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  پيکار پامير   

٠٧.٠١.١٠  

  

  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول

                                  
  :به ادامه گذشته

  فصل دوم

  تان در قبال تشکيل پاکستانسياست دولت افغانس
  

درروزگاری که ھند برتانوی آبستن تحوالت سياسی و آمادۀ تقسيم و تجزيه بود، در افغانستان، محمد ظاھر فرزند 

نين  ميالدی در افغانستان، مصادف بود با ختم صدارت خو١٩۴٧سالھای.  محمد نادر بر اورنگ شاھی نشسته بود

 محمد عمویبرادرسردار ھاشم و (و آغازصدارت شاه محمود ) ر به ھاشم جالدمشھو(ھفده سالۀ سردار محمد ھاشم 

  ) . ظاھرشاه 

بودند، تا ھنگاميکه  انگليسھا باالی شبه " خاندانی"ری سياست ھای محمدظاھرشاه  و بنی اعمام وی که در واقع، مج

خانوادۀ (طرف انگليسھا بلند بود، آنھا قارۀ ھند حکم ميراندند و حتا وقتی که ھنگامۀ تقسيم ھند و تشکيل پاکستان از 

يعنی . ُھنوز سياست محافظه کارانه و دپلوماسی گنگ و پسيف را درقبال آن در پيش گرفته بودند) محمد ظاھرشاه 

ان و ظاھر شاه و اعضای خانوادۀ او، آنچنانکه ايجاب ميکرد، پيرامون تقسيم ھند و اعادۀ اراضی غصب شدۀ افغانست

.  دندوليت ملی و تاريخی اتخاذ نکر،  سياست فعال توأم با  درک مسؤ"دديورن" آنسوی خط سرنوشت پشتونھای

والنه نزد شاه و اعضای مقتدر خانواده اش وجود ميداشت، به مجرديکه انگليسھا ھرگاه چنين درک و سياست مسؤ

کار می افتاد، برای مردم ه بترک ھند را اعالم کرده بودند، بايد ماشين دپلوماسی و تبليغاتی دولت جدأ و وسيعأ 

افغانستان حق تظاھرات و ابراز نظر صريح داده ميشد، با داليل و براھين روشن و قوی از انگليسھا که غاصبين 
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ه عمل می آمد تا سرزمين ھای متعلق به افغانستان را که آنھا جبرأ و به اصلی خاکھای جانب افغانی بودند، تقاضا ب

ًدند، مجددا به صاحبان اصلی جدا ساخته بو" ديورند"ھند توسط خط  شان در شبه قارۀ خاطر حفظ منافع استعماری 

حق ملت و دولت افغانستان از طرف مقامات برتانوی ه بر گردانند و اگر بازھم اين تقاضای ب) ملت افغانستان(آن 

 شده و نمايندۀ رسمی و پذيرفته نميشد،  دولت افغانستان ميتوانست شکايتش را به سازمان ملل که تازه تأسيس

  . ن حضور داشت، مطرح نمايدآدپلوماتيک کشور در

اين خاندان حاکم در افغانستان، با اتخاذ سياست تمکين و مماشات در برابر انگليس و بی مباالتی در قبال حق مسلم 

  . دوش کشيدنده وليت  عظيم  ملی و تاريخی را بؤملت افغانستان، در واقع، مس

  چيست ؟ سياست خاندانی 

َبرد ، می پردازيم به چگونبُل نزد خوانندۀ عزيزحل شده و به کنه مطلبِ  مورد بحث پی ؤابرای آنکه س گی  سياست َ

  ) : ميالدی ١٩٧٨ تا١٩٣٠ازسال(  در پنج دھۀ قرن بيستم "داوود"دولت نادر تا " خاندانی"

  :انستان را بيشتر معرفی نماييم در افغ" خاندانی"واھد بود در اينجا، مؤسس حکومت قبل ازھمه بھتر خ

سياست منحط    ميالدی درکابل، سنگ بنای حکومت و ١٩٢٩  محمد نادر که با غصب قدرت در پانزدھم ماه اکتوبر

. را در افغانستا ن نھاد، فرزند محمد يوسف بن محمد يحيی بن سلطان محمد خان معروف به طاليی بود" خاندانی"

ميالدی به ١٨٢٣ قلمرو افغانستان بود، درسال ءد که ايالت پھناور پشاور را که جزسلطان محمد خان طاليی کسی بو

ًاو بعدا درخدمتگزاری به انگليسھا در .  ًرنجيت سنگ حاکم پنجاب فروخت و بعدا خود نيز به دربار وی می زيست 

ی بود که يعقوب خان سردار يحيی خان فرزند ھمين  سلطان محمد طالي. ميان مردم افغانستان زبانزد عوام بود

بشتابد و "  گندمک"واز قوای متجاوز انگليس تا محل فرزند امير شيرعليخان و داماد خود را ترغيب نمود تا به پيش

سردار محمد يوسف پدرمحمد نادر، .  کندءمسما شد، امضا" معاھدۀ گندمک"ه نام  معاھدۀ ننگين وضد ملی را که ب

شد و در ھند برتانوی تغذيه مي"  ديره دون"ا ازطرف انگليسھا در شھر  مدت ھفرزند ھمين يحيی خان بود که 

يل محمد نادر، ھمان طور که در صفحات قبلی گفته آمد، دراوا. ی فرو گذاشت نميکردخدمتگزاری به آنھا لحظه ا

 سال ٢٣ز وی ھنو. ، ھمراه با اعضای خانواده وارد کابل شد) سراج الملت و الدين(پادشاھی امير حبيب هللا خان 

  . نظامی شد و سی و يکساله بود که به رتبۀ سپه ساالری کشور رسيد" برگد " بيشتر نداشت که 

 خود برای فرزند و را ميدانست،  در اواخر عمر" راز ھای مگو" گفتنی است که امير عبدالرحمن خان که بخشی از

ر يحيی حذرداشته باش که از طرف انگليسھا به ازاوالدۀ سردا" ًاکيدا گفته بود که ) حبيب هللا خان(جانشين خويش 

. ، ولی اميرحبيب هللا خان گويا اين نصيحت پدر را نا ديده انگاشته بود" ُتاج و تخت افغانستان برگزيده خواھند شد 

حضور مزيد برآن، عناصر انگليسی مشرب ذی نفوذ نيز در دربارمفسد و آگنده از خدعه وفريب اميرحبيب هللا 

ی از قلب شاه جا باز  ميدانستند و برای آنھا در گوشه ارا وجيبۀ سياسی خويش" خودی"حمايت از افراد داشتند که 

از تمام اينھا گذشته نادر با پيشکش نمودن خواھر جوان و زيبايش به امير زن باره تمام درب ھای مسدود . ميکردند

  .ه مقرب گشتند، بلکه برادرانش نيز به شاخودشبنابران، نه تنھا را باز نموده 

ھرحال، نادر که در دوران سلطنت اعليحضرت امان هللا خان ھمچنان مقرب بود، موازی با روشھای سياسی و ه ب

دپلوماتيک انگليسھا در شبه قارۀ ھند، عليه نھضت شاه امان هللا موضع گرفت و با دشمنان شاه مصروف فعاليتھای 

ّسری وعلنی گرديد ِ .  

کتاب ) ٢٧٣(تی ستيوارت در صفحۀ . اثرآر" آتش در افغانستان" روسی از کتاب حققدکترويکتورگريکوويچ م

  :چنين مينگارد" افغانستان درسالھای بيست و سی قرن بيستم " نام ه خويش ب
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درگزارش از سفارت انگليس درکابل چنين آمده که نادر خان بعد از صرف نان شام در سفارت انگليس به تاريخ " 

 م روی يکی از چوکی ھای راحتی انگليس قرار گرفته و ھمراه با ستايش فراوان از خوی ١٩٢۴چھارم اپريل سال 

  . .."و خصلت انگليس از امير افغان به شدت بد گويی نمود

 از نادر خواست تا استعفايش از ًاعليحضرت که دربرابر چنين افراد واعمال آنھا قاطعيت الزم را نداشت ، صرفا

نادر درفرانسه و درقبال اوضاع . حيث سفير به فرانسه مقرر کرده   ھم او را بً و بعداوزارت جنگ را تقديم کند

ه  محمد ھاشم و شا- بحرانی ناشی از شورشھای ضد امانی در افغانستان، پيوسته مشغول ديد و واديد با برادران خود 

د مير محمد صديق   روان شا.ولی و نيز با سفرای انگليس در فرانسه و مقامات ذيصالح آن کشور در لندن بود

  :چنين مينگارد" افغانستان در پنج قرن اخير"فرھنگ طی کتاب 

پس از نشر خبر استعفای امان هللا شاه و رفتنش به قندھار، محمد نادرخان و دو برادرش از سفارت برتانيه  " 

ھند که با اومالقات نمود اظھار در اينجا وی به نمايندۀ حکومت .  درپاريس ويزه گرفته توسط کشتی به بمبئی آمدند

داشت که طرفدار دولت برتانيه ميباشد و آرزو دارد اين سياست را به شکلی که با استقالل افغانستان موافق باشد 

افغانستان در پنچ قرن . "  (  ھيچ شخص ديگری تعھدی ندارد ياهتطبيق نمايد و عالوه کرد که در برابر امان هللا شا

  ) تکثيرکانون فرھنگی باختر در کانادا  باز٣٩٧ صفحۀ-اخير

  :ھمچنان مينويسد "  فرھنگ"روان شاد 

ی بر جريان حوادث  در شخص که ھريک بگونه اميالدی سه ١٩٢٩يک روز در آخر ماه فبروری سال  " 

 به افغانستان مؤثر بودند، در اين شھر سرحدی يکجا شدند، باين معنی که محمد نادرخان توسط قطار ريل از بمبئی

پشاور مواصلت کرد، ھمفريز وزيرمختار انگليس از کابل توسط طياره و علی احمد خان والی پای پياده از واليت 

ھر حال محمد نادرخان  اين فرصت را غنيمتی شمرده در مالقات با ھمفريز از او به ه ب. . . مشرقی به آنجا رسيدند 

داری افغانستان ترجيح ميدھد و از او خواھش نمود تا ل کرد که دولت او کدام شخص را برای زمامؤاصراحت س

  ) ھمان کتاب و ھمان صفحه . " (ه او مشوره بدھدراجع به خط حرکتش ب

ِمحمد نادر باالخره موفق شد با مساعدت ھای سری وعلنی انگليس و با مسلح ساز! آری ی اقوام پشتون آنسوی خط ّ

ه کابل بتازد، حبيب هللا کلکانی را بشکند و پادشاھی خودش را ب) . ..  مومند و – شينواری –وزيری " (ديورند"

محمد نادرقبل از اخذ .  کوچک نزديکان خود در داخل محوطۀ  ارگ اعالم نمايدۀ دريک جمع مھاجم  مسلح و حلق

اجازه و حصول مساعدت مالی از انگليس ھا  و يورش به سوی کابل، تعھدات زيادی به وايسرای ھند برتانوی 

را بپذيرد و شخصيتھای آزاديخواه و ضد استعمار " ديورند"ن تعھدات  اين بود که خط ننگين   عمده ترين اي.سپرد

  . انگليس را نابود سازد و در امور سياست خارجی ،  سر از مشوره وھدايت انگليس بر نتابد

  :در اين باره چنين مينگارد "  نگ فرھ" روان شاد 

که افغانستان استقالل خود را حفظ نمايد اما در امور خارجی و بين المللی به  بودبين دو طرف چنين مقرر گرديده "

ی در برابر دشمنان داخلی و ه طور مؤثر اما نا مرئمشورۀ انگلستان رفتارکند و انگلستان ھم دولت جديد را ب

يه از نيم قارۀ ھند نچنانچه اين وضع در بين دو طرف تا ھنگام خارج شدن برتا. خارجی آن معاونت و ياری نمايد

  )۴٠٢ صفحۀ - افغانستان در پنج قرن اخير. (دوام يافت

نخست ازھمه، کليه امور دولتی را ميان خود و برادران خويش تقسيم کرد، .  نادر دقيقا ھمانطور ھم کرد! بلی 

. دندسياست حاکم و مرعی االجرای کشور را فقط خود وی با برادرانش در داخل ارگ سلطنتی  اتخاذ ميکر

تانيا مرتبط گردانيد که در رأس اين اداره، ا انتلجنس سرويس يا استخبارات بررا ب "ضبط احواالت " استخبارات يا  
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اساس لزوم ديد انگليسھا با نادر يکجا وارد کابل ه شخص مذکور ب. (ملتانی قرار داشت " هللا نوازخان"ه نام  کسی ب

ھای مختلف يا به حبس ھای طويل المدت سپرد و يا ظالمانه سر به ، عناصرشريف ضد انگليسی را به گونه .) شد

را که در جنگھای آزاديخواھانۀ ضد استعمار انگليس سھم فعال ) شمالی(، مردم کوھستان و کوھدامن نيست کرد

" اراشر"، " سقاوی"م  و مليشه ھای ھند برتانوی ، تحت نا"  ديورند"ند، توسط افراد قبايل آنطرف خط ترگرفته بود

به کرات سرکوب و تاراج نمود، صدھا محصل جوان را که در دوران سلطنت اعليحضرت امان " دزدان شمالی"و 

ًهللا خان عازم اروپا شده بودند، حين بازگشت شان به وطن دستگير و راسا روانۀ زندانھا و يا کشتار گاه ھا نمود و تا 

  . ور را محو و نا بود کردتوانست غرور آزادگی و ارزشھای علمی و فرھنگی در کش

َنام عبدالشکورحکم کتابی را به يکی از محققان کشور ب تأليف نموده و مطالب بکری را " از عياری تا امارت " نام ه َ

ن درج نموده است که اينک آخصوص در حق مردم شمالی دره در مورد مظالم جنرال نادر و برادران وی ب

گاھی نادرخان آ" سياست خاندانی"نيم تا خواننده بتواند پيرامون ر نقل ميکصورت بسيار مختصه ن را بآبخشھايی از

چنين ) ۴۵٩٩(پس از شکست حبيب هللا کلکانی، درصفحۀ " تخت نشينی قالبی نادر"وی زيرعنوان . بيشتر يابد 

  :مينويسد 

قلعه ھای مردم را آتش زد و ًاز کابل متعاقبا جنرال محمد غوث خان با قوۀ تازه دم رسيد و در عرض راه ھا "  . . . 

عنوان رييس تنظيميه شمال ه ين وقت محمد گل خان مھمند وزير داخله با از برج ھای بلند پرتاب کرد تا ا رءاسرا

اين . رسيده بود و نسبت امير عبدالرحمن خان لشکر ھای حشری مخصوصا از واليت پکتيا رسيدن گرفت 

 ١٣٠٩لی سوق شده بود، طوريکه جريده اصالح درشماره ھای اسدعساکرازطرف شاجی در پکتيا تنظيم و به شما

خويش نوشت  تعداد لشکر حشری از مردمان احمد زی، کروخيل، جاجی، منگل، طوطی خيل، وزيری ، وردک ، 

  ..."ميدان و تگاب به بيست و  پنجھزار تفنگدار بالغ ميشد و اين غير از قوای منظم دولتی بود

  :مؤلف بازچنين مينويسد 

 به قوۀ بيست و پنجھزار نفری حشری و يک فرقه عسکری منظم و توپخانۀ دولتی درپروان، کاپيسا و ءاو به اتکا"

کوھدامن دست به عمليات ھا زد که دريک کشور فتح شده خارجی ھم مجاز نيست ؟ محمد گل خان مھمند در اين 

 با مردم پيش آمد و روش دشمنانه و وحشيانه گیکمال تکبر و بيگانواليت قيافه يک مارشال فاتح به خود گرفته در

او قوای حشری و نظامی را در تاراج خانه ھا، انھدام ديوار باغ ھا ، احتراق قلعه ھا بگماشت و خود  .نمود

او از قيام کنندگان . فرو گزار نکرد) م از قيام کننده گان و مطيع دولتاع(کنجه  و لت و کوب و اھانت مردم ازش

از مطيع مال، انکار کننده را چوب ميزد و دشنام ميداد حتی تھديد با احضار زنش در مجلس عام جان ميخواست و 

دست نمی آمد زنان خانواده تھديد و به فرو بردن سوزن ه درخانه ھايی که تالشی ميشد و اسلحه و پول ب.. . مينمود

طبق اطالع ( شمسی ١٣٠٩ستان  باين روش تا زم.در پستان شان ميشد و آنگا تعرض به ناموس شان ميگرديد

محمد گل خان از مردم کاپيسا و پروان سه ھزارو سه صد و ھفتاو )  مورخ دلو روزنامه دولتی اصالح۵٨شماره 

 سکه نقره ١۴٩٢٠۶ و چھاردانه طال و دھشت تفنگ و يکصد و ھفتاد تفنگچه و سی و نه ھزار و سه صد و ھشتا

  . . . "بيرون کشيد و به کابل تقديم کرد

ه البته دراين کتاب ، ليست طويلی از زندانيان و اعدام شده ھای شمالی که از طرف خاندان نادر انجام داده شده نيز ب

ولی،عالقه مندان . ًگونۀ نسبتا مفصل گنجانيده شده است که درج ھمۀ آنھا در اين اثر، صحبت را به درازا ميکشاند

" . ..از عياری تا امارت "نادر، به کتاب " سياست خاندانی " ِعزيز ميتوانند غرض آگاھی بيشتر از شدت عمل 

  . مراجعه فرمايند
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بزرگ ملی و در برابر مقامات ھند ظاھر شاه  در قبال چنين مسألۀ " خاندانی"پس فھميده ميشود که چرا دولت 

 صدايی اتخاذ کرد؟ اين سياست سکوت رتانوی و آنھم در تحت چنان شرايط سھل و مساعد، سياست سکوت و بیب

صورت گرفت، در حقيقت اجازه داد که افغانستان و " خيرخاندان"ع حياتی ملت افغانستان که برای در برابر مناف

  . نام پاکستان، ھيچگاه روی خوشی را نبينند که نديدنده مردمش درکنار پديدۀ نوظھوری ب

، درشمارۀ  " پشتونستان ھم يکی ازدانه ھای تنازع بود ير عنوان زسيد مسعود پوھنيار دانشمند افغان طی يک بحث 

  :چنين مينگارد" آيينۀ افغانستان"پنجم سال اول مجلۀ 

ًمرحوم سردار محمد ھاشم خان با برادرانش قراريکه بارھا از ايشان شنيده  قطعا به مسألۀ پشتونستان عالقه "

 بودکه بين محمد علی جناح و سردار محمد ھاشم خان و یذاکراتيکی از اين شنيده گيھای دلچسب صحنۀ م.  نداشتند

.  صورت گرفت) ١٣٢٨(درلندن  مارشال شاه وليخان و سردار محمد نعيم خان و دانشمند محترم آقای پژوا ک

سردار محمد ھاشم . حيث سفير کبير افغانستان در لندن و آقای پژواک آتشه مطبوعاتی بوده سردار محمد نعيم خان ب

درھمين  وقت محمد علی جناح در کنفرانس سران ممالک کامنويلت در .  نزد برادر زاده خود به لندن آمده بودخان

. حيث سفير کبير افغانستان در پاريس بود ھم به لندن خواسته شده مارشال شاه وليخان که ب.  لندن اشتراک داشت

دن ترتيب داد که در آن محمد علی جناح و  لنSavoy Hotel سفارتکبرای افغانی جلسه را در ھوتل سه وای 

چون محمد علی جناح به انگليسی حرف ميزد وظيفه . سرداران فوق الذکر و محترم پژواک اشتراک ورزيدند

بعد ازسخنان مقدماتی ھمينکه مباحثه در باره پشتونستان آغاز شد سردار محمد .  عھده آقای پژواک بوده ترجمانی ب

 که آيا او به اردو ميفھمد؟ جناح لبيک گفت و ھردو واالحضرات ريش سفيد با او به اردو ھاشم خان از جناح پرسيد

سردار محمد نعيم خان که اردو نميدانست حيران به طرف آقای پژواک نگريسته آن ھردو از . گفتن شروع کردند

 پير با محمد علی محترم پژواک قصه کرد که از صحبت گرم  وخودمانی واالحضرات. حلقه مذاکره منزوی شدند

جناح ھمينقدر فھيمده ميشد که آنھا پيھم  ميگفتند که پاکستان و افغانستان دو ھمسايه دوست و مسلمان است و ما ھمه 

ن است که من آالبته شنيدن آن رويداد دلچسب از زبان دانشمند محترم پژواک بسيار پرکيف تر از. باھم برادر ھستيم 

ضوع پشتونستان باالخره در تحت فشار برادر زاده ھای جوان با مقامات  تيره  ھرحال موه ب. جمال نوشتمابه 

 در دوره ًازطرف حکومت صدراعظم سپه ساالر شاه محمود خان غازی اعالم گرديد که بعدا١٩۴٧ونادرست در 

  . " صدارت سردار محمد داودخان تعقيب شد 

آن سوی خط  اراضی غصب شدۀ افغانی دردرقبال قضيۀ"  خاندان"بل ذکر است که وقتی سياست سکوت قا

مورد اعتراض روشنفکران و عناصروطنپرست  افغانستان واقع گرديد، آنگاه موضوع طی يادداشت "  ديورند"

در " سرنوشت برادران پشتون و بلوچ"ًه صورت ماليم و آنھم صرفا بخاطر ميالدی ب١٩۴٧سيزدھم  ماه جون سال 

زيرا موضوع اعطای . يادر کابل سپرده شد، ولی ديگر کار از کار گذشته بودتانبه سفارت بر" ديورند"ماورأ خط 

دولت نو .  ًآزادی ھند و تشکيل پاکستان با حدود و ثغورجغرافيايی آن در پارلمان انگليس قبال به تصويب رسيده بود

نجيب هللا (افغانستان ًتشکيل پاکستان نيز تقاضای دولت افغانستان را با درشتی خاصی رد کرد، متعاقبا نمايندۀ 

ی منفی داد و اختالفات دو أ ميالدی پيرامون شموليت پاکستان در سازمان ملل ر١٩۴٧در ماه سپتامبر) تورويانا

  . کشور جدی تر گرديد

ميالدی ١٩۴٩اين اختالفات وقتی به اوج خود رسيد که ناظم الدين خان جانشين محمد علی جناح درماه مارچ سال 

آنگاه  شاه محمودخان  .   قلمرو آن کشور اعالم نمودورا جز" ديورند"ی پشتون نشين در غرب خط  قبايلکليه مناطق 
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ء خط  ميالدی با اکثريت آرا١٩۴٩را به مجلس شورای ملی پيش کرد و مجلس در ماه جوالی سال  موضوع

  . را ملغی اعالم کرد" ديورند"

قبال سر زمين ھای تاريخی افغانستان و باشنده ھای آن سلطنتی در" خاندان"ای آنکه  بی دردی و بی اعتنايی بر

و برادر زادۀ روشن تر گردد، بھتراست موضوع را از قلم سردار محمد عزيزنعيم  فرزند سردار محمد نعيم خان 

 ھجری شمسی نشريۀ  ١٣٧۵ سال ٢٢٨بخوانيم که در شمارۀ ) َعلم بردار قضيۀ پشتونستان(سردار محمد داوود 

  :پ دنمارک به نشر رسيده استچا" مجاھدولس"

م تصميم حکومتش را مبنی بر ترک نيم قاره اعالم ١٩۴٧بعد از اينکه صدراعظم برتانيه  کلمنت اتلی در فبروری" 

حيث آخرين وايسرا تعيين کرد تا مکانيزم اين عمليه را سر براه ه نمود و به ھمين منظور الرد لويی مونتبيستن را ب

جوالی ۴ ( ١٣٢۶ سرطان ١٢رخ مؤ)  ٣١٠(فرمان شماره . راه افتادلسله فعاليتھايی به سازد، در کابل نيز يک س

کتاب " خارجه مندرجه باب سوم جلد سوم صدارت عظمی عنوانی مرحوم علی محمد خان وزير امور)  م١٩۴٧

 ءزرا مجلس و۵۵٠توسط احکام "  افغانھای سرحد" نقاط نظر حکومت افغانستان را نسبت به سرنوشت "  سياه

گرچه سرزمين ھای مذکور توسط استعمار برتانيه احکام مذکور، وزارت خارجه را ملتفت ساخت که .  ابالغ نمود

 و فقط ميخواھد به باشندگان آنجا حق ولی افغانستان در تالش استرداد آنھا نيستاز خاک افغانستان جدا شده بود، 

  ". . .ور عليحده را تشکيل نمايند دوستان و يا يک کشداده شود که به رضا ی خود يا به پاکستان و يا به ھن

  :صدارت افغانستان ميگارد) ٣١٠(عزيزنعيم  بازھم به نقل ازھمان فرمان شماره 

يخواھد سرزمين ھای سرحد آزاد و مای مسلم ليگ بايد ھيأت به آنھا بگو يد که افغانستان نمدر مذاکرات شان با زع"

خود ضم کند،  اما ه يت اھالی آنجا بپيکر آن کشور جدا شده، بدون رضا را با وجوديکه  از" صوبۀ سرحد"

ی أور ملل متحد آرزو دارد که به مردم آن سر زمين حق اظھار ره اساس منشافغانستان نظر به وظايف تاريخی و ب

ا ملتفت ضمن مذاکرات با وايسرای ھند برتانوی بايد ھيأت  افغانی وی و ھمکارانش ر. بدون قيد وشرط داده شود

ًسازد که افغانستان در تالش استرداد سرزمين ھای از دست رفتۀ خود نيست و صرفا آرزومند است که به باشندگان 

  ) ھمان نشريه و ھمان شماره    (. . . "آن سر زمين ھا حق عادالنۀ  تعيين سرنوشت داده شود 

ً صرفا در ۵۵٠ۀ عمل نپوشيد و احکام شماره م  مذکور ھرگز جااما مسافرت ھيأت"ھمچنان آقای نعيم می افزايد که 

  . . . " صفحۀ کاغذ باقی ماند و مورد تبادل افکار قرار نگرفت 

اعطای حق بيان برای اھالی آن سر زمين "ًنتی بعدا چند يادداشت محتاطانه ای مبنی بر سلط" خاندان"صالحيتداران 

 از طرف  آن کشور درلندن  فرستادند که اين تقاضابه وزارت مختاری انگليس در کابل و وزارت امورخارجۀ"  ھا

وزيرمختار انگليس در کابل در برابر تقاضای شفاھی  علی محمد خان  "سرجابلزسکواير"باری .  انگليسھا رد شد

  :وزير امورخارجۀ افغانستا ن در زمينه جواب داده بود 

 افغانستان به –يعنی دومنين سومی نا ممکن است پيشنھاد افغانستان در مورد افغانھای سرحد عملی شده نميتواند، "

د بنابر آن بھتر است با پاکستان  راه مفاھمه و دوستی بسيار  شمره ميشو١٩٢١يه پابند معاھدۀ  عقيده حکومت برتان

ً افغانستان بھتر است موضوع افغانھای سرحد را مستقيما با حکومت پاکستان  مطرح بحث - نزديک را اختيار کند

   . . . " قرار دھد

ُميان مقامات افغانی و انگليسی به کندی ادامه داشت که "  دوستانه" و مرسول يادداشت و مالقات ھای ھنوز ارسال

قبايل وزيرستان، باجور و مسعودی، جلسات بزرگی راعليه مقامات پاکستان داير نموده  و فيصله نمودند که بايد 

ميرزا ( ھمان اساس، ھيأتی را به رياست ه ب. پاکستان حاصل کنندآزادی شان را به جنگ يا با مصالحه از حکومت 
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.  کابل فرستادند تا کمک  و موافقت حکومت افغانستان برای حصول اين مقصد را حاصل نمايده ب) عليخان فقيرايی 

د خان جای شاه محموه اما شاه وليخان عم محمد ظاھر شاه که در آستانۀ  اين شب و روز، کفالت مقام صدارت را ب

  :به عھده  داشت، باھيأت  قبايل ديدار نموده خطاب به آنھا گفت 

بث به سالح و اتخاذ رويۀ متعرضانه خود داری نموده بر اقدامات سياسی افغانستان و از اقدامات جنگی و تش"

ايند  نمءون آنھا ميباشد و مقصد ديگری موجود نيست، اکتفاو شؤکوششھای اين مملکت که صرف برای حفظ آبرو 

  . . . " از نفاق و بی امنی احتراز نمايند

انجام " ديورند"ۀ آزاديخواھانۀ قبايل اطراف خط سلطنتی  عين رفتاری را در برابر اراد" خاندان" پس می بينيم که 

ه ،  انجام داد" اين قوم گپ نا شنو ھستند"ن به بھانۀ اينکهآدر نيم قرن قبل از)  امير عبدالرحمن(داد که سلف آنھا 

اين، در صورتی بود که نواب زاده سعيدهللا خان نمايندۀ  خاص محمد علی جناح که در آغازين تشکيل پاکستان . بود

غرض گشايش سفارت آن کشور و تسليم گيری اسناد و لوازم وزيرمختاری انگليس به کابل مسافرت نمو، از مذاکره 

  . روی مسايل آيندۀ  قبايل مورد نظر سر باز زد

 يادداشت و انجام دادن مالقاتھا يی با جوانب ذيدخل دل خوش ميکردند که خواجه ن افغانستان  ھنوز با تبادلتمردادول

ًناظم الدين خان جانشين محمد علی جناح  ضمن يک سفر از کراچی به شھر پشاور، رسما اعالم نمود که مناطق 

يوار بی بنياد دل خوشی ھای دولتمردان اليتجزای خاک پاکستان است و با اين اقدام خويش، دءصوبۀ سرحد جز

  . افغانستان را فرو ريخت

سلطنتی  پيرامون اوضاع " خاندان"رستان کشور در قبال سياست سکوت ًقبال ، از اعتراضات روشنفکران و وطنپ

ه ی که در دوران صدارت شاه محمود خان واقع شد، ب نيست از دو رويداد سياسی داخليتذکری داديم ، اکنون بد

  : ورت گذرا ياد کنيم ص

. رويداد نخست، تشکيل يک گروپ مسلح مخفی بود که تصميم به انجام يک کودتا عليه رژيم سلطنتی گرفته بودند

به رھبری " حزب ارشاد اسالمی"ضای اين گروپ عبارت  از افراد  ھرچند  بعضی از محققان گفته اند که اع

ساخته شده و "  مجتمع اسالمی " نام  ه جری برای نخستين بار ب ھ١٣٢٠عالمه سيد اسماعيل بلخی بود که در سال 

افراد اين گروپ فيصله کرده بودند که .  مسما شد" حزب ارشاد اسالمی "ھه نام   ھجری ب١٣٣۵ و ٣۴در سال ھای 

َقلبه کشی " که ميلۀ ) نوروز( ھجری شمسی  ١٣٢٧به روز اول سال  آنگه ،) ًبعدا کارتۀ سخی( علی آباد در دامنۀ" ُ

کار شوند، ولی قبل از انجام عمل، اعضای اين ه ن اشتراک مينمايد، دست بآکه شاه محمود خان صدراعظم در

ل بلخی، محمد ابراھيم شخصيتھای برجستۀ گروپ متشکلۀ فوق عبارت بودند از سيد اسماعي. گروپ دستگير شدند

 سيد علی گوھر، سرباز چنداولی، سيد ، خواجه محمد نعيم ، محمد اسلم غزنوی،"گاورسواربچه "مشھور به 

وفی  عاشقان عارفانی، ؤسرورلولنجی ، عبداللطيف ، سيد سکندر مظفری، رجب علی چنداولی، داکتر اسدهللا ر

، فتح محمد فرقه مشر و عبدالغياث کندک مشر، خدای نظر ترجمان، محمد حيدر کندک مشر و محمد حسن لوامشر

   وکيل محمد اسلم از غزنی

محمد از قريۀ بلخاب واقع  عالمه سيد اسماعيل بلخی رھبرحزب ارشاد اسالمی  بايد گفت که وی فرزند سيد درمورد 

عالمه بلخی .   ھجری شمسی چشم به جھان گشود١٢٩٨شھر باستانی بلخ بود و در سال " سنگ چارک"شھرک 

گشت به  افغانستان ، ازديدن  موج نيد و پس ازباز را درعراق وايران  به اتمام رساتحصيالت عرفانی و اسالمی اش

گی مردمش سخت ناراحت گرديد و ندان نادر در کشور و فقر و گرسنگی و درمانداختناق و استبداد سياسی خا

سيد، با سخنرانی ھای جذاب و آتشين ، سرود و سرايش . تصميم به مبارزه عليه حکومت استبدادی گرفت
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عنوان عنصراسالمی مبارز ، بدون تعصب و قابل احترام ه ردم ، باشعارانقالبی و تحرکات روشنگرانه درميان م

 ھجری شسی از طرف جباران ١٣٢٩ن در باال ياد شد،  درسال آدرنتيجۀ کشف پالن مخفی که از. تبارز نمود

زماينکه از زندان . سلطنتی به زندان افگنده شد و مدت چھارده سال را درسلول ھای طاقت سوز زندان سپری نمود

درشھر ) ١٣۴۶  (سالاواخر آمد، ھنوز ھم به تبليغ و سخنرانی و مبارزۀ ضد استبداد ادامه داد تا آنکه در بيرون

  . کابل چشم ازجھان فرو بست 

)  ھجری شمسی ١٣٣٠- ١٣٢٩ (ی را در سالھایاز افغانان مبارز، تشکيالت مخفيرويداد دوم اين بود که چند تن 

به نشرات و تبليغات ضد  دست " ديورند"ه وجود آورده در ماورای خط  ب"نھضت آزاديخواھان افغانستان "بنام  

" آزاد افغانستان " نام ھای ه چنانکه دو نشريه  ب.  ن ھا حمايت نمودآشاھی زدند و حکومت پاکستان ھم از" خاندان"

تان نيز صورت مخفيانه به افغانسه در سرحدات ميان دو کشورچاپ و توزيع گرديده  و ب" جمھوريت ژغ " و 

 ديگر از زمرۀ فعالين اين ه ایشاد روان عبدالحی حبيبی ، ثنا هللا سرخرودی و سيد احمد ميوند ويکعد. فرستاده ميشد

 دستگير و محاکمه شده و سالھای ًبعضی از اعضای اين نھضت به شمول ثنا هللا سرخرودی بعدا. تشکيالت بودند

ثنا هللا سرخرودی بعد از رھايی از زندان دھمزنگ .  پری نمودندطوالنی را در زندانھای پاکستان و افغانستان س

  : ھجری شمسی، برای نگارنده گفت ١٣۴٧درسال 

ُوقتی او را با غل و زنجير نزد شاه محمودخان در کاخ صدارت پيش کردند، صدراعظم  چنان عصبانی بود و "

ه کردن گرفت  و اين عمل را تا وقتی ادامه داد ُميغريد که باالخره از جايش برخاسته با لگد به سر و روی وی حوال

ُکه اسير از پله ھای کاخ به شدت پايين افتيد و غل و زنجيردر دست و پايش موجب شد که جراحات سختی بردارد و 

  . " ھمان حالت به سلول زندان انداختنده اورا  ب

                                                 ادامه دارد

  
  


