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  61 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 4/ 15                 کانديد اکادميسين سيستانی                                                   

  

  تاريخ فرھنگ  نقد وتحليل چند نکته از

  )افغانستان در پنج قرن اخير(
  )ھابخشتمام (

  :مقدمه

ره را از ناسره سع�وه برمعنای خاص خود که نقد 

 به معناي قضاوت و ارزيابي ،ليدر مفھوم كجداکردن است، 

 آنچه بيشتر از نقدولی  .درباره اعمال، افكار و آثار ديگران است 

يابي ش سنجش و ارز، استادبا ومحققاننظر  مدبه طور اخص

دقيق و علمي درباره آثار و دستاوردھاي علمي نويسندگان، 

  .ھنرمندان و دانشمندان است

 شکل عاد مختلف يعنیبھترين نقد آنست  که يک اثر را از اب
ًطبعا ھراثری .  مورد ارزيابی قرار دھدومحتوا وپيام و پيامد اثر

ھرگاه دريک نقد جنبه ھای خوب ومثبت .جنبه ھای خوب وبد دارد

اثر  برجسته گردد و از جنبه ھای منفی آن صرف نظر شود، آن 

 نيز از ناقد خوشحال را نقد مثبت گويند که توجه خواننده را بسوی اثر جلب ميکند وصاحب اثر

ميگردد، و برعکس ھرگاه جنبه ھای بد ومخرب يک اثر برجسته شود، آنرا نقد منفی خوانند که نه 

 اثر کمتر ميسازد و به  تنھا باعث ناخرسندی صاحب اثر خواھد شد، بلکه رغبت خواننده را نسبت

                                                    .بدينوسيله اعتبار اثر درميان جامعه کم ميگردد

وجود دارد و اين نقد باعث ...ادبی و  سياسی و، فرھنگی،در تمامی عرصه ھا علمی امروزه نقد
 1. .با ديدی کار شناسانه انجام شود نقد بايد با رعايت اصول اخ�قی و .اثر يا شخص می شود پيشرفت

نقد  ناقد می بايد ھنگام. ستا  صداقت ناقدناگفته پيداست که آنچه ارزش يک نقد را باC می برد،

کردن اثری، وجدان خود را ناظر و قاضی بشمارد تا قلمش  در وادي دروغ و بھتان و افترا حركت 

  . نکند

نقطه  بھترين شيوه نقد يک اثر،آنست تا نقد عينی باشد، يعنی ناقد مھمترين کاستيھا، کمبوديھا و

سپس برای نشان دادن نواقص وکاستی ھای اثر،آن . ايدضعف ھای اثر را نشانی و ياد داشت نم

کاستی شايد درجم�ت يا پرگرافھا .  را درنقد خود انعکاس دھد و کلمات يا سطور جم�ت، پرگرافھا و

. نھفته باشد   در محتوا يا درونمايه متن و يا نظر آيددرنھفته باشد،يا در شيوه بيان و پرداخت موضوع 

سعی کند تا پيام نويسنده را اگر گنگ ومبھم باشد،از متن جم�ت و پرگرافھا در ھر صورت ناقد بايد 

                                            
  ويکی پيديای فارسی:رج-  1

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF( 
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ًمعموC روشي  كه به . ،آشکار نمايدشدهدر پشت ظاھر کلمات و جم�ت متن نھفته  کشف کند و آنچه 

" تحليل محتوا"كشف رمز پنھان پيام نويسنده بپردازد و به عمق ساختار متون و اسناد نفوذ نمايد، آنرا 

  . 2يند گو

در بررسي شکل يک اثر، Cزم است به روش نگارش مؤلف، انسجام مطالب، شيوه ارجاع دھي 

شکل ظاھری يا ادبيات . تفسير اسناد مورد تحقيق، توجه شود نقل قول، سيستم استدCل و تشريح و

 . است نگارشی  يک اثر نيز از اھميت خاصی برخوردار
  

  :افغانستان در پنج قرن اخير

 ليسۀ استق�ل بدليل انتقاد از استبداد حکومت 11اب ميرمحمدصديق فرھنگ، از صنف مولف کت

شخص با استعداد وبا ھوش و ع�قمند مطالعه بود، براثر ت�ش  ھاشم خان  اخراج شده وچون

بعدھا به جنبش مشروطيت سوم تحت رھبری .  ومطالعات خود شخص با دانش وصاحب نظربارآمد

را "جريدۀ وطن«ھد صدارت شاه محمودخان پيوست  و مدتی مسئوليت نشرميرغ�م محمدغبار در ع

 با تعداد ديگری از عناصر مشروطه خواه زندانی شد، بقول 1952/ 1331در سال. بدوش داشت

گفته ھمرزمانش او به توصيه برادرش اما ب. 3خودش  مدت چھارسال را در زندان سپری کرده است

وسالھا قبل ازديگرھمرزمانش از گرفت  مبارزه دستراء بود، از سيد قاسم رشتيا، که منشی مجلس وز

   .زندان رھا شد و به کار در دولت پرداخت

فرھنگ، آثار متعدد علمی واقتصادی و تاريخی را از زبان انگليسی به زبان فارسی دری 

بنابرين با . را او نوشته است) دورۀ صفاريان(ترجمه کرده و بخشی از تاريخ افغانستان بعد از اس�م 

وجود تحصي�ت ناتمام، شخص صاحب ذکاوت وبا ص�حيت در نويسندگی بوده است ، يکی از 

   .تاليفات مشھور وی افغانستان در پنج قرن اخيراست

درجامعه شناسی گفته ميشود، انسان محصول شرايط اجتماعی و اقتصادی وفرھنگی محيط 

از مھر ورزيدن انسانی .اثير می پذيردزيست وپرورش خود است وخواھی نخواھی از اجتماع ت

و اين احساس در آدم . برانسان ديگر خوشحال ميگردد واز ديدن ظلم کسی بر ديگری ناراحت ميشود

  خودفرھنگ نيز به عنوان يک انسان از محيط ماحول. ھای مختلف به درجات متفاوت ديده ميشود

د طعم زندان و زجر تحريم از تحصيل را  او چون براثر فعاليت ھای سياسی خو.تاثير پذيرفته است

 چشيده است، بنابرين ھرکدام ازاين رنجھا در شکل گيری افکار ونظريات سياسی اش مؤثر بوده اند

وھنگامی که اثرش را مينوشته است، و پای اقشار اجتماعی درميان آمده است، احساس خوش بينی يا 

وحکومت ھای موروثی پشتون، تبارز کرده بدبينی اش بطور خود بخودی نسبت به اقوام واشخاص 

با مشورت برادر خود و  را نوشته  1964گفته ميشد او کسی بود که مسودۀ قانون اساسی . است

 از فعاليت ھای سياسی محروم ميکرد،در ی راخانواده سلطنتمنسوبان که  ،24ماده نجانيدن رشتيا درگ

 . انتقام خود را از داودخان گرفت واقع
  

  سوال برانگيز است ؟ پ يک کتاب تاريخ  بار چا25

  افغانستان در پنج قرن اخير،تأليف ميرمحمدصديق فرھنگ، بگفته پسرش مير محمدامين فرھنگ 

                                            
 سايت سازمان تبليغات اس&می" نقد وتحليل اثراصول " مقالۀ- 2
 1134، ص 2ايران،ج1371پ | افغانستان در پنج قرن اخير،چا- 3
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نخستين چاپ اين .  بار چاپ مجدد شده است25تا کنون در يک مباحثۀ فيسبوکی با آقای قاسم باز 

.  ھای بعدتر در ايران صورت گرفت چاپزا در امريکا با کم وکيف پائين تری 1986کتاب درسال

، و از تاريخ تا حقوق یدرافغانستان ھيچ کتابی از داستان ھای کوتاه ادبی گرفته تا مجموعه ھای شعر

جامعه افغانستان، جامعه ايست که . وسياست ، چنين مورد توجه وچاپ ھای مکرر قرار نگرفته است

 در صد است وآنگاه از ميان اين يک 75تا  70از در آن بيش  داد بيسوادان ومکتب نرفته گانتع

 به کتاب خوانی ومطالعه ع�قه  ندارند، وآنانی که دارند، بيشتر به ھاصد آندرچھارم باسوادان يک 

خنده وطنز ھای يا فکاھيات  اخبار و روزنامه  ومج�ت و يا به شعر وادبيات وداستانھای عاشقانه و

وازبقيه اگراھل مطالعه وتحقيقات تاريخی باشند، تعداد . به کتب تاريخینه  آور رغبت نشان ميدھند

.  نفر آنھم درميان استادان پوھنتونھا ومراکز علمی  بيشتر نخواھد بود3 - 2شان درھر ھزار نفراز 

برای چنين جامعه يی سوال برانگيز آن تاريخ فرھنگ و يا ھر يک ونيم سال بعد  بنابرين چاپ ھرساله

  نيست؟

 نشان ميدھد، با سوادان وحتی تحصيل کردگان ما ،اھل خريدن کتاب نيستند  تا جايی که تجربه

بنابرين کدام افراد اند که خريدار کتاب . واکثريت کتاب فروشان روزانه پنج جلد کتاب فروشات ندارند

افغانستان در پنج قرن اخيراستند؟ آيا از عوايد فروش کتاب ميتوان ھرساله  مصارف چاپ مجدد کتاب 

پس اين ھمه مصارف را کی پرداخته ميتواند؟ چرا برای چاپ . ه و تدارک کرد؟ گمان نکنم را تھي

مجدد اين کتاب، اين ھمه ت�ش ومصرف صورت گرفته است؟ آيا اين کتاب از لحاظ محتوا وادبيات  

بلند تر ويا از سراج التواريخ،  فيض ) افغانستان در مسير تاريخ(نگارشی خود از تاريخ غبار

تاريخ غبار پس چرا تاريخ ھای مھمتری از قبيل ! ھرگز نهاتب، کاملتر و قابل اعتماد تر است ؟محمدک

  نميشوند؟مثل تاريخ فرھنگ تجديد چاپ و سراج التواريخ  

 از لحاظ  اخيرمنکه ھرسه کتاب را خوانده ام ودارم، ميتوانم بگويم که  افغانستان در پنج قرن

گز به پايه کتاب افغانستان درمسيرتاريخ غبار نميرسد، بلکه رحتوا وشيوه تحليل وتعليل خود، ھم

صرف در ارجاع دھی منابع مورد استفاده خود نسبت به تاريخ غبار معياری تراست واين مساله 

  !آنقدراھميت ندارد که باعث گردد ھرسال يا ھر يک ونيم سال  يک بار آن کتاب تجديد چاپ شود؟

  يکی،: رھنگ موجود است که در تاريخ غبار موجود نيستبه نظر من دوچيزدر کتاب تاريخ ف

شرح حادثۀ فاجعه بار کودتای ثور برھبری حزب دموکراتيک خلق افغانستان وپی آمدھای آن است که 

مورد دلچسپی جامعه افغانی وجھانی قرارگرفت و در حيات غبار  چنين حادثه يی برای استقرار يک 

 را که یآثار  سخت ع�قمند بودند تا مي ومخالفان آن رژ.نداده بودنظام ايديولوژيک در افغانستان رخ 

، در دوره تجاوز شورويھا بود پشتونھا درکشور تيحاکمدرضديت با ا ي ومي کامل با آن رژتيدر ضد

  . بخوانند

 فرھنگ در لفافۀ روايات تاريخی، زيگنالھا وپيامھايی به اقوام غير پشتون مخابره ميکند دومی،

ن پيامھا در سالھای پس از سقوط نظام چپی درافغانستان، برای اقوام وسازمانھای قومی که اثرات آ

. ومذھبی غير پشتون دستاويزی جھت ستيزه جوئی وجنگ ھای قوی درشمال ھندوکش گرديده است

براثر تاثيرات سوء پيامھای کتاب فرھنگ است که مسالۀ تعويض نام افغانستان از يک سو و موضوع 

  ی وبخصوص کوچ دادن پشتونھا از شمال ھندوکش بجنوب آن از سوی ديگر در سه دھه پشتون ستيز

  .اخيراوج گرفت
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بنابرارسال چنين پيام ھای نفاق انگيز است که کتاب فرھنگ از سوی حلقات وسازمانھای ضد 

خوشبختانه درکتاب مرحوم غبار، حرف وحديثی .وحدت ملی افغانستان ھرساله چاپ وتکثير ميگردد

  .نميخورد ز آن بوی افتراق قومی وتصفيه حساب ھای تاريخی بلند شود به نظرکه ا
  

  :کتاب فرھنگزکتاب من بخاطر اقتباس ابراعتراض 

ھنگامی که من به عنوان يک پناھنده در کمپ پناھندگی ساگوسن در حومۀ 1995درسال 

. بودندرمورد افغانستان  داشتم ولی کتاب برای مطالعه  برای مطالعهگوتنبرگ سويدن بودم، وقت زياد

چون  افغانھای زيادی از داکتر وماستر . يکی از ھموطنان ھزاره ما تاريخ فرھنگ را با خود داشت

آنھا ع�قمند  خواندن ازوجنرال گرفته تا ديپلومات واستاد پوھنتون درآن کمپ زندگی ميکردند وھريک 

شب کتاب را به امانت گرفتم و چند  منھم برای .ميخواندندميگرفتند ودند ، به نوبت  کتاب را بوآن کتاب 

با شتاب آنرا مرور کردم و درضمن خواندن قسمت ھای که به شيوه حکومتداری حزب دموکراتيک 

خلق تعلق داشت و اين شيوه باعث عکس العمل ھای مردم در برابر آن حزب گرديده بود، نقل برداشتم 

  .انعکاس دادم)  ثور وپيامد ھای آن درافغانستانمقدمه يی برکوتای(و آن مطالب را در کتاب خود

 درميان رگ سويدن چاپ شد و سبب زمزمه ھای منفی درشھرگوتنب1996کتاب من در 

مطلع 2000درسال .  که ھنوز اقامت نگرفته بودنددموکراتيک خلق گرديدحزب مھاجران منسوب به 

 سوی برخی ازعناصر پرچمی  که من ًگرديدم که کتابم بدون اجازه من درپشاور مجددا چاپ شده و از

از نقش شان در تخريب پروسۀ صلح ملل متحد وسقوط دولت داکتر نجيب m نام برده بودم، در آن 

چون نسخه دوم آن بدست من نرسيده است،من نميدانم که چه چيزھايی برآن . دست کاری شده است

  .افزوده شده و چه چيزی از آن حذف شده است

 ازھواداران داکتر  عضوحزب دموکراتيک خلق و يکیمستمند، شاه محمود  آقای2012درسال 

 افغانستان در پنج ( فرھنگکتاببرمطالبی که من از  نوشت، و نجيب m ، نقد مفصلی برکتاب من

 اقتباس ر مورد رھبران حزب دموکراتيک خلق  وعکس العملھای مردم درمقابل شان د) قرن اخير

زيرا که . حذف نمايمممطالب را در چاپ بعدی کتابآن و تقاضا کرده بود تا  ضعترااًکرده بودم، شديدا 

  .استشده ه انه نوشتغرض در کتاب فرھنگ مآن مطالب 

کتاب   ،]"در افغانستان [ بر کودتای ثور وپيامد ھای آنه يیمقدم« : نوشته بودندمستمندآقای  

 شخصيت بزرگ علمی ،   اعظم سيستانیپر محتوای محترم کانديد اکاديميسن محمد وزين ، مستند و

 و ملی کشور بوده که حاوی مطالب کامp دلچسپ و خواندنی است و بسياری ازين مطالب  فرھنگی

 نيز از شواھد عينی و معتبر ۀچشم ديد خود محترم کانديد اکاديميسن محمد اعظم سيستانی بوده و عد

  .امعه افغانی به شمار ميرودنقل قول گرديده است که در زمره تاريخ زنده و عينی ج

در حاليکه بعضی مطالب که از ديگر مراجع اقتباس شده است حقيقت نداشته و فقط تبليغات 

يا مرجع اقتباس شده  ناشی از جنگ سرد بوده و نويسنده نيز ھيچگونه دCيل را برای اثبات خود و

 شخص بزرگوار محترم محمد تحرير نه نموده است که اين نقيصه از يکطرف در آينده باعث بدنامی

  ...اعظم سيستانی صاحب ميشود و از طرف ديگرھم سبب کم وزن شدن کتاب وزين شان نيز ميشود

يکی از دCيل من که اين نقد را بر کتاب وزين محترم سيستانی صاحب تحرير کردم ھمين است که 
بلکه چھره  .ردمند نفی کمستنه تنھا  ده آنراش اقتباس  منافق و غرض آلودکه از اشخاص جعلياتی
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 برای  را نيز افشا و به عوض آن حقايق را با اسناد مستند غرض تعويض جعليات که حقيقی جعلکار

   ".، تحرير شده است  مچاپ آينده کتاب مفيد دانست

در باره "  :نويسنده در بخش دوم نقد خودبراين پرگراف از کتاب فرھنگ اعتراض کرده مينويسد

 :مينويسد نکات جالبی نقل کرده » ف، لبيب« ثور فرھنگ از قول یدر کودتا ھا یدخالت شورو

m   بنام سرور منگل به حفيظ یمنصب    در کابل تھيه و توسط صاحبیدستور کودتا در سفارت شورو"

 86ص  (» به صاحب منصبان وابسته ارسال نمودیگ�بزو  آنرا ھمدست یامين فرستاده شد و و

 عوض Cزم به تذکر است که محترم سيستانی صاحب به ":منتقد مينويسد)"ثور  یا برکودتیمقدمه ا

، بايد نقدی را بر کتاب فرھنگ گالذکراز کتاب مير محمد صديق فرھن فوق  اقتباس کردن پراگراف

  ". صاحب مينوشت، بخصوص برھمين پراگراف

باس از کتاب فرھنگ، آن را ه که بايد قبل از اقتاز من توقع داشتآقای مستمند چنانکه ديده ميشود 

 انپژوھشگرروتين   کارمعمولی وکه نقل قول از يک اثر مطبوع،بدانند   آقای مستمند بايد؟ نقد ميکردم

 زمانی مطرح ميشود که پژوھشگرتأليف يا يک روايت از يک کتاب يک  اما نقد بر و . استانومحقق

روايت  من در مورداما  .داشته باشدز نيآن روايت را بھتر صورتشک پيدا کند وروايت  صحت آن در

 مشکوک ،که حامل پيامی برای حفيظ هللا امين بوده» سرورمنگل«نام صاحب منصبی بنام و» لبيب.ف«

 من او را تحصي�ت عالی،  بحيث وزيرقبل از رويکار آمدن کارمل و تقررسرورمنگل  زيرا . نشدم

  برای باراول.مي نداشتھمبا عرفتی شناخت ومھيچگونه  بعد از تقررش بحيث وزير نيز ونمی شناختم 

باھم معرفی   درشھر گوتنبرگ سويدن از نزديک ديدم و 2005 يا 2004سال  در سرور منگل رامن 

بود ،ولی مثل ظاھرشاه تاج " ظاھرشاه"م که نامش ختمی شنااز مردم پکتيا را خودم افغانی   .شديم

يک نام در دوساحه جداگانه از اامکان وجود دو نفر بس پ .وتختی نداشت واکنون در ھالند زندگی ميکند

 مساله اينوقت خود را به  ،شخصی نامذکر ھنگام  تا نويسندهبنابرين لزومی ندارد .امکان بدور نيست

دبنال ه  پژوھشگرميداند که ب.خيرجامعه وجود دارد يا  درھم به اين نام ديگری خص اشآيا اکه تلف کند 

  .اقتباس کند ظور مستند سازی نوشتۀ خويش و يا نقد وتحليل متن مورد نظر،بمنچه چيزی را چيست و 

اشخاص ديگری از قبيل داکتر کاکر،آقای ولسمل ،محترمه  اقتباس  من از کتاب فرھنگ،قبل از 

فرھنگ نقد ھايی مرحوم خانم پروين مجروح،آقای زرملوال وآقای فضل احمدزکريا، وغيره برکتاب 

وخود سرورمنگل نيزدر   انددهنکرشک وترديد »  سرورمنگل«نام دام آنھا بر ھيچ کمگرند بودنوشته 

به  که هبود» سرورمنگل«در افغانستان تنھا يک نفرکه وقت وزمانش به ترديد اين موضوع نپرداخته 

   .نمی شد  ومعاون صدراعظم وزير تحصي�ت عالیجناح خلق ارتباطی نداشته، ورنه 
  

  : يگران در تغيير ذھنيت من نسبت بفرھنگمقاAت داکترکاظم  ودتأثير 

منحيث يکی از اعضای مشروطيت سوم وابسته ميکردم که آقای فرھنگ تصور  منیيک زمان

  دولتمردانبسياریبر بايد از لحاظ تقوای سياسی  تحت رھبری ميرغ�م محمدغبار،» وطن«گروه به 

داتی که حشمت غبار در موخره جلد دوم وانتقا شته باشد،برادرخود رشتيا برتری دا ديگر واز جمله بر

که برچند خواھد بود بر او کرده است، ازنوعی کدورت ھای سياسی  »افغانستان درمسيرتاريخ «

لھادی داوی شخصيت ديگر فرھنگی کشورچون پوھاند عبدالحی حبيبی، نجيب m توروايانا ،عبدا

 در دفاع از خدمات فرھنگی مرحوم 2000در مقالتی که من درسال   بنابرين.وغيره وارد نموده است
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کتاب افغانستان درپنج قرن اخير ومؤلف آن  ، از4 در جواب حشمت خليل غبار نوشتم،پوھاند حبيبی

  . که ای کاش  نميکردم ،دمدفاع کر

چگونه داودخان را « اما افشاگری ھای که در مقاCت ممتع داکتر سيد عبدm کاظم تحت عنوان 
  و "در دادگاه مردم« زيرعنوان آقای ولی آريا،و مقاله  »ام تبديل کردند؟بيک مخالف سرسخت نظ

رين در مورد فرھنگ وبرادرش رشتيا، و تذکرات  داکتر حسن شرق درباره مقاله آقای نصير مھ

 صورت گرفته است، مرا به اين باور رسانيد تا بگويم کاش از ميرمحمد صديق وغيره سيدقاسم رشتيا،

شمت غبار دفاع نمی کردم واط�عات خود را در مورد محتوا و پيامھای تحريک فرھنگ،در برابر ح

ولی خوشبختانه که زنده ام .  مسکون درشمال ھندوکش کامل تر مينمودمیآميز کتاب او عليه پشتونھا

  .تا اشتباه  خود را با اين نوشته ام تصحيح وجبران کنم 

 به مطالعه کتاب فرھنگ نمودم و قبل از ھمه ًبعد از مطالعه مقاCت فوق الذکر من مجددا شروع

صورت گرفته  از سوی صاحب نظران افغان که بر کتاب افغانستان در پنج قرن اخير،را انتقاداتی 

فرھنگ را مرحوم  خود،  ھایدرنتيجه گيریمحترم ھريک از منتقدين بود، مطالعه کردم وديدم که 

ده اند و شخص فرھنگ و دوستانش به پاسخ آن کرنسبت به يکی ازاقوام بزرگ کشورمتھم به تعصب 

از کتاب فرھنگ را من تا ين فکرانداخت امرا به پاسخ ھای آنان واين انتقادات  .انتقادات پرداخته اند

کتاب از یھاي پيامنکات وبه  مندرنتيجه . ممطالعه وتحليل قرار دھمورد يامھايش پلحاظ محتوا و

ًکه واقعا به حال جامعه جنگزده و رنج کشيده ما مثل ته ام دست ياف »افغانستان در پنج قرن اخير«

بگويم که ھمه انتقادات مرحوم غبار درحق ميرمحمدصديق  فرھنگ  مميتوانو .زھر کشنده است

  .وبرادرش سيد قاسم رشتيا، درست وبجا بوده است

خدمت براستی در ، از مطالعه جلد دوم کتاب غبار بروشنی دانسته ميشود که سيدقاسم رشتيا

وبرعکس دشمن  وحفظ آن،وزارت وسفارت، از اين طريق در فکر رسيدن بمقام ھای  وسلطنت 

روشنفکران وعناصر ضد استبداد وسلطنت بوده و بنابرين ت�ش بخرج ميداده تا  برادرخود مير محمد 

تحت رھبری غبارمنصرف و با رژيم » وطن«صدق فرھنگ را از عضويت در گروه سياسی 

  . وھمنوا سازدسلطنت ھمکار 

ھنگامی که رشتيا بحيث منشی مجلس وزرا «:درين رابطه غبار روشنی می اندازد ومينويسد

چندين بار در دفتر شاه عالمی والی کابل، با برادر محبوس خود فرھنگ م�قات کرد وبا  کار ميکرد،

رده وباCخره وفرھنگ در برابر اين ھمه فشار ونيرنگ تاب نياو. وعده وعيد به اغوای وی پرداخت

تسليم شد وع�وه برآن سعی کرد که اين نکته را موجه جلوه دھد که دادن عريضه به حکومت برای 

به اين ترتيب ميرمحمدصديق فرھنگ يکی دو نفر . رھائی از حبس سياسی يک اقدام درست است

و ) غبار(ولی نگارنده کتاب . ديگر از اعضای محبوس حزب وطن را لغزانيده وبا خود ھمفکر ساخت

اکثريت اعضای محبوس حزب وطن بشمول سرورجويا وفتح محمد خان ميرزاد، با اين تسليم طلبی 

                                            
اولين « را  پدرخودنوشته است، کتاب) جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ(که بر کتاب پدرخويش   آقای حشمت خليل غبار در موخره اي-  4

افغانستان در « ظاھرا منظور شان از تاريخ ھای اقتباسی، کتاب .ناميده است» اقتباسی« را تاريخ ھای خوانده و بقيه» تاريخ علمی افغانستان
مرحوم سيد قاسم رشتيا، برادرشان پسندانه زيرا که ايشان ضمن انتقاد از موضع گيری ھای مصلحت . اثر فرھنگ تواند بود» پنج قرن اخير

ن از مبارزات سياسی و بريدن از حزب وطن تحت رھبری مرحوم غبار، متھم به مقام مير محمد صديق فرھنگ را نيز بخاطر دست کشيد
 ، 2افغانستان درمسيرتاريخ،جلد(.ناميده است» فرھنگ  با«  گونه اورا با ءپرستی بر اثر تلقينات برادرش مرحوم رشتيا نموده واستھزا

 )٢٧۵، ٢۵١صفحات 
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مخالفت شديد کرده وگفتند که ھيچگاھی به حکومت تسليم نشوند ومناعت وکرامت مردمی را که در 

با محمد ميرمحمدصديق پس ازرھايی اززندان ومتعاقب م�قات . راه آنھا مبارزه ميکنند، نگھدارند

داودخان صدراعظم، از اعضای حزب وطن دوری گزيده وچند سال بعد تر بحيث معين يک وزارت 

ع�وه ...مقررشد] يوگوس�يا[وسفير سلطنت خانواده حکمران دريک پايتخت حساس اروپائی) پ�ن:ظ(

، و ازدواج سيدفاروق فرھنگ با دختر m نواز ھندی(برآن فرھنگ از طريق خويشاوندی دوپسرش 

دختراحمدشاه خان وزير دربار و پسرکاکای (ازدواج سيد امين فرھنگ با خواھر اندر ملکه افغانستان 

  به اين ترتيب سيدقاسم که از . تماس نزديکتری پيدا کرد) سلطنت(با خانواده حکمران) نادرشاه بود

  5».م سياسی پيچانيدخدام سابقه دار خانوادۀ حکمران بود، به ھدفش رسيده ومير محمدصديق را در گلي

سيدقاسم « :غبار در مورد شخص سيدقاسم رشتيا اط�عات بيشتری بدست ميدھد ومينويسد

رشتيا، از خانواده ميرھاشم خان وزير ماليه و پسر سيد حبيب خان مستوفی کابل، از ايام جوانی سعی 

ا ميرزا محمدشاه خان ًاو ع�وتا براثر نزديکی خاص ب.ميکرد در خدمت خانواده حکمران پذيرفته شود

رئيس ضبط احواCت نظر خانواده حکمران را تاجائی بخود جلب کرد که نه تنھا رتبه ھای رياست، 

اعتماد خانوادۀ . وزارت وسفارتھای متعدد را بسرعت پيمود، بلکه عضو کابينه ھای متعدد نيز گرديد

ًاست مطبوعات وبعدا حکمران براين شخص بدرجه ای بود که به انتصاب وی به مقام ھای ري

ًمطبوعات وبعدا وزارت مطبوعات، در دورۀ ھای بسيار حساس، او عھده دار مراقبت، سانسر 

شبکۀ ضبط احواCت که در طول دورۀ خانواده . وکنترول آثار روشنفکران حقيقی افغانستان نيز گرديد

 وصدراعظم دستور ًحکمران، شاھرگ استبداد ومطلقيت درافغانستان بود، مستقيما وصرف از شاه

يگانه شخص ديگری که به ھدايت . ميگرفت و اسرار را تنھا به شاه وصدراعظم گزارش ميداد

صدراعظم دراين اسرار شرارت بار شريک بود، منشی مجلس وزرا می بود که بايد مورد اعتماد 

د، اين سيد قاسم رشتياھنگامی که بحيث منشی مجلس وزرا خدمت ميکر.عميق خانوادۀ حکمران باشد

  6 ».وظيفۀ خطيراستخباراتی را نيز برای خانواده حکمران انجام ميداد

اين افشاگريھا چی از زبان مير غ�م محمدغبار،وچی از قلم داکتر سيدعبدm کاظم وچه از قلم 

نصرمھرين، يا ولی آريا، يا شخصيت ھای ديگر ، ذھنيت مرا نسبت به فرھنگ تغيير داد و مرا وادار 
 اول از لحاظ شکل و :بدھمقرار   یابيفرھنگ را از دو لحاظ مورد ارزآقای تاريخ ًخصا ساخت تا ش

  .دوم از لحاظ محتوا

  

  : شکلازلحاظ

) صفحه 1167در( باب وسه ضميمه19حاوی ر،يافغانستان در پنج قرن اخ  لحاظ شکل،از

 و از اين جھت با  استی وتاريخیکتب مدارک   بر مآخذ ویدر آن، مبتنندرج مطالب منوشته شده و

وادبيات نگارش زبان  . است غبارخي از تارو روشمندانه تر. است برابر  معاصر یمتود تاريخ نگار

مولف کار خوبی کرده می بود اگر متن نقدھا را مثل جواب  اين نقد . کتاب نيز روان و قابل فھم است

ه ميشد وھزينه چاپ باC ميرفت، ھا در جلد دوم کتاب خود می گنجانيد، البته که برحجم کتاب افزود

   1167– 995معھذا ضميمه کردن  پاسخ ھا ومتن ھای قرار دادھای تاريخی افغانستان ازصفحه 

                                            
 250مريکا، صغبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد دوم،چاپ ا- 5
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  )ش1374جلد دوم،چاپ عرفان . (براھميت کتاب افزوده است

و  دارد  ھممثل تاريخ غبار از نظر شکلچشمگير ی کاستککتاب افغانستان درپنج قرن اخير ي

ً مث� شما برای . منابع در پايان کتاب استیعموم ست اع�م رجال واماکن و فھرست  فھرانفقدآن 

ناصرخان می بايد تمام کتاب را ورق بزنيد وآنرا با شتاب سيدالخان يافتن نام بيھقی يا خوشحال خان يا 

�وه بخوانيد تا به نام يکی ازاين اشخاص دست يابيد،بنابرين در شيوه ھای معاصر تاريخ نگاری ، ع

کردن فھرست ھای اع�م نام اشخاص واماکن واقوام وتيره وطوايف  برای رفع سرگردانی خواننده در 

  . پيدا کردن نام مورد نظر از از ضوابط وضرورت يک تاريخ خوب است
 

  : لحاظ محتوااز

منظور بتا  می طلبد  یادي است وفرصت زميحجکتابی  افغانستان در پنج قرن اخير،تاريخ 

به آن  رجوع کرده ام  ،ی کهمختلف  یدر فرصت ھامن  ی، ولگردد نقد ھمه جانبه  مطالعه کينگارش 

 به نکاتی برخورده ام که  برايم سوال برانگيز بوده است و Cزم بود تا برآن نکات   ، حين مطالعه

 بعد بنابرين نقد من برتمام متن ومحتوای کتاب نيست، بلکه برمحورسه نکته ميچرخد که . مکث کنم

  .بدانھا خواھم پرداخت

بعد در مورد محتوای کتاب نگاھی به پايان جلد دوم کتاب تاريخ فرھنگ ، نشان ميدھد که 

بر آن کتاب از جانب نقدھای  است و ی صورت گرفتهفحص ھاي بحث واول در امريکا، ازچاپ

خانم پروين از قبيل پوھاند داکتر کاکر، فيضی کابلی ،فيض احمدزکريا، صاحب نظران افغان، 

 صورت مجروح علی، آقای زرملوال،  وديگران در جريده اولس، بمديرت آقای ولسمل چاپ ناروی

از سوی ھواداران کتاب از جمله داکتر علی رضوی، ديد گاه ھا نيز  گرفته و جواب آن انتقادات و

مير عبدالرشيد بنيش، محمدابراھيم عفيفی،محمدسعيد فيضی، ولی پرخاش وشخص  مولف وپسرش 

  .داده شده استمحمدامين فرھنگ، 

، از جوابھای که به آنھا )که متن مقاCت شان در کتاب ديده نميشود(با توجه به نام منتقدان کتاب

داده شده، به نظرميرسد که اکثريت يا تمام آنھا از افغانھای پشتون تباراند وآنھای که به دفاع از تاريخ 

جبھه . تاجيکان و سيدھا ويا منسوب بخانواده مولف ميباشندمرحوم فرھنگ پرداخته اند، منسوب به

گيری منتقدين پشتون بيانگر اين نکته است که گويا آقای فرھنگ نظر مثبتی نسبت به پشتونھا نداشته و 

مطالبی که در مورد پشتونھا وس�طين پشتون در کتاب خود گرد آورده ، از روی تعصب نگارش 

  .ن را موضعگيريھای مدافعين کتاب فرھنگ بيشتر تقويت ميکننداين ادعای منتقدا. يافته است
  

  :تاريخ فرھنگ  ھای عمده پيام

چاپ ھای مکرر اين کتاب، بخاطرآن نيست که از لحاظ محتوای خود درمقايسه با تاريخ غبار 

زيگنالھا و پيامھای بگوش او اينست که  از محتوای کتاب  درسطح باCتری قرار دارد، بلکه بخاطر
  .کتاب مرحوم غبار اين زيگنالھا بگوش نميرسدازرسد که خوشبختانه مي

 که ديرسانم  به خواننده ی ھاامي پی، گاھخود مطالب کتاب ۀفرھنگ در خ�ل ارائمرحوم 

 از مطالب ی برخگر،ي سخن دهب .شوديم  باC ی مذھبی وحتی قومی ھازهي ستیاز آنھا بومتاسفانه 

 را دارند که ھر لحظه قابل انفجار ی خطرناکی ھاني متيثيح خود  هيونمارکتاب فرھنگ، از لحاظ د

  مردم   وبي را تخریوحدت مل  را فراھم سازند ویزبان  وی قومی برخورد ھایھا  نهي زمتوانندياند وم
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  . را بجان ھم اندازد 

اين پيامھا بيش از ھرموضوع ديگری مورد دلچسپی دشمنان افغانستان وبھره برداری درس 

گان غير پشتون وجريان ھای سياسی معروف به جمعيت اس�می و ستم ملی بخصوص گروه خواند

لطيف پدرام وجنبش ملی جنرال دوستم واقع گرديد وآنھا ھريک از ھمين پيامھای کتاب فرھنگ، به 

مودند وکينه ونفرت اقوام تاجيک و ترکتبار شمال را نسبت به پشتونھای حداعظمی سوء استفاده ن

يکجا با شورش ھای مردم درمقابل رژيم  چنانچه .ساختندترCيات شمال ھندوکش عميق مسکون در و

 و به قدرت  رسيدن تنظيم 1992اپريل پس از سقوط داکتر نجيب m در کودتای ثور و بخصوص 

ھای جھادی تحت زعامت برھان الدين ربانی واحمدشاه مسعود و قرار گرفتن جنرال دوستم درکنار 

ستم وتجاوز ظلم وپشتونھای ساکن دروCيات شمال ھندوکش بشکل بيرحمانه ای مورد دولت اس�می، 

تا آنکه طالبان ظھورکردند و گروه ھای تنظيمی را از وCيات جنوب وشمال ھندوکش . قرار گرفتند

 B52قوت مگر با سقوط طالبان توسط امريکا و .روفتند وپشتونھای شمال اندکی نفسی براحت کشيدند

ر آمدن مجدد ائت�ف شمال درکشور،با وجود حضور سمبوليک حامدکرزی به عنوان رئيس ، و رويکا

قوماندانان جھادی وابسته  جمھور، يک بار ديگر اقوام تاجيک وترکتبارتحت رھبری جنرال دوستم و

ضد اقوام پشتون ساکن در وCيات  به ربانی و جريان  ستم ملی وحتی قوماندانان شورای نظار، بر

 بغ�ن و تخار و تالقان و بلخ  وفارياب وميمنه  وسمنگان وحتی بادغيس، به دليل اينکه قندوز و

پشتونھا زمينھای مردم شمال ھندوکش را غصب کرده اند و بايد آن زمين ھا را ترک کنند و دوباره به 

 ھای ناموس خانواده منال و وCيات اصلی خود برگردند، حم�ت تبھکارانه ھمراه باتجاوز به مال و

پشتون انجام دادند و ده ھا ھزار خانوار پشتون مجبور به ترک خانه وزمين وکشت وکار خود شده به 

وCيات ننگرھار وقندھار مھاجر شدند وکرزی تا آخرين روز حکومت خود نتوانست آنھا را دوباره به 

  . اسکان درمحل ھای اولی شان جابجا نمايد

کمتر از کتاب پيامھای ضد وحدت ملی نمی بود، بسياردارای من يقين دارم که اگراين کتاب 

محتوای به ھمين دليل من در اين بررسی بيشتر به . ميگرديدمجدد افغانستان درمسير تاريخ غبار چاپ 

لف توجه کرده ام که درپشت عبارات وجم�تش نھفته اند و نتايج آن به کتاب، يعنی  به پيامھای مؤ

بيسواد وتاحدی از ھم گسسته ما خيلی خطرناک و زيانبار ارزيابی ًحال جامعه عقب مانده و اکثرا 

ميگردد و تاثيرات سوء آن را مردم شمال ھندوکش پس از سقوط دولت داکتر نجيب m ،وحاکميت 

 .ربانی وايت�ف شمال، بصورت فاجعه باری تجربه کردند

 تمام مسايلی است که  درتاريخ فرھنگ باCتر و پراھميت تر ازسه نکتهبنابرين از ديد من 
 به حيث داکترتاريخ در نقد خود متاسفانه به آنھا نپرداخته است؛ درحالی که از ھرسه ړپوھاند کاک

  .ومذھبی و پشتون ستيزی متساعد استمساله گند نفرت قومی 

 . مسالۀ نام افغانستان - 1

  . مساله جايگزين شدن ناقلين در شمال کشور- 2

  .ابر امير عبدالرحمن خاندر بر  علت شورش ھزاره ھا- 3

   از بحث بر وجه تسميه نام غلجی  يا غلزی که مخزن افغانی نعمت m  به نظرم اين مسايل

   بر ھريک از .ھروی ماخذ ومنبع  روايت اصلی فرھنگ وشخص کاکر قرارگرفته ، مھمتراست

   .ی داده خواھد شدمسايل فوق مکث وتبصره خواھد شد و از تاثيرات مخرب آن مسايل به جوانان آگاھ
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   )2017 /01/ 9 (بخش دوم

  

  !يک نام قديمی تر از ادعای فرھنگ استافغانستان، 1-
  

 ھوايـت خـوش ومنظرت دلستان    وطن ای نکونامـت افغانـستان   

 خـــاک درت ســرالـفـــت مــا و      روان بخش دلھاست بوم وبرت 
                                                                 )Pقاری عبد(  

جنجال برسر تغيير نام افغانستان وتغيير ھويت ملی در حلقات کی از نتايج کتاب فرھنگ ي
 در رسانه ھای جمعی افغانھا درخارج  وداخل سه دھه بدينسوازاست که پشتون غيرروشنفکری 

   .انعکاس وسيع داشته است

قرن اخير،  يک باب مستقل را برای نام خراسان تخصيص افغانستان در پنج فرھنگ درجلداول 
داده است، درحالی که اگر منظور ديگری نميداشت، می بايد اين باب را بنام افغانستان ميگذاشت 
وسپس در باره نام ھای ديگر وسابقه تاريخی نامھای کشور بحث ميراند، ولی او اين کار را نکرده 

 به ھمين .، وکم اھميت شمردن نام افغانستان بوده است چون ھدفش برجسته ساختن نام خراسان
 بنام 19که افغانستان قبل ازقرن  مورد  افغانستان به تکرار ميگويد خاطراودر يک پراگراف کوتاه در

  :ھای ديگری ياد ميشد

در دوره ھای جداگانه تاريخ ،کشوری که از سده نوزدھم به بعد بنام افغانستان شناخته شد«
بنابرين اگرپژوھندگان در ضمن تفحص در آثار . يش به نام ھای مختلف ياد شده استدراز مدت خو

ومدارک مربوط به قرون اولی و وسطی وحتی قرون جديد باين کلمه به عنوان نام دولت برنميخورند 
نبايد چنين نتيجه گيرند که سرزمين افغانستان سابقۀ تاريخی ندارد يا اينکه در آن ازمنه از تمدن 

 وکار برد نو بودن اصطSح افغانستان بعنوان نام کشورنگ بی بھره بوده است بلکه علت ھمان وفرھ
در دوره اسSمی تا اواسط قرن نزدھم افغانستان بيشتر بنام ... کلمات ديگر در ازمنه قبلی می باشد

  7».خراسان ياد ميشد

، از 1986کا درسالپس ازچاپ کتاب افغانستان در پنج قرن اخير،در امريبه نظرميرسد که 
 سر و ی قومی وسمتی وستمی وابسته اند، سوی تحصيل يافته گان غير پشتون که در سازمانھای سياس

تا تاسيس دولت ) م1217(از زمان ھجوم مغول درحالی که .  اوج گرفتی خراسان طلبیصدا ھا
يات افغانستان  درمدت شش قرن، ھيچ وCيتی از وC) مي�دی1747در(مستقل افغانستان در قندھار

ش  قرن   ش"خراسان" آقای فرھنگ فصلی را بنام نداشت تالزومی وھيچ ، ه استجزو خراسان نبود
قبل بدست يکی از فرزندان دلير اين سه قرن   افغانستان کشوری که قبل تخصيص بدھد، ولی برای

 چنين اقدامی  .دکنن ھمان فصل را عنوان گذاری ان ابدالی  بنيان گذاشته شد،سرزمين، بنام احمدخ
از اين  بنابرين آقای فرھنگ از اين عنوان گذاری و.  خاص مولف صورت گيردنميتواند بدون منظور

  .تذکرات مکرر ، منظورخاصی داشته است

توجه ياد ميکند، نخستين معاھده انگليس وايران عليه افغانستان که ازآنجافرھنگ افزون براين، 
برای باراول کلمه « در معاھدۀ مذکور :جلب ميکندانستان چنين تازه بودن نام افغخواننده را به 

    8 ».افغانستان به عنوان نام رسمی کشورکه در گذشته بنام ھای ديگرياد ميشد بکار رفته است

                                            
  مشھدايران1371،چاپ 31/32،ص1فرھنگ افغانستان در پنج قرن اخير،جلد- 7
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جم�ت فرھنگ، که من زير آنھا خط کشيده ام، پيامی مخابره ميکند که به مخالفان نام ونشان 
تعويض نام افغانستان را درسه دھه اخير مطرح کنند و مايۀ درد سر افغانستان انگيزه داده است تا 

در غير اين صورت واين ھدف، . برای فضای مطبوعات ومحيط ھای تحصيلی درجامعه گردند
 تحليل  را به حال کشور ما و ايرانفرھنگ می توانست ھدف وپيامدھای اين قرارداد ونتايج آن

   گليس از عقد اين قرارداد با ايران عليه افغانستان چی بود؟ وتجزيه  کند و نشان بدھد که منظور ان

چرا ايران چنين قراردادی را با انگليس عليه افغانستان امضاء نمود؟ آيا افغانستان در صدد 
  .لشکرکشی برايران بود؟ خير به ھيچوجه نبود

  

  :ھدف  انگليس از معاھده عليه فرانسه وافغانستان         

 بر ١٩ در سراسر قرن  و روس العلل تمام تھاجمات و تمام تجاوزات انگليسگفت که علت بايد 
ايران ، افغانستان و آسياى ميانه، موجوديت ھندوستان ثروتمند در مجاورت اين کشورھا بود که دول 

بدنبال جنگ ھاى چندين ساله ميان . استعمارى اروپا را چون گرگان ھارشده بسوى آن ثروتھا کشانيد
 ناپلئون ، پس از آنکه با عمليات جنگى خود ١٩نگليس در نيم قاره ھند، از آغاز قرن فرانسه و ا

ساختارھاى سياسى اروپاى غربى را درھم کوبيد و مردم آنرا مطيع خود ساخت ، ھمه جا بريتانياى 
کبير را به مصاف فراخواند و اما چون متوجه برترى نيروھاى دريائى بريتانيا براى کنترول راه ھاى 

اين امر . دريايى شد، در صدد برآمد تا راه ھاى نفوذ زمينى را بسوى ھندوستان مورد توجه قرار بدھد
مطالعه نقشه ھاى اسکندر کبير و سپس اعراب را بسوى ھندوستان بطور جدى وارد محاسبات نظامى 

  . و سياسى و سرنجام اقتصادى قدرت ھاى بين المللى ساخت

يا اھميت خطرات زمينى را در ماوراء مرزھاى ھندوستان از در نتيجه اين اوضاع ، بريتان
براى  با وجود آنکه انگليس ھا سعى کردند تا در اروپا. طريق ايران و افغانستان ، جدى تلقى نمود

ناپلئون امتيازاتى بدھند تا دست از رقابت در قلمرو مستعمرات انگليس بردارد، ولى اين سياست مؤثر 
اما اقدامات متقابل حربى انگليس . انگليس اع�ن جنگ داد ر را متصرف و باواقع نشد و ناپليون مص

سبب شکست نيروھاى فرانسه در مديترانه گرديد و ناپليون مجبور شد به فرانسه بازگردد، ولى از 
  .فکر حمله بر ھند وستان منصرف نگرديد

  باشتراک   ھندوستان ناپليون بعد از صلح با روسيه نقشه جديدى براى حمله به١٧٩٩ در سال 

بر طبق اين نقشه نيروھاى ھردو کشور بايستى از طريق ايران و افغانستان بر ھند . روسيه طرح کرد
  9. حمله ميکردند

در ھمين فرصت زمانشاه زمامدار افغانستان براى فتح دھلی دست به لشکرکشى زد وتا پنجاب 
 جوش و خروش مسلمانان آن ديار براى انگليس ھا از خبر لشکرکشى زمانشاه بر ھند و. پيش تاخت

پذيرائى از او ھمراه با اين افواه که زمانشاه با ناپلئون بناپارت بمنظور فتح ھند دست يکى کرده 
Cرد ويسلى حاکم اعلى کمپنى در کلکته .  زدند یبخوف افتادند و ب� فاصله دست به ديپلوماسى شديد

ب به بھادر جنگ نماينده کمپنى در بوشھر ھدايت داد تا با به نماينده ايرانى اCصل خود مھدى خان ملق
. دربار ايران تماس گرفته، ايران را بر ضد دولت افغانستان تحريک و به کمک انگليس اميدوار کند

 زمانشاه «: بار يافت و در ضمن مطالب ديگر اظھار داشت ) فتح عليشاه قاجار(مھديخان بحضور شاه
آنجا ظلم ميکند، ھزاران نفر شيعى از ظلم او بممالک کمپنى ھندشرقى که در Zھور است بر شيعان 

براى . پناھنده شده اند، اگر پادشاه ايران بر افغان ھا حمله نمايد، ثواب جميل حاصل خواھد کرد
                                            

 ، کتاب نشر و ترجمه هبنگا چاپ ، آذرين عباس دکتر ترجمه  کارلوترنزيو، پيو، دکتر ،از افغانستان و ايران در انگليس و روس  رقابت- 9

   ٩ ص ،١٩٨٩ ، اول شماره ، بلوچ فرھنگى و تحقيقى مجله  شوھاز، ، ١٥ ص ، ١٣٥٩ ، تھران



  
 

 

  61تر 12  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

راکه در ايران پناھنده است با نيروى کمکى به ) برادر زمانشاه(اينکار بھتر است محمودشاه 
   10».بر برادرش غلبه نمايد و ستمگرى زمانشاه بر شيعان خاتمه يابدافغانستان بفرستد تا 

بين زمانشاه و فتح على شاه قاجار وحدود آن مت خراسان کور سر حبّاتفاقا در اين ھنگام 
و اين پيش آمدھا کار تفتين انگليس را موثر تر ساخت و دولت ايران را بود مشک�تی بودجود آمده 

 رلشکرقاچا چونه که به Cھور رسيده بود، درخراسان مزاحمت خلق کند وبرآن داشت تا براى زمانشا
، شاه زمان مجبور گرديد از راه پشاور وقندھار خود را به حمله نمودبه تحريک انگليس برخراسان 

  . ت برساندھرا

سردار « رھنگ از قول سرجان ملکم ، اشاره به نامه ھاى ميکند که بين صدراعظم زمانشاه ف
m وقتى شاه « : و مينويسد که . و حاجى ابراھيم صدراعظم ايران رد وبدل شده بود»  خانرحمت

قاجار قريه مزينان سبزوار را محاصره کرد يک نفر افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم زمانشاه 
در اين نامه . نامه اى با چند شال ظريف به عنوان خلعت براى حاجى ابراھيم وزير اعظم قاجار آورد

اگر حکمران ايران از حمايت شھزاده محمود دست بکشد و « : زير اعظم زمانشاه نوشته بودو
اطمينان بدھدکه به متصرفات افغانستان حمله نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در 

جعفر خان بيات والى خراسان و (ن کشور ھندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت رؤساى خراسا
Pخود دارى خواھد )  يار خان از امراى طرفدار دولت درانى که بدست دولت ايران اسير شده بودند

   11 ».کرد و تمام ايالت را تا چند ميلى ھرات رھا خواھد کرد تابه تصرف شاه ايران درآيد

متصرفات خود تعجب آوراينست که زمانشاه چگونه با لشکر عظيم وآماده به نبرد در دفاع از از
 دست بردارد، او  محمودھزادهکه ايران از کمک به شی شرطحاضر شد به ، )خراسان(ب کشوردرغر

ايران که چنين تحفه بزرگ را از سوی زمانشاه ديد،ب�درنگ . نمايدمي صرف نظر از خراسان
فوق مه نابعد از نقل غبار .بدرخواست زمانشاه راضی شد و شھزاده محمود را از خود دور ساخت

شما بواسطه : نشان داد وبه شھزاده محمودگفت اين بارفتح عليشاه روی رضا«:که رده ع�وه کالذکر
. زمانشاه کنيدناسازگاری ھوا بايد به طبس ويا ترشيز اقامت نمائيد وتا سال آينده نميتوانيد اقدام  برضد 

از آن .دسای عرب آن منطقه امر خواھد شد که در حمله برھرات با شما کمک کننالبته در آينده برؤ
ببعد در يک روز زمانشاه از ھرات بقصد قندھار وفتح عليشاه از سبزوار به قصد تھران مراجعت 

  12».کردند

 ت بود که توطئه خطرناکی برضد اووقدر ھمين . توقف کردیچندزمانشاه در قندھار آمد و
ھندی  نفريک در حجره  قندھاربسرکردگی سردار پاينده خانخوانين وفيودالھای بزرگجمعی ازتوسط 
او  واستقرارشاه شجاع بجای وھدفش خلع زمانشاه از پادشاھیسازمان يافته بود  )ميان غ�م محمد(بنام
عملی گردد، منشی محمدشريف که خود توطئه  اما قبل از آنکه اين . بودکشتن رحمت m خان وزيرو

ًفورا تمام اعضای جمعيت زمانشاه  .کرد پادشاه افشا و شامل اين دسته بود،اسرارجمعيت را به وزير

از سوی  ھندوستان فرارکرده بود، که بقصدمياغ�م محمد ھندی . احضار واعدام نمودجدا جدا  را
منجمله فتح خان پسر اعدام شده وابستگان سران .دش وعدام دستگيررحمت m خان وزير فرستادگان 
 دادخان بارکزی ، دوخان وmبا برادران خود،ومھراب خان، شھسوارخان، گ بارکزائی پاينده خان

 ومحمدکريم خان عليزائی الوخان وتيمورخان الکوزائی، عبدالرسول خان، امام بخش خان، عبدالعزيز
برخی با . ند،از قندھار فرارکردمی رسيد نفر85  بهشانتعدادکه  ومنصور خان گرجی زائی وغيره

                                            
   ١٩٠ ص ،١ ج ، ايران چاپ ، اخير قرن پنج در  افغانستان- 10
 ٣٨٨ص ،1ج،غبار  ١٩2 ص ،١ ج ،  فرھنگ- 11
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 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

به شھزاده محمود  ) کرمانبمشھرر دوبروايت ديگر(ر ترشيز  به ايران رفتند ودھمراھی فتح خان
  13.دپيوستن

خود  سفير فوق العاده ، برھندزمانشاه  خطر حمله رفعمنظور ب انگليس ١٨٠١سال اوايل در 
 ١٨٠١ جنورى دھمدر. به دربار فتح عليخان قاجارفرستادعقد قراردادى برای سرجان ملکم را 

که برطبق آن از ھرگونه دخالت  ضاء کردعليه افغانستان امايران يک قرارداد با دولت سرجان ملکم 
اين قرار دادچنانکه قب� نيز ماده دوم . ّافغانھا وفرانسويان درھند و در ايران جدا جلو گيرى ميکرد

که به ھندوستان حمله نمايد، چونکه  ھرگاه پادشاه افغانستان تصميم بگيرد«:  ميگفت بيان گرديد،
انگلستان مى باشند، يک قشون کوه پيکر باتمام لوازم سکنه ھندوستان رعاياى اعليحضرت پادشاه 

و مھمات آن از طرف کار گزاران اعليحضرت قدر قدرت شاھنشاھى ايران به افغانستان مامور 
خواھد شدکه آن مملکت را خراب و ويران نمايد و تمام جديت و کوشش را بکار خواھند بردکه آن 

ھرگاه اتفاق افتد که پادشاه  «: چھارم بيان ميکردو ماده» .ملت بکلى مضمحل شده و پريشان گردد
انگليس به ايران ....افغانستان يا کسى از ملت فرانسه بخواھد با دولت شاھنشاھى داخل جنگ گردد

   14».کمک نظامى ميکند

تان وفرانسه، ھم ايران را برای اشغال قرارداد با ايران برضد افغانساين  با عقد انگليسھا
وھم زمانشان را ميد ساخت اونافرانسه را در تمام ت�شھايش برای فتح ھند ناکام  وھم خراسان تشويق

  .سر راه خود پس کردند از که خواب فتح ھندوستان را می ديد

مردی فتح خان « بقول پوھاند حبيبی . فتح خان بود،قندھاری فرارياناز ًقبS اشاره شدکه يکی
دارای  انی از فراه تا قندھاريگانه مرد ميدان ووشخصيت نافذی بود که در قبايل درقوی وھوشيار

وی دارای برادران زياد وفعال وقوی ودودمان او بعد ازخانواده شاھی . نيروی ملی شمرده ميشد
  15  ».يگانه منبع نيروی افغانی بود

برای حمله برشاه زمان وانھدام سلطنت او که پسر عمه اش ميشد، فتح خان شھزاده محمود را 
دا ميخواست چنين روزی را از خخيال سلطنت در سرداشت،  محمود که شاھزاده . تشويق کرد
شھزاده محمود در سيستان چندشب . با ھمراھی فتح خان بسوی افغانستان رھسپارگرديدوب�درنگ

مھمان ملک بھرام کيانی،زعيم سيستان شد وسپس دختر ملک بھرام را برای پسرخود شھزاده کامران 
بعد ازآن . حمود را با پول وافرادخود در تصرف سلطنت کابل کمک نمودبه زنی خواست وسپس م

 وبا کمک اقوام درانی مقيم فراه وھلمند برقندھار ندفراه شدمحمود وفتح خان با ھمراھان خويش وارد 
 وبعد از تسخير قندھار بسوی کابل شتافتند ودر جنگ بين مقروغزنی  لشکر فتح خان ندحمله برد

وسپس ج�ل اباد عقب نشست، بسوی کابل ه زمانشاه شکست خورد ه غالب آمد وبرنيروھای زمانشا
  .16)١٨٠١(دستگير و از نعمت بينائى محروم گرديد  تعقيب و قوتھای شاه محمودتوسط اما 

  

  :فرھنگ تفاوت نظر داکترجاويد از نظر

گليس نيز بجای افشای ھدف غايی اندکترجاويد با دريغ که يک دانشمند وصاحب نظر ديگر، 
گويد که نام افغانستان در نخستين قرارداد ميان ميع�قه گرفته نام افغانستان  سوابق ه بازاين قرارداد ،

" يا" خاک افغان"افغانستان بکار نرفته، بلکه بشکل انگليس وايران برضد افغانستان وفرانسه، 
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  ٢٧۴صُبيبی تاريخ مختصرافغانستان،ح-  15
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 ،نقش وزيرفتح خان وخاندان او در دولت سدوزائی،ازمن،فصل دوم ۵٠٧-۵٠٦ص افغانان،  الفنستون،- 
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ور رسمی بعد از تجاوز که نام افغانستان بطوسپس ع�وه ميکند  .17 .گفته شده است" سرزمين افغان
 بين شاه شجاع ومکناتن نماينده گورجنرال ١٨٣٩می ٧نخستين انگليس بر افغانستان ودرمعاھدۀ مورخ 

شده و قبل ازآن اين نام رسميت  ھند درقندھار ذکرشده و گويا ازآن ببعد افغانستان نام رسمی کشورما
  18.نداشته است

س ، دراين معاھده مھم سياسی، چرا بجای پادشاه   که نمايندگان ايران وانگليپيدا ميشودسوال 
اين . ھنوز ايالت خراسان جزء افغانستان بود ننوشتند، زيرا  نگفتند و"خراسان"افغانستان، پادشاه 

در ميان دول از عقد اين قرارداد تذکرنشان ميدھد که نام افغانستان به عنوان يک کشور مدتھا قبل 
  . شناخته شده بوده استمشھور ھمسايه يک نام قبول شده و

 نام ١٨٣٨ جون ٢٦که در معاھدۀ سه جانبۀ انگليس، رنجيت سنگ و شاه شجاع مورخه چنان
 ھمچنان در التوماتومی که کرنيل .19. آن معاھده ذکرشده، نه نام خراسان٧ در ماده افغانستان

کرده ، آمده است  مي�دی به پادشاه فارس تسليم ١٨٣٨ستوددارت نماينده دولت انگليس در سپتامبر
دولت بريتانيای عظمی دوام تسخير ھرات يا ھرقسمت ديگر افغانستان را توسط اعليحضرت .. .«:که

  »20....شمارد شما يک عمل خصومت آميز به مقابل انگلستان می

ميخواھند دو  دقت شود، ھر  الذکر فرھنگ وداکتر جاويدبلق به ديدگاه ھا و موضع گيريھای اگر
است که فقط بعد از معاھدات انگليسھا با ايران و يا با شاھان جديد افغانستان، يک نام بگويند که نام 

  .افغانستان مسجل شده است

پيش  نام افغانستان  است که گفته شودغيرقابل قبول  ضعيف وبه نظر من اين يک استدCل
 با انگليس شاه شجاع 1839قرارداد قبل ازيا   و1801انگليس با ايران در  ازامضای قرارداد

بايد پذيرفت که نام افغانستان قبل از امضای قرارداد ھای فوق الذکر معروف . رسميت نداشته است
 افغانستان نام ديگری را بر اين خطه بکار ببرند نامتوانستند غير از ھا نمیفارسبوده و انگليس ھا و يا 

ان افغانستان برآن حکمروائی ًو اصوC ھيچ نام ديگری نميتوانست معرف سرزمينی باشد که پادشاھ
  . داشتند

يکی از ماموران  جان فوستر:  که  ميگويدافغانستان،در بحثی زيرنام داکتر جاويدخود مرحوم 
 درعھد سلطنت تيمورشاه درانی ازبنگال حرکت کرد وازراه کابل به 1783 درھند شرقی انگليس

  : ی نوشت زيرعنوانکتابوبعد . . گلستان رفتقندھار وھرات و ايران واز آنجا به ان
» Travels over land from Bangal to England.via Afghanistan.1783«21.  

  .)سفراز بنگال تا انگلستان از راه افغانستان(
  

 که یسيجورج فورستر انگل" :دانشمند افغان جناب داکتر خالدی ضمن مقالته ای مينويسد
 پسر احمد شاه مورشاهي تی در زمان پادشاھ سال قبل از الفونستون،26 (1783- 1782 یدرسالھا

 و از آنجا هي پشاور، کابل، قندھار، ھرات و مشھد به روسر،ي قافلهء کاروان از راه کشمکيبا ) یدران
 و کندي ماديموصوف در کتاب سفرنامه خود از کشور افغانستان و دولت افغان بارھا . ..به لندن رفت

 چيموصوف بدون ھ. شدي خواند ممورشاهي بنام تطبهه در آنھا خ کداندي می دولت راھم مناطقنيحدود ا
 در عنوان کتاب خود منعکس ی نام را حتني و اکندي مادي بنام افغانستان ني سرزمني از ایديترد

                                            
17

  ١١۴ داکتر جاويد، اوستا، ص -  
18

  ١٢٨ داکتر جاويد، اوستا،ص -  
  ٣٢٣، ص١گی اميردوست محمدخان، ترجمه دکتورھاشميان، ج موھن Aل کشميری،زند-  19
20

  ٣٤٨ ، ص اثرھمان-  
 122داکترجاويد،اوستا،ص- 21
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 دولت او مشخص تيمومي تحت قینھاي سرزممورشاهي در زمان تی حتنميبي مکهيبنابر آن طور. سازديم
 کامل تي حاکممورشاهي کشور ھم افغانستان بود و تني ااسم شديوانده مبود و در آن بنام او خطبه خ

C22 ". ھا داشتني سرزمني ایبا  

چنانکه ديده ميشود جان فوستر درعنوان  سفرنامه خود ازکشور ما بنام افغانستان،اسم می 
ا به بنابرين اين نکته نشان ميدھد که در دوران سلطنت تيمورشاه درانی کشورم. برد، نه خراسان

ه وشناخته ميشد، ووقتی در دوران تيمورشاه افغانستان يک نام معروف اسم  افغانستان ناميد
ورسمی کشور بود، کدام عقل سالم باور نخواھد کرد که در زمان احمدشاه نام افغانستان براين خطه 

م کشورما پرواضح است که اين نام در زمان احمدشاه بابا نا.وقلمرو وسيع او استعمال نميشده است
بوده است ودر روزھای جمعه خطبۀ نماز جمعه بنام احمدشاه پآدشاه افغانستان گفته ميشده نه بنام 

  !خرسان يا ديگرنامی

اين باشد که نام افغانستان در خارج معاھدات بين المللی معتبر " افغانستان ستيزان"اگر مقصود  
 1801تا  1747دراز زمان تاسيس کشور ايشان لطف کنند و نشان بدھند که :نيست، پس بايد گفت

 غانستان به کار رفته است؟اف کشوربه عنوان نام رسمی » خراسان«نام  کدام معاھدۀ بين المللیدر
در قرن ھژدھم " :افزون براين بگفتۀ داکتر صاحب خالدی. معلومدار که چنين سندی در ميان نيست

 ی دولتھارهي و غی دولت عثمان،یرزا تهءي را بشمول افغانستان، فارس، روسی دولتچيحدود ھ
  23 ". نکرده بودندنيي تعی المللنيمقتدر آنزمان معاھدات ب

 که انگليس ھا برای حفظ سرحدات ھندوستان از ترس روسھا، به امضای ١٩تا آغاز قرن 
) ١٨٠٩در( وسپس با رنجيت سنگ زعيم پنجاب) ١٨٠١در(معاھدات دو جانبه سياسی ابتدا با ايران 

مبادرت ورزيدند، در تمام اين معاھدات از زمامداران ) ١٨٠٩در(  شاه شجاع سدوزائیو بعد با
 نيز در ھيچ ١٩سرزمين ما به عنوان پادشاه افغانستان نام برده شده، نه پادشاه خراسان و پيش از قرن 

ا که زمامداران کشورما با کشورھای ھمسايه به امض پيمانی وجود نداردھيچ زمانی وھيچ رويدادی، 
  .ذکر شده باشد" خراسان" رسانده باشند و درآن نام رسمی  کشورما 

  

  از چشم انداز تاريخخراسان واما 

ھرکسی که کمترين مطالعه ای درتاريخ افغانستان، ايران وآسيای ميانه در دوره اس�می داشته 
  اکثريت قيامھا باشد، نميتواند ازنام وموجوديت خراسان درتاريخ وجغرافيای منطقه انکار کند، زيرا

وشورش ھای ضد استبدادی در دورۀ امويان وعباسيان از خراسان وسيستان ظھور کرده اند ومورخان 
خردادبه ومسعودی و اصطخری و ابن حوقل ومقدسی و  ابنوجغرافيه نگاران عھد عباسی،از قبيل 

 احمد ابن واضح ناز آن ميا. اوضاع سياسی وجغرافيايی خراسان را مشخص کرده انديعقوبی وغيره ،
وZيت خراسان را ازگرگان تا نيشاپور و بلخ و )  ھجری٢٩٢فوت (يعقوبی مؤرخ عھد طاھريان 

   24. بخارا حساب ميکند

 از اھل گوزکانان )ھجری٣٧٢تاليف در(مؤلف حدود العالم جغرافيه نويس کشورما، و
رگان وشمال آنرا حدود خراسان را ازجانب شرق ھندوستان و مغرب آنرا نواحی گ،) جوزجان(

 رودجيحون تعيين کرده وتخارستان وبلخ و فارياب و ب�دشمال ھندوکش را خراسان يا نواحی آن مي

                                            
22

  2017 جنوری20 داکترنوراحمدخالدی، بازنگری به تاريخ افغانستان، سايت افغان سباون،-  
23

  2017 جنوری20 بازنگری به تاريخ افغانستان، سايت افغان سباون،-  
 ۵ و۴مارۀ اول ، سال اول ، مقالۀ خراسان ، بقلم حبيبی ، ص  مجلۀ خراسان ، ش- 24
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پيوسته دستخوش در قرون وسطی آنچه مسلم است اينست که حدود وثغور خراسان . 25 .شمارد
 . رخدادھای سياسی منطقه بوده است

قفه ھا تاريخ  وجغرافيای خراسان را  سال با و26، مدت 2006 تا سال1981من  از سال 
وديده ام که مورخان نامدار کشور از قبيل مرحوم غبار ومرحوم پوھاند عبدالحی  .مطالعه کرده ام

 در اکادمی 1983منھم در .حبيبی، وديگران ، ھرکدام رساله يا مقاله ای در باره خراسان نوشته اند
نوشته ام که از  درخراسان قرون وسطی قانیجنبش ھای دھمالکيت ارضی و در مورد علوم  کتابی
  .علوم افغانستان به چاپ رسيده استسوی اکادمی 

 خواست اصلی افغانستان ستيزان ، ثبوت  خراسان بزرگ ويا کهاذعان کنم ميتوانم بنابرين 
   .بجای نام افغانستان استخراسان کوچک نيست، بلکه مساله طرح جايگزين کردن نام 

 1935 سال قبل از امروز بنام فارس شناخته ميشد، اما در80ه ايران تاپيش از ھمه ما ميدانيم ک
دولت آن کشور نام ايران را بجای فارس تعويض کرد وبرسميت شناخت واز آن بعد در ايران کدام 

سال قبل  270سروصدای برای برگشت دوباره فارس بجای ايران ديده نشد ، واما در افغانستان که 
خان ابدالی موفق گرديد در قندھار مرکز آنروزی فغانستان تھداب دولت مستقلی را مردی بنام احمد

بگذارد تا مردمان افغانستان منبعد حاکم برسرنوشت خود باشند، واز ھيچ قدرت خارجی اطاعت 
عده ای افراد مزدور صفت بنای ريشخند   ھمزمان با تجاوز شوروی به کشورماکهنداشته باشند، چرا

 سردار صيت ھای ملی پشتون از قبيل احمدشاه بابا، ميرويس نيکه  ، وزيراکبرخان  ووتوھين به شخ
ايوب وامان m خان وغيره را شروع کردند وسپس موضوغ تغيير وتعويض نام کشور را مطرح 

   .کردند 

 وبخصوص بعد ازسقوط دولت داکترنجيب m 1989پس ازخروج شوروی از افغانستان در
متاسفانه در پوھنتون کابل  استادان تاريخ مدن ربانی بحيث رئيس دولت اس�می، و رويکار آ1992در

  . وقت شاگردان خود را با توھين وتحقير عناصر ملی پشتون ضايع ميکردند

 از سوی» خراسان« تجزيۀ افغانستان وناميدن بخش شمال کشور به نام  ایشايعهدر ھمين وقت 
 حلقات   در ھم آھنگی بادر آن نقش موثر داشت؛ 27  لطيف پدرامکه26»ستمی«گروه معروف به

وابسته به استخبارات  منطقه، باC گرفت؛ تا آنجا که در دروازۀ جنوبی سالنگ لوحه ای نصب شد که 
 اين م، ولی امريکا با جنرال دوستواين نخستين زيگنال تجزيه کشور بود »!به خراسان خوش آمديد«

بانی طرخ تاجيکستان بزرگ مطرح گرديد ولی اين موضوع طرح را نپذيرفت  وچندی بعد از سوی ر
از سوی استخبارا ت داخلی روسيه فدراتيف در روزنامه ايزويستيا افشاگرديد وربانی مجبورشد  آين 

  .ادعا راترديد کند

 اما طالبان با تمام تعصب و بنيادگرائی خود، اين مجال را به ربانی وقوماندانان اتحاد شمال 
  و قريب بود که . ھا در ھمه ميدانھای نبرد قوماندانان ائت�ف شمال را از پيش برميداشتندزيرا آن. نداد

                                            
 ۶٢ حدودالعالم ، چاپ دکتر ستوده ، ص- 25
ھا پشتونضد حاکميت برًيک جريان سياسی است که ظاھرا بمنظور تامين حقوق قوم تاجيک سازمان يافته، ولی در باطن  " ستم ملی"-  26

 آگاھانه برای اھداف بنابرين ھر که.  استشدهکش،  از سوی شورويھا خلق وحمايت وکوچ دادن اجباری  پشتونھا از شمال ھندو درکشور
 ستمی ،زند باتحاد و برادری اقوام را برھم  وبخواھد دباشويا تجزيه آن تعويض نام افغانستان طرفدار   وت&ش نمايداستراتيژيک بيگانه 

 .شمرده ميشود
کميته مرکزی حزب  نشريه " [ حقيقت انق&ب ثور" ،در روزنامه 1360ل سالھای  بگفتۀ داکتر خاکستر، لطيف پدرام در نيمه او- 27

و بعد تر معاونيت ان نشريه را به عھده  " شعبه مارکسيسم و لينينسم " با مديريت محمود بريالی ،مسووليت ] دموکراتيک خلق افغانستان
. را پی افگند" پيام مجاھد " نظار پيوست  و در آنجا ھفته نامه  ای و اندکی بعد تر ، در سال شصت و ھشت  از دولت بريد و با شور. داشت 

  .)سايت اريائی زيرنام داکترخاکستر ديده شود(  . با دولت داکتر نجيب " سازاييان و سفزاييان " آنھم درست پس از پيوستن 
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» شر« گليم شورای نظار را ھم از پناھگاه قريۀ خواجه بھاء الدين جمع کنند و مردم را برای دايم از 
داد و  سپتمبر در امريکا رخ11آنھا نجات دھند، مگرچانس با ايشان ياری نکرد وحادثۀ »فساد«و

بعد از سقوط .  کشور ديگر جھان کمر به نابودی طالبان بستند و برافغانستان حمله کردند44امريکا با 
طالبان  و روی کار مجدد شورای نظار وائت�ف شمال با حکومت کرزی، يک بار ديگر مساله 

ستانی تعويض نام کشور با موضوع فدرالی ساختن افغانستان ازسوی لطيف پدرام و برادران شھر
وھواداران شان مطرح وبشدت تبليغ شد، مگر با عکس العمل جدی عناصر ملی وھوا خواه وحدت 
ملی روبرو شدند که با نوشتن مقاCت  منطقی و ارائه شواھد واستدCل قوی جلو اين توطئه ھا گرفته 

  .شد

يگرايان  در بحبوحه تبليغات تعويض نام کشور ويا فدرالی ساختن آن،  من نيز مثل ساير مل
برای خنثی نمودن چنين تبليغاتی بی کار و بی تفاوت نه نشستم و مقاCتی در ترديد تعويض نام کشور 

واز جمله در پورتال افغان جرمن آن�ين وموضوع فدرالی ساختن آن نوشتم و در سايت ھای انترنتی 
فغانستان نظام رياستی مبتنی ًمتعاقبا قانون اساسی جديد ا. گذاشتم که ھمه در آرشيف مقاCتم موجود اند

برمرکزيت خواھی  را بجای فدرالی ساختن کشور مسجل کرد و تيرھای زھرآگين تجزيه طلبان بخاک 
  .نشست

معھذا منصفانه نيست که حقايق تاريخی وجغرافيائی را فدای مSحظات سياسی کرد واز 
 بورزيم که روزگاری موجوديت يک خطۀ باستانی وبا اھميت تاريخی مربوط به کشورخود انکار

مردم ما و مردمان آسيای ميانه با آن سرنوشت يکسان داشتيم واز خوب و بد گردش ايام يکسان 
  .متاثر ميشديم

به ک�م ديگر، در تمام مدت خ�فت امويان وخ�فت عباسيان تا ظھورطاھريان، در تشکي�ت 
ق واداره حکومت اس�می بود و خ�فت اس�می، شھرنيشاپور مرکز خراسان،  يکی از مراکز مھم سو

 ، سمرقند ،تخارستان وبخارا ، بلخ ،ھرات، قھستان،طبسين: ماليات سرزمين ھای تابع خراسان ازجمله
بوسيلۀ حکام وعمال عربی جمع وبه خزانۀ نيشاپور ذخيره ميشد وبعد   وغيره)تاشکند(چاچ  فرغانه تا

ماليات وبسيج  لشکرھای عربی برای  دومين مرکز سوق وجمع آوری .به بغداد گسيل ميگرديد
فتوحات ويا سرکوبی شورگران ومتمردان اس�می، شھر زرنچ مرکز سيستان بود که تا بلوچستان و 
کابل وکشمير و مرزھای بلخ گسترده بود وبقول طبری مردمش بيشتر و مرزھايش محکمتر از 

حمله چنگيز درعھد خوارزم  اين تقسيمات جغرافيائی تا ،در کتب جغرافيه نگاران. خراسان بود
  . ادامه داشت) م1217(شاھيان در 

بعد از يورش چنگيزخان و تسلط مغوCن برآسيای ميانه، افغانستان وايران وآسيای صغير، 
ان ايرم، 1747ًخراسان از نام وشھرت تاريخی خود فروغلتيد و مخصوصا بعد ازمرگ نادر افشاردر 

بدين معنی که شھرھای مرو .  وآسيای ميانه تقيسم شد سه کشور ايران و  افغانستانبزرگ، به
وسمرقند وبخارا و تاشکند ، از خراسان جدا وبصورت  خان نشين ھای آسيای ميانه که بزرگترين آن 

با تاسيس دولت احمدشاه ابدالی وگسترش فتوحاتش شھرھای . خان نشين بخارا بود،اداره می گرديد 
وطبسين و قھستان جزو قلمرو افغانستان ) مشھد( طوس ھرات و بلخ و تخارستان و نيشاپور و

  . گرديدند

 که زمانشاه برای  حمله برھندوستان آمادگی ميگرفت، انگليسھا شاه 1899از اوايل سال 
اين درد .قاجاری را تحريک کردند، تا برای برای زمانشاه در وCيت خراسان درد سرھايی ايجاد کند

ر زمانشاه، منتج به واگذاری خراسان و توابع آن به دولت سرھا با حضور شھزاده محمود براد
ھمزمان با واگذاری خراسان به ايران،افغانستان به حيث تخته .  گرديد1801قاجاری فارس درسال 
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بازی بزرگ ميان دو قدرت بزرگ استعماری يعنی روسيه تزاری و بريتانيا قرار گرفت که تا اخير 
   28. ادامه يافت19قرن 

رح فشره ميتوان گفت که خراسان بعد از جدا شدن مناطق وسيعی چون مرو،بخارا، با اين ش  
تاشکند وسمرقند وخوارزم وھرات وبلخ وتخاراستان،پس از مرگ نادرافشار کوچک تراز زمان قبل 
از حملۀ مغول  شد و محدود به ھمان بخشی گرديد که امروزه در ايران به سه وCيت يا استان  تقسيم 

  .شده است

  

  :افغانستان

درزمان ... اين مملکت« :نگارد ھزاره در مورد وجه تسميۀ افغانستان می فيض محمد کاتب

اريکۀ  ھجری بر١١۶٠  ميSدی مطابق١٧۴٧نادرشاه درسال  اعSحضرت احمدشاه که بعد از انقراض اعSحضرت

که " افغان"ثرت وانبوھی مردمر اينکه به اعتبار کاشد و اظھ» افغانستان«سلطنت جلوس نمود زياد تر موسوم به 

   29 ».نامزد گرديده است» افغانستان«در اخير افغان به " ستان"دراين مملکت ساکن و متوطنند، به زيادت لفظ 

مدار اعتبار باشد، سابقۀ  رده که اکادميسين داکترجاويد نقل کطوراگر روايات تاريخ فرشته آن
القصه « :ين داکترجاويد از تاريخ فرشته نقل ميکند اکادميس.نام افغانستان به قرن دوم ھجری ميرسد

مسلمانان افغان به زراعت و تحصيل مايۀ معاش مشغول گشتند و خداوند اسپ و گاو و گوسفند بسيار 
شده با مسلمانانی که ھمراه محمد قاسم از راه ملتان آمده ساکن آنجا شده بودند رابطۀ اشنائی و آمد و 

چون اوCد ايشان بسيارشد از کوھستان برآمده مواضع ]ھق [١٤٣ شد به ھم رسانيدند و در سنه
متصرف گرديدند و راجۀ Cھور که با " شنوران"و" پشاور"و" کرناج"مثل  معموره ھندوستان را

راجۀ اجمير خويشی داشت قصد دفع فتنه ايشان نموده يکی از امرای خود را با دو ھزار سوار و پنج 
دراين دفعه خلج و غور و مردم کابل . برسرافغانان سرکش گسيل نمودھزار پياده درنھايت استعداد 

که به حليۀ اس�م مزين بودند امداد ايشان برذمۀ ھمت خود فرض شمرده چھارھزارکس به مدد آمدند 
کرده و در اکثر  و ايشان مستظھر شده علم مقاومت افراشتند و درمدت پنج ماه ھفتاد جنگ با کفار

دراين اثنا چون سرما برسرکفار تاخته ايشان راعاجز وزبون گردانيد، ھمه . محاربات غالب شدند
مردم کابل وخلج به جا ومقام خود رفته ھرکه از ايشان ... دست از جنگ باز داشته مراجعت کردند
به کجا رسيد و چه صورت پيدا کرد؟ ايشان جواب می ) روه(می پرسيد که احوال مسلمانان کوھستان

 مگوئيد، افغانستان بگوئيد که به جز افغان وغوغا در آنجا چيزی ديگری کوھستاندادند که 
  .30».نيست

امکنه  ًظاھرا بدين سبب مردم به زبان خود« : بعداز اين روايت داکترجاويد ع�وه ميکند که 
مگراکادمسين جاويد اين بيت شاھنامه را که  31».وجود ايشان را افغان ميخوانند ايشان را افغانستان و

  :وصف کک کھزاد گفته ميشوددر 

         زارـ، سپاھـش ھافغان  زنـژادش

   ذارـ گنـيھمه ناوک انــداز و ژوب

                                            
ر رأس امريکا برای تسلط برذخاير نفت بازی بزرگ جديد درميان کشورھای بزرگ جھان و د1991 بعد از فروپاشی اتحادشوروی در- 28

 .وگاز اسيای ميانه آغاز شده است که اين بار نيزافغانستان بحيث مرکز ثقل اين بازی خونين وکثيف شده است
29

  ٣، ص٢ و١سراج التواريخ، جلد فيض محمدکاتب، -  

   118،بحوالۀ اوستا،ص١٩-١٨تاريخ فرشته، از محمدقاسم بن غ&م علی، ص -24
31

  ١١٨اوستا، ص اويد،داکتر ج-  
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ًکام� برخ�ف آن چيزی است که » افغان«معنی کلمه بيت از داستان کک کھزاد در آن  

با حتی بنابر ھمين نقل قول داکتر جاويد،  .فرشته در تاريخ خود آن را تعبير و توجيه کرده است
، معروف ١٧۴٧ قرنھا پيش از تاسيس دولت معاصر افغانستان در» افغانستان«نام ھرنيتی که باشد، 

  .بوده است

سال قبل نام افغانستان در تاريخنامۀ سيفی مورخ عھد ملوک ) 700(ھفتصد به عبارت ديگر
ن گفت که نام پس ميتوا.  بار ذکرشده است٣۵کرت ھرات، نه يک بار و نه دو بار و نه ده بار، بلکه 

آن را در تاريخ ) قرن چھاردھم مي�دی (=افغانستان قبل از آنکه سيفی ھروی در قرن ھفتم ھجری
نامۀ ھرات ثبت و ضبط نمايد، نام معروفی بوده واقع در جنوب ھرات و شمال ھند که از کابل تا 

  .سيستان و مستونگ بلوچستان پھنائی داشته است

ھرات در ) ُياکرد(ُشخص در زمان حکمروائی ملوک کرت اين نام بطور مبه عبارت ديگر،
تمام ھلمند آغاز ميگرديد وخاشرود ود�رام نيمۀ قرن ھفتم ھجری بر سرزمينی اط�ق ميشد که از 

به وارتفاعات رود ارغنداب و رود ترنک ومناطق عليای ھيلمند را تا روزگان در ميگرفت و از آنجا 
ای سليمان در وزيرستان و کناره ھای رود اتک امتداد می استقامت جنوب و جنوب شرق تا کوه ھ

    32 .يافت

ع�وه برسيفی ھروی،معين الدين زمچی اسفزاری جغرافيه نويس قرن نھم ھجری بارھا از 
امرا گفتند «:آنجا که ميگويد. نام برده وحدود آن را بعد ازفراه وسيستان نشان داده است» افغانستان«

   33». تا حدود افغانستان از توابع ھرات استکه اسفزار وفراه وسجستان

 بر تخت سلطنت جلوس کرد، مردم و 1747 درقندھاردرسال ھنگامی که احمد شاه درانی
رؤسای اقوام و قبايل  شامل جرگه  به او به عنوان پادشاه افغانستان تبريک وتھنيت گفتند نه بحيث 

 بود که او بنياد دولت مستقلی را اساس گذارد  بسيارمھم مساله اينبرای احمدشاه نيز. پادشاه خراسان
 حاکم بر سرنوشت خويش باشند و به ھيچ قدرت يا دولت ديگری منبعد باج و  ديگرکه مردم افغانستان
و اما چگونه ممکن است که سران اقوام جرگه کنند و مدت نه روز برای انتخاب . خراجی نپردازند

 بر کدام سرزمينپادشاه شان کنکاش بنشينند، ولی ندانند که  يک زعيم از ميان اقوام متنفذ به گفتگو و
  ؟پادشاھی خواھد کرد

خطبه درم� امامان وخطيبان  انتخاب احمدشاه به پادشاھی، ازسوی پس ازپرواضح است که 
، زيرا که خوانده شده است، نه بنام پادشاه خراسان  به عنوان پادشاه افغانستان نامشجمعه روزھای 

ھنوز به قلمرو احمدشاه درنيامده 1751سال ا چھارسال بعد از تاسيس دولت افغانستان درتخراسان تا 
 چون نام افغانستان در نزد مردم و سران اقوام و رجال آن زمان يک نام قبول شده و معروف و. بود

با توسعۀ قلمرو  سلطنت . ضرورتی برای صدور فرمانی درمورد نام کشور ديده نمی شدبود، لھذا 
   .بر تمام قلمرو حکومت  درانی اط�ق شده رفت) افغانستان(درانی، اين نام دشاه احم

 و ١٧۵٠(به قلمرو افغانی در سالھایمشھد و نيشاپور و تون و طبس و قاين البته پس ازالحاق 
 احمدشاه رايج  شد، چنانکه عبدm خان ديوانقلمرو حاکميت  بر ، بکار بردن نام خراسان)م١٧۵١

محمود الحسينی  منشی ناميده و» جمال ملک خراسان« را م افتتاح شھر قندھار احمدشاه بابابيگی ھنگا
   . استاو را پادشاه خراسان خوانده بدربار احمدشاه استخدام شد،1751که بعد از 

  

  :افغانستانمعاصر تاريخ در مورد بدخشی داکترلعلزاد مغرضانۀ نظر

                                            
32

  244 - ١۶٩،١٨۶،230تھران ،صص1383به تصحيح غ&م رضا طباطبائی مجد،  تاريخنامۀ ھرات، تاليف سيفی ھروی،-
 ،489،416،410،ص 1338 معين الدين زمچی اسفزاری ،وضات الجنات فی اوصاف مدينه الھرات،جلد اول،به تصيح سيدمحمدکاظم امام ،- 33
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 تأسيس و در دست 1747اه ابدالی در اکتوبردولت معاصرافغانستان با آغاز سلطنت احمدش
 ادامه يافت و سپس با آغاز اقتدارو امارت اميردوست محمدخان پسر سردار پاينده 1822خاندان اوتا 

 سال در دست خاندان محمدزائی  230، برای مدت )ثور7کودتای (1973 اپريل27خان بارکزائی تا 
، ولوژيک از مدارثبات و امنيت خود خارج گرديد ثور ببعد توسط نظامھای ايدي7دوام آورد، واز 

  .گويا اداره ميگردد) ت ملیذليا (وحال توسط دولت وحدت ملی

تاريخ :  ساله درکتب تاريخی متعدد داخلی وخارجی منجمله270 تمام رخداد ھای اين دوران 
 ،1846، زندگی اميردوست محمدخان تاليف موھن Cل کشميری در 1815الفنستون تاليف در 

،ظفرنامه اکبری،از قاسم علی آگره ای، سروده شده 1843اکبرنامه حميد کشميری ، سروده شده در 
،افغانستان در مسيرتاريخ غبار،تاريخ افغانستان تاليف مرحوم ع�مه احمدعلی کھزاد،سراج 1846در 

، التواريخ از مرحوم ع�مه کاتب ھزاره،و افغانستان در پنج قرن اخير تاليف مرحوم فرھنگ
افغانستان ازدوپری امريکائی  وکتابھای ادمک، و ريه تالی ستوارت و گرگوريان و پوCده و ده ھای 

که گفته ميشوددر اتحادشوری در [ديگر ثبت وضبط شده است، اما در اين اواخرکسی بنام لعلزاد 
ه ، ادعای تاريخ دانی وتاريخ شناسی ميکند و مدعی است ک]رشتۀ زغال سنگ درس خوانده است

افغانستان تاريخی بيش از يک صد سال ندارد و برای ثبوت اين ادعای خود ميگويد درنقشه ھای 
امير عبدالرحمن  جغرافيائی  که انگليسھا انتشار داده اند، نام افغانستان ديده نميشود، پس قبل از

ھور دولت يعنی اين ھمه تاريخ ھای که در باره ظ! کشوری بنام افغانستان ھم  وجود نداشته است؟
افغانستان ولشکرکشی ھا  وفتوحات شاھان افغانستان به ھند وايران ودوبار تجاوز انگليس برافغانستان 
در قرن نزدھم وقيامھای مردم افغانستان برای اخراج قشون بيگانه وتلفات قشونھای بيگانه دراين 

ياوه گوئی نيست، چونکه سرزمين نوشته شده اند، ھمه دروغ است ولی گفته ھای جناب لعلزاد دروغ و
درحالی که او نميداند که در تحقيقات تاريخی، نقشه در . براساس نقش ھای جغرافيائی استوراست
  .زمرۀ منابع تاريخی به حساب گرفته نميشود

،ديدگاه چند تا از »بازنگری به تاريخ افغانستان«جناب داکترخالدی، درمقاله ای زيرعنوان 
ما به فھم t«:ی ميگويد اسکندردي مجیآقاقول  از ووک اقتباس کرده روشنفکران افغان را ازفيسب

 ی روشنتر باشد و گامھاندهي بخاطر آنست که راه آمي دارازي نیخي تاراتي جعلکي و تفکیخيتار
 «:ددھاينطورمی » فھيم ادا«سپس جواب سکندری را از قول و ».مي بردارندهي آی برایدرست تر

 ني پرداخت اما در عیخي تاراتي جعلکي و تفکیخي به فھم تارتوانيمچگونه " کندي ادا سوال مميفھ
 خي لعلزاد اشاره به تاری آقای وقتايآ” ؟ نشوددهي دی فکری و خطایزيوطن ست“ ما یمايزمان در س

 پنداردی  نادرست مني سرزمني اخيرا در مطالعه تار” خراسان و افغانستان- انايآر” پنجھزار ساله 
 باستان افغانستان خي ارتباط تارايآ. سازد؟ي نماني خودرا خود نمای فکری خطا ویزيچھرهء وطن ست

 اناي خراسان و آرخي با تاردي را نبای افغانستان امروزخياگر تار است؟ یخي جعل تارکي انايبا آر
 خي تارکنندي مفکر لعلزاد ی آقااي آ مربوط دانست؟نھاي کدام سرزمخيمربوط دانست پس با تار

 بخاطر داشت ديبا م؟ي شدن ندارلي است و ما حق دخیگري مربوط به کشور داناي آرخيارخراسان و ت
 نام ني از آن به ھمھاي است که مقدونیني ما اشاره به سرزمخي تاری در کتابھاانايکه اشارهء به آر

  آمو در شمال تا مکرانیاي خود نام برده و حدود آنرا از دریخي تاری خود و نقشه ھایخھايدر تار
 اسم را با خود ني اھايمقدون.  سند در شرق نشان داده اندیايدر جنوب، کرمان در غرب و در

 ھم ديشا.  اش ساختندیوناني را آموختند و ”ايآر“ کلمهء ني سرزمنياز مردم ا.  بودنداوردهين
ھا  ني سرزمني آرزو دارد به ارس فایستھايونالي از آن است که مانند ناسی لعلزاد ناشی آقایدشمن

 مشکل عمده دارد و آن کي ”ني زمرانيا“ و ”رانيا“استفاده از ! اناي گفته شود نه آر”نيرانزميا“



  
 

 

  61تر 21  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 فارس یھاي بار ساسانني اولیبرا’  باختریوناني ی سال بعد از دولتھاکھزاري به کي است که نزدنيا
 ھايفتلي ھا،ي، کوشان باختریھاي مقدونکهي زمانیعني.  خود استفاده کردندی قلمروھای نامھا برانياز ا

بنابر .  استشدهي نمادي نيرانزمي و اراني بنام ایني آشنا بودند، ھنوز سرزم”انايآر“و پارتھا با نام 
  .ستي نیخي جعل تارکي باستان افغانستان خي و ارتباط آن با تارانايآن اشاره به آر

 م؟ي داشته ای باستانخي ما ھرگز تاراي بر اساس آن آميني لعلزاد را برگزی ما خط فکرھرگاه
 سخن گفت که مرز ی پنجھزار ساله کشوریاسي سی ھاخي مخالف تاردينبا“t:  کهسدينويلعلزاد م

 با سابقه حدود یعني( در زمان عبدالرحمن و استقSلش در زمان امان P گرفته شده است شيھا
 ی کشورنيچن سال و کصدي است با سابقهء یحاZ روشن شد، افغانستان کشور. ”) سالکصدي

 کصدي برداشت که افغانستان نيمگر از ا!  استگراني ندارد، آن باستان مربوط به دیسابقهء باستان
 در سه جنگ از سھاي مگر انگل سراغ داشت؟َتواني را ھم می بدتر”یزيوطن ست “سال سابقه دارد

 و ی ملتچي را در ھی شخصچيم با کدام کشور در جنگ بودند؟ من ھ1919م تا سال 1838 یسالھا
   34» . کردن کشور خود کمر ھمت بسته باشدلي حد به ذلني سراغ ندارم که تا ایکشور

وھدفش از اين کج دارد بسيار ابتدائی درک وفھم معاصر کشورداکتر لعلزاد بدخشی از تاريخ 
او از قماش  لطيف پدرام ومجيب . بحثی ھا سياسی است که بسادگی ميتوان منظورش را  دريافت

ابراز دشمنی کرده اند و ميخواھند نام » افغانستان«و»  افغان« رحيمی است که پيوسته  با نام الرحمن
  .تعويض شود ويا با فدراليزم دچار تحزيه گردد» آريانا«ويا » خراسان«کشور  به 

بگفتۀ «:دکتورخالدی نظريات جالب يکی ديگر از روشنفکران افغان را ارائه کرده مينويسد
 را دي که دوباره ان جمشميرګي .مي کردليووو تبد  خراسان وانا،يرآ که نام را به ميرګي:  معروففيحن

 ضمانت ی کم؟ي وبر تخت نشاندمي اوردرونيار ام الب�د بآ ري از زی نوروزمي وجشن م�ميبا نس
  ".مي عقده ھستپر ما خو بد رقم د؟ينماي را می ، پندار وکردار خوب وانسانکي نفتارګاوردن 

 ١٧٤٧ چه از  ونام آن کردکه افغانستاننداکتر لعلزاد ستمی وديگر ھفکرانش خاطرنشابه بايد 
به بعد رسميت يافته باشد، نکتۀ بسيار مھم اينست که ١٨٣٩، و چه از١٨٠١و چه از مشخص شده باشد

امروزه در جھان و نقشۀ دنيا و نزد مجامع بين المللی يک نام پذيرفته شده و واين جغرافيه اين نام 
سجل شده است و به آدرس اين نام و مردمان آن صدھا و ھزاران مقاله و کتاب و نشريه نوشته و م

جاگزينی نام ديگری برای اين کشور، نه تنھا دردی را دوا نميکند، ت�ش در جھت . چاپ شده است
ر بلکه بر مشک�ت دولت و ملت می افزايد، افتراق قومی را دامن ميزند و تفاھم ملی را خدشه دا

 مشکل اصلی افغانستان، فقدان عدالت اجتماعی، عدم تطبيق يکسان قانون برھمه اتباع کشور، .ميسازد
  . بيسوادی وفقر استخوان سوز وعقب ماندگی است، نه نام کشور

برعکس ھرگونه . بودي نام حSل مشکSت ما مريي تغکاشيا :"ددراين مورد ميگويداکترخالدی 
 هءي به تصفراي بار خواھد بود زبتي مص،ی قومزمي و فدرالهي تجز جھت، و در جھتنياقدام در ا

 جبر ه،ي جبر جغرافخ،ي را جبر تارني سرزمنياقوام ا. دي ناراض خواھد انجامیتھايحساب با اقل
 ني اش بدست ھمندهي ساخته اند که آی در دولتکي شرني سرزمني در اھم بای منطقویاستھايس

 ما یمشکل امروز.  بوده استی و عقب ماندگیعدالتيوده بلکه ب نبیمشکل مردم ما قوم. مردم است
 و غضب قدرت تي اند، مشکل ما، موجودستهي باھم زشهي آنھا ھمست،ي اقوام باھم نیستيمشکل ھمز
 در تي جنوساتي اند که اقوام را با جعل موجودیاستمداراني است، مشکل ما سی جھادیايتوسط ماف
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  61تر 22  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 اراتي اخت. کردیري باھم کنار آمد و از فاجعه جلوگتواني ھم مھنوز.  اندازندیکشور بجان ھم م
 35 ". دادی دولت مرکزتهي آنھا با حفظ اتوری در ادارهء امور محلاتي به وZشتريمناسب و ب

ًبراستی  مشکل اصلی مردم وجامعه جنگ زده وفقير وبيکار واکثرا بيسواد ما، نام کشورنيست 

بيسوادی نابود شود،فقر از ميان برود، کاروشغل : ت حل گرددکه با تغيير و تعويض آن تمام مشک�
جلو کشت .برای بيکاران ايجاد شود،دست مداخ�ت کشورھای بيرونی از امورداخلی ما کوتاه گردد

اختطاف گران کودکان ودزدان ثروتھای ملی و مجرمان جنايات . وقاچاق مواد مخدر گرفته شود
عدالت اجتماعی تامين شده وھمه از قانون اساسی .سپرده شوندجنگی به محاکم ملی ويا بين المللی 

اطاعت نمايند وديگر ھيچکسی بر ديگری زورگوئی نميکند وزمين وملکيتھای شخصی ديگران را 
پس .غصب نمينماند، نه خير با تغيير نام کشورھيچ يک ازمشک�تی که نام برديم  حل نميشود

گی ميکند، افغان است وھمه باھم برابر وھيچيکی امتيازی بھتراست بگوئيم که ھرکه درافغانستان زند
  .برديگری ندارد

کشور ھای دارای وحدت دولتی و  «:بگفته نويسنده ومتفکرمعاصرافغانستان، جناب عالم افتخار
مردمی ديرين سال مانند افغانستان؛ سھل و ساده نيست که به ذوق ھرکس و ناکس؛ ھرآن نام عوض کند 

 امروزه واحد دولتی و جغرافيايی ميھن ما در سرتاسر عالم بشريت؛ به نام .و تغيير ھويت دھد
جدل ھای تنگنظرانه و . ميخوانند و ميدانند» افغان و افغان نشنل«ِافغانستان معروف است و مردم آنرا 

سکتاريستی در مورد ھردو بخش نام و ھويت افغانستان؛ ھمانقدر ب�ھت آميز است که ادعای اينکه 
در واقعيت امر؛ توده ھای . ميباشدابلھی محض» !!!مانا؛ پشتون و افغانستان مانا؛ پشتونستانافغان «

زدگان بيمار؛ تنھا در مواردی که با يکديگر  بازان و سياست مليونی مردم افغانستان يعنی غير سياست
است که برای است؛ اين درست ) افغان(و ھويت نشنليتی شان ) افغانستان(مشکلی ندارند؛ آن نام کشور 

ِزمانھايی؛ مردمان ديگر کشور؛ خواھران و برادران پشتون شان را  می خواندند ولی پس از ) افغان(ِ
از نام يا بھتراست ) افغان(تشکل و نضج دولت ملی و سرزمين ملی و ايدئولوژی و ديپلوماسی ملی؛ 

نستان؛ تبدل ھمه گانی و از صفت قومی ی خاص؛ به اسم و مسمای ھمه باشندگان سرزمين افغا: بگوييم
جھانی و تاريخی يافته و اين عام شمولی و جھانشمولی ی شھرت و معرفت ميھن ما در دو سه دھه پر 

   36».از قربانی ھای پسين؛ به اوج ھا و گستره ھای بی پيشينه و بيکرانه ای رسيده است

 

 بخش سوم

  

   به شمال ھندوکش پشتون  تبعيد اجباری اقوام شورشیحقيقت - 2
پروسۀ دردناک ملت سازی در "ی، دريک مقالۀ ممتع خود تحت عنوان  دوکتور روستار تره ک 

  :،مقاله خود را را با اين  شعارآغازميکند"جوامع قبيلوی 

متأسفانه در  " : ميگويدبعدو   !یموکراسي بھشت دی بسوشپيبه ! لهي مرگ بر دوزخ قب  «

 خي تاراهي صفحه سی ملتي ھوی و شکل دھیز عقب مانده ، ملت سای و کشور ھایلويجوامع قب

 قرار اي در آسی ملی ھاتي و ھوی ملی ھاتي حاکملي تشکی مبنايی،اياستبداد آس .سازدي را متيبشر 

   ....گرفت
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  61تر 23  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 دني با درھم کوبی وحدت ملني و تأمی ملت سازۀ پروسگري دی افغانستان برخ�ف کشورھادر

 ۀسي صورت گرفته و حکام مستبد به مقاتي و اقلتيو اکثر لهي قوم و قبصي بدون تشخنيمخالف مقاومت 

   .  و اعتدال کار گرفته انداطي از احتیخيتار موارد 

 و ق�ت را ی غزنی ھايی ھزاره ھا را درھم شکست و غلجااني عبدالرحمن خان عصريام 

در شمال  نيقلاسکان نا.  دادوندي پی ملتي نورستان را به حاکمیو. سلطنت نمود وادار به اطاعت از 

  .ستي نفي ھمرداي آسیخي تاریبصورت قطع با مثال ھا  بود که ري امی ملت سازۀجز پروس

 ی دولت مللي حاکم بقصد تشکۀِ که اعمال خشونت از جانب طبقدی آي بر ممي  از آنچه گفت 

خان  و اختصاص به افغانستان و دوران عبدالرحمن خان و ھاشم سازديرا م  تي بشرخي تاراهيصفحه س

  37".ندارد

اکنون خواننده را به طرزديد و پيام تاريخ مرحوم فرھنگ، دعوت ميکنم که متاسفانه در تاريخ 

. خود، نقاضت ھای اتنيکی و قومی ومذھبی را دامن زده است) یصفحه ي1167( کتابدوجلدی 

سيه  ياد فرھنگ آنجا که از رفتن امير به مزارشريف بعد از شکست و فرار سردار اسحاق خان به رو

که با اسحاق خان ع�قمندی نشان داده بودند بطور دسته جمعی   مردم ترکستان:" کرده، مينويسد 

مورد خشم و غيظ و انتقام امير قرار گرفتند و زمينداران شان مکلف شدند تا ع�وه به پرداخت باقيات 

ه بيشتر شان ازبک بودند يک تعداد مردم محل ک. گذشته، ماليات سال آينده را ھم پيشکی تاديه کنند

مجبور ساخته شدند تا محل بود و باش شان را در حواشی سرحد ترک نموده با خانوادۀ شان به مناطق 

: زمين ھای آنھا به قبايل خانه بدوش افغان مثل و ديگری که امير تعيين کرده بود کوچ نمايند 
  38".ًصافی، شنيواری، مومند، نورزائی و بعضا به ھزاره ھا داده شد

  

توھين در آنجاست که .  ھردو نھفته استتوھين و ھم تفتين متأسفانه دراين عبارت فرھنگ، ھم

  ًو بعضا به ھزاره . . . . صافی، شنيواری :  مثلقبايل خانه بدوش افغانزمين ھای آنھا به :"ميگويد

   ."ھا داده شد

مردم کوچی و خانه بدوش ی را که امير به وCيات شمال تبعيد کرده بود،  قبايلبايد گفت که 

 ھنگام سرکوبی شورش غلجائيان به واليان غزنی و ق،ھ 1304 امير عبدالرحمن خان در سال .نبودند

ننگرھار و پکتيا و مردم آن وCيات فرمانی صادر کرد و درآن ورود کوچی ھای ناصری  را به داخل 

رانه پا به افغانستان بنھند مردم و افغانستان ممنوع اع�ن نمود و به آنھا اخطار داد که اگر خود س

ً، اين فرمان ظاھرا تا ده سال 39دولت عليه آنھا دست به س�ح خواھند برد و مانع ورود آنھا خواھند شد

، بقول غبار، 1893آينده  ھمچنان قابل تطبيق بود ولی بعد از ختم شورش ھزاره جات در 

غزنی و ميدان وردک تعيين کرد تا از جنگ اميرعبدالرحمن خان حدود چراگاه کوچيان را در وCيت 

  .و زد و خورد با مردم ھزاره و ديگر کوچيان محلی جلوگيری شده باشد

 دولت ھای افغانستان بعد از اميرعبدالرحمن خان تا کنون ھم نتوانسته اند مردم خانه بدوش 

ی را که امير در بنابرين اقوام. کوچی را تشويق به اسکان در يک محل و ترک خانه بدوشی نمايند

شمال ھندوکش تبعيد کرده، ھمگی آنھا باشندگان سرکش و سلحشور دره ھا و جلگه ھای سرسبز دو 
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  61تر 24  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

طرفۀ رود خانۀ کابل وکنر و باشندگان وادی ھای حاصلخيز رودخانه ھای ترنک و ارغنداب و 

ن را به ستوه ھيرمند و فراه رود بودند که با شورش ھا و قيامھای پيھم خويش امير عبدالرحمن خا

آورده بودند و امير برای آنکه خود را از شر شورش ھای بعدی شان نجات داده باشد، آنھا را به جرم 

شورش عليه دولت محکوم به تبعيد به سرزمين ھای دوردست ترکستان و بات�ق ھای قندوز و فارياب 

ش از خود خانه و کاشانه و اينھا ھمگی در محال بود و باش خوي.  و ميمنه و شبرغان و بادغيس نمود

بنابرين امير قبايل . صاحب زمين زراعتی  ولو اندک بودند و به ھيچوجه خانه بدوش شمرده نمی شدند

صافی و مومند و شينواری وغلجی و نورزی و ھزاره وغيره را از مناطقی تبعيد کرده بود که آنھا 

عليه امير دست 1888تی بعد از قيام  و ح1888 - 1881قبل از قيام سردار اسحاق خان، بين سالھای 

به شورش زده بودند و امير با اعزام لشکر ھای مجھز دولتی آنھا را سرکوب کرده و محکوم به تبعيد 

 .از اوطان شان به ترکستان در شمال کشور در زمين ھای متعلق به دولت نموده بود

ايان و فاتحان نامداری حتی ميتوان گفت که امير اين کار را به پيروی از سياست کشور گش

تقرار ثبات در قلمرو تيمور لنگ و نادر شاه افشار، بخاطر تھديد و تخويف قبايل شورشی و اس: چون

 بخاطر ايجاد سدی از قبايل سلحشور افغان در برابر دست اندازی ھای روسيۀ تزاری در خود و نيز

ت به اقوام تبعيد شدۀ پشتون و ھزاره وCيات ھمسرحد با آنکشور انجام داده است، نه از روی کدام محب

 .و بلوچ  و نورستانی که امير بيشتر از دست شان در عذاب بود

 مرو، سرخس و پل 1884در سال در ھمينجا بايد اين نکته مھم را عSوه کرد که روسيه 
و آق تيپه، چمن بيد و  "پنجده"١٨٨۵در سال و يک سال بعد   خاتون و قزل تيپه را اشغال نمود،

 به قلمرو تصرف سربازان افغانی خارج  و کوتاه، اما خونين از را پس از يک نبرد شمۀ سليمچ
 در سالھای بعد برای و،را اشغال کردند روسھا ارتفاعات پامير  سپس .امپراتوری تزاری ملحق نمود

 سد اميرعبدالرحمن خان برای ايجاد يک .بھانه جوئی ميکردندشغنان پامير   اشغال مناطق روشان و
قوی در برابر پيشروی روسھا مجبور بود تعدادی ازخانوده ھای پشتون را که محکوم به تبعيد بودند 

پشتونھا  ،40در نقاط حساس سرحد شمال کشور جابجا کند تا جلوتجاوزات تزارھارا توسط آنھا بگيرد
ب نکرده نيز مثل سپر جلو پيشروی روسھا را گرفتند مگر خو ھرگز  زمين وباغ مردم محل را غص

   .اند

دفاعی در برابر دشمن خارجی بکار برد واز بحيث يک سياست يکطرف  امير اين کار را 

يک جزای دسته جمعی در مورد اقوامی که بر ضد سوی ديگر در بخش امنيت داخلی آنرا بحيث 

 ًدرعين حال امير با اين کار خود اوC ميخواست از. کرد او دست به شورش ميزدند، اعمال سلطنت

ًقوت قومی و توانائی قبيلوی شورشيان بکاھد و ثانيا به ديگران زھر چشمی نشان بدھد که اگر در 

مقابل او دست به شورش و بغاوت بزنند، آنھا نيز محکوم به تبعيد از سرزمين آبائی خود و جدا از 

وم پروری ولی اين سياست ھرگز به معنی قوم گرائی و يا ق. اقوام و خويشاوندان خويش خواھند شد

 ملت شدن،  از لحاظ ترکيب و بافت اجتماعی و  پروسۀ امير نيست، با اينکه اجرای اين سياست برای

جوشش اقوام با يک ديگر شان از طريق وصلت ھا و پيوند ھای خانوادگی  و برقراری مناسبات 

  . مار می آيدًميان ھمديگر واقعا يک کار مفيد و سودمند بش) دختر دادن و دختر گرفتن (دوستانه 
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وبخصوص " ستم ملی"به اين معنی که اين عبارت فرھنگ ميتواند برای گروه  تفتينو اما 

پيروان لطيف پدرام  دست آويزی باشد تا مردم ازبک را با پشتون ھای مسکون در شمال کشور به 

شتون شمال ، دوبار اقوام پ21 و اوايل قرن 20چنانکه در پايان قرن. جنگ و ستيزه ھای قومی وادارد

  .وت ھای قومی و تباری روبرو شدند کشور با چنين نقاضت ھا و شقا

که دولت ھای گذشتۀ افغانستان ھمواره از اتباع خود توقع داشته و اين نکته شايان ذکر است 

از اين جھت اميرعبدالرحمن خان ھيچگاھی زمين ھای . دارند تا سبب برھم زدن نظم و آرامش نشوند

ع وغير شورشی را از مالکان  شان نگرفته و به کسی نداده است، تا زمينۀ نا مردم عادی و مطي

آرامی و شورش را خود برای خود فراھم کند، بلکه افراد و اقوام تبعيد شده بيشتر بر زمين ھای 

دولتی که در ھر وCيتی ھمواره موجوده بوده است، اسکان داده ميشدند، و فقط در مواردی زمين از 

زع ميشد، که بر ضد امير شمشير کشيده بودند و پس از شکست از جمله محرکين غايله مالکين منت

البته زمين ھای چنين مالکينی ابتدا جزء اراضی ديوانی يا خالصه  قرار ميگرفت و . تشخيص ميشدند

ًمث� ميتوان گفت امير . سپس آن زمينھا در بدل خدمات فوق العاده به رجال نظامی تفويض ميگرديد

ضی آن عده سران و خوانينی را که با سردار اسحاق خان ھمدست شده و برضد امير جنگ کرده ارا

بودند و بعد از شکست به ترکستان روسيه فرار کرده بودند، مصادره کرده و به صاحب منصبان 

نظامی که در آن جنگ از خود شھامت نشان داده بودند داده باشد، ولی اراضی فراريان ھرگز به 

ن شورش ھای غلجائی و شينواری و صافی و مومند و نورزائی و ھزاره ھا بخشيده نشده تبعيديا

است، چه اين اقوام نيز از جمله مغضوبين امير بوده اند و اگر زمينی به آنھا تعلق گرفته باشد، می 

  . تبايد زمين ھای بوده باشند که آباد کردن آنھا ايجاب کار و زحمت کشی زيادی را ايجاب ميکرده اس

داکترشرق، در باره کوچ اجباری پشتونھا به شمال کشور به دستور امير عبدالرحمن خان 

مغضوب شدگان رانده شده به نقاط . نيست] درست[آنچه ستميھا تبليغ وترويج ميکنند «:مينويسد 

مختلف افغانستان از دشت ھای سوزان وCمزروع وادی ھيرمند گرفته تا مناطق سردسير ھرات 

. ًودلدلزارھای شمال بدون کمترين وسايل زندگی در فضای آزاد قھرا  مسکون می شدندوبادغيس 

ًخوشبختانه در ھمه جا خصوصا اوزبکھا وتاجيک ھای بومی بر عکس توقع امرای وقت رانده شدگان 

آنھا ھم در محيط آرام سالھا مزدوری .را به آغوش باز خوش آمدگويان پذيرائی ميکردند]تبعيدشدگان[

 وپشت خانه ھا دويدند وبه زور بازو، آبله دست وانگشتان، زمين ھای خاره وCمزروع را قابل کردند

زرع نمودند تا زخم ھای دربدری و بيخانمان شدن خويش را التيام بخشند ومانند برادر ھای مھاجر 

ردم چنان کردند وچنان با م.آنھم در سرزمين مقدس خويش و آغوش باز مردمان بومی آن زندگی کنند

ھفت ثور وتاسيس وزارت ] آفت[بومی آنجا ھا آميخته و مونس و خويشاوند شدند که تا قبل از نزول 

و تشکيل خکومت وCيات شمال به اميد شمال وجنوب ساختن افغانستان اثری از ) ستمی ھا(مليت ھا

  41».بدبينی وتفرقه ميان اوزبکھا وتاجيکھا، ھزاره ھا و پشتونھا ديده نميشد

  

  : ميخواھی به قندوز برواگر مرگ

  علت بوجود آمدن اين مقوله اين . کمتر کسی درافغانستان خواھد بود که اين مقوله را نشنيده باشد

                                            
41
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ًبود که زمين ھای قندوز اکثرا دلدلزار ومحل تکثر پشه م�ريا بود وھرکس که آنجا ميرفت، دچار تب 

ود در قندوز زندگی کند، ولو که دولت م�ريا ميگشت ومدتی بعد ميميرد، ازاين سبب کسی حاضر نب

  .برايش مجانی زمين ميداد، قبول نميکرد 

در زمان صدراعظم ھاشم خان بعد از " آقای احسان m مايار روزی برايم تعريف ميکرد که

 ميفروخت، اما فی جريب به يک قرانکشيدن نھر گوھرگان دولت زمينھای تحت آبياری اين نھر را 

نيز خاره و قندوز وی افزود که زمين دشت ارچی . اری آن زمين ھا نبودندمردم حاضر به خريد

Cمالک بود تا آنکه دولت مردم بی زمين پشتون را از وCيات جنوب به آنجا اسکان داد و آنھا اين 

  . " زمين ھا را به زمين ھای زرخيز مبدل کردند

 کشور اداره يی بنام رياست دولت برای استفادۀ بيشتر از زمينھای Cمزرع در وزارت داخلۀ

ام�ک و اسکان ناقلين بوجود آورد تا اشخاص بی زمين و مستحق را از ديگر وCيات پيدا کرده با 

به اين ترتيب دولت . دادن گندم  بذری و حتی پول تقاوی تشويق به رفتن در وCيات شمال کشور نمايد

 قرن بيستم 50ًظاھرا تا دھۀ . ميکردمردم را بر روی زمين ھای Cمزرع دولتی اسکان و جابجا 

مردم ترکتبار شمال کشور چندان رغبتی به امور کشاورزی نداشتند و بيشتر به مالداری و قالين بافی 

و تربيۀ گوسفند قره قل و تجارت پوست قره قل و قالين به خارج ع�قه داشتند و بيشتر زمين ھای 

 کشت و زراعت، خاره و Cمزروع شده بود و يا به شمال کشور به دليل عدم ع�قمندی مردم بومی به
اگر مرگ : "چنانکه در ميان مردم ضرب المثلی بود که ميگفتند. بات�ق م�ريا زا مبدل شده بودند

ً، زيرا که وجود پشۀ م�يار واقعا مردم را ميکشت و در قندوز کمبود نيروی "ميخواھی به قندوز برو

روژه مجادله با م�ريا را روی دست گرفت و در محو اين مرض بشری احساس ميشد، تا آنکه دولت پ

در عين حال پس از آنکه . نقش داکتر عبدالرحيم خان وزيرصحت عامه وقت بسيار قابل ذکر است

فابريکه روغن سپين زر به ھمت و ت�ش سرور ناشر فرزند شيرخان خروتی از پشتونھای پکتيا در 

قندوز به کشت پنبه و لبلبو روی آوردند و ناقلين پشتون در زمين قندوز، فعال گرديد و مردم بغ�ن و 

ھای دلدلزار و بات�قی قندوز و بغ�ن با پشتکار و زحمت کشی خود توانستند نيزار ھا را به زمين 

ھای آباد و حاصلخيز مبدل کنند و ساCنه از زمين خويش دو بار و سه بار حاصل بگيرند و از اين 
اگر مرد : " تر شوند، ھمان ضرب المثل عمومی چنين تغيير شکل يافت که مدرک صاحب زندگی بھ

  "!ميخواھی قندوز برو

از اين زمان ببعد است که ارزش زمين در صفحات شمال کشور بخصوص در قندوز و بغ�ن 

بخاطر بازدھی محصوCتش باC رفت و چون ناقلين پشتون در توليد محصوCت زمين خود پيشقدم تر 

منان وحدت ملی افغانستان در ميان مردم بومی چنين تبليغ ميکردند که حاکميت پشتونھا در بودند، دش

زبک و تاجيک صفحات شمال کشور شده و زمين ھای  سمت وافغانستان سبب ستم ملی بر مردم ا

شمال با زور و عنف از مردم  ازبک  و تاجيک شمال گرفته شده و به اقوام پشتون جنوب داده شده 

  ؟ !ی بايد اين مردم دوباره به سرزمين ھای اصلی خود بجنوب ھندوکش برگردنداست و م
  

  :ستمی ھا وتفرقه ھای قومی درشمال کشور

جريان سياسی است مرکب از روشنفکران ودرس خواندگان غيرپشتون وCيات   ،ستم ملی

کش بوجود  ستيزی وتصفيه شان ازشمال ھندوبرای پشتونشمال ھندوکش که بروايتی بکمک روسھا  
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. ند شد دوران تجاوز شوروی بيش از ھروقت ديگر از نظرمالی وتسليحاتی تقويتدرآمده است و 

حاکميت ملی و اکنون ستم ملی ع�وه از پشتون ستيزی ، ضديت آشکار با تمام مولفه ھايی است که 

ای اھداف  ھرکه آگاھانه و نا آگاھانه بر بنابرين.تماميت ارضی وھويت ملی ما را تثبيت ميکند

 طرفدار فدراليزم و وزند،بدامن  نفاق ملی را  خود، خراسان بازیباکند وکار  بيگانهاستراتيژيک 

اصود باشد چه  چه شامل حزب سازا و.  ستمی است،، و دولت ملی را نميخواھدباشدتجزيه افغانستان 

   42  .نباشد

سيس وتخريب اولين تا(داکتر حسن شرق، شخصيت آگاه برمسايل سياسی کشور، درکتاب خود

درافغانستان ستم ملی، شعار تازه ايست :مينويسد » ستم وستمی ھا«زير عنوان ) جمھوری افغانستان

با (که درتاريخ ادبيات، برای بار اول با سرازيرشدن تاجيک ھا واوزبک ھای مھاجر به افغانستان

شته ستون پنجم شوروی از جانب بعضی از آنھا که وابسته ويا گما)ھجوم کمونست ھا به کشورشان

Cنه ميکنند وبا . خ.د. بودند، ميان درھای بسته زمزمه ميشد، تا اينکه سالھای بعد س�لۀ آنھا در بطن ح

بنابر تمايل شوروی مشوق وحامی ستميھا بودند،يکی دو نفر از بدخشيھا از . خ.د.اينکه رھبران ح

طبقۀ حاکمه ( که دشمنی با پشتونھاًدامن حزب می لغزند وعلنا پايه واساس جمعيت ستمی ھا را

در آن روزھا پخش مفکوره ای ستمی، آنھم ازبدخشان وانشعاب . شعار آنھا بود، ميگذارند) ستمگار

چرا که به زمامداری اخ�ف سردار پاينده خان، باCترين . سوال برانگيز شده بود.خ.د.آنھا از ح

زيراخانم امير عبدالرحمن خان مادر . يھا بودمقامات دولتی بعد از خاندان سلطنتی متعلق به بدخشان

اميرحبيب m شھيد ومادرک�ن اعليحضرت امان m از بدخشان، وخانۀ دوم محمدظاھرشاه ھم بدخشان 

ًبناء بدخشانيھا برخ�ف اقوام ديگر با اين خاندان سرجنگ نداشتند و پشتون ھای فراری ھم در . بود

آيا .لی بازھم بدخشی ھا ستمکش وپشتونھا ستمگر گفته ميشدسرزمين بدخشان کمتر ديده می شد، و

ولی مفکورۀ آنھا با اينکه .ستميھای بدخشان سرنخی با دربار داشتند؟ سند ومدرکی در دست نيست

درمنطقه بود، با منافع سلطنت ) تفرقه  وتجزيه قومی کشورھای ھمجوار(مطابق خط مشی شوروی

را داشتند که مفکورۀ ستميھا خواھی نخواھی پشتونھا رابه زيراسلطنتی ھا تصور آن.گره خورده بود

ًبناء ترويج مفکوروی  آنھارا تحمل ميکردند و فعاليتھای تخريبی .طرفداری سلطنت برمی انگيزاند

  43».اوشان را ناديده ميگرفتند

 ًقب� اشاره کرديم که اشارات فرھنگ، ميتواند دستاويزی باشد برای گروه ستم ملی تا ستيزه ھای

چنانکه دوبار پشتونھای شمال کشور مورد چنين . قومی را برضد پشتونھا در شمال کشور دامن زند

 قرن بيستم ھمزمان با روی کار آمدن حکومت تنظيمھای 90بار اول در دھه . ستمی قرارگرفته اند

جھادی و سر برآوردن رشيد دوستم در شمال کشور، سياست تصفيه قومی مبنی بر اخراج اجباری 

قوام پشتون از صفحات شمال روی دست گرفته شد و کسانيکه در تعميل اين تصميم تعلل می ورزيدند ا

بسياری از خانواده ھای پشتون از دم تيغ بی دريغ قوماندانان رشيد دوستم و . ب�درنگ کشته ميشدند

د تا جمعيت اس�می گذشتند و حتی خرمن ھای گندم و محصوCت به ثمر رسيدۀ شان آتش زده ميش

 .اينکه طالبان ظھور کردند و شر آنھا را از سر مردم پشتون و غير پشتون کوتاه ساختند

                                            
  ٢٢-١٨، ص١٠٢نه افغانستان، شماره آئي-42
43

  310 جمھوريت افغانستان، چاپ سوم، صنداکترحسن شرق، تاسيس وتخريب نخستي-  
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P يکی از خانه ھای آتش زده پشتونھا درشمال کشوربعد سقوط نجيب  

 امريکائی، پشتونھای شمال B52بار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط بمباردمان ھای  

مکاری با طالبان در وCيات فارياب و بلخ و قندوز و تخار و کشور بجرم ھمزبانی و به بھانۀ ھ

بدخشان و بغ�ن و سمنگان و بادغيس و ھرات مورد ظلم و تعدی و تجاوز نيروھای ائت�ف شمال 

قرار گرفتند، خانه ھای شان به آتش کشيده شد و مال و دارائی شان به غارت برده شد و بر زنان و 

  . ناموس شان تجاوز صورت گرفت

که توسط سازمان » ول کې د پښتـنو کړول او ځور په شمالافغانستان د«در بخشی از مقاله 
د :" ترجمه و به نشر رسيده ، آمده استريا،آرحمت حقوق بشر ملل متحد نوشته شده و بوسيلۀ آقای 

اکمنۍ د  ز کال د نوامبر د مياشتې له پيله را په ديخوا چې په شمالي افغانستان کې د طالبانو د و٢٠٠١
ټې سره سمون خوري ، د شمالي افغانستان په ډيريو برخو کې پښتانه د وژنو ، وھلو   ، يړنگيدا له ن

ټکولو ، کړٻدلو ، جنسي تيريو ، لوټ او شوکو   په گډون د ځورونو او کړاوونو له بي� بيلو ډولونو 
وبلل شول ، د طالبانو د پښتانه ځکه و ځورول شول چې له طالبانو سره ھمپيونده . سره مخامخ شول

  . مشرتابه د ډلې ډيري غړي له سويلي افغانستان څخه دي

ټو غه گوته درو توکمپالو يا توکم بنسي   په شمالي افغانستان کې د ځورولو او کړولو د پازوالۍ ن
 : ھغوی مليشو ته نيول کيږي گوندونو او د

  اوزبک واکه ملي اسSمي جنبش -  

 عيت او تاجيک واکه اسSمي جم-

   ھزاره واکه د وحدت ډلې  ته-  

  د پـښـتـنـو پر وړاندې نوموړو ځورونو ته په کـتـنې او ځواب 

پــلټـونکي شمالي  اشت کې خپل څلور تنهيزکال د مارچ په م٢٠٠٢کې د بشري حقونو د څار ټولنې د 

نگان او بغ�ن کې له پلټونکې ډلې د شمال په څلورو وCيتونو بلخ ، فارياب ، سم. افغانستان ته وليږل

مھالي  يو شميرپښتون ميشتو کليو او ټولنو څخه ليدنه وکړه ؛ ھمدا شان دغې ډلې د افغانستان د  لنډ

  .    دولت له استازو ، د ديپلوماتيکي ټولنې له استازو او د بشري مرستو له کارکوونکو سره وليدل
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ند ولحظه ای بعد بنام طالب کشته گروھی از پشتونھا  که  توسط ايتSف شمال دستگير شده ا

  .ھزار طالبی اند که به امر دوستم بقتل رسيدند3اينھا عSوه بر. ميشوند

  

زموږ پلـټونکې  ډلې د خپلو پلـټـنـو په لړ کې  په سيمه کې د پښتـنـي تولنو د شتمـنـيـو د لوټ او 

ړه مالومات په Cسوند شوي ډول تاC او په وچ زور د ھغوی د ځمکو او ځايونو د نيولو د پـيـښـو په ا

َښـې په ورته ډول رامنځته يد فارياب وCيت د شور دريا په سيمه کې ھم د لوټ او تاC پ. راټول کړل
( سيمه ييزو کليوالو ويل چې د نوامبر په نيماييو کې له جنبش سره ھمکارو وزبکو وسلوالو . شوې

د ھغوی وسلې يې په )  را ټولې کړي پرته له دې چې د نورو توکمونو له  وگړو څخه وسلې 

زوراټولې  او د څو راتلونکو اونيو په لړ کې يې ددوی کلي لوټ او ت� کړل ، څاروي يې ورڅخه 

واخيستل ، غنم او دانه باب يې ولوټـل ، د کورنو د اړتيا وړتوکي او شتمني ، غالۍ ، پيسې او سره 

  .   زريې ټول را ټول کړل

تاسو د . تاسو پښتانه ياست: جمعيت يو بولندوی يوه پښتانه کليوال ته د بغ�ن په وCيت کې د 

يو پښتون سپين روبی د  .ئاو سيمه موږ ته راپريږدئ تاسو بايد کابل ته وCړ شـ. دغې سيمې نه ياست

. طالبانو جنايات وکړل خو سزا يې اوس موږ وينو: وحدت د ډلې د جنگياليو د ځورونو په اړه وايي 

زما گيله يوازې له : توکمه سپين روبی چې کوريې د جمعيت ځواکونو لوټ کړی وايي يو بل پښتون

موږ وسه نه . آيا زموږ غږ اوري؟ خو کله چې له خدايه  گيله کوو ھمغومره سزا وينو. m څخه ده

 د توپکوالو او بولندويانو د کړاو له Cسه ، اوبه زموږ ترخځ ته. دلته توپکوال وسه او زور لري. لرو

  44».چې خپله بزگري وکړوئ دوی له دغه ځايه ورک کړي ،  پريږد. را رسيدلي دي

 ھزار نفر از پشتون ھای شمال کشور در 80 در حدود 2002بگزارش بی بی سی، در سال 

خود و فرزندان خود را تا ج�ل آباد و ھلمند و  حاليکه تمام مايملک خود را از دست داده بودند، تنھا

 در کمپ ھای بيجا شدگان داخلی پناه گرفتند و حتی تا امروز ھم دوباره به محل قندھار رساندند و

                                            
 HUMAN RIGHTS    ،  افغان جرمن آنSين  )ول کې د پښتـنو کړول او ځور په شمالافغانستاند(  هيناياتو بد طالبانو د ج "رحمت آريا - 44
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سکونت اصلی خود باز نگشته اند، زيرا خانه و سرپناه و زمينھای شان از سوی قوماندانان ائت�ف 

شمال غصب گرديده و بنام افراد زورمند محلی قباله شده است و دولت تاکنون توانائی تطبيق قانون و 

 .دن حق به حقدار را در اين وCيات  نداردرسان
  

  !،شورويھا درافغانستانتفرقه بينداز وحکومت کنسياست 

، يکی از سياست ھای زود ثمر استعمارگران درميان ملل تحت » وحکومت کنتفرقه بينداز«

 درافغانستان با تجاوزاول انگليس اين سياست بکارگرفته شد و ھنگام قيام مردم برای. اشغال است

اخراج قشون بيگانه از کشور، انگليس ھا آنرا با توزيع پول وامتيازبرای از ميان بردن سران ملی 

 سال،باھمدلی ومشورت دوستان جانباز 25بکار بردند، ولی رھبر قيام ملی،سرداراکبرخان جوان 

د و خود، محمدشاه خان بابکرخيل غلزائی وسردار سلطان جان پسرعموی خود آن توطئه را ،خنثی کر

بجای از بين بردن يا سپردن نائب امين m خان لوگری به انگليس، سرمکناتن را از تن جدا کرد و 

سپس اردوی انگليس را مجبور ساخت تا افغانستان را در روزھای پراز برف ماه جنوری 

 ترک گويند ودر نتيجه تمام اردوی متجاوز به استثنای يک نفر بنام داکتربرايدن ، ھمگی در1842

  .  ج�ل آباد تلف شدند- طول راه کابل 

مشک�ت  واخت�فات سران قومی کابل بخاطر حمايت از شاه شجاع ويا مخالفت با او در ظرف 

چند ماه پس از خروج دشمن از کشور حل گرديد و گليم نفاق ملی با برگشت مجدد امير دوست 

ر اخت�فی ھم بود، ميان پسران امير از آن پس اگ. محمدخان بکابل و پادشاھی دوباره  اش برچيده شد

اماپس از . برسر قدرت بود، نه ميان اقوام وطوايف مختلف تاجيک وپشتون واوزبک و ھزاره  وغيره

 جدی 79/8 دسمبر28(  و بقدرت رسيدن ببرک کارمل در افغانستان1979تجاوز شوروی در

ل سرسام آورمعينيت ھای نه ، با تبديل وزارت سرحدات، به وزارت اقوام وقبايل وبا تشکي)1358

گانه بنام  مليت ھای برادر،  و ايجاد مليشه ھای قومی ومسلح ساختن آنھا، زيرنام دفاع خودی، چنان 

آتشی در بنيان وحدت ملی افغانستان زده شد که تا امروز ھم آن آتش خاموش نشده است و مخالفت 

ای خاموش کردن آن حتی  و بر. ھای جزوی به دشمنی ھای اتنيکی وقومی مبدل شده است

  .زورتبليغات اخوت وبرادری اس�می م�  ومولوی ھم نميرسد

داکتر حسن شرق، يگانه  کسی از نسل دولتمردان عھد سلطنتت تا جمھوريت و رژيم چپی 

ًحزب ديمواتيک خلق ميباشد که در متن وبطن بيشترين قضايای سياسی شخصا حضور داشته است 

دادھای سياسی واجتماعی کشور ثبت کرده است، از اھميت خاصی وآنچه را او در باره  رخ

  . برخوردار است

ايجاد تفرقۀ «زيرعنوان ) تاسيس وتخريب اولين جمھوری افغانستان(او درکتاب معروف خود
 رکسيزم وباقیچند نفر از کمونست ھای وطنی برای پخش ما... «:مينويسد » قومی وترويج ستم ملی

قۀ ممالک کمونستی وشکست جنگ جويان افغان وبھم ريزی افغانستان  افغانستان در حلماندن

تشکي�ت رسمی وعلنی ]آنھا... [واستحکام نظام شوروی به پياده کردن تفرقۀ قومی متعھد شده بودند

ًتحت نام وزارت اقوام وقبايل ، وزارت امور مليت ھا وبعدا تشکيل حکومت ھای جداگانه برای 

 ، شورای مرکزی مليت ھزاره و شورای مرکزی مليت کوچيھا وخود مختاری وCيات سمت شمال

نورستان، وغيره با صرف ميلياردھا افغانی بنام بوديجه مخصوصه ای بدون حساب دھی فعاليت ھای 
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خود را تنظيم و ترتيب داده بودند، تا پشتونھا را به جان تاجک ھا و،ھزاره واوزبکھا را به جان 

ودر عين زمان شيعه وسنی را نيز بياد داشتند وبرای بھم انداختن آنھا خود ھيئت پشتونھا انداخته  

رھبری بنام تاجک ، پشتون، ھزاره واوزبک روزانه با يک مشت از پيروان عاقبت نينديش ، اما با 

خبراز اھداف دشمن بيک ديگر در گير می شدند تا با آتش افروخته شده، در صفوف ھمبستۀ مردم 

د وبرای رسيدن به اين ھدف نامقدس در پھلوی صرف پول به انسانھای ابن الوقت احتياج رخنه اندازن

ًبيشتر احساس ميکنند وبناء وزارت سرحدات را روگردان وبجای آن وزارت اقوام وقبايل را برای 

ھمه آنھايی که به تضعيف افغانستان ووابسته گی آن به شوروی دلچسپی داشتند اساس ميگذارند ويکی 

 مليت به حيث معين اما به رتبۀ وزير 9 نفر را بنام 9ودر آن ... رفقارا در رأس آن می گمارنداز 

معينيت پشتونھا، معينيت تاجيکھا، معينيت ھزاره ھا، معينيت اوزبکھا، معينيت ترکمنھا، :مقررميکنند

  .معينيت بلوچھا، معينيت نورستانی ھا، پشه ای ھا، ھندوھا وسيکھا

) ستمی ھا(خالفت ھای قومی به اين تشکي�ت اکتفا نکرده، وزارت مليت ھا برای رونق دادن م

را بوجود آوردند که آتش نفاق  وتفرقه را چنان بيفروزند تا مردم افغانستان روزگار ھجوم عساکر 

از آنروی بھرقوم وقبيله ای جدا جدا سروکله می .ستی رفقا را فراموش کنند]پر[شوروی وبيگانه 

به اين .  وبديگری تخت، بگروھی استق�ل و بدسته ای خود مختاری وعده می دادندبيکی تاج. زدند

منظور ھريک از متعھد شدگان کندک ھا وغندھای قومی را تحت رھبری خاديھا تشکيل و آنھا ھم 

  .يکی را بمقابل ديگری تا دندان مسلح واز پا تا سر غرق پول می کردند

دھان جيب را باز وسرجوال را ومی سخاوتمندانه شوروی ھا برای تمويل وتسليح قوتھای ق

مليت ھا شکل تکامل يافته اقوام وقبائل است وپشتونھا ھنوز زندگی قبيله ای و : نشان داده ميگفتند

ًبناء پشتونھا را به حيث عقب مانده ترين مردم از صف مليت ھای افغانستان جدا و به . بدوی دارند

ندھی مليت ھا را وزارت تازه تشکيل امور مليت ھا وتحت اداره اقوام قبايل باقی ميگذارند وسازما

  45.مستقيم يکی از رفقای دفتر سياسی حزب ميگذارند

نی ھا، اره ھا،تاجيک ھا، اوزبک ھا،نورستاوزارت مليتھا ميان ھز« : شرق ع�وه ميکند

ايستی جبھه ای مقابل پشتونھا می ب] تقسيم شده بود و ھدف آن بود تا در[سيکھا،وھندوھا بلوچھا و

دراين باره کتاب ثمره ای دوستی افغان شوروی را که به قلم يکی از طراحان .واحدی تشکيل می دادند

  .نوشته شده بود،نشر وتوزيع وبازھم تجديد چاپ کردند.خ.د.تفرقه ملی وعضو دفتر سياسی ح

ود،که وزارت مليت ناگفته نماند که برای نتيجه گرفتن از کتاب ثمره ای دوستی با بسيج ستميھا ب

ھا را تحت ادارۀ ستمی ھا به طول وعرض وزارت اقوام وقبايل، تاسيس ميکنند ومردم پشتو زبان را 

ًبناء رھبری وزارت مليت ھا و وزارت اقوام وقبائل مطابق . نمی پذيرند] مليتھا[در جمع اين وزارت 

راه می اندازند و يکی گماشتۀ دستور العمل ھردو به ضد يکديگر در ظاھر امر تبليغات ناجائز به 

زمزمۀ مخالفت اين دو بنام پشتون وغير پشتون در حلقه ھای وابسته به . ديگری را مردود می دانند

ھرکدامشان به مخالفت ھای علنی و روی بازار برآمده از ھرکنج وکنار شنيده ميشد، اما شبانه با 

  . ميکردند ودسيسه ميساختنديکديگر شراب می نوشيدند و برای بدختی مردم خويش تفتين

چنانچه به دنباله روی وتقويۀ مالی وزارت مليت ھا و اقوام وقبايل وموثريت کمک ھای ب� 

عوض شوروی در تفرقه ھای قومی  ومذھبی در کابينه وزارتی را بنام وزارت کمک ھای مستقيم 
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  61تر 32  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 صد ميليون دالر تجاوز ًکمک ھای گفته شده که ساCنه بعضا از سه]. زدند[ وب�عوض شوروی پينه 

ميکرد توزيع آنرا به ص�حيت رئيس جمھور و رئيس شورای وزيران وسفير شوروی گذاشته بودند 

  .که دست باز به ھرکاری وبھرجائی که Cزم بشمارند توزيع کنند

تفکيک مليتھا نه بروی لسان ونژاد ويا موقعيت جغرافيائی، بلکه به صوابديد ھيئت حاکمه تعيين 

آن عده مردم پشه ئی که پشتو تکلم ميکنند در ورق ھويت خويش مجبور شده بودند که : مث�.دميگردي

اما تعدادی کثيری از پشتونھا که به مرور زمان دری آموخته وپشتو . مليت پشه ئی بنويسند، نه پشتون

 اما برخ�ف برای مردمان اوزبک. رافراموش کرده بودند، می بايستی مينوشتند ،مليت تاجيک

وترکمن ھای دری زبان حتمی بود که مليت اوزبک وترکمن را بپذيرند ، نه به اساس زبان، مليت 

  46 ».تاجيک را

خ�صه ھر طورکه شورويھاھدايت ميدادند، گماشته گان شوروی برای بقای بيشتر حاکميت خود 

ق قومی وزبانی ھمانطور ميکردند و باک نداشتند از اينکه مردم مظلوم افغانستان در آتش نفاق وشقا

  .خواھند سوخت و کشور را دچار جنگ داخلی خواھند نمود

زد دست  از اقوام مختلف ى و مدافعين انق�ببه ايجاد گروه ھاى دفاع خود» خاد«در عين حال 

   .وھريک از اين گروه ھا را باپول و س�ح ھاى مخرب مجھز ساخت

بود که بھر جايى ُ جنرال دوستم دانىيکى از اين گروه ھاى قومى، مليشه ھاى ازبک تحت قومان

دولت ازاين گروه در مناطق پشتون . روى مى آوردند، بيدريغانه آدم ميکشتند و ازکشته پشته ميساختند

گروه ھاى ديگرى از اقوام پشتون و . نشين جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسيار استفاده ميکرد

ود داشت که بعد از دوستم ، گروه معروف به بلوچ و نورستانى و ھزاره و تاجيک و غيره نيز وج

متشکل از مردم ازبک ، در روز روشن و در زير ريش حزب دموکراتيک خلق ،مردم » گليم جمع«

 . را در شھرکابل غارت ميکردند و ھرگز از اعمال شان بازخواستى صورت نميگرفت

بينداز و حکومت تفرقه «بدينسان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مھارت ھايى را در ھنر
حزب دموکراتيک خلق وقت کافى نيافت : حوادث اثبات کردکه  «به باور ناظرين .کسب ميکرد» کن

 اما تاثيرات اين سياست پس . آورى کندخود را جمع» تفرقه بينداز و حکومت کن«تا ثمرات سياست 
  .47»از خلع حزب مذکور عامل اساسى در تداوم حوادث کنونى افغانستان بوده است 

 رژيم حزب دموکراتيک خلق ھمانگونه که با تفرقه اندازى ميخواست مردم را بجان ھم  
m اى حکومت نجيب بيندازد، خودش نيز دچار تفرقه شد و فراکسيون بازى در داخل حزب مذکور بر

در سال ) وزير دفاع رژيم(چنانکه کودتاى تنى . کمتر از حم�ت مجاھدين زيان آور و خطرناک نبود
 تفرقه ھاى ستيزه .نمونه يى از اين تفرقه و فراکسيون بازى داخلى حزب دموکراتيک خلق بود ١٩٩٠

                                            
46

  308ص ، چاپ سوم،ھمان اثرداکترحسن شرق،-  
47

 تھمتونو د کشتمند د :زيری « مقاله معرفی کتاببخش چھارم رد، پوھنمل نوزادی.  ٢٥٣ ص اس&م وسياست درافغانستان،سن ، استا اول-  

 سمړ په ھکله د خپل شپاافغانستان  ديې چي کله انوي شورو«:اين جم&ت  با خط درشت توجه را بخود جلب ميکند  »ووت چاپه له کتاب ضد
 کار د عملي ې دديې او سلطانعلي کشتمند ته وي Zندي و نZس پSن تريې د تجزوادي ھې دديې ، نو دليZھو ول خوبونه په اوبو کي تيجمھور

 د يی د تجزوادي د اساسي قانون د Zري د ھوڅ وه ړی کهړ جوسهي دسهګنڅ کشتمند  سوه چيادهي دا ھم هړ اېپد. کولو چاري و سپارلي 
 ستيونالي کي د انترناسني وژني په ناورولټ کورني د بيي غرېوي کي د روسانو پSس د اررھګپه نن.  يړ کړ جوونهټپاره حقوقي بنس

  )2017افغان جرمن آنSين اپريل(» . سووتهګ برخو کي په روي ھم په تزي دریشرمونک کشتمند

   



  
 

 

  61تر 33  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

در m  امين و نجيب ا-کارمل -جويانه ديگر ازھمان آغاز اقتدار حزب دموکراتيک خلق ميان تره کى 
   .صفوف حزب رخنه کرده بود

ستيتوت تاريخ نظامى نوشته گروھى از دانشمندان ان» جنگ درافغانستان«کتاب  به استناد
کشاکش ھاى گروه ھاى خلق و پرچم در درون حزب زيان بزرگ «مي�دى ، ١٩٩١روسيه در 

شاخه  که ھردو ستيز فراکسيونى درحزب روى آن ميچرخيد. وجبران ناپذيرى به انقSب رسانيد
سطوح کرسيھا براى نمايندگان فراکسيون خود در کليه  ميخواستند با واگذارى شمار ھرچه بيشتر

 اين کار به آن منجر گرديد.  دولتى ، اقتصادى و نظامى مواضع خود را تحکيم نمايند-اپارات حزبى 
 که در بسيارى از کرسيھاى وزنين عناصر بى صSحيت و در بسا موارد بى کياست و حتى آلوده و نا

 شدن درز ميان و فراخ اين امر منجر به رويائى يک نھاد با نھاد ديگر.. .. شايسته گماشته شوند
ميان ارگانھاى نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنيت . صفوف و رھبرى حزب گرديد

ھاى آنان،  خواستھاى شخصى رھبران، فروگذاشت....دولتى خبرى از ھمنوايى و ھماھنگى نبود
نتراليسم و پيوندھاى خانوادگى، خويشاوندى و خاندانى برانتظام حزبى وبر اصول س» يق بارگىفر«

دموکراتيک چيره شد و سراپاى حزب را فراگرفته بود و در نتيجه آن حزب با کردارھاى خود از 
که در  ھمدردى بخش بيشتر توده ھا محروم گرديد و اتوريته خود را با نيروى اسلحه حفظ ميکرد

  .48 ».واقع به يک نيروى خود کامه و ديکتاتورى نظامى مبدل گرديده بود

، تفرقه ھاى زبانى وقومى حتى در m ھاى درون حزبى،در عھد نجيب ا کشمکشدر ادامه اين 
سطح دفتر سياسى حزب ميان گروه محمد اسلم وطنجار، پاکتين ومحمد رفيع از يکسو و دسته فريد 

بصورت پرخاش ھاى تند قومى مثال ، احمد مزدک و نجم الدين کاويانى و عبدالوکيل از سوى ديگر
در روند ھمين تفرقه اندازى يکى از نتايج مھم آن پيوستن جنرال دوستم ، به  .ديگر اين تفرقه است

دوستم دليل اين کار را عدم رعايت حقوق مليتھا از جانب . مخالفين رژيم يعنى احمدشاه مسعود بود
و پيوستن او P اين بريدن دوستم ازنجيب در دادن پستھا و مقامھاى دولتى وانمود کرد، اما m نجيب 

که کمر   انداز و حکومت کن حزب بودفين ايديولوژيک حزب ، جزئى از ثمرات سياست تفرقهبه مخال
  .رژيم را شکست

  

  :ھای قومی در فاريابتصفيه نمونه يی از 

  

  ! سمت شمال نابود گردند و يا بطرف جنوب متواری شوندایتونھ پشدستور داده بودکه مولی قره 

دی سياه چرده بنام مولوی غفور که در کوه صياد دروCيت فارياب مر:ميگويد خبرگزاری آتش

اکثريت . باور نداشت که افراد تحصيل کرده مسلمان باشند ...،ولسوالی تگاب شرين زنده گی ميکرد

 .قريب به مطلق افراد مکتب خوانده وقتی به چنگ مولوی موصوف می افتادند، به قتل می رسيدند

شھرت يافت از احساسات مذھبی مردم استفاده نموده   )سياه(مولوی غفور که بزودی به مولوی قره

 .لشکر عظيمی از داواطلبان جنگ را گرد ھم نمود

تصميم گرفت که مناطق شوردريا، غلبله ، خوجه گوھر، لنگر، مين درخت ... ) قره (م� غفور

 ھدف و با اين. و نقاط ديگر پشتون نشين فارياب زمين را از وجود باشنده گان آن پاکسازی نمايد

 .جنگھای قومی را آغاز نمود
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  61تر 34  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 که وظيفه انتقال نيروی ھای جنگی مولوی قره را عھده دار بود خاطرات محمد صادق دريور

 جنگھای خونين با پشتون ھا توسط مولوی قره 1359درماه سنبله سال:" خود را چنين بيان نمود 

نفر اسير گرفته می شد که اکثر ھا ه به دوو در يکروز تا صد نفر کشته را من حساب کردم  شروع شد

 ."اسيران به قتل رسانده ميشدند

جنگ ( آقای صادق حکايت نمود که باری من از مولوی قره پرسيدم که شما با روسھا جھاد

م� قره   برای چيست؟]پشتونھا[را آغاز نموده بوديد و حال اينھمه جنگ با اين مردم مسلمان )مقدس 

 که با من بسته بودند یدم کافران را ياری می رسانند و در عھدمکثی نمود وبعد گفت که اين مر

مولوی توضيح نداده که اين عھد چی بوده که به آن وفا نشده است وآنگاه کفاره گناه [بيوفايی کرده اند

 و حال بايد پشتون ھا در سمت شمال نابود گردند و يا بطرف ]عھدشکن را چرا از مردم بيگناه گرفت؟

ھزاران تن ازپشتون ھا ی اطراف فارياب در نتيجه اين جنگھا قتل عام گرديدند .ندجنوب متواری شو

 .و ھزاران تن ديگربا خانه و کاشانه شان تا ظھور طالبان متواری شدند

وقتی عساکر قره در مناطق مردمان پشتو زبان :" باشنده قريه شور دريا فارياب ميگويد آدم خان

ند؛ زنان و دختران که به اسارت قوماندانھا او می افتادند مورد بريد حمله ميکرد تعدادی را سر می

تجاوز جنسی قرار ميگرفتند؛ مواشی به غارت برده ميشد و اموال منقول تا آنجا که ممکن بود انتقال 

  ."می يافت و غژدی ھا و خانه ھا به آتش کشيده ميشد

از جمله افراد مولوی قره ھنوز آدم خان مدعيست که تعداد کثيری از عاملين اين نوع جنايات،  

زنده ميباشند ودر مناطق خود، صاحب مال و جاه و مقام ھم شده اند و بدون کوچکترين دغدغه از 
ھر يک امان پھلوان قوماندانھای مولوی قره . محاکمه و پاسخگويی به اعمال گذشته زنده گی ميکنند

،حق بيردی تگابی،شراب بيگ جمعه گرزيوانی،رسول پھلوان فيض آبادی، عبدالروف ثوری قيصاری
بازاری و چند قوماندان ديگربودند که ديگربودند که ھر کدام بعد ھا فرماندھان نامدار سمت شمال 

آقای آدم خان لشکر کشی ھا و جنگھای مولوی قره را سر آغاز تباھی پشتون ھای  .کشور گرديدند
  .... شمال وانمود کرد

نسوب به قوم پشتون بودند و توسط لشکريان قره نابود گرديده ارقام دقيق انسانھای بيگناه که م

اند از طرف ھيچ مرجع و منبعی انتشار داده نشده است و ھنوز که ھنوز است در باره نسل کشی ھای 

نسل کشی قومی و قوم .قومی در افغانستان پژوھش و تحقيق درست و منظم صورت نگرفته است

m وبا آغاز رياست جمھوری 1371 از اريکه قدرت در سال پرستی بعد از سقوط داکتر نجيب 

برھان الدين ربانی به اوج خود رسيد که جنگھای حزب سياف پشتون و حزب وحدت ھزاره از جمله 

   .49 ».نمونه ھای مشھور آنست و زبانزد عام خاص ميباشد

ران تجاوز متاسفانه اقدامات نسل کشی مولوی قره نتيجه و اثر تبلغات وزارت مليتھا در دو

واين شخص درتحت تاثير تبليغات خطرناک . شوروی  در ميان توده ھای بومی ومحلی است

از ھموطنان پشتون خود که در تبعيد خود وغصب اراضی ملکی يا دولتی ھيچ نقشی » ستميھا«

نداشته اند، وھرکدام شان بيشتر از يک صد سال سابقۀ زندگی و زحمت کشی بر روی زمين ھای خود 

 . گرفته اند  که شمه ای از آن را در فوق ديديم وشنيدم قراراشته اند، سخت مورد خشونت وانتقامرا د
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  بخش چھارم
 

  در مورد علت شورش ھزاره ھا،فرھنگ راست ميگويد يا فيض محمد کاتب؟ -3

سنی ھای  قضات   فيصله،سندکدام را بدون ارائۀ  ھزارهمردم علت شورش ھای فرھنگ 

 :کرده مينويسد ه حنفی وانموداساس فق برمذھب 

ی را تعرض حنفتطبيق فقه  تابع فقه جعفری بودند و در حاليکه مردم ھزاره شيعه مذھب و «
 ًشمردند، طبعا مSکان وعالمان دينی شيعه که اين اجراآت برحيثيت و اعتقاد خود می مذھب و بر

چون ھزاره  .ليه آن آغاز کردندمنافع شان آسيب ميرساند، بيش از سايرين متاثر شده به تبليغات ع
رف آنھا ھم به طًمذھب به علمای شيعۀ ايران مخصوصا مشھد وابستگی داشتند از  ھا از نظر

  50».مقاومت در برابر نفوذ دولت سنی مذھب تحريک شدند

 دو علت قيام ھزاره ھای ارزگان را، تجاوز چند عسکر  ھرکاتب فيض محمد غبار وکه يحالدر

اما استاد داکتر خالق رشيد، سابق استاد پوھنتون کابل . 51آبروی خانواده يی گفته اندسپاه بر بی شعور 

واکنون  استاد در پوھنتون لعل نھرو در ھندوستان، علت شورش ھزاره ھا را در مقابل امير، 

  : تحريکات سردار ايوب خان دانسته، در يک ايميل عنوانی من چنين نوشته است

 وبيمحمد ا سردار   سوی  از  حرکتکياساس اسناد موثق  را برمن حرکت ھزاره ھا ". . . 
 ني ھم چنیاھگ ھزاره ھا  . بوددهيرد گ عبدالرحمان خان آغازهي علشانيطرف ا از ، که دانميخان م

 باره وجود دارد نيرھند ده ھا نامه د   فيآرش در . ندنکرده ا  ی دولت مرکزي راه اندازهيابتکار را عل
 خود را جھت تصرف قدرت برساند، بکابل      ھزاره جاتقيطر خواست ازيان م خوبيا که سردار

 یراه انداز  تا جنگ بنام شرارت ھزاره را  ديگرد   باعث ريس ھا و امي ممانعت ھا از طرف انگلکنيل
 خان برادر ی علني حسی به سرکرده گیرھبران ھزاره جاغور    ازیادي زی بود که شمارنيھم. کند
 خان وبي ای ھمراونديصادق خان ھزاره در جنگ م پناھنده شد و    خان به ھندوبيبا ا   خانیرعليش

  "  . اشتراک کرده بود

سراج مندرج درمطالب تذکرات استاد رشيد، نيزدر واقع نظريۀ فرھنگ را ترديد ميکند و

 که فرھنگ دميدان آن چيزی ن را، علت قيام مردم ھزاره جات،می باشدالتواريخ که ماخذ تاريخ غبار 

  . مدعی شده است

محمد تقی خاوری، يکی از محققين ھزاره نيز با توجه به سراج التواريخ و کتاب عين الوقايع 

علت عمده و مستقيم قيام را تجاوز سه نفر افغان  علت قيام ھزاره جات را شرح داده ،يوسف رياضی
گفته اعدام شوھر آن زن  ودست خان، نسبت به زن يکی از بزرگان طايفۀ پھلوان  از فوج زبر

متعاقب آن تمام افراد طايفۀ پھلوان  .افغانھای متجاوز را به قتل رسانيدند) قيام کنندگان(آنھا « :است
 بعد از قتل عام محافظين، تمام ذخاير اسلحه در اختيار شورشيان قرار گرفت و به دنبال .قيام کردند

پرقدرت .... بود و باش داشتند، سر بريده شدندآن تمام عساکر و افراد مسلح افغان که در منطقه
او از جمله . ترين و بانفوذ ترين ميری که در شورش شرکت داشت، مير دايزنگی محمدعظيم بود
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اولين ميران ھزاره بود که حکومت کابل را به رسميت شناخت و در مقابل لقب سرداری بدست آورد 
   52».روپيه برايش مقرر شد1669و معاش مستمری ساZنه 

عبدالرحمن خان ھم از دست  سردار محمد عظيم بيگ ھزاره و قاضی اصغر رھبر امير
 1309در بھار  :"روحانی  ھزاره ھا شکايت داشته آنھا را محرکين قيام ھزاره جات دانسته است

محمدعظيم خان ھزاره که لقب .  باکمال اشتداد بنای ياغی گری را گذاشتندھزاره ھا)1892( قمری
او را به حکمرانی  ه او داده بودم که رتبه اش با خانوادۀ سلطنتی من مساوی باشد وسرداری ب

در حقيقت محرک اغتشاش دومی ھزاره جات ھمين . مقرر کرده بودم، غدارانه با ياغيھا ملحق گرديد
پيشوای مذھبی ھزاره  ص خاين ديگری موسوم به قاضی اصغر که رئيس روحانی وخش. شخص بود

  53 ».راين اغتشاش حامی محمدعظيم خان گرديده بودشمرده ميشد، د

دايکندی نيز به سبب تجاوز يک عسکر  قيام مردم دايزنگی وبه قول فيض محمدکاتب ، 
امير فرمانی عنوانی مردم دايزنگی   .54، بخش، براه افتاده بود يزدان آبروی خانواده مير بر سواره 

  : و دايکندی بدين مضمون فرستاد

افغانستان  ندارم و اگر ميداشتم يکنفر آنھا را در ه عداوت نداشته وبا مردم ھزار« 
چون چنين نبود سعی در غمخواری آنھا نموده و چون مسلمان و اھل قبله ھستند خريد . نميگذاشتم

اجرستان و زاولی وغيره  وقتيکه مردم ارزگان و. دادم دختر شانرا ممنوع قرار فروش پسر و و
. مشغول امور زندگی خود گرديدند] مشمول عنايت دولت و[ نمودند ھمه تمرد کردند و باز اطاعت

دايکندی که تمرد نموده اند برای آنست که بزرگان ھزاره ھرچه  اکنون ميرھای دايزنگی و
ميخواستند از زيردستان خود گرفته و دختران و پسران ايشان را می فروختند، دولت دست آزار آنھا 

  بازداشت، ايشان ترک عادت را مرض مھلک دانسته آغاز فتنه ورا از ارتکاب قبايح افعال
اZ کيفر کردار خود را  يند مشمول عواطف پادشاھی گردند وآباری اگر از راه انابت پيش . فسادکردند

  55».تاراج خواھند ديد بقتل و

پا  فرمايش جناب اعلی سرا «:دايزنگی به جواب امير چنين نوشتند سران دايکندی و          
فرزند  زن و خون و افسران نظام، مال و ضباط و قضات و و مطابق واقع است، اما حکام  و صحيح 

چنانچه در . تاراج متاع ايشان دريغ نمی نمايند ھزاره را حSل دانسته از سفک دما واسر نسا و
  مامورلیسپاه قلياوايل حال، برای مطيع ساختن طوايفی که مطيع نبودند سردار عبدالقدوس خان با 

بھسود و مالستان و جاغوری وغزنه و دايچوپان با سردار مذکور  مردم دايزنگی و دايکندی و. شد
ستم کشيده بودند سر  کمر خدمت بسته جھد ورزيدند تا مردم متمرد ھزاره که از بزرگان خود جور و
بعد از آنکه سپاه  رمگ. بر خط فرمان نھادند، قSع خود را خراب کرده و اسلحه خود را تسليم نمودند

دولت در اندرون ملک شان مقام گرفتند، ھمان دخترانی را که حضرت واZ از فروختن باز داشته 
پس . ستم متصرف شدند و بدان ھم اکتفا نکرده زنان شوھر دار را گرفتند بودند، ايشان به ظلم و

در ) مSھا( ر علمای ملتاز جانب ديگ. مردم اطاعت را گذاشته بغاوت کردند تا ديدند ھرچه ديدند
 از آن پس حکم شد که سادات و. وقت بغاوت تفريق مصلح و مفسد نکرده ھمه را تکفير نمودند
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مال وعيال خود را تاراج  اينھا ديگر خود را کشته و. کابل فرستاده شوندھا به کربSئيان و زوار 
 پای مرگ سر برخط فرمان پس تن بمرگ نھادند و تمرد آغاز کردند و البته تا  ،شده پنداشتند

  56».نھاد نخواھند

دراين عريضۀ جدی نيز ھيچگونه ادعايی مبنی بر اجرای فقه جعفری بجای فقه حنفی در 
تواريخ و تاريخ ل لھذا تذکر فرھنگ خSف واقعيت و گواھی سراج ا،شود محاکم ھزاره جات ديده نمی

  :تواندي ذيل بوده مسه پيامدارای  غبار است و

کتاب خود آورده است  مردم ھزاره دربه نمايندگی از  فرھنگ آگاھانه اين جمله را اينکه،اول 

ورنه او ميدانست که دولت امير  . تا شورش ھزاره جات را برضد امير رنگ مذھبی داده باشد

مودل کشورھای غرب نبود تا از وی توقع  تيک مطابق نمونه واموکريعبدالرحمن خان يک دولت د

 ايکاش احکام فقه جعفری چنانکه .ه باشدداشتجعفری را مطابق فقه شيعه ردم حقوق مه رسيدگی ب

امروز در قانون اساسی کشور تسجيل شده و در محاکم  وCيات ھزاره نشين کشور رعايت و تطبيق 

ميگردد، در زمان امير عبدالرحمن خان نيز امکان تطبيق ميداشت تاجايی برای مين گذاری ھای 

  .دی مرحوم فرھنگ باقی نمی ماند نژا–سياسی ومذھبی 

فقه  مردم ھزاره خلق کند که چون پيرو  فرھنگ خواسته است اين ذھنيت را دراينکه،دوم 

در مورد )  فيصد مردم افغانستان تطبيق ميشود80که بر (فقه حنفی را  د، نبايد احکام نجعفری ھست

در آيا ) م1901 -1880(حمن خان ولی فرھنگ نگفته است که در عھد امير عبدالر .دنخود قبول نماي

حنفی ايران مطابق فقه ھای ترکمن  کردستان و قضاوت در حق مردم سنی بلوچستان و  ايرانمحاکم

ھرکس  اکنون ھم اجرا ميگردد و اجرا ميگرديد وً؟ طبعا مطابق فقه جعفری جعفریاجرا ميشد يا فقه 

  .گرفت خواھد مورد پيگرد قانونی قرار ادعای خ�ف فقه جعفری را بکند،

قيام ھزاره جات به تحريکات روحانيون شيعه  فرھنگ درضمن ميخواھد بگويد که ،اينکهسوم 
ندان مشھد وايران براه افتاده بود و گويا محرک مردم ھزاره برضد اميرعبدالرحمن خان آخ کشور

جای فقه  پس در اينصورت وانمود کردن علت  قيام ھزاره ھا به سبب اجرای فقه حنفی ب.بوده اند
  .جعفری بی مورد مينمايد

بدون ترديد اين گونه نوشته ھا، در برانگيختن ھيجانات وعصبيت ھای قومی موثر بوده و 
 .سبب شگاف و جدائی و حتی در برخی موارد باعث برخورد ھای خونين اتنيکی و مذھبی گرديده اند

ھای منسوب به ستم ملی يکی دونمونه از تاثيرات مخرب پيام اين کتاب را که از سوی گروه 

  .شددر بخش سوم اين نقد آورده وقوماندانان ازبک در حق پشتون ھای شمال کشور اعمال شده 

اميرعبدالرحمن خان، قبل از حمله عمومی به ھزاره جات ، فرمانی که در آن به قيام کنندگان 

 45که بيش از (ھم توصيه شده است وھم تھديد وھم عذر و ھم زاری، عنوانی تمام طوايف ھزاره

  :در اين فرمان ميخوانيم. فرستاد) طايفه ميشدند

من که امير عبدالرحمن ھستم و خيرخواه جمله مومنان ھستم و از طرف خداوند ... «
فرمان روائی دارم، بايد که خيرخواھی ] اين کشور[عالم  بر جمله مؤمنان و مسلمانان 

  .مؤمنان را بکنم
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از امر خدا و رسول او جملۀ مؤمنان سرتابی اولين خيرخواھی اينست که بايد 
نکنند و اگر نافرمانی خدا و رسول او بکنند، برمن Zزم است که نصحيت کنم و اگر 
نصيحت مرا گوش نکنند، در آن وقت به امر خدای عالم که در کSم مجيد امر کرده 

ن آن مردم چرا که من ھم مواخذه ميشوم اگر از گناھا. است، بايد بازخواست واجبی کنم
  .چشم پوشی کنم

بنابر آن از برای شما مينويسم و شما را می آگاھنم که حيف من می آيد به خرابی 
شمايان و ميخواھم که شمايان مثل ميرھای ديگر ھزاره جات، در دربار افغانستان 
باعزت باشيد و نميخواھم خوار و خراب و بی اعتبار باشيد و در نزد خدا و رسول او 

از برای خيرخواھی شما گفته ميشود که از اين حرکت شيطان که .  شيدشرمسار با
است و در دل شمايان خلل اندازی ميکند و شمايان را به جھل ) ص(راھزن دين محمدی 

ھوش . سوار و خسران دنيا و آخرت را از دست و زبان خود شما برای شما مھيا ميکند
. د و دغدغۀ شيطان را از دل دور کنيدکنيد که خود را نزد خدا و رسول او شرمنده نکني

فرمان خدا را قبول کنيد و از فرمان شيطان دور شويد که خسران دنيا و آخرت به قبولی 
  .فرمان شيطان است

و اگر پند مرا گوش ندھيد، من حمد و ثنای پروردگار را بجا می آورم که ھمه 
ده است ولکھا نفوس از اسباب دنياداری که Zزمۀ پادشاھان عالم است، بمن کرامت کر

مردم اسSم را فرمانبردار من بندۀ حقير کرده، تا انتقام از کسانی که نافرمانی از ذات 
  .مقدس او  و رسول او بکنند، بگيرم  و بازخواست کرده بتوانم

 من از بسيار غمخواری برای شمايان می نويسم  و شمايان ھم روی خدا و قرآن 
و در نزد سردار عبدالقدوس خان سSم کنيد و سخن را !  دخدا را ببنيد، از جھل بگذري

واZ اينکه پند من به دل شمايان جاگير نشود، پس نزد خدا و .  به جنگ و جدال نرسانيد
بعد از ناشنودن اين سخن خطۀ مردم افغانستان، بلکه . رسول او گردن من خSص باشد

چرا که در قرآن شريف ! کل مسلمانان برکفر  و عصيان بغی شما حکم خواھند کرد
مSيان قوم خود را بخواھيد و قرآن را باز کنيد که در باب بغی . ھمين آيه کريمه است

ھمۀ ما مردم به قرآن ايمان آورده ايم، خود را از جملۀ . چقدر حکم سخت کرده است
و اZ اگر حرف من گوشزد شمايان نشد، پس غضب خداوند عالم را . باغی حساب نکنيد

 ديد که از چه قرار بازخواست دين محمدی را ميکند؟ اين چند کلمه را برای خواھيد
از خداوند ميخواھم که شما . دلسوزی نوشتم، باقی خود اختيار بد و نيک کردن را داريد

  57 »انتھا. را ھدايت کند به راه نيک

ی  مردم را از جنگ و خون ريزبرمی آيد که امير در آغاز ميخواستاز متن فرمان فوق 

: برحذر دارد، لھذا مثل يک آدم عاجر که  از يک شخص زورمند تقاضای عفو و ترحم کند، ميگويد 
و با  و دنيا و آخرت خود را خراب نسازيد »روی خدا و رسول خدا را ببينيد و از جھل در گذريد" 

  . اين نوع نصايح عواقب بد و خانمانسوز جنگ با دولت را برای مردم حالی ميکند
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 سياسی است که خود را در مقام امير -ال موضع گيری امير يک موضعگيری اس�می در اينح

المؤمنين  و مکلف به دفاع از کتاب m و شريعت قرار ميدھد و ميگويد که در صورت نافرمانی از 

ًمن که امير افغانستان ھستم شرعا خود را مکلف به دفاع از دين محمدی ميدانم و مردم را به 

م�يان و بازکردن قرآن و دوباره خوانی آيۀ بغی دعوت ميکند و بدينوسيله ميخواھد طرف فراخواندن 

را از عاقبت فتوای علمای سنی مذھب و مخاطرات آن بترساند تا دست از شورش و بغاوت بردارند، 

ولی متأسفانه که ميران و م�يان و سيدھا و مبلغان  و خطيبان ھزاره که موقف و حيات خود را بيش 

ديدند، پيام امير را بگوش مردم ھزاره جات نرساندند و گذاشتند تا مردم بدست  از ھمه در خطر می

  .قشون مسلح دولت مثل علف درو شوند

و حضرت واZ پس از صدور اشتھارات کفر ھزاره که به فتوای :" فيض محمد کاتب مينويسد
ه ذريعۀ عرايض افسران و صاحب و دستبرد ايشان ب" ياغيه ھزاره"علما جاری گشت، از محاربات 

منصبان سپاه نظام آگاه گرديده ھمه را فرمان کرد که ھرچند مرد و زن و پسر و دختر و مال و منال 
را از راه غنيمت متصرف شوند، به قرار آئين دين مبين، پنج يک آنرا حق حضرت " قوم کافر"آن 

و از صدور .  دانسته، متصرف شوندواZ دانسته، ارسال حضور بدارند و باقی را حق و حصۀ خود
اين حکم بود که ھزاران ھزار زن و دختر و پسر از مردم ھزاره به اسيری رفت و در تمامت 

  58".افغانستان و ممالک خارجه به فروش رسيدند

بر ظلم  و اسبتداد خود پای افشردند و کرنيل " جنگ باقوم کافر"قشون دولت با گرفتن فرمان 

سرکردگان اسير " يه شورشيان را بحد وحشت ناکی رسانيد چنانکه  از جمله فرھاد خان خشونت عل

دو تن را به دھن توپ بست و دو تن را پاره پاره کرد و پيش سگ انداخت، و دو تن را چانماری و 

يک نفر را به بزغالۀ تازی قطعه قطعه کرد و يک نفر را با سرنيزه سوراخ سوراخ کرد و يک نفر 

  59."که تکه کردندرا مردم م�خيل ت

 آخر اCمر شورشيان از دست سپاه مجھز امير که با قوت ھای قومی وCيات ھمجوار ھزاره 

جات تقويت ميشد، بشدت سرکوب گرديدند وھمانگونه که امير در نامۀ خود به آنھا ھوشدار داده بود، 

ديدند و اکثريت بيش از ھمه مردم دھقان و مالدار و برخی از روحانيون در اين شورش سرکوب گر

  .الھا  دست از مبارزه گرفتند  وعفو تقصيرات خواستنددفيو

بگفتۀ غبار، امير دختر عظيم بيگ سه پای را که جزء اسراء بود به پسر خود حبيب P خان 
تزويج نمود و اعSناتی طبع  و نشر نمود که شورشيان فراری به مساکن خود باز کردند و ھم امر 

در نقاط قحط زده امداد آذوقه . و کار مردم گندم تخمی بصورت تقاوی داده شودنمود که برای کشت 
امير در ھزاره جات بين چرا گاه ھای مردم ھزاره و چراگاه ھای مردم کوچی حدودی . بعمل آورد

ًامير امر کرد که اراضی متنازع فيھا بين دھقانان ھزاره و فيودالھا، قسما از . مشخص و معين نمود

امير امر کرد که منبعد غSم و کنيز مردم ھزاره .ھا کشيده شد و به دھقانان ھزاره داده شددست فيوال
  60.فروخته نشوند، اما آن ھزاره ھا که در داخل افغانستان فروخته شده بودند بحيث برده باقی ماندند

   امان P اعSن گرديد و مردم ھزاره نيز به  شاهبردگان  تا اينکه در عھد شاه امان P آزادی 
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وفادار ماندند و در وقت اغتشاش بچۀ سقاو تا آخرين لحظۀ سقوط او دست از طرفداری شاه 
  .نکشيدند

  

   بخش پنجم

  

  :ھوتکی شاه محمود  درموردتبارز تعصب فرھنگ 

ترديدی نيست که ھيچ تأليفی بی نقص نيست ولو مؤلف آن دارای تبحر علمی وشھرت جھانی 
بخصوص اگر اين کمی وکاستی ھا . لی وعادی در تمام جوامع انسانی استباشد،واين يک روند معمو

عمدی نباشد، و دليل آن  عدم دسترسی به اسناد ومدارک  تاريخی و بازيافته ھای باستان شناسی در 
ھنگام نگارش اثر باشد، قابل تشويش نيست ، ولی اگر مؤرخ با وجود دسترسی به مدارک تاريخی 

ًکه احيانا ( فرقه ای وودمند وآموزنده در بارۀ حادثه ای يا شخصی يا قوم از ضبط و بيان نکات س

خود داری کرده باشد، و يا ضمن شرح مسايل تاريخی، در ZبSی کلمات وجمSت ) دهنمی آمخوشش 
 جامعه  متصور باشد، قابل  وساختارخود نکاتی را گنجانيده باشد که در آينده از آن خطری به بافت

Zيق تقبيح است، زيرا در واقع درحق نسل ھای آينده و درحق تاريخ کشور گناھی  گذشت نی بلکه

             .ھم وزن  خيانت انجام داده است

در سطور ذيل نمونه يی ازشيوه استفاده از منابع موجود در دسترس فرھنگ را به ارتباط شاه 
ه کردن جمSتی از ، فاتح اصفھان نقل ميکنم تا ديده شود که آيا در حذف يا اضافیمحمود ھوتک

سخنان يک شاھد عينی از وضعيت شاه محمود وعساکر افغانی اصفھان، پای تعصبی درميان بوده 
  است يا خير؟

کشيش  )J. T. Krusinske( کروسينسکى »حیيخاطرات  سياح مس«کتاببنابر گزارش 
وضاع  در ايام محاصره اصفھان شاھد ا،و سال را در اصفھان گذشتانده20مدت که لھستانی، 

و ا  بود،رگرديدهبرايش ميسمحمود شاه چندين بار فرصت ديدار با   وبوده شھر دلخراش مردم 
   : وضعيت مردم اصفھان درھنگام محاصره اينطور بدست ميدھدتصويرى از

شد و آنقدر  بعد از سه ماه در شھر اصفھان گوشت خر و شتر فروخته مى «
بناى . کردند، بعد آنھم پيدا نشد ستد مىبه پنجاه تومان داد و ) خر(نکشيد که حمارى

در عرض چھارماه مردم بناى خوردن گوشت انسان . خوردن سگ و گربه نھادند
مرده تازه را ديدم که رانھايش را بريده . نھادند، پنج قصاب به اين امر مشغول بودند

 خود ھاى چون اھالى شھر اصفھان را عادت نبود که آذوقه ساليانه در خانه. خوردند مى
نمودند و ابدأ فکر  جمع نمايند و ھمه از بازار ملزومات خود را يوم به يوم خريدارى مى

آخر کار بجاى رسيد که پوست درختان را به وزن . آوردند محاصره به خاطر نمى
کوفتند و پوست کفش کھنه را جمع کرده  فروختند و در ھاون کرده مى دارچينى مى

. دادند ھا و گذرھا افتاده جان مى ردند و مردمان در کوچهخو جوشاندند و آب آن را مى مى
تافت، لعل و جواھر و زيور  دختران باکره و زنان بى صاحب که آفتاب بر سرشان نمى
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دادند و کسى پرواى دفن مردگان را نداشت  زدند و جان مى خود را بر سر نھاده فرياد مى
   61»...و شھر از Zشه ايسشان پرشد

ھمواره دمار از روزگار مردم فقير يا انتقام جويانه ھاى غارتگرانه  شىدر ھر حال لشکرک
اصفھان در اواخر ماه اکتوبر آخرين . اند توان کشيده و توانگران کمتراز گرسنگى رنج ديده وکم

  .کشيد ھاى خود را مى نفس

 سربازانى که درپايان ايام « بگفته شاھدان عينى که لکھارت چشمديد آنھا را ضبط کرده 
تر زيبندگى داشتند بجاى استقرار  به حفاظت حصارھا گماشته شده بودند، بيش)  اکتوبر٢٣(محاصره 

  . 62».در اين مواضع در بيمارستان به سر برند

سرانجام پس ازشش ماه محاصره پايتخت براثر قحطى و گرسنگى ومرگ و مير از بيمارھاى 
شخصأ به اردوى دشمن رفته و  آيد وخودعفونى، شاه سلطانحسين مجبور شد از تخت سلطنت فرود 
پادشاه قوى شوکت ايران   «.بگذاردافغان سرنوشت حيات و سلطنت خود را در پاى قدرت محمود 

 اکتوبر بدون ھيچگونه جSل و جبروت و شکوه سلطنتى از قصر خود ٢٣ / آذر١٢ ]روز[ساعت
جا که آشفتگى خاطر از سر و او ھمچون فردى بينوا و پريشان لباس بتن داشت و از آن. سوار شد

 .63 ».گيرد نمود که مراسم تشيع رسمى آن اعلحضرت انجام مى باريد، چنين مى روى مSزمانش مى

آباد حرکت کرد و به اصفھان   اکتوبر موکب شاه محمود با شکوه و جSل خاص از فرح٢٦در 
ايان يافت با صداى بس سربازان افغانى پس ازآنکه مراسم ورود رسمى به قصر سلطنتى پ. وارد شد

پس از عبور از دروازه قصر به تاZر بار يافت و براورنگ  کشيدند و محمود» اکبر«P فرياد  بلند
بزرگان و وزيران مسئول شاه سلطان حسين مخلوع سوگند وفادارى و احترام . سلطنت جلوس نمود

  .يران آغاز شدو بدينگونه دوره فرمانروائى افغانھا در ا. به شاه محمود بجا آوردند

 در آغاز شخص ،) م1725- 1722سلطنت از(شاه محمود :ميگويد کروسنيسکی 
با نشاط و معتدل بود و يکى از کارھاى نخستين او در مسند پادشاھى ايران، عمل 

ھاى اول سلطنت   در ماه. انسانى وى در حمل آذوقه براى مردم قطحى زده اصفھان بود
شاه محمود . کرد  ايرانيان شده بود، فرمانروائى مى اعجابۀخود با ميانه روى که ماي

آنانى را که نسبت به شاه و وطن خود خيانت ورزيده بودند و عمل جاسوسى به نفع 
. ن دادا يا اعدام نمود يا زندانى ساخت و درس درستى به خائن،افغانھا انجام داده بودند

توان چشم  اند، نمى زيدهاز کسانى که به شاه و دولت خود خيانت ور گفت او علنأ مى
 ورد وى نيز راه خيانت پيش خواھندنيکى داشت و در صورت اقتضاى فرصت در م

   64.گرفت

 وکرکتر وبرنامه ھای روزانه اش را محمود شاه ی سيماتصويری ازکروسينسکى 
   :دھد بدست مىاينگونه 

   تيز، او مردى بود ميانه قد، چھارشانه، داراى چھره عريض و بينى پست، چشمان «
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او ھر روز صبح با زورمندترين . ، گردن کوتاه و ريش سرخ کوسه ونافذنگاه تند
ھاى که باZخص بر جسم وى  گرفت و بقيه روز را به ورزش افسران اردويش کشتى مى

روزانه پنج گوسفند با پاى بسته نزد وى حاضر . پرداخت بخشيد مى سختى و قوت مى
ھاى کوتاه  او در پرتاب کردن نيزه. کرد خود دو نيم مىکردند تا او آنھا را با شمشير  مى

او در موقع سوار . کرد گرفت خطا نمى بسيار ماھر بود و ھرگز ھدفى را که نشانه مى
شدن بر اسب، آنچنان جست و چاZک بود که بدون رکاب، با دست چپ از يال اسب 

او . ين سوار بوددر خانه ز. گذاشت گرفت و ھمينکه دست راست را بر پشت اسب مى مى
ھا، شخصأ از  شب. آرميد خوابيد و ھنگام لشکرکشى ھرگز بر بستر نمى بسيار کم مى

در عذا خوردن ميانه رو بود . پرداخت گرفت و در اصفھان به گشت مى پاسبانان خبر مى
نوشيد و بجز با زوجه خود، دختر  يافت قناعت داشت، شراب نمى و به ھر چه دست مى

شاه محمود بر . که از او يک پسر داشت با ھيچ زنى ھمبستر نشدشاه سلطان حسين 
که تن آسا و عياش و مھربان بود، فعال و پرطاقت بود و در ]صفوی[خSف شاه حسين 

پذيرفت و حکم  توانست و التماس را نمى قصاص و تعزير احدى پيشش شفاعت کرده نمى
ھا، پيش روى سپاه  در جنگ. شرعى را نافذ ميکرد و درحق دشمن خود بسيار قھار بود

  65».ميگرفت خود قرار

جنگ و قتال عادت   «:گويد در مورد روحيه جنگجويان افغانى کروسينسکى مى
تواند از دشمن رو گرداند ھرکه بر گردد بى امان  درجنگ و کارزار کسى نمى. افغانھاست

. کردم مىآباد تماشاى جنگ  درمحاصره اصفھان من نزديک پل عباس. به قتلش بپردازند
يکى از افاغنه را ديدم که دست راستش را افکنده بودند، به عقب صف آمده و محافظان 

دست افتاده خود را . خواستند او را بکشند به گمان اينکه از جنگ گريخته است، مى
اى نابکار اگر دست راست تو درکارزار : بنمود، باز راضى از برگشتن او نشدند وگفتند

ست چپ جنگ کنى و اگر دست چپ ھم افتاد با دھن جنگ کن و آب دھن افتاده، بايد با د
اگرشمشير، کمان، تفنگ و ...  رسىگانداز تا از خداى خود به مزد بزر  بر روى دشمن

از بسکه در . آيند اسپ به زير نمى غيره اسحله افغانان بزمين افتد براى گرفتن آن از
ھر شھر و . دارند  از زمين برمىباشند از روى اسب خم شده سوارى چابک مى  اسب

ديدند که طبقى از جواھر و زر بر  گرفتند اگر از اھالـى آن شھر مى بلدى را که مى
يى به او  گذاردند که ذره  که آنجا بودند نمى رود، از لشکر و توابع يکنفر سرنھاده مى
کنند و  اد مىو اسير را بعد از مدتى آز. به بيع و شراى اسير رغبت ندارند .اذيت رسانند

. بسيار کسان را که در جنگ گرفتار کردند، بخود اوZد کردند و بچشم فرزند نگريستند
عادت به الوان . گذرانند در امور توکل دارند، تن پرور نيستند، به گندم برشته اوقات مى

 کمرمى پيچند و در وقت حاجت روده گوسفند را پر آب کرده بر. اند اطعمه نکرده
ھا را بر روى زمين  نان و ساير خورش. دارند در طعام تکليف نمى. نمايند ال مىمعاست

ھاى  از اعلـى و ادنا شال و کرباس. خورند خورند و به غير از آب چيزى نمى گذاشته مى
لباس . دارند رنگارنگ دارند که خود را از آفتاب و اسحله خود را از باران نگاه مى
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خرامند و بسيار  ھا مى  ايشان بى نقاب در کوچهھاى  مى پوشندو زن]دراز[گشاد وبلند
ھاى خود از بلور  روند، در گوش مقبول در ميان آنھاھست که چون آفتاب بى حجاب مى

   66 ».و مدنگ گوشوار کنند

   جنگجو  شود که افغانھا مردمانى ساده و کم توقع اما سخت  معلوم مىگزارش کروسينسکیاز 

  .رزميدند   پيروزى خود تا سرحد مرگ مىو دلير و با انضباط بودند و براى

يکى از عواملى که در پيروزى افغانھا سھم عمده  «:که  آمده استدرگزارش کروسينسکى 
 از چنين اقتدارى برخوردار  در ھيچ جاى ديگرى سرداران شايد. داشت ، انضباط سپاھيان بود

  .67 ».نيستند و از آنان فرمان برده نمى شود

خوانديم، نشان  )کروسنسکی(ه از چشم ديد يک شاھد عينی وغيرافغانی تا اينجا مطالبی ک
به ورزش واسپ سواری وکشتی گيری وشمشيربازی  ميدھد که شاه محمود مردی با برنامه بوده،

از پرخوری وتن پروری وعياشی پرھيز ميکرده و در نيمه ھای شب از . عSقمندی داشته است
 خود را با خبرميساخته و بدينسان شخص با انضباطی بوده وضعيت پھره داران ومصروفيت نظاميان

درسياست و برخورد با مردمی که تا ديروز درمقابل شان می جنگيد،نيز بسيارخشن نبوده . است
  .اينھا ھمه جنبه مثبت اين جوان نيرومند وفاتح دلير افغان است.است

ه محمود  وسپاه افغانی ازصفات نيک شابخش ھای مھمی فرھنگ بنابرھر دليلی که بوده اما 
با جمSت اضافی از ،و عبارت ذيل را از قول کروسينسکیا . استرا درگزارش خود حذف نموده

  : خط کشيده امبرنگ سرخ نشانی و زيرآنھاآن جمSت را من طرف خود عSوه نموده که

او مردى بود ميانه قد، چھارشانه، داراى چھره عريض و بينى پست، چشمان  «
تا وقتی که بمرض عصبی يا  [، گردن کوتاه و ريش سرخ کوسه، ونافذتندتيز، نگاه 

 ھر روز صبح با افسران اردويش  ].دماغی مبتS نشده بود شخصی با نشاط ومعتدل بود
شراب نمی نوشيد وبزنھا . ًکشتی ميگرفت وشبھا شخصا از پاسابانان خبرگيری ميکرد

نيان رفتار خوب داشت  ودر پھلوی در آغاز امر با ايرا. بجز زن خودش عSقه داشت
در نتيجه درچند . ھرافغان يک ايرانی را مقرر کرده بود تا اصول کار را باو بياموزاند

اما بعد  [ماه اول حکومت او ادارۀ کشور نسبت به دورۀ اخير صفوی بھتر بود، 
ھا ال او بکلی دگرگون گرديد وبطوريکه ديديم با قساوت جنون آميز نه تنازمريضی احو

اتباع ايرانی بلکه دوستان افغانی را ھم بطوری رنجه خاطر ساخت که ھمه بمرگ او 
راضی بودند، وشايد خودش ھم دراين آرزوی ديگران عقب نبود، چنانچه روايت کنند که 
شبھا ناله ميکشيد وگوشت بدنش را بدندان ميکند، چله نشينی ھم او راچنان ضعيف 

  68 »] .ھت داشتساخته بود که بکالبد متحرکی شبا

 وھريک را در قSب زير آنھا خط کشيده ام، آنھا را برنگ سرخ نشانی  و سطوريکه من 
 ديده نميشود، بلکه از خود فرھنگ از قلم فرھنگ کروسينسکى در ترجمه دری خاطرات گرفته ام،

ذکر  ازکه چرا  مؤلف  دانسته نميشود است، زيرا که ماخذ را در ختم گفتار کشيش نشان نداده و
درحاليکه نکات مھمى در مورد، روحيه . استصفات خوب شاه محمود وسپاھيانش خود داری کرده 

                                            
 ٤٦ص  ،،چاپ تھرانسيدجواد طباطبائىھان بروايت کروسينسکى، ف، سقوط اص١٣-١٢اريخ سياح مسيحى، کابل، ص خيرخواه ،ت -  66
 ٤٦تھران، ص چاپ ن بروايت کروسينسکى ، سقوط اصفھا-  67
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جنگاورى افغانھا و دسپلين و نظم عسکرى و سادگى و کم توقعى افراد سپاه، خوراک، پوشاک، 
ھوتک و اخSق و  زيورات زنان افغان و صورت و سيرت آنان وکرکتر و روش حکومت شاه محمود

   آنان با اسراء و مردم ايران و ديدگاه آنان نسبت به  انسانی شاه اشرف ھوتک و برخوردسجاياى

  . ثبت شده است اثرھاى اجتماعى و علل موفقيت آنان بر نظام حکومتى صفوى در اين  طبقات و گروه

ًاز قلم انداختن اين نکات از سوی مرحوم فرھنگ ، نشان ميدھد که عمدا نخواسته نکاتی را از 

ادارۀ  صSبت  شاه محمود در کنترول و انضباط وھيبت و ل يک شاھد عينی بياورد که دZلت برقو
ورنه نقل صفات نيکو از روحيۀ جنگی ودسپلين پذيری سربازان افغانی . سربازانش  ميکرده است

 می افزود وحسن نظر واعتماد پشتونھا را نسبت نوشته ھای مؤلف بيشتر می شبراھميت کتاب
 .ساخت

نسان نکات بسيار مفيد و آموزنده ای در خاطرات کروسينسکی بچشم ميخورد که درس يبد
افغانستان در (ھای خوبی برای نسل ھای جوان ما شده ميتوانند، ولی متاسفانه که درکتاب فرھنگ

   غيرافغان  حذف جمSت سودمند از قول يک شاھد عينی.، آن نکات مھم حذف شده اند)پنج قرن اخير
مان واضافه کردن جمSت عکس آن صفات از قول ديگران نه تنھا با معيارھای استفاده از وغير مسل

  .تعصب وسوء نيت نويسنده را نيز نمايان ميکند منابع و مآخذ سازگار نيست، بلکه 

  

  بخش ششم
  

  غباردر مورد اميرعبدالرحمن خانتفاوت ديدگاه فرھنگ از 

دورۀ امير عبدالرحمن خان اختصاص داده، تا در کتاب خود به  فرھنگ، در سراسر فصلی که

تخريب کرده و حتی يک جمله يا يک پراگراف و يا سطری  توانسته امير را با نوک قلمش تخريش و

 بنابرين .ماندگار اميرعبدالرحمن خان تائيد شده باشد، رقم نزده است مثبت و آن کارھای که در

  .رت گيرد، سالم نخواھد بودقضاوتی که بنابر يک ذھنيت منفی در مورد کسی صو

حمايت کرده  عبدالرحمن خان اظھار رضايت و وحدت مجدد افغانستان توسط امير فرھنگ نه از

نه از سرکوبی مدعيان سلطنت و فيوداCن و سرکردگان قومی . کشور و نه از تأمين امنيت عمومی در

مات امير برای مدرنيزه کردن  نه از اقدا ومرکز گريز، که عامل جنگ ھای خونين داخلی شده بودند

 نه از آوردن  . توليدی صنايع عصریۀکردن تکنالوژی جديد و تأسيس نخستين کارخان کشور با وارد

نظم اداری و توظيف مامورين دولتی و قضات در سراسر افغانستان تا نقش روحانيت متنفد را تقليل 

  وضع قوانين، نظامنامه ھا و نه از  ی، رونق يافتن دوبارۀ تجارت و صنايع و پيشه ور  نه از، ودھد

  . حمايت نميکند از ھيچکدام اظھار ،ھا برای بھتر شدن امور کشور دستورالعمل

ساختن به تحليل رفتن آن خيلی بھتر بود نسبت به   تجزيۀ کشور و فرھنگگوئی که به نظر
داشتن کشوری بنام صاحب ھويت شدن افغانھا با  دوبارۀ افغانستان توسط امير عبدالرحمن خان و

   . افغانستان

 m فرھنگ نه تنھا از امير عبدالرحمن خان سخت ابراز نفرت ميکند، بلکه نواسۀ او، شاه امان

غازی را که برخ�ف جد خود شخص رؤوف ومھربان و بسيار پرعطوفت بود، ودرعين حال صاحب 

ق شان درکشور بود، نيز متھم افکار مترقی استق�ل طلبانه وحامی جدی معارف و تحصيل زنان وحقو
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باحتمال قوی ميتوان گفت که قتل امير در اثرتوطئۀ دربار وبدست يک «: به قتل پدرش نموده مينويسد
ًنفر از عملۀ آن صورت گرفته که طرح کنندۀ آن غالبا امان P خان ومادرش عليا حضرت و اجراء 

   69 ».کنندۀ آن شجاع الدوله بوده است

ی کسرشأن شخصيت امان m خان، نه تنھا تکرارتتبليغات انگليس برضد  چنين اتھامی،برا

شاھی است که بخاطر حصول استق�ل کشور به روی استعمار شمشيرکشيده بود، بلکه بطور صريح 

ترديد قول وگفته ھای مؤرخ  دربار امير حبيب m يعنی فيض محمدکاتب شمرده ميشود که از زبان 

 اسم قاتل راشنيده وضبط کرده وسايرمحافظان خيمه امير،شاه علی رضاخان،محافظ خيمه امير کرنيل 

کرنيل شاه علی رضا خان  سردار احمدشاه خان پسرکاکای جنرال نادرخان را قاتل امير دانسته .است

وکاتب دCيل وقرينه ھای را بيان ميکند، که نشان ميدھد دست سپھساCر نادرخان در قتل دخيل بوده 

   .است

کبير  پطر و با لوی يازدھم خوانده " مستبد با کفايت"عنوان ه  امير عبدالرحمن خان را بفرھنگ،

خان مقايسه  دوست محمد شاه قاجار ھمطراز دانسته، از جھت خصلت او را با جدش امير محمد و

 خصلت خشن و] خان دوست محمد جدش امير[امير عبدالرحمن خان برعکس :" کرده ميگويد
حيله وری از جدش عقب نمی ماند، اما استعمال زور و قوت  اينکه در زيرکی وبا . داشت سختگير

تصوری، با   وی خواه وھم،ھا ترجيح ميداد و ميخواست ھر مانعی را خواه واقعی می بود کار را در
  70."خون و آتش و آھن از ميان بردارد

 او ميتوان باين ساير خصوصيات از مطالعۀ سوانح امير و: "نويسد می جای ديگری فرھنگ در

خوف در  سنجش بغرض توليد ترس و خصلت او با محاسبه و و اين حرکات خوی  نتيجه رسيد که در

دو  دو دخيل بوده و از ترکيب ھر تقويۀ حکومت مرکزی در برابر عناصر سرکش ھر قلوب رعايا و

جديت  شياری وافغانستان مرادف ھو در بيرحم بوجود آمده بود که نام او ھنوز شخصيتی حسابگر و

   71".قساوت است توأم با ستمگری و

اين شکی نيست که دولت  در«  :را چنين ميدھيد فرھنگ خود جواب سوال روش مستبدانۀ امير
استبدادی داشتند و فقط در دھۀ اول قرن  ًسدۀ بيستم عموما ماھيت شخصی و ھای مشرق زمين تا

مجادله و قيام مردم بعضی از دولت ھای  مريکا وا جديد از اروپا و اثر نفوذ افکار بيستم بود که در
بنابرين تحصيل خود کامۀ مشرق زمين به رژيم مشروطه و بعد تر به جمھوری مبدل گرديدند، 

  72" .ادارۀ امير ماھيت استبدادی داشت بگوئيم که طرز اگرحاصل خواھد بود 

و محروميت دختران از لغ يک مورد و آنھم لغو ازدواج بيوه با اقارب شوھر متوفی و تنھا در
 از : "چنين تائيد ميکند شاه ببعد معمول بوده است در کمتر از يک سطر ميراث که از زمان احمد

   73".اين حيث در راه تخفيف فشار اجتماعی باZی زنان خدمت شايسته کرد

   : مينويسد وکندمياد ي واخوب  از کارھای ھمه انتقادات خود از امير،با غبار برعکس فرھنگ، 

                                            
) اسرار قتل اميرحبيب هللا خان( مقاله داکتر کاظم 22، برای ترديد اين اتھام به بخش 470ص ، 1فغانستان در پنج قرنه اخير، ج فرھنگ، ا-  69

  .افغان جرمن رجوع شوددرپورتال 
  413،386، ص 1 فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج-  70
71

  419، ص1 فرھنگ،ج-  
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  417 فرھنگ، ھمانجا، ص -  
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  426، ص 1 فرھنگ، ج-  



  
 

 

  61تر 46  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  امنيت  امير عبدالرحمن خان توانست بار ديگر در شرايط فيودالی دولت را مرکزيت بخشد و«

تبادلۀ . لھذا با آنکه اقتصاد رژيم، اقتصاد فيودالی باقی مانده بود. کشور را قايم نمايد سرتاسری  
 .راھم نمودمقدمۀ پيدايش سرمايۀ تجارتی را در دايرۀ وسيعی ف و به انکشاف نھاد  جنس به پول رو

سرمايۀ تجارتی  معدوم شده بود احياء گرديده و يعنی ھسته يی که با دورۀ امير شيرعلی خان يکجا 
در  تجارتی متراکم گرديد و  سال آينده طبقۀ بورژوازی 20در طی و به ميان آمده " بسويۀ ملی"

   .پھلوی آن فرھنگ جديد ظھور کرد

دولت انگليس در حواشی شرقی مملکت موجب دسايس  تحريکات و« :غبار اعتراف ميکند که
خان  محمد خان، سردار پير محمد گماشتگان انگليس از قبيل سردار نور بروز اغتشاشات ميگرديد و

امثال آن، در پکتيا و  سعدوی کروخيل و حسن خان و سردار محمد خان و محمد سردار باز و
ضد امير عبدالرحمن خان می  نه برًنر و باجور و سرحدات شرقی، متناوبا آتش فتُک نوار ويش

چنانکه دولت روس در شمال افغانستان اين آتش را توسط سردار اسحاق خان روشن . افروختند
  74».نمود

: "  دانسته مينگارد1886مرحوم غبار، فعال شدن اولين فابريکۀ اسلحه سازی امير را در سال 

گی دولت را برای يک ميليون عسکر امير عبدالرحمن خان سعی بسيار ميکرد که ذخيرۀ مھمات جن

لھذا از تمام معاش خوران دولت يک ماھه معاش در سالی برای خريداری اسلحه گرفته . آماده نمايد

از اروپا فابريکۀ » شورم کريشکر«  توسط يک مستخدم فرانسوی دولت بنام 1886بزودی در. ميشد

درکابل تأسيس " ماشينخانه" و بنام حربی که توسط  قوۀ بخاربکار می افتاد خريداری و وارد شد

تا [ 104توپ توليد ساCنۀ  آن .  نفرکارگر مصروف کار بودند4000دراين فايريکه. گرديد

توپ جلوی دنباله پر صحرائی، توپ :  تفنگ وغيره لوازم نظامی قرار ذيل بود5200 و]75توپ360

تفنگ نوع ھنری مارتين، تفنگ ، )ماشيندار(قاطری کوه، توپ بزرگ استحکام  و قلعه، توپ غرابين 

 بورد، تفنگ بغل پر، تفنگ دوازده تکه، تفنگ پنج تکۀ جاغور دار، تفنگ دو ميله 303ھای 

شکاری، کريچ، برچه، خنجر، شمشير، کارد، چاقو، باروت، کارتوس، گلۀ شربنل فوCدی و چودنی، 

که توسط کارھای دستی ھم اين فابري. خول برنجی، پتاقی توپ و تفنگ، فيوز برنجی و چوبی وغيره

دريشی ھای عسکری، خيمه، بيرق، بوت و موزه، دستکش : به توليدات می پرداخت و اشياء از قبيل

نجاری، سراجی، حلبی : فابريکه دارای شعبات مختلف صنعتی از قبيل.  و ک�ه و کمپل توليد می کرد

، سيم دوزی، گل سازی،  مسگری، آھنگری، فلزکاری، زرگری، مسکوک سازی، گليت کاری

سازی، حکاکی و ارابه سازی، صندوق سازی، چاپخانه ليتو گرافی، جراب بافی، دندان سازی، 

سترنجی و گليم و قالين بافی، کاشی سازی، حجاری، نقشه کشی، چودن ريزی، اسپرت کشی، سوھان 

   76."سازی و غيره بود

تمام اوقاف مذھبی که از  : بطورخاصی توجه کرد،امير به انکشاف زراعتغبار می افزايد 

و تصديق نامه ھای روحانيون و مستمری خوران ضبط گرديد و در افغانستان موجود بود با ارقام قديم 

برای انکشاف . جديد داده شد" رقم"برای بعضی که در خدمت دولت بودند مستمری کمتر و فقط 
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  661،682 غبار، ھمان اثر ، ص -  
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  61تر 47  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

، تخم پنبه  ر قطغن حفر گرديدزراعت ھم بند آب قديم غزنه ترميم و نھرھای جديد غموری و اجميل د

از امريکا،  زرد چوبه و زنجبيل از ھند، نيشکر از Cھور، تاک از سمرقند، بقوCت و اشجار و گل 

ھمچنين در داخل مملکت، . از اروپا و افريقا، اسپ از سي�ن و ايران، خر از بخارا وارد کشور شد

  77 . وغيره بين وCيات مبادله گرديدانتقاCتی به عمل آمد و شير توت بدخشان و قوی سيستان

  امير عبدالرحمن خان در داخل سرحدات آزاد افغانستان شرقی روح جھاد غبار عSوه ميکند که، 

در سرحدات  اين موضوع منتشر ميساخت و رساZتی در کتب و دشمنی با انگليس را می دميد و و
دشمنی او با  غداری دولت انگليس و  وًاو علنا در دربارھای خود از بيوفائی. آزاد توزيع مينمود

پول و اسلحه   امير به رھبران مردم سرحدات آزاد. نمود مردم را تشجيع می اسSم سخن ميگفت و
ًعSوتا او به نشر رساZت تبليغی جھاد پرداخت . ببرند کمک ميکرد تا برضد حکومت انگليس بکار

نام  ًمواضع عمده را دقيقا مشخص کرد و موظف حدبخشی دستور العملی صادر و وھم به مامورين 
  78.کيد کرد که انگليس بيشتر از آن تجاوز نکندأت و برد 

بدون ترديد فرھنگ کتاب غبار را خوانده و ذکر کارکردھای نيک وماندگار امير عبدالرحمن خان 
 او بيشتر از را در اثرماندگارغبار خوانده ،ولی درکتاب خود از آنھا ياد نکرده، تا نشان داده باشد که

. غبار، واقعيت گرا و در ضديت باخاندان سلطنتی افغانستان قرار دارد، حاZنکه واقعيت چنين نيست
به  مقامات وزارت و وکالت وسفارت رسيده و از طريق ) ظاھرشاه(فرھنگ در سلطنت محمدزائی 

پيوند داده بود، ازدواج پسرخود داکتر محمدامين فرھنگ با خواھرملکه حميرا، خود را با سلطنت 
اما غبار ھرگز حاضر به اشتی با خاندان سلطنت نشد و دست از مخالفت علنی با خاندان سلطنت 

  .نگرفت
  

  : درساختن افغانستان غير قابل تجزيهعبدالرحمن خاننقش امير

عبدالرحمن خان زمانی بخوبی برجسته ميگردد که می بينيم آھنين،اميرنقش وطن پرستانه امير
ای ثورتا امروز، نقشه ھا وپSن ھايی زيادی برای تجزيۀ افغانستان از سوی دشمنان آن پس از کودت

 اتنيکی اقوام افغانستان در شمال وغرب وجنوب کشور،که -طرح شده است، اما بخاطربافت اجتماعی
 آوردن یبراامير عبدالرحمن خان . طراح آن امير بوده است، ھمگی اين پSنھا نقش برآب شده است

 وحتی برای جلو گيری از  کشور وتأمين وحدت دوبارۀ  ی عمومتيوامن حاکميت ملی  واستقرارثبات
کارگرفت و درعين حالی که با مردم واقوام » ھدفمنداستبداد «تجزيۀ آن در آينده ، از سياست 

شورشی از درخشونت وشدت عمل پيش می آمد، به تبعيد اقوام شورشی از وZيات مرکزی، جنوب 
طغيانھای  بعدی را گرفته باشد  می پرداخت تا ھم جلو شورش ھا و ب به شمال کشوروشرق وغر

 در برابر تجاوز احتمالی  مرزھای شمالی کشور، بخاطرايجادسدیوھم اقوام سلحشورجنوب را در
ازاينست که از برکت دور انديشی آن امير با کياست، ھيچکس نميتواند . روسھا، جابجا کرده باشد

   . به شمال وجنوب يا غرب وشرق تجزيه کندافغانستان را

 ھر آخوند و مS، سرکردۀ ھر طايفه و قلعه خود را پادشاه باZستقSل  :"امير مينويسد
ميدانستند و از مدت دو صد سال آزادی و خود سری بيشتر از اين آخوندھا و مSھا را حکمرانان 
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  61تر 48  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

سرکرده ھای غلجائی ميرھای ھزاره و مير ھای ترکستان و . سابق افغانستان متعرض نشده بودند
و تا زمانيکه آنھا حکمران بودند، پادشاه نميتوانست در .  بالنسبه از امرای افغانستان قوی تر بودند

بود که قطاع الطريقان وسارقين  و ابنای کاذب و  لھذا نخستين کار من اين. مملکت عدالت نمايد
 که اين کار آسانی نبود، بعضی از آنھا را تبعيد کردم يا اذعان مينمايم. پادشاھان جعلی را تمام نمايم

  79».عازم سفر آخرت شدند

امير عبدالرحمن خان که نه مثل ربانی ومجددی تحصيلی داشت ونه لقب پروفيسری، مگربنابر 
يک افغانستان  واحد و  ،شناخت وتجربۀ خود از افغانستان تکه تکه دراثر تجاوز دوم انگليس

درامان ) روسيه وانگليس(رد تا از دست درازی دو ابر قدرت استعماری وقت متمرکزی بوجود آو
  . باشد ودر جھان به حيث يک کشور مستقل شناخته شود

اوھنگامی که  قدرت ھای مرکز گريز را وادار به تمکين از دولت مرکزی می نمود، به منظور 
خانواده ھای سران شورشی مخالفان وشورشيان را سرکوب ميکرد، و ]  دولت-ملت [ساختن پروسۀ

را محکوم به تبعيد در شمال کشور ميکرد وآنان را  در نزديک به مرز روسيه طوری جابجا نمود تا 
 چنانکه يکصد سال بعد از تشکيل .در آينده ھيچ قدرتی نتواند در فکر تجزيۀ افغانستان بيفتد

 80نستان به شمال وجنوب در دھه  تجزيۀ افغا ھای که براینقشهتمام افغانستان برپايۀ نقشۀ امير، 
  مسعود-حکومت ربانینيز درعھد  قرن بيستم ،در زمان اشغال کشور از سوی اتحادشوروی و90و

در آغاز قرن بيست ويکم . مکان عملی شدنش را نيافتندا،چونکه  80نقش برآب شدندطرح گرديد، 
کميت کرزی سه بار نقشه اح کشور جھان برافغانستان، درعھد 44پس از حملۀ امريکا با اتحادنيز

ھای تجزيۀ افغانستان از سوی متخصصان تجزيه طرح گرديد، ولی بازھم در راه تطبيق آن درماندند 
  .وطراحان انگليسی وامريکائی  خجالت زده پشت گردن خود را خاريدند

تنھا ھمين پيشبينی خرمندانۀ اميرآھنين به اندازۀ کل عقل سياست مدارانی است که در صدد 
زھی برچنين خرد . جزيۀ کشور در اخير قرن بيستم بودند ولی شکل عملی آنرا يافته نميتوانستندت

 »!بيشک بچۀ افضل، کمت«:که بايد مثل کاکه ھای کابل گفت! سياسی اميرآھنين
  

  :توجه امير عبدالرحمن خان به امنيت وعمرانات با شکوه

  لوک الطوايفی،يک لحظه ھم  از امير عبدالرحمن خان درحين سرکوب شورشھای فيودالی وم

کشور، از اعمار بناھای تاريخی وکشيدن جاده ھا و تامين امنيت سرتاسری  عمران ودوباره سازی
غافل نبود و مسافرت از يک شھر به شھر ديگر وتجارت بين افغانستان وھند وآسيای ميانه در کمال 

ر کشور پنج قضيۀ جنائی رخ نميداد چنانکه  درجريان مدت يک سال در سرتاس. امنيت ادامه داشت 
تعقل ودوربينی آن امير آھنين در سرزمينی کوھستانی واز ھم گسسته با  واين نتيجۀ تدبير و

  .که ايجاب ميکند تا  در موردش تجديد نظرکنيم مردمانی سرکش ودسپلين ناپذير بود

   سرايان رزمی و هدر بازارھا قص.  سلطنت امير امنيت عمومی موجود بودۀدر دور«بقول غبار،

ديگر ميله ھای اصناف اھالی و  طرف  از . مصروف فعاليت بودند در مساجد مبلغين جھاد دينی 
مرکز ساز و » خرابات«ُدر پايتخت محله  . و سرود و رقص و آواز دوام داشت پيشه وران با ساز
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  61تر 49  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 مرغچ جنگی و پھلوانی و ق ھای مخصوص چوب بازی و  ميدان در. آواز و رقاصه ھا شمرده ميشد
به (  شخصی اميرۀخانواد. شمشير و نيزه بازی معمول بود بازی رواج داشت و اسپ دوانی و

حق مداخله در ) مالی امور نصرP خان در سردار نظامی و استثنای سردار حبيب P خان در امور 
خارج  ر در داخل وتاجر و سرمايه دا پسران امير رويھمرفته ھيچ کدام از  . نداشتند را امور کشور

  81. »اعزازی می زيستند  ۀتبفقط با معاش دولت و ر نبودند و کشور

 مردم ميگرفتند، منع کرد و شخصی حکام و مامورين را که از مصارف ، امير:غبار می افزايد
اگر کسی ھديه يی به  .مامور پول و جنس ندھد اعSن نمود که مردم بدون ماليات معين دولت به ھيچ 

مامورين مراقبت . نمايند جنس را تحويل خزاين دولت  و ی داد، آنھا مجبور بودند که نقد اينھا م
از  راجع به مامور متجاوز  .ميگرديدند صورت تکثر دارايی بنوعی از انواع مصادره در ميشدند و

ًاين مجازات بعضا در . مجازات مينمود]مجرم را[مردم رأی ميخواست و در صورت شکايت مردم 

ماموری عھد  سيس کرد که ھرأبه عSوه ادارۀ عھد نامه ت. ميگرديد عام و چوک کابل عملی منظر 
امير بست خرقه قندھار را که . شوداعدام  در صورت تخلف  دولت ببندد و عدم خيانت به مردم و

را کور ) انخعبدP  يوسف برادر سردار  محمد(  درھم شکست و پناھندۀ آن،پناھگاه مجرمين بود
   )ھمانجا( ».کرد

و راه ھای کاروان برخوردار بود امنيت سرتاسری بدينسان امير کشوری ساخت که از نعمت 
اميرعبدالرحمن خان در حفظ امنيت بشدت کوشيد تا جائيکه بقول «:غبار می نويسد. امن وامانرو

د و شخص متھم به دزدی به دار کشيده ميش ميرزا يعقوب علی خان خافی نويسندۀ معاصر امير، 
 Sبه تجار مسترد  پيدا و ًکاروانھای تجارتی اگر مورد سرقت قرار ميگرفت، اموال مسروقه کام

و   ،افتاده بود) شور بازار(روزی مقداری پول در دستمالی پيچيده در معبرعام : او ميگويد .ميگرديد
 آويخت، رسيد و برداشت و در چوک شھر) پوليس(کسی جرئت برداشتن نداشت تا سپاھی کوتوالی 

   82» .نشانی گفت و بگرفت صاحبش آمد و 

ت امير در افغانستان ھرچه ازعمرانات تاريخی ومدنی ديده ميشود ، ماحصل دوران حکوم
  .ه اش  امير حبيب P و امير امان P خان استعبدالرحمن خان، وپسر ونواس

 تاريخ خود  ياد د، در و وZيات ساخته شده انغبار از عماراتی که توسط اميرآھنين در کابل
ارگ کابل، گلستان سرای که مقابل مقبره موجودۀ امير موقعيت داشت، قصر بوستان : کرده مينويسد

 برج شھر آرا، سSم خانه، )ًکه بعدا وZيت کابل در آن قرارگرفت(سرای، عمارت مھمانخانه امير 
چرمگری، عمارت سرای عليا عمارت باغ . کوتی باغچه، مھتاب قلعه که بنام قصر ملکه مسما بود

 مسجد ،) اعمار گرديدخيبر رستورانتً بعدا بجای آن که( گنبد کوتوالی .که بعد ھا حريق گرديد
سSمخانۀ پغمان، مھتاب قلعه، قصر قديم چھلستون، ھمچنين . باغ باZقصر عيدگاه، مسجد شاھی، 

، قصرشاھی جSل )خلم(غان عمارت زرنگار در ھرات، عمارت جھان آرا و باغ جھان نما در تاشقر
آباد، عمارت منزلباغ قندھار و يک عده پل ھا و قشله ھای نظامی درکابل و خوست و ده دادی 

     83.وھرات وغيره] مزارشريف[
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  61تر 50  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

   خانم )شاه بوبوجاناقامت محل  ( در محل پارک زرنگار بوستان سرایًعSوتا قصر زرنگار در

 وباش سردار نصرP بودبرای وقصرصدارت  ،بانکعمارت دافغانستان امير عبدالرحمن خان، و
   .امور خارجه از ساخته عھد امير عبدالرحمن خان استخان، قصرستوروزارت 

 

   ارگ شاھی يا مقر رياست جمھوری افغانستان

  

  

 شاھیحرم سرای ارگ 

  



  
 

 

  61تر 51  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  
  خانارگ امير عبدالرحمن درقصر زيباترين ه کوتی باغچ

Error!

  
 از ساخته ھای امير آھنين خارجهامورقصر ستور وزارت 

  



  
 

 

  61تر 52  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  
  ت  سقويھا سوخآتش در1928که در درامير عبدالرحمن جSل آباد يادگار شاھی قصر

       

آيا کس گفته ميتواند که ربانی وشرکای ديگرش، با ھمه امکانات پولی خود، برای اعمار و 
Sيک پوھنتون، يا يک شفاخانه، يا يک ساختمان با شکوه دولتی يا اعمار : عمران اين کشور، مث

يک بند آبگردان برای رفع مشکSت يک ولسوالی، حتی در زادگاه خود، خشتی بر روی خشتی 
  !ذاشته باشد؟ نه خيرگ

شکوھمند گذشته واز جمله برعکس ربانی وگلبدين ومسعود تا توانستند ويرانی کردند وآثار 
  .را به خاکدان مبدل کردندداراZمان وقصر چھلستون قصر

  

   

  در عھد ربانیقصرداراZمان  بعد از تخريب               درعھد ربانیقصرداراZمان ،قبل از تخريب 
  



  
 

 

  61تر 53  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

طن پرست و دور انديش، برای يک افغانستان وبدالرحمن خان را می بايد شخصيت مير عا
  . متمرکز وبا امنيت ويکپارچه وغير قابل تجزيه بشناسم

  

  :نتيجه

افغانستان در پنج قرن اخير،از روی  از آنچه تا کنون گفته آمديم، بدين نتيجه ميرسيم که مولف 
  : ه ساکنان غير پشتون مخابره کرده استتعصب نسبت به پشتونھا، سه پيام عمده را ب

پيام اول، اميرعبدالرحمن خان اقوام پشتون را از جنوب به شمال کشور انتقال داد و زمين ھا 
وملکيت ھای اقوام ازبک وتاجيک ساکن در سرحدات با روسيه را از آنھا گرفت و به پشتونھا 

  . بخشيد
  از سوی 1901د است که برای بار اول درپيام دومش اينست که، نام افغانستان يک نام جدي

انگليسھا در قرارداد اتحاد با ايران برضد افغانستان ديده ميشود و قبل از آن کشورما بنام 
 شما اسم و 19وبه ھمين دليل درمتون تاريخی قبل از قرن . ناميده ميشد" آريانا"و " خراسان"

  .رسمی از افغانستان ديده نميتوانيد
 که، مردم ھزاره پيروان فقه جعفری اند وتطبيق احکام فقه حنفی را تعرض پيام سومش اينست

بر عقايد وفقه جعفری ميدانند و برای تطبيق فقه جعفری درمناطق ھزاره نشين، دست به شورش 
  .زدند و سرکوبی آنھا از جانب دولت برای تطبيق فقه حنفی بود
ًرا بيسواد وتاحدی از ھم گسسته ما ونتايج اين ھرسه پيام به حال جامعه عقب مانده و اکث

خيلی خطرناک و زيانبار است و تاثيرات سوء آن را پشتونھای شمال ھندوکش در استانه سقوط 
دولت داکتر نجيب P ،وآغاز حاکميت ربانی واقتدار دوباره ايتSف شمال پس از سقوط طالبان ، 

 . بصورت فاجعه باری تجربه کردند

رھنگ ميتوان پيامھای ناخوشايندی را يافت که به آدرس اقوام درفصل ھای مختلف کتاب ف
. افغانستان فرستاده شده است که مردم ما، تاثيرات مخرب آنرا، با پوست وگوشت خود لمس کرده اند

دشمنان افغانستان بخاطر تاثيرات سوء ھمين پيامھا است که پيوسته به نشر وتکثير اين کتاب 
بطور مجانی درميان  مردم صفحات شمال کشور تقسيم وتوزيع کنند، پرداخته اند وممکن است آنرا 

درغير آن نه مردم ما عادت به کتاب خواندن دارند و نه کسی به تاريخ چندان عSقمند است، ورنه 
ًکتب تاريخی بھتر وباZتر از تاريخ فرھنگ از سوی نويسندگان ودانشمندان افغان قبS به نشر رسيده 

ازجمله تاريخ قديم افغانستان ازمرحوم احمدعلی کھزاد، کتابھای .م را نديده انداست که روی چاپ دو
تاريخی عSمه حبيبی، تاريخ ھای پوھاند علی محمدزھما، تاريخ ھای پوھاند ميرحسين شاه،تاريخ 
ھای عزيزالدين پوپلزائی،تاريخ ھای مرحوم غبار و عSمه فيض محمد کاتب وغيره را ميتوان نام 

ين کتاب بيشتر از تمام آثار ادبی وتاريخی وسياسی وھنری در صد سال اخير درکشورتکثير برد، اما ا
علت آن جز پيام استخوان شکنی ميان اقوام ، چه چيزديگری بوده ميتواند که دراين کتاب .شده است

                       مد کاتب نيست؟   ھست ودر کتب مرحوم غبار ومرحوم  حبيبی ومرحوم کھزاد ومرحوم  فيض مح
  
  

  بخش ھفتم
 

   " مســتـبد با کـفايـت"يک 



  
 

 

  61تر 54  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 !بھتر ازھزار مستبد بيکفايت 
  

  شايد تنھا موردی که فرھنگ دربارۀ امير عبدالرحمن خان درست وبجا سخن رانده است، ھمين 

خوانده است و صاحب ھمان خصايل وکرکتری دانسته که » مستبد باکفايت«باشد که او را 
سپس فرھنگ می افزايد که اميرعبدالرحمن خان . داشته است18تور روسيه در قرن پطرکبير امپرا

تصوری، با خون و آتش و آھن از   وی خواه وھم،ھر مانعی را خواه واقعی می بودميخواست  «
  .84» .داردميان بر

جبر و زور و واقعيت اينست که جغرافيای سياسی تمامی کشورھای جھان در آغاز از راه اعمال 
  .شکل گرفته است"  آھن، آتش ، خون"نت يا به اصطSح مرحوم فرھنگخشو

و حمله زور و قدرت ، اعمال کشورھای اسSمی درخصوصيات نظام ھای مستبديکی از 
در نتيجۀ چنين حمSت و  .ملل مغلوبه استوتابع ساختن  کردن تاراجکشتن وو گان برھمساي

ق العاده وسيعی برخوردار می شدند و با فتوحاتی بود که دولت ھا از حقوق و اختيارات فو
ادره را مصشان توانستند جان افراد را بگيرند يا اموال و دارئی ميبرخورداری از چنين اختياراتی 

  . به اجبار بجای ديگری کوچ دھندانش  را از جا و مکانکنند و يا گروھی از مردم 

 »استبداد آسيائی« يا »م شرقی دسپوتيز«  را بنام یھمين خصوصيت  دولتھای شرق" مــارکس"
مصداق اين گفته را ميتوان در سراسر تاريخ کشورھای اسSمی از جمله، افغانستان و  .ناميده است

  .ايران و آسيای ميانه در دوره ھای اسSمی مSحظه نمود

دوکتور  مثالھای مناسب وخوب استبداد آسيايی را ميتوان درمقاله بسيار مھم وعالمانه  
نوشته  »پروسۀ دردناک ملت سازی در جوامع قبيلوی«مSحظه کرد که تحت عنوانره کی،روستار ت

ن خان من بارديگرگفته ھای او را دراينجا کوت ميکنم تا ديده شود، که آيا تنھا امير عبدالرحم. است
پادشاه مستبدی بوده است، يا شاھان ورھبران ديگرآسيايی ھم برای ملت سازی از استبداد و زور 

  . فاده کرده انداست

متأسفانه در جوامع قبيلوی و کشور ھای عقب مانده ، "  :دسوينمي دکتورتره کی  
استبداد  .بشريت را ميسازد ملت سازی و شکل دھی ھويت ملی صفحه سياه تاريخ 

 چينايی  :آسيايی، مبنای تشکيل حاکميت ھای ملی و ھويت ھای ملی در آسيا قرار گرفت 
، مغل ھا را از منگوليای ) فيصد باشندگان٥٠(يالت سی کيانگ ھا ترکمن ھا را از ا

راندند و )  فيصد مردم ايالت٢٠(و تبتی ھا را از ايالت تبت ) فيصد باشندگان  ٢٠(داخلی 
ُ به بعد ترکمن ھا و کـرد ھا از ١٩٧٠ در عراق از  .کردند جای شانرا با چينايی ھا پر 

رانده شدند و جای شانرا اعراب  ست، شھر کرکوک که دارای منابع بزرگ پترول ا
 در ايران ملت سازی و شکل  .صدام حسين نيم مليون کرد را بطرف ايران دواند. گرفتند

فارسی ھای  ُدھی ھويت ملی با سرکوبی کـرد ھا، آذری ھا، عرب ھا و بلوچ ھا توسط 
نون بر سر اقتدار سازماندھی شد و ضديت با اعراب خوزستان و سنی ھا تا ھمين اک

  .دارد ادامه 

م ١٩١٥تشکيل دولت ملی و ھويت ملی در ترکيه با تصفيۀ نژادی ارمنی ھا در  
 ھزار يونانی اناتولی جانب يونان ٢٠٠نوبت اخراج يک مليون و١٩٢٠ در: آغاز شد 

 از طريق انفاذ يک قانون اختصاصی، تبعيد ١٩٣٢می در ھمين کشور در پنج . رسيد
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  61تر 55  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ُ دو مليون کرد در مجموع قلمرو ١٩٣٥   و ١٩٢٥ين ساليان ب. ُکرد ھا ھدف قرار گرفت
سياست تبعيد کـرد ھا با  . ملی و ده ھا ھزار تن ديگر در بيرون آن پراگنده و رانده شدند

  . ًظھور جنگ عمومی دوم و الزامات آن قھرا متوقف شد

کشور ھای قفقاز و آسيای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برای تشکيل 
شکل دادن ھويت ملی، پروسه معمول جوامع عقب ماندۀ قبيلوی را  يت ھای ملی و حاکم

 قوم و ١٣٠در قزاقستان: تشريفات ديموکراتيک بود تعقيب کردند که در مواردی توأم با 
 فيصد، ٣٠ميسازند، روس ھا   فيصد نفوس را ٥٣قزاق ھا . قبيله زندگی ميکند

حکومت ). است زبان رسمی زبان قزاقی  (.اوکراينی ھا چھار فيصد و بقيه سه فيصد
قبيلوی قزاق برای بلند بردن کميت نفوس قزاق ھا، درحاليکه ورود قزاق ھای فراری 

در خارج را بوطن تشويق مينمود، به بازگشت ازبک ھا، ترکمن ھا و چچن ھای قزاق  
  .قيود وضع کرد و حتی بسياری را با ورود به سرحد زندانی نمود اZصل مھاجر 

ازبکستان پس از رھايی از چنگ امپراتوری شوروی مدت ھا در صدد دريافت 
« برای ورود به جرگه ملت ھا بود، که در محور آن زندگی ملی  سمبول قدرتمند تاريخی 

 ١٤از آنکه از ازبک ھای شيبانی که در قرن  بعد . را شکل بدھد» والبعث بعدالموت
Sدريافت نشد به يکی از چھره  بت و ترس آفرين خانات تيموری را فتح کردند، آدم با ص

لنگ جای  مجسمۀ چندين متره تيمور : ھای ھولناک مغل يعنی تيمور لنگ پناه بردند
  .مجسمه ھای مارکس و لينن را در ميدان شھر تاشکن گرفت

در افغانستان برخSف کشورھای ديگر پروسۀ ملت سازی و تأمين وحدت ملی با 
خالفين بدون تشخيص قوم و قبيله و اکثريت و اقليت صورت م درھم کوبيدن مقاومت 

  . تاريخی از احتياط  و اعتدال کار گرفته اند گرفته و حکام مستبد به مقايسۀ موارد 

امير عبدالرحمن خان عصيان ھزاره ھا را درھم شکست و غلجايی ھای غزنی و  
. حاکميت ملی پيوند دادوی نورستان را به . سلطنت نمود قSت را وادار به اطاعت از 

بصورت قطع با مثال ھای  اسکان ناقلين در شمال جز پروسۀ ملت سازی امير بود که 
  از آنچه گفتيم بر می آيد که اِعمال خشونت از جانب طبقۀ  .تاريخی آسيا ھمرديف نيست

را ميسازد و اختصاص به  حاکم بقصد تشکيل دولت ملی صفحه سياه تاريخ بشريت 
  85 ."و دوران عبدالرحمن خان و ھاشم خان نداردافغانستان 

  

  :ھای ايديولوژيک درکشور استبداد رژيم
مردم مزه تلخ  بقدرت رسيدند وما درکشور ) چپ و راست(چھاردھه قبل دوجريان ايديولوژيک 

اين دوجريان استبداد چشيدند و تا ھنوز درد و رنج ناشى از راحاکميت استبدادی ھردو جريان 
را با پوست و گوشت و استخوان خود حس ميکنند و از ھردوى آنھا بدرجات متفاوت ايديولوژيک 

  .اظھار انزجار و تنفر مينمايند

جمھوريت که پنج سال قبل از آن، در يک کشور نيمه نظام اجتماعی  ،57رکودتای ثوبا حدوث 
 ساعت اول 20ان درھم. تاسيس شده بود، وبخوبی کار ميداد، سرنگون گرديد فيودالی ، نيمه قبيلوی

ًکودتا، تقريبا يک ھزارنفر ازافراد گارد جمھوری با رئيس جمھور داودخان وتمام اعضای خانواده اش 

با . معدوم گرديدند وبجای آن رژيم حزب دموکراتيک خلق برھبری نورمحمد تره کی، قرارگرفت
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  61تر 56  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

سانه ھای بين المللی از اع�م نظام جديد که حزب برسرقدرت آن را رژيم انق�ب ثورمی ناميد و در ر
و جامعه به سه آن بنام رژيم کمونستی ياد ميشد، امنيت وثبات جای خود را به نا امنی  و بی ثباتی داد 

 بخشی خواسته و يا ناخواسته در پھلوی نظام جديد ايستادند و بخش ديگر  در :دگرديبخش تقسيم 
رژيم جديد به   ديار ھجرت گرديدند و بامخالفت با رژيم خانه و کاشانه خود را ترک گفتند و راھی

 آن ، چشم به آينده دوخته  و بخش سوم ھمانا اکثريت خاموشی بود که نه با اين و نه با.برخاستند پيکار
  .واز ھردوطرف تحت فشارقرار داشتند بودند 

   و  از آن ببعد ھواخواھان رژيم جديد مخالفان خود را به نام ضد انق�ب تعقيب، زندانی، شکنجه

و مخالفان رژيم نيز آنانی را که در تحت حاکميت جديد امرار معاش وحتی . سرانجام نابود ميکردند
 با حزب بر سرقدرت ھم در يک مکتب دھاتی کارميکردند ، ولو ھيچ ارتباط و وابستگی ايدئولوژيک

 عمل خود ، بنام کمونيست و ملحد و کافر درصورت دستگيری اعدام شان ميکردند و ايننمي داشتند
 . را يک عمل اس�می و شرعی می پنداشتند 

 با اين موضع گيری خصمانه و بر اثر اين بينش دگم و تنگ نظرانه و عملکرد فاجعه آميز  

قرارگرفتن  پس از تجاوز شوروی برکشور و.ھردو جانب درگير ، جامعه غرق در فاجعه گرديد
 ١٢ ديوارھای وزارت امور داخله ليست ، در1358 جدی6 در ببرک کارمل بجای حفيظ m امين

ھزار زندانيان سياسی نصب گرديد که گويا در ظرف يکصد روز قدرت حفيظ m امين سر به نيست 
رژيم از سوی قدرتمندان به سخن ديگر در ھر روز يکصد و بيست نفر در قتلگاه پلچرخی . شده بودند

  .ميشدجديد کشتار

 برتعدادشتارھا گرفته نشد ، بلکه نه تنھا جلو اين ک ،کارملببرک  آمدن قدرتپس ازبرسر 
دستگاه شکنجه . شکنجه گاه ھای رژيم در نقاط مختلف شھرکابل و شھرھای ديگر افغانستان افزوده شد

امتيازات . نام عوض کرد و برتشکي�ت و پرسونل آن افزايش بعمل آمد» خاد«به ) کام (و ترور امين 
  .می تغيير يافت و تعداد رياستھای آن ازحساب بيرون گشت و رتبه ھای آن از ملکی به نظا

» خاد«، در مورد سازمان جاسوسی »کرباس پوشان برھنه پا« داکتر حسن شرق در کتاب 
ساCنه سی » مصئونيت ملی«در زمان جمھوری محمد داؤود اداره استخباراتی بنام « : می نويسد 

ين روسی با مصرف سی ميليارد افغانی ، سی ھزار اکنون مشاور. ميليون افغانی بودجه بر ميداشت 
با فرق اينکه در اداره ديروزی . مرتبه به مصارف و تشکي�ت اين دستگاه در افغانستان افزوده بودند

فرزندان وطن ، دشمنان وطن را می پاليدند و به دستگاه امروزی ، دشمنان وطن و اشغالگران ، 
  86 ». به آزادی شان دستگير و شکنجه ميکنندفرزندان وطن را بجرم وطن پرستی و عشق

فکر ميکنم اين سخنان داکتر شرق راز بزرگی را بر م� ميسازد و آن اينکه سرنوشت مردم 
ًافغانستان با تجاوز شوروی کام� در دست شورويھا بود و اينکه حزب دموکراتيک خلق ، دم از 

  .   ت استق�ل و خود اراديت ميزد ، گزافه گويی بيش نبوده اس

رژيم حزب دموکراتيک خلق با حمايت اتحاد شوروی درمدت چھارده سال حاکميت خود تا آنجا 
که توان داشت، ازخشونت واستبداد کارگرفت، وموازی با خشونت وزندانی کردن وشکنجه دادن 
مخالفين در شھرھا، از ريختن بمب وخمپاره  و فير س�ح ھای ثقيله در بيرون از شھرھا برسر 

اين برخورد رژيم ھمانگونه که تلفات بيشماری را برمخالفين و مجاھدين . فين خود دريغ نکردمخال
  تحميل ميکرد، تپه ھا وبلندی ھای اطراف شھرھای تحت حاکميت را مملو ازقربانيانی ساخت که بنام 

    .مدافعان انق�ب درجنگ با ضد انق�ب جان باخته بودند
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  61تر 57  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

يک ونيم مليون افغان تخمين  راه مھاجرت در پيش گرفتند و در حدود پنج مليون از مردم کشور
ديگر جان ھای خويش را از دست دادند و کم ازکم نيم مليوين انسان ديگر ھم معلول و معيوب 
گرديدند و افزون بر آن تمام نھاد ھای اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی ونيز تمام تاسيسات عصری و 

چون جنگ درکشور پايانی  . موع تخريب و از ميان رفتند عنعنی کشاورزی و آثار مدنی در مج
نداشت و برآتش آن از خارج روغن ريختانده ميشد، سرانجام حزب دموکراتيک خلق مجبور گرديد از 
قدرت کنار برود وجای خود را به گروه ھای جھادی که از پاکستان تجھيز وتمويل وبرای جنگ 

  ).ش1371ھشتم ثور(سليم کندوتخريب به داخل کشور فرستاده ميشدند، ت
  

  :رژيم اسSمی جھاديان

 ھيچجز کشتار وغارت وتخريب ، که 1371درھشتم ثور جھادی تنظيمھای اشغال کابل بوسيله 
 سوزی و ويرانی،   نداشتند، سبب ھرج و مرج، قتل و غارت، آتشداری   برنامه سياسی برای مملکت

  . حقوق و دارايی و ناموس مردم شد آدم ربائی، عدم امنيت مالی و جانی و تجاوز به
 

  
  در اسSم ابادISI رھبران جھادی افغانستان در حال امضای حکومت ساخت 

لق کراتيک خ رژيم حزب دموشکستواخراج قشون سرخ انھا چھارده سال در راه با اينکه افغ
آزادى نرسيدند و نظم وصلح در کشور شان تأمين نگشت، بلکه برخورد  رزميدند، اما نه تنھا مردم به

ھاى وحشتناک تنظيمى باعث مرگ ھزاران نفراز مردم بيگناه ، تخريب کامل کابل، چور و چپاول 
 در پاى تخت  دارائى ھاى عمومى و فردى و دست درازى بمال و ناموس مردم و تعدد مراکز قدرت

  . گرديد

 ١٣٧١از حکومت اس�می صبغت m مجددی، برھان الدين ربانی در ھشتم سرطان  دو ماه بعد
ان مناطق زير دم توپ وبمبارفيرراکت پرانی وجنگ بجای مجددی نشست وبا بقدرت رسيدن ربانی، 

نو،ازسوی نيروھای کارتۀ  سلطۀ گلبدين حکمتيار به استقامت چھلستون و داراCمان و باCحصار و
پرتاب راکت وتوپ وس�ح ھای ثقيله از ساحه متعلق  دولتی تحت قومانده احمدشاه مسعود ازيکسو، و

مجاھدين با نشان دادن سيمای بس . به حکمتيار برمرکز شھرکابل، دماراز روزگار مردم برآورد
ائت دادند و آنانی که برای ھای رژيم گذشته را بر ترين چپی  خشونتبار از خود، بدترين و نابخشودنی 
جز کشتن و چپاول و که  ينرا بر مجاھدگذشته ھای رژيم  سقوط رژيم گذشته دعا ميخواندند، بدترين

 ًکاری نداشتند واص� دار و ندار وطن، افروزی و ويران کردن شھر وھمه  غارت و راکت زدن و آتش
  ) نگاه کنيدکشتاروفرار مردم کابليديوی به و ( .د،ترجيح ميدادن و امنيت  مردم نبودندبفکر آرامی 

 براثر جنگ ھای تباھکن قدرت طلبی، مذھبی و قومی  وزبانی، ١٩٩٦ - ١٩٩٢سالھاى  طى
از ساختمانھای % ٧٠کابل کشته و بيش ازغير نظامى در  بيش از شصت ھزار انسان بيگناه از مردم

کدام عملکرد ميتواند جنايت بار تر از اين عمل رھبران تنظيم ھاى  . شھر کابل به ويرانه مبدل شدند



  
 

 

  61تر 58  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ف خود را به اس�م، مردم مسلمان تحت ساحه تنظيم مخال افراطى باشد که در جامه دين و پاسدارى از
پستان زنان . ه ھاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودندبر زنان گرو  بستند،باریتوپ و راکت و بم

بريدند و بر سر مسلمانان منسوب به گروه يا قوم ديگر ميخھاى شش انچه  مسلمان گروه مخالف را
دريدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آويختند و زنان شوھردار را بزور به  کوبيدند و شکم

  فرماندھان خود در آوردند؟  نکاح

روزانه از زمين و ھوا باران مسلسل توپ و راکت و  مسعود –تمام دورۀ حکومت ربانی در 
مراکز قدرت . بمب ھاى تباھکن بر سر مردم مى باريد و خانه و کاشانۀ شان را به ويرانى ميکشانيد

متعدد بود و ھيچ قوماندانى از ھيچ مرجعى دستور نمى پذيرفت و به ھمين علت وقتى دختران و زنان 
ھردار مورد اختطاف گروه ھاى جھادى قرار ميگرفتند، مرجعى که به شکايات مردم رسيدگى کند، شو

و جلو اين ھرج و مرج و انارشى را بگيرد، وجود نداشت و تنھا پرداخت مبالغ ھنگفت پول ميتوانست 
 وبنا برين بسيارى از مردم پايتخت و شھرھاى بزرگ کشور با رويکار آمدن. ح�ل مشک�ت باشد

نظام اس�مى مجاھدين، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و يا ايران و تاجکستان 
و يا روسيه و يا در داخل کشور به مزارشريف يا ج�ل آباد که از امنيت بيشتر برخوردار بود، فرار 

   .دباشن اس�مى تنظيمھا نجات داده حکومتل جان وناموس خود را از چنگ کردند تا C اق

 حزب وحدت مزاری،  اس�می وحزب و لجام گسيختۀ شورای نظاراستبداد شاھد آنھايی که 
ضربت جانکاه حاکميت رژيم بدون ترديد ،  بودندديگر افراطيون مذھبیجنبش ملی دوستم و سياف و و

  . دو خويشاوندان و وابستگان خود ديده اندوستان غارت و تجاوز وھتک حرمت را برھستی و دارائی 

م، بدستور 1993 فبروی 11 و10که در دو روز افشارخون افشانی و کشتارانسان ھای مظلوم 
وقوماندۀ احمدشاه مسعود و ربانی وھمکاری سياف وشيخ آصف محسنی، در محلۀ ھزاره نشين افشار 

تراز کشتارھزاره ھا در جنگ با امير عبدالرحمن  و بدکابل صورت گرفت، خيلی وحشتناک 
، تاليف جنرال سيد )ش1375 -1371(»جنگ ھای کابل«کتاب .  باشدبوده) 1893 - 1892(

 -  مسعود -عبدالقدوس سيد،را ورق بزنيد تا از عمق استبداد حکومت اس�می برھان الدين ربانی 
اين خون افشانی نمونه يی از . سياف و شيخ آصف محسنی  و شرکای ديگر شان بھتر آگاه شويد

  .يشودشمرده م» استبداد آسيايی«

در زير نقاب اس�م و جھاد، برناموس مردم تجاوز در زمان حکومت ربانی،تنظيم ھای جھادی، 
دزديدند و به وآثار تاريخی را نمودند ومال ملت و بيت المال را غارت کردند و سرمايه ھای ملی را 

جھيزات وسايل و تاردوی ملی را منحل کردند و . نرخ کاه ماش فروختندکشورھای ھمسايه برده ب
از پول ملت افغانستان  ،داکتر نجيب mسقوط  اردوی ملی که از زمان امير شيرعلی خان تا 

طيارات جت جنگی و طيارات باربری نظامی ازقبيل گدام ھای نظامی ذخيره شده بود، خريداری ودر 
ن برد و ھزاران چرخ توپ و تانک و زره پوش و راکت ھای دور برد و مياو توپدار، ھایو ھليکوپتر

 وغيره وده ھا ھزار وسايل موتوريزه که 40 وبيم 30صدھا دستگاه پرتاب راکت وس�ح رياکتيف بيم 
به خارج از کشورانتقال  مسعود –ربانی ارزش داشتند، درعھد حکومت  صدھا ميليارد دالرًمجموعا 
 و پول آنھا را ند،دخته شمواخذۀ ملت و دولت افغانستان، فروخدا وتاريخ و بدون ترس از  وندداده شد

  .مثل مال ح�ل درحساب ھای شخصی خود ريختند

ژورناليست کشورھنگری درافغانستان در سالھای حکومت  ، دپلومات و دکتورنسرين کتونا

مقالتی ممتع  چنين  در1989داکتر نجيب P، وسايل وتجھيزات  قوای مسلح افغانستان را درسال 

 مسلح دولت افغانستان و مليشه ھای طرفدار آن دارای سSح و وسائط قوتھای  1989در سال «:گزارش ميدھد

  .ذيل بودند
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  T-55 – T-52            1568  تانک ھای        .1

2.        500                                  BMP  

3.        828                          BTR, BRMD  

  29000                         وسائط نقليه         .4

  4880                توپ ھای مختلف         .5

  :جت ھای جنگی 

   بال220     – 27سو   و 7 سو - 25 و 21 ميگ –ميک ھا 

            بال 170                          17  و می 8می   ھلی کوپتر ھا 

   بال60             12-32-26 - ان  ( طيارات ترانسپورتی   

  .ال طيارات فعال، مورد استفاده قرار داشت ب450ًجمعا 

 لونا، بشمول اورگان، به بيش ،  سکاد ، و دو وينا  پيچورا  راکت ھای (ذخاير راکتی مدافعه ھوائی و زمينی 

 ميليون دالر می باشد، از روی قيمت يک 17 قيمت يک ھليکوپترروسی ]87[ ». فير ميرسيد500 از 

ارد دالر بوديجه ضرورت است تا اردوی ملی از لحاظ تجھيزات ھليکوپتر ميتوان گفت چند صد ميلي

سوال مھم اينست که پول فروش اين ھمه تجھيزات .  برسد1998نظامی دوباره به امکانات  سال 

نظامی و ھشت راکت سکاد که ھريکی بيشتر از يک ميليارد دالر قيمت داشت، به جيب يا به حساب 

  ا درحساب  جنرال دوستم؟بانکی ربانی واريز شد، يا مسعود وي

در  حمله امريکا برافغانستان باند ،ه بوددی شسران وقوماندانان جھادی  که از دست طالبان فرار

سر وکله شان به عنوان نيروھای پياده کمکی امريکا ظاھر شدند و بعد از دوباره  2001اکتوبر 

جاوز و زورگوئی خود برمردم برظلم وتدوباره  .مسلط شدندبر سرنوشت کشور کنفرانس بن، دوباره 

تحت تسلط خود افزايش دادند، ملکيت ھای شخصی وخانه ھای نشمين مردم را بنام خود قباله کردند و 

اينھا با زير پا نمودن قوانين کشور، از راه . صاحبان اصلی را از حق موروثی شان محروم نمودند

با ايجاد شھرک  ی را غصب کردند و وتھديد ماموران دولتی،  مليونھا جريب زمين ھای دولتزور

محل، ھرکدام به ميلونر ھای بزرگ  ھای خصوصی وفروش نمرات زمين به اشخاص وافراد نيازمند

   .منطقه خود مبدل شده اند

  بنا برھنگام مرگ پاکستان مالک يک ھزاردالرنبود،برھان الدين ربانی که تاقبل از فرار به 

ه دو مليارد دالرنقد داشت که بين پسران ودختر خود وخانم خود ، نزديک بنوشته استاد داکترھاشميان

که ازجانب شورای ملی سلب (پسرکSن خوجه ئين ربانی از دارايی نقده دربانکھا « :تقسيم نمود 

-  مليون دالر500 ازپسردومش که درکانادازنذگی شاھانه دارد - مليون دالر700) اعتمادشده

 مليون 400 از دخترش که نازدانۀپدرومادربود - ون دالر ملي400ازپسرسومش که درکابل است 

جايدادغيرمنقول آنچه معلوم است، . ومالک چندقصردرھسپانيه وفرانسه ميباشد)نقده دربانکھا(دالر

درحدود چھارھزارجريب زمين مسطح بشمول چند کوھپايه دربدخشان، بھترين و قيمتی ترين قصرھا 

                                            
  2014سايت آريائی،نخستين نبرد يک دولت سيکوZر با جھادگران سلفی و القاعده،می : رک -87
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باغ درمنطقۀ   تپۀ بی بی مھرو، چندعمارت درمزارشريف وچندوعمارات و بلند منزلھا درکابل وتمام

  88 »...کوھدامن و

رکابل، د جنگدر زمان تنظيمھای جمعيت اسSمی وحزب اسSمی  يکی از زشت ترين کارھای

بھترين عمارات تاريخی مثل  قصرداراZمان و قصر چھلستون را با شليک ھزاران راکت  اين بود که 

قصر پرشکوه داراZمان، . تخريب کردنددالرحمن رئيس آی اس آی پاکستان بدستور اختر عبو توپ  

اين يگانه آبدۀ مدرن و با عظمت  تاريخی دورۀ امانی که نظير آنرا در ھيچ گوشۀ افغانستان نداشتيم، 

وحزب اسSمی  حکومت مجاھدين در جنگ  ميان جمعيت اسSمی ربانی در نخستين ماه ھای تسلط

انسان وطن  امروزديدن مخروبه ھای آن قصر، قلب  ھر.  ويران گرديد1992حکمتيار در سال 

  .دوست را جريحه  دار ميسازد وبر ويران گران آن نفرين ابدی می فرستند

   
   قصرداراZمان  بعد از تخريب توسط مجاھدين       قصرداراZمان ،قبل از تخريب توسط مجاھدين

  
 رن گذشته ق1990کابل در آتش ويرانی در دھه 

  :نتيجه 

   بھتر ازھزار  مستبد مستبد باکفايتاز آنچه تا کنون گفته آمديم، به اين نتيجه ميرسيم که، يک 

را » مستبد باکفايت«نقش وطن پرستانه امير عبدالرحمن خان. بی کفايت برای اين وطن مفيد است
تکه تکه دراثر تجاوز دوم از افغانستان زمانی بدرستی درمی يابيم که فکرکنيم او با چه مشکSتی 

  . انگليس ،يک افغانستان  واحد و متمرکزی بوجود آورد

                                            
  2017/ 2/ 2 داکتر ھاشميان،سايت  تول افغانستان،ثروت قارونی خوجه ئين ربانی،-88
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 وتأمين  ی عمومتيوامن حاکميت ملی  آوردن ثبات واستقراریبراامير عبدالرحمن خان  
کارگرفت و درعين حالی که با مردم واقوام » انهھدفمنداستبداد «، از سياست  کشوروحدت دوبارۀ 

استبداد پيش می آمد، به تبعيد اقوام شورشی از وZيات مرکزی، جنوب شورشی از درخشونت و
می پرداخت تا ھم جلو شورش ھای  بعدی را گرفته باشد وھم اقوام  وشرق وغرب به شمال کشور

ازاينست که از برکت . سلحشورجنوب را  برای ايجاد سدی در برابر تجاوز روسھا، جابجا کرده باشد
   افغانستان را به شمال وجنوب تجزيه سته نتوانتا کنون ھيچ دشمنیياست، دور انديشی آن امير با ک

  ! تا يک نفر افغان است، زنده افغانستان است- نخواھد تواننست، زيراکند وبعد ازاين نيز

  2017/ 2/ 3 پايان


