عمل کرد 

ودر اين عمليات يک پايش قطع گردد، درغير آن اين بيمار از ميان 

امير عبدالرحمن خان با درک اين مساله که برای بقای اين تن . ميرود

از دست ) پشتونستان(اگر يک پای آن) افغانستان موجوده(خون چکان

برود، اين بيماراز مرگ نجات می يابد، پذيرفت تا يک پا را از دست 

  .ا يک پای ديگر به زندگی خود ادامه دھدبدھد، وب
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پشتون که در وطن  من به صفت يک افغان منسوب بقوم   

خواھی ووطن دوستی خود را از ھيچ پشتون ديگر کمتر نمی شمارم 

،از خط ديورندسرزمين ھای قبايلی آنسوی ، ميگويم که بدون شبھه 

ولی در  ،لحاظ نژادی وسوابق تاريخی متعلق به افغانستان می باشد

 را   سرزمينھاآنتوانائی دوباره بدست آوردن افغانستان شرايطی که 

 آنچه دراحتمال آن موجود باشد که ممکن است دشمن  و نداشته باشد

در ميدانم بگويم که بايد  ماھست آنرا نيز  از ما بگيرد، nزم دست

 حفظ وس/مت  تماميت ارضی  افغانستان موجوده باشيم وفکر

 را  به خود مردمان )پشتونستان(نسوی خط ديورندھای آ سرزمين

آنسوی خط بگذاريم  تا خود  سرنوشت خويش را آنطور که  

  .ميخواھند رقم بزنند

ع/وه بردو حزب  پشتونھای آنسوی خطاکنون که بخصوص 

 يک  گروه سياسی تندرو،ناسيوناليست پشتون وشش حزب اس/می 

ند و توان داردر آن مناطق فعال بنام تحريک طالبان پاکستان،پشتون، 

 مقابله با ميراث خوار استعمار يعنی پاکستان را اترزمی وامکان

برای آزادی آنان   می بايد.بھتر از افغانستان ضعيف در اختيار دارند

رزمند؟ بدبختانه آنھا بجای اينکه برای آزادی بواستق/ل خود  

 خود را ی رزمائیوان وتیند، انرژماينکارواستق/ل خود با پاکستان پي

 ی وشرقی جنوب شرقاتي افغانستان، و در تصرف وnبيدر تخر

 سال حضور نيروھای بين ١٣ آنھا در طول . برندیافغانستان بکار م

المللی درافغانستان ، ھمواره امنيت ما را مختل کرده اند،مکاتب ما را 

صدھا  .سوختانده و معلمين وشاگردان را تھديد به مرگ کرده اند

ھزار شاگرد مکاتب در وnيات ھم سرحد با پاکستان از تعليم 

يا طالبان افزوده  وتحصيل محروم گشته درصف لشکر بيکاران و
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آنھا مراکز صحی ، پل ھا و جاده ھا وتاسيسات اقتصادی  .شده اند

واجتماعی وفرھنگی افغانستان را تخريب کرده اند و مانع ثبات 

آخرين حملۀ آنھا بر يک مجتمع  .ودوباره سازی افغانستان شده اند

فرھنگی درغزنی در ھفتۀ گذشته ع/وه برتخريب چندين عمارت 

آنھا در واقع جاده .دولتی ، دوصد تن افغان مفيد را سر به نيست نمود

صاف کنھای استعمار پنجابی ھا اند که دراين اواخر باحم/ت 

ساختن مسلحانه خود در وnيات کنر و نورستان و ننگرھار،و بيجا 

مردم محل ازخانه وکاشانه شان، زمينه را برای پيش آمدن نيروھای 

نظامی پاکستان مساعد ميکنند تا پوسته ھای سرحدی خود را بر پا 

نمايند و فردا اگر يک حکومت ملی درافغانستان ،عليه تجاوز پاکستان  

به سازمان ملل متحد شکايت کند، پاکستان بگويد که پوسته ھای 

  .رخط سرحدی ديورند قراردارند ، نه جای ديگرینظامی ما ب

  

تخريب وتوھين به شاه امان هللا، واستق/ل به نظر من، 

افغانستان، بخاطرسرزمين ھای آنسوی خط ديورند، يک عمل ضد 

ع پاکستان تعبير دفاع از منافملی و خاينانه است  وميتواند در راستای 

 ی آقایريموضع گ ني بنابر.پشتونستان  قبايلازدفاع شود، نه 

 شاه انتي را خی قرارداد صلح راولپندی که امضای وامثال ویزيستان

 منافع پاکستان برمحور شمارد،يمبر ،اين زعيم مترقی وملیامان هللا 

 ی پرست که به س/مت ارضھنيتمام عناصر ماز  من. د چرخیم

 موضع ني برضد چن ميخواھم تاشند،ي اندیافغانستان موجوده م

به  نيات شوم شان را افشا نمايند و کنند ویستادگياد ملی ی ضھايريگ

 .بدھندمناسب  یآنھا جواب ھا

  



 ١٧٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

  "بازی بزرگ"مخرب اثرات 

  افغانستانبرجغرافيای سياسی 

 ونيم ١٦ و نابودی ١٨٣٩ تجاوز اول انگليس برافغانستان در-١

   ،١٨٤٢ ج/ل آباد درجنوری - انگليس در بين راه  کابل ھزارعساکر

 ١٥٠وجنجال ھای ١٨٧٢-١٨٦٧ رفتن سيستان دراز دست-٢

  ساله برسرتقسيم آب ھيرمند بين ايران وافغانستان  ،

 از دست رفتن مناطق قبايل جنوب شرقی که بعد بنام -٣

  پشتونستان مايۀ نزاع بين افغانستان وپاکستان  گرديد ، 

از دست رفتن مرو،پنجده،سرخس،پل خاتون، آق تيپه، شغنان -٤

  .نيز،ھمه نتيجه و حاصل بازی بزرگ است رروشان پامي و

 ،از نظرانگليسھا،١٩ھدف غائی اين بازی بزرگ  در قرن -
حفظ ھندوستان از خطر احتمالی روسھا بود، وھدف روسھا رسيدن 

  .به آبھای گرم وخارج کردن انگليس از ھندوستان بود

کمی به عقب برگرديم موضوع بايد برای درک و اثبات اين 

 ١٩ ابرقدرت استعماری را در دفع يک ديگر در قرن وت/ش اين دو

  .در آسيای ميانه مورد توجه قرار دھيم

روس ھا که در بلعيدن زمين و شوق وذوق جھانگيرى دست 

کمى از انگليس ھا نداشتند، در ھمان موقعى که انگليس ھا در 

تحکيم برای مردم پراگندۀ افغانستان مصروف سرکوبی قيام ھای 

 قشونى را  از ١٨۴٠دراز مدت بودند، در زمستانمواضع خود در 

اورنبرگ براى تسخير خيوا بسوى آسياى مرکزى سوق داد، اما اين 

قشون قبل از رسيدن به منزل مقصود دچار سرما و يخبندان شد و 
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 ١٨٦٥و ١٨٥٢و ١٨٤٤اکثريت آن تلف گرديد، ولى در سال 

صرف شده  روس ھا تمام خان نشين ھای  آسياى ميانه را مت١٨٧٤و

  . خود را تا کوشک در پشت دروازه ھاى ھرات رسانيدند

  سدۀ ٧٠ و ٦٠  ه ھای در  دھ:"داکتر زمانیمحقق افغان بقول 

 يافت واى مرکزى ادامه يسآنزدھم  اقدامات تھاجمى روسيه در 

سرزمين ھاى پھناورى از درياى اورال تا پامير و از درياى خزر تا 

درين ھنگام تاجيک ھا، . ه ملحق ساختندکوه ھاى تيانشان را به روسي

قزاقھا، ترکمن ھا قرغيز ھا دولت نداشتند و در آسياى مرکزى تنھا 

خان نشين خيوا، خان نشين : سه دولت فئودالى فرمانروائى ميکرد

روس ھا به سرعت شھر ھاى ترکستان را .  خوقند و امير نشين بخارا

اى مرکزى تاشکند يسآ بزرگترين شھر ١٨٦٥در ماه جون .  گرفتند

 با خان نشين خوقند قرارداد ١٨٦٨را اشغال و در ماه جنورى 

خود را زير  تجارتى را امضا و در ماه بعد خدايار خان  حاکم خوقند

در ماه مى ھمين سال جنرال . فرمان امپراتور روسيه اع/م کرد

امير بخارا  کاوفمن  سمرقند را گرفته بطرف  بخارا نزديک ميشد، که

ير به جنگ خاتمه داده و تحت الحمايگى روسيه را قبول ناگز

١٠٥."کرد
  

  :از دست رفتن سيستان زمينه ساز جنگ دوم افغان وانگليس

در ميان اميران قبل از شاه امان هللا،  فقط امير شيرعلی خان 

باسياست انگليس در افغانستان مخالفت ميکرد و از انگليس ھا متنفر 

گرديد نمايندگان انگليس را در بود و در ھيچ صورتی حاضر نمي

 محقق نامدار  بقول داکتر بليو.شھرھای کابل و ھرات و قندھار بپذيرد
                                                

١٠٥
ثور ، ی توسعه طلبى  روس ھا قبل از کودتا داکتر زمانی، مقالۀ نگاھى به سوابق سياست -  

  ٢٠١٢اپريل ٢٦جرمن آنuين،افغان 
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اميرشيرعليخان از انگليسھا متنفر بود وھيچگاه اين تنفر « :انگليس
به ھمين خاطر، دولت انگليس سياست »  ١٠٦.را مخفی نمی داشت

 ی را خارجر  اتخاذ کرد و فشا در مقابل امير شيرعلی خانی راخشن

ميتوانست عملی اين فشار از سوی ايران  و شدت بخشيد امير بر

  .گردد

 با امير شيرعلی یوخشن بنا براين دولت انگليس سياست تند 

فشار خواست در اين موقع وبرای تنبيه او خان در پيش گرفت  

از طرف دولت ايران عملی ميتوانست د و آن کن امير وارد رخارجی ب

 دليل اينک موقع مناسب پيدا شده بود که به تقاضای روی اين. گردد

روسل وزير امور خارجه وقت  لھذا nرد،دولت ايران توجه شود 

  :دابريتانيا بدولت ايران اط/ع  د

در مشاجره و نزاعی که طبق اط/ع بين ايران و افغانستان بر "

 دولت متبوع علياحضرت به ھيچوجه ،سر خاک سيستان روی داده

 در آن مداخله کند بلکه بخود طرفين آن را واگذاشت تا نميتواند

 ١٨٦٤ جان روسل .بزودی شمشير تملک خودشان را ثابت نمايند

.١٠٧"  

 حکومت .افغانستانه اين بود سياست نوين دولت انگليس نسبت ب

ھندوستان نيز يک سياست نظير اين را راجع با افغانستان در اين 

رجان nرنس فرمانفرمای  اين سياست مخصوص س.سال اتخاذ کرد

                                                
١٠٦

  ١٤داکتر بليو، نژادھای افغانستان، ص -  
 ٦٨٦ص ، ٣ ج ،محمود،محمود ٥٦٢ص ، ٢چ ، ٢ ج ،تاريخ ايران، پرسی سايکس - ١٠٧
از اصغر حسن بلگرامی ترجمه عبدالوھاب )  م ١٩٠٧ - ١٧٩٣(افغانستان و ھند برتانوی ،

  .١٦٢ ص ،١٣٦١فنايی طبع آکادمی علوم افغانستان 
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 بی اعتنايی : آنھم فقط در دو کلمه خ/صه می شد.ھندوستان بود
  .١٠٨بزرگ منشانه 

. بدون شک اع/م اين سياست و خط مشی برای ايران نافع بود

   امير شير علی خان بعد از مرگ پدرش امير دوست محمد راکهچ

  جلوس کند و برای استقرار خودلخان می خواست بر تحت کاب

مصروف فرونشاندن اغتشاشات داخلی بود و نيز قادر نبود در عين 

 يکی از داخل و ديگرش از خارج زور آزمايی کند و ،دو قوه حال با

از طرف ديگر حکومت ھند برتانوی نيز در بادی امر سلطنتش را 

 بنابراين نتوانست در اول وھله از منافع ،برسميت نشناخته بود

  . دفاع کندافغانستان در خاک سيستان

تعرض بريتانيا ايمن می ديد دولت ايران که خود را يکطرف از 

را دچار آشوب وجنگ ميان برادران افغانستان و از سوی ديگر 

 از اين فرصت ط/يی به نفع خود استفاده کرد برای اشغال کابل ديد،

بقول پرسی سايکس اين سياست . و سياستش را بطور ثابت ادامه داد

بود تا نفوذ و قدرت ايران را در سيستان آنقدر اعمال عبارت از اين 

کند که ديگر سکنه اين ايالت بکلی تحت کنترل و نظارت تھران در 

١٠٩.آورده شود
  

 سرجان ) ھجری قمری١٢٨٤ ( مي/دی١٨٦٧در اواخر سال 

حاn « :شتnرنس فرھا نفرمای ھندوستان در لندن پيشنھاد نموده نو

 ھمسايه خود افغانستان کمک ھای مادی موقع آن رسيده است که ما به

 به ھندوستان ١٨٦٨ جواب اين پيشنھاد در اوايل سال .و معنوی بکنيم

                                                
  .٦٦٨ص ، ٣ ج ، ميuدی١٩ تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن - ١٠٨
  .٥٦٣ ص ،٢ چ ،٢ ج ، پرسی سايکس تاريخ ايران- ١٠٩
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می رسد و اين ھنگامی است که امير شير علی خان بر مدعيان و 

مخالفين خود فايق آمده و در کابل امير مستقل افغانستان شده است 
١١٠.«  

  در افغانستان را به در اين موقع nرنس که سياست عدم مداخله 

مايو   عوض شد و جای او را nرد،مقتضای وقت تعقيب می کرد

 دوستانه را با امير بنای مکاتبه  فرمانفرمای تازه وارد.گرفت

 در اين تاريخ که امير :گويدميلينسون و را.شيرعلی خان گذاشت

شيرعلی خان در ايالت کابل بر قرار شده بوده ھيچ نظر موافق با 

ليس نداشت چونکه از دولت انگليس ھيچ خوبی نديده بود و دولت انگ

 انگليس ھا :سياست بی ثبات ما را ھميشه تنقيد می کرد و می گفت

 اين عبارت را مدام با .جز منافع خودشان چيز ديگری نمی جويند

 انگليس ھا در :يک حرارتی اظھار می نمود و ع/وه کرده می گفت

 ھر کس که در آن موقع . گيرندافغانستان ھميشه طرف قوی را می

دارای اقتدار می  دارای اقتدار است دنبال او می روند حال که مرا

 من ھرگز وقت و عمر خود را در . طالب دوستی با من اند،دانند

نھا نمی ه آمذاکره با آنھا تلف نمی کنم و اميد خود را ھم ھيچوقت ب

  .بندم 

ما نفرمای ھندوستان فر، ھمينکه nرد مايو:می افزايدلينسون ورا

 فوری در صدد ،از موافقت امير شيرعلی خان اط/ع حاصل کرد

قرار اين م/قات بماه مارچ . مد وسيله م/قات را با او فراھم آوردآبر

فوری  . ھجری قمری داده شد١٢٨٦ مي/دی برابر سال ١٨٦٩

                                                
 ٨٩٠ص ، ٣ ج ، ميuدی١٩تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن  محمود محمود،- ١١٠

. 



 ١٨٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

وسايل بسيار مجلل و باشکوھی فراھم شد که در سالھای قبل باين 

   ١١١.فصل نبود و سابقه ھم نداشته استاندازه م

اندازه يی در سياست وارد  در اين تاريخ امير شيرعلی خان تا

حاضر نبود کورکورانه وشده بود او ھم نظرھای مخصوصی داشت 

استقبال و پذيرايی از  .پيشنھادھای فرمانفرمای ھندوستان را قبول کند

ھای طرفين در  ت و م/قا امير افغانستان بسيار مجلل و باشکوه بود

وھله اول بسيار خوب بود ھمينکه وارد مذاکره شدند اخت/فات نظر 

مقصود عمده  nردمايوفرما نفرمای ھندوستان اين بود که در . پيدا شد

مقابل يک مقرری نقدی ولو مبلغ آن زياد ھم باشد وفاداری امير را 

 قبول اما در مقابل ھيچ تعھدی را. نسبت به دولت انگليس بدست آورد

نکند که در آينده يکنوع مسئوليتی برای حکومت ھندوستان ايجاد کند 

و مجبور شوند در آينده ازتجاوز قشون مسلح داخلی يا خارجی عليه 

از طرف ديگر . امير شير علی خان با مارت افغانستان جلوگيری کنند

مقصود امير افغانستان از آمدن به ھندوستان و م/قات با فرمانفرمای 

  . اين بود که تضمينی برای حفظ امارت افغانستان بدست آوردآن 

امير شيرعلی خان از فرمانفرمای ھندوستان دو تقاضای مھم 

 يکی اينکه يک عھدنامه دفاعی عدم تعرض بين دولت انگليس :داشت

دوم اينکه دولت انگليس فرزند . و امارت افغانستان برقرار گردد

 بوليعھدی امارت افغانستان  راکوچک او موسوم به عبدهللا جان

  .بشناسد و تضمين کند

 اما فرمانفرمای ھندوستان به ھيچوجه حاضر نبود در مقابل 

. ھای مالی را تقاضای امير  افغانستان تعھد کتبی بدھد حتی مساعدت

                                                
  .٦٩١  ص،٣ ج ، ميuدی١٩ تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن - ١١١



 ١٨٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

عبارت ذيل را روی کاغذ ) nرد دمايو(باnخره پس از چندين جلسه 

« :اين است آن عبارت تعھد. دآورده برای اطمينان خاطر به امير دا

دولت انگليس اقدامات دشمنان امير را که بر عليه او يا برای تزلزل 

و راجع به کمک . مقام او باشد با عدم رضايت شديد تلقی خواھد نمود

مالی و دادن مھمات جنگی تذکر رفته بود که در اوقات معين تحويل 

nرد » .ستان  البته باص/حديد رئيس حکومت ھندو،خواھد گرديد

 امير ،مير شيرعلی خان اطمينان دادا همايو در تاکيد اين قول و قرار ب

ای داشته باشد ھميشه آن تقاضا با توجه و احترام ضافغانستان ھر تقا

عدم رضايت «در اين تعھد کتبی عبارت ١١٢.پذيرفته خواھد گرديد

 را بمعنی کمک مسلحانه دولت انگليس بر ضد دشمنان امير »شديد

   ١١٣.رعلی خان تفسير کرده بدست او دادندشي

 توسط قشون ھای اعزامی آن کشور از ١٨٦٧ايران که در سال 

امير . قاين وکرمان  به اشغال بخشی از ايالت سيستان موفق شده بود

شيرعليخان بعد از بازگشت خود از ھندوستان ميخواست با توسل به 

ی اعاده کند،مپر شمشير خاک ھای اشغال شده را از تسلط قشون ايران

انگليسھا برطبق معاھدۀ پاريس،پای حکميت جلو گذاشتند و براثر اين 

حکميت بخشی از سيستان برای دايم از پيکر افغانستان جدا وبه ايران 

  .تعلق گرفت

علت عمده نارضايتی اميراز انگليسھا، :" داکتر بيلومينويسد که 

 ايران وافغانستان حکميت انگليسھا در مسئله تعيين سرحد سيستان بين

اميرشيرعليخان درتعيين سرحد سيستان برانگليسھا اعتماد کرد، .بود

                                                
  .٦٩٣ ص ٣ميuدی ج ، ١٩ تالريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن - ١١٢
 اين تعھد کتبی را نيز در کتاب خود نقل یمتن انگليس، ٦٩٤ص ، ٣ لد درجمحمود، محمود- ١١٣

 .کرده است 



 ١٨٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

تا منصفانه وظيفه اش را بسر برساند، مگرامير ھرگز فکر نميکرد 

سيستان را که از زمان احمدشاه تا آن روز جزو [که انگليسھا 

قلمروافغانستان بود وايران آنرا بعد از مرگ اميردوست محمدخان و 

دوقسمت کرده وقسمت ] ر دوره کشمکش برادران اشغال کرده بودد

اميراين فيصله را برضد امنيت .مھم وبيشتر آنرا به ايران بدھد

قلمروخود دانسته وتجاوز برتماميت ارضی افغانستان از سوی ايران 

اين حکميت که سبک شمردن وبی عزت  ،بيلوداکتربگفته .تلقی کرد

ميشد، چنان روابط اميرو انگليس را کردن دولت افغانستان شمرده 
  "١١٤ .خراب ساخت که سبب جنگ دوم افغان وانگليس شد

ناگفته نبايد گذاشت که تقسيم کردن سيستان  بدو قسمت و تعلق 

گرفتن سيستان اصلی به ايران، به معنی دوستی با ايران نبود، بلکه 

قشون ھدف انگليس اين بود تا در آينده اين بخش را که ميتوانست به  

ھای زياد آذوقه تھيه کند، خود اشغال  وبه قلمرو ھند برتانوی ملحق 

 مقصود عمده حفظ سرحدات ھندوستان از خطر روسھا بود که .نمايد

  .  سبب اين ھمه دشمنی واخت/ف بين ايران وافغانستان

 در اين تاريخ انگليسھا تصورميکردند که روسھا به سوی مرو

رفتن ھرات است وگرفتن ھرات ، گرفتن مرو، گ. نزديک ميشوند

گرفتن قندھار وگرفتن قندھار، مقدمۀ حمله به ھندوستان است ودست 

ًپس nزم بود قب/ . يافتن به خليج فارس از راه سيستان وبلوچستان

 بسيار آذوقه ھایمحل ھای که اھميت نظامی دارند وميتوانند به قشون

  .د شان باشدبدھد بوسايلی در دست خودشان ويا دست نشانده خو

  نظر دولت انگليس نيزبرای حفظ خليج فارس و ھندوستان از 

                                                
١١٤

  ١٢٨ -١٢٧دمشرق په آسمان کی دمغرب ستوری، ص ی،ږت  پوھاند-  



 ١٨٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

خطر احتمالی روس تزاری، از ھمان وھله اول به ھمين نقطه يعنی 

سيستان اصلی بود و چنانکه بعد خواھيم ديد، ت/ش عمال انگليس 

برای بدست آوردن اين منطقه بعد از اين تاريخ به چه جاھايی ميکشد 

  .يی برپا ميکندوچه رسوائی ھا

اميرشيرعليخان البته براين حکميت اعتراض نمود وآنرا 

ردکرد، وسپ سعی  نمود تا روابط خود را با روسھا استحکام ببخشد 

، ٧٠از آغاز دھه  .و بنای مکاتبات دوستانه را با روسھا  گذاشت

ته بود و اين گذاشافزايش روبه مکاتبات اميرشيرعليخان و کافمن 

امير افغان روش احتياط آميز توأم با مدارا در پيش آخرى نسبت به 

در سنت پطرزبورگ نمايندۀ انگليس در صدد کشف . گرفته بود

محتويات اين نامه ھا برآمد و با اينکه معلوم کردند که نامه ھا حاوى 

مطالب حسن ھمجوارى بوده اند ، اما شگفتى توأم با خشم و تنفر به 

يک بود يک بار ديگر در برابر انگليس نزد. انگليس ھا دست داد

اجراى کنترول کامل و انحصارى بر : تصميم قاطعى قرار بگيرد

ولى بزودى متوجه ضعف سياست . افغانستان، بھرقيمتى که تمام شود

قبلى خود شدند و بھتر دانستند ابتدا از در صلح و مسالمت با امير 

  .افغان روبرو شوند

  :ير در شرقبريتانياى کب ١١٥افغانستان پاشنه آشيل

                                                
١١٥

يونانى آشيل از پھلوانان و جنگجويان تروا است که در افسانه ھاى :» پاشنۀ آشيل «-  
مادرش از پاشنه پاى او گرفته در آب رودخانه ستويس فروبرد و در نتيجه روئين تن شد و تنھا 

و سر انجام باتير زھردار پاريس که به پاشنه . پاشنه ھاى او که تر نشده بود، آسيب پذير بود
و افغانستان . است» نقطه ضعف«ور از پاشنه آشيل پايش خورد از پاى در آمد و در اينجا منظ

نقطه ضعف بريتانيا در برابر پيشروى روسھا بسوى ھند بودکه با ھرقدم پيشروى روسھا ، 
پيش بينى کرزن سرانجام درست از آب در آمد و . ّبريتانيا شديدا از خود عکس العمل نشان ميداد

دسامبر (خاک افغانستان ھجوم آوردندروسھا با:خره نه فقط بر ھرات ، بلکه بر سراسر 



 ١٨٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

» پاشنۀ آشيل بريتانيا درشرق«، افغانستان nرد کرزن بقول 

 گ/دستون جاى خود را به ديزرائيلى ١٨٧٣در فبرورى . ١١٦بود

nرد . ،کسی که در تحرک سياست امپراتورى انگلستان ميکوشيد، داد

در . سالزبرى ، حکمرواى کل ھندوستان شد و ارگيل به کنار رفت

. اقدامات روسيه در سالھاى گذشته کردندلندن شروع به بررسى 

 بيانيه اى حاکى از عدم تجاوز بسرزمين ١٨٧٤بع/وه در مارچ 

در جانب مرو و ھمچنين اع/ميه دوماه بعد ژنرال » ترکمن تکه «

nماکين به قبايل ترکمن ، خطر را جدى تر نمايان ساخت و در 

يس نوامبر ھمان سال موجب اعتراض شديد وزارت خارجه انگل

اين روش نمى توانست مدت زيادى ھمچنان ادامه داشته باشد . گرديد

و nزم بود حدى براى آن قايل شد و n اقل فھميد که حد نھائى بکجا 

پس سالزبرى ابتکار عمل را بدست گرفت و با يک . ختم ميشود

سلسله مراس/ت خصوصى به نارت بروک ، نايب السلطنه ھند 

تا موافقت امير افغانستان را براى توصيه کرد کوشش بخرج دھد 

. استقرار نمايندگان دولت انگليس در ھرات و قندھار بدست آورد

نارت بروک نظر داد بھتر است جانب احتياط را رعايت کرده منتظر 

ّمث/ چنانچه روسھا مرو را اشغال کنند، شايد مناسب . فرصت باشد

 بسته شود و جزء باشد با امير افغانستان يک قرار داد اتحاد دفاعى

                                                                                                    
اما ديگر انگليس در ھند . درست يکصد سال پس از دومين تجاوز انگليس بر افغانستان) ١٩٧٩

 بيرون رانده ١٩نبود و افغانھا ھمانگونه که انگليس ھا را از سرزمين خويش دوبار درقرن 
ر افگندگى از مرزھاى کشور بودند، روسھا را نيز با تمام جنگ افزار ھاى وحشت ناک شان با س

  ). ١٩٨٩فبرورى (خويش بيرون نمودند
١١٦

   ١٦٦س در ايران و افغانستان ، ص  رقابت روس و انگلي-  



 ١٨٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 .گنجانيد شرايط قرارداد ميتوان موضوع استقرار نمايندگان سياسى را

١١٧   

 گورچاکوف ، ١٨٧٥ اپريل ٥با وجود اين نامه رسمى مورخ 

در اين نامه بخصوص تاکيد شده بود . وضعيت روبه وخامت گذاشت

اعليحضرت امپراتور روسيه به ھيچوجه قصد گسترش مرزھاى « : 

وضع فعلى آن در آسياى مرکزى نه از جانب بخارا و روسيه را از 

   ١١٨ ».نه ھم از جانب کراسناودسک و اترک ندارد

  ن سخنان دلخوش کننده وقعى گذاشتهولى درلندن ديگر به اي

 اکتبر ياد داشت متقابلى ٢٥و وزارت خارجه انگليس در . نميشد

ھرقدر « : براى پرنس گورچاکوف فرستاد و طى آن متذکر شد

ت دولت روسيه به احتراز از مسئوليت ھاى توسعه ارضى در تماي/

ابتدا صادقانه باشد، دولت عليا حضرت ملکه نميتواند خط سرحد 

باز ھم حوادثى مشابه و . يکنواخت روسيه را ثابت و nيتغير بداند

بازھم تجديد نتايجى مشابه روى خواھد داد و دولت عليا حضرت 

ل و جذب مناطقى را که ھنوز ملکه نميتواند بيش از اين اشغا

افغانستان را از خاک روسيه جدا ميسازد، با بى اعتنائى تلقى کند و 

   ١١٩ ».مربوط بخود نداند

 استعفا داد و حکمران ھند،نارت بروک ،،١٨٧٥در نوامبر 

ليتن به . به حکمرانى ھند گماشته شده است» nرد ليتن«بجاى او 

 به کابل و برقرارى محض ورود خود موضوع اعزام ھيئت سياسى

                                                
١١٧

   ٧٠ رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ص -  
١١٨

  ٧١ ھمان اثر، ص -  
١١٩

  ٧١ ھمان اثر، ص -  



 ١٩٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

تماس با امير افغانستان را ، با وجود مخالفت شوراى حکومت ھند ، 

  . با جديت ھرچه تمامتر دنبال کرد

 ١٨٧۶در سال  در آن زمان اوضاع روبه وخامت ميرفت،

روسھا به پيش روی خود درآسيای ميانه ادامه داده خود را به 

انستان که می خواست امير افغ. رساندند) پامير(دريای آموسرچشمۀ 

ّروابط دوستانه با ھمسايه شمالی خود بر قرار کند، تقريبا آشکارا با 

روسيه مذاکراتى انجام ميداد و در انگلستان پس از اع/ن جنگ 

ّروسيه با ترکيه در ماه اپريل علنا در حال قطع رابطه با اين دولت 

انس به اولين اقدامى که براى شرکت امير افغان در يک کنفر. بود

موافقت عمل آمد، با عدم موفقيت مواجه شد، با وجود اين اميرافغان 

بزودى معلوم .  نماينده خود را به اين کنفرانس به سم/ بفرستدنمود تا

شد که امير خواھان انعقاد يک پيمان اتحاد رسمى با انگلستان است 

ولى او قصد داشت از بحران روابط ميان روس و انگليس و ترديد 

 طوnنى ماموران سابق و تعلل ورزيدن آنھا براى بدست آوردن ھاى

به ھمين منظور او کوشش . بھترين شرايط ممکنه بھره بردارى کند

ميکرد تا از ورود ھيات انگليس به کابل، يعنى آنچه در سرلوحه بر 

نامه انگليس ھا بود، جلوگيرى کند تا کنترول سياست خارجى 

ار نگيرد و بتواند آزادى عمل خود کشورش تحت نفوذ انگليس ھا قر

  . را حفظ کرده از وضعيت موجود به نحو شايسته اى استفاده کند

ليتن شرايط پيشنھادى امير افغان را پذيرفت و سر انجام 

مسئله اعزام ھيات .  تشکيل شد١٨٧٧کنفرانس پشاور در جنوری

 فوت نماينده براثرانگليسى، ھمانطور که از پيش حدس زده ميشد 

در ماه مارچ ، کنفرانس را )  صدراعظمسيدنورمحمدشاه(غانستاناف

اين عدم . بدون آنکه نتيجه اى از آن گرفته شود به حال تعليق درآورد



 ١٩١                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

موفقيت انگليس ھا موجب قطع روابط دوکشور تا مدت چند ماه 

  . گرديد

در اين زمان روسھا به اين نتيجه رسيده بودند که جنگ با 

ر است و بايستى در آسيا او را مورد حمله قرار انگلستان اجتناب ناپذي

روسيه سعى  .داد تا بتوان در اروپا با شرايط سھلترى باوى کنار آمد

ّميکرد بازھم حربه قديمى خود يعنى تھديد ھندوستان را مجددا بکار 

 »کراسناودسک«برد و در اجراى اين ھدف قواى بيشمارى را که در 

   ١٢٠ .استقرار يافته بود بحرکت آورد

بريتانيا نيزاز آمادگی ھای نظامی  روسھا بقصد حمله برھند 

 ٣٠مطلع بودند، چنانکه سفير بريتانيا در ترکيه در تلگراف مورخه 

:"  به وزيرخارجه انگليس nردسالزبری خبرداد که١٨٧٨اپريل 

اکنون کاروان يک قشون پنجاه ھزارنفری سربازان روسی به 

از جمله اين قشون چھل ھزارنفر . ند پشاورآماده ميشو–استقامت کابل

آن آماده شده اند وبيست ھزار ديگر به تعقيب آن فرستاده خواھند 

سربازانی که اکنون جلب شده  و در راه استند بسياری آنھا از .شد

جنوب شرقی اند وصاحب منصابان شان از ميان افسران قفقازی 

ی تا سال اينده چنانکه گفته ميشود اين کاروان نظام. انتخاب ميگردند

تصميم گرفته شده  .  پشاور بحرکت خواھند افتاد–به استقامت کابل 

اين . بسرکردگی اين قشون،موظف شود" چير نيايف" که جنرال  

                                                
١٢٠

 ترجمه پشتواز محمدطاھر زاگارودنيکووا،. ن.ت: نی آسياکی لويه لوبه،مدونځ په من-  
 آرشيف تاريخی نظامی روسيه،ذخيره ١۵،سند شماره ٩٨-٩۶پشاور، ص ١٣٨۵ی، چاپ، ڼکا

  )١٨٧٨ اپريل ٢۵اوريجنال،٢۴ورق ۶٩٠٢،دوسيه نمبر ١۶ ،ليست٨۴۶



 ١٩٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 بتريه کوھی ويک فرقه ۴ بتريه و٣فرقه و۴کاروان متشکل  از 

   ١٢١ ."سواره خواھد بود

ا برای ليتوف راھمين اسناد نشان ميدھند که روسيه جنرال است

تحت فشارگذاشتن اميرشيرعلی خان به کابل فرستاد تا به وی بگويد 

که روسيه قصد دارد از طريق افغانستان برھند حمله کند وامير بايد 

به عبور قشون روسی از خاک خوداجازه بدھد و ھرگاه از پذيرفتن 

تقاضای روسيه سرپيچی نمايد،آنگاه از عريضۀ امير عبدالرحمن خان 

رنشان کند که از دولت روسيه طالب کمک شده تا تخت به وی خاط

  .وتاج پدری خود را از امير شيرعليخان بگيرد

به  )  جنرال ستاليتوف(  نماينده  روسيه ١٨٧٨درنيمۀ جوnی 

قبل از ورود نماينده  .کابل مواصلت کرد ومذاکراتی با امير انجام داد

/عات مھمی اطشاغاسی شيردل خان روسيه بدربار کابل،والی بلخ 

توسط شخص قابل اطمينانی بنام ميرزا ص/ح الدين از تاشکند بدست 

شاغاسی به امير نوشته بود که . آورده وبه امير گزارش داده بود

عريضه ای عنوانی  روسھا ازسردار عبدالرحمن خان خواسته اند تا

درآن از دولت تزاربرای پس گرفتن تاج  دولت روسيه بنويسد و

شيردلخان به امير گوشزدکرده . ود کمک بخواھدوتخت موروثی خ

و ھدف آمدن ھيئت  بود که روسھا برای حمله برھند آمادگی گرفته اند

روس به دربار کابل اينست تا  موافقت  امير راحاصل کند که در 

صورت ضرورت قشون روسی از خاک افغانستان بقصد حمله برھند 

وافقت ننمايد، آنھا به اين خواست روسھا م عبورکند وھرگاه امير

سردار عبدالرحمن خان را مورد حمايت و استفاده قرارخواھند داد تا 

                                                
١٢١

  ٩٨ ھمان منبع ، ص -  



 ١٩٣                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

ً  طبعا چنين گزارشی برای امير شيرعلی .١٢٢برمزارشريف حمله کند

ًمل بود تا بداند که آيا واقعا روسھا چنين أخان سخت تکاندھنده وقابل ت

  توقعی از وی دارنديا خير؟

ه دربار کابل، وپذيرائی از وی، خبر ورود جنرال ستاليتوف ب

زمين را در زير پای حکومت ھند برتانوی به تابۀ آتشين مبدل کرد و 

nرد ليتن، تصميم به اعزام ھيئتى مرکب از سر نويل چمبرلين و 

 به کابل گرفت Cavagnari ميجر جنرال سرلوئيس کيونارى

در غم از دست به امير فرستاد، مگر چون اميرتقاضای خود را و

 وليعھد شھزاده عبدهللا جان نشسته بود، از جواب دادن به موقع دادن

به انگليس غافل ماند و پيک اب/غ ورود ھيئت اعزامى انگليس ، 

ّولى ھيئت مذکور قب/ بگردنۀ خيبر . پاسخ رد مذاکرات را با خود برد

 سرحد دار افغانى فيض محمدخان با بسياراحترام ولیرسيده بود،

 :ز عبور آنھا ممانعت کرد و به رئيس ھيئت گفتمگر بطور جدی ا

 .کيوناری نميداشت ھيئت را به گلوله می بست اگرآشنائی شخصی با

. در نتيجه ھيئت اعزامى انگليس نا چار به بازگشت به پشاور شد

ّطبعا اين اقدام لطمه اى شديد به حيثيت انگلستان وارد آورد و با 

 امير افغان، حوادث وضع برگشتن ورق بر اثر دروغھاى روسھا به

  .  را بخود گرفت١٨٣٨سال 

 به اميرشيرعليخان ، nرد ليتن١٨٧٨ نوامبر ٢تاريخ در

 فرستاد که به استناد آن، نامبرده بايد در مورد واقعه خطاريه ایا

ّخيبر رسما معذرت بخواھد و با اعزام مجدد ھيئت انگليس به پشاور 

نگلستان را دوست و پشتيبان افغانستان موافقت نمايد و از اين پس ا

                                                
اپ ی، چڼنی آسيا کی لويه لوبه،تاليف، زاگارودنيکووا، ترجمه پشتو ازمحمدطاھرکاځ په من- ١٢٢

 ١٠١، ص ٢٠٠۶
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 نوامبر يعنى تا آخرين روز مھلت اتمام ٢٠خود بشمارد، ولى تا 

حجت ھيچگونه پاسخى داده نشد، زيرا لحن اين اتمام حجت تند و 

خشن بود و امير ھم به پاسخ آن نپرداخت و در نتيجه جنگ دوم 

ھه و انگليس ھا از سه جبھه ،يعنى از جب. انگليس با افغانھا رخداد

  .ُقندھار و از جبھه کرم و از جبھۀ خيبر بر افغانستان حمله کردند

 نوامبر اميرطی فرمانى از عزيمت خود جانب سنت ٢٢روز 

وبعد پطرزبورگ  به سران ورؤسای اقوام  در دربارکابل خبرداد 

پسرش سرداريعقوبخان را از سران کابل، به خواست درھمان مجلس 

دردھم  .   به آنھا معرفی کردزندان رھا وبه حيث والی کابل

و   به اميد کمک روسھا از کابل بيرون رفت،اميرشيرعليخاندسمبر

که دريافت امير  بزودی. به مزارشريف رسيد١٨٧٩در اول جنوری 

امير ازغم اين وعده . روسھا او را به اميد کمک خود فريب داده اند

 مريض شد ١٨٧٩ھاى دروغين يک دولت بزرگ، در اواخر جنوری

 سالگی درمزارشريف  ۵۶سال به عمر  ماه فبروری ھمان٢١در و

 زندگى را پدرود گفت  و در روضه مزار شريف بخاک سپرده شد

  ). م١٨٧٩فبرورى ٢٢(

  

  :امير محمديعقوب خان ومعاھدۀ گندمک 

انگليسھا پس از آنکه کابل را اشغال کردند، امير محمديعقوب 

را از کابل به گندمک بردند  يرخان پسر بيمار وتازه از بند رھا شده ام

مجبور ساختند در پای معاھده ای امضا بگذارد که متن  او را و

مي ٢۶ گندمك كه به تاريخ ۀدر معاھد .آنراخود تھيه کرده بودند

 از سوی امير محمد يعقوب خان و كيوناري نماينده ھند ١٨٧٩سال

  : برتانوي به امضا رسيد ، در ماده نھم آن چنين آمده است 



 ١٩٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار « 

حكومت برتانيه شھر ھاي قندھار و ج/ل آباد و ع/قه . شده است

ھايي را كه اكنون تحت اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده و 

به استثناي كرم، پشين و سيبي  كه تحت تسلط و انتظام . واپس ميسپارد

سلطه دايمي نبوده و ماليات آن بعد از وضع برتانيه است، اما اين 

حكومت . مصارف داخلي ساnنه به امير افغانستان پرداخته خواھد شد

را كه بين پشاور و ج/ل آباد » خيبر«و » ميچني« برتانيه انتظام 

واقع است ، در دست خود ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد قبايلي 

د، برتانيه به دست خود خواھد را كه در اين دو منطقه تعلق دارن

   ١٢٣ ».داشت

لقات تع افغانستان و مريام «:ميخواني مگندمکمعاھده ًع/وتا در

 پابند مشوره با ی خارجیآن متعھد است که در روابط با حکومت ھا
 نبندد و سuح بر ضد ی عھدحکومات ني بوده و با اهيحکومت برتان

 و اسلحه و پول یام امداد نظی خارجۀشان نبردارد و در صورت حمل
 مناسب داند، استعمال خواھد سي انگلکهي بغرض دفاع، طورسيانگل
١٢٤»...شد

 

 اما شش ماه بعد از تجاوز دوم انگليس برافغانستان مردم کابل

حصار کابل يورش بردند وکيوناری سفير انگليس را با   برباnوحومه 

ايوب  از آنسواز ھرات ،سردار .تمام محافظين وی در آتش سوختند

انگليسھا را در ١٨٨٠خان پسر امير شيرعليخان ، در اوايل جوnی 

  .جنگ ميوند بسختی شکست داد وقندھار را درمحاصره گرفت

  

                                                
١٢٣

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-  
١٢٤

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-  
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  :امير عبدالرحمن خان وپذيرفتن  شرايط انگليس

ھنگامی که وضع در افغانستان براثر دومين تجاوز انگليس رو 

تاشکند به عزم به وخامت نھاده بود، سردارعبدالرحمن خان از 

پنجۀ  مشک/ت را با سر شرکت در جھاد مردم افغانستان کمر بست و

 ھوادار خودتدبير از سر راھش پس کرد و با نيروھای شجاعت و

 در .خود را پادشاه افغانستان اع/ن نمودوارد چاريکار شد و

 تصميم گريفن نمايندۀ سياسی انگليس به م/قات او رفت و ،اينجا

  :انوی را به وی روشن ساخت که حکومت ھند برت

در باب مملکت افغانستان به من امر شده است اظھار بدارم که " 

تمام وnيت قندھار به حکمران مستقلی تفويض شده غير از محاnت 

عليھذا . پشين وسيبی که به تصرف خود دولت انگليس خواھد بود

حمد ل و در باب قراردادی که با امير مئدولت انگليس دراين مسا

نميتواند تجديد ) منظور معاھده گندمک است(يعقوب خان داده است 

با اين مستثناآت دولت انگليس مايل است شما . مذاکراتی با شما بنمايد

ًاقتدار کامل و مبسوط خود را بر افغانستان چنانکه قب/ امرای خانوادۀ 

  "  ١٢٥.شما داشته اند، مستحکم نمائيد

  

  :گريفن عuوه کرد

ای ھندوستان بمن اجازه داده اند به شما اظھار بدارم فرمانفرم"

از آنجائی که دولت انگليس قبول نميکند دول خارجه در افغانستان 

حسن مداخله داشته باشند و نيز دولت ايران و دولت روس قول داده 

اند که از مداخله نمودن در امور افغانستان احتراز نمايند، واضح است 

                                                
١٢٥

  ٢٠٠، ص ١تاج التواريخ،ج-  
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توانيد غير از دولت انگليس با ديگر دولت که حضرت واnی شما نمي

     ١٢٦ ..."خارجه روابط پوليتيکی داشته باشيد

گريفن در ھمين ديدار اظھار ميکند که جنرال رابرتس عازم 

قندھار است و خودش با بقيه سپاه خود عازم پشاور ميگردد و از امير 

ليسھا اميرکه ديد انگ. ميخواھد به کابل آمده زمام امور را بدست گيرد

از در مذاکره و مصالحه پيش آمده و آمادگی خود را برای تسليمی 

تخت سلطنت به او و خروج خود از افغانستان اع/م ميدارند، او ھم 

که از خدا چنين چيزی را ميخواست، شرايط انگليس را مبنی برقبول 

معاھدۀ گندمک ومشورت با انگليس درامور خارجی، از چاريکار به 

ر يک م/قات پانزده دقيقه ئی از نمايندۀ انگليس گريفن کابل رفت و د

تقاضا نمود تا سی عراده توپ موجود در شيرپور را با پولی که 

 لک ١٩انگليسھا به عنوان ماليات از مردم گرفته بودند و بالغ به 

روپيه ميشد به او تسليم نمايند و نيز قلعه ھای که انگليسھا در شيرپور 

گريفن اين خواھش امير را قبول نموده  و . نکنندساخته بودند، تخريب 

 ١٢٩٧ًمتعاقبا با بقيه سربازان و افسران خود در اوايل رمضان 

١٢٧ .عازم پشاور شد) ١٨٨٠نيمه اگست (ھجری 
  

  : روسھا جانباز اشغال مرو، پنجده  و پامير

روسھا که ديدند انگليس ھا از آنھا جلو افتاده اند و با تحميل 

خش ھايی از پيکر افغانستان را متصرف شده اند، معاھدۀ گندمک ب

 با اعزام قوتھای نظامی خود مرو، سرخس و ١٨٨٤آنھا نيز در سال 

ھنوز اميرعبدالرحمن چون  .پل خاتون و قزل تيپه را اشغال نمودند

 مخالفان وسرکشان وميران جنگ باخان در داخل افغانستان مصروف 
                                                

١٢٦
  ٢٠٤ -٢٠٣، ص ١تاج التواريخ،ج-  

١٢٧
  ٢٠٤تاج التوارخ، ص-  
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گر دست تخطی  دراز کردند  روسھا بار دي،بود مرکز گريزوخوانين 

  و آق تيپه، چمن بيد و چشمۀ سليم حمله پنجده بر ١٨٨۵ سالدرو 

تصرف سربازان افغانی  کوتاه، اما خونين ازی  پس از  نبردکردند و

  .امپراتوری تزاری ملحق نمودند به قلمرو خارج ساختند و

دو ابر قدرت وقت به   با اشغال پنجده نيروھای نظامی ھر"

ارسی در آمدند ولی بعد از مدت کوتاھی وارد نوعی از حالت تي

سازش و مصالحه شدند، بدين معنی که روسھا خواھان اشغال واحه 

اشغال پنجده، روسھا  بودند و برتانوی ھا معتقد بودند که باپنجده 

 کميسيون . باشد بين بدون اينکه پای ھيچ افغانی در،دکرد نبسنده خواھ

 برتانيه با ھم توافق نمودند که – مشترک تحديد سرحدی روسيه

 داشته درا در اختيار خو  خويشۀھرکدام ساحات متصرفه موجود

مبنای ھمين توافق بود که سرحد دايمی شمال افغانستان خط  بر. باشد

 بدين .کشی شد و دريای آمو منحيث خط سرحدی افغانستان شناخته شد

پنجده را از ترتيب افغانستان قسمت ھای زياد خاک خود به خصوص 

بخش دوم منازعه سرحدی زمان اميرعبدالرحمن خان در . دست داد

انگليس ھا اميرعبدالرحمن . دھليز سرحدی واخان به وقوع پيوست

 دور ۀخان را زير فشار ھای شديد قرار دادند تا استق/ل اين ناحي

 ديگر ۀرفت قرغز ھا بود بپذيرد، امير چار افتاده را که محل آمد و

 برتانيه –ديد سرحدی روسيه حر اينکه به تصميم کميسيون تنداشت مگ

  ھمسرحدچينبا  شمالی کشور تن در دھد که ۀپيرامون دورترين نقط

 اين نقطه را منحيث نقطه سرحدی به ١٩۶۴چين تا سال ( است 

١٢٨»).رسميت نه می شناخت
  

                                                
١٢٨

  ٢٠١١خان، امير آھنين، افغان جرمن آنuين، فبروری  رحمت آريا، اميرعبدالرحمن-  



 ١٩٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

افغانستان يكي از ساحات مرتفع، و صعب العبور بدخشان 

ارزش اين منطقه ھنگامي مورد توجه قرار . است ارتفاعات پامير

از  گرفت كه از يک طرف چين بر تركستان شرقي دست يافت و

 تزاري حدود متصرفاتش را تا مبداء رود آمو ۀطرف ديگر روسي

  چترال پيشۀوسعت بخشيد و از جانبی ھم انگليسھا درھند تا منطق

اد قرن دھه ھفت(اين انكشافات، از زمان اوج بازی بزرگ . رفتند

  مورد منازعه ميان روسيه تزاري وۀصفت يك مساله ببعد، ب) نزدھم

  .حکومت ھند برتانوي كسب اھميت كرد

روسھا تنھا به اشغال ارتفاعات پامير قناعت نکردند، بلکه در 

شغنان پامير نيز اشکال  سالھای بعد برای اشغال مناطق روشان و

دولت روس، در .  . . "خان ميگويد امير عبدالرحمن .تراشی ميکردند

شغنان، مشغول فراھم آوردن اشکاnت برای من  باب وnيت روشان و

زحمات بود که  فصل تمام ھمين مناقشات و به جھت قطع و. بود

 به کابل دعوت »دوراند مارتيمور سر«سفارتی را به رياست 

   ١٢٩."نمودم

امير متذکر ميشود که روسھا در نظر داشتند مرغاب را نيز 

شوند، و ميدانستم که اگر روس ھا را به کار خود شان متصرف 

واگذارم، شھر به شھر را پشت سرھم گرفته و به عساکر من که در 

سرحدات می باشند حمله خواھند نمود و آنوقت جلوگيری از آنھا 

اشکال دارد، ولی خوشبختانه اين مرتبه مامورين افغانستان، چنان 

ميتوانند به ميل خود شان رفتار درسی به روسھا آموختند که ھميشه ن

جنرال سيد شاه خان با آتش فشانی زياد عساکر خود جواب . نمايند

توپ روسھا را داد، روس ھا ھمين که ديدند سربازھای من آماده 

                                                
١٢٩

  ٤١٨ ص ،٢ تاج التواريخ، ج-  



 ٢٠٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

. کارند و اين دفعه بازيچه نيستند، عقب نشسته فتح را به افغانھا دادند

از آن وقت معلوم اين فتح بر شئونات لشکر افغانی خيلی افزود و 

ميشود روسھا تخطيات خود را در خاک افغانستان موقوف نموده اند و 

١٣٠ .زد و خورد طرفين بود] نتيجۀ[اين اتفاق آخرين،
  

 تلگرام ارسالوباشدت گرفتن بازی بزرگ، روسيه وانگليس 

 تجاوز و روسى از قشون به تزار روس، يسانگل تھديد آميز ملکۀ

دارى نموده حاضر شدند  نستان خود بيشتر به خاک افغاپيشروی

ين سرحد شمال غربى افغانستان به ينمايندۀ خود را براى مذاکرات تع

 بين ھند بريتانوی ١٨٨٧مذاکراتى که   به قرارداد سال . لندن بفرستند

 ١٨٨٧تا  شمالیو روسيه تزاری  انجاميد و به اساس آن خط سرحدى 

خل سرحدات جديد تثبيت وع/مه گزاری شد، و دولت روس در دا

  .خود  متوقف گرديد

 

   :١٨٩٣معاھدۀ ديورند درتحميل 

انگليسھا قبل از امضای معاھدۀ ديورند، اوضاع را به نفع خود 

سرحدات افغانستان مغشوش ساختند و باعث خون ريزی  در طول 

 .ھای بسياری بين مردم سرحد گرديدند

 حکومت ھندوستان در موقع: اميرعبدالرحمن خان ميگويد

بسيار نازکی، يعنی ھنگامی که ھزاره جات به شورش برخاسته بود و 

اين شورش ھر روز دامنه دار تر ميگرديد و خوف شورش عمومی 

در مملکت باعث پريشانی من شده بود، در چنين موقعی کمکی که از 

  : ھندوستان بمن رسيد التيماتومی بود به اين مضمون که

  وعده ھای مبھم  و دولت ھندوستان نميتواند به جھت «

                                                
١٣٠

  ٢٧١، ص ٢ تاج التواريخ، ج-  
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نامعلوم شما برای دعوت نمودن سفارت انگليس به کابل، انتظار 
بکشد، لھذا :رد رابرتس سپھسا:ر ھندوستان با لشکر زيادی جھت 

   ."محافظت او به کابل فرستاده ميشود

من در اين وقت مشغول : امير به ھمين ارتباط متذکر ميشود

 مردم افغانستان از جنرال جنگ با ھزاره ھا بودم و ميدانستم که

رابرتس خاطرۀ خوشی ندارند و می ترسيدم که آمدن جنرال رابرتس 

با لشکر زياد برايم درد سر آفرين شود و از طرفی  چون شخص 

نظامی است و با شخص نظامی به توافق رسيدن خالی از اشکال 

نيست، پس بھتر دانستم که برای انجام مذاکرات سرحدی با شخص 

ًفورا مراسله يی به ] بجواب التيماتوم ويسرا. [ مواجه باشمدپلوماتی

 Sir Salter"ويسرا نوشتم و درآن تذکر دادم که سرسالتر پاين

Pyne) "به م/قات ) يکی از مستخدمين انگليسی در ماشين خانه کابل

شما می آيد تا در باب سفارت مذکور ترتيبات nزم را صورت بدھد و 

 خواھش نمودم تا نقشه ای را که خطوط درعين حال از فرمانفرما

مقصود من از ارسال اين . سرحدی را مشخص ميکند برايم بفرستد

مراسله اين بود که حکومت ھندوستان را نگذارم دراين باب اقدامات 

١٣١ .بزرگی به عمل بياورد
  

 دولت روس، در باب وnيت ،ع/وه براين: "امير ميگويد

به . ن اشکاnت برای من بودشغنان، مشغول فراھم آورد روشان و

زحمات بود که سفارتی را  فصل تمام ھمين مناقشات و جھت قطع و

ھيئت انگليسی .به رياست سرمارتيموردورند به کابل دعوت نمودم

افغانستان با روسيه را پيش کشيد و شمال شرقی نخست مسئلۀ سرحد 

يده ًاظھار داشت که چون دو دولت روس و انگليس قب/ به موافقه رس

                                                
١٣١

  ٤١٦-٤١٥، ص٢ تاج التواريخ، ج-  
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در اين قسمت سرحد شمالی ) آموی عليا(اند که رودخانۀ پنج 

افغانستان شناخته شود، امير بايد مناطقی را که در شمال رودخانۀ پنج 

امير اظھار داشت درصورتيکه . در تصرف خود دارد، تخليه کند

روسھا مناطق درواز واقع در سمت چپ رودخانه آمو را به افغانستان 

ديورند اين شرط را پذيرفت و موضوع . بول ميکندتسليم کنند آنرا ق

روسھا سه سال بعد .  تسجيل يافت١٩٩٣ نومبر ١٢توسط موافقتنامۀ 

 مواضع تنگی، کوفا، واھان از مضافات درواز، روشان و ١٨٩٦در 

ًشغنان بدخشان که قب/ غصب کرده بودند به افغانستان مسترد 

فغانستان وھند را سپس ھيئت موضوع تعيين سرحد بين ا. ١٣٢نمودند

نتيجۀ مذاکرات که با کندی و بدگمانی پيش ميرفت . مطرح ساخت

 نومبر در مورد سرحد شرقی و ١٢سرانجام به موافقنامۀ مورخ 

جنوبی افغانستان از واخان تا سرحد ايران انجاميد که بنام خط ديورند 

بموجب اين موافقت نامه امير از مناطق سوات،باجور، . شھرت يافت

ل، وزيرستان وچمن صرف نظرکرد و در مقابل تصديق انگليس چترا

را در مورد اينکه درۀ کنر تا اسمار وع/قۀ برمل در وزيرستان جزء 

طرفين موافقت نمودند تا حد بخشی . افغانستان می باشد بدست آورد

در برابر اين . در خود محل توسط ھيئت ھای مختلط صورت بگيرد

س حاضر گرديد کمک خود به امير گذشت ھای امير، حکومت انگلي

  . لک روپيه در سال باn ببرد١٨ لک به ١٢را از 

 ١٩انگليس ھا دوبار درقرن خ/صه چنانکه شرح داده شد، 

با آنکه در ھردو تجاوز خود، انگليسھا وبرافغانستان تجاوز کردند 

سرانجام براثر مقاومت وجانبازی مردم افغانستان مجبور به ترک اين 

  .د، اما در ھردو مرتبه دست خالی از افغانستان برنگشتندکشور شدن

                                                
١٣٢

  ٦٨٠،٦٩١ غبار،افغانستان درمسير تاريخ، ص-  
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  در مرتبۀ اول،تمام سرزمين ھای افغانستان را که شاه شجاع 

قبل از رسيدن به تخت سلطنت کابل ، بموجب معاھده اتحادمثلث در 
شاور، پکشمير،  : به سيکھا واگذار شده بود، مانند١٨٣٨

انستان جدا و درتصرف برای دايم از افغ،ملتان،ديره جات وغيره 
  .انگليس باقی ماند

 با ١٨٧٩ ودر مرتبۀ دوم، براثر معاھدۀ گندمک درمی 
 کرم،سوات، پشين، اميرمحمديعقوب خان ، سرزمين ھای سيبی،

 باشگل، وزيرستان،دارو وچاگی،به شمول کويته ،چترال باجور،
 با ١٩٩٣در قرارداد نومبر  وچمن در دست انگليس ھا باقی ماند و

  .ر عبدالرحمن خان برآن جدائی مھرتائيد زده شدامي

اکنون بايد خطاب به آقای ستانيزی بگويم که متاسفانه شما از 

ً اط/ع دقيقی نداريد، واn حتما می ١٩تاريخ کشور ومنطقه در قرن 

دانستيد که اشغال سرزمين ھای قبايل  آنسوی خط ديورند، 

 خاتون، آق مرو،سرخس،پلپنجده،: ونيزآنسوی امودريا، مثل

 واز دست رفتن نيمی از سيستان در غرب تيپه،شغنان و روشان پامير

بازی "کشور،نتيجه رقابت بين دو قدرت استعماری روس وانگليس در
 ديورند است که ھدف عمده انگليس ازمعاھدات گندمک وبعد" بزرگ

ايجاد کمربند دفاعی برای ھند برتانوی در برابر خطر احتمالی 

  .روسيه بود

ف من از شرح اين ھمه وقايع و نشان دادن اين ھمه تخطی ھد
، اين ١٩ھا و تجاوزات واشغالگريھای دول استعماری  در قرن 

است تا ثابت کنم که دولت ھای افغانستان  از لحاظ نظامی و 
اقتصادی وسياسی توان مقابله و جنگ ھای منظم را با قدرت ھای 



 ٢٠٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

ای از دست رفته را استعماری نداشتند،ورنه می بايد سرزمين ھ
تا اکنون ھم در برابر ھمسايه ھای قوی تر از خود  اعاده ميکردند و

ندارد، بنابرين نه علی احمدخان رئيس ھيات مذاکرات راولپندی 
توان تحميل خواسته ھای جانب افغانی، جھت اعاده سرزمين ھای 

نه محمودطرزی وزيرخارجه در  انسوی خط ديورند را داشت، و
ادعای . نه پس ازآن تا امروز سالۀ خود با انگليسھا ومذاکرات دو

آقای ستانيزی ولو از روی تفتين ھم نباشد، از لحاظ عملی به اندازه 
  .پشيزی اھميت ندارد

 بايد خود را با واقعيت ھای جھان پيرامون آشنا ساخت  و توان 

علمی و مالی و نظامی وسياسی خود را با توانائی ھای نظامی 

ی ديگران به مقايسه گرفت وآنگاه درست وبجا سخن وعلمی وسياس

زد، تا به اصط/ح بيجا پورته نشود وخود را مسخرۀ جھانيان جلوه 

 .ندھيم

افغانستان دوقرن تمام است که از سوی قدرتھای سھيم در بازی  

بزرگ، به بھانه ھای مختلف ودر اوقات متفاوت، مورد ظلم وتجاوز 

را متحمل شده و پيکرش سخت قرار گرفته است وضربات مھلک  

ھرکه خود را فرزند شيرپاک اين وطن  .زخمی وخون چکان است

اين مادر . ميشمارد، بايد در التيام زخمھای اين مادر پير بپردازد

 وساير ھای نظام ھای ايدئولوژيک، شريف ، توسط بمباردمان

.  ھمه دار وندار خود را از دست داده استکشورھای متجاوز

نسان اين وطن مجبور به ترک وطن شده  وميليونھای ديگر ميليونھا ا

ومعلول و عضواز اعضای بدن خود را از دست داده اند يا کشته شده 

 با وجود اين ھمه مصيبت ھا و. وبار دوش جامعه فقيرخود شده اند

 ھر روز با خطر عمليات انتحاری طالبان و انفجار مين  ھابدبختی



 ٢٠٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

، حيات خود را از شورشیروھای ھای کنار جاده و يا حم/ت ني

دست ميدھند،ھزاران کودک يتيم از گرسنگی برای پيدا کردن يک 

لقمه نان زباله دانی ھا را می پالند، ھزاران جوان از بيکاری  وفقر 

جانسوز،حيات خود را در بدل پول ناچيزی به افراط گرايان انتحاری 

ود را تھيه کرده ًميفروشند تا اق/ برای چند صباحی  نان خانواده خ

باشند، ولی جناب ستانيزی بجای نشان دادن راه نجات به اين نسل 

ھای جنگ زده، نامردانه برتاريخ وافتخارات اين ملت شکيبا ، حمله 

ھای پوچ خود  روزجشن ملی آنھا را به تمسخر  ميکند و با اتھام

ميگرد ويگانه ناجی کشوررا که جز سر افرازی وتعالی اين وطن 

 نداشت،خاين ميشمارد، وميخواھد ريشۀ احساس ملی آرزويی

ومثال می .  و دماغ فرزندان کشور  بخشکاندوجودوآزادگی را در 

ھرکس بنام جشن استق/ل شادمانی کند، مثل اينست که به «آورد که 

اين مثال،فقط ميتواند از يک مغز گنده » !عروسی مادر خود برقصد

ند، جواب اين بی حرمتی او وپک تراوش کند، نه از دماغ يک دانشم

ًميگذارم به بحث اينده وعجالتا به حال چنين کسی  که » مادر«را به 

از پول بيوه زن اين ملت به درجۀ دکترا نايل شده ولی برای خوشی 

جز دشمنان اين مردم، تيشه بريشۀ اين ملت صبور وغيورميزند،

  . چيزی بيش ندارم که تقديم کنم وتنفرخودتاسف

  

گ به مقام مادر، به مقام استقuل  ومقام شاه توھين بزر
  :امان هللا درگفتار داکتر ستانيزی

حم/ت لجام گسيخته و بی (آقای داکتر زمانی در مقالۀ اخير خود

به نکتۀ از سخنرانی ستانيزی اشاره ...) پايه بر غازی امان هللا خان،

 ميکند که بيانگر نفرت شديد او نسبت استق/ل کشور ومقام مادر
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آنانی که در جشن استرداد استقuل « :ستانيزی گفته است. است

افغانستان شرکت ميکنند،مثل کسانی اند که درمراسم عروسی مادر 
١٣٣».خود ميرقصند

  

ازين مثال پوچ وطف/نه داکترستانيزی معلوم ميشود که اوآنقدر 

ازجشن استرداد استق/ل کشورنفرت دارد که nرنس انگليس از امان 

نميدانم اين داکتر از آقائی وباداری انگليس .  داشتهللا خان

برافغانستان چی ديده  که اکنون افسوس آنرا ميخورد وغ/می او را 

براستق/ل کشورترجيح ميدھد و تنفر خود را از جشن استق/ل، به 

  مثابۀ رقصيدن در عروسی مادر خود  نابجا ميشمارد ؟؟؟

انيزی مکث ميکنم اکنون من براين مثال بی معنای داکتر ست

واندکی آنرا ميشگافم تا ديده شود که وی درچی کشوری زندگی 

ميکند،ودرچی مرحله يی از رشد فکری قراردارد، وچرا طرز ديدش 

داکترستانيزی در . نسبت به زن با طرز ديد يک طالب فرقی ندارد

در کشوری که بزرگترين و بھترين دموکراسی . امريکا زندگی ميکند

کشوری که حامی حقوق بشر ومقر سازمان ملل . ماستدر آن حکمفر

متحد است، کشوری که در آن زن و مرد از حقوق و مزايای مساوی 

در زندگی برخوردارند وھيچکسی را برکسی ديگر از لحاظ جنسيت، 

رنگ، دين،عقيده وانديشه ھای سياسی، برتری وامتيازی نيست،  

رتکب شود که  از آن ًواگر احيانا کسی در برابر ديگری عملی را م

ًبوی تبعيض به مشام برسد، برطبق قوانين آنکشور جدا مورد مواخذه 

                                                
 حمuت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان، محصل استقuل داکتر زمانی،-  ١٣٣

  ٢٠١٤تمبرپس ،افغان جرمن آنuينافغانستان،

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_hamalat-lujam-

gusekhta.pdf 
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و مجازات قرار ميگيرد،اما اين داکتر خدا شرمانده، با وجوديکه در 

امريکا، زندگی ميکند ونه تنھا زندگی ميکند، که در آنجا از 

 ًتحصي/ت عالی تا درجۀ دکترا برخوردار شده وع/وتا در يکی از

پوھنتونھای آنکشور تدريس ھم ميکند ، اما با تاسف بايد گفت که اين 

تحصيل و اين تدريس وزندگی کردن در آن ديار برابری وآزادگی، 

در شخصيت وی ھيچ اثری  وارد نکرده و جناب ھمچنانکه بوده، تا 

ھنوز درگل مانده و درخندق قبيله  وطرز ديد عھد پدر ساnری دست 

قب ماندگی فکری  داکتر ستانيزی از سخنانی اين ع. و پا ميزند

آنانی که در جشن استرداد استقuل :استنباط ميشود که ميگويد

مثل اينست که در عروسی مادر خود «افغانستان شادمانی ميکنند،
  ؟؟؟؟»برقصند

چرا اين داکتر الھيات واسطوره ھا، چنين سخنی را، از فراز 

او ھنوز پيله وار،از nک برج دموکراسی جھان ميزند؟ برای اينکه 

ھنوز زندگی درشھرھای زيبا و با . وپوستۀ قبيله بيرون نيامده است

صفای غرب و ديدن اختراعات علمی حيرت انگيز و دست آوردھای 

عظيم تکنالوجی پيشرفته  درکنار  دموکراسی   وآزادی بيان وعقيده 

 به که منجر به برابری حقوقی  زن ومردم شده وھردو جنس را قادر

کار مشترک و اقتصاد شگوفان و پيشرفت در عرصه ھای مختلف  

کرده است، در مغز متحجر وسنگگ شدۀ اين داکتر مقيم خندق قبيله، 

جز تبديل کردن پاnنش ،تاثيری وارد نکرده است و فکر ميکند که 

اگر درديدگاه اش نسبت به زن و مادرش  تغييری ايجاد گردد، مبادا 

بنابرين  مثال زدن آقای داکتر، . بيله قطع گرددافسار وی  از دمب ق

ناشی از ذھنيت قبيلوی و رسوبات ته ماندۀ تفکر پدر ساnری  وی 

  .می باشد
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در نظام قبيله، زن نه تنھا برابر مرد ارزش ندارد که حتی انسان 

زن اگر يک ھفته بعد از عروسی خود ، شوھرش  . ھم شمرده نميشود

انتخاب شوھر دومی را ندارد، بايد را از دست بدھد ، ھرگز حق 

منتظر تصميم بزرگ خانواده بماند و اگر بزرگ خانواده ،وی را به 

 سال ٢٠- ١٥پسری دو يا سه ساله ديگر خود بدھد ، آن زن  بايد 

. ديگر صبر کند تا آن پسرک بزرگ شود و بعد زندگی را آغاز نمايد

که بايد شب و در فرھنگ قبيله زن موجود بی اراده و بی حقی است 

ُروز  درخدمت خسر وخشوی و برادران و خواھران شوھر قرار  ُ

ًداشته باشد و اص/ در فکرخود و زندگی خود وخواسته ھای خود 

  .نباشد

از نظراين داکترالھيات واسطوره ھا، شادمانی کردن و رقصيدن 

در محفل عروسی مادر، يک عمل بسيار زشت و خجالت آور است 

اما اگر رقص و . ار ديگران بی عزت جلوه ميدھدکه او را در اننظ

پايکوبی در عروسی پدری باشد که صاحب چھار زن و ده ھا فرزند 

درھمان جائی که ستانيزی زندگی  ميکند، بدون . است،عيبی ندارد

شک ھر شب ده ھا  محفل عروسی مادرانی برگزار ميگردد، که 

پردازند، ونه دختران و پسران شان، در آن به رقص وشادمانی می 

تنھا که ھيچ جای شرم وخجالتی برای خود و مادران خود نمی بينند، 

زيرا که آنرا حق مسلم مادر خود، . بلکه به آن ارج وحرمت ميگزارند

به حيث يک انسان ميدانند،که حق تمتع و لذت بردن از زندگی 

  .شخصی خود را دارد

را  به ً  اصوn چرا مادری که شوھر ندارد و يا شوھر خود 

جنگ يا راکت پرانی ويا انفجارمين ھا يا تصادم  : دnيل مختلفی 

موتر و يا ترور وغيره حوادث  از دست داده است ، دوباه عروسی 
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نکند ؟ چرا نبايد مادری که از دست شوھر معتاد  ونيمه ديوانۀ خود 

ھر روز در برابر چشم فرزندانش لت وکوب ميشود و مجبور به 

شده است، دوباره عروسی نکند و بقيه زندگی را گرفتن ط/ق خود 

  درکنارمرد مناسب خود،در فضای آرامش وآسايش سپری نکند؟ 

من خود درسويدن در محفل عروسی  مادری از تبار پشتون 

،آنھم از پشتونھای لوگر اشتراک داشته ام که با وجود داشتن فرزندان 

زندان در محفل  ساله، با مرد ديگری ازدواج کرد و ھمان فر٢٤ و٢٠

عروسی مادر خويش، از مھمانان پذيرائی نموده اند و بعد ھم به 

رقص و پايکوبی پرداخته اند، بدون آنکه کسی از اھل محفل اين عمل 

ھمينطور . فرزندان ويا مادر شان را به ديدۀ تحقير و توھين ديده باشند

يک ،درھمين شھر ما، مادر ديگری را می شناسم که سالھا گردانندۀ 

 سال ٦- ٥راديو بود ، اما بنابر مشک/ت زندگی از شوھر جدا شد، و 

 و ٢٠بعد با يک وکيل پارلمان افغانستان  ازدواج کرد و پسر ودختر 

 ساله اش درمحفل عروسی مادر شان با رقص و پايکوبی پرداخته ٢٢

ھيجکسی به عروسی آن مادر و رقص دختر وپسر آن به ديدۀ . بودند

  .مثل اقای ستانيزی نمی ديد و نبايد ھم ببيندتحقير و تمسخر 

 تنھا ،نهی مادران و فرزندانني به چنیزيطعنه زدن داکتر ستان

 ،ی از عقب ماندگحاکی به حقوق وارزش زن است، بلکه نيکه توھ

 یزي نه چ ،ميباشد لهي  در nک قبدنيخز  ویسنگواره بودن مغز و

تانيزی برداشت کردم،بيان  من آنچه از گفتار داکتر س. رانيباnتر ازا

نمودم، اگر خانم ھا ومادران چيزی ديگری ازاين طرز ديد داکتر 

  .ستانيزی برداشت کرده باشند، خود بھتر دانند
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 به وطن خود خيانت نکرده، وھرھرگزشاه امان هللا  
  :استخاين خودش که چنين اتھامی به او ميزند، 

صاحبه اش اين يکی ازاتھامات بی بنباد داکتر ستانيزی در م

بود که خاک ھای آنسوی خط ديورند را پدر وپدر ک/ن امير امان هللا 

دروغ ، (خان ، به انگليس ھا در بدل مستمری به اجاره داده بودند

 با امضای قرار داد امان هللا خانولی ) براساس کدام معاھده ؟

بازھم ( راولپندی، خاک افغانستان را برای ھميشه فروخت؟؟؟ 

  )دروغ؟؟؟

سخن بی اساس را تا کنون نه مورخين افغانی ونه  يک چنين

، رھبرمبارز خان عبدالغفار خان.ھيچ مورخ خارجی تائيد نکرده اند

قبايل سرحد، تا آخرين روز حيات خود، يکی از طرفداران جدی شاه 

امان هللا بود، و او را به عنوان يگانه شاه حامی افغانھا ميشمرد 

ولی آقای ستانيزی اکنون با . او دفاع ميکردوھمواره از کارکردھای 

وقاحت و پر روئی تمام ميگويد که امان هللا خان، خاک ھای آنسوی 

خط را به انگليسھا فروخت؟؟؟ من از داکتر ستانيزی ميخواھم تا مبلغ 

اين خاک فروشی را برويت اسناد به ما نشان بدھد و در صورتی که 

د، اين يک اتھام بی اساس وتوھين سندی در اين زمينه نشان داده نتوان

برزگ برمحبوب ترين شخصيت ملی افغانھا بشمار ميرود که کمترين 

خدمتش برای اين وطن، حصوص استق/ل از چنگ استعمار انگليس 

بنابرين ھمچو اتھامی بر  چنين شخصيت ملی ومحبوب . بوده است

کشور، فقط از سوی يک خاين ويک نوکراجير ودشمن استق/ل 

ويم گب مبا صدای بلند ميتوان. خر ملی کشور ميتواند مطرح شودومفا

، ستانيزی ھمان خاين و يک اجنت اجيرشده است که بعد از گذشت که

 سال از استق/ل، ميخواھد وظيفۀ خاينانه خود را برای خوشنودی ٩٥
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درحالی که اگر چشم وجدان . بادارن  خود ادا نمايد و امتياز بگيرد

  شد، بايد ميدانست که شاه امان هللا بخاطر حمايت بی اين داکتر کور نبا

  .خط، تاج وتخت خود را از دست داددريغ  خود از قبايل آنسوی 

بعد از کسب اسناد وشواھد کتبی گواھی ميدھند که شاه امان هللا 

 از حمايت از قبايل آنسوی خط ديورنددست استق/ل ھيچگاھی 

ھا   از زيرسلطۀ انگليسقبايلپيوسته در انديشۀ آزادی  نگرفت و

نه تنھا در فکر ازادی قبايل ، بلکه در فکر قيام وآزادی  ملت .بود

بزرگ  ھند و ھمچنان نجات مردم بخارا از زيرتسلط بلشويکھا ھم 

  .بود

اين توانائی را می داشت که در جنگ استق/ل ھرگاه افغانستان 

مال را دوباره بدست آورد، بدون ترديد کآنسوی خط سرزمينھای 

استق/ل طلب آرزوی شاه امان هللا و تمام مشروطه خواھان وھر فرد 

  جغرافيایافغان بود، ولی وقتی حتی برای استق/ل سياسی  

 زورش به انگليس نمی رسيد، و حتی ھمين افغانستان موجوده ،

 انگليس تا دوسال ديگر با جانب  راچارچوب قرارداد صلح راولپندی

 چطور ممکن بود که آزادی سرزمين ھای افغانی قبول نميکرد، پس

آنسوی خط ديورند را برای رسيدن به بحرھند با انگليس ھا يکطرفه 

نمايد؟ آيا برآورده شدن اينگونه  توقعات  با امکانات  محدود  نظامی 

   حرف مفت و خيال پردازانه  يی نيست؟آن زمان، سياسی -

قبايل آنسوی ع/قمندی آن شاه آزادی دوست  با بايد بگويم که 

خط ديورند روشنتر از آفتاب است  وبعد از تصديق استق/ل 

افغانستان از سوی انگليسھا، ھيچگاھی مردم قبايل آنسوی خط از 

 .توجه ومساعدت ھای مادی ومعنوی شاه امان هللا بدور نبوده است 
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 که شايد برای شاه عنوانی قبايل می پردازم پيام دراينجا به اقتباس 

  : افغانھا تازه و ناشنيده مانده باشدبسياری از

  :پيام  امير امان هللا خان برای قبايل سرحد

 جد . براداران دلير، شجاع، باشھامت و با غرور سرحدی من"

و جھد ھای شجاعانه يی که شما در مبارزه با دشمن دين و کشور 

سوگند و عھد و پيمان . خود کرده ايد، ھنوز در خاطره ام زنده اند

ای حفظ  آبرو و ننگ تان و عزت کشور تان، که شما آنرا به شما بر

دليل  . بھای زندگی خود  نجات داديد، تحسين مرا بر می انگيزاند

 سرحدات ۀحل مسال) انگليس(اصلی منازعه بين من و جانب ديگر 

بعد از مدت ھای طوnنی ما صلح مؤقتی را برای سه  . بوده است

ه جانب مقابل ناگزير گرديد باn آنھم به طوريک. سال عقد نموديم

من صاف و پوست کنده و واضح برای جانب مقابل . دستی مرا بپذيرد

روشن ساختم که مردمان ساکن در مناطق سرحدی خويشاوندان 

ھمخون من اند و نبايد آنان را با ھيچ وسيله يی از من جدا کنند و تا 

ند، صلح قابل زمانيکه آنھا از رفتار جانب مقابل رضايت نداشته باش

در طول سه سال آينده، دشمن ما بايد ثابت کند که . تصور نخواھد بود

آيا ميخواھد به طور جدی و صادقانه با من در صلح زندگی کند يا نه؟ 

اگر دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام 

رگه در غير اين صورت، ما دوباره ج . دھد، صلح پايدار خواھد بود

 اقدامات بعدی خود برگزار خواھيم ۀيی را برای اتخاذ تصميم در بار

بنابر اين، من از شما خواھش ميکنم در طول اين سه سال  .کرد

روابط مسالمت آميزی با دشمن داشته باشيد و مناسبات تان با يک 

از بارگاه  .ديگر در ميان خود تان بايد مانند برادر دوستانه باشد



 ٢١٣                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

آرزومندی، مقصد و .  و سعادت شما را استدعا دارمپروردگار رفاه

  .   وظيفه من اين است که برای بھبود شرايط زندگی تان بکوشم

 ! بر افراشته باد درفش سياه  افغانستان
١٣٤ "  

در واقع يکی از دnيل سقوط شاه امان هللا،ھمين سياست  

 حمايت از قبايل آنسوی خط  درقيام ھای پی در پی عليه حکومت ھند

برتانوی بود که نميگذاشت آب  از گلوی استعمارگران بخوشی فرو 

  .برود

بقول جناب آصف آھنگ،فرزند برومند مھدی خان 

پشتيبانی از رھبران آزاديخواه « ) از امانيست ھای فدائی(چنداولی

(   امان.  مردم ھند کرده بود  القلوب ( خان را محبوب ھند، امان

 قيام   اين زمينه انجام داد، روحيۀخان با حرکات سياسی که در

آزاديخواھانه را در اذھان مردم ھند تحريک کرد و اين خود خطر 

از دست دادن ھند، وضعيت . شد جديی برای انگلستان محسوب می

اقتصادی و موقعيت سياسی انگلستان را در عرصه جھانی متزلزل 

اد و د اش را از دست می"  گاو شيری "ساخت، زيرا انگلستان   می

خطر دست يافتن روسيه به آبھای گرم بعد از قرنھا ت;ش، به 

به ويژه ، که جنگ جھانی اول تازه خاتمه يافته . پيوست واقعيت می

بود و انگلستان توان جنگ در مقابل قيام ملی ھندوستان را در خود 

شد و   اين قيام از سرحدات ھند بيرون می ديد، زيرا دامنۀ نمی

                                                
يادداشت  (٣٧١پروفيسريوری تيخانف، نبردافغانی استالين،ترجمۀ عزيز آريانفر،ص  - ١٣٤

اصل متن پيام  به زبان پشتو منتشر و مزين با مھر دولتی افغانستان بود که در  سفارت : مولف
 ) .ًه شده  و بعدا از انگليسی به روسی در آورده شدشوروی در کابل به زبان انگليسی ترجم



 ٢١٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

ار سياسی و اقتصادی انگلستان در منطقه و جھان منجر به مرگ اقتد

١٣٥».گرديد  می
  

حينيکه امان هللا دراثرمذاکرات به نتيجه :ادمک مينويسدکه 

صلح با ھند رسيد، نتوانست که اين ساحۀ ازاد را به افغانستان ملحق 

سازد،او اصرار ورزيد تا برای اين قبايل درنتيجه وعده ھای مجھول 

چه بريتانيا وعده کرده بود که . اتی بدست آوردومبھم بريتانيا،امتياز

ھيچگونه پ/ن جنگ يا فشاری را برقبايل آزاد وارد نميکند مگرآنکه 

امير در بارۀ وضع وطرح ھرگونه اقدامات ومقررات نظامی برای 

بعد ھا برتانوی ھا اين وعده ھا را به .سرحدات مذاکره ومفاھمه بنمايد

 تحت تسلط در آوردن اين ساحه نفع خود چنان تعبيرکردند که در

برای ايشان الزام وممانعتی نميباشد وکسی حق جلوگيری از آن را 

ندارد وحينيکه جنگ خاتمه يافت حکومت ھندوستان تصورکرد که 

فرصت آن فرا رسيده است تا قبايل آزاد افغانی را به خاطر آنکه با 

 سرحد افغانستان کمک کرده اند،سرزنش کند وتسلط خود را برحوزۀ

روش وپاليسی پيشقدمی وپيش روی بريتانيا .آزاد استحکام بخشند

تاخت وتاز .درحوزۀ سرحدبا مقابله ھای سخت ودرد ناکی مواجه شد

عجيبی آغاز گرديد وقبايل برپايگاه ھای برتانوی ھا حمله ور شدند 

١٣٦.قبايلی افزوده شد] جنگجويان[وبه تعداد
  

من زمانی، پس از جنگ  محقق افغان داکتر عبدالرحنابرنوشتۀب

  مرتبه بر نيروھای انگليس درمناطق ٦٠٠استق/ل، قبايل پشتون 

 تن انگليس  ٣٠٠قبايلی حمله کردند  که در اثر اين  حم/ت شان  

                                                
 ، به قلم کاوه آھنگ"محصل استقuل کيست؟" سايت آسمائی،مقالۀ - ١٣٥
١٣٦

  ١٣٤روابط سياسی افغانستان در نيمه اول قرن بيستم،ترجمۀ پوھاندفاضل، ص ادمک، -  



 ٢١٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

طاف ت تن انگليس را اخ٤٣٦ تن  زخمی شدند و ٤٠٠کشته و

  . ١٣٧کردند

سبوتاژی درحق  به ھمين دليل انگليسھا نيز از ھيچ کارشکنی و

انگليس ھا براى چندين سال از بکار  . امان هللا دريغ نمی ورزيدندشاه

خان ابا ورزيدند و از معاھدۀ هللا بردن کلمه اعليحضرت به امان ا

تجارتى بين افغانستان و ايتاليا به حکومت ايتاليا اعتراض کردند و 

ھيئت . گفتند که ھنوز افغانستان در ساحه نفوذ انگليس قرار دارد

انگلستان پذيرائى کردند، مگر نپذيرفتند که  را درولى خان  محمد

در انتقال اموال به . محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد

در ھنگام . خصوص اسلحه به افغانستان مشک/تى ايجاد کردند

شورش خوست، انگليس ھا از ورود اسلحه خريدارى شده از آلمان و 

رزى وزير مختار افغانستان ط. فرانسه به افغانستان ممانعت کردند

در پاريس عليه اين قيودات بى مورد انگليس ھا و مداخله در امور 

انگليسھا به محمود طرزى در سرحد  .يک کشور آزاد اعتراض نمود

 .ھند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه قانونى ندارد

١٣٨   

 مسکو، وعضو اکادمی علوم تاريخ استاد تيخانف، پروفيسر

حملۀ  ٦١١ قبايل وزير ومسعود ١٩٢٠ تنھا طی سال: مينويسد که

انگليس وضعيت سپاھيان .  انجام دادندھا انگليسضعامو برمسلحانه 

 روز سوی  نداشتند و از ھر "پشت جبھه" چون ،بسيار خطرناک بود

                                                
دمومندو په داکتر عبدالرحمن زمانی، په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او  - ١٣٧

 ١٣٨٨مشھور غزاگانو کی دغازی ميرزمان خان ونده،چاپ موسکا خپرندويه موسسه،
 ٣٨، ص ٢٠١٠/

 ٢٣٨آتش در افغانستان، ص - ١٣٨



 ٢١٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

به  سپاھيان افغان. قرار می گرفتندی قبايل و شب مورد شبيخونھا

 قلعۀ پس از قرار داد صلح راولپندی از ی حت خانهفرماندھی شاه دول

آخرين قلعه از اينرو، اين . دفاع ميکردنددر وزيرستان با دليری وانه 

.. .. آنرا گرفتند١٩٢٠جايی بود که سپاھيان انگليس در دسامبر 

خساره  ميليون روپيه ١١٠انگليسھا دراين راه  :تيخانف ميگويد

   ١٣٩ .ند کشته و زخمی داد٢٠٠٠برداشتند و

: ميگويد،) آتش در افغانستان( خوددر کتابريه تالی ستوارت،

 که با خان عقيده داشت که افغانستان آزاد حق دارد هللامان ا

کشورھاى ھمسايه رابطه نزديک داشته باشد، مزيد برآن مى تواند با 

که تحت سيطره انگليس بسر مى بردند و ھم چنان قبايل  مسلمانان ھند

 تاريخى، نژادى و مذھبى با افغانھا قرابت دارند، سرحدى که از نگاه

خواست که قبايل آن طرف ميخان هللا امان ا. نيز رابطه برقرارکند

سرحد راعليه برتانويھا تحريک نمايد وھم مسلمانان ھند را بسوى 

خان آزادى خواھان ھند مقيم کابل را هللا امان.آزادى شان سوق دھد

در ميان قبايل  انگليس ھانيز يارى مينمود، زيرا سياست پيشروى 

  . خطرى را متوجه افغانستان ساخته بود

 ازقبايل و از آزادى مان هللا خانانگليس ھا از پشتى بانى ا

 انگليس ھامکاتبات بين وزيرخارجه .خواھان ھند ناراضى بودند

 آمر پوسته خانه افغانستان در پشاور و ،و غ/م حيدر) محمودطرزى(

عبدالرحمن خان نماينده افغانى در ھند  رمکاتبات بين طرزى و سردا

را به دست آورده بودند و اين مکاتبات ھمکارى افغانستان را با 

هللا مزيد برآن مکاتبات بين امان ا. آزادى خواھان ھندى نشان ميداد

وزيرحکومت ج/ى وطن ھند را نيز به دست آورده هللا خان و عبيد
                                                

  ببعد٣٧١پروفيسريوری تيخانف، نبردافغانی استالين،ترجمۀ عزيز آريانفر،ص  - ١٣٩



 ٢١٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

ن از تمام يرحسو ھمکار وى ظفهللا بودند، دريکى ازاين اسنادعبيدا

که در آينده با افغانھا در حمله شان عليه  ھنديھا تقاضا کرده بودند

را به قتل برسانند، خطوط آھن،  برتانيه کمک نمايند، انگليس ھا

تلگراف و غيره را مورد حمله قرار بدھند و يک رابطه نزديک بين 

لم خان حکيم اسهللا ناسيوناليستھاى ھندى در خارج ھند و نماينده امان 

دست زدن ھاى حکومت افغانستان در . و مولوى منظور وجود داشت

بين قبايل سرحدى ھميشه باعث ناخوشنودى برتانيه با حکومت 

رياست قبايل پول گزافى به قبايل آنطرف سرحد ميداد . افغانستان بود

که اين  را عليه برتانويھا بشوراند و انگليسھا تصور ميکردند تا آنھا

بر ع/وه . ھا ارسال ميکنند تا به قبايل داده شوديپول ھا را شورو

کردن اشخاص مجرم که از آن طرف سرحد  خان از مستردهللا امان 

به افغانستان پناه مى آوردند، اباء مى ورزيد و زمينه کشمکش را با 

افغانستان ھمواره از انگليس ميخواست تا در . برتانيه آماده ميساخت

يد، اما انگليس ھا از مذاکره در مورد مورد قبايل با آنھا مذاکره نما

. قبايل شانه خالى مينمود و افغانھا از اين سياست سخت ناراحت بودند

انگليس ھا براى چندين سال از بکار بردن کلمه اعليحضرت به امان 

خان ابا ورزيدند و از معاھده تجارتى بين افغانستان و ايتاليا به هللا 

ند که ھنوز افغانستان در ساحه حکومت ايتاليا اعتراض کردند و گفت

ھيئت محمدولى خان را دراروپا پذيرائى . نفوذ انگليس قرار دارد

کردند، مگر انگليس ھا نپذيرفتند که محمدولى خان باشاه انگليس 

محمودطرزى  در سرحد ھند برتانوى اجازه به . ديدار داشته باشد

هللا گام سفر امان ھن. دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه قانونى ندارد

خان به اروپا ويسراى ھند به بھانه مريضى به پذيرائى او به بمبئى 

نرفت و در انتقال اموال به خصوص اسلحه به افغانستان مشک/تى 

در ھنگام شورش خوست، انگليس ھا از ورود اسلحه . ايجاد کردند



 ٢١٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

خريدارى شده از آلمان و فرانسه به افغانستان ممانعت کردند، طرزى 

و  افغانستان در پاريس عليه اين قيودات بى مورد انگليس ھايرسف

ترکيه، ايران و . مداخله در امور يک کشور آزاد اعتراض نمود

  .افغانستان در اساس با انگليس ھا دشمنى داشتند

انگليس ھا افغانستان آزاد وعصرى را تھديدى به حکمرانى 

خان هللا  امان سفير انگليس از پاليسى ملى.مٮدانستند شان در ھند

چون ھمه اين چيزھا در .ًخوشنود نبود و ھم شخصا از وى متنفر بود

او . ھمفرى جمع شده بود، لذا وزيرمختار انگليس درکابل مقرر گرديد

خان و هللا  که گليم امان ١٩٢٩ به کابل آمد و تا ١٩٢٢درسال 

وى يک افسر نظامى . مشروطه خواھان را جمع نمود، در کابل بود

رحدات قبايل و شخص بسيار زرنگ و ماھر و دشمن انگليس در س

حتى براى طرزى . خان و محمودطرزى بودهللا شماره يک امان 

ويزه ترانزيت از طريق ھند داده نشد، به اين بھانه که در افغانستان 

سفر  شورش رخ داده، طرزى از پاريس بسوى کابل از طريق ھند

١٤٠ .ميکرد
  

ه امان هللا خان ھرگز  کميگوي مديبتأکبنابرين يک بار ديگر 

 وجود ندارد ی سند ومعاھده اچيو ھ.  نکرده استانتيبوطن خود خ

 یاي حفظ قدرت ، منافع علاي گرفتن قدرت ی امان هللا خان براريکه ام

 یارتقا  وی حفظ منافع ملیه باشد، بلکه براکرد پا ريکشور خود را ز

 قرارداد یاامض. ه گذاشته استي و وقار افغانستان از جان ماتيثيح

 به انتيخوطن فروشی ويا  ی وجه به معنچي ، به ھیصلح راولپند

 ختهي بلکه بخاطر آنچه ملت خون خود را رست،يملت افغانستان ن

                                                
  ٤٤٢ - ٢٢٣ص آتش در افغانستان، ص- ١٤٠



 ٢١٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 افغانستان ۀ موجودیايحصول استق/ل جغراف: عبارت ازآن  بود،و

  . است، بوده است

  : زعامت بود خان نسبت به نصرهللا خان،شايستۀامان هللا

 نصرهللا ري امهيامان هللا خان  علاگر که کندي ادعا میزيستان

 ی نصرهللا خان به امارتش باقرياگر ام زد ونميخان، دست به کودتا 

   مستمری و پولکردي آغاز نمسيجنگ استق/ل را با انگلاو ماند،يم

 که  بھتر بود نستي ایزي سخن ستانیمعن. دي گردی قطع نمھاسيانگل

 ی باnخره روزدي شاماندي می باقسي انگلۀ سلطري ھمچنان زانستانافغ

 واستق/ل افغانستان را سوختي به حال مردم افغانستان مسيدل انگل

 تواندي مار،ي ھوشۀخوانند.  شناختی متيبدون جنگ ومبارزه برسم

  . ببردی داکتر پني احیلو  به سادهیبه آسان

ی او نميداند که اوضاع در افغانستان براثر حوادث جنگ جھان

 سياست بيطرفی اميرحبيب هللا خان درجنگ اول تغيير کرده بود و

 .ه بود نزديکی بين سنتگرايان وتجدد طلبان را بارآورد،عمومی اول

درحالی که شخص ضد انگليسی بود سردارنصرهللا خان، برادرامير 

امان هللا خان،  سردارولی نماينده منافع روحانيون بود، مگر

اس/ميست وناسيوناليست نيرومند از  پان به حيث يکپسرامير،

  .روحانيون برخوردار بود احترام وسيع ميان حلقات  روشنفکری و

غبار، يکی از مشروطه خواھان راديکال، از چشمديد ھای 

 اص/ح طلبان ليبرال درباری از روش اميرحبيب هللا «:خود مينويسد

کی دور ي چون خود قدرت حرکتی نداشتند، بايد  در. منزجربودند

اين شخص سردارنصرهللا خان . ازاعضای خاندان شاھی جمع شوند

نبود، زيرا او با آنکه مرد ضد استعمار وخواھان استق/ل کشور بود، 
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در ادارۀ دولت دلبسته گی به نظام قرون وسطايی وسلطنت مطلق 

پس يگانه شخصی که در آن خانواده مورد .... العنان شخصی داشت

عين الدوله امان هللا خان جوان ، قرارگرفتتوجه ليبرالھای در بار 

صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به زودی در 

١٤١». رأس يک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت
  

 ھنگامی که   والی کابل بود، براثراخ/ق و رويه امان هللا خان،

. بزرگی درميان مردم کسب کرده بود درست خود با مردم  اعتبار

 بود و از محبوبيت زيادی برخوردار  خان، دربين اردو نيزامان هللا

دن معاش افزو  بعد از احراز مقام سلطنت ،اولين اقدام اوبنابرين 

رھبران مذھبی نيز او را بحيث يک پان . سربازان وافسران بود

باnخره چون او در  اس/ميست وناسيوناليست پرشور می شناختند و

با قتل . اء ً درقتل او لکه دار حساب نمی شدسفر شکار با اميرنبود، بن

اميرحبيب هللا در لغمان، بين نيروھای سنتگرا که دراع/م پادشاھی 

گروه تجددخواه  که ازسردار امان  سردار نصرهللا خان عجله کردند و

هللا خان برای پادشاھی حمايت می نمودند، مبارزه کوتاه مدتی 

نصرهللا خان درج/ل اباد بود ھنگام کشته شدن امير، سردار.درگرفت

بنابرين بزودی با حمايت رھبران مذھبی مشرقی چون نقيب  و

پاچا صاحب اس/مپور وپسرحضرت صاحب  صاحب بغداد،

بھانه اين کار بجا آوردن  چھارباغ، به پادشاھی برداشته شد و دليل يا

   . توسط جانشين او بودمقتولمراسم تدفين شاه  

 در ج/ل اباد صورت ميگرفتھنگامی  که اين مراسم 

، يکروز بعد آن )ش١٢٩٧ول حوت ١= ١٩١٩ فبروی ٢١پنجشنبه (

 فبروری ،امان هللا خان درحالی درکابل  خود را ٢٢روز جمعه 
                                                

 ٧٢٥ ، ص ١٣٤٦ل کابافغانستان در مسيرتاريخ،- ١٤١
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پادشاه اع/م نمود که حمايت کامل مشروطه خواھان و تجدد طلبان 

 سردار نصرهللا خان وقتی .١٤٢را با خود داشت) روشنفکران شھری (

با وجود اطمينان ھای ميرسيدجان  شد، ميم امان هللا خان باخبراز تص

در  نفری قبايل را  ھزار۵٠پاچای اس/مپورکه وعده داد، يک نيروی 

 دفاع از سردارنصرهللا خان آماده ميکند، ب/فاصله  اين پيشنھاد را رد

 وميدھد جلوگيری از خون ريزی استعفا  کرد واع/م نمود که بخاطر

وعوامل، سخن کودتا عليه  بنابرين  دnيل. خان بيعت ميکندبه امان هللا

امير نصرهللا خان از سوی امان هللا خان يک سخن بی معنا است 

وصرف بخاطر نشان دادن حس قدرت طلبی امان هللا خان گفته شده 

  .است که کدام پايه واساس منطقی ندارد

ه امير کنار رفتن نصرهللا خان از قدرت وفرستادن نامۀ بيعت  ب

در امان هللا خان، شش روز بعد از روی کار آمدنش به کابل رسيد و 

، لنگی پادشاھی )ش١٢٩٧ حوت ٩(١٩١٩ فبروری ٢٨

بعدھا شمس (درمسجدعيدگاه کابل توسط  شاه آغا فضل محمدمجددی 

،برسر امان هللا خان گذاشته شد و خطبه پادشاھی بنام ) المشايخ

 شاه امان هللا، دراولين سخنان خود .اميرامان هللا خان قرائت گرديد

برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اعuن و « : گفت

بشارت ميدھم که من تاج سلطنت را بنام استقuل وحاکميت داخلی و 
     ١٤٣ » .خارجی افغانستان بسر نھاده ام

اع/م استق/ل کامل افغانستان از طرف شاه وتعقيب سياست 

 بيدريغ اقشار مختلف مردم بشمول روحانيون مستقل خارجی، حمايت

شاه امان هللا با . و تجدد خواھان را بسوی شاه جوان جلب کرد

                                                
  ٧۴٢ غبار، درمسرتاريخ، ص - ١٤٢
 ٧٤٣غبار، ھمان اثر، ص - ١٤٣
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ًتحصيل استق/ل کامل افغانستان، مسلما توقعات مردم را برآورده 

اشاعه  پخش و رھبران مذھبی قبايل ماورای سرحد در و. ساخت

  .رومندی بودندمحبوبيت شاه امان هللا در امتداد سرحد وسيله ني

تلقی وک/ن ترين افتخارآنچه  برای افغانھا بزرگترين پيروزی 

 - جنگ سوم افغان استق/ل کشوراست که براثر ميگردد، استرداد

انگليس  در تحت زعامت شاه امان هللا حاصل گرديد و محبوبيت او 

به پيمانه وسيع نه تنھا درافغانستان ، بلکه درتمام جھان اس/م  را

  .داد تا آنجاکه به او بحيث رھبر بزرگ اس/م نگاه ميکردندافزايش 

  :نظريات برخی ازنخبه گان سياسی دربارۀ شاه امان هللا 

ر   دزعيم بزرگ قبايل سرحد جنوب شرقی،خان عبدالغفاخان، 

:" شتچنين نو   خان در بارۀ امان هللا»پشتون« درمجلۀ١٩٢٨جون 

بر . م امان هللا خان استصرف يک پادشاه  وآنھ در تمام قوم پشتون 

ھمانگونه حمايت کنند چنانکه  فرض است تا از وی  ھريک ازپشتونھا

ديگر نظر  بلحاظ خدا باری بسوی اقوام . از برادر سکۀ خود ميکنند

بيندازيد که آنھا چگونه از پادشاه خود حمايت مينمايند وبا يک سخن 

منظور وی  (جان ومال ونزديکان خود را قربانی ميدھند شاه خود  

برای  اتحاد واتفاق و ) درترکيه بود رضاشاه در ايران و کمال اترک 

اوامر رھبر  يگانگی  وتنظيم امور ھرقوم  ضروری است تا از 

وسرکرده و پادشاه خود پشتی بانی کنند و کاميابی شاه را کاميابی  

وھيچوقت نبايد حرف . ناکامی او را ناکامی خو تصورکنند خود و 
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باعث نفاق  وخون ريزی ميان مردم  رضد او گفت که وسحنی ب

   ١٤٤».شود

انگليس را نيز  پاچا خان در عين حال آن روحانيون وابسته به 

رسوا ميکرد و به اقوام و قبايل پشتون خاطر نشان مينمود که فريب 

بر اثرچنين موضع گيری .  nرنس انگليس را نخورند دسايس 

 اخيرسال هللا اين نشريه  در ه امان و دفاع از شا افغانستان دوستانه 

    .  استعمار انگليس مصادره گرديدجانب از ١٩٢٩

 ،براه انداخته بودبا ياران خود   را که شاه امان هللا یجنبش

شده در آسيا  سي مستعمرات انگلبسياری از ی برایداريبشيپور 

  :سرود که دروصف شاه امان هللا اقبالدر ھمان زمان ع/مه .بود

  پخته کاررانيمثل پ وجوان وـ ن           اريرـــــ شھی ارکامگاريام یا

  ات جام جم استنهي سانيدل م            است ھامحرمي تواز پردگچشم

 وــت آسان کند دشوار وــزم تــح           تو  چون کوھسارندهيپا  توعزم

١٤٥ بندرازهيش د پاره راـلت صـم            بلند  نــ ماليو چون خــ تھمت
 

خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت هللا مصرى ھا امان " 

ميشناختند و وى را رمز آزادى و مبارزه عليه استعمار انگليس براى 

خان رامثال عالى هللا مصريھا امان ا .ملت مصر و شرق مي دانستند

مصريھا با  تعريف از امان . يک پادشاه شرق در قرن بيستم ميدانستند

ند کراھيت خود را نسبت به شاه مصر و خان ميخواستهللا 

   ١٤٦."استعمارانگليس ابراز کنند

                                                
مقاله -١٥٨ه،صګولټقالو غازی امان هللا خان دافغانستان دخپلواکی ستوری،دم- ١٤٤

  .ديده شودپروفيسرداکتر وقارعلی شاه کاکاخيل
١٤٥

-  

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_masood_٢٨
_asad_roze_asteklal_afghanistan.pdf 

١٤٦
  ٣٣٠، امريکا، ص١٩٩٧، هللا  فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-
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 لقب داده بودند و» ستارۀ شرق« مصريان شاه امان هللا را

هللا براى مسلمانان ھند، افغانستان قلب اس/م به حساب مي آمد و امان 

به ھمين خاطرجنبش ھجرت در ھند ، ١٤٧خان را پادشاه خود ميدانستند

مد وتعداد بسياری از ھنديھای آزادی طلب، راه رتانوی به حرکت آب

خان عبدالغفارخان افغانستان درپيش گرفتند که در آنجمله يکی ھم 

به ) ١٩٢٠(شاه امان هللا درھمين زمان. ابوالک/م آزاد بودوديگری 

 .را بخشيد واز وی تکريم نمود» فخر افغان« خان عبدالغفارخان  لقب

١٤٨
  

غانستان درعھد امانی، در باره  موريس فوشه، سفيرفرانسه دراف

کلمات نميتواند بزرگی وعظمت شخصيت او  :"شاه امان هللا می نويسد
اين جوان درمقايسه با عمر خود در امور سياسی شعور .را بيان کند

با شجاعت اھداف مشخص خود را به .عجيب وحيرت آوری دارد
 بتن ھنگامی که من او را مuقات کردم،لباس جنرالی. پيش می برد

درچشمان او اقتدار و . جلد سفيد، چشمان سياه ودرشت دارد.داشت 
امان هللا خان از اثر ذکاوت . حزم واعتدال معلوم می درخشيد

سرشار، شھامت وفھم مسايل سياسی ،ھرکس را تحت تاثيرخود 
امان هللا خان اين کفايت را دارد که مسايل پيچيده  به .قرار ميداد

را با اطمينان کامل مطرح کند ) انگليسروس و(ارتباط ھمسايگان
او صاحب عزم . ونظر وفيصله خود رانسبت به آنھا صادرنمايد

تاھنوز صيقل زمانه را نديده وکاميابی ھای زيادی . وارادۀ قوی است

                                                
 ٣٢ ريه تالی ستوارت، آتش در افغانستان،ترجمه کھسارکابلی، ص- ١٤٧
   ببعد١٩٤ صهللا وروحانيت متنفذ، عuمه محمودطرزی، شاه امان - ١٤٨
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بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام . را نصيب شده است
١٤٩". جھان معرفی کرده است

  

که از بدخواھان (فير انگليس در کابل رخ و سؤ مفرايزر تتلر

خان متصف هللا امان «: در باره او مينويسد) امان هللا خان بود

بشجاعت و دوستى زعامت بود واز اجداد خود پاينده خان تقليد 

خان شخص وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان هللا امان . ميکرد

الى بود و ميخواست افغانستان در بين کشورھاى جھان صاحب مقام ع

خان خطيب ارجمند و در شئون بين المللى معلومات هللا امان ا. باشد

خان آن بودکه داراى هللا نقطه ضعف در شخصيت امان ا. کافى داشت

١٥٠».غرور و خود خواھى بود
  

امان هللا «:لودويک آدمک افغانستان شناس امريکائی مينويسد

 توسط يک دسته. خان يک پادشاه وزمامدار منور اما کم تجربه بود

او سعی کرد تا تمام مردم . محدود افغانھای ترقی پسند حمايت ميشد

افغانستان را از خواب گران بيدار سازد و از حيطۀ ارتجاع  

ومحافظه کاری بيرون کشد،ويک راه بھتر حيات را برای ھمه ايشان 

تصورات وانديشه ھای امير افغانستان بسی روشن .... وانمود سازد

 يک ملت قوی، متکی به خود وآزاد داشته او ميخواست: وواضح بود

درعھد او . باشد، ويک دولت مترقی ومعاصراس/می را تشکيل دھد

   ١٥١».خواب ھايش درست تعبير نشد وصدق پيدا نکرد

دانشمند افغان،داکتر سپنتا، سابق وزيرامورخارجه افغانستان 

واکنون مشاورامنيت ملی کرزی ،به مناسبت پنجاھمين سال درگذشت 
                                                

 تاريخ، ملی وا ،بين سايت يوسفزی، تيمورشاه - ١٤٩
 ٢٣٠، ص خانهللا فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا- ١٥٠
١٥١

لودويک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نيمۀ اول قرن بيستم، ترجمۀ پوھاندمحمدفاضل -  
  ١٢٣صاحب زاده،پشاور،ص
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شاه امان هللا، در :"امان هللا در سخنرانی خود درکابل گفتشاه 

شيفتگی به استقuل و آزادی اين ميھن، سرآمد ھمه سرداران و 
اين سرزمين ياد و نام شاه امان هللا را . سا:ران آزادی کشور ماست

ھمچنان با افتخار و سربلندی، تا سرمدی، تا جاويدانه،  بلند نگه 
راستين اين آب و خاک بود، عاشقی سينه او فرزند . خواھد داشت

   ١٥٢ ."چاک به ميھن و مردم

نويسنده نامدار وپرکارافغانستان،داکترسيد خليل هللا ھاشميان در 

من «:مقالۀ خويش به ارتباط سخنان سبک مايۀ داکترستانيزی مينويسد

 از روزيکه بحيث يک کم سواد قلم بدست گرفته ام، مراملی

 بنظرمن ، باستناد اوقات طوnنيی -فتخارميکنم گراخوانده اند وبه آن ا

 از که در اوراق تواريخ داخلی وخارجی مرورکرده ام، بعد

سس افغانستان نوين، ؤحضرت امپراطوراحمدشاه بابای درانی، مياعل

کشورافغانستان  دلسوزی بملت و دومين زعيم افغان که با ايثارو 

لھذا باساس .  استخدمت کرده، اعلحضرت غازی امان هللا خان بوده

بخشودنی که داکتر زمان ستانيزی درم/ی عام بافتخارات  اھانت نا

 افغانيت و ملت افغان حواله کرده، درقطار مليگرايان افغان ، او را از

١٥٣ .».اس/ميت خنثی ميشمارم
  

 برای تقدير از ١٩٢٤ادمک، ياد آور ميشود که در لويه جرگه 

الغازی :شمشير و تفنگ و القاب:خدمات امان هللا خان تحايفی مثل 

ولواک امان هللا، وھمچنان  لقب سيف الملت والدين را ټاميرالمومنين 
                                                

 هللا امان شاه  درگذشت سالگی پنجاه بمناسبت داکتراسپنتا آنuين،سخنرانی جرمن - افغان- ١٥٢

  داکترھاشميان،داکترستانيزی پوچ گفت وبوی بد گشور،پورتال افغان جرمن آنuين، لينک - ١٥٣

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_zaman_stanizai_p
och_goft.pdf 



 ٢٢٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

ا تفنگ را پذيرفت و پيشنھاد کردند، اما امان هللا خان از اين ھدايا تنھ

ولواک وھمچنان لقب غازی  امتناع ورزيد وتنھا به ټاز قبول لقب 

١٥٤ .لقب امير بسنده کرد
  

  ی فرمائفير بزرگ تشیمژدگان

   امان هللا خان به آلمانحضرتياعل

 
١٩٢٧شاه امان � وملکه ثريا در   

شاه امان هللا حين سفر به کشورھای اروپائی به ١٩٢٨ سال در

بقول . آلمان رفت ومورد استقبال گرم دولت وملت آلمان قرارگرفت

،مردم آلمان به )ًفع/ مقيم المان(شاعرفرھيخته کشور مسعودفارانی 

استقبال تشريف آوری اعليحضرت امان هللا خان به کشور شان،لقب 

داده بودند وآنرا بوسيلۀ ترانه ای در تمام را به آو » سلطان قلب ھا«

بعد ھا ھمين لقب در ايران بر . مکاتب آلمان به شاگران آموخته بودند

گذاشته شد ودر افغانستان نيزاين لقب را » سلطان قلبھا«فيلمی بنام 

                                                
١٥٤

ھاندمحمدفاضل لودويک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نيمۀ اول قرن بيستم، ترجمۀ پو-  
  ١٢٣صاحب زاده،پشاور،ص



 ٢٢٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

آقای فارانی لينک . احمدظاھر خواننده محبوب  افغانھا نصيب گرديد

   .    ١٥٥می آوردذيل را بحيث سند ومدرک شاھد 

 مقالۀ بس  آلمان ،ميمقيکی از نويسندگان ايرانی در ھمان زمان،

ارزشمندی، در بارۀ شخصيت ونيات نيک  اعليحضرت امان هللا خان 

نوشته وخبر ورودش را به کشورآلمان  به ھموطنان خود مژدگانی 

داده و شخصيت ديناميک وپويای شاه امان هللا را با پطرکبير روسيه 

  .ايسه گرفته استبه مق

 نظر نويسندگان ايرانی در بارۀ اعليحضرت غازی امان هللا 

خان، برای ما افغانھا حايز اھميت بسيارو ارزش بزرگ تاريخی 

عارف ، قدر وارزش چنين نوشته ای را ھموطن با درک ما. است
خوبتر ميداند که از nی ھزاران ورق پاره کھنه ) مقيم فرانسه(گذرگاه

 ديد  و از طريق پورتال افغان جرمن به معرضآنرا کشف کرد

خواندن اين مقاله به ھرافغان ع/قمند به تاريخ . خوانندگان گذاشت

ما با اظھار سپاس از . وطن، احساس غرور و سربلندی می بخشد

آقای عارف گذرگاه،بخش ھای از آن مقاله را دراينجا انعکاس ميدھيم 

افتخارات تاريخی وطن خود تا آئينه ای باشد برای آنھای که برضد 

آنھا بايد اين مقاله را بخوانند و از آنھا ياد بگيرند که . کمر بسته اند

افغانستان عزيز چه بزرگ مردانی چون اعليحضرت امان هللا 

خان،در دامن پاک خود پرورش داده  که حتی مردمان کشورھای دور 

  .و نزديک به نام و کارنامه ھای وی افتخار ميکنند

لۀ علم وھنر ايرانيان مقيم برلين آلمان،زيرعنوان فوق از در مج

 امان   شاهکي ناتي ونتي شخصۀدر بارقلم ابوالقاسم وثوق مھندس،

  : آمده ستني  چنهللا

                                                
١٥٥

- http://www.deutschlandfunk.de/ullemulle-koenig-der-
herzen.١٢٤٧.de.html?dram:article_id=١٩٠٢٣٠  



 ٢٢٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 سجدهء چوني سزد که به درگاه خالق بزي را نناني مشرق زمما«

 یديام  و نایچارگيرا ھم پس از قرنھا ب  که مامي آوریشکر بجا

 آزاد و ی و رستگاری طرف فرصت ترقکيون انتظار از  بدکبارهي

 ی اللھتي مشی که گوئی پنجه ای مردان زبده و قوگرياز طرف د

 ومنظور بلند تدارک نموده ی مقصود عالني انجام ایًمخصوصا برا

 .تفضل فرموده است

 مملکت و ملت ی و اجتماعیعي طرف وضع طبک ي ازاگر

 ميکه باد صبا نس  واقع شدی جائ و درايافغانستان را که در ناف آس

 تواند برساند و از طرف ی فرنگستان را بدانجا نماتيجان بخش ترق

  را که در ی روشن و درخشاناتي و تجلی اقدامات بزرگ اساسگريد

 هللا خان به ظھور ان امحضرتي اعلصيمدت اندک از طرف شخ

د  و به نحو آشکار مسلم خواھاني بطور ع،ميري در نظر بگوستهيپ

 خداوند توانا شامل وضاتي که موھبات مخصوص عالم باn و فديگرد

.  استدهي گردنيًافراد آن مملکت، خصوصا و تمام ممالک مشرق زم

 از ممالک یکي قابل انکار است که امروزه اگر ري و غیھيچه بد

 حاصل گردد، یبي نصی و تعالی و ترقشرفتي را از نعمات پهمزبور

 .ار و برخوردار خواھند بود ھم از آن بھره دگرانيد

 به کالبد ملک و ملت خود جان و  امان هللا خانحضرتياعل

 فقط و فقط به قصد درک ريپطر کب مانند زي ننکي و ادهيروان تازه دم

 ی و خوشگذرانشي تعی ملت خود نه برای سعادتمندليو اخذ وسا

 في بوده تشرني و بزرگان مشرق زمنيچنانکه متأسفانه عادت س/ط

 جوان کاردان و کارفرما چنانکه پادشاه نيا.  انددهي اروپا گردیمافر

 که قدم از قةي شود از دقی مدهي و مج/ت ددي و جرااتيدر تمام نشر

 و م/حظه نهي مشغول معاوستهي نھاده، تا امروز پرونيمملکت خود ب

 ثبات کي ی براستراه ني اروپا بوده و در ای و فنیو مشاھده آثار علم



 ٢٣٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 ري داشته اند که کمتر نظمشھود فوق العاده ري ناپذیمت خستگو استقا

 . شده استدهيآن د

 شناسند ی امان هللا خان را محضرتي که اعلی و تمام کسانما

 جي و ترومي در اخذ و تعمشاني و رغبت الي که ممي داری قطعنيقي

 ميدواري و امستي نري اروپا در مملکت خود کمتر از پطر کباتيترق

 اساس عظمت و شکوه رير که زحمات و خدمات پطر کبکه ھمانطو

 پادشاه ملت دوست خود ی مساعجهي نتر دزي افغانستان ند،ي گردهيروس

 و ی ترقهي درجات عالیو در  پرتو ھمت و شھامت او به زود

 . گرددلي و رفا نایخوشبخت

 کي دل و جان و با مياز صم» علم وھنر« مجله کارکنان

  خودیايری  باتي و تنھکاتيرادرانه تبر باطن بی و صفاتيخلوص ن

 تي پادشاه رعني ملت محترم و محبوب افغانستان به داشتن چنميرا تقد

 کامل ماني و انيقي داشته و یپرور و خسرو بزرگ و سرور بزرگوار

 به ی معظم به زودراي شھرني ای و مساعتيدارند که در کنف حما

 امي به دام و اشانيدت ا سعای و ھمادهي گردلي ناادتي سهيمراتب عال

 ني و شوکت و کاخ دولتشان امأن بکام و شیروزي و فیبھروز

 .ون خواھد بودئومص

 باني امت را که دارد چون تو پشتواري غم دچه

 باني باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتچه

 دراز در کمال اني آنھا سالی را برافي ذات شرني اخداوند

ون دارد که ھم به ملک خود و ھم به ئص محفوظ و میابيقدرت و کام

 ک/م بلند را ثابت ني صدق انيزمق ً و مخصوصا به ملل مشرانيعالم

 !» کانوایً قوما کالذرجعني ني ااني اnیعس« که نديفرما

 کامل نانياطم» علم و ھنر« کارکنان مجله ی براکهي آنجائاز

وب خودرا  ملت محبزي پادشاه فرخنده قبل از ھمه چنيحاصل بود که ا



 ٢٣١                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 ملت ميرا تقد  خودهي و ادعکاتيً جسارة اول تبردانندياصل و اساس م

 ما یشي و کی برادران نژادني ومحبوب ترنيکتريافغانستان که نزد

 ميطلبی رسا و ناتوان اجازت م  نااني با بنکي و اه ھستند داشتانيرانيا

ان را  ساکن آلمانيرانيً اروپا را عموما و امي مقانيرانيکه مراتب ا

 زدي داشته و از خداوند توانا و ایوني ذات ھماگاهي پاميًخصوصا تقد

 و در ھمه جا و اوري و اري ی و اقدامتي که در ھر نميواn مسئلت نمائ

 یاري شھرحضرتي اعلوني وجود ھماحافظ و نيدر ھمه وقت مع

١٥٦».باشد
 

نظرخان  شما از اظھار،یزي ستانیچطور آقا:دي پرسدياکنون با

سفيرانگليس  فرانسه وري سفیدھاي چشمدارخان وع/مه اقبال وعبدالغف

 واستدnل نظر از زين  آلمان درمورد  شاه امان هللا ومي مقانيرانياو

 در مورد آن شاه )داکترسپنتا(وزيرامورخارجۀ افغانستان  یمنطق

 وغرور ی احساس شادماناي آد؟ي داری و روشنفکر، چه احساسیمترق

غم  بازھم شما را ناراحت و واين نظرياتھا نوشته ني ااي ،ديدار

 نيشما در برابر سخنان اوبويناک  سخنان نجس کند؟ي مدرون

 خود تان ی تف سر به باn است که روۀ واn ، به مثابی ھاتيشخص

 بر نام یري تاثچي را، وھدي نه از شاه امان هللا فقکند،ي مفيرا کث

  . نخواھد داشتیوشھرت آن شاه مترق
  

  خورندي منبع آب مکياز   مژدهدي ووحیزيکتر ستان دااتينظر

                                                
 مين سالگر استقuل کشور، به حوالۀ مجلۀ ٩٥عارف گذرگاه،يک سند تاريخی،بمناسبت - ١٥٦

اسم وثوق مھندس،مقالۀ مژدگانی ، برلين،تجت سرپرستی ابوالق٣،١٩٢٨علم وھنر،شماره 
افغان جرمن آنuين،اول .(بزرگ تشريف فرمائی اعليحضرت امان هللا خان به آلمان

  http://www.afghan، ٢٠١٤،سپتامير

-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_aref_yak_sanad_tarikhi_safar_aman
ullah_khan_ba_barlin_١٩٢٥.pdf 



 ٢٣٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 از نوع ،یزي واسطوره ھا ستنااتيھي داکتر الیا ھی گوئاوهي

  ، ی آی اس مژده، اجنت معلوم الحال آدي وحی است که آقایاتيجفنگ

نوشته بود ، )نگاه نو به تاريخ استق/ل( ی سال قبل  در مقاله اپنج 

عامه عليه اميرامان هللا خان با برای انحراف افکار  استق/ل جنگ:

اکنون ھم داکتر ستانيزی عين ادعا را تکرار . انگليسھا براه افتاده بود

  .ميکند

 عمده «:دانشمند افغان، داکتر زمانی دراين ارتباط توضيح ميدھد که 

.  ترين  مرام  جنبش مشروطه خواھى استرداد استق/ل افغانستان بود

بارزات استق/ل طلبانه و مشروطه خواھى  امان هللا خان  که در اوج م

درحاليکه  مانع بزرگ يعنى  اميرحبيب هللا خان از سر راه برداشته 

شده و امکان تحقق آزادى کامل  افغانستان از يوغ اسارت امپراتورى 

انگليس مھيا شده بود،  آگاھانه و از ھمان روز نخست اع/ن سلطنت 

او که احساسات . انستان بودخود،طالب استق/ل و آزادى کامل افغ

شديد آزادى طلبى و ضد استعمارى اش از آغاز جنگ جھانى اول از 

گرايان و آزادى طلبان و ت/ش ي ملۀ پوشيده نبود، و از  داعيىکس

نيز  آشکارا حمايت   آلمانى براى استق/ل ھند-ھاى ھئيت ترکى

ره ميکرد، مصمم بود استق/ل کشور را،  چه از طريق صلح و مذاک

  »١٥٧. و يا زور و جنگ، حاصل کند

يکی ديگر از دشمنان جشن استق/ل و شاه امان هللا وجنبش 

نگاه نو به تاريخ (است که در مقالۀ مژده مشروطيت،کسی بنام وحيد 

بر بزرگترين افتخار افغانان خود، مثل داکترستانيزی ، ) استق/ل 

 افغانھا در ميگويد که وخط بط/ن ميکشد يعنی استق/ل افغانستان 

                                                
لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان، محصل استقuل  حمuت داکتر زمانی،-  ١٥٧

 ٢٠١٤تمبرپس ،افغان جرمن آنuينافغانستان،
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 سال بدون موجب و نادانسته از روزی بنام استق/ل تجليل ٩٠طول

کرده اند، درحالی که آنھا کدام پيروزی در برابر انگليسھا در جنگ 

چنين يک نوشته . سوم نداشته اند پس نمی بايد مردم به آن افتخار کنند

 ًيی خنجر زدن برسينه تاريخ ما وھمه وطن پرستان است و کام/ با

 و از يک منبع منشاء ميگيرد  ھمسوئی داردنظريات داکتر ستانيزی

وآن منبع دستگاه استخبارات آی اس ای پاکستان، اين دشمن مادر زاد 

 ذره يی از احساس وطن دوستی  اگر ھيچ افغانی.   افغانستان است

 ضد ملی وضد روحيۀ ۀ يک چنين نوشت،باشدموجوددر وجودش 

که بيرون نميدھد،چونتی افغانی  را استق/ل طلبی و آزادی دوس

ھيچگونه بنياد علمی ندارد و در آن برجان بازيھای پدران و نياکان ما 

      . ميکشدچليپاخط 

يکی استق/ل :  وتاريخی مسئله پر اھميت سياسیدو  مذکو، در مقاله

سياسی افغانستان و ديگری اھداف استق/ل طلبی مشروطه خواھان 

 چھار شخصيت مھم ،افزون بر اين. فته استدوم زير سوال قرار گر

اين . و محوری مشروطيت دوم بشدت مورد تخريب قرارگرفته اند

  :چھارشخصيت عبارتند از

   تخريب شاه امان هللا غازی،-١

 تخريب محمود طرزی، رھبر و بنيان گذار سراج اnخبار و -٢

  .جنبش مشروطيت  دوم

عد ھا پادشاه فاتح تل وب تخريب جنرال محمد نادر خان،-٣

  افغانستان،

 تخريب غبار، مؤرخ نامورکشور و عضو راديکال جنبش -٤

  مشروطيت دوم  و سوم،

  



 ٢٣٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 سال  قبل نوکران حلقه ٩٥ھموطنان آگاه ما بياد دارند که 

بگوش انگليس درتبانی با ارتجاع داخلی وعناصر ضد ترقی و 

   عليه شاه امان هللا ، شاھی که برای مردم،تحوnت اجتماعی

افغانستان آزادی واستق/ل و سرفرازی عرضه کرده بود و برای 

تساوی حقوق افراد اين کشور  قانون اساسی را با عالی ترين مبادی 

تامين حقوق آنھا گام  حقوقی آن بميان آورد  و در جھت آزادی زنان و

برداشت و جز ترقی و تعالی و رفاه افغانستان آرزوی ديگر نداشت، 

افترا متھم کردند و سرانجام آن رژيم  غ و اتھام وبا ھزار ويک درو

از ی مگربجای آنکه شخص بھتر. مترقی را  با سقوط رو برو ساختند

امان هللا خان را پيدا کنند و بر سرير سلطنت بردارند، يک دزد بيسواد 

و قطاع الطريق بنام بچۀ سقاو را برفرق  مردم سوار کردند تا ديدند 

بقول غبار، انقراض سلطنت شاه امان هللا و  .يدندآنچه را که نبايد می د

استقرار حکومت اغتشاشی بچه سقاوبجای آن درافغانستان به حيث 

  . ١٥٨تلقی گرديد» فاجعه تاريخی«يک 

، با اسناد و شواھد تاريخی و  برمقالۀ وحيد مژدهمن در نقد خود

 آورد بزرگ دnيل منطقی به اثبات رساندم که استق/ل افغانستان دست

س شان شاه امان هللا است و بر اثر صدای أمشروطه خواھان و در ر

جھاد بخاطر استق/ل از سوی شاه امان هللا بود که مردم فداکار و 

قھرمان افغانستان، خود را برای يک رستاخيز ملی آماده کردند و با 

خود، گوھر گرانبھای آزادی و استق/ل را ومال فداکردن سر وجان 

 انگليس بدست آوردند و به ملت افغان ارمغان چنگ استعمار از

افغانھا اين گوھر پربھا را از دست بدھند چه چيزی اگرنميدانم . نمودند

  افتخار خود دارند؟ برای سربلندی و

                                                
   ٨٣۴ ص ،١ ج ، غبار - ١٥٨
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 ني عی دو شخص، داراني که اگرددي سان مشاھده منيبد

 محصل استق/ل شاه هي استق/ل و علهي علیري موضع گني وعديطرزد

 که منبع دستورھردو کندي مجادي ظن را در انسان اني اند،و اامان هللا

. استISI است وآن سازمان استخبارات پاکستان یکي شان، یتا

 سازمان ني تراهي وسني ترفوسازمان استخبارات پاکستان، مخو

 وافغانستان کاي در منطقه است که از دستش دل ھند وامریجاسوس

 ی افغانھا وھندیز گلو که آب خوش اگذارديتکه تکه است ونم

 . فروبرودی وخوبیبخوش

 ٢٠١٤/ ٩/ ١٥ انيپا
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   ششمۀمقال

 

 امان هللا خان، ی پايه بر غازی لجام گسيخته و بحمuت
   نباشد، نقدجديد و فکر کردنیاگر آگاھانه و دستور

 ! خارج از جعبه ھم نيست

 )٢٠١٤ سپتمبر ٩-  یداکتر عبدالرحمن زمان(

 

 با محترمه ی  داکتر زمان ستانيز٢٠١٤ اگست ٢٣  ٔمصاحبه

خانم زھره يوسف داود بمناسبت نودوپنجمين سالگرد استرداد استق/ل 

ٔافغانستان يقينا که احساسات عده زياد ً از ھموطنان ما را شديدا یً

 ی استاد مطالعات داستان ھا،ی ستانيزداکتر. جريحه دار ساخته است 

 از یدر يک)  Mythological Studies  - یشناس اساطير (یافسانو

 مؤفق ی گويا به کشف جديدا،يفورني کلی سانتا باربارایانستيتوت ھا

پنج سال با استفاده از   نودو–شده و  مدعيست که بعد از نودو چھار 

  thinking out of the boxميتود فکر کردن خارج از جعبه يا 

 نموده، و تبليغ ميکند که حقايق استق/ل افغانستان را از افسانه جدا

ٔاسترداد استق/ل افغانستان افسانه بيش نبوده زيرا افغانستان ھيچوقت 
 آزاد ی سياست خارجی اش را از دست نداده و ھميشه دارایآزاد

 . ديگر روابط داشته استیبوده، و با کشور ھا

 ینقاد و تحليلگر مسائل سياس«  ادعا دارد که ی ستانيزیآقا

ه مثل خوشبينان گي/س را نيمه پر، و نه مانند بدبينان ن«، » ميباشد

ًکه بيائيد و اص/ گي/س را کنار  بيند، بلکه ميگويد  ميیآنرا نيمه خال
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 ضد و نقيض و جنجال برانگيز ی ادعا ھایاو در پھلو. »بگذاريد

 :ديگر ميگويد که 

ٔ  استعمال کلمه استرداد استقuل درست نيست، و لذا او -
 ليل روز استقuل نيست،طرفدار تج

 امان هللا خان نبايد از لقب شاه استفاده کرد، بلکه ی به غاز-
  بايد امير خطابش کرد،یمثل حکمرانان ديگر بارکزائ

 امان هللا خان که ھيچ چانس رسيدن به قدرت را ی غاز-
نداشت از طريق يک کودتاه قدرت را از سردار نصرهللا خان غصب 

 یبمنظور انحراف افکار عامه از مسائل داخلنمود، و جنگ استقuل 
  براه انداخته شد،یبه مسائل خارج

  سردار نصرهللا خان غرب ديده طرفدار نھضت بود، و -
ميخواست ھم استقuل افغانستان را بدست آورد و ھم مناسبات خود 

 معاش یٔرا با انگليس ھا خراب نکند، زيرا تمام خانواده شاھ
اورد، اين می  را از راه جنگ بدست ید داشت، اگر آزایمستمر

 .نداد را از دست ميدیامتياز معاش مستمر

ٔ  اعuن عجو:نه جنگ با انگليس ھا اشتباه بود، اما چون -
ٔ آماده انتقاد یامان هللا خان محبوبترين پادشاه افغانستان است، کس

 بر او نيست،

  افغانستان توسط حکومتی  يگانه ثمره و خير اعuن آزاد-
امان هللا خان، اگر آنرا خير گفته بتوانيم، اجازه دادن به سفارت 
روس در افغانستان بود، بودن يا نبودن يک سفارت د:لت بر کنترول 

 . يک مملکت کرده نميتواندیتمام سياست خارج

ٔ بدون ارائه ھيچ نوع سند و ی ستانيزی اما بدتر از ھمه آقاو
 از یٔمعاھده صلح راولپند«که   پا را فراتر نھاده و ميگويد یمدرک

ٔمعاھده امضا شده با انگليس ھا بدترين و خطرناکترين ) ٩(ٔجمله نه 
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ٔمعاھده بوده، بدتر از معاھده گندمک و معاھده ديورند، که سرحد  ٔ
 امان هللا خان را به زعم یو غاز»  و ابديت بخشيدونيتديورند را قان

ٔما رسما قباله خاک « نموده ميگويد که یخودش متھم به خيانت مل ً

 .» نيستی فروش خاک استرداد آزاد–خود را به انگليس ھا داديم 

 ھمچنان تجليل روز (!) به اصط/ح وطندار دانشمنداين

 در افغانستان يک یاسترداد استق/ل را در موجوديت عساکر خارج

 را که ی تمام  آنانی حيائی وقاحت و ب،ی شرمی دانسته و با بیفکاھ

بزرگداشت روز استرداد استق/ل شرکت ميکنند، مثل در محافل 

  )١. (» مادر شان ميرقصندیدر مراسم  عروس« ميداند که یکسان
 

 تحقيق و بازنگرى تاريخ با تحريف و جعل تاريخ تفاوت دارد

ما ميدانيم که نه تنھا تعبير و تفسير رويداد ھاى تاريخى و 

ا گذشت زمان  شواھد جديد و بازنگرى علمى  بۀگذشته در نتيج

تغيرپذير ميباشد، بلکه ت/ش بى پايان محققين و مؤرخين براى درک 

چيزيست که به تاريخ معنى و حيات » بازنگرى تاريخ«گذشته يا 

 بدست آوردن منابع جديد در براىبدون بازنگرى و ت/ش . ميبخشد

 یاما تحقيق و بازنگر. اين و يا آن کليشه غرق باقى خواھيم ماند

 و حم/ت لجام ی پوچ و ميان تھی و ادعا ھای ياوه سرائتاريخ  با

 تحريف و جعل تاريخ ی پايه، توھين آميز  وت/ش برایگسيخته ، ب

 .  تفاوت دارد

 تحقيق یما با استفاده از شيوه ھا(!)  وطندار  دانشمند اگر

 و ارائه دادن اسناد، مدارک  و شواھد جديد حقايق استق/ل یعلم

ًگفته  خودش  از افسانه جدا ميساخت،  يقينا که در افغانستان را  به  ٔ
 ی بدست آوردن  امتياز  و تکميل نمودن شرايط حفظ چوکیپھلو

 نيز یٔ از طرف جامعه افغان،یٔ و يا ترفيع به رتبه بلند تر  علمیاستاد
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اما متأسفانه که چنين نيست و .  مورد تقدير و تمجيد قرار ميگرفت 

ت يکسال بدينسو اول به لسان پشتو و حال  آنچه را که حد اقل از مد

 تبليغ ميکند،  نه نقد جديد است و نه ھم فکر کردن خارج یبه لسان در

ٔ و گمراه کننده استعمار ی از تبليغات تخريبستبلکه تکراري. از جعبه 
 دشمن را نميتوان ینشخوار پروپاگند ھا .  یٔانگليس در دوره امان

 .شم انداز جديد خواندتفکر متفاوت، غير متعارف و چ

 در افغانستان و ی استعماری مردم ما ميدانند که نيروھاامروز

 ی استفاده نموده و چگونه برایمنطقه از چه دسايس و نيرنگ ھائ

 تحصيل کرده، حکمرانان یرسيدن به اھداف شوم شان از افغان ھا

 ی ھایدست نشانده، جاسوسان در لباس پير و ملنگ، نفاق انداز

ٔ و تقويه مذاھب جديد استفاده نموده اد ايجی حت،ی مذھب،ینژاد ،یلسان
 .و مينمايند

 شوم،  و يا به تعريف ی بدون آنکه وارد بحث طوnنمن

 استعمار کھن،  استعمار نوين ، ،ی استق/ل، آزادیاصط/حات سياس

 وابسته بپردازم، توجه شما را یمستعمره، نيمه مستعمره و کشور ھا

  :     صر جلب ميکنم ٔبه چند نکته مخت

 

 ٔ امان هللا خان بر سردار نصرهللا خان نتيجه کودتا نبودیپيروز     

 امان هللا خان بر سردار نصرهللا خان بعد از ترور امير یپيروز

  یٔحبيب هللا خان، نتيجه کودتا نبوده بلکه امواج جنبش مشروطه خواھ

اين . داشت  اقتدار نقش مھم یدر رساندن امان هللا خان به کرس

پيروزى ملى گرايان اص/ح طلب  بر محافظه کاران سنت گرا 

 تماي/ت امير حبيب هللا خان به طرفدارى اگر چه  ھردو رھبر ب.بود

انگليس ھا در جريان جنگ اول جھانى مخالف بوده  و خواھان 

شرکت افغانستان در جنگ جھانى و حصول استق/ل کامل افغانستان  
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 شان از اصول اس/م و تطبيق آن در سياست بودند، اما برداشت

  تجدد و اھانملى گرايان اص/ح طلب خو. داخلى دولت  متفاوت بود

يک نظام جديد اجتماعى  در چوکات يک دولت مدرن ملى و متکى بر 

اصول اس/م بودند، در حاليکه محافظه کاران سنت گرا مخالف 

 .ھرگونه نو آورى بودند

ى امان هللا خان را منافى مقاصد خود  ھا  ھم تخت نشينانگليس

دانسته نميخواستند شھزاده امان هللا خان که يکى از ملى گرايان، 

آزادى خواھان و اص/ح طلبان پر شور بود،  جانشين امير حبيب هللا 

 راپور ھاى در ١٩١٧مامورين انگليس حتى از اوايل سال .  خان شود

ن و نظريات و افکار دست داشتند که از اوج مبارزات ملى گرايا

آزادى خواھى و ضد استعمارى شھزاده امان هللا خان، محبوبيت رو 

به ازدياد و احتمال بقدرت رسيدن وى با وجودى که وليعھد نبود و 

اگرچه مرگ امير حبيب ). ٢(فرزند سوم امير بود، آگاھى کامل ميداد 

مکن قتل  آنھا ميدانستند که مد،هللا خان بصورت آنى و غير مترقبه بو

آنھا پيشبينى ميکردند که در .  يک نوع مبارزه طلبى باشدۀامير نتيج

صورت تصادم بين نيرو ھاى م/ ھا و روحانيون که از نصرهللا خان 

طرفدارى ميکردندو ملى گرايان که از امان هللا خان طرفدارى 

).  ٣(ميکردند، نصرت و برترى را ملى گرايان حاصل خواھند کرد 

ن دليل برسميت شناختن نصرهللا خان بحيث امير جديد را انھا به ھمي

 .به تعويق انداختند

 سردار نصرهللا خان يک روز بعد از شھادت امير حبيب وقتى

 ۀهللا خان سلطنت خود را در ج/ل آباد اع/ن کرد و با نائب السلطن

آرزوى " نائب السلطنه به لندن اط/ع داد . ھند بريتانوى  بتماس شد

اگر چه امير . انشين سالم و توأم با  صلح و رفيقانه است ما يک ج

قبلى مصمم به حفظ توازن بود، شايد اين معيار روز بروز تغير 
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رفاقت نصرهللا .   ترازو را نميتوان يکسان نگھداشت ۀزيرا پل. بخورد

 ).  ۴"(ًخان يقينا براى ما گران تمام خواھد شد

نات اع/ن جانشينى  ً انگليس ھا قب/ از محبوبيت وامکاچون

امان هللا خان اط/عاتى داشتند،  لذا متوجه عواقب رفاقت نصرهللا 

خان بوده، برسميت شناختن نصرهللا خان بحيث امير جديد  را به 

در شناسائى " و بريتانيا به ھند اط/ع داد که .  تعويق انداختد 

قر  تا آنکه نصرهللا خان خود را خوب مستدحکومت جديد عجله نکني

 )". ۵(سازد

 استقuل عجو:نه و بمنظور انحراف افکار عامه از جنگ
  نبودی به مسائل خارجیمسائل داخل

 هللا خان مصمم بود استق/ل کشور راچه از طريق مذاکره امان

عمده ترين  مرام  جنبش مشروطه خواھى . و يا جنگ حاصل کند

در اوج مبارزات امان هللا خان  که .  استرداد استق/ل افغانستان بود

 بزرگ يعنى  ۀاستق/ل طلبانه و مشروطه خواھى  درحاليکه  مانع

اميرحبيب هللا خان از سر راه برداشته شده و امکان تحقق آزادى کامل  

افغانستان از يوغ اسارت امپراتورى انگليس مھيا شده بود،  آگاھانه و 

 از ھمان روز نخست اع/ن سلطنت خود،طالب استق/ل و آزادى

او که احساسات شديد آزادى طلبى و ضد . کامل افغانستان بود 

 پوشيده نبود، و از  ىاستعمارى اش از آغاز جنگ جھانى اول از کس

 آلمانى - ملٮگرايان و آزادى طلبان و ت/ش ھاى ھئيت ترکىۀداعي

براى استق/ل ھندنيز  آشکارا حمايت ميکرد، مصمم بود استق/ل 

لح و مذاکره و يا زور و جنگ، حاصل کشور را،  چه از طريق ص

 . کند

 آغاز شد، امان هللا خان  ی که جنگ استق/ل در ماه می حالدر

   Lord Chelmsford به nرد چلمسفورد ١٩١٩ مارچ ٣بتاريخ 
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وايسراى ھند بريتانوى از قتل پدر، خلع شدن غاصبين  و انتخاب 

کتوب  به مقاصد اين م.  خودش بحيث امير افغانستان اط/ع  داده بود

وسياست آينده  و تصميم او مبنى بر استرداد استق/ل کامل افغانستان  

نبايد بر آن رفيق ما : "  ... و لغو معاھدات پدرش نيز اشاراتى داشت  

پوشيده بماند که حکومت مستقل و آزاد افغانستان خود را آماده ميداند 

ات دوستى و که در ھر وقت و ھر موسم با در نظر داشتن  ايجاب

 را  با حکومت نيرومند انگلستان عقد ىامثالھم قرارداد ھا و معاھدات

نمايد که در راه منافع تجارتى براى حکومت ما و حکومت شما مفيد و 

 )".۶(سودمند باشد

 حافظ سيف هللا خان، وکيل بريتانيا در کابل،  به ھند اط/ع آيا

ريل در دربار  اع/ن کرد  ماه اپ١٣نداده بودکه امان هللا خان بتاريخ 

من خودم و مملکت خودم رااز لحاظ داخلى و خارجى کام/ ... «: که 

بعد ازين مملکت من مانند سائر دول و . آزاد و مستقل اع/ن کرده ام 

 يک سر ۀبه ھيچ نيروى خارجى بانداز.  جھان آزاد استھاىقدرت 

فغانستان مو اجازه داده نخواھد شد که در امور داخلى و خارجى ا

مداخله کند و اگر کسى به چنين امرى اقدام نمايد گردنش را به اين 

بعد از آن ،  امان هللا خان  روى خود را به .  »شمشير خواھم زد

آنچه من گفتم شما ! اى سفير:  گفت دهطرف وکيل بريتانيا گشتان

 . بلى فھميدم : فھميديد؟ وکيل بريتانيا جواب داد 

 انگلستان بعد از اع/م استق/ل  اينست که دولتحقيقت

افغانستان و لغو معاھدات قبلى بمقابل  يک عمل انجام شده  قرار 

گرفته ، و در رابطه با قبول کردن و يا رد کردن آن با مشک/ت 

انگليس ھا ازينکه استق/ل افغانستان را بحيث .  جديدى مواجه شده بود

ھند بريتانوى .  بودنديک حقيقت مسلم بپذيرند و يا رد کنند، متحير 

براى  اعتراض به  موقف امير جديد ھيچ دليلى نداشت  و نميتوانست 
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تحت شرايط موجود تقاضاى او را براى عقد معاھدات جديد بين دو 

حکومت بريتانيا از مدت ھا اصرار . ملت  خودمختار رد کند 

 با شخص امير کهميورزيدکه معاھدات افغان و انگليس تعھداتٮست 

شده، لذا درين فرصت  برايشان دشوار بود از تقاضاى امان هللا عقد 

.   جديد با افغانستان ، ممانعت  و جلوگيرى نمايدۀخان براى عقد معاھد

 ھند بريتانوى، با اع/م استق/ل ۀ  اکثريت در  وزارت خارجۀبه عقيد

 باشد،  به بودهافغانستان ، عمر قرار داد قبلى ، چه شخصى و يا ملى 

 ) .  ٧(ن رسيده بود پايا

 گذشت يک ماه ھم انگليس ھا جواب مکتوب امان هللا خان امابا

آنھا معتقد بودند که جواب قطعى به امان هللا خان  به معنى . را ندادند

شناختن امان هللا خان بحيث يک پادشاه مستقل بوده و اين کار براى 

  .  پاليسى بريتانيا در شرق يک شکست بزرگ خواھد بود
 

  امان هللا خان در بين مردم ی محبوبيت غازلتع

 امان هللا خان نسبت به یٔ عمده محبوبيت بيشتر غازعلت

حکمرانان ديگر حصول استق/ل کامل  افغانستان و ظھور ايشان 

افغانستان  يکى از نخستين . بحيث محصل و قھرمان استق/ل  بود

 کامل کشور ھاى شرقى در تاريخ معاصر جھان بود که استق/ل

 افغانستان  به پرستيژ و لاسترداد استق/. سياسى اش را بدست آورد

برع/وه آنھا با .  شديدى وارد کرد ۀحيثيت امپراتورى انگليس  صدم

مشکل اول آنھا مجادله با ذھنيت و . دو مشکل بزرگ مواجه بودند

ًاحساسات ضد انگليسى مسلمانان جھان و خصوصا مسلمانان ھند 

 و مشکل دوم  شان ضرورت جلوگيرى نفوذ روس ھا بريتانوى بود،

 انتشار  نظريات بلشويکى بود که براى آن به  يک افغانستان حائل و و

 ۀآنھا با درک تجارب ناکام و مصيبت بار گذشت.  بفر ضرورت داشتند
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شان  نه  به  آسانى  غازى امان هللا خان را تعويض وحکمران 

ه ميتوانستند،  و نه ھم  چون شاه شجاع را  نصب کردیدلخواھ

 .   بلشويکى تحمل کرده ميتوانستندۀ روسيبهنزديکى افغانستان را 

 ھا درتخمين نيرومندى غازى امان هللا خان و عزمش انگليس

. براى استرداد استق/ل کامل افغانستان مرتکب اشتباه شده  بودند

 اعتراف  به تخمين غلط نيرومندى غازى امان هللا خان، از اسناد

 استخبارات انگليس که حاn از محرميت برآمده  است ، ۀمحرمان

 را به گردن حافظ سيف هللا خان  ايجنت تانھا اين  مسؤلي.  ھويداست 

و مى گويند که مانند نصرهللا .  مسلمان انگليس ھا در کابل مى اندازند

خان، حکومت ھند بريتانوى ھم  توانمندى امان هللا خان را درست 

 ) .٨(ده بودتخمين نکر

 وقت جھان ی افغانستان پشت بزرگترين امپراتوری آزاداعuن
 :را به لرزه در آورد

 ھا اول تصور نميکردند که افغانھا راه جنگ را در انگليس

ًپيش گيرند، و بعدا ھم براى اينکه ضعف خود را بپوشانند، بيشرمانه 

ز جلوه کوشيدند دست آورد ھاى مبارزات آزادٮبخش  افغانھا را ناچي

داده ادعا کنند که گويا افغان ھا درين جنگ شکست خورده و پيشنھاد 

اما اسناد و .  هللا خان  صورت گرفته است امانمتارکه توسط غازى 

شواھد نشان ميدھند که تقاضاى آتش بس، ختم جنگ و مذاکرات صلح  

آدمک درين رابطه مينويسد .   اول توسط انگليس ھا پيشنھاد شده است

 افغان اجازه داد تا به کابل رفته امان هللا ۀکومت ھند به نمايندح«که 

امان هللا موافقه .   آميز وادار سازدمترا به ختم فعاليت ھاى خصو

 مذاکرات طوnنى و ھيجانى در  ۀ آتش بس زمينۀنموده، ودر نتيج

و کابل   فراھم شد که به مصالحه و )  منصورى(راولپندى، ميسورى 

 .»)٩( عادى ھمسايگى انجاميدتأسيس  مناسبات
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چون « مطلب را شادروان غبار نيز ذکر کرده مينويسد که اين

 خطر امپراتورى را ۀدولت انگليس در طى جنگ با افغانستان انداز

در ھندوستان ورشادت مردم افغانستان  را در محاذات جنگ احساس 

 گرديد و معاينه ميکرد، لھذا مايل به صلح و تصديق استق/ل افغانستان

باسفير نظربند افغانى " دکه"و راه مذاکره را توسط قوماندان خود در 

در طى اين مذاکرات  طوnنى انگليس ھا تصديق استق/ل . باز کرد

افغانستان را پذيرفته و از وجوب متارکه و مصالحه و منافع دوستى 

سردار عبدالرحمن خان بغرض اط/ع اين تماي/ت .  دولتين سخن زد

 آمد، در حالى که انگليس ھا عايله لھا به پادشاه افغانستان بکابانگليس

را در پايگاه عسکرى خود ) غ/م احمد خان رحمانى(و پسر او 

سردار عبدالرحمن خان در کابل با شاه مذاکره کرد و . نگھداشته بودند

بعد از تصميم دولت بقبول پيشنھاد متارکه انگليس با شرط تصديق 

  .»استق/ل، برگشت 

 استخبارات انگليس نيز نشان ميدھد که پيشنھاد ۀ محرماناسناد

متارکه توسط غازى امان هللا خان نه، بلکه خود انگليس ھا صورت 

گرفته و دولت افغانستان کوشيده بود از جدى بودن اين تقاضاى 

کميشنر .  انگليس ھا و چگونگى شرايط شان اط/ع حاصل کند

 براى گورنر جنرال ايالت انوىيت حکومت ھند برۀعمومى و نمايند

به آمرينش در شيمله ١٩١٩ مى ٢٣سرحدى شمال غربى  بتاريخ 

 افغان، با پيغام حکومت ھند که ۀعبدالرحمن خان ، نمايند«: نوشت که

سه . ديشب برايش داده شده بود، امروز صبح بطرف دکه حرکت کرد

 سر بما در توقيف) نظامى (ۀنفر از مصاحبان او درين جا در قلع

 ) .١٠(» ميبرند

 شناختن استقuل باعث مشاجره بين لندن و مأمورين برسميت
 ھندبريتانوى گرديد 
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 از استق/ل انگليس ھا به ھمکارى جدى و عملى زمامداران قبل

افغانستان ضرورت نداشتند، ولى ميخواستند که زمامداران افغانستان 

فرمانبردار انگليس فرمانبردار و ھمکار شان بوده و افغانستان دولت  

) اول: ( ذيل استفاده ميکردندۀبماند براى اين منظور از وسايل سه گان

کمک مالى ) دوم( خارجى افغانستان توسط بريتانيا، ر اموۀادار

ًکنترول ورود اشياى وارداتى مخصوصا اسلحه از ) سوم(سرشار، 

 .  طريق ھند

خوش  حصول استق/ل  روابط افغانستان با بريتانيا دستبا

چون افغانستان براى انگليس ھا ھم از نگاه .  تغيرات عميقى شد

و ھم  از نگاه  خوف خطرى  که  )  جيوپوليتيک(جغرافياى سياسى 

ازطريق آن  متوجه ھند ميگرديد، اھميت زياد و حيثيت گوھر قيمت 

 هللا خان را بخاطرى که عامل اين نبھايى در تاج انگليس داشت، اما

 ھا ميدانستند که استحکام و سيانگل. يده نميتوانستندتغيرات بود، بخش

 کري شانرا در مناطق جدا شده از پۀ ، سلطیتقويت  دولت امان

 تبليغات و کات،يلذا  تحر.  به مخاطره مى اندازدزيافغانستان ن

  غازى امان هللا خان نيز شدت هي و آشکار شان  علیتخريبات نامرئ

 .يافت

اب گرانت را بحيث  رئيس ھئيت انتخ"  ستيت من  "ۀروزنام

مذاکرات تقبيح نموده و nرد کرزن، وزير خارجه براى امور ھند، را 

مورد انتقاد قرار داد که گويا سيرت اصلى قرارداد صلح را پنھان 

 اساسى ھميلتون گرانت را که به على ۀنموده و مظنون بود که نام

 افغانستان را  استق/ل داخلى و خارجىآناحمد خان سپرده بود ودر 

قبول کرده بود، براى مدتى نه تنھا از انظار عامه مخفى نگھداشته 

بود، بلکه   اين نامه تا يک روز بعد از آنکه متن قرارداد صلح به 

 .لندن رسيد، به مونتيگو وزير خارجه  نرسيده بود



 ٢٤٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 قرارداد صلح ۀ  اشاره  ميکرد که ضميمۀ اين روزنامه  به نام

 مذکور ۀتعھدنام"داده شده و در آن گفته شده بود کهبه على احمد خان 

و اين  نامه  افغانستان را در امور داخلى و خارجى اش  بصورت 

روزنامه ادامه داده نوشت که ".  رسمى آزاد و غير وابسته ميگذارد

افغانھا حاn ھم سرکش  و .   ترديدى برنده شدندچافغانھا بدون ھي«

يون ھندى را پناه ميدھند، حاn ھم با متمرد ھستند، حاn ھم انق/ب

بلشويک ھا مناسبات خيلى دوستانه دارند، و حاn ھم  در سرحدات 

  nرد ۀتمام  بحث ھاى پيچيد.  مامصروف  تحريک نزاع ميباشند

کرزن  اين  حقيقت  ساده را پنھان کرده نميتواند که  حکومت ھند ھم 

ات صلح  را خراب عمليات جنگى را درھم و برھم کرد و ھم مذاکر

 آنھا ۀکنترول مناسبات خارجى افغانستان  را نبايد فرداى حمل.  کرد

 .» ) ١١(تسليم ميکرديم 

 مقامات ھند بريتانوى امضاى قرارداد صلح، بدون ۀ عقيدبه

اما برسميت شناختن استق/ل . شک، برايشان بسيار رضايت بخش بود

 زيادى از انگليس ھا ۀعد.  افغانستان در لندن  ايجاد سردرگمى کرد

ميپنداشتند که سياستمداران آنھا چيزى را از دست دادند که براى 

 ھايشان را از دست داده بودند، و آن جانبدست آوردنش مردان شان 

 جون به نائب ٤روز کيپل به تاريخ .  »)١٢(کنترول افغانستان بود

ن آن امان هللا آتشى را افروخته است که خاموش کرد«السلطنه نوشت 

 .»براى ما بسيار دشوار خواھد بود
  

 خط ديورند را قانونيت و ابديت ی صلح راولپندٔمعاھده
 نبخشيده است  

ٔ وجود ندارد که امضاى خودسرانه قرارداد صلح ی شکھيچ
به او و .  يک لغزش بزرگ و خيانت على احمد خان بودیراولپند
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ود که صلح ما ھيئت افغانى راجع به شرايط صلح  دستور داده شده ب

¬ ٢آزادى افغانستان، ¬ ١: با دولت بريتانيا مبنى بر شرايط ذيل است 

 غرامت جنگى به ھر ۀتادي¬ ٣حفاظت از حقوق  اقوام سرحد، و 

 .اسمى که باشد

 اتي گرفته و با وجود ھدامي تصميی احمد خان به تنھای علاما

  پنج فقره يى صلح راولپندى  را که به ضرر ۀ ، معاھدحيصر

 مي/دى امضاء کرد، و ١٩١٩ اگست سال ٨افغانستان بود، بتاريخ 

 مورد تأئيد قرار ۀ جداگانۀانگليس ھا تنھا استق/ل افغانستان را طى نام

 .  دادند

 طرزى بعد از بازگشت او گفت که  على احمد خان حق محمود

نداشت  تا با قبول کردن ع/مت گذارى  سرحدات ،  خاک افغانھا را 

 استق/ل او را چنان تحت تأثير ۀفقط يک کلم. س ھا بدھدبه انگلي

 احمد خان  یعل.   آورده بود که تمام چيزھاى ديگر را فراموش کرد

 از طرف شاه امان هللا خان مورد گرديده اش محکوم یبخاطر خودسر

 .سرزنش و عتاب قرار گرفته  از  مقامش  سبکدوش و توقيف شد

ه به نفع دولت انگليس تمام شد،   بعد از عقد قرارداد صلح  کاما

 حقوق قبايل ۀ سه شرط آزادى افغانستان، محافظۀيعنى  از جمل

سرحد، و گرفتن غرامت جنگى، تنھا شرط اول آن توسط انگليس ھا 

افغانستان  . قبول شد، مبارزين سرحد جنگھاى گوري/ئى را ادامه دادند

نھا حمايت کرد، و با دولت افغانستان از آ.   شدبديلبه پناه گاه آنھا ت

 ).١٣(تمام مردم سرحد ع/يق جدى خود را حفظ نمود

 از جنگ استق/ل، موضوع وحدت دوباره پشتونھا يک بعد«

امان هللا خان که شجاعت خويش .   شدی در سطح دولتیامر مھم سياس

 ی که پشتونھا بسيار به آن ارج میخصوصيت(را به صفت مرد عمل 

 حمايت روحانيون و قبايل قدرتمند وnيت ثابت ساخته بود،) نھادند
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معلوم است که رژيم «ٔبه گفته سنزل نويد .  را بدست آوردیمشرق

نميتوانست موضوع توحيد مجدد قبايل را بدون براه انداختن جنگ 

 ضد یيگانه راه اين بود که شورشھا.   با انگليسھا تصفيه کندیديگر

 ی و کمک ھایيت روح با تقویانگليس را در منطقه به صورت پنھان

 ی، يعنی تشويق نموده قيام پشتونھا را به حرکت وسيعتریمال

 ). ١۴( يا پان اس/ميزم، مربوط سازد ی اس/میھمبستگ

 کابل بين افغانستان ۀبعد از آنکه معاھد« غبار مينويسد شادروان

ً شدو اوضاع به حال عادى برگشت، مجددا سياست ءو انگليس امضا

 مردم آزادى خواه سرحدات آزاد با سياست اصلى افغانستان و

 سرحدات آزاد در تصادم آمد و اين ۀاستعمارى انگليس  باnى مسئل

 امانيه در افغانستان ، و بعد ھا دولتمصادمه سالھا طول کشيد تا 

 سرحدات ۀسيادت دولت انگليس در ھندوستان پايان يافت، معھذا قضي

" دولت پاکستان"گليس ان" وارث"آزاد حل نشد و کشمکش تازه با 

آغاز يافت و ھنوز دوام دارد و بدون ترديد تا نفوذ خارجى درين 

 . »)١۵( کردواھدمنطقه معدوم نگردد، اين نقاضت و مبارزه دوام خ

 شما ميتواند تفصيل حمايت دولت امانى از حقوق ی ستانيزیآقا

  ج/ل ۀ بزرگ تاريخى ھدۀقبايل سرحد آزاد را تحت عناوين جرگ

 اتحاد مشرقى، ت/ش ھاى ديپلوماتيک ۀ، تأسيس و نشر جريدآباد

 به ړحمايت از اقوام سرحد آزاد، فرستادن حاجى عبدالرازق خان اند

 درمرکز مجاھدين چمرکند، واھانوزيرستان، حمايت از آزاديخ

حمايت از پان اس/ميزم و جنبش خ/فت مسلمانان ھندى، حمايت از 

اختن نفوذ انگليس ھا را در فصل جنبش پان اس/ميزم براى ضعيف س

که در »  امانى و توطئه ھاى انگليسۀبازنگرى دور« ششم کتاب  

 ه مي/دى چاپ شده است مطالع٢٠١٣ / ی شمس١٣٩١زمستان سال 

 .کند
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 ی پايه بر غازی ،  اگر باحم/ت لجام گسيخته و بی ستانيزیآقا

انه و يا  و آگاھیامان هللا خان، محصل استق/ل افغانستان، دستور

 و يا شھرت عمل نميکند،  نا آگاھانه خود را ی کسب امتياز مسلکیبرا

 و آگاھانه به تحريف و ی قرار داده است که  دستوریدر صف کسان

 معاصر ما کمر بسته و مانند دشمنان قسم ريخجعل سيستماتيک تا

.  ما نفرت دارندیخورده  از اسم افغان و افغانستان و افتخارات مل

 ی و استق/ل آنرا نيز جعلی که افغانستان را کشور جعلیانھمان کس

 : افغان ملنگ جان چه خوب گفته است که یشاعر ولس. ميدانند

  ې ولږ خاوره زيې مور وي په دې يېچ

  په ھر ژبه گويا وي خو افغان دئېچ 

             واه د وطن نوي ملنگ جانهـ خيرخېچ

   او نه انسان دئتونښ نه پې دا چخلص
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  ھفتمۀمقال

 

  ، شاه امان هللا، ١٢٩٨ اسد ٢٨

 تقuل افغانستان را اعuم کرداس

 

  )٢٠١٤سپتمبر١٠ -یمسعود فاران( 

 

 

 ھا  محصور یروني شده بري درحلقه مزدوران اجافغانستان

.  دشمنان قرار گرفته است رياست که از ھر جھت ھدف اماج ت

 ی  در طگراني پدرام ود،یگماشتگان خود فروخته مثل زمان ستانز

 خودشان، تمام یاطر منافع شخص فعال شده اند تا بخري سال اخ١٣

 دوست ی مردم آزادون کشور را که با خیاسي و سیخيمفاخرتار

 ی  بشمارند ولیرضروري وغاهيافغانستان بدست آمده وحفظ شده ، س

واضح است که پر. را قھرمان؟ جلوه دھند»  بابا و چھل دزد یعل«

ط  از روز سقوگانگاني شده بري دست نشانده و نوکران اجی ھاميرژ

 ی امان هللا غاز، شاه بزرگ افغاندني کوبی تا امروز برایدوره امان

 برزده اند وتمام ني باشند،  دست وآستی مفاخر جامعه ما مۀکه از جمل

 اغراض ی برای و به نوعی را به نحوی وی و ملی انسانیکارکرد ھا

 جو نيا.  برده اندرسؤالي زمردانه وناجوانشوم خودشان ، دشمنانه 

 کاني نزدی و حتی وملفي رفته که خبرگان شرشي پیجاحاکم تا

 سؤ قرار غاتي تبلري تحت تاثزي شاه امان هللا نۀ خانوادووابستگان
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 عجله کرد دهيشاه امان هللا ناسنج: تا با نوعی اظھارکنند کهگرفته اند 

  شاه را دربستیآرمان ليکه تعجتا آنجا.  شد اووعجله او باعث  سقوط

 در سي انگلاتيتا جامعه متوجه جنايگذارند م ی وی خامبه حساب

 و نھضت تي نھضت مشروطمي مستقريغبطور نشود و نهيزم

 گماشته خيمشاوبرعکس اقدامات خاينانۀ .  اعتبار گرددی بیروشنفکر

 متاسفانه. بگيرد قرار دي مورد تائمي مستقري و غفانهي ظر،سيشده انگل

ر شاه امان هللا بزرگ  اگ کهپرسداز اين گماشته ھای اجنبی نمی  یکس

 جامعه در ھمان گذاشت تا می وزدينم سترگ ملی  اقدامنيدست به چن

 شده اش را هي تربخي مشاسي انگلاي آ،ماندب ی باقيیدوران قرون وسطا

 کرد؟ اگر امان هللا مثل حاکمان ی مکي تحری شاه ودولت وهيبر عل

حلقۀ  و آرامش شخص خود ی برا، استعماروغي ري زگري دیکشور ھا

باده و فسق وفساد یبرا سرا حرمدست به توسعه  ، درباری خود

 شدند؟ واضح ی مرشي وقت پاچه گخي باز ھم مشامی يازيد، ینوش

 .است که ھرگز نه

 نکرد اي امان هللا بزرگ عجله کرد ري مبرھن است که اگرامنيا

  اوی ملامي قی ول، کردندميرا تنظ  بھانه سقوط او،ادانهي ترفند شنيبا ا

 تي دشمن بشرني وطنخواھان ھمراه اورا در برابر بزرگترريو سا

که منافع اش درتمام منطقه با  (سي انگلۀختي استعمار لجام گسیعني

 دست خيمشا.  زدندري، ز)ه بود در خطر واقع شدتھور شاه امان هللا

َ که ھنوز ھم اخ/ف نسبسيآموز انگل  شان در رکاب ی و فکریَ

َ دھند وادامه دھندگان راه پدران نسبیم تکان مُدشمنان وطن د  و یَ

 استق/ل را یخي وطن، روزتاران دشمنا دستور شان ھستند، وبیفکر

 حمله بودند ۀآماد.  کنندي مسخ مھدا قاتل به روزشديشھ  ناکيبخاطر 

 تا دکه شدي جامعه سبب میداري بنکهيوھم اکنون ھستند، چرا ؟ بخاطرا

 آنھا بسته گشته انتيگان خ  وادامه دھندخي مشای دکانھایھا
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پس .  کندادهي آنھا پۀلي شومش را بوسی نتواند پ/نھاگريواستعمار، د

عشق  وتھور بلکه  وميکنند،عجله شاه نبوده که م/مت بارش کردند

 شاه بود که در راه استرداد استق/ل ی از خود گذربی پايان واحساس

 مردم ۀراد و استوار بر اتي مشروطیکشوربرطبق خواست نھضت مل

  .  شدزين روزي کرد و پامي درنگ قیب

  و روشنتي نھضت مشروطیروزي در اصل پیروزي پنيا

 جامعه تحت زعامت عيخواست جمدر مطابقت بافکران آن زمان 

 .بار نشسته  که بود بیمدبرانه شاه امان هللا غاز

به   توانست وی را آشکارا دشمن تحمل کرده نمیروزي پنيچن

 در منطقه بفکر گراني که دساختيرا بدنام مآن  ديد با که بویمتيھر ق

 برحق مردم را درمنطقه تا ی ھاامي صورت جلو قني و بديفتند نیآزاد

پروژه بقوتش   وند رونيبدبختانه ھنوز ھم ا. گرفته باشدحد ممکن 

 .ادامه دارد

 در ی ملیروھاي خواست مردم ونکهيي در افغانستان از آنجااما

 ونھضت یغاز  شاه امان هللایا وکارکرد ھا ھشهي اندینگھدار

 قدرت ۀلي بوسروي دارد، دشمن با تمام نیستادگي دم اني تا اتيمشروط

 نتوانست و زي قھار وجباردست نشانده اش نی ھاروي ھا و نمي رژیھا

 ی سمبول نھضت روشنفکرني شاه امان هللا، اتي تواند، شخصینم

برعکس . و کم بھا سازد بسپارد یمردم افغانستان  را به فراموش

 غش، روز تا روز ی ناب و بی چون ط/شاه ی واnتيشخص

 . سازدی تر ماهي دشمنان را سی کرده و روداي پشتريدرخشش ب

 نظرات ی رویستاني خاطر نشان ساخت که نقد جناب سديبا

وطن  و ی عالاري بسی وپاکستان داکترستانزسينادرست  اجنت انگل

 انتقاد باص/بت و استوارکه بر اساس نيا. روشنگرانه بودپرستانه و 

 ري انکار ناپذقي حقااسناد و برهي و ھمچنان تکیمنطق وبرھان قو
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 متوجه آنعده ه  بلکیزيمتوجه ستان ، نه تنھا استافتهي ري تحریخيتار

 تي و دور از واقعی لغزش فکرکي در یزي که مثل ستانیکسان

د شد، ھوشدار و ھمزبان دشمنان افغانستان شده بودند وخواھن

 ني توجه داشت که اديبا. رزش ا فوق العاده مھم وباستياخطار

 خود مثل مردمک ی ملی دارد که از ارزشھای ھنوز فرزنداننيسرزم

 . کنندیچشم شان حراست م

 يی  گوخي تازه مشق تارکهي به آنانیستاني جناب استاد سنوشته

 یقي حقیسي نوخي که تاررساندي نکته را مني اکنند،ي میسي نوخيوتار

 بلکه شودي نمني ھا و غرض ومرض نوشته و تدوقهيبراساس سل

 از ذھن روني بقي و حقااتي بر واقعهي تکیسي نوخيبرعکس اساس تار

ً ناي عیخي تارني با توجه بر قوانديبا  اتفاق افتاده وهما است که درگذشت

 . بازگو گردداي شود و خيثبت تار

 قي عام وتام دارد تا حقاتيؤل مورخ آگاه دربرابرجامعه مسکي

 امانت مردم است یخي تارقي حقاراي کند زانيبواقع شده  که طوررا آن

 کندي مانتي به امانت مردم خکهيکس.کردخيانت  مردم امانتبه ديکه نبا

 . پشت به مردم کرده است

 تواني را می امان هللا غازحضرتي اعل،ی وملی مردمشاه

مذمت شاه امان هللا . ن شناختافغانستا یسمبول نھضت روشنفکر

 نام شاه بزرگ تمام نھضت ري زخواھندياست که مای توطئه 

 واضح ني برديمز. کنند  مردم را خدشه داری و اراده ملتيمشروط

 تا اند در ت/ش شي چوکره ھاۀلي وطن بوسنان که چگونه دشممينيبی م

 مردم ی وآرمانیباعظمت استق/ل را که روز تداع  ویخيروزتار

 و ني تحت عناوباشديم)  تحول وتھوربزرگروييازآن تغ(وجامعه 

nخواھند از ذھن مردم پاک کنندی مسخره مليد . 
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 باراست ني اول،ی شاه امان هللا غازافغان، دي ھمت فرزند رشبه

 است که ھمراه ی سلطنتني واولندينش یبارمه  بتيکه نھضت مشروط

آنچه که نھضت .  مردم داردی برمردم وآراهيروشنفکران، تک

پس .  کردادهي شاه آنرا درعمل پ، در جامعه خواستار بودیروشنفکر

 مذمت مردم ومذمت نھضت ،برابرشاه امان هللا ھرمذمت در

  افغانستان قدرخيبزرگ تار  مردنياگرخدمات ا.  استتيمشروط

 ی مردم ونھضت روشنفکرۀارادبه  معناست که نياه  ب،شوديم

  اعتبار ساخت،یزمانه را درمنطقه ب نددرتمق  که استعمارتيمشروط

 شاعرتوانا ی روست که اقبال nھورنيازھم. ه ميشوداشتزاحترام گ

 شاه ی واnتي درست از اوضاع و شخصصيوضداستعمار با تشخ

  که سزاوارکشديرمي به تصويیرا با توانا  اوگاهيامان هللا، جا

 .  باشدیم معاصرما شاه امان هللا خان خيتار  آن بزرگ مردتيشخص

 به افغانستان سفرکرد،  درزمان سلطنت شاه امان هللاقبالع/مه 

. دي نماارتياستق/ل را ز  استرداداني مبارزان وغازکينزد تا از

 که افغان ھا آغاز  داده بود که جنبش استق/ل طلبانه راصياقبال تشخ

 رطلسميګ بودکه دقنياومت . استدهيکرده اند چگونه به ثمر رس

  ازبرکت استق/ل افغانستان،ی وبزوداست شکسته سيرانگلاستعما

 .افتي خواھند يی طلسم رھانيا از گري دیکشورھا

وھسته انق/بات  مرکز  رای امانۀِ افغانستان دوراقبالع/مه 

 افغانستان،  داد که آرامش وصلح درصي شناخت وتشخیاستعمار ضد

تمام منطقه  کشورني خواھد بود وعدم آرامش دراايآرامش تمام آس

 .کشاند  خواھدیآرام رابه نا

 براه انداخته بود ناقوس ارانشي را که شاه امان هللا با یجنبش

اقبال به . در منطقه شده بودسي مستعمرات انگلتي اکثری برایداريب

 : داردی مناسبت راجع به افغانستان شعرنيھم
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 است کردلي   ملت افغان درآن پ      گل است    وآب کري پکي ايآس

 اــيشاد  آســـشاد او گــــــــــگ زا          اـيســاد  آســــف   اوازفســـــاد

 

 : که دي سرای دروصف شاه امان هللا خان ماقبال

  پخته کاررانيمثل پ وجوان وـ ن        اريرـــــ شھی ارکامگاري امیا

  ات جام جم استنهي سانيدل م           است ھامحرمي تواز پردگچشم

 وــت آسان کند دشوار وــزم تــح         تو  چون کوھسارندهيپا  توعزم

  بندرازهيش د پاره راـلت صـــم        بلند  نــ ماليو چون خــ تھمت

            یسـ بی داریشاھنشھ  ازهيھد

 ی بسیران دارـ گوتـاق يلعل و 

 که عامل گرددي شد واضح ممي مطالب باn که خدمت تقدنيبا

  عناصریھمکاردر) سيانگل( جزاستعمار وقت ی، امانحکومت سقوط

 منافع نکهي ای باشد، براتواندي نمی عاملچيگرھي، دداخلیمزدور

 تحت تي جنبش مشروطريبود وتاثقرارگرفته  ھمه جا درخطر سيانگل

 کن استعمار در منطقه ر امان هللا، به مثابه گوريزعامت شاه افغان ام

خصمانۀ  نقش کهي نظر ھراي مؤرخ پس ھر. در حال گسترش بود

 انگري ب، را کم رنگ جلوه دھد و شاه امان هللا را م/مت  کندسيانگل

پاشيده  سي که  انگلی فکرتي بارمسمومريرخ ھنوز از زؤ که منستيا

 کاران است که منافع انتي از جمله خايبود خارج نشده است و

 در بدل شانيار کانتي تا خدھدي محي ترجی را بر منافع ملگانگانيب

  . بماند یُپول مستمر باق

  

 بمناسب سالگرد استرداد استق/ل باي زی قطعه  شعرنھميوا

  .  سروده شده استی مسعود فارانیافغانستان که از جانب آقا
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  در افغانستانی سمبول نھضت روشنفکریشاه امان هللا غاز

   از شور ،یاي مت/طم  و دنیاي آن درتو

   وقارت  بتيھ شب پرستان، از که

  ،کردندي حبس منهينفس در س

  !ديتابي تو منيي سخری برشانه ھامانهي صمآفتاب

  راه رفتن تو ، ھنگام

  بستند ،ی جامعه صف احترام می          چراغ ھا

      ی زبان بودتو

       زبان من     

        زبان ما        

  ما ی       زبان کوچه ھا         

   ی بودتوگوش

  من ی         گوش ھا

  ما  ی                    گوش ھا

  ما  ی کوچه ھای                     گوش ھا      

   ی روشن زندگی ھاۀچي درچشمانت

  آفتاب یناي چشم بنگاھت

          ناظر اشکھا وغم ھا  

   نشيُ پـر بار آفری شاخه ھاتي ھادست

 . در زمانه  ھا داشت ی روحت پروازو

  ! ی ، شب به خانه آمدی نبض موزون زندگتو

  به استقبال تو ،آسمان

  کرده بود ،ني را با ستارگانش مزخود

  ،کردي را در گذرگاه تو پھن مسوانشي شب مخمل گدخت
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  تو،  ی رسایصدا

  زمانه ھا  ،زي داشت در دھلیپژواک

 .َ شب را در گـنداب ظلمت ھراسان کرد وي که د

  ،چه شد ، ی نبض موزون زندگیا

  ترا در ھم شکست ؟قتي کاخ حقی قبا پوش با اوھام ، بناوي دکه

   ی روشن کرده بودجوري را که برفراز شب دی مشعلو

 خاموش ساخت 

 ، ، مرگ تو نبود ی خاموشنيا

  رنديمي می باغچه بود ، که در انتظار نور می گلھامرگ

 !  تونبود مرگ

 حک کرده خي بزرگ تار پنجه چنارۀ نام با وقار ترا بر تنرايز

  .اند 

 ی نام تو ھر روز نسبت به روز گذشته بزرگ وبزرگتر مو

 ،شود 

 ،  یو تو ماندگار جاودان

  است یاھي سوي از ديی راه تو رفتن راه رھادر

  باغچه را تنھا نگذارم ی ، تا گلھارومي ممن

      ختم
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  تممقالۀ ھش

 

 

  ،ري به غ در تصرف وابستگان،ی افغانمطبوعات

   افغانستان،خي تارفي سوء و تحرغاتيتبلاز یريجلوگ

   متعھد استی مطبوعاتکي ۀبيوج

  

  )٢٠١٤سپتمبر٩ -  مuلی نظام(

 

 س/م بر یستاني محقق و مؤرخ افغان محترم اعظم سدانشمند،

 یآقا«  تحت عدوانی برازنده، روشنگرا و آموزنده امضمونشما، 

ستق/ل کشور، چقدر پول از  اعتبار ساختن ای بی برا،یزياستان

 قي حقاتان،ي که بازھم از قلم توانا»د؟يري گی و پاکستان مسيانگل

 ی ھمتای بمي قابل انکار آن زعري غاتي و ترقی عصر امانۀدرخشند

 و محصل استق/ل کشور زي عزانستان افغبي پر از فراز و نشخيتار

وبنده و  کیلي ساي گود،ينماي فراوان در انظار پخش مليرا با تفص

 يی آباني سرزمخي که افتخارات و تاری آنانۀ است بر رخسار ھمیسخت

 . رندي گی میخود ھا را مذبوحانه به باز

 ري غی ھاتي و خشم شما را از پامال شدن واقعیتي نارضامن

 ملت افغانستان و محصل نامدار خي تارۀقابل انکار قسمت مھم و سازند

 ازي درخشان با امتۀ آن دوراتيًاستق/ل وطن را، مخصوصا که ترق

 خاکستر اغماض ري و نھضت زن افغان، دھه ھا زی فردی ھایآزاد

 ی ھمانطور که می ولکنم،ي درک مًقايدق مدفون بود، یو فراموش ساز
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 ی ھايی سفسطه سراۀجي ما در آن باشد، نتري که خزدي برخی شرم،ينيب

 و با یقي تحق افشاگرانه،ۀ مقالکي ني افغان، چنۀ داکتر فروخته شدکي

 زي افتخار آمی ھادادي وطن و درخشش روخياعتبار از صفحات تار

از .  گرددی سبب مان به ھموطنقي حقااني آموزش و بیآنرا برا

 : مي خوانیبزرگان م

   خرابه منزلني صاحب فضائل، دریا

 داکتر شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل

 که ی ایدواري درک موضوع، اندک امی براميروي دور نم

 اند، خوانده اند دهي خود دري اخیً اق/ مردم افغانستان در دھه ھام،يدار

 و یً مث/ قھرمان سازست،ي گردو نیو آموخته اند که ھر گرد

 ی ملري خور و معاشخور غرهي جی را صرف مشتیمارشال ساز

البته که بر .  مشترک دارندفع که باھم منادي نمای رسامتواننديم

 خي تاری ھادادي روی انتھای مکرر و باني با ب است کهانيمطبوعات

 و بهي وطن را وجقي افشاء حقادي باران،ي وۀ مملکت جنگ زدیواقع

 .  خود ھا بدانندی و ملی وجدانۀفيوظ

 و سرعت انکشاف آن در دي جدی تکنالوژشرفتي با پمتأسفانه

 اذھان بيتخر ھم در تي دشمن مردم و بشرانيجھان، استفاده چ

امروز . گردندي انواع دسائس از امکانات آن بھره مند م بهان،يجھان

 مخرب داعش، طالب، القاعده و ی ارتباطات گروپ ھااديقسمت ز

 ري اخی طوnنیويدي ورد،ي گی صورت مايدي مقي از طرشتريامثالھم ب

 که مسلمانان مي کنی رھبر القاعده را فراموش نم»ی الظواھرمنيا«

 ی ھاتي ذھنیبنابر آن تا حدود. دينمايدعوت م» ؟«ھند را به جھاد

 ھر قسم  دسته ھا و گروه ھا غاتي تبلري تأثريً حتما زیگوناگون بشر

 .  باشدی نمري تأثی ھم بی ماليۀرفته و مصرف پول و حما
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 ی آزادۀ عمدی ھای از مشک/ت و نابسامانیکي شک بدون

 است که به اصط/ح، دشنه در دست نيمطبوعات ما افغان ھا ھم ا

 ی داشتن حق و آزادی که در پھلویعني مست افتاده است، ی ایزنگ

 یايدي از معي که در استعمال وسشودي مدهي و تفکر، دانيارزشمند ب

 مضر و ی ملري غی ھاستفاده مخرب و سوء ای چه پ/ن ھایافغان

 از آن دي بای ھر دستگاھني که مسئوولرديگيخطرناک ھم صورت م

 . دي جویدور

 بي ود،ي افغانستان اعم از جرارونيات ب در مطبوعنکهي ابا

 ھم ی و مسئولگراي مل/تي تشک،یونيزي تلوی ھا و پروگرام ھاتيس

 قي و حقای ملی حفظ و احترام به ارزش ھایموجود ھستند که برا

 شان از نفوذ انتشارات ی نشراتیسي محتاط بوده و پالتي نھا،یخيتار

 به ی احترامی و بی ھا و افتخارات ملدادي و پامال روی واقعريغ

 گذارندي نموده، نمیري افغانستان جلوگقي و خدمتگاران صدريمشاھ

 ،ی جاسوسیکه نفوذ اشخاص مشکوک وابسته به سازمان ھا

 ی جنگ ھايیاي مافی ھامي خوران تنظرهي غدار، جگانيھمسا

 پر خي مردم و تارمملکت، ی که بربادینيافغانستان و ھر نوع مفسد

 غاتي و تبلبي آنان داخل است، باعث فری کاریافتخار آن در آجندا

 .   شان گرددی مطبوعاتليسوء در تشک

 ۀبي وجني ای ھم پا روی عده اشود،ي مدهي دکهي طورمتأسفانه

 خوب نکهي مطبوعات و استدnل ای آزادۀ گذاشته و صرف به بھانیمل

خواننده و شنونده داشته باشد، به » !« گوناگوندي و عقااتياست نظر

 ادعا دارند که نھاي امت؟ي دھند، اما به چه قی چراغ سبز نشان مھمه

 که ھستند، یافغانستان به ھر شرائط» !«مردم نفوس و وني ملیس

 و ندي نما»زي و تمقيتفر«  از ھم ًقاي که حق و ناحق را دقتواننديخود م

 دھند، غافل از آنکه صيً کام/ تشخی را با ھر نقابني و خافيشر
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 وطن، چه گرگ ري اخیو اوضاع بد فرجام دھه ھا رانيروزگار و

 لي افغانستان گسدفاعي و بظلوم به سراغ مردم مشي را به لباس ميیھا

 . داده است

 ني زمی ملت افغان که از بد حادثه در روی براکهي درحال

 ھا و تي در وبساعي مطبوعات وسۀننديپراگنده بوده و خواننده و ب

 که ھر روز ندينماي باشند و مشاھده می می افغانیونيزي تلویشبکه ھا

 درک و شناخت ھر گردد،ي وطنپرست مگري خائن و روز دیکي

 .  استرونيب از کنترول ی ملري و غی ملتيشخص

 ی ای مطبوعات افغانراني پروگرام ساز و مداي بدون شک پس

 را در مورد ني و زھر آگی واقعري نفوذ انتشارات و افکار غۀکه اجاز

 ی با گروپ ھای مخفاي ی علنند،ي نماین، صادر موطن و مردم آ

«  تا گذارندي ارتباط داشته و م/تيوابسته به چنان اشخاص و تشک

 به ھر طرف ی افغانی جھانیايدي می ورازا»  ھايی و مغز شوغاتيتبل

 کي ني متوجه خطرات چنی با سھل انگارنکهي ااي و دي نمایزھر پاش

 .  شوندی خود ھا نمۀچاريار مردم ب ذھن و افکفي نا سالم و تحريۀعمل

 یقي مانند غر»دهللاي وحديوح«  بنام یگري دۀ قبل گماشتیچند

 منقطع به عمق آن ی و باز ھم با نفس ھادي نمایکه از آب سر باn م

 گانيدر » وقت پروگرام « دي با خری گاه گاھًفتا،ي وظشود،ي مدهيکش

 ھنر ی راه را برا و به زعم ناقص خودگرددي ظاھر می افغانیايديم

 قھرمان ی ویًمث/ زمان.  سازدی ھموار مندهي آی احتمالی ھايینما

«  طراح گرياست و وقت د» بن«  جـــلسات  ناکامني و تدوليتشک

 مراجعت ی برای سازنهي بوده و مغز متفکر زم»یپ/ن سه فقره و

 از راياخ.   باشدیبه وطنش م»  محمد ظاھرشاهحضرتياعل«مرحوم 

 ۀ خارجري وز»ی جرانج«  nس انحلس ادعا نمود که ونيزيو تلنيھم
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ارسال نموده » !«  انتخاباتۀ حل معضلی را ھم او به کابل براکايامر

 .  است

 قي است که مردم افغانستان که خود سخت در منجندرست

 و جهي نتی بآنھم یاتي ھجوني مانده اند، چنري انتخابات ناقص گۀمعضل

 و وسعت گسترش ی با پراگندگی ولرند،ي پذی را نمی ای عملريغ

 امروز، متأسفانه خطرات مغز ی از برکت تکنالوژیمطبوعات افغان

 دي بايی ھانهي زمنيپس چن. ً ھم کام/ موجود استی و باورمنديیشو

 فراھم دي اذھان مردم، نبابي تخری افغان براانياز جانب مطبوعات

 . گردد

 وني با ملزينستان عز که در داخل افغاميني بی ھزار درد مبا

ً مث/ ی افغانیايدي سفاک آن در می و آخند ھاراني که ايیھا

 ري غی تجاوز فرھنگد،ي نمای مصرف میعلن»  طلوع«ونيوزيتل

 عام ل،ي لسان اصبي و تخرفي را در تحریتي چه جناراني ایضرور

 یت و به چه سرعگرددي مکب افغانستان مرتیباي زیفھم و مروج در

اگر وابستگان . گرددي جوان جذب مۀتار مردم و طبق و گفطيدر مح

 به ی اط/عات منحرف آن ارزشريمطبوعات افغانستان به شمول وز

 قائل گردد، زبان مروج عام فھم مردم شان آماج یکلتور و عنعنات مل

 . ردي گی مفسد و طماع قرار نميۀ ھمساکي از ،ی تجاوز ناجائزنيچن

 « ۀ بود که از دار و دستیت موضوع مھم، مدني ارتباط به ابه

 نفوذ بر مطبوعات و قلم بدستان افغان در ۀ به سلسل»اري حکمتنيگلبد

 دلنواز حقوق بشر و حقوق ی که از آن بويی ھاليميخارج کشور، ا

 یغاتي مرکز تبلۀعي ذراي گود،يرسيدر افغانستان، به مشام م» !«زن

 یکي. ديگرديل م ھم ارسانهي کمنيوابسته به آن گروه، از آلمان به ا

 گرانياز د» شغنان احدزاده«  نام مستعارري ھا زی چغاتي تبلنياز

 ونيزيتلو« که از ی راپورمستند،ی آواننيدر چن.  فعال بودشتريب
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 و ري فقناني از پناھگزی در کابل نشر شد، کمپ»اتي بی آقایانايآر

 ی را در پاکستان در حالاريکمت افغان، مربوط گروه حني ترچارهيب

 از صد درجه، زنان اجازه نداشتند شتري حرارت بري داد که زیشان من

 حي و مردان تشرند،ياي بروني خورده بنهي پاره و پۀمي باز از خیبا رو

 شانرا به خاطر نجات از فقر، به ی سال با١٣n که پسران از دادنديم

 زمان نيدر ع. فرستنديبه افغانستان م» ؟« به جھاداريامر حکمت

 را با بم، حزب ی خارجگناهي و کشتار کارگران بسيتر سروانفجار مو

 نيدر. رديگي بر عھده م،ی با افتخار آدم کش»اري حکمتیاس/م« 

 که از ی واناتياز آلمان و ب»  آبرومندمي عظ«یحالت البته ھمچنان آقا

  که سپانسر ی افغانیوني امواج تلوزیورا

 معرف افکار  واريً کام/ عموکراتي دکي ثي شده بود، منحآن

 از آن ی مردم افغانستان را به طرفدار،»یاس/م«  حزب یمترق

 .  دينمايگروه دعوت م

 ھم به مقابل اعتراضات ونيزي تلوۀ نماند که گردانندناگفته

 کرده است، صدا بلند نموده ادعا فونيلي که به پروگرام تیھموطن

 ھموطنان اري حکمتی که در گروپ آقادي بدانديشما با« :  کهدينمايم

 و امثال آن یري انجن،ی ماستر،ی داکترني با داشتن عناوافتهي ميتعل

 از خواستي ھموطن معترض که منيالبته که ل» .... اندتيمشغول فعال

 مي عظ«ی پشاور از آقاۀ آن کمپ دھشتناک در منطقتيموجود

 .   گرددیبپرسد، ھم قطع م» آبرومند

 و ني زھر آگغاتيل از خروار نفوذ و تبی مشتۀ بود نموننيا

 به اسم ی ھم داکترکاي امرني که از ھمميني بی و مبيمردم فر

 به دشمنان وطن را، ی وابستگني ننگري زنجاي که گو»یزياستان«داکتر

 آزاد و افکار مستقل نتوانسته از ی فضاکي و تنفس در مي تعلیحت

 ۀعي و مذبوحانه درت/ش است که ودًفتاي بردارد، وظی ویدست و پا
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 که بخواھند با دو یتق/ل و افتخارات محصل نامدار آنرا مانند آفتاباس

 ی از دستگاه ھایکي پروگرام یانگشت پنھانش کنند، با نفوذ و اغوا

 . دي نمای می و نفبي تخرشي به زعم ناقص خو،ی افغانونيزيتلو

  انيپا
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  ھم نمقالۀ 

  

  ستي نیختگي به مفھوم لجام گساني بیآزاد

 )٩/٩/٢٠١٤  - ی غنليجل(

 

 سالگرد استرداد استق/ل خود و ني ملت افغانستان نود و پنجم

 را ،ی امان هللا خان غازحضرتيبزرگداشت از محصل استق/ل، اعل

 یھر افغان وطن دوست  بر کار نامه ھا.  کندی ملي روز ھا تجلنيدر

و  و انکشاف علم شرفتي وطن و پی و آبادی پادشاه عاشق آزادنيا

 ی استق/ل طلبراتي کند و بر تاثی افغانستان افتخار میفرھنگ و ترق

 از ی و خارجیاو و مستقل ساختن کامل افغانستان در امور داخل

 ی در منطقه و جھان مباھات می و حکومت ھند برتانوسي انگلۀسلط

 . دينما

 از به ی ناشیاسي بحران سکي که افغانستان با یامي اني دراما

 ھر ی افهي مواجه است وظی جمھوراستي انتخابات ردنيدرازا کشان

 کرده لي قشر آگاه و تحصن،يًافغان وطن دوست مخصوصا مورخ

 پر از خي پر افتخار افغانستان  و تأری از گذشته ھایاست تا با آگاھ

 را ستهي و باستهي اذھان عامه سھم شای آن در روشنگربيفراز و نش

 و حب و بغض به نسل فين تحر را بدویخي تأرقيانجام داده و حقا

 . ندي افغانستان بازگو نماۀندي موجود و آیھا



 ٢٦٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 ی ھمگانی نشراتلي به وسای و دسترسی انکشاف تکنولوژبا

 و یونيزي تلوی نشراتی ھا و دستگاه ھاتيًمخصوصا انترنت، وبسا

 به دسترس ھمه اھل قلم و آگاه افغان ی فرصت نادریوئيراد

 معقول و ۀالت قرار دارد تا با استفاد با رسستانيًمخصوصا ژورنال

 .  ندي خود را اداء نمایخي و تأری ملۀبي وجلي وسانيمسؤوnنه از ا

 چه در غرب و چه شرفتهيً عصر حاضر خاصتا در جوامع پدر

 ی و بشری از جھان احترام به حقوق انسانیدر شرق و در ھر نقطه ا

اد و ھر انسان  ھر دولت، ھر نھی ھاتي و مکلفبي از وجایکيافراد 

 در ھر جامعه مطابق به ی و اجتماعی فردی ھای آزادیاست ول

 به حقوق حقه و مشروع احترام از اصل یروي ھر کشور با پنيقوان

 که با در نظر داشت ارزش یني بر قوانیافراد ھمان جامعه و مبتن

 ھمان جامعه وضع ی و اجتماعی عنعنو،ی فرھنگ،یدتي عقیھا

  تي رعادي باده،يگرد

 .       گردد

 ی رکن اساسکي و ري از حقوق انفکاک ناپذیکي ھم اني بیآزاد

  به دهي و عقاني بیسوابق حق آزاد.  شناخته شده استیحقوق انسان

 بار مفھوم ني نخستی گردد و برای بر می/ديقرون ھفده و ھجده م

 ۀحي شود در nی مترادف تذکر داده مدهي عقی که با آزاداني بیآزاد

 در پارلمان اني بی در سند آزاد١٦٨٩ سال ر انگلستان دیدنحقوق م

 انق/ب فرانسه در سال اني اتباع و باشندگان در جریو سند حقوق مدن

 ازدھمي ۀ را در ماددهي و عقاني بی آزادهي اع/منيا.  مسجل شد١٧٨٩

 : کندي مدي قنيچن

 از با یکي اتي آزاد مفکوره ھا و نظرٔه و مکالممفاھمه«

 آن آزادانه ی تواند بر مبنایھر تبعه م.  حقوق انسان استنيارزش تر
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 ني مسؤول سوء استفاده از ادي بای ولدي و چاپ نماسد،يسخن بزند، بنو

 »  گردد، باشدی مفي در قانون تعرکهي طوریآزاد

 به ١٩٤٨ حقوق بشر که در سال ی جھانٔيه نزدھم اع/مۀ  ماد

 : کندی مني تضمنين را چدهي و عقاني بی حق آزاددي رسبيتصو

 خود را بدون دي و عقااتي نظرٔه کس حق ابراز آزادانھر«

 حق ني را دارد ااني بیمداخله دارد، و بنا بر آن ھر کس حق آزاد

 ٔه ھر رسانقي از طرايو ) ھنر( بشکل آرت ،ی چاپاي و یريتحر

 ی ھاتي و مسؤولبي حقوق مستلزم وجاني اليتعم.  باشدی میگريد

 ی معروض به برخورت بر آن در مواقع ضرخاص است و بنا

 تي حفاظت امناي و گراني احترام به اعتبارحقوق دی ھا براتيمحدود

 » عامه خواھد بودٔيه روحاي صحت عامه و اي نظم عامه و اي و یمل

 ھم اني بی که آزادميني بی ممي شوقي ھا دقفي تعرني به ایوقت

 دارد که ی و مقرراتني ھا و قوانتي محدودگري دی ھایمثل ھمه آزاد

 که قرار دارد مکلف به ی مقاماي و تيھر فرد جامعه را در ھر موقع

 ني سازد و مطابق به عرف و مقررات و قوانی مني قواننياحترام به ا

 ني ھر کشور ایاي و مصالح علی و منافع ملهو فرھنگ ھر جامع

 .  کندی ھا ھم فرق متيمحدود

ه بودم و جھات مختلف و  نگاشتیقي تحقی مورد  مقاله انيدر

 قرار گرفته یابي مورد ارزی دران تا حداني بی آزادی ھاتيمحدود

 پورتال افغان جرمن نيبود  که در چھارم سپتمبر سال گذشته در ھم

n افتي اقبال نشر نيآن . 

 اني بی ھا بر آزادتي که در محدودی جا  فقط به سه موردنيدر

 : شودي اشاره مدهيوضع گرد

، به دروغ نسبت ) تھمت و افتراء تھمت زدن،یبدگوئ (ر،ي تشھ

  دادن ؛ ی به کسانتيخ
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  مردم گردد؛یمگي که باعث سراسیدروغ

 .  کندکي که برھم زدن صلح و آرامش را تحری لفظجنگ

 افغان ھا که از ی ھاونيزي از تلویکي با یزي داکتر ستانصحبت

 يیمل ھا گردد موجب عکس العی پخش مايفورني کلیشھر اورنج کانت

 افغان، ني اظھارات او از طرف دانشمندان و مؤرخني و ادهيگرد

 و جناب داکتر یستاني جناب محمد اعظم  سئنيمسي اکادديکاند

 نيا.  استدهي و موثق رد گردیخي تأرد اسناۀ با ارائیعبدالرحمن زمان

 قي و عمقي از عدم اط/ع دقی  ناشتواني را میزيسخنان داکتر استان

 خي نمود که در طول تأرري تعبیاناتيفغانستان و جر اخياز تأر

 در ھر جامعه و یخي تأراناتيحوادث و جر. افغانستان اتفاق افتاده

 با یکي یري بلکه چون زنجستي ارتباط نی منفرد و باناتيکشور  جر

 متاثر است ی از حوادث قبلیخي تأراني ارتباط دارد و ھر جریگريد

 و واقعه و اني ھر جرۀ سابقدي بایخي تأرقي حقای درک واقعیلذا برا

 آن دارد که یجا.  مطالعه گرددی بعداناتي و جرعي آن بر وقاراتيتاث

 متعلق به تمام ی و ملیخي که موضوعات حساس تأری مواردنيدر چن

 ھا و ونيزي گردد گردانندگان محترم تلویملت افغانستان مطرح م

  با دعوت نمودن  شانیرسانه ھا بدون در نظر داشت منافع اقتصاد

  ی مدور با نشر نظرھای ھازي ھم به شکل ماي و دانشمندان و نيمؤرخ

 . ندي نمامي شان را تنظیمتفاوت برنامه ھا

 شود که او نه ی مدهي دقت شود دیزي ستنانی به گفتار آقایوقت

 و استق/ل طلب افغانستان تھمت زده و نيتنھا بر پادشاه افتخار آفر

 .  خوانده استزيرا خائن ندروغ گفته بلکه او 

 دهي افغان ھا موجب گردني را بیمگي دروغ خود سراسني با ااو

 کرده  و صلح و آرامش افغان ھا را برھم زده جادي را ایو تشتت فکر

 . است
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   آگاه و رسالتمند به مقابله ستي است که ژورنالی مواردني چندر

 و نندگاني خوانندگان، بیعني مردم ی صداثي و به حزدي خیبر م

 .  داردی nزم را ارائه محاتي توضاي کند و یشنوندگان اعتراض م

 شود ی میروي غرب پۀ جامعني است که در ھمی اصولنھايا

 حق در جھان ني و مدافع ادهي و عقاني بی آزادشتازي که پیجامعه ا

 دارد و لجام ی حقوق حدود و ثغورني حال اني در عیاست ول

 . ستي نیختگيگس

 که موضوع منافع ی جھان غرب ھر گاھني آن در ھم ازگذشته

 ۀندي گواي گرداننده رد،ي گی مورد بحث قرار می افتخارات ملاي و یمل

 اصول ني ای که منافی کند و از ھر گونه اظھاراتیھر برنامه توقف م

 .    دي نمای میريباشد جلوگ

 که ھر کس حق ابراز نظر را در موضوعات ستي نیشک

 اصل  ی حال مسؤول گفتار خود است ولنير عمختلف دارد و د

 ۀ متوازن ساختن صحبت و ارائیتوازن و داشتن نظر متفاوت برا

 ھر ی موضوع، از اصول اساسکي موافق و مخالف اتينظر

 کيستي در ھر کار ژورنالی معلوماتۀ و ارائقيگزارش، مصاحبه، تحق

 ۀنند مصاحبه کاي گرداننده و کي در برابر  صحبت ی کسیاست وقت

 یم»  خواھدیھرچه دل تنگش م« و ردي گی از رسانه قرار میکي

 ی رسالتمند و آگاه مطرح مستي ژورنالکي که نقش نجاستي اديگو

گردد و اگر مصاحبه شنونده تنھاست مصاحبه کننده nزم است که نه 

 که از قبل در مورد موضوع ی ناظر و شنونده بلکه با معلوماتثيبه ح

 متفاوت اتي معلومات و نظرۀ آورد به ارائیمورد بحث به دست م

 فقط شنونده باشد و با طرح نکهي بپردازد نه اقي حقاافتي دریبرا

 باشد که ی نکاتی و ھر سؤال nزم است حاوديسؤال ھا  اکتفاء نما
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 اظھارات مصاحبه ی درستنا و یمصاحبه کننده را چلنج بدھد تا درست

 .  شودتيکننده تثب

 قرار یاسي سی سر درگمکيافغانستان در  که ی مرحله انيدر

 افغانستان ی وجود دارد که از منافع ملیاسيدارد و نه رھبر س

  ی و مشروعی و نه ھم حکومت قانوندي و صادقانه دفاع نمامانهيصم

 و یداخل دشمنان باتي و تخرغاتي شده تا نه تنھا جواب تبلليتشک

ن را بر کشور  پاکستای را بدھد بلکه جلو راکت باران ھایخارج

 دشمنان یاي به آسنکهي جز ااتي برنامه ھا و نظرني پخش چنرد،يبگ

 .   نخواھد داشتیگري منفعت دزديآب بر

 ی برای و ابزارلهي وسچي افغانستان از ھۀ سوگند خورددشمنان

 تي توأم،ی وحدت مل،ی منافع مل،ی افتخارات مل،ی ملتي ھوبيتخر

 و یتي کنند و از ھر موقعی نمغي دری و فرھنگ افغانخي تأر،یمل

 ني ای ولستندي رو گردان نیگري دۀ وارد کردن ضربی برایفرصت

 ی و اوضاعطي شراني در چنکه ھر افغان وطن دوست است ۀفيوظ

  و ی و گروھی زبان،ی منطقو،ی سمت،ی نژاد،یتمام تعلقات قوم

 و ی افغان از منافع ملکي ثي خود را کنار بگذارد و به حیميتنظ

 یني ھر توھی نگذارد ھر کس و ناکسگريات خود دفاع کند و دافتخار

 .        دي ملت و افتخارات آن بنمانيکه بخواھد بر ا

  انيپا
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  ھم مقالۀ د

  

  

   بد گشودی پوچ گفت و بویزيداکتر زمان ستان

  )٢٠١٤سپتمبر ١١- داکتر سيد خليل هللا ھاشميان (

  

 

 – شناسمي میرزماني را ازدیزي داکتر زمان ستانی آقامن

 پوھنتون یسياودردردپارتمنت انکل

n لي بود، بورس تحصقيکابل محصل 

 ی گرفت وبادپلوم ماسترکايبامر

 بوطن یسي زبان انگلسيدررشتهء تدر

.  رشته ھمکار من بودنيبرگشت و در

 سرخ ازافغانستان یاشغال اردو

 افغانستان ما وامثال ماراازیھردو

 درnس انجلس یتيورسيوني کي بعدا ازیزي ستانیآقا.  ساختیمتوار

  Mythodological...( یري مطالعات اساط- دررشتهء 

(Mythotologic)  Studies (بدست آورد ودرجامعهء یداکتر 

"  وتصوفاتيالھ" که ی مضمونسي تدری استاد براثي بحیافغان

من شخصا ازعنوان (د ي گردی شامل خوانده شده، معرفزدرآنين

اما ).  واراقتباس کارگرفته ام باشميمون واقف نم مضني ااتيومحتو

 او ملتفت یونيزي درمصاحبات تلویزي و مصاحبات داکترستاناناتيازب
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 بلخ ی موnنااتي ، خصوصا ازابی تصوفاتيشده ام که ازافکارو اب

 شھرت.  خواندي نمی بلخچگاهي موnناراھی ولکند،ي استفاده مشتريب

 مھمان،  توسط مالک آن ثيبح) نيزر (ونيزي او درتلویسخنران

 که مالک دي گردنيتام) وجوھات( با تخلص ی بنام شخصونيزيتلو

 بفرھنگ رپابندي شخص غثي بحیمذکور درجامعهء مھاجرافغان

 داکتر زمان ونيزيدرھمان تلو.  شناخته شده استی وافغانیاس/م

 ی وچندمصاحبه دربرنامه ھاناشد آشقي محمود وثی  با آقایزيستان

 درمخالفت بااصالت قي محمود وثی آقاکهيام داد، و از آنجائاوانج

 یزيقرارداشته، اگرچه داکتراستان) صلعم(غمبراس/مي پثياحاد

 لي مساقي جست، معھذا وثی دورثيدرمصاحبات خود ازبحث درحد

 ی خودمطرح بحث قرارداد که افغانھا را باnلي را مطابق میگريد

 دوسه یزيداکترزمان ستان. دي گردانزمشکوکي نیزيداکتر ستان

) یداکترآغاس( موسوم به یراني اکي مھمان دربرنامهء ثيمصاحبه بح

 داده و اگرچه رانجامي است، نغمبرمعروفي پثي بااحادتيکه بضد

 یزي داکترستانی موافقت نکرده، اما داکتر آغاسیدرچند مورد با آغاس

ار قابل اعتب) ی بخارحييدرصح (ثيثراحادرامتقاعد ساخت که اک

 . آزرده ومشکوک شدندزي موافقت نادرست  ننيمسلمانھا از. باشدينم

 کي دریزي که داکترزمان ستانی بعنوان کورسميحاnبرگرد

)  وتصوفاتيالھ( وقرارمسموع  کندي مسي تدريیکايپوھنتون امر

 کورس نيا) ینصاب درس(اتيگفتم که ازمحتو..  شامل آن استزين

nرادربردارد، )  وتصوفاتيالھ( که  عنوان آنیخبرندارم وتنھا با

 کاي آن اتباع امرنيحصلم% ٩٨ دي که شایدر صنف. کنميصحبت م

باشند، )  والحادتيھودي ت،يحيمس ( رومعتقداتي پگري دیوکشورھا

 شوند که بمذاق سي تدری طوردي دوعنوان بانيمطالب مربوط با

 دراس/م راه تي ازمسحی اگرچه افکارتصوف-  برابرباشدنيمحصل
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 بلخ مولود فرھنگ اس/م است وھرگاه افکارو ی معھذاموnناداکرده،يپ

که قب/ تراجم ( ترجمه شوند یسي کورس به انگلنيات موnنا درياب

 افکارموnنا دني مقبول گردانی، برا) ھم صورت گرفتهینادرست

 ني باشدکه بمذاق واعتقادات محصلی ترجمه طوردي باني محصلنيبچن

 تيشکا(نکاري و اکنندي متي شکانيحصل مرآنيبرابرباشد، درغ

 دوبار رخ داده  کاي درامرمن ليدردورهء ھفت سال تحص) نيمحصل

 ی موضوع را  بخاطرني ا-دي افزایکه ذکرآن به طوالت ک/م م

 ني محصلکاي امرهي وتربمي تعلستمي که درسادآورشدمي نجايدر

 کهي رادارند و درحالتي کورس حق شکاکي یدربرابرنصاب درس

 ونه تي مسحاتي ومدعلي نه در مسایزي داکترزمان ستانیاآق

 کورس ني مسلمان اکي ثي وبحباشد،ي مص/حي ذتيھودي اتيدرمدع

 قي اومجبوراست ازطرکند،ي مسيراتدر)  وتصوفاتيالھ(مخلوط با 

 ی خودرا راضني محصلرمعتقدات،ي سااتيامتزاج فقه اس/م با مدع

فقه " ازامتزاج دي خود به تائینويزينگه دارد، چنانچه درمصاحبات تلو

 –ندارند " فقه " تيھودي وتيحي مسکهيصحبت کرده، درحال" ھا

 کرده زمشاھدهي وضع رابچشم خودم نني مجلس اکيبھرحال، من در

  :نقراراستي آن ازليام که تفص

 مي مجلس ترحیزي که داکترزمان ستاندمي شنونيزي ازتلویاع/ن

 آدرس در nس انجلس کيمرحومه خانم خودرا در) روزچھلم(

 درپوھنتون شاگردم بود یزيخانم ستان) جھان(مرحومه . کنديبرگزارم

 چنانچه م،ي دوستانه داشتی مھاجرت تماسھایوبعدا درطول سالھا

 یبخاطرشناخت طوnن. بودم نموده راشتراکيبجنازهء مرحومه ن

 خودرامکلف دانستم بمجلس یزي سابق باداکترزمان ستانیھايوھمکار

 درآمدم که ی ودرساحه اافتميبمشکل آدرس را.  روزچھل  برومميترح

 قرارداشت ی  منقش فارسني آن عمارت بزرگ باعناوکطرفيب



 ٢٧٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 بودند، ی متعدد خالی اول درھمان عمارت رفتم آما اطاقھایوازنابلد

 یراني اغاتينجامرکزتبلي که گفت اافتمي رايیکاي امرکنفرمستخدمي

 ني گفتم، او مرابجناح مقابل اشيبرا ميازاع/ن ومجلس ترح. ھاست

" ی المللني ومجالس بغاتيمرکزتبل" کرد وگفت آنجا يیساحه رھنما

 که درحدود دمي دی عمارت داخل شدم ، ھال بزرگني به ایوقت. است 

  یمردم نشستنه ول) ی چوک٢٥ قطارحدودھر(قطار اول آن ١٥

دم و  اول روان شیمن بطرف قطارھا.  بودندی خالی بعدیقطارھا

 یراني ای را ازمنبر خطابه بزبان فارسی شخصی زمان صدانيدرع

 من نکهيھم. داديرا دشنام م) ج (ني که خالق عالم ورب العالمدميشنيم

 ول گوشه نشستم درقطار اول نفر اکيدرقطار چھارم در

فرھاد وخانمش راکه بارتباط  ....ی ودرعقب خود آقایزيداکترستان

 یرانيمتعاقبا ا.  نمودمصي تشخقرابت بفاتحه آمده بودند،

 کهي باnشد، زنجي زن به ستکي شد واني پازخطابهيمذکورازم

 آمده کاي بامریروني بتي مدنکي ازشديازگفتارواطوارش معلوم م

 رهي داکي زن نيا. کندي ملي وفرھنگ خودرا تمثدتي عقنجايودر

 ی مذھبی درودھاانگري خواند بيیتھاي برهيبدست داشت و ابتدا بادا

 اوبپابرخاست ھمه کهي بپا برخاست، وھمرهي خوش ، سپس بادادتيعق

 آن زن - شدندستادهيا)  فرھادلي من و فامیباستنا( مجلسنيحاضر

 ھنگام ني دست خودراباn کرد، ھمه متابعت کردند ودرھمکيابتدا 

) وجوھات(و) قيمحمودوث (اني آقای شد ن بودکه من چھره ھاستادهيا

 را باnکرد گرخوديبعدا آن زن دست د. و شناختم   دميرادرقطار دوم د

 خود را باn یکپاي سپس آن زن -  متابعت شدنيکه ازجانب حاضر

 خودرا یرپاھاي و وجوھات نقي محمودوث،یزي زمان ستانانيکرد، اقا

 ني دوم خودراباn کرد و ازجانب حاضری آنگاه آن زن پا– دبلند کردن

 گفت ونشست، يیزھايزن چ آن قهيادودقي کي ی برا–متابعت شد
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 ی رقص جمناستکنيزن مذکور بعداز.  زنشستندي ننيوھمه حاضر

 آمد، با جي به سترهي ازھمان قماش با دایگري شد وزن داني پاجيارست

 و تھاي بزابنداي زن ننيا. داديارشورمي تفاوت که کلهء خودرابسکي

 را انجام داد یکي جمناستاتي عملني خود را خواند وعیدرودھا

) مي سه نفرکه درعقب نشسته بودیباستثن( حاضردرمجلس یوافغانھا

 شيايھردوزن بعدازانجام ن-  کردند اني خودرا بلند و پایدستھا وپاھا

 ی ودرجاکردند ی آمده بااو قول دادند وروبوسیزيخود نزد داکترستان

 یسي که انگليیکاي پوست امردي زن سفکيدرنوبت سوم . خودنشستند

 ی وھمرانواختي رامیگري آلهء دکي رهيوض دا اوعکرد،يصحبت م

، بلکه )ع(یو نه بموس)ع (یسي نه به عکرد،ي مشيايآن درود ون

 شد وھمه ازاومتابعت کردند، اما ستادهيزاي زن ننيا. بمعبود خودش

 گفت يیزھاي چی پاستادهي انجام نداد، بلکه ایکيرقص جمناست

.  خودنشستیبه جا یزي باداکترستانی شد وبعد روبوساني پاجيوازست

 بوده باشد، اول يیکاي امردي قد بلندکه شادپوستي زن سفکينفرچارم 

 – ملحداست شدي گفت که معلوم ميیزھاي و بعدا نشسته چستادهيا

 تي مجلس موجب اذني من ملتفت شدم که حضورمن درنوقتيدر

 ی الحادیرقصھا و  گفتارزازمشاھدهءي و خودم نشود،يافغانھام

  وداع کردم ، اما اوازیزيرهء دست باداکترستانمنزجرشده، باشا

 ومن مجلس مي اول درقطاراول بطرف من آمده، دست دادیچوک

.  من ازمجلس خارج شدندزدرعقبي فرھاد نليراترک کردم وفام

 .ود بقهي دق٢٥نشست من حدود 

 راندم،ي من بطرف منزل موترمکهي ساعتميکني درمدت

 راي نداشتم، زتي حساسیزيتان مجلس بارتباط داکترسنيازمشاھدهء ا

 و ی مختلف مذھبی او بارتباط مسلک وشغل خود با گروھادانستميم

 که یگريد  کردند وتعدادشياي خانمھا که نني درتماس است وانيملحد
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 تي اظھارتسلی ھمه براا انھدم،ي شانرا نداتيمن اطواروعمل

لمانھا  مسني بود که اني آمده بودند، اما تعجب من دریزيبداکترستان

 آن زنھامتابعت یکي جمناستی رقصھاارازيچرا وباساس کدام مع

 یونيزي برنامهء تلوکي که ھرھفته قي محمودوثی خصوصا آقا- کردند

 ابدکهي ی میتي او درقران آاي اکند،يرمي وتفسدراترجمهيدارد وقران مج

 یتي درقران آاي شکل مجاز قرارداده باشد؟ اني مسلمانان را باشياين

 یروي متابعت وپني ملحدشياي ازاطورنديرد که مسلمانھا باوجود دا

 به آن مرد قي محمودوثیآقا  که چرازمتفکرشدمي نکته ننيکنند؟ و به ا

 ومن قسمت کردهي می فحاشناتي من بخالق کادني که قبل ازرسیرانيا

 بودم ، جواب دندان شکن نداده بوده است؟؟؟ من که قب/ دهيرانراشنياخ

  نماز گزارده بودم، باخودقي محمودوثیھا عقب آقاچندباردرجنازه 

 مردم نکهيا!  نماز نخوانم قي عقب محمود وثندهيکردم که درآ عھد

 درمجالس فاتحه دي ت/وت قران مجی رابراقيوث  محمودیھنوزھم آقا

 دل شان، اما من بعدازمشاھدهء کنند،ي مخدام اجرت استميباتقد

 دربارهء ن،يت از ملحد درآن مجلس بمتابعیتکي جمناسیرقصھا

 خود ني باساس آنچه ارقران ودق،يوث  محمودیمسلمان بودن اقا

 ! اnبصار ی اولايفاعتبرو  ! داکردمي شک پدانم،يم

  بھمه افغانھا وھم دریزي داکترزمان ستانليمي اکي متعاقبا

 اس/م غمبري خودش ظاھرشد که ازتجربه حضرت پتيبسايو

 بمسلمانھا یزي ستانیآقا . کردي میندرسفرمعراج ترجما) صلعم(محمد

و ) ج(نيب العالمر ني بلياط/ع داد که درسفرمعراج مکالمات ذ

 :صورت گرفته است ) ص(غمبريمحمد پ

را مخاطب قرارداده گفت ) ج( هللا د،ي رسغمبربمعراجي پیوقت"

درود باد خداوند را و درود و  : » ¶ والصلوات والطبباتاتيالتح «:

  . شان خداوند است قي nیزکيپاک
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اس/م «:  قرارداده فرمود خاطب خودرامغمبريپ) ج(خداوند 

 غمبري پی اکمياس/م عل :» و رحمت هللا وبرکاتهی النبی اکميعل

درود ورحمت خداوند بررسول هللا  : (-ورحمت و برکات خدا برتوباد

به ) ج (یبه هللا سبحانه وتعال) ص( رسول هللا اتي وتححيو تسب) ص(

 معراج به ثابت است ودرھمه وقت واردبوده وميان کرنص قر

 .)  اختصاص ندارد

: رامخاطب قرارداده گفت ) ج(خداوند ) ص(غمبري پآنگاه

 که دھمي شھادت م».اشھد ان nهللا اnهللا و اشھد ان محمدآ رسول هللا «

 غمبريپ  که محمد بنده ودھميوشھادت م) ج(  جز هللا ی معبودستين

  . "اوست

 ني راخواندم ، چون باراول چنی ترجماننيمن ا یوقت

) ج( خداوندني درسفرمعراج براي خوانده بودم، زرالعقوليزمحيچ

 -  حضورنداشت یجزھمان دوذات، موجود سوم) ص( غمبرشيوپ

ومعجزهء معراچ درسورهء ) اسراء(وقوع معجزهء اسراء درسورهء 

گشودم را ) ی البخارحيصح(تابت شده  ومن کتاب مبارک ) النجم(

 کي ثي منحی دوستان- دھمي بشما گزارش م/ي که ذافتمي را درقتيوحق

 گفتم دند،ي ازمن پرسی ترجمانني اتي راجع بواقعديموسپ

 يی اس/م فتواھای ومذھبی فقھلي اواخردرمساني که دریزيداکترستان

 ني ای ساخته، ولکي شرزدرسفرمعراجيھم صادرکرده، خودرا ن

 نه درقران ونه اززبان شخص اري ز، او کفر استیترجمان

 حيصح( جلد اول ٣٩٦ شده، اما درصفحه دهي شنیتي روانيغمبرچنيپ

به ) ص(غمبري ثقه که حضرت پی راوکي است ازیتيروا) یبخار

 : نقراري نموده اند، ازی نمازسفارشاتی ادارامونياصحاب خود پ

:  دي بگودي پس باد،يگزاري ازشما نمازمیکيآنگاه که "" 

 سزاوار تمام یعني - تا اخر»ني عباد هللا صالحیعل.......  ¶اتيالتح«
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 ورحمت خداوند غمبري پی س/م برتو ا- وعبادت خداونداستميتعظ

 – ."" کوکارخداي نی س/م برما وبنده ھا– برتوباد زي نیوبرکات و

 حيصح( درهي مشتق علثياحاد : (- )یبخار حي نقل ازصحنايع(

 .)شونديخوانده مدرقعدهء نماز)  ومسلمیبخار

مطالعات  (یزي رشته مطالعات داکترزمان ستانکهيازآنجائ

 یباشد،بمعني  م کلمهنيشهءاي ریسيزبان انگل است ودر) یرياساط

 ري سفرمعراج نی براتوانندي می، کسان) افسانهت،ي روا ، اسطوره(

 )Myth.( افسانه بسازندکي

 ا  بیزي طرزتفکر داکترزمان ستانبارتباط گري دموضوع

 ساز باتخلص سهي جوان بچهء پکي که نستيافتخارات افغانستان ا

 وپدرش درجملهء باشدي کابل می سلمانکيکه نواسهء ) ناصر(

کانسرت ( مجلس سازورقص بنام کي پناھنده شده، کاي بامرھايپرچم

 رکردي داکا،ير امی ، مرکز قماروفحاشگاسيدرشھرnس و) یروم

غانستانرادعوت  وادعا نمود که به  افغان ازداخل وخارج افوھنرمندان

 کعدهءيمن و. کندي می روم رابجھان معرفی موnنالهينوسيا

 عارف بزرگ بلخ واس/م، ی که از نام ناممي انتقادکردگرافغانھايد

 قال،ي کانسرت سه ساعتهء موسکي آنھم درگاس،ي در شھرnس ودينبا

 یفحه ا نوشتهء سه صکي دریزيداکترزمان ستان.  شودفادهسوء است

 را درده مورد اني منتشر  ساخت، ھاشمايدي خودش ومتيبسايکه درو

 کانسرت، موردانتقاد قراردادکه ني خودش از ای جدیبا طرفدار

 : شودي اقتباس منجاي درنايدوسه مورد آن ع

 ی بشناسند، وللسوفانهي موnنارا فنجواناني که استيضرورن"" 

 ني انيادمسئوليه احتمال ز ب- ...ستي شناسند بدنیاگرشاعرانه ھم م

 ني ای متوجه ھستند، ولدآنيمصرف وعا" یتجارت"برنامه به ابعاد 

 نستي اانيگرداکترھاشمي انتقادد-... نامشروع قلمداد کردکسرهيديرانبا
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.. کنندي می معرفاني سه ساعت چگونه موnنارابه جھانت درمدنھايکه ا

 /تي تحصیبرا داکترصاحب عرضه کرده اند، کهيلست مندرج مطالب

 انتقاد ني برنامهء سه ساعته، بنآ اکي ی است نه محتویاختصاص

پس ... برنامه جوانان افغان ھستندني ااني  متصد-...رسديوارد بنظرنم

 زي که ازحم/ت تعصب انگی آنھا با روميی وھمنوایاحساس ھمدل

   -.... استیکي نیجامعه ومطبوعات مصون است، فرصت

  بزرگ خودرا دریموnنا:  "سندکهينويداکترصاحب م

 ی خودرابلخچوقتي، نه تنھاموnنا ھ" کردهیمعرف" یبلخ" اشعارش

 نمينه ازھندم نه ازچ: ( ھاراردکرده تي ذھنني نکرده، بلکه چنیمعرف

)... نه از ملک عراقم، نه ازخاک خراسانم  .......نمينه ازبلغار وسقس

 من برآنست که هءديعق ...دهي نه نامی وقت خود خودرا بلخچي ھیول

 ی  ميیگراي برمحور ملیخيتار) افتخارات( تصاحب یادعاھا

 ...""چرخد

 فوق متوجه تي بی مجازی بمعنیزي داکترستاندکهيشوي مملتفت

 بزرگ ی موnنا– دهي رانفھمتي بني ایقي وحقی فلسفی معنیشده، ول

 ی مستثنیخودرا ازجھان و عالم ماد" جان  "تي بنيبلخ در

 کي ثيخودرا، چونکه بح" جسم" وتي ھویل ودھد،يقرارم

مربوط " خراسان" به کند،ي مستي زني کرهء زمیموجودانسان برو

 یموnنا. است) یبلخ بام( که مقصدش زادگاه پدروخودش سازديم

ھم نخوانده، بلکه ملت ترک اورا ) یروم(بزرگ خودرا ھرگز 

 – شديخوانده م) یروم شرق (مي درقدهي ، چونکه ترکخوانديم) یروم(

 چراافغان ھا خوانند،يم) یروم( ترکھا اوراکهيپس درصورت

 یزينخوانند؟؟؟ وچراداکترستان) ی رومیبلخ (اي ) یبلخ(اورا

  دھد؟؟ي روم تعصب نشان میخواندن موnنا) یبلخ(در
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 با خانم زھره یزي بمصاحبات داکترزمان ستانميگردي برماکنون

 ی افتخارات ملمونرايپ)  nس انجلس-انايآر (ونيزيداود درتلو

 متشکرم که یزي داکترستانیازآقا:  ملت مبارز افغان یخيوتار

 ارسال ومرادعوت باشتراک ليميدرھردونوبت مصاحبات خود بمن ا

 مجالس یباستثن (ی نوع تماسجي طرف ھنينموده، اما من ازچندسال با

 یول.  امدهيزندي اورانريباموصوف نداشته ام وھر دوبرنامهءاخ) فاتحه

 خود مانده بود مرورکردم تيبساي راکه دروی قسمت مطالبکي

را ھرقدرتعمق کردم، " فکرکردن خارج ازجعبه" مث/ زھاي چیوبعض

خارج  "آن مقصدازدي  باnخره تصورکردم که شا-  نبردمی آن پیبمعن

 یلي  خدمي که شنیاتي خودوجفنگيیازنارسا. باشد"  ازبدنیکردن باد

.. سمي بنونهي درزمیزي گرفتم چمي و تصمدميمتاثرومتالم گرد

 دي  کاندی واس/می ومستند وافغانیخوشبختانه متعاقبا مقالهء عال

 را خواندم که چون مورخ یستاني  جناب استاد محمداعظم سنيسياکادم

 کي آنراسرتاپا لبني اما با صدآفرتوانم،ي نوشته نمندآن مانستمين

 . ميگويم

 واصل  دانشمند صالحه وھابرمني شعرناب مسپس

 جرمن خواندم وعطردسته گل شامل صدغوزه -  افغانتيبسايرادرو

 ی بانونيگ/ب سرخشش را ازخ/ل امواج استشمام کردم و باا

 :وطندوست موافقم که

   یستاني ھردم ، خامهء پربار سدي زاقتيحق

 یستانيامت بارد ازھرجمله وگفتارســـشھ

زنده وعبرت  سرتاپامستند، مدلل وآمو،یارعالي مقالهء بسامروز

 مورخ کي راخواندم که مانندیدھندهء داکترصاحب عبدالرحمن زمان

 کرده و حي استق/ل را پرده به پرده تشرليتمام واقعات دورهء تحص

من درسال . توانديرمي وتنوسي مانند من را تدرخينوآموزتار
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 درکابل تولد شده ام ی خان غاز اعلحضرت امان هللارسلطنتياخ

 ات،ي لمحهء حنيکه تاآخر) یمحمدسرورکنرديمرحوم س(وپدرم 

 راکه ی ھمه واقعا تخواند،يم"نوکرصادق امان هللا خان "خودرا 

 مستند ی ام وبا ادعادهي گزارش داده، از زبان پدرم شنیداکترزمان

 ان اعلحضرت امان هللا خی ھمنظرم که اع/ن پادشاھیداکترزمان

صورت گرفته ، افغانھا  " یامواج جھش مشروطه خواھ "جهءيدرنت

 ی خان داوی باره ازپدر مرحومم که ھمراه بامرحوم عبدالھادنيودر

پدرم که بشھادت دستخط خود شان .  دارمی حلقه بود اسنادنيشامل ھم

) ٢٠، صفحه ٢٠١٤ ی م٣٠ مورخ ٢٨ شماره  ولتنيب: نگاه(

 خان درکله گوش لغمان حاضربود  هللابيرحبيدرواقعهء شھادت ام

 اعلحضرت امان هللا خان قرارگرفت، نيمعتمدوبعدھا درجملهء 

 الدوله خان بودکه درجبھهء سوم رھماناشجاعي که قاتل امگفتياوم

 جبھه ني ااحضرتي شامل بود ومرحومه علانيگراي وملخواھانيآزاد

 زبان ،ی دانشمندکنرني ا،یداکترزمان. کردي می وسرپرستقيراتشو

 سد،ينويوچه خوب م سد،ي نوی خود پشتو می رامانندزبان مادریدر

، )ملنگ جان( مرحوم لي ذتي بکي اورا بااتي وکنااتيومن ھمه مدع

                                             کنميدمي تائايازالف تا 

   جانهګ ملن،ی د وطن نه ورخواهي خیچ

 ی او نه انسان دتونښ نه پیخلص داچ

رم استاد  نظردانشمندمحتتيبساي وني ایابي درستون نظرآنگاه

 یھاي کاظم راخواندم که قب/ به چبوله گوئدعبدهللايداکترس

 ملتفت مانتيدرشھرفر)  تولنهی فرھنگیافغان( درمجلس یزيداکترستان

 .       شده بودند

 کم سواد قلم بدست گرفته ام، کي ثي بحکهي از روزمن

 بنظرمن ، باستناد اوقات – کنمي اند وبه آن افتخارمگراخواندهيمرامل
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 مرورکرده ام، ی وخارجی داخلخي که در اوراق تواريیوnنط

 موسس افغانستان ،ی درانیبعدازاعلحضرت امپراطوراحمدشاه بابا

 بملت وکشورافغانستان یثارودلسوزي افغان که با امي زعني  دومن،ينو

لھذا باساس .  امان هللا خان بوده استیخدمت کرده، اعلحضرت غاز

 عام بافتخارات ی درم/یزيزمان ستان که داکتر یاھانت نابخشودن

 تي افغان ، او را ازافغانانيگرايملت افغان حواله کرده، درقطار مل

  .قيومن هللا التوف. شمارمي می خنثتيواس/م

  ببعد١٩٢٨ افغانستان از نهي مجله آئرمسئوليمد
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  دھميازمقالۀ 

  

      مستی دادن در کف زنگغيت

   ناکس را بدست علمديبه که آ

 

 )١٠/٠٩/٢٠١٤ - ی احمد نوریول(

  
  

 یستاني جناب استاد سی جدتي و نھایھني و می ملۀ نوشتۀمطالع

 اعتبار ساختن استق/ل ی بیبرا! یزي ستانیآقا«تحت عنوان 

 در پورتال »د؟؟يري گیافغانستان چقدر پول از انگلستان و پاکستان م

 یھنده و اخطار دھنده برا تکان داري بسن،ي افغان جرمن آن/نيوز

 حلقات وطن پرست و مدافع افتخارات ھمه ملت افغانستان و یداريب

 کي تبرشاني قلب به امي باشد که من از صمی و با شکوه کشور میمل

 .  کنمیعرض م

 ی فرستاده و مطالعه کرده ام، متأسفانه مطلب به درد بخورمن

 نکي لی چند صباح دو سال است که ھریکي.  امافتهي آن ننيرا در ب

 اش دهي نا دی فرستد ولی را به من ھم مشي خوی انترنتۀ صفحیھا

 موضوعات ی روشماري بی ھاتي مصروفگرياز جانب د. رمي گیم

 جوان را نداده ني اتي ساۀ درج شدب مطالبي مجال تعقمي برایداغ مل

 به فهي وظثي کردم منحی مابي دستراياست و اگر موضوع برازنده ا
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 سن و سال عقب فلسفه و ني دری نمودم ولی مبينموده تعقآن توجه 

 .  شده استري دمي رفتن برااتيالھ

در ١ را یستاني جناب سی و پر محتوای ملۀ مقالی وقتیول

 جناب احسان هللا مايار را در ۀ پورتال و نوشتی ھالي تحلۀصفح

 رمني عزيزم ماري بسی و عالی ملۀ و بعد تر مقالی نظر سنجۀچيدر

 و کي گرفتم که مي پورتال خواندم تصمني نظام را در ھمی موسیم/ل

 .   آن اختصاص دھمدني به شنرا خود ی ساعت وقت گران بھامين

 بردم و با درد و اسف به نکي لی انگشت به سوی ع/قگی ببا

 حق به جانب یستانيحقا متوجه شدم که جناب س.  آن آغاز کردمدنيشن

 از نود لي که به اصط/ح جھت تجلینزوي پروگرام تلوني باشند و ایم

 سالروز استرداد استق/ل افغانستان برگزار شده بود مملو از نيو پنجم

 با خي به مردم آزادمنش افغانستان و تأری حرمتی بوابتذال، اھانت 

 ھم یستاني شده است و باز با جناب سیزيشکوه کشور ما برنامه ر

 با ی ملريذليل و غ ،ی دنۀ مصاحبنينظر شدم که بروز دادن چن

 ھا افغان وني تر، قلب ملی ملري تر و ذليل تر و غی دنۀمصاحبه شوند

 از یکي است که من ھم ساخته دار حهيبا احساس و با شرف را جر

 .  باشمیآنھا م

ٔ در باره موضوع قي دانش عمدي من مصاحبه کننده باۀدي عقبه
د سر بجنباند و  مھمان خو/تي به nطاديمورد بحث داشته باشد و نبا

 ھا تي از واقعدي مؤثق و بعري غی کند و در موارد تبصره ھاديآنرا تائ

 جر و بحث و مناقشه کرده موقف خود را روشن سازد ولو شيھمرا

 .  مھمان پرداخته باشدھمکه پول برنامه را 

 سواد ادعا دارد که افغانستان در ی بۀ شھزادني که ادمي شنیوقت

 یاسي و ھم روابط سیاسي سیبر کشور ھم آزاد ھا سيزمان تسلط انگل

 کشور مستعمره کي چگاهي جھان داشته و ھی با کشور ھایو تجار
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 و با کمال دمي و ناداني اش خندی عقلی به باري اختینبوده است، ب

 یدتي و عقینيً که او حتما تنھا در مسائل دستمتأسف تعجب کردم و دان

 اش ی را که داکتریسند توان ی سبق خوانده است و میچند صباح

 دھد، سند م/ ی خواند و مردم را با آن گمراه ساخته و گپ میم

 .   نخواھد بودشي بیامام

 را ی زبان شناسی بوده حتیسئ  تنھا در رشته زبان  انگل

 است که در ني ازی از دوستان حاککتعدادي ديچشمد. نخوانده است

 در اثر یو. است رو برو کمي و ستئارائه کند با سقراط قرن ب

ً وقتا فوقتا مضامن،ي از گلب الدیروي و پی مذھب/تيتما  لي در مساینيً

 ادعا کهي پرداخته تا جائدلي عبدلقادر بمرزاکند دارد به نقد اشعار 

 ی چه مني الھا ااي.  نموده استزي را اص/ح نی آن مرحوموانٻدارد د

 !!!  شنوم

حاضر از عقل از کدام  ري آدم غنيً اگر خدا ناخواسته واقعا او

 سنگ اي و ی افغانۀنچي کدام قالۀ با دادن تحفی و رسمی جدرينھاد غ

 شنوندگانش ی دوكتورا گرفته باشد براپلومي دروزه،ي nجورد و فیمتيق

 ني خطرناک خواھد بود چه علم را بدست چناري مردم ما بسیو برا

 :  ديوگي صاحب دل مدليب.  سپردن استی را بدست زنگغيکس دادن ت

   مستی دادن در کـف زنگــــــــغيتـ

   عـلـــم ناکس را بدستــديبــه که آ

   و مال و منصب و جاه و قرانعلم

 فـتـنـه آمـد در کـــف بــدگـــوھـران

 )ی معنویمثنو (ی بلخیموnنا

  

 :  که دي شنوی زبان می بني از زبان ایوقت
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 نير تر از منفویکي ی راولپندۀ معاھدیامضا«: دي گویم* 

 امضاء نموده و در اصل خاک هي بوده که افغانستان با برتانیمعاھدات

و از جنگ » . ھا واگذار شده استسي افغانستان دو دسته به انگلیھا

 جنرال محمد ادتيبه ق» وانه«و » تل«ًاستق/ل مخصوصا در جبھات 

 کند و ی شرمانه انکار می قلم بکي)  افغانستانهًبعدا پادشا(نادر خان 

 شود که ی را مرتکب ميی ھايی سرااوهي و اتي از شطحیسلسله ا

 . ستي ھم نیادآوريًاص/ قابل 

 ی راولپندۀ معاھدیاع/ن استق/ل و امضا« : دي گویم* 

 ». باشدی مورنديشناختن ب/منازع سرحد د

 وجود ندارد باشندگان آن از یدر افغانستان ملت«: دي گویم* 

 ».ند شده الي مختلف تشکی ھاتيمل

 ی اساس و بی بی و ادعا ھايی گواوهي از ده ھا و صد ھا اگر

 ی باn نمۀ از سه نکتميً فع/ صرف نظر کنی نما برالسوفي فني اهيما

 جواب به نکات اول و دوم یبرا.   گذشتیتوان به سھولت و سادگ

 فروخته شده به دشمن، نوشتن ني اۀسخنان خائنانه و وطن فروشان

 و يی با کمال رسایستاني جناب اعظم سی  ول.کتاب ھا ضرور است

 فرزند ني را به جواب nطائ/ت ای nزم و ضرورحاتيمتانت تشر

 ري شان داده اند که من در زري اخۀنمک به حرام افغانستان در نوشت

 کنم و از ھمه افغان ی آن با کمال افتخار امضاء مۀھر کلمه و ھر جمل

 ني کنم ای التجا من،يفرخار آ افتۀ خطنيھا و فرزندان وطن پرست ا

 را بار بار ی و علمیخي بر اساسات مستحکم تأری و متکی عالۀنوشت

 مرد فاقد ني افشاء ای براشتري و بشتريمطالعه کنند و قلم بردارند و ب

 و ذھن مردم افغانستان بالخاصه نسل سندي بنوی افغانرتيھمت و غ

 ذھن هيوما فریا آدمک ھنيجوان آن را روشن سازند و نگذارند چن

 .  را مسموم سازدني سرزمني جوان اینسل ھا
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 با ديتواني را میستاني جناب اعظم سري نظی و بی عالۀنوشت

   دي مطالعه فرمائلي ذنکي بر لیکيکل

  : )لي ذنکي بر لکي کنترول و کلۀالبته با گرفتن دکم(
http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_Aqa_e_stanizai_cheqadar_poul.pdf  

 وطن و حق ناشناس  و نا آگاه ی بني سوم nطائ/تش، اۀ نکتدر

 :  دي گوی ھا، متياز واقع

 ی ھاتيباشندگان آن از مل.  وجود نداردیدر افغانستان ملت«* 

ھا را بر زبان " تيمل" بار اصط/ح ني شده اند و چندليمختلف تشک

ه نامبرده از طرف دشمنان افغانستان  رساند کی گپ او منيا» .آورد

 شده باشد و یداري خرهيو ممکن روس" پاکستان"و " رانيا"در رأس 

 ی کردن وحدت ملراني بھتر جھت وی برداره بھری دشمنان برانيا

 دانم در برابر یکه نم" یپشتون "کي ملت افغان از تيافغانستان و ھو

دا کند و  حاضر است شرف ملت خود را سونيقي به یچه؟؟ ول

 و بھم في ملت سربلند افغانستان را که از ھمه اقوام شرتيموجود

 . اندموده استخدام ند،يبرابر و برابر آن است، انکار نما

 را بنام ی  شما وجود ملتنکهي از ا٢)یستانز( زمان یشاغل

" تيمل"ً و خاصتا لي و آنرا اقوام، فرقه ھا و قبادي کنیافغان انکار م

 یھا" یافغانستان" گواه آن است که شما به د،ي خوانی افغانستان میھا

 عار دارند، اقتداء کرده ی ملتي ھوثي افغان منحۀ وطن که از کلمیب

 .ديا

 دشمنان افغانستان، شما ھم ۀ مغرضانی بنا به پروپاگند ھاديشا

، )افغان (ۀ که کلمديي بگوتي ھوی بی ھای افغانستانگريمانند د

 .   کندیرا برجسته م) پشتون(
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 افغان را به قوم پشتون ۀآنانى که کلم:  گفتدي بانهي زمنيدر

 .  استتي از دو خصوصی کنند ناشیاط/ق م

 .  افغان را ندانندیو معن.  باشندی نادانی انسان ھادي با- کي* 

 ی بی نفاق افگنانه داشته باشند که قصدا ً معنۀلي ح-دو * 

 .  کلمه چسپانده باشندني را به ایاساس

 نام ملت خود تحقيق کرده باشد به وضاحت ۀني در زمکهيس کھر

) ملت افغان( به نام ی سرفرازی کشور ملتني داند که نخست در ایم

 کند و سپس ی افغان با شرف وجود آنرا انکار نمچيوجود دارد که ھ

 ی به معنيیدر زبان اوستا» افغان «اي» اپگان« که کلمه دي بدانديبا

آمده " راستکار"و " شجاع"، "با ھمت"، "با شھامت"و " وريغ"

 کيکه صرف به » اسم«بوده، نه » صفت« کلمه در اصل نيا. است

 صفت در کنار اسم ني جاست که انياز ھم. قوم اط/ق شده بتواند

 ثي منحزي و شجاع بود نري که انسان دلیشاھپور دوم، شاه ساسان

 تيھو طلبان و دشمنان وحدت و هي شود و تجزی مدهيد» صفت«

 ۀ در برابر پشتون ھا دارند، آنرا برابر به کلمیتيافغانستان با حساس

 نفاق ۀ خانتي جناۀ ساخته شد»یافغانستان« و مغرضانه ۀنفاق افگنان

 .   دانندی مران،يافگن ا

 سي پولی وقتايآ!  سؤال دارمکيمن از شما !  زمان خانجناب

از شما  سازد و ی استجواب متوقف میمحل سکونت تان شما را برا

 تان چه است؟ چه جواب تي و ملدي پرسد که از کدام کشور ھستیم

 افغان در پاسپورت شما تي با وجود درج ملاي آد؟ي دھیم

)Nationalité: afghan (ی و مدي کنی انکار مان افغان تتياز مل 

 ی دارم که با افتخار منيقي است؟ یزي ملت تان پشتون ستانديگوئ

 !   من افغان استتيم و ملاز افغانستان است: ديگوئ
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 ما و شما در افغانستان تاجک، ازبک، ھزاره، ۀ ھمدينيبب

 تي ھمه افتخار داشتن ملرهي پشتون و غ،يی پشته ماق،ي ا،ینورستان

 تيمل« است که تي ملکيدر افغانستان صرف  (ميافغان را دار

 م/ زمان ی آقای شناخته ولتياست و ھمه جھان آنرا به رسم» افغان

 مربوط به اقوام ني سرزمني و اتباع انالبته باشندگا.  شناسدی نمخان

 !  مختلفی ھاتي باشند نه ملیمختلف م

)  ھاتيمل (مي که پرابلدي دانی ماي آخي تأريی دانشمند کذاجناب

 ھا و ی ثور از طرف شوروۀ وطن فروشانیصرف بعد از کودتا

 خي بار در تأرني اولی شان به وجود آمد و برای داخلستينوکران کمون

 )    ھاتيوزارت مل( به نام یافغانستان وزارت

 از خيًقب/ در طول تأر.  شدجادي ای دولت مزدور شورودر

 محمد ظاھر شاه حضرتي سلطنت اعلري احمد شاه بابا تا اخیامپراتور

 ی افغانستان، ملت ما تنھا و تنھا داراتي جمھورني اولۀ دورنيو ھمچن

 مختلف ی افغان بود و در حکومت ھاتي ملت،ي بود و آن ملتي ملکي

 وزارت سرحدات وجود داشت که آن وزارت نام به یافغانستان وزارت

 .  داشت) لي اقوام و قبانيمع( بنام ینيمع

 خود و ی ملتي باداران شان از ھوی که بخاطر گل رویکسان

 ملت سر فراز افغانستان شرم دارند و ملت افغانستان را تياز موجود

 خود ھا را با نکهي کنند بجز ایھا خطاب م" تيمل "اي" تيمل "به نام

 است که ی معنني سازند به ای كلمات مضحک و خائنانه آلوده منيا

 نيا.  نخواھند از خطه افغان ھستنداي بخواھند و که بلستنديآنھا افغان ن

 برادران ،ی نفاق افگنني خواھند با ای ھا میراني است که ایآرزوئ

 نهي زمنيو در.  را بجان ھم اندازندی اnفغانني باقوام مختلف

 پول ۀلي عام اند به وسۀ شھری را که در وطن فروشيیسخنوران کذا

 . بگمارند
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 ۀ نوشتکي عبدهللا کاظم در دي دانشمند داکتر صاحب سجناب

 زمان خان ی را در مورد شاغلی آتۀ جملی نظر خواھۀشان در پنجر

 : نستي گفته اند و آن ا راقتي حقصدينوشته اند که صد ف

 و اتي که شخص وارد در مسائل الھیزيداکتر ستان. . .  «

 کشور نه تنھا معلومات کم و خي باشند، متأسفانه از تأریتصوف م

 رساند ی موضوع را به اثبات منياندک دارند، بلکه معلومات شان ا

ت  توان با دو انگشیآفتاب را نم" ضرب المثل که ني آنھا به اايکه گو

 در شاني خواھند ثابت کنند که ای و مدهيشخط بط/ن ک" پنھان کرد

 انگشت کي با یمورد استق/ل افغانستان توانسته اند آفتاب را حت

 » . . . گذشته نيبا در نظر داشت ھم. پنھان کنند

 آن لي دلگانهي نوشته، تند و زشت گفته باشم ني اگر در ااني پادر

 به ی عزتی که من اھانت و ب دار شدن احساس من است،حهيجر

 اي و ی پاکستانکيمقدسات و افتخارات مردم و کشور خود را توسط 

 که متأسفانه خود را نمي بی می بلکه توسط کسنمي بی نمیراني اکي

 .  ور شکسته و فوت احساسور با غری داند ولیافغان م

داکتر " به اصط/ح ني از زشت گفتن و زشت نوشتن در حق او

 سزاوار آن شاني خواھم چه ای خدمتگار دشمن، معذرت نمو" اتيالھ

 . بوده اند

   دارد اثر یز فحش کــــــدر مزاح بدرگان ج

       چسان مرھم کنمگ لعاب سی را بگزخم س

  )دليب(
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 ازدھممقالۀ دو

 

   اثر ماندگارکي با ی رسالت بزرگ ملکي یفايا
  

  )١١/٠٩/٢٠١٤ - ی  عباسعارف(

 

 اصل عمده را در مورد کي اصل مطلب  از پرداختن بهقبل

.  دانمی محي مصاحبه بودن قابل توضکي زباني مايمصاحبه نمودن و 

 از ی مصاحبه کننده در موضوع مورد بحث غاور بوده تا حدديبا

ً سھوا ايًمعلومات nزم برخوردار باشد اگر مھمان برنامه عمدا و 

ند، مصاحبه  کی را ارائه متيع مؤثق و دور از واقريمعلومات غ

کننده به اساس دانش خود در موضوع مداخله نموده او را متوجه 

 و ی اظھار دnئل قويی توانانهي گفتارش بسازد و در زمینادرست

 في و تحری نادرست عمداناتي در بیمستند را داشته باشد و حت

 شده ل قبوني عام/نه با مراعات موازۀ با مھمان برنامه مناقشقيحقا

 اي و یاسي خاص ساني جرکي از یندگي به نمای شخصیگاھ. دينما

 امي مواقع پنيً اذھان عامه عمدا با استفاده از چنريي تغی برایمذھب

 ی ارتباط مشتري موضوع بنيا.  کندی مغي خود را ماھرانه تبلیھا

 ھمنوا ی که با وی به دانش و درک مصاحبه کننده در صورترديگ

 خود را ۀ منظور مھمان برنامدي بار جانبدارانه باشدي غۀنبوده مصاحب

 .ردي و با مداخ/ت عالمانه و مقنع و مستند جلوش را بگابديدر

 ی خارج کشور موضوع اقتصادی ھاونيزي عمده در تلومشکل

 خود را بلند نموده و ی خواھند صدای که میاست چون اکثر کسان
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 وقت برنامه را ندي اشاعه نمای خود را به نحویاسيمقاصد خاص س

 برنامه ساز سوء استفاده نموده برنامه ساز به ی و از ناچاریداريرخ

 ی را در معرض سودا قرار مخودحرمت پول پرداخت شده استق/ل 

 دھد که بر ی نموده و به مھمان خود موقع ماري اختیدھد خاموش

 دانش مصاحبه کننده در يۀ که اگر سوني ااي.  کندريحسب دلخواه تقر

 گري دۀ چاریاز مھمانش باشد جز خموش انتري پایموضوع خاص

 داخل ی ھاونيزي تلوی مشکل در مصاحبه کننده ھانيا. ندارد

 .رسدي کمتر به نظر مغانستاناف

  .مي نمای اصل مطلب صحبت می روحا:

 

 داوود وسفي محترمه خانم زھره ی که با برنامه ھاخانمم

واندن  خاز ی رفع خستگی من براد،ي دی را مونيزيع/قمند است تلو

 و عراق هي در سوری دولت اس/مشيداي پراموني پی راپور طوnنکي

 گري شان به اتاق درحمانهي بی پوش آن با کشتار ھااهي سمنانيو اھر

 با زھره جان شدم یزي آقا ستانۀآمدم از بخت ناسازگار متوجه مصاحب

 من رفع نشد بلکه باعث بر ی مصاحبه نه تنھا خستگني متن ادنيبا شن

 فشار خونم را باn برد و ناخود ۀ خشم و غضب من شده درجتنخينگا

 د،ي گوی داکتر مني است که ای چه جفنگني گفتم n حول و¶ ایآگاه م

 ی مادي شنود فری را ممي کردم در ھمان جا قرار دارم و صدایفکر م

 تو چه ی افتخارات ملۀ پامال کنندی و اخي از تأرخبري بیکردم که ا

 است يی سرااوهي نيط، ھمه سرتا پا غلط و دروغ، ا، غلی کنیغلط م

 اني غلني خانمم ایوقت.  آنی ھاتي وطن و واقعخي تأرانينه ب

 ی قلبۀ حملاي مبادا به ستروک و نکهي از ھراس ادياحساسات مرا د

 من بخاطر اي را خاموش کند و ونيزي کرد که تلوشنھاديمبت/ شوم پ

 پر از /سي را رد کرده گھردوصحت خود اتاق را ترک کنم و من 
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 و تي nطائ/ت با عصبانني به اري با دل پرخون تا اخدهيزھر را نوش

 که اگر ديحاn بارز صاحب نگو.  قھر و غضب گوش کردمیعالم

 !!ی دری مخني برحسب دلخواھت سخن نگفت برافروخته شده یکس

ً چچک في نحی چه مصاحبه کننده با صداگر خود را ) دستک(ِ

 از لحاظ دانش یول)  ھستمیمن ھم امان هللا خان(و فرمود که بلند کرد 

 ۀ امان هللا خان و معرکحضرتي نبود که از اعلی در موقفیخيتأر

 . کندیاستق/ل وطن دفاع منطق

 و ني نخبگان واقع بني در بیقي عمی مصاحبه نگراننيا

 دار ساخت حهي را جری نموده احساسات بسجادي اقتيرھروان راه حق

 بر مفاخر ی و کثافت افگنی ملمي زعکي اھانت بزرگ به و آنرا

 و ی از دوستان توأم با آزردگیادي زیتبصره ھا.  دانستندیخيتأر

 برحسب عادت نکهي  تا ادم،ين و تلفون شليمي اقيرنجش خاطر از طر

 یعني قي حقاۀني ھا پورتال آئتي مکلفی صبحگاھان بعد از ادایشگيھم

 نگاه چشمم به مضمون نينمودم و به اول را باز نيافغان جرمن آن/

 دانشمند 

 ی بیبرا! ی ستانيزی تحت عنوان آقایسناني اعظم سمحترم

 یاعتبار ساختن استق/ل کشور، چقدر  پول از انگليس و پاکستان م

 . خاص خواندمۀ خورد و آنرا به دقت کامل و ع/قد؟يريگ

ن  وطی گرای ملکي خشم ني عنوان بس تکان دھنده و مبنيا

 ی تبارز احساس ھمگانتي نوشته در واقعنيا.  استنيپرست واقع ب

 دانش خبره ۀ سازندۀ از کوری علمی پختگتي مورد بود که با نھانيدر

 ني دست و آستگري بار دکياو .  نشأت کرده بودیستاني چون سیمرد

 و با برق استدnل و منطق، چشم دي بر کشامي قلم از نريبر زد شمش

 .دي بخشیساخت و آزرده دnن را تسل رهي را خیجاھل
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 ني تسکيۀ بود ماافتهي ھا بنا تي واقعيۀ که بر پای عالۀ نوشتنيا

مرا توان . افتمي افکار و احساسات خود را در آن دهيخاطر من گرد

 .نوشتن بھتر و جامع تر از آن نبود

 محترمه ،ی هللا بارکزبي چون داکتر نجی محترمدانشمندان

 ديداکتر صاحب س. اري صاحب احسان هللا ماري انجن،ی غفورمايش

 نظام، داکتر صاحب ی موسیعبدهللا کاظم، محترمه خانم م/ل

  و محترمه صالحه وھاب واصل ی غنلي جناب جل،یعبدالرحمن زمان

 ی احمد نوری ولیاغل دوست من شري خود و در اخیبايبا شعر ز

 ی ا صاحب مطالب ارزندهیستاني از سري مورد ضمن تقدنياندر

 . گفتن ندارمی برایزينوشتند و من باnتر آز آن چ

 نوشته دستان برادر محترم و ني که توسط ادانمي خود مۀفيوظ

 :مي قلب فشرده و بگومي صاحب را از صمیستانيبزرگوارم س

 !  صاحبیستانيس

 شما در ھراسي به شما، موقف بني و صدھا آفرني آفراحسنت،

 نسل ی آثار ماندگار بوده روز»نين آھريام« ناب تان چون ینوشته ھا

 چون محمد اعظم ی ما مردان حق جو و حق پرستندي گوی مندهي آیھا

 منابع  و مؤاخذ ني بھترثي شما به حی آثار گران بھام،ي داشتیستانيس

 . محبوب استل پورتاني اۀني سديق

 شرائط، امکانات و ۀ کشور با م/حظی در گذشته ھایمي زعھر

 حضرتياعل.  خاص خود را دارندگاهيوران جااوضاع خاص ھمان د

 و فانهي محصل استرداد استق/ل با تمام احساس شریامان هللا خان غاز

 به ی و تعالی ترقی خواھانه برای اص/ح طلبانه و بھکي نیآرزو ھا

 که آورد، ی افغان با ھمه تحوnتیمل پادشاه با غرور کي ثيح

 ري شري گذشته امی امراۀلاما در سلس.  استشيسزاوار ھر گونه ستا

 شرائط در اوج رقابت دو ابر قدرت زمان در ني ترقي خان در ضیعل
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 به دي را تھدري امگري در کابل بود و قدرت دیکي أتي که ھیحال

 ی ھاشهي اندشاه پادني کرد ای میگري اخراج دی برامي مستقۀمداخل

 زمان در فکر انکشاف اتي و مطابق مقتضی دولت قوکي جاديا

 ی ھاهي سپاه و انکشاف صنعت و فرھنگ بود و پاميارف و تنظمع

 ريام.  کردجادي نظام بھتر را بعد از جنگ و بحران اکي یاساس

 ی روسني مؤرخدي کرده اادي نيرآھنيعبدالرحمن خان که شما از آن ام

 و با دانش تي دور نگر با درامي زعکي ثي به حیو از یسيو انگل

 حال افغانستان قدرت را بدست گرفته ني تری شناخته در بحرانیاسيس

 ني دانست و دری را مبي ھر دو رقاتي خاص اھداف و نتيبا درا

حالت توانست دولت مقتدر بنا نموده و افغانستان را از سقوط و 

 . شدن نجات دادیمت/ش

 زمام امور را بدست ی محمد نادر شاه وقتی غازحضرتياعل

 فنا و یبيوطن را به سراشگرفت که اغتشاش خانمان سوز نه ماھه 

 وطن ني ابي نصی که در دور امانی قرار داده ھمه انکشافاتینابود

نادر شاه نه تنھا وطن را از .  شده بوددهي و به آتش کشرانيشده بود و

 یاي احی در دور کوتاه سلطنت اش برالکه نجات داد بی قطعینابود

 ھا، ی ھمه خوب بای دورھر . انجام دادیمجدد افغانستان خدمات بزرگ

 مختلف به ی ھااستي از سی ھا و اشتباھات و عواقب ناشیکوتاھ

 مورد دي جامعه در ھمان عصر و زمان بایني عی ھاتيارتباط واقع

  .  ردي قرار گی علمۀ ھمه جانبقي و مطالعات عمیابيارز

   انيپا. عرض حرمتبا 
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  دھمزسيمقالۀ 

  

  !کنند؟ي مفي را تحرخي تارچرا
  

  )سپتمبر١٣-اميرپيکار پ(

 

زھره "  بانو یونيزي تلوۀ بار، با تماشاه برنامني نخستی برامن،

 ۀ سالروز اعادني قبل بمناسبت نود وپنجمیکه چند"  داوود وسفي

 ی و صداماي با سد،ي پخش گردکاي امرقياستق/ل افغانستان، ازطر

ه البته ن. آشنا شدم " ی زیداکترزمان ستان"  بنام ھنانمي از ھم میکي

 اورا یعني ( داشتی تازه گمي ھم وطن براني ایمايتنھا صدا وس

 بخاطر وارونه شاني اادي بنی، بلکه اظھارات ب)  بودمدهي ندچگاهيھ

 مردم افغانستان وحصول یخواھي مربوط به آزادلي  مسایساز

 امان هللا خان حضرتي اعلادتي کشور تحت زعامت وقیاسياستق/ل س

 .   ھم تعجب آور من، ھم نو بود ویزبراين

پرداخت   " ی زیستان " ی آقای برنامه، به معرفۀ گردانندابتدا،

 درچند دانشگاه سي تدرۀنيشيبا پ (یاسي و سی مرتب ِبلند ِعلمیو به و

ًاما، آنچه را متعاقبا اززبان مھمان برنامه  . دي گردليرا قا ) يیکايامر

 خيبه  تار معاصر کشور، بخصوص در ارتباط خي تارليراجع به مسا

 ،ی اسارت ملراموني پبخصوص افغانستان، ستمي قرن بم دوۀدھ

 و ی ھند برتانوهي ملت، جنگ استق/ل علۀمبارزات استق/ل طلبان

 حضرتي اعلادتي تحت قی بزرگ انسانۀعي ودنيباnخره حصول ا

 تيً واقعا بھت زده شده و آنگاه، درمورد شخصدم،يامان هللا خان  شن
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 آنچه رايز.  کردمدي باطنش تردی و صفایاسي سۀشيد افکار و ان،یعلم

 .  افغانستان بود و ھستیخي تارقيرحقايًاوگفت، کام/ مغا

و  " ی زیستان " ی  آقادني تنھا من از ددي شاکردميتصورم

 هي  نشری تکان خورده باشم، و اما، وقتادشي بنی اظھارات بدنيشن

" و  " نيمن آن/ جر–افغان  " تي ، وبساژهي ، بوکي الکترونیھا

 یادي که تعداد زدميرا مرورکردم، فھم "  یگفتمان دموکراس

 مورد ني ازدري افغانستان نگاران نخي و تارونياسيازدانشمندان، س

 . متعجب و متأثرشده اند

 رومي به درازا بکشانم و مني از اشي را بيی مقدمه گوخواھمينم

 یو سپس م " ی زیستان " ی سخنان آقاۀ بر سر ِ نکات عمدًمايمستق

 :  از نکات مورد نظرکي پاسخ دربرابر ھر ۀپردازم به ارائ

غلط است " استرداد استق/ل  " ۀ گفتند که به کاربرد کلمشانيا

 نهي زمني که در ایليھم مورد نه دارد و دل"  ازروزاستق/لليتجل" و 

 یعني بود که افغانستان قبل ازآن ھم آزاد بود، نيارائه نمود، ا

 شي بی واھی حصول استق/ل، حرف وادعایمره نبود، پس ادعامستع

  .  ستين

 روي برداشت کرده اند که ھرگاه ننيً غالبا چنشاني گمان من، ابه

) مانند ھندوستان سابق(  افغانستان یاي درداخل جغرافی استعماریھا

 ايتاني برۀ افغانستان را مستعمرشدي دران صورت مداشتند،يحضورم

 افغانستان ِآن روزگار مصداق رامونيمفھوم مستعمره پ و اn، دينام

 و ی، به معن " ی زیستان "یآقا م،ي باشد که گفتنيچناگر. ابدي ینم

 ميگرمفاھي دی وبه گوشه ھادهيچي مسأله پکيًمفھوم صرفا ک/س

 آن، کي ک/سفيمستعمره باساس تعر.  توجه نکرده است یاستعمار

 غرض گري دیني سرزماي هيح که به نای قدرتاي یکس" عبارت از 

" دد بھره مند گرشي  و انسانیعي رفته ازمنابع طبیتصرف و آباد ساز
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 اي و ی آباد سازی آرزوچگاهي ھی استعماری که قدرتھاداننديھمه م(، 

 جان وروان ۀري مستعمره را نداشته، بلکه از شني سرزمیشگوفا ساز

، و ) سازندياد م نموده خود شان را آبهي مستعمرات ، تغذیباشنده ھا

 اي سمي در کنار کلونالنسو،ي نکته قابل فھم است که  ازسالھا بدنياما ا

 یعني.  وجود داشته است زي استعمارنو ناي سميوکلونالياستعمارکھن، ن

 ھا و امي ھا، قتي که ازحساسیاستعمارگران جھان باساس تجارب کاف

 که دندي رسهجي نتني بدست آوردند، به ارمستعمراتيگي پیمقاومت ھا

 و دست نشانده عي مطی حکومتی و دستگاه ھاراني آوردن امکاريبا رو

 بھترو ۀ، بگون)  کشور مستعمرهیاي درجغرافميورمستقبدون حض( 

 مستعمرات ی ونگھداری به مستعمره سازتوانندي درد سر تر میب

 ون،ياسي سهيپس، کل.  درگوشه و کنارجھان ادامه دھندشيخو

 تي واقعني، مبارزان، محققان و دانشمندان ما به ا مؤرخانلگران،يتحل

 خان ازتاشکند رعبدالرحمني امدن با آورسھا،يتلخ اذعان دارند که انگل

 که عبارت از ھمان ی از وی و لفظیبه کابل و حصول تعھدات کتب

 استي در مورد سی ھند برتانویاطاعت محض از دستورات مقام ھا

 به آنھا، یدر برابر خدمتگزار انهيسال " هيعط " رشي ، پذیخارج

 نگھداشتن کشورازجھان، ی منزو،ی واقعخوھانيسرکوب آزاد

 لي در قطع و وصل  سرحدات افغانستان ، تحوسھاي انگلارداشتنياخت

 و باnخره، ی کشور به ھند برتانوی ازخاکھاعي وسی بخشھایدھ

 خشن و تي افغانستان درتحت حاکمخواهيخوار نگھداشتن ملت آزاد

 ۀ، کشور ما را به مستعمر )ی نظام– یاسيس (یمي داۀبگرانسرکو

 عمده لي دلنيبھم.  ما را بستندم مردی مبدل نموده دست و پاشيخو

 عبدالرحمن ري امۀاني دست نشانده  و دستگاه ِدار و تازميبود که رژ

 ۀاني جوی و آزادی اعتراضی ھاامي سال، با قستي بیخان، در درازنا
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 درسراسر ني خونی ھا و سرکوب ھایکر کشمردم افغانستان و لش

 .  شدیمملکت سپر

 که فرزند ھمان خدمتگزاروفا دار زي هللا خان نبيرحبيام

 خاص اطاعت گرانه ی و بویبود و با خو) عبدالرحمن خان  (سيانگل

 ادي بود، ھمان اسارت و انقدهي به امارت رسیاز اربابان ھند برتانو

 ريت ھجده سال تمام ، ملت شھ و مدرفتي دوران پدر را پذیاسيس

 و ی نگھداشت و ھم ازنعمت آزادیزوافغانستان را ھم ازجھان من

  ازاستعمارنو، في باساس درک و تعریعني. استق/ل محروم نمود

 .   ماندیافغانستان ھمچنان مستعمره باق

، افغانستان دران زمان و قبل  "ی زیستان " ی قول آقااگربه

 اعتراضھا، مبارزات روشنفکرانه و ھا،زشيازان آزاد بود، پس خ

 جان سپارانه مردم ما به چه منظور صورت ی ھایمشروطه خواھ

 مخوف دوران امارت پدر و پسر ی زندان ھای سلول ھااي آگرفت؟يم

 و خواهي آزادی ھاتيمملو ازشخص)  هللا بيرحبي و امرعبدالرحمنيام(

 يی رھایًجدا برا افغانستان ۀ قلب جامعاي نبود؟ آسيضد استعمارانگل

 ھزاران انسان عدالتخواه اي و آد؟ي تپی نمسي استعمار انگلوغي رياز ز

 مرگ ربکامي امزي توسط دستگاه ِ خونرسي، استق/ل طلب و ضد انگل

 سپرده نشدند؟ 

 ھا در درون ی ھا و نا راحتی ھمه اعتراض ھا و قرباننيا

  چه بود؟  یجامعه برا

 که سردار نصرهللا خان گفتندگري دیدرجا " ی زیستان " یآقا

 به دني  و طرفدار نھضت بود، امان هللا خان شانس رسدهيغرب د

قدرت را نداشت ، مگر در برابر نصرهللا خان کودتا صورت گرفت و 

امان هللا خان جنگ استق/ل را بخاطر انحراف افکار عامه از 

 . . .   راه انداخت و به ،ی خارجلي به مسایمشک/ت داخل
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 :  گفته شود که شاني ای براديبا

 رعبدالرحمنيام(  پدرش کبارازطرفينصرهللا خان تنھا -١

 محتاطانه و متملقانه به اري  بسطي و شرایبا دستورات کتب) خان

 .  آن کشور فرستاده شد وبسۀانگلستان نزد ملک

 نبود، بلکه  تنھا عھدي پدر ولی نصرهللا خان از سو-٢

  شده بود في توظیدرامورمال

نصرهللا خان شخص سخت محافظه کار، طرفدار مدارا با ) ٣

  بود ی به معارف و ترقني و بد بسياستعمار انگل

 ی ھاتي و شخصلي ارتباط با سران قباشترينصرهللا خان، ب) ٤

 ۀ حلقکي ني در چنزي نی وتي و سلطنت طلب داشت و محبوبیسنت

 کندياف مخود، اعتر " ی زیستان " یچنانکه آقا. شديخاص محدود م

 خودش و ی ھا بجنگد تا معاش مستمرسي خواست با انگلیکه او نم

 " ٧٢٠ ۀ شاد غبار درصفحوانر.  قطع نشودی شاھۀ خانوادیاعضا

 السلطنه بينا "  سدينويم"  کابل  چاپ-  خي تارريافغانستان درمس

محدودساختن چند باب مکتب {  ھم نيسردار نصرهللا خان به ا

 ريقانع نبود و در دربار عام به ام} ی مشروطه خواھۀدربحبوح

 را کرد و گفت  از معارف  کابلۀ مدارس موجودی الغاشنھاديپ

 " . سلطان است ی مقابل تسلط شرعۀ و مشروطه نقطديزايممشروطه 

 آشکارش، به یھاي محافظه کارزباي هللا خان نتي عناشھزاده

 .  نداشتتي مردم افغانستان محبوباني در مچوجهيھ

 پدر ی رسمعھدي، با آنکه ول)امان هللا خان (  الدوله ني عواما،

 و یاسي سی آموزشھا،ی خاص فکرتي ازتربینبود، بابرخوردار

 روشنفکرو بخصوص ی ھاتي ممتد با شخصی تماسھا،یمردم

 ھا و ی دلسوز،یمشروطه خواھان دربار، احساسات استق/ل خواھ

 یو عشق به ترق ی خارجادي با انقتي مستمندان ، ضدیسخاوت ھا برا
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و شانس .  مردم افغانستان جا باز کرده بودی ازقبل در دلھاشرفت،يو پ

 بود که درموقع قتل پدرش که ني شده بود، ابشي که نصیگريبزرگ د

 يی فرمانفرماربرتختي امابتي به نیدرلغمان صورت گرفت، و

ز ي ارگ را بر کف داشت و ارتش نۀني خزدي زده بود، کلهيدرکابل تک

 به یازي به تاج و تخت، ندني رسیپس برا. ت امرش بوددر تح

چنانکه .  که کردکردي می اع/م پادشاھدي نداشت و بای نظامیکودتا

 بدون درنگ به کابل آمده به  گراني هللا خان و دتينصرهللا خان ، عنا

 .   نمودندعتي بیو

 مردم ما قابل تي اکثریبرا " ی زیستان " ی سخن  آقانيا

 اشتباه سھاي جنگ با انگلۀاع/ن عجوnن " ديگوي میت وقستيدرک ن

 در کجا بود؟  چون نکاري که اشتباه ادھدي nزم ھم نمحيو توض" بود 

 ھرگز حاضر نبود بدون جنگ دست ی جانب ھند برتانوکطرفياز 

 ، گروه ی حلقات روشنفکرگر،ي دیاز سر افغانستان بردارد و از سو

 حصول ی جنگ براۀفغانستان آماد مردم اۀ مشروطه خواه و قاطبیھا

 اع/ن جنگ از یچنانکه وقت.  شان بودندۀ از دست رفتیاسي سیآبرو

 امان خان صورت گرفت، ب/وقفه به استقبال حضرتي دولت اعلیسو

 اگرامان هللا از،ب. دي مطلق مردم مامواجه گردتي اکثرۀمانيگرم و صم

 بود جانب لارمحتمي زد، بسی اقدام عاجل نه منيخان دست به چن

 ی به سوی کردن وقت، دست به لشکر کشيیً لزوما و با کماسھايانگل

 چرخش اوضاع در افغانستان، به راي زدند، زیافغانستان م

 .   بودفتادهي ناني شان به جرلي بروفق مچصورتيھ

را در قبال حصول  " یريخ " چيًاوn ھ " ی زیستان " یآقا

 شودي که میري خگانهي دي رمافي کشورسراغ ندارد و میاسياستق/ل س

گفت، عبارت از اجازه دادن سفارت روس درافغانستان  " ريخ" آنرا 

 .  بود و بس
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 رايز . شودي مغشوش ومتعجب مشي از پشتري انسان بنجا،ي ادر

 و به راه ی استق/ل خواھادي بلند کردن فرسھا،ي انگلهياقدام به جنگ عل

ا به منظور اجازه دادن  تنھ،یُ آنھمه جنب و جوش سراسردنيافت

 به مراتب گسترده دادي رونيرايبلکه خ. سفارت روس در کابل نبود

 ھموطن دانشمند ما ھنوز دي تر بود که شای تر و حتا جھانیاتيتر، ح

 یاسي از حصول استق/ل سی و منفعت ناشريقادرنشده باشد آنھمه خ

ً کام/ آنچه. ردي بپذاي را بشناسد ی/دي م١٩١٩افغانستان در سال 

 امان هللا خان پس از حصول حضرتي که اعلنستيمبرھن است ، ا

 نه تنھا با ش،ي خوی خارجاستي کشور، دربخش سیاسياستق/ل س

 و ی تجارعي وسۀ جھان رابطی کشورھاري ، بلکه با سایشورو

 " ی زیستان " ی چرا آقاستيمعلوم ن.   برقرارنمودکيدپلومات

   د؟ي سخن گوخي تاری ھاتي واقعري مغاخواھديم

 ، ی گفت که آردي بای در مورد عقد قرار داد با ھند برتانوواما

 صلح که فقط پس ازجنگ استق/ل يی قرار داد پنج ماده نينخست

 د،ي به امضا رسی ھند برتانوی افغانستان و مقام ھااني میخواھ

 موجب شد که ی افغانأتي ھسيي رثي بحنابي احمد خان لویلغزش عل

 ی خواسته ھاري گردد و اما، سارار دو کشور برقانيتنھا صلح م

 قرار داد و ني ایامضا.  برحق  جانب افغانستان برآورده نه شود

 اصل مسأله را که عبارت چوجهي مگر به ھی افغانأتي ھسييلغزش ر

 ی و طرد استعماربود، منتفیاسياز اقدام به جنگ، خواست استق/ل س

 .  کندينم

 گفت که امان هللا گري دیدر جا ) ی زیستان(  ھموطن ما نيا

 ۀ قبالکهي داد، درحالسھاي انگلی افغانستان را برای خاکھاۀخان قبال

 امان هللا خان، حضرتي را نه اعلی افغانستان به ھند برتانویخاکھا
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 عبدالرحمن ري خان و امعقوبيبلکه قبل از او، شا ه شجاع الملک، 

 .    سپرده بودندی ھند برتانو امضا نموده به جانبکاراًخان رسما و آش

 که امروز افغانستان دي بگوتوانديالبته م " ی زیستان " یآقا

 دهي ھم اشغال شده و ھم مستعمره گردک،ي ک/سفيباساس اصل تعر

 کي ی ھم حکومت حامد کرزنسو،ي سال بدزدهي از سراياست ، ز

 ی مسلح خارجی ھارويحکومت دست نشانده و دست نگر است و ھم ن

 ی ما امر و نھی سرنوشت ملی در خاک ما حضور دارند وباnًعم/

 افغانستان یاسي از روز حصول استق/ل سلي ماند تجلی میباق. کننديم

 .  باشدي می واھشانيکه آنھم به نظرا

 بود ازاحساسات ، اقدامات ، ادي اي ولي گفت که تجلديبا

 ١٩١٩  ما که درسالوري مردم غی ھای و استق/ل خواھھايجانثار

 بجا و صواب ی صورت گرفت، درھرحالتی ھند برتانوهي علی/ديم

 به کطرفي تا از نستي ھا بخاطر امي ھا و تکرلي تجلنيا. است 

 گزاشته به اذھان و خاطر ش برحق مردم ما ارج و ارزی ھایجانباز

 موضوع استق/ل گري دی بماند و از سوی باقندهي آی نسل ھایھا 

 زمان ی استعماری در برابرقدرت ھانيم سرزني ساکنان ایخواھ

 تا فرزندان صالح و دي ت/ش بعمل آله،ي وسنيبرجسته ساخته شده با ا

 .  ندي از دست رفته برآی ارزش ھایاي در صدد احھن،يصادق م

 تي با در نظر داشت موقعميانتظار دار " ی زیستان " ی آقااز

 ۀديغمد ني سرزمیخي تاری ھاتي به واقعش،ي خویاسي و سیعلم

  . نديافغانستان، آنسان که بوده و واقع شده  اند ، اعتراف فرما

  اني پا
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 مقالۀ چھاردھم
  

 

 سي انگیسراياعuن و
 

  خواه افغانستانی شاه جوان وآزاددربرابر

 

  ) جنگ سوم افغان درمورداز آرشيف ملی ھند یخيتارمھم  سند کي(

  هي وتربمي  تعلخيار  استاد تمهيپوھنمل رح:  سند کنندههيتھ      

 

 دي رشسورعبدالخالقيپروف: نويسندۀ مقاله 

 

 جوان خواھاني امان هللا شاه  ازتبار آزادی اعلحضرت غاز

 ی سمبول آزادثيافغان است که نه تنھا دراذھان عامه افغانستان بح

 ی آزادامي است که بدون شک پی کشور شناخته شده بل مردیاسيس

ش سرخط ملل قرارداد وبخاطر آن تا  ایانسان را درزمان زمامدار

 ميزني معاصر ھندوستان را ورق مخي ما تاریوقت. دي کوشیآخر زندگ

 آزاد دوران تسلط منحوس دولت مهي مطبوعات پر دامنه  ونی، وقت

 دم ني تا آخرشاني که اميابي ، درمميگري را به مطالعه مري کبايتانيبر

 را توسط سي انگهي علاي آسی خواھی سرافرازخود جنبش آزاداتيح

 را ی کرد وآزاديی قاره رھنماني روشنگرومبارزایافراد وگروه ھا

  .  وانمود کرد یتانوي راه نجات از استعماربرگانهي

که )  سوبھاش بابو  (سوبھاش چندربوس  مبارز نستوه ھند

 افتي شھره یبنام رھبرسرکش از اصول مبارزه عدم تشدد گاند
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 شاه امان هللا استفاده کرد نيوکتورد از سھاي انگلهيدرمبارزه عل

 ی پرشورخود به مردم استعمارزده ھند ھوشدارماناتي  دربشهيوھم

  .»  از افغانھا آموخت دي را بایدرس آزاد« :  که داشتيداد واع/م م

 بود که افغانھا ني  ای ملمامي التني ازسوبھاش بابو ھدف

ت بزرگ  طاقکيکشورش را از   شاه جوان خود توانستندیبرھبر

البته  (وني که نفوس شان به چھارصد ملھاي ھنددي آزاد سازند ، باايدن

 ملت مانند افغانھا ني اهي بخاطر داعدي بازيد ني رسیم)  درآن زمان 

. ندي نمابي نصیپھناور را آزاد  وھندوستان بزرگ وزنديبرخ

 ی  ملتی قرار گرفت و راه عدم تشدد را برای گاندهيسوبھاش بابو عل

 امي قاره ھند برانند  پمي از نري رابا زور شمشسھاي انگلتوانستيکه م

  .    خواندی استعمارناکافهي علتيآور  موفق

 بر شبه قاره ی مغرور واستعمارگر مدت  دو قرن واندسيانگل

 مردم ھمي پی مدت  با مقاومت ھاني ای طی کرد ، وليیھند حکمروا

 که ١٨٥٧ سال نق/با دند،يشبه قاره درگوشه وکنار آن روبرو گرد

بود ) ١٨٤٢( درافغانستان سھاي از شکست فاحش انگرندهيالھام گ

 با تآ سف ی گرانه استعمار وارد آورد ولکرستمي برپدي شدیضربه ا

. افتي  خصوصآ مسلمانان ظاھرآ انجام ی ھندنيکه با شکست مبارز

 ی جنگ نافرجام  را شاعر برازنده زبان درني اکيکه داستان تراژ

 خامه زبهي ن)دستنبو( دراثرماندگارش ی غالب دھلورزايو موارد

  .  گرفته است

 خود کامه  دوران  از افغانستان ی شکست امپراتورنينخست

 کشور ني خود مختار ااري شھر، امان هللا خانی غازیبرھبر

 که پدر وپدرک/ن بزرگوارش از ازاتيوتمام آن امت. ديآغازگرد

 افغانستان به باد ھوا ی آزادۀل اعاد درمقابورد آی بدست مسھايانگل

 خواه و ی ترقشنگرانگرفت وآنرا براساس خواست مردم و رو
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 استي که تا آن دم سرنوشت سسھاي با انگ، ومشروطه خواه رد کرد

 در کنترول خود  داشتند ميرمستقي  افغانستان را به طور غیخارج

 کي ثين را بحطلبانه  بالفعل  وبالقوه آماده نبودند تا افغانستاواود

 خود را در دست یاسي  که اراده ستي خودارادۀکشورآزاد و دارند

لھذا .  ، از راه شمشير فيصله نمايد بشناسندتيداشته باشند برسم

 مطرح ی ومشرقا،ي درسه جبھه قندھار، پکتسھايموضوع مقابله با انگل

  .ديگرد

 درتمام جبھات مقاومت  ی افغانی که قوت ھامي گوی ما نم

 ی بوده اند، قواروزيرد برحق شان درمقابل دشمن تا دھن مسلح  پدرنب

 یزي ستانی آقاکهي طورقدر نه آنی داشت ولیادي  مشک/ت زیافغان

 ديبا.  سازدی تمام به گونه خنده آور آن مطرح میذلت ونا آگاھ آنرا با

 تي درباره شخصقي حقااني در رابطه به بسي انگلسندگانيگفت که نو

 نانهي واقعبیزي ستانینسبت به آقاما  کشوریزاد آن وامان هللا خا

  :   اند به گونه مثال موضع گرفته  تر یتروافغان

“  The end of the first world war, during which 

Afghanistan  remained neutural  left  a declining Britsh Raj to 

the south and an ambitious new Soviet Communist  nation to 

the north . emir Amanullah began a small –scal insurrection a 

gainst the Britsh in ١٩١٩- henceforth to be known as the Third 

Afghan War- which the Britsh won militarly but which  the 

Afghans won politically. They would now control their own 

foreign affairs and have real independence from Britsh. But 

this was no gurantee of stablility.”  (Robert Fisk,  The Great 

War For Civilisation, New york ,٢٠٠٧ P٤٤ ("  

 اني که افغانستان در جری  ، زمانی جنگ اول جھانانيدر پا"  :ترجمه

 درحال زوال را سي حال انگلنيد ؛ درھم  مانی باقطرفي کشور بکي ثيآن بح
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 امان هللا ري، ام را در شمال داشتندشرفتي درحال پیدرجنوب  وکشورشورو
 ، آغازکرد١٩١٩ در سال سي انگلی زمامدارهي سرکشانه راعلیحرکت کوچک

 برد ايتاني که درآن بری جنگ– دي گردیآنچه که بعدآ به  نام جنگ سوم افغان مسم
 خود ی خارجاستي ستوانندي ببعد مني داشتند ؛ ازیاسي سبرد  و افغانستانینظام

 ني درکنيل.   داشته باشندھا سيل  را ازانگی واقعیرا خود شان کنترول و آزاد

  "  . ثبات کشور ضمانت وجود نداشت یمورد برا

 که درآن خاک ی کسثي حد اقل بحیزي ستانی کاش آقایا

 با سي انگلسندهي نونيه ابه انداز  است،گشوده ايآزادگان چشم به دن

  .داشتي میرحم و قضاوت  برخورد عق/ن

حضرت امان هللا خان توانست خود ي اعلی افغانستان به رھبر

 برد ايبه نظرما افغانھا دردوجبھه قندھاروپکت (یاسي سدانيرا برنده م

  سي انگلی  استعماریامپراطور دربرابر) زداشتندي نی نظامروزييوپ

  مھمترو سازنده یه  که درھرزمان ودرھرنظام جھان  آنچ.دياع/م نما

.   به حساب آمده است ی لشکری ھای و آمادگیاز برخورد نظام تر

 با سي انگلۀسندي است که  نوني برد اادي از دي که نباینکته جالب

 را آگاھانه  ی دولت امانیبرا)  ثبات نيعدم تضم(  موضوع  ینيواقعب

 شوم دولت و ی ھاهئدورت و توط   دوام کیعني کند ، یگوشزد م

 امان هللا خان که  ی دربرابر افغانستان و شخص غازی استعماریقوا

 سي انگلی مسلح وشبکه جاسوسی ممتد قوایثر ت/ش ھارابعدآ  ب

 افغانستان به گونه آشکارا دوام دهي رسیاد نظام نو به آزهيدرمنطقه عل

جيره  توسط عمال ین  امای آن نظام تجددخواه و مترقجهي که درنتافتي

 چون زمامداران  امروز که بدون اشاره هي مایب ، دست نشانده وخوار

  . دي توانند با سقوط مواجه گردی کرده نمی غاصب کاریکايامر

 مسني اکاددي کشور کاندختهيدانشمند فرھانزجار ابراز  ازديي تابا

 خي تارقيبرابرحقا را در بار و  بندیآگاه و  ب  که شخص نایستانيس
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.  برم/ ورسوا کرداي دنکيميمعاصرافغانستان  به مردم وجوامع اکاد

 وگورنرجنرال یسراي از اع/نات که ازطرف شخص ویکي نکيا

 سھاي ومقابله مردم افغانستان با انگنگ جاني  درجریتانويھند بر

 ی جاسوسی و شبکه ھااراتي طقيازطر درسه جبھه بزبان پشتو

 یبدسترس شما دوستان قرارم  بود،هديافغانستان پخش گرد درسرحد و

 بود ی  که شاه امان هللا خان جوان کمي بدانی آن بخوبی تا از روميدھ

 یتي کشور چه نق/ل استی بدل دربرابرآن ناجنهي کسيل وانگ،وچه کرد

 وفرھنگ خي ووطن فروشان ومسخ کنندگان تاریزي ستانی؟ وآقاداشت

 ی پروژه ھاثي را بحیردنک  باورنای ھایکشورآزاده ما چه نا بکار

  دست  نه گرفته اند ؟      ی روکاي امرانگليس و یبرھبری استعمار
 

 دي اع/ن را بخوانني وطن دوست ای ارجمند وافغانھادوستان

 شود ی داده نمی آزاد" گفت ی که میونطرتانرا صادقانه درباب مرد
رنر  وگویسراي ھم اع/ن ونيا.  ديابراز دار"  ! شودیبل گرفته م

  . یتانويجنرال ھند بر

  اعuن

 دخلقو  اوبھادر انتداريد د  په طرفیزيانگر جانب دسرکارله
  افغانستان 

  

 اود یزيرګ نه سرکار انې زمانېمي له قدې چۍ خبرشتاسو

 اوستاسو ی او اتحاد موجود دی دوستې کځافغانستان سلطنت په من

 که  ،  چه روس په افغانستان ظلم کول شروعښ په وقت ککونويدن

 په درخواست مداخلت وکه ، او رعبدالرحماني  دامیزيرګسرکار ان

 يی اوھغه هړ ورکرهي وګن دجيی سره روس لره څ  اوخرفيرتکلډي

 له مداخلت کولو نه منع که ، په دي ې کۍظلم نه اودافغانستان په آزاد
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 دوستي مضبوطه ې کځ په منزيرګشان سره افغانستان او سرکاران

 زيرګ سرکارانې په ثبوت کۍ دوستېخپلشوه ـ چنانچه د

 امداد ی لووي او کارتوس او وپکټ او ی خان لره توپرعبدالرحمانيام

 ، او روس ی ھغه خپل ملک مضبوط ولې چې ورکه ، دپاره ددپور د

 رعبدالرحماني امې ، ھرکله چی وساتمهيپه خ/ف دافغانستان آزادي قا

 د سرکار ې وکه چيی اعتباروکه  اومعلوم زييرګخان په سرکار ان

 ې عھد نامۍ دي ، ھغه سرکارسره د دوستمنانښ دھغه دمنانښد

  اوخپل هړ مضبوطه کی پادشاھپله ھغه خعهي په ذری ھغوې چړېوک

   ھغه دهيښي پفي تکلهڅ ھغه لره ې اوھرکله چداکهي امن پيیملک دپاره 

   . تښبه له سرکارنه مدد وغو

 ړې کيی چه پ/ریامن  هللا خان ھغه عھدبيرحبي امی زودھغه

 مهي چه سرکار سره قای اوھغه دوستړې کی صداقت سره مضبوطېو

 مبت/ ښ کګ په جناي دنولهټ وساتله ، په ھغه وقت چه ی وه جارېشو

 يی تي عمل وکه اوخپل رعیوه ھغه د سرکار عاق/نه نصحت باند

 مفسدانو روي ھم شرۍ وقت که په ھغرچهګ له خطر بچ که ، اګدجن

 و، چه دھغه ړیکولو کوشش ک  د مبت/ښ کګ لره په جنافغانستان

 ېپه عوض دھغ  وه ـی دافغانستان اود افغانستان دخلکو تباھجهينت

 مهي قاعهي په ذرۍ پابندینام  عھدې هللا خان خپلبيرحبي چه امۍوفادار

 ړ کرووي يی که ، اوھغه لره اتي امداد زیوساتله ، سرکار دھغه نقد

 نه پس دا ګ چه جنشو داي پديام  اوړیک په طور دانعام ورۍروپ

 رقومونهډي چه ښ کګپه ھغه جن.  به نوره ھم مضبوطه شي ۍدوست

 اتي نه زیاندړ شه او له وابيفتح  تباه شو ، سرکارې پرله پسښورک

 .  طاقتور ثابت شه

 اتيرزډي شو ،سرکار ی ووژلۍ هللا خان په غداربيرحبي امچه

 دغم اظھار دپاره حکمونه ښی ھندوستان کولټافسوس وکه ، اوپه 
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 ،ھغه لره هړ مشھوره کینيچه امان هللا خان خپله تخت نش. جاري شو

 وکه يی حتي ورکه او نصنيقي ۍ دوستې دخپلعهي ذررپهيسرکار تحر

 اوخپل ملک دپاره د امن او ی روان شnر په کهيچه که دخپل پ/ر اون

  اظھارۍ دوستی امان هللا خان دباھمښاقبال باعث وشي  په اول ک د

 ۍ چه د دوستې مراسلېوي سره دري سفی نووي  يیوکه اوھندوستان ته 

پس چه امان هللا خان ) موده ( مده ږ لکني ، لکلوي وه ،ولکهډ نه اnتويخ

نورو خلقو سزا په متعلق  د  اوښک په باب تيدخپل پ/ر قات/نو دبر

 داي پ  نا راضگييی ښ کتي وکه ،په  رعيی نه مخالف کارواعتيشر

 په برخ/ف زييرګ دپارھغه دسرکار انهي  د دفعيګ ناراضې اوددشوه

 محض خپل يی اومالونه انونهځ شروع که اود افغانستان دخلقو ګجن

 واچول ، ښ دپاره  په خطر کولوګنټيغرض دپاره اودخپل تخت 

 بالعدل آمريان هللا (  دحکمونو چه فيقرآن شر  نه ھغه دېع/وه له د

 بعضکم ی عن الفحشاء  والمنکر والبغینھي ویلقربواnحسان و ذا

 بعد مانيط  واوفو بعھد هللا اذاعاھدتم وnتقضو اn.لعکم تذکرون

مخالفت )  ط. ما تفعلون علمي ان هللا  Ðي کفکمي وقد جعتم هللا علدھايلوک

 ناخواسته دافغانستان خلقو ی خدایري  که چ، ونه کهزي پرھيڅ ھم ھهن

 به خپله ی مدد ورکه نوھغوې کار کیونيل ی په دامان هللا خان لره

 چه سرکار بدعملو خلقو په کهځ راولي ی تباھېباند ) انونوځ(انونوڅ

 رهي ، داخبره چه ددي سپی وکيی کارواني سنگهڅخ/ف به مجبورآ 

 یدلي سخه ثبوت ته رسکهډ دي ، اوس ھم ادي بنیبزلمي خواھشونه 

 ی اودھغوی دی شوړی شکست ورکيی لره ونوځ چه فوکهځ ید

 ھغه نه ی داګي لې چه سرکار جمع کولو کېمي خشي پونوځ فوروډي

 نا تجربه ی چه دافغانستان خلق دی به وی داسايآ.  دي ی اخستیتوپ

 نه او دخپل ملک د ارګادي پ/ر د ی شوديکارزلمي لره چه خپل شھ

 ې خبرې ، ددی حکمونو نه برخ/ف دفي نه اود قرآن شریديفا
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 ملک ستهياښنخواسته د افغانستان  ورکوي چه ھغه دخدااجازت به 

اودافغانستان بھادر .  راولي بتي مصیاود افغانستان بھادر خلقو باند

 ښ سرکوي اي چه آیسره تعلق لر  تاسوصلهي فېخلقو اوس ددي خبر

 شماره نعمتونونه چه عبدالرحمان خان او ی دتاسو لره ھغو بیزلم

 ، ی محروم  وکی دړیحاصل ک هللا خان ستا سو دپاره بيجب

 او لکونه رانګ سوداونهګدھندوستان د دوستي په وجه سره ستاسو زر

 دپاره ھندوستان ته تراوسه راتلل ولوڅ تجارت اومال خرانګپوند

 پوره ني اوخپل دګرات ګ دتې به  دسرکار حفاظت nنديی یاوھغو

وتاسو  تباه شي ارانګ  چه اوس ستاسو سوداړۍ لرله ـ تاسو غوایآزاد

 چه زونوڅي ی له جامو او نورو ضروری بالونهياو ستاسو ع

 روي ھغو مانښ  او ستاسو اويړ بسر کیھندوستان نه به راتله  زندگ

  شي يړ بند کدليرڅ ې د ژمي په موسم کی ھغوښنه چه په کوم ک

 زييرګ چه سرکار انکهځ په تاسو منحصره ده صلهيف  شي ، داهاوتبا

رnندي چه ھغه ي امرعقلمندډيستان خواھش لري چه افغان دا

 په شان دخپل ملک دبھبودي ني هللا خان مرحومبيعبدالرحمان اوحب

 با امن او با اقبال اي سره دوستي لري ، بزيرګخواھان وي اوسرکار ان

 قي افغانستان خلقو لره توف دی تعالیخدا او آزاد اوخود مختارشي ـ

  .  ته راشي ې nری زر سمی چه ھغویورک

  چمسفوددnر

  دھندوستانورنرجنرالګ او یسرايوا

 » پشاورسي پرمټسرحد س : مطبعه

   ٢٠١٤/ ٩/ ٢٤ انيپا

   رشيد استاد پوھنتون کابل پروفيسور
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  مقالۀ پانزدھم

  

   برابردر یھند بريتانوويسرای  رابطه با اعuن در

  امان هللا خانی خواه افغانستان غازی شاه آزاد

  

  )٢٨/٩/٢٠١٤-داکتر زمانی(

 

 استاد د،ي عبدالخالق رشسوري جالب جناب پروفمضمون

 در برابر شاه سي انگلیسراياع/ن و«پوھنتون کابل،  تحت عنوان  

 یخي سند مھم تا رکي  یکه بر مبنا"  خواه افغانستان یجوان و آزاد

 که توسط ی، سند» ھند به ارتباط جنگ سوم افغانی ملفياز  آرش

 تھيه شده هي وتربمي پوھنتون تعلخيرا  استاد تمه،يمحترمه پوھنمل رح

بنشر رسيد، توجه بنده را » افغان جرمن آن/ين «و در پورتال وزين 

  . جلب نمود

 ١٩١٩ مى سال ١٠ تبليغاتى مؤرخ ۀ سند در اصل  اع/مياين

، "و گورنر عمومى ھند بريتانوى)  ۀنائب السلطن(وايسراى "

 امان یدر برابر غازچيلمسفورد، آغاز شايعات و جعل کارى اسناد 

 بشمار ميرود که گويا یهللا خان توسط انگليس ھا بوده ومنشأ شايعات

 عامه و پوشاندن ضعف خود دست کارامان هللا خان براى تحريف اف

  . به جنگ زد

 ، ی ھا ميدانستند که استحکام و تقويت  دولت امانسي انگلچون

 به مخاطره مى زي افغانستان نکري شانرا در مناطق جدا شده از پۀسلط
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 تبليغات و کات،يلذا با اع/ن جنگ سوم افغان و انگليس تحر. اندازد

  غازى امان هللا خان نيز شدت هي و آشکار شان  علیتخريبات نامرئ

 تمام منابع رسمى انگليسى کوشيده اند جنگ استرداد ًاتقريب. يافت 

آنھا نه . داستق/ل يا جنگ سوم افغان و انگليس را کم اھميت نشان دھن

  جنگ به نفع بريتانياى کبير تمام ۀتنھا بيشرمانه ادعا کرده اند که نتيج

شده است، بلکه ميگويند که گويا سبب اصلى جنگ مشک/ت داخلى 

 که از رھايى اعضاى فاميل مصاحبان  يا يحيى خيل ودامان هللا خان  ب

، که در مرگ امير حبيب هللا خان مورد شک قرارداشتند،  

بعضى از مغرضين و . وميت نصرهللا خان ناشى ميشدومحک

 ۀمتعصبين افغان  و شاگردان شان ھم که  صورت شانرا در آئين

 ميگويند وده،بيگانگان تماشا ميکنند، ادعا ھاى  انگليس را تکرار نم

 ۀکه انکشافات بعدى روابط افغان و انگليس واع/ن جنگ  نتيج

 امير جوان مجبور بود با اع/ن گويا.  مستقيم ضعف امان هللا خان بود

جھاد عليه انگليس قھر مردم  و افکار عامه را ازخود منحرف 

 ) .   ١(ومتوجه دشمن ديرينه خود انگليس سازد 
 

ً که اين شايعه بعدا در راپور ھاى متعدد تکرار ادآوريستي قابل

» سقوط امان هللا«شده و منبع آن راپورى قلمداد شده، که تحت عنوان 

 توسط  تورن رابرت نويل گرلينگ  The Fall of Amanullahيا 

 ۀسکات  به انگليسى ترجمه شده و در آرشيف اسناد محرمان

 بريتانيا، ۀ  فع/ در کتابخانريتانوى،استخبارات انگليس دفتر ھند ب

ًاين راپور عمدا و يا سھوا به شخصى بنام  منشى ) .  ٢(موجود است  ً

 که از غزنى بوده و ازينکه گويا منشى على احمد خان نسبت داده شده

 کافى و  مؤثق  خوانده ۀدربار امان هللا خان بوده، معلوماتش به انداز

 از مؤرخين یٔ مورد استفاده يکیشده است و متاسفانه به نادرست
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 ې ته يوه نوۍد باچا امان هللا واکمن«ٔمحترم  افغان ونويسنده کتاب 

ًاين راپور  اص/ از .  فته است  ھم قرار گر]داکترحسن کاکړ[» کتنه

 انگليس در سفارت کابل ی خان سکرتر امور شرقیشيخ محبوب عل

 از ميتوانند درين زمينه معلومات بيشتر را یبود و خوانندگان گرام

 انگليس  ی و توطئه ھایٔ دوره امانیبازنگر«  کتاب ١۶۵ٔصفحه 

  .  بدست آورند

 ما ی پشتوین مل که به زبای آنکه خوانندگان  محترمیبرا

 ی  آگاھی و تخريبی کامل ندارند، ھم از متن اين سند تبليغاتیدسترس

 ترجمه شده و ی انگليسی آنرا که از متن اصلیپيدا کنند، اينک متن در

 امانى وتوطئه ھاى ۀبازنگرى دور« ٔدر ضميمه پنجم کتاب 
 ی مي/د٢٠١٣ زمستان سال در ۵٩٢ تا ۵٩٠صفحات » انگليس

 ) . ٣( و تقديم ميکنم یاست، کاپبنشر رسيده 

 

   : پنجم ۀضميم

  ھند درى يکى ازاعuميه ھاى  تبليغاتى وايسراى ۀترجم

 ١٠ ھند بتاريخ ۀ فوق العادۀ ذيل نخست در روزنامچۀ اع/مي

 براى معلومات عامه ٩١٢ شماره ۀمى بچاپ رسيده، توسط اط/عي

 از ١٩١٩ ماه مى ١٣الف، مؤرخ - ٨ًپخش و بعداتحت مکتوب شماره 

طرف وزير امور خارجه براى حکومت ھند بريتانوى  به سر دبيران 

حکومت ھاى مدراس، بمبى، بنگال،  آگره ، پنجاب، برما، بيھار، 

در مکتوب ذکر .  وnيات مرکزى، آسام و دھلى فرستاده شده  است 

شده است که اين اع/ميه به زبانھاى پشتو و فارسى در افغانستان 

رش ميشود که آنرا بين جوامع افغانى ھند و ھمچنان پخش شده و سفا

  .براى پروپاگند عمومى مورد استفاده قرار دھيد

  ! مردم شجاع و صادق افغانستاناى«
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   معلوم باد که  از سابق دوستى و ائت/ف بين بريتانياى برشما

در دوران پدران شما،  ھنگامى که .  کبير و افغانستان موجود است 

ان ستم آغاز کرد، بريتانياى کبير به درخواست امير روس بر افغانست

عبدالرحمن  مداخله کرد و بعد از مشک/ت  و مصارف زياد، و تھديد 

 ۀبه جنگ،   روسيه را وادار ساخت   از ستم دست کشيده، و از مداخل

بدين گونه دوستى بين . بيشتر  در استق/ل افغانستان خوددارى کند

براى  اثبات دوستى، .  ير استحکام يافت افغانستان و بريتانياى کب

بريتانياى کبير به امير عبدالرحمن  تعداد زياد توپ و تفنگ و مرمى 

 افغانستان قوى شده و در مقابل روس از او کمک مالى بزرگ داد،  ت

با اعتماد بر بريتانيا و دانستن اينکه دشمن . استق/ل خود دفاع کند

د،   امير عبدالرحمن قرارداد ھاى دشمن او نيز ميباش)  انگليس ھا(

لذا او سلطنتش را نيرومند و به .  با بريتانياى کبير عقد نمودۀدوستان

 ھر وقتى او دچار مشک/ت بود، ً/وتاع.  تمام کشورش آرامش بخشيد

  .بريتانياى کبير به کمکش شتافت 

 امير حبيب هللا خان، صادقانه بر قراردادھاى پدرش پسراو،

.  دوستى  با بريتانياى کبير را مستحکم نگھداشت صحه گذاشت و 

 ۀ عاق/نۀوقتى تمام جھان در جنگ اخير درگير بود، او مشور

.  بريتانياى کبير را تعقيب نموده مردمش را از وحشت جنگ حفظ کرد

 از اشرار فتنه انگيز ميخواستند با ىاما در آن زمان ھم تعداد زياد

بريتانياى .  و مردم را نابود کنندکشاندن افغانستان  به جنگ سلطنت 

کبير پول مستمرى امير حبيب هللا خان را بخاطر وفادارى در 

تعھداتش زياد کرد، به او مليون ھا روپيه ھديه داد و خواھشمند بود 

 از آن جنگى که ملت و.  بعد از جنگ دوستى شان حتى نزديکتر شود

ياى کبير پيروز  و ھا را يکى بعد از ديگرى به نابودى کشاند، بريتان

 .از ھر وقت ديگر  نيرومند تر بدرآمد
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 امير حبيب هللا خان به نادرستى کشته شد، بريتانياى کبير وقتى

ر سرتاسر طول و عرض ھند دستور  با وحشت  و اندوه دچار شده  د

وقتى  امان هللا خان جلوسش را اع/م کرد، . تم عام  داده شدام

ى اطمينان دوستى داده  مشوره داد تا بريتانياى کبير بصورت تحرير

راه  پدرک/ن و پدرش را تعقيب نموده  و به کشورش صلح و کاميابى  

 مملو ۀنخست امان هللا خان جواب متقابل  دوستى داده  با نام.  بياورد

اما بسيار زود بعد .  جديد به ھند فرستادۀاز احساسات دوستانه  نمايند

ردن بعضى از قاتلين پدرش و محکوم از آنکه، مردم بخاطر تبرئه ک

  مطابق به شريعت اس/مى ، اکمه، ديگرى بدون محۀکردن عد

ناراض شدند، او براى توقف اين  نارضايتى ، دشمنى عليه بريتانياى 

ًکبير را دامن  زد، و مال و جان مردم افغانستان را صرفا بخاطر 

 ھمچنان او. مقاصد شخصى و حفظ تاج و تختش به مخاطره انداخت 

ترجمه  "   فرمايدبا سرپيچى ازين فرمان قران کريم  خورد نشد که مي

و از ; دھد خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى: 

دھد، شايد   خداوند به شما اندرز مى؛كند ھى مىفحشا و منكر و ستم، ن

و ! و ھنگامى كه با خدا عھد بستيد، به عھد او وفا كنيد! متذكر شويد

 را كفيل و اسوگندھا را بعد از محكم ساختن نشكنيد، در حالى كه خد

ايد، به يقين خداوند از آنچه انجام  خود قرار داده) سوگند(ضامن بر 

  "! دھيد، آگاه است مى

مردم افغانستان درين ديوانگى امان هللا ) خدا ناخواسته(  اگر 

آورد، چون خان را يارى کنند،  براى خود تباھى ببار خواھند 

بريتانياى کبير مجبور خواھد بود به تمام بدکارى ھا جواب محکم 

پوچى جاه طلبى ھاى  اين  جوان بيمار  از ھمين  حاn در .  بدھد

چون اردوى او  پا به فرار نھاده و .  نشان داده شده است کهډ ۀجبھ
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توپ ھايش  بدست پيش اھنگان اردوى بسيار بزرگ بريتانياى کبير 

  .ال جمع شدن است، افتاده استکه در ح

 مردم افغانستان  اين جوان بى تجربه را که به خاطرات آيا

پدرش پشت گشتانده، به مصلحت کشورش  پشت گشتانده و به 

ارشادات قرآن کريم پشت گشتانده، اجازه خواھند داد تا  بر مردم 

  !شجاع و کشور زيباى خود مصيبت ببار آورد؟  خدا نخواسته باشد

.   شما رسيده است ۀدم  داناى افغانستان،  حال وقت فيصل مراى

آياميگذاريد يک جوان کله شخ،  شما را از تمام  نعماتى محروم 

بر ) بريتانوي(سازدکه  عبدالرحمن و حبيب هللا بنا بر دوستى با ھند 

شما ارزانى داشته است؟ تا اکنون  ھزاران تاجر  و ده ھا ھزار کوچى 

 شان تحت ۀراندن مواشى خود به ھند آمده و ھم و چتشما براى تجار

حمايت بريتانياى کبير از گشت و گذار  و آزادى کامل مذھبى بھره 

آيا ميخواھيد تجارت شما برباد شود؟ شما و خانواده .  مند بوده اند 

ھاى شما بدون لباس، اشياى مورد ضرورت و آسايشى باشيد که از 

وم و نابود  ھاى زمستانى محرراگاهھند مى آيد؟ شتر ھاى شما از چ

بريتانٮاى کبير يک آرزو دارد که افغانستان .  شوند؟ فيصله با شماست

را يکبار ديگر در صلح، کامگارى، آزاد و مستقل، تحت يک اميرى 

ببيند که  به آرامى کشورش ع/قمند باشد و مثل عبدالرحمن و حبيب 

  .هللا  با بريتانياى کبير دوست 

افغانستان کمک کند تا راه درست را به سرعت  به مردم خداوند

  .   انتخاب کنند

  چلمسفورد

  » السلطنه و والى عمومى ھندنايب

 )پايان(
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  منابع

»  امانى وتوطئه ھاى انگليسۀبازنگرى دور:  عبدالرحمن یزمان -١

  .١۶۵ و ١۶۴صفحات  

  B٢٨٩/٢٠/L/P&Sاسناد آرشيف ھند بريتانوى،  -٢

»  امانى وتوطئه ھاى انگليسۀگرى دوربازن:  عبدالرحمن یزمان-٣

  .١۶۵ و ١۶۴صفحات  
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  دھم انزمقالۀ ش
  

  

   رایزيچه چ یزي ستانیآقا

   بقبو:ند؟ردم می با:خواھديم

  )  ٢٠١٤/ ٢٨/٩ - داکتر نجيب هللا بارکزی(

 

 افغانستان را مشاھده اناي آرونيزيدر تلو" یزيزمان ستان "بحثمن 

 تبصره را ھمان روز اول ني، و ايك قسمت آن را شنيدم، وفقط کردم 

.  صاحب نوشتمیستاني محمد اعظم سنيسي اکادمدي کاندی شاغلیبرا

افات ھمان تبصره ام را ض خواستم با ارفت،يگي چون دلم آرام نمیول

 دلم شده یا بری سازم تا صبرکي ھم شرھندوستي مزانيبا شما عز

 .باشد

تلويزيون ھا كه وقف گفتگو وبحث  افسوس به وقت قيمتي اين 

ً كه تخلص را ھم احتماn تي ھویاين ب. با ھمچو ابلھان مي شود

حمقانه تاريخ را به تحليل ميگيرد كه ادزديده است، چنان طف/نه و 

 یاين نوع انسانھا. ًاص/ تحمل شنيدن بحث وي تا آخر مشكل است

ان دارند مي  با فقدان علم كه از واقعات تاريخي افغانستتي ھویب

اين .  خود را مطرح بسازند، شانۀخواھند با بحث و تحليل سر چپ

از تن خود را شي به كسي ميماند كه در محضر عام لباس ھاشخص

 دهي ھدف ناپاکش ھم رسنيو به ا. در آورد تا مشھور و مطرح شود

 تذکر داده ی مقاله و تبصره اسم وني چندر که دميني بیاست چون ما م
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 فاقد عزت ی انسانھایبرا.  استدهيدشنام ھا نثارش گردشده است و 

  .  شودی دستآورد شمرده مکي دشنام ھا ھم ني ھمتيثيو ح

 انكار.  از تجدد طلبي امير أمان هللا خان ابلھي بيش نيستانكار

 ماست معاصر خي عطف در تارۀاز استرداد استق/ل افغانستان كه نقط

 مثل ی اشخاص محترمو .تو جھان را تغيير داد، جنوني بيش نيس

نصرهللا خان و عنايت هللا خان را بدون اينكه امتحان شان را سپري 

 تر و برتر قلمداد نمودن، شقدمي امان هللا خان پیكرده باشد، از غاز

ھمچو . را ثابت مي سازديک نويسنده نھايت حماقت و كم سوادي 

ث در ابلھان را تحليلگر تاريخ و سياست معرفي كردن و فرصت بح

 باn کردن، وبيوتي اش را در يیويدي وپيً ھا دادن و بعدا کلتلويزيون

 . خيانت ملي است

 یبخاطر" استقuل "یرا بجا" استرداد استقuل" اصط/ح ما

 است که تي واقعکي نيا. مي که تفاوت را نشان داده باشميبريبکار م

 ی معنني به ای نشده است ولی ابر قدرتچي ھۀافغانستان ھرگز مستعمر

 يی بشکل مقطع اي مورد تجاوز قرار نگرفته باشد و چگاهي که ھستين

.  بطور تام آزاد و مستقل بوده باشدشهي ھماي واشغال نشده باشد 

 طع مختلفا را در مقسيافغانستان با وجود سه تجاوز بزرگ، انگل

 ھرگز ی فاصله زمانني درمگر روبرو کرد عي شکست فجا بتاريخی

 .آوردي بدست بی و داخلیل کامل را از نگاه خارجنتوانست استق/

 مردم بقبوnند که افغانستان ی باnخواھدي میزي ستانیآقا

 بدست آورده ی و تصادفگاني بطور رایاستق/لش را بدون قربان

 بر بخش کندي بخاطر مطرح شدنش کوشش میزي ستانیآقا. است

سه گانه افغان  ی جنگ ھایعني پر افتخار افغانھا، خي از تارنيمھمتر

 پروانه وار سر ور،ي غی که ده ھا ھزار تن از افغان ھا،سيو انگل
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 و دند،ي راه گذاشتند و در سطح جھان حماسه آفرني شان را دریھا

 در سراسر جھان سي انگلتعمرات مسی استق/ل را بر روۀدر باز

 .  خط بط/ن بکشدی باره گکيگشودند، به 

 مراد داني در متختير پام مردم و لشک١٩١٩ ی فبرور٢۴ در

 سواره و تنھا در یشاه امان هللا خان غاز.  اجتماع بزرگ نمودندیخان

 ختهي برھنه در کمر آوري شمشکي شد، درحالی داخلتي مردم جمعنيب

او .  خود را نمودیخي جا بود که او نطق مشھور و تارنيبود، در ھم

شور اع/ن  را در داخل کی فردی و آزادتان افغانسیاستق/ل خارج

 عدالت و ني ملت و تامی آزاد،ی وبرابریکرد و از مساوات و برادر

 تي از جمعتي و تھنی شادويغر.  حرف زدديصداقت دولت جد

 .برخاست

 تاج را ني ا" شاه امان هللا خان گفت ،ی روز تاجگذاردر
  ...." گذارم که استقuل کامل کشور را حاصل کنمی بسر میبشرط

 محفل در دربار کابل شامل کي در لي اپر١٣ خي بتارو

 بودند، در آن روز شاه اما ن هللا ی و مشران قومیدپلوماتان خارج

 : اع/م کردلي استق/ل را با جم/ت ذیغاز

ً کامu ی و خارجیمن خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخل" 

 دول و ري کشور ما مانند سانيبعد از . آزاد و مستقل اعuن نمودم
 ی سر موکي ۀ به انداز،يیروي نچيجھان، آزاد است و به ھ یقدرتھا

 افغانستان مداخـــــله ی و خارجی که در امور داخلشودياجازه داده نم
 ري شمشني اقدام کند، گردنش را با ای امرني چنه بیکند و اکر کس

آنچه "  نمود و گفت سي انگلريو سپس رو بجانب سف" خواھم زد
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 یبل"  جواب دادمي با احترام و تعظسي انگلريسف!" یديگفتم فھم
  ".دميمفھ

 نکهي که افغانستان با وجود استي نني اۀ ھمه نشاندھندني اايآ
 نداشته ی و داخلی استقuل کامل در امور خارجیمستعمره نبوده ول

 ؟؟؟است

 دست به سي انگل،استق/ل افغانستانجھاد برای  از اع/م بعد

 اي آ.ردآو ورشي افغانستان سمت برسه  و از زدبزرگ  يیصف آرا

حکومت  ه يیزيداشت، چه انگمياگر افغانستان از قبل استق/ل کامل 

داشت تا بعد از اع/م استق/ل از جانب مي واني را به ایھند برتانو

 ورشي و عي تحرکات وسنيچن امان هللا خان دست به یشاه جوان غاز

ضيحت ست ف از شکبعد  ؟؟؟ بزند افغانستانیبزرگ و خطرناک بسو

 یقرباندر جبھه جنوبی تحت قيادت سپھساnر نادرخان و سي انگلبار

 شنھادي را وادار به پسي انگله ک بود افغاننيھزاران تن از مجاھد

 شناختن استق/ل افغانستان تيبرسم وسپس مجبور به متارکه جنگ 

 .نمود

 چه سي افغانستان استق/ل کامل داشت، افغانستان و انگلاگر

 شناختن استق/ل تي سند برسمیاشتند تا در راولپندضرورت د

 تواند؟ي داشته می چه معننيا. افغانستان را به مضاء برسانند

استق/ل کامل قبل از جنگ سوم افغان وانگليس  افغانستان اگر

 کشور استق/ل ني اولثيبحتا  چه ضرورت داشت هيروس،داشت 

   بشناسد؟تيافغانستان را به رسم

 اکادميسين سيستانی در ترديد ياوه گوئيھای داکتر مقاnت کانديد

 یستاني سی از آقا من.ستانيزی به حد کافی مستدل وقانع کننده است
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 ی جا توقف دھد چون آقاني بحث را در ھمني اکنميخواھش م

 اوهي کي در مورد ی مورخ بزرگکي که ستي نه ای  به اندازیزيستان

  .سدي بنوني ازشتري آن بيیسرا

رخ سرشار از ؤ مکي ی،ستاني محمد اعظم سنيسيکادم اديکاند

 از جمله  انگشت شمار چھره  ايشان و صداقت است،یغرور افغان

ھاي است كه مانند يك سپر پوnدين به مقابل تخريب كننده گان حيثيت 

افغانھا، كتمان كننده گان تاريخ و واقعيت ھاي تاريخي افغانستان و 

 شهم افغانستان كه مانند موريانه ري كشور عزيزۀدشمنان سازمان يافت

ھاي وطنم را ميخورند، ايستاده است و با ھمت عالي و گسست 

پدرام ھا و أمثال آنھا ستايزی ھا وناپذيرش، بحيث خار چشم براي 

به جواب ده سطري كه به تخريب ارزش ھاي ملي . قرار گرفته است

انب  افغان ھا از جی ملتي در تناقض به ھواي ما و یخيو تار

 نشر مي رسد، با موضع هجاسوسان فروخته شده به تومان و كالدار ب

اكنون بجاي . برحقش كتاب پنجصد صفحه يي را به چاپ ميرساند

بدون شك . شمشير و نيزه قلم و كتاب بر اکثر جوامع حكومت مي كند

يكي از قھرمانان عصر جديد " اعظم سيستاني"آقاي كانديد اكاميسين 

 د افغانستان براي نسل جديی و فرھنگیخيھاي تاردر دفاع از ارزش 

  . اصيل، ثبت صفحات زرين تاريخ آينده اي شان خواھد شدیافغانھا

 حسادت در كار نباشد از كار ھاي علمي شاغلي گرا

صاحب بايد به سطح كشور سمينار ھاي علمي دائر گردد " سيستاني"

صاحب " یسيستان"و نسل جوان در مليگرايي به پيروي از مكتب 

  . گردندشويقترغيب و ت

 خيًصاحب واقعا بيشتر از بازماندگان قھرمانان تار" یسيستان"

ما، در دفاع از شخصيت قھرمانان و شھامت آنھا پرداخته است و 
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خود را به مقابل دشمنان افغانستان عزيز سپر ساخته است و با بدست 

د و آوردن آرامش وجدان، خطرات را قبول كرده است كه قابل تمجي

 .ستايش است

 سرباز کي افغانستان مثل ی نه تنھا از مفاخر ملیستاني سیآقا

 سرشار از  غرور وعزت کند،بلکهي  دفاع کرده ومداري بشهيھم

 اواخر مدال نيم،دريوچنانکه در رسانه ھا خواند. استیووقار مل

 ی کرزنکهي را بخاطر ای جمھور کرزسي شده از جانب رئضيتفو

 ی خارجی جاسوسی از سازمان ھاوبناء نھاده بود  فاسد را ۀ ادارکي

 گانهي افغانستان را نزد بتيثي قانون پول اخذ کرده بود، وحريبطور غ

 ..  وآنرا  دو باره مسترد کردرفتي مدال را نپذني زده بود،انيھا بزم

 بحث را ني کسب شھرت و مطرح شدن ای صرف برایزيستان

و ...  ھم شده استلي ھدفش ناني از توقع به اشتريباn کرده است، و ب

 بحث صورت شتري آن بۀ را ندارد که در بارني ازشتريارزش ب

 .رديگيب

 انيپا
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  مقالۀ ھفدھم

  

  !ستي استقuل کامل افغانستان افسانه ناسترداد

  )٢٠١٤ سپتمبر ٢٨ کاظمدعبدهللايداکتر س(

 ني نود وچھارمداشتي گرامی برای محفلکهي گذشته ھنگامسال

 بود، دهي دائرگردايفورنيرد استرداد استق/ل کشور در شمال کالسالگ

 سخنران ثي دعوت بعمل آمد تا بحزي نیزي داکتر زمان ستانیاز آقا

 ی خود به مطالبی در سخنرانشانيا. دي صحبت نمانهيمھمان در زم

 را نه تنھا به تعجب واداشت، بلکه محفل نياشاره کردند که حاضر

رد استق/ل کشور ناراحت شدند و خواستند در ھمه از گفتار او درمو

 معذرت کي لي اما او به دلند،يختم صحبت با موصوف مباحثه نما

 ی مناسبت آقاني به ھمگريامسال بارد. ًفورا مجلس را ترک کرد

 کرد اني را بطالب مني عیونيزي تلوی از برنامه ھایکي در یزيستان

موطنان مواجه شد و  تعداد از ھکي یکه گفتارش با عکس العمل ھا

 دي در جھت تردني افغان جرمن آن/ني در پورتال وزنهي در زمیمقاnت

 که ازجمله مقاله مسلسل جناب استاد دي موصوف به نشر رساتينظر

 گرقابلي دی و عده ای و داکتر عبدالرحمن زمانیستانياعظم س

  .باشندي میادآوري

 يیادعا ارتباط ھمانا ني از نکات مھم وقابل عطف درایکي

استرداد : کرده استاني عبارت بني آنرا به ایزي که داکتر ستانباشديم

 چوقتي افغانستان ھراي زستي نشي بیاستق/ل افغانستان افسانه ا
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 آزاد استي سی مستقل و داراشهي اش را از دست نداده و ھمیآزاد

ھمچنان او ع/وه «  داشته است روابط گري دیبوده و با کشورھا

 بخاطر استرداد استق/ل سيجنگ سوم افغان و انگل» :  که کنديم

 اش فقط به باز شدن جهي بود و نتی ضرورري و غی معنیکشور، ب

 به افغانستان سي انگلی در افغانستان و قطع امداد پولیسفارت شورو

  .ديانجام

 ی آقانکهي استرداد استق/ل کشور ای دست آوردھادرمورد

 ی و قطع امداد پولیت شورو آنرا فقط در بازشدن سفاریزيستان

 ني مقاله از اکي به افغانستان خ/صه ساخته است، توجه را بسيانگل

 کي از سالگرد  استق/ل کشور ليتجل« ، تحت عنوان کنميقلم جلب م

 ١٨ مورخ ن،ي افغان جرمن آن/لمنتشره پورتا(» استی ملۀبيوج

ه را  مقالني صاحب ایزي که جناب ستاندوارميو ام  ( ٢٠١٠آگست 

 فرموده اند استرداد استق/ل نکهياما در مورد ا. نديمطالعه فرما

پنھان کردن  "ۀ ادعا به مثابني با آنکه استي نشي بیافغانستان افسانه ا

   ندارد، اني به بحاجت است، انيبوده و آنچه ع" آفتاب به دو انگشت

 گري که مورد استفاده دی درجوار منابع و مآخذبازھم

 استناد گري از مآخذ معتبر دیکيرم قرار گرفته است، ب محتسندگانينو

 ممتد و ی در رابطه با ت/شھایزي ستانی آقای که برخ/ف ادعاکنميم

 وبه زعامت آن ی امانی امور در عصر ط/ئیاي اولري ناپذیخستگ

 بس مھم ی کامل استق/ل کشورمطالبرداد استیپادشاه نامداردر راستا

  .دارد

 ري امدني با بقدرت رسیسي انگلی که قواستي شک نیجا

عبدالرحمن خان افغانستان را ترک کرد و از آن پس افغانستان در 

) ١٨٧٩ ( برطبق معاھده گندمک ی خود آزاد بود، ولیامور داخل
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 ري آن زی استق/ل نداشت و امورخارجیافغانستان در روابط خارج

آنکه ن حال افغانستان با يدرا.  شدی برده مشي پینظرھند برتانو

ھدف جنگ سوم .  استق/ل کامل نبودني ای داشت، ولیاستق/ل داخل

 امان هللا خان استرداد کامل استق/ل ري به زعامت امسيافغان  انگل

من « : خود گفتهياني بني موصوف در اولريکشور بود، چنانکه ام

 رت بصوی و خارجی امور داخلعيخود و کشور خود را از لحاظ جم

 ی قدرت خارجچي و به ھدارمي اع/ن مروابستهيو غ آزاد، مستقل یکل

 استي وسی سرمو به حقوق و امور داخلکياجازه داده نخواھد شد تا 

 د،ي چنان تجاوز نمای زمانی افغانستان مداخله کند و اگر کسیخارج

 ».  کنمی گردنش را قطع مري شمشنيمن حاضرم با ا

غانستان دچار  هللا خان به مقصد استرداد کامل استق/ل افامان

 کرد،ي آنراحل می فعال و جدیپلماسي دقي از طردي بود که بایمشک/ت

 ی که آنرا کشورھاگرددي مسري می وقتی حصول استق/ل واقعرايز

 آنھا در افغانستان یاسي سندگاني بشناسند و نماتيجھان به رسم

 نيدرا.  با جھان برقرار گرددیاسي سبطحضور بھمرسانند تا روا

 تيتثب«  : کهسدي نوی آدامک افغانستان شناس مشھور مکيمورد لودو

 ممالک جھان شک ادي تعداد زراي آمد، زی کار مشکل به نظر منيا

 دست از افغانستان بردارد و آنرا به خود مردم آن ايداشتند که برتان

 اي و ھمجوار که ضد برتانهيواگذار شود؛ بنابرآن محض ممالک ھمسا

 به راني و اهي ترک،ی داشتند چون شورویردبوده و به افغانستان ھمد

 ». شناختندتي استق/ل افغانستان را بھرسمليکمال م

 ی اولتر از ھمه در مساعنکاري افغانستان دراتي موفقاريمع

 کشور نو به پا خاسته ني بود که ای المللني بیپلماسي در صحنه دیجد

 و به  دوری را با کشورھایپلماسي روابط دتي تثبتيو آزاد قابل
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 مھم فهي وظني انجام ایبرا.  حاصل کندی اروپائیخصوص قدرتھا

 دولت ري خان وزی محمد ولاستي تحت ررا یئتي امان هللا خان ھريام

 به تاشکند و از آنجا در ماه ١٩١٩ نخست در جونئتي کرد که ھنييتع

 متحده اnتي و ای از مراکز اروپائیاکتوبر به مسکو و سپس به تعداد

 را با کيپلوماتي دی دائمی دوسال توانست تماسھایت و ط رفکايامر

 برقرار سازد و یقونسل دفاتر جادي و ای تجارتیعقد قراردادھا

قابل .  کشدروني بیاسي بار اول ازگوشه انزوا سیافغانستان را برا

 در مآخذ متعدد از جمله دو تواني را مشتري باتيذکر است که جزئ

 از ی تعدادديعه کرد که شا آدامک مطالکيکتاب مشھور لودو

 )١( . داشته باشندیھموطنان با کتب او آشنائ

 کي نوشته به ني توجه را دراخواھمي مختصر محي توضني ابا

 یکائي پوnدا  افغانستان شناس امروني جلب کنم که لگريکتاب مھم د

 اnتي افغانستان و ایکشور شاھ» درکتاب مشھور خود تحت عنوان

او در فصل سوم . است«  نوشته ١٩٧٨ تا١٩٢٨متحده از سال 

 امان حضرتي اعلی به ت/ش ھاع کتاب راجني ا)کيپلماتي دیشناسائ(

 شناختن دولت مستقل تيهللا خان و حکومت اودرجھت به رسم

 ی به نکاتکاي وامری اروپائی از حکومت ھای بعضلهيافغانستان بوس

. ارتباط دارد با موضوع استق/ل افغانستان مي که مستقرديگيتماس م

 فصل ني نکات مھم ای به اقتباس ازبعضخواھمي نوشته منيدرا

 کي موضوع استرداد کامل استق/ل کشوربا استناد تيني تا عبپردازم

 در شتري که طالب معلومات بزي خوانندگان عزیگربرايمأخذ مھم د

 )٢(. باشند، واضح گردد نهيزم

ستان در سطح  افغانکيپلوماتي دیشناسائ« :سدي نوی مپوnدا

 مطلق ، اري و اختاستي سی دولت مستقل و داراکي بعنوان یجھان
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 امان هللا خان قرار گرفت، آنھم ی خارجاستي از اھداف عمده سیکي

 به ١٩١٩ هللا خان در سال بيرحبي او متعاقب قتل پدرش امکهيوقت

 و معاھده ١٩١٩ در سال سي  انگلفغانجنگ سوم ا. ديمقام امارت رس

 با داري داد و معاھده صلح پااني سال پاني که جنگ را درعیراولپند

 ھمه منتج به د،ي به امضا رس]درکابل[ ١٩٢١ که در سال ري کبهيبرتان

 ی و حق آنرا در اداره امور خارجدياستق/ل کامل افغانستان گرد

 که افغانستان برطبق معاھده گندمک در یخودش پوره اعاده نمود، حق

 واگذار ھاي به برتانوسينگ دوم افغان  انگل ججهي در نت١٨٧٩سال 

 ».کرده بود

 محمد استي به ری عالئتي ھکي ارتباط پوnدا از اعزام ني ادر

 از دول عمده داري دی برا١٩١٩ در اواخر سال ی خان دروازیول

 از موقف کيپلوماتي دی تا شناسائکندي مادي متحده اnتي و ایاروپائ

 ی و مديًکشور کام/مستقل حاصل نما کي ثي افغانستان را به حديجد

 وھم از طرف نني ھم ازطرف لد،ي مسکو رسه بئتي ھیوقت« :سدينو

 .دي کامل م/قات گردفاتي با تشری امورخارجساري  کم- نيچريچ

 کي بلشومي الفور تعارف شد و رژی افغانستان علیشناسائ

.  شناختتي بود که استق/ل افغانستان را برسمی کشورنياول

 ی عمومجاني بودند تا ھلي شان ماخي مقطع از تارني دراھايشورو

 خود فرو ی مرکزیاي آسی طلبان مسلمان را در امپراتوریجدائ

 ري کبهي برتانهي شان عله را در مبارزیائي آسینشانند و کشور ھا

 اري اثر بسی ازطرف اتحاد شوروی فوریشناسائ. بجانب خود بکشانند

 ». بر افغانھا بجا گذاشتیمساعد

 از مسکو سفر ی محمد ولئتيھ« :دي افزای در ادامه مپوnدا

 ی عمده اروپا ادامه داد و نه تنھا درجستجوی ھاتختي پایخود را بسو
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 ی موارد موافقت کرد تا قرار داد ھای بود، بلکه در بعضیشناسائ

 ضمن نيدرا.  مختلف امضا کندی مناسب را با حکومتھایتجارت

 معاھده مؤدت کي بودند تا درباره رستاده ف را به کابلیئتي ھھايشورو

 از حکومت ی برتانوئتي ھکي زمان نيدرع.  مذاکره کندیو دوست

 را ی معاھده صلح نھائکي تا کرديھند در افغانستان بود و کوشش م

 .درکابل عقد کند

 نيبه ا]  ھا برخورد کرده بودیچدگي به پشاني امذاکرات

 حکومت ھند انيمعاھده م ی و چگونگتيکه راجع به ماھ[ بيترت

 در لندن عدم موافقت قابل م/حظه ی و حکومت امپراتوریبرتانو

 استق/ل دي که باکردي احساس میني واقعبی از رویاول: وجود داشت

 شده از جانب لندن را کتهي داستي کند و سقيکامل افغانستان را تصد

 ی باقهيناي در داخل ساحه نفوذ برتستي بای افغانستان منکهي برایمبن

 نيا.  جلوه دھدتي آزاد باشد، کم اھمیبماند و از ھر گونه نفوذ روس

 از آنچه nزم بود، به درازا شيامر باعث شد که مذاکرات درکابل ب

 ی کرد که کشورھایري ضمن لندن چنان موضع گنيدرا. بکشد

 سي افغان  انگلی تا معاھده نھائندي نمای خودداری از شناسائديگربايد

 در ايتاليا  کهافتي اط/ع هي برتانکهيبنابرآن ھنگام. م برسدبه اتما

 با ی و قونسلی روابط تجارتنهي در زمی قرار دادیشرف امضا

 احتجاج ايتالي به حکومت اهي وزارت خارجه برتانباشد،يافغانستان م

 ی موافقتنامه الي درشرف تکمهيدراحتجاج ذکر شده بود که برتان. کرد

 را درآن هي برتر و حاکم برتانیاسينفوذ س "با افغانستان است که

 .»خواھد کرد" قيصدکشور ت

 معاھده ی مذاکره برایدراثنا«: سازد که ی خاطر نشان مپوnدا

به امان هللا " حضرتياعل" لقب ی لندن از اعطاس،ي افغان  انگل٨١٠٨
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 خود در ھند اط/ع دي جدندهيآنھا ھمچنان به نما. ديخان امتناع ورز

 در یريي تغچي استق/ل ازطرف افغانستان، ھیبا وجود ادعادادند که 

 با یندگانيافغانھا توقع داشتند که نما.  نخواھد دادی روی وفيوظا

ً ھا در ابراز موافقت nزم قصدا امروز یلندن مبادله کنند، اما برتانو

 ري وزثي وزارت خارجه را به حندهي نماکيو فردا کردند و ارسال 

در مذاکرات مربوط معاھده کابل .  انداختندقي تعومختار به کابل به

 فرستاده شده بود، ازطرف سکرتر امور ندن که از لی ماموریبجا

امان هللا خان .  شدی متيھدا"  دابسیسر ھنر "یخارجه ھند برتانو

 سلطان و کي ثي فرستاد و او را به حهي به پادشاه برتانیًراسا نامه ا

 ني جورج پنجم ھرگز به اهيه برتان پادشای برادر خطاب کرد، ولکي

 ».نامه پاسخ نداد

 خان ی محمد ولاستي به ری افغانئتي ھداري درباره دپوnدا

 که پس ١٩٢١در آگست" nرد کرزن "هي خارجه برتانريدرلندن با وز

 شده دهي فھمشي پنيازا« :سدي نویاز سفر واشنگتن صورت گرفت، م

 مواجه ی سردیرائيبا پذ سرخ ني قالیبجا[ ی افغانئتيھ]بود که 

 متوقع بوده باشد، دي را باھاي خصومت برتانویمحمد ول. ديخواھد گرد

 را در لندن دارشي سرراست به واشنگتن رفته و دسي او از پاررايز

 از یکيnرد کرزن که نائب السلطنه ھند بود، . به آخر گذاشته بود

که محمد  یوقت. رفتيمخالفان سرسخت استق/ل افغانستان بشمار م

 ۀ تا دربارمود مختصر بعمل آورد و کوشش نیداري با او دیول

 شرفتيپ

 بطور کوتاه و تند اط/ع داده ی کابل گفتگو کند، به ومذاکرات

 آن ۀ است موکول به مذاکره کنندگان که درباری موضوعنيشد که ا

 یابي خواستار باریبعد از آن محمد ول. رندي بگميدر کابل تصم
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 نامه شخص امان هللا خان را به کيجورج پنجم شد تا بحضور پادشاه 

" دفتر ھند" تقاضا را از ني ادي او گفت که باهکرزن ب. دي نمامي تقدیو

 خارجه افغان درکابل احتجاج خشم ريوز»  .یمحمود طرز. بکند

 در مذاکرات ی برتانوندهيکه ھنوز نما"  دابسیسر ھنر" به یآلود

  ».بود، نوشت

« :کندي ماني بني چننهي افغانھا را در زم عکس العملپوnدا

 که با نزاع برسر استق/ل به یافغانھا به نوبت خود برشدت خصومت

 در اتحاد ی محمد ولئتيدرخ/ل اقامت ھ. وجود آمده بود، افزودند

 ی ھاهياني دراظھار بکي با ماموران بلشوئتي ھني ای اعضا،یشورو

 که دادندي و وعده مکردندي رقابت مھايتانو از بری جوئبي در عیعلن

 ظالمانه آنھا ی از عرش حکمروائهي استبداد برتانیدرجھت برانداز

 ».ندي نمای ھمکارنيبرمردمان مشرق زم

« :سدي نوی در واشنگتن می افغانئتي ھداري در مورد دپوnدا

 ی استق/ل افغانھا موقف رسمتي واقعرشي در پذهي برتانیلي میب

 ی حصول شناسائیکوشش افغانستان برا ھا را در برابر یکائيامر

 کي ی برای محمد ولئتياما توقعات ھ. ... .  گرفتري تأثريسخت ز

 بود و انتظار داشتند که به ادي زیلي خیکائي مساعد امراري بسیرائيپذ

 ی با گرمجوشدهي کشور تازه به استق/ل رسکي ندگاني نماثيح

 یکي کمک تخنیوع نبي ترتی آرزویًاستقبال خواھند شد و ظاھرا حت

 را داشتند که افغانستان را قادر خواھد کرد منابع ی تجارتازاتيو امت

 را ی ھند برتانوصار خود را متنوع سازد و دراثر آن انحیتجارت

 ».درھم شکند

 در ی محمد ولیوقت«:سدي نوی نشد، چنانچه پوnدا منطوري ااما

اواط/ع دھد که  مختصر نمود تا به داري دکاي امرري بود، با سفسيپار
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 خارجه ري از وزۀ خاص افغانستان حامل نامندهي به عنوان نمایو

 بوده است و اظھار داشت که کاي خارجه امرري وزیافغانستان عنوان

 برود تا استق/ل افغانستان را اع/م و مناسبات تنقصد دارد به واشنگ

 .دوستانه برقرار سازد

به " والس کمبل "کاير امري ، سفی محمد ولرفتني از پذشي پاما

 ی فکرليتلفون کرد تا تما" nرد ھاردنگ" در فرانسه هيربرتانيسف

 هي برتانريسف. دي معلوم نمای افغانئتي را نسبت به ھهيحکومت برتان

 آنرا در ی مساعاي ئتي ھني ای ھاتي فعالهيگفت که حکومت برتان

 و ندي بیم حکومات به چشم رضا و قبول نگري با دھاانعقاد موافقتنامه 

ما افغانستان را اگرچه به ظاھر مستقل است، ھنوز : ع/وه کرد که

 ما بوده و ما یاسي نفوذ سۀ که اندرون حوزمي شناسی میبعنوان کشور

 آن کشور ی ما به روابط خارجی بعدم دلبستگکهي ازھر اقدامميع/قمند

 ميدواري که ما امنستي امر اقتيحق. مي نمائیرياشارت کند، جلوگ

 ».مي آغاز کنبي قرندهي را با افغانستان در آیکتري نزداري بسۀبطرا

 پاسخ چنانکه به واشنگتن گزارش نيا« :داردي اذعان مپوnدا

 اnتي در ای محمد ولئتي سرد ھیرائيداده شد، بدون شک در پذ

 به ١٩٢١ی جو١٢n در ئتي ھیمع الوصف وقت.  نبودري تأثیمتحده ب

 تعارفات بي خارجه آن کشورترتواشنگتن مواصلت کرد، وزارت

 ري گرفت و قرار م/قات با وزارکيوي را در بندر نیمعمول گمرک

 با ١٩٢١ ی جو٢٠n در وزيھ.... گرفته شد" وزيچارلس ھ"خارجه 

 خارجه ري نامه وزی او م/قات کرد؛ محمد ولئتي و ھیمحمد ول

 ید نمود که درآن ابراز آرزومنمي را به او تقدیافغان محمود طرز

 متحده شده اnتي افغانستان و ااني مناسبات دوستانه می برقراریبرا
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 آن جھت لي بر استق/ل افغانستان و تمای محمدولیبطور شفاھ. بود

 . گذاشتدي تأکی و تجارتکيپلوماتي روابط دیبرقرار

 حسن استقبال ندگاني نمائتي در جواب گفت که او از ھوزيھ

.  کانگرس استۀصلي موکول به فکيتپلوماي روابط دسي اما تأسکند،يم

 وقت بدھد ني در ای به درخواست محمد ولی پاسختوانديبنابرآن او نم

 از ی و عارزي پاسخ مدتھا طفره آمنيا« : کهکندي محيپوnدا تصر

 سي وجود ندارد که تاسیچ مقررات قانوني ھراي بود، زتيخلوص ن

 کيپلوماتي دی شناسائی شرط قبلثي را به حکيپلماتي پوست دکي

 ». داندیnزم

 ی در آخر به نامه اوزيھ«:سدي نوی پوnدا مکهي طوربھرحال

 کيپلماتي روابط دسي عدم توافق بر تاسیً کتبا پاسخ داد و برایطرز

 م/قات با نهي زمئتي ھی عذر را آورد و اما برانيعاجل ع

 اطي احتی از روشي متحده را که برااnتي جمھور اسيرئ" ھاردنگ"

 ی افغانھا را به شناسائلي که تماد نکنیداده بودند که کارمشوره 

 امان هللا ري از جانب امی نامه ایمحمد ول.  فراھم ساختد،ي نماقيتشو

 امان ري نامه امنيدرا.  کردميتقد" ھاردنگ" جمھور سيخان را به رئ

 صادقانه ليهللا خان جلوس خود را بر تخت سلطنت اع/ن و تما

 افغانستان و اني مداري روابط دوستانه پایر برقرای را براشيخو

 ئتي جمھور از ھسيرئ.  متحده ابراز نموده بوداnتيحکومت ا

»  .کي سي نمود که امکان تاسحي حسن استقبال کرده و توضیاعزام

پسانتر ھاردنگ . ستي نسري کانگرس مصلهي بدون فکيپلوماتيدفتر د

 ». مفھوم به امان هللا خان نوشتني به عینامه ا

 یعي گرم و طباستمدارانهي سیمعھذا خودمان« :دي افزای مپوnدا

 به ی گفتگو از خود نشان داد، ازطرف محمد ولانيکه ھاردنگ درجر
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 روابط ی و مسئله برقراردي گردی استق/ل افغانستان تلقرفتني پذثيح

 انگاشته شد که یکي تخنصرفي مانع قانونکي بعنوان کيپلوماتيد

بھرحال .....قع مناسب آنرا برطرف خواھد کرد متحده درمواnتيا

 متحده در واقع افغانستان را اnتي ااي آنکهي درخصوص ایتجارب بعد

 را ببار آورد و یادي زی سردر گمر،ي خاي شناخته بود تيبه رسم

 بي ترتني ھمبه ».ديًسرانجام رشته روابط واقعا گره خورده و جر گرد

 ني برلس،ي دوبار از پار١٩٢٢چ  تا مار١٩٢١ از سپتمبری افغانئتيھ

 ١٩٢٢ لي شدند و در اپریرائي کرد و به اعزاز واکرام پذدنيو روم د

 افغانستان و فرانسه عقد ني مؤدت بماني پسي بازگشت به پارنيح

 سفر دوساله و زحمات فراوان باnخره ني اجهي که در نتديگرد

رانسه و ھمچنان  و فايتالي اه،ي ترکران،ي ا،ی با اتحاد شوروستانافغان

 امضا کرد و آن کشورھا ی دوستیمانھاي پگري دی تعداد کشورھاکي

 . پرداختندیاسي سندگانيبا افغانستان به تبادل نما

 ی باقدي سؤال و شک تردچي ھی با شرح مختصر فوق جااکنون

 کينبوده، بلکه " افسانه" ماند که استرداد استق/ل کامل افغانستان ینم

م اول با اع/م  انکار است که درقدرقابلي و غیخي مسلم تارتيواقع

 کي و با ديآغاز گرد)  و قندھاری جنوب،یمشرق(جھاد در سه جبھه 

 سپه ساnر محمد ی به سرگردگی محاذ جنوبدر موفق یاقدام نظام

 ھا و سي متارکه از طرف انگلشنھادي کرد و با پشرفتينادر خان پ

 و ی طوnنهي عملیز امان هللا خان غاري آن ازطرف امیقبول

 و ھند ی افغانی ھائتي ھني سه دوره مذاکره بی طیاسيدشوارس

 زمان با نيع و در افتي و کابل ادامه یوري در nھور، مسیبرتانو

 ی و برقرارکاي و امری اروپائی به کشور ھای افغاناري سئتياعزام ھ

 افغانستان از جانب استق/ل  از کشورھای با تعدادیاسيروابط س
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 افغانستان با عقد تي شناخته شد و در نھاتي آنھا به رسمیاريبس

 کهي و طوردي آزاد گردهي در کابل از چنگال برتان١٩٢١معاھده 

 دم دوره و دهي افغانستان سپخيدرافق تار« :سدي نوی آدامک مکيلودو

 و /ل افغان استقاني فرمانرواکهي گشت، درحالداري پدديعصر جد

 که اقي حفاظت کردند، اما بدان آرزو و اشتهروزمنداني خود را پیآزاد

  .» عمل بپوشانندۀ گردد، نتوانستند جاممي عظیرويافغانستان ن

  انيپا

  :مآخذ

 ،"بيست قرن اول نيمه در افغانستان خارجی روابط" :لودويک ، آدامک  -١

 آدامک، ٩٢- ٨٠ صفحه ش، ١٣٧٧ پشاور، فاضل،؛ محمد پوھاند :مترجم

 تا خان عبدالرحمن امير زمان از افغانستان سياسی روابط تاريخ" :لودويک

  پشاور چاپ زھما، محمد علی :مترجم ،"استق/ل

 متحده از سال اnتي افغانستان و ایکشورشاھ:  "/ي و پوnدا، لوني پوnدا، ل-٢

 فصل( اينيرجي ، و٨١١١ ،یريپوھاند غ/م صفدر پنجش: مترجم"١٩٧٣ تا١٨٢٨

 )٦٢- ٤٦کم،ازصيسوم، بخش 
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  رخی نظريات ھموطنان در اين رابطهب

 

   ٢٠١٤/ ٩/ ٧  متحدها:تي ا، ارياحسان هللا ما: سما

  

 !یستاني سی آقانيسيمي اکاددي محترم کانددانشمند

 تان به عنوان داکتر ی مضمون پرمحتواۀ با مطالعامروز

 را از قدرت دانش و استدnل چمداني ھني توجه اگري باردیزيستان

 ی ھاتي مدافع واقعثي شما منحنکهي نموده و ازاديلب و تجد تان جیقو

 به ديداري ماني را بقي حقاري کشور با جرأت و شھامت کم نظیخيتأر

 .ميگوي تان برکت ملم و به قستهينظر واn نگر

 ۀ برھني امرھمان است که افغانستان در حساسترتيواقع

 و تيام کشور و مردم خود قرار دارد و دشمنان تمیسرنوشت ساز

 ۀلي نابود کننده را باالوسی تا توطئه ھاکنندي می ما سعھني میآزاد

 . کنندادهي مردم افغان مشکوکند در کشور ما پدي از دکهيکسان و حلقات

 افغانستان و ملت معصوم آن یقي حقی دارم که حامماني امن

 جھان ني ولو دراتوانم،ي کرده میشگوئي را پیخداوند بوده و روز

 خواھد بود، که ی باقی روزگار سندۀته باشم اما درصفحوجود نداش

 و ملت آن دوباره به افتي نجات خواھد ی تباھۀ ورطنيافغانستان ازا

 . نمودھندافتخارات خود مباھات خوا

 اشخاص حاکم در افغانستان که ني شما ازایستاني سی آقاجناب

 هدي شان دی ھایشاني به وضاحت در پی مطلق شان مھر غ/متياکثر

 خودرا ی ادعاني که اخواھميمعذرت م. دي شود توقعات به جا نداریم

 .کنمي کاغذ درج می روانيعر
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 ازافتخارات کهي ای ھفتم ثورارزشھای بعد از کودتاافغانستان

 بنام افغان ی توسط کسانشد،ي ماديملت افغان بوده و به نام افغانستان 

ان ھنوز ھم  منظم دشمنۀ پروسکي یقدم به قدم پامال شده و رو

 .  شودی مبيتخر

 ني که بدنام تری کرزیائيحکومت ماف"  خود شما از ۀ گفتبنابر

من توقع ندارم که با ."  داده استیغاصبان حقوق بشر را درخود جا

 نعمت افغانھا و ني استق/ل افغانستان را، بزرگترلشي ذلۀدار ودست

 ۀ ملت آزادشي چند دھه پنهي پاری کنند و مانند سالھاليخاک شان، تجل

 . سازندکين جشن شکوھمند شريافغان را درا

 که به نام ی مرزروني بونيزي تلویھا نلي چدني امکانات دمن

 شما در مورد تبصره نموده کهي اند، ندارم و مصاحبه ایافغانھا مسم

 خودرا بنام کهي کساندانمينم.  من تکان دھنده بوده و استی براديا

 و ی درائدهي دني توان با چنیرند، چگونه م دای می معرفايافغان در دن

 از ري به غگانهي بسندگاني که نویخي تأرتيعاق وکيدنائت از 

 قابل نقض را ثبت ري غی اسنادی افغانطرفي وطن دوست و بنيمؤرخ

 . اوراق زمان نموده اند، رد نموده و طفره برود

 دي را رد نموده تأئیزي ستانفيخس ی شما ادعاھاکهي چنانبنده

" دکتورا  " تلي با تاافتهي مي شخص تعلکي که مي نمای و تأسف مکنميم

 ني کرده و چنی سفله سرائني باشد، چنمي انسان سقکي نکهيرازايغ

 .  گذاردی می را از خود به نشاناتيواھ

در : " دينگاري مني تان چنۀ سوم نوشتۀدر صفح!  محترمجناب

 از شاھان و کي چيھ معاصر افغانستان بعد از احمدشاه بابا، خيتأر

 شاه امان هللا يۀ جمھور افغانستان، به پاساني ورئرانيشھزادگان و ام

 قابل تأمل است که ی تا انداز اري حقني اۀديبه عق. "  رسندی نمیغاز

 با احترام .  کندی بحث را درمورد نمجابي جا انيدرا
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   ٢٠١٤/ ٧/٩ آلمان     ،  ی غفورمايش

 حاn در پورتال افغان ني را ھم وطنفي انسان شرکي دل درد

 نيمسي اکاددي نبشته تنھا درد دل محترم کاندنيا. جرمن مطالعه کردم

 انسان وطنم ونھاي بلکه آواز وجدان و قلب ملست،ي نیستاني سیآقا

 شان در یخي تأرگري افتخار داي و کي ھر روز ننديبياست که م

 - کشور صادق سي نوخي به تأریزھ. رديگي قرار م/ميمعرض ل

 ی نامچي صاحب، بدا به وطنفروشان که سزاوار ھیستانيمحترم س

  . ستندين

   

  ٢٠١٤/ ٨/٩   ی جرمن،نيبکيت-یديزرغونه عب

 صاحب به یستاني محترم سنيسي اکادمدي کاندمقالۀ ارتباط به در

 !یزيداکتر استان

 صاحب و ھمه وطنداران یستاني و سپاس بر شما محترم سس/م

 را ی تان بشدت ھر آن حرف و عمل اشخاصینکه با رسالت وجدا

 و استق/ل ی ارضتي تمام،یکپارچگي که دينمائي و رد محيتقب

 .دھنديافغانستان را مورد تعرض قرار م

 ھمتا و ی در نوع خود بی که منکر دستآوردھای ھمه آنانیبرا

 ما استند، جواب من ني سرزمیخي و مردان تارخي تارزيافتخار آم

 افتخار بزرگتر و با ارزشتر از آنچه دي نتوانسته اکهيتا زمان: نستيا

 ی آبائني سرزمی براديشوي تان آنرا منکر می کننده ابيکه با قلم تخر

 ی ھاشهي بھتر خواھد بود تا با سکوت، اندد،ياوريبتان به ارمغان 

  . دي خودتان نگھداری تانرا برایشھرت طلبانه ا
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   ٢٠١٤/ ٩/٩  اينفوري کالاز کاظم   دعبدهللايداکتر س

 و تصوف اتي که شخص وارد در مسائل الھیزني ستاداکتر

 کشور نه تنھا معلومات کم و اندک دارند، خي متأسفانه از تارباشند،يم

 آنھا به اي که گورساندي موضوع را به اثبات منيبلکه معلومات شان ا

خط "  با دو انگشت پنھان کردتوانيآفتاب را نم" ضرب المثل که نيا

 مورد استقuل ر دشاني ثابت کنند که اخواھندي و مدهيط/ن کشب
 با . انگشت پنھان کنندکي با یافغانستان توانسته اند آفتاب را حت

 شانرا در اناتي بدني گذشته نخواستم رنج شننيدرنظر داشت ھم

.  آن منصرف شدمدني کنم لذا از شنلي بر خود تحمري اخۀمصاحب

 یستاني جناب ساز.  استانيحاجت به ب است، چه انيبھرحال آنچه ع

وند به اخد.  مصاحبه تبصره کردندبصاحب تشکر که بر مطال

   حساب کند با احترامشيحسنات شان مثل ھم

   ٢٠١٤/ ١٠/٩   یجرمن،نيبکيت-یديزرغونه عب

 ! ک/م خانم صالحه وھاب واصلني شرۀ شاعربه

" در  شما زن فداکار و وفادار به وطن، ۀسرود!  گرانقدردوست

 اري، بس" بزرگوار یستاني سنيسي اکادميۀ دفاعۀ از مقالیارجگزار

 یالھ. دي دارباي زۀچه دست توانا و چه عاطف. مورد پسندم قرار گرفت

    .ديدر امان باش

   ٩/٢٠١٤/ ١٣ ھالند،صالحه وھاب واصل

 ! درود بر شمای گرامیدي خانم عبنمي نازنخواھر

 ميشناسيصاحب را ھمه م یستاني از محبت تان، جناب سممنونم

قلم . ميگردي بھره ور مشهي شان ھم ھمی تواناۀ خامیو از داده ھا

 ی ھاقتي که دارد خواسته فقط حقی و قصورینگارنده با تمام کم

 بزرگان ۀگفت.  منظوم سازدتي بزرگ و گسترده را در چند باريبس



 ٣٤٣                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 گري دکباري. »ستي کار ساده ندادن را در کوزه جا یبحر«است که 

  .دي پناه هللا باشدر. سپاس ی تان عالمتيز شما و حسن نا
  

 )ايميل(١٢/٩/٢٠١٤،کانادا،محمدمعصوم ھوتک

 د ترس/م او احترام وروسته جناب سيستاني صاحب

اعليحضرت اميرامان هللا خان په دفاع کي مي ستاسي درنه او علمي 

 ماھغه. خدای مو زموږ له سره مه اخله. وطندوستانه مقاله ولوستله

ويډيو ھم وکتله چي ستانيزي ويناپکښې کوله اوپه اورٻدونکوکي ئې 

مادافکرکاوه چي حسن کاکړ به ھم . ډاکټرحسن کاکړ ھم ناست وو

يوڅه ووايي ، يابه ئې وليکي، خوڅه مي تر اوسه نه دي په سترگه 

زه په دې شپو کي پخپلو معايناتو کي دونه مصروف يم چي .سوي

  . دوعاراته کوئ....نورھرڅه راڅخه پاته دي

  . معصوم ھوتکمخلص او ارادتمند

  

  )ايميل (٢٠١٤/ ٩/ ٢٢اياز نوري، ازھاليند ،

 ! صاحبیستاني جناب ستيافغان ملي شخص

 ده لهيھ. مځ سره مو په س/م او احترام لمانيړ کور د ھر غد

 ،ې وشوځېزه ھم دغه لس ور.  تاسو صحي حال بالکل شه ويېچ

البته د وطن اوضاع شه نه وه .  راغلمرتهې افغانستان نه بوادي د ھېچ

 . يړ مقاومت وکې خلک مجبور ول، چرګم

 موفق نه کني لړ غرمه ما ما ستاسو خدمت ته فون ھم وکنن

 د ھغه ېکني ستاسو لې کتونويما د افغان جرمن او دعوت په سا.  شولم

 په ارتباط اتوي افغاني نظرري د غزيي او جاسوس داکتر ستاننيملي خا

 علمي او یزه ستاسو په وطن دوستي او داس. ې ولوستېبرخو ک ۴په 

 محصل غازي مي د استق/ل او دھغه د عظتانمنطقي دفاع د افغانس



 ٣٤٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظيفۀ عناصرملی است

 تاسو ې او فخر کوم چمي ستاېرډٻ مان هللا خان په باب حضرتياعل

 ، ید داکتر صاحب زمان.   لروږ قوي ومبارز ورور مونېغوند

 ږس. مي ھم زه ستاېکنياو نورو ل اهګ ذرګ صاحب، عارف ري پامکاريپ

 د کني شو للځلمان د خلکو له خوا شه وواديکال د اماني جشن په ھ

 سره ناري کال فقط د پل محمود خان د مرې دولت له خوا لکه تلييتحم

 افسوس، .  ورنه وشوادي وي ې کابيد ملت په غ

 ته شه نانوي او نورو ملي خازيي ھر حال تاسو داکتر ستانپه

 یۍږ ژوندي او آباد راته اووسړدرس ورک

  اياز نوری  کشر ورورستاسو. او افغاني درنشتنهي مپه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


