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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٣١
  

  ."باشد رينی میيبلی، اين تلخی نتيجۀ آن ش"
  بخش دوم

  

، در باره طايفۀ بارکزائی چنين "تونمونت استوارت الفنس"، نوشتۀ ۴١٢ تا ٣٠١، صفحۀ "افغانان"در بخشی از کتاب 

  : آمده است

پس از پوپلزی طايفۀ بزرگ و پر جمعيت، بارکزی است که در جنوب قندھار، درۀ ارغستان، کرانه ھای ھلمند و جلگه "

  ...وسيلۀ اين رودخانه از ھم جدا شده اند، زندگی می کننده ھای خشکی که ب

ان عاليمقام دولت بارکزی اند و ترقی خويش را در گرو شھامت و  افسرۀًدر حال حاضر وزيراعظم و تقريبا ھم

  ."شمار اين طايفه از سی ھزار خانوار کمتر نيست. وفاداری به ھم می دانند

کتاب باال گزارشی است از مطالعۀ نظامند، دقيق، و جست و جوی محققانه و علمی از آنچه آقای الفنستون در جريان 

رشتۀ تحرير ه ن با سال قبل از به قدرت رسيدن اميرعبدالرحم٧٢، در حدود ١٨٠٨سفرش به افغانستان در سال 

  . درآورده است

چون با گذشت زمان گروه ھای انسانی، از خانواده گرفته تا گروه ھای بزرگی از انسان ھائی که در يک سرزمين 

ًر اين طايفه ھم بايد و طبيعتا دست کم به ًزندگی می کنند، رشد نموده افزايش می يابند، بناء بعد از حدود ھشتاد سال شما

و چون قوم محمد زائی، عشيره ای از طايفۀ بارکزائی، در بين قبايل و اقوام بارکزائی . چھل ھزار خانوار رسيده باشد

مقام رياست داشته است و دست يافتن به مقام رياست در بين قبايل و اقوام بارکزائی بدون ثروت، کثرت افراد، نيرو، و 

عتباری که ناشی از اين سه پديده است ممکن نيست، پس اين قوم عالوه بر ثروت و مکنت بايد يکی از پرجمعيت ترين ا

  . اقوام طايفۀ بارکزی بوده باشد

 خان، با در نظر داشت افزايشی که طی ھشتاد سال از زمان عبدالرحمانبا اين محاسبه اگر قوم محمدزائی را در زمان 

چھل ھزار خانوار   خان به شکل تخمينی يک پنجمعبدالرحمانای الفنستون تا دوران حکومت امير نوشته شدن کتاب آق

شود ـ يک زن  طايفۀ بارکزائی حساب کنيم، حاصل اين محاسبه به حداقل ھشت ھزار خانوار می رسد که اگر ضرب دو

نفر معاشخوار را تشکيل می دھد،  ١۶٠٠٠دست می آيد رقم ه و يک مرد معاشخوار در ھر خانوار محمدزائی ـ آنچه ب

 روپيه ای که امير به شکل ميانگين به ھر زن و مرد اين قوم به گونۀ مستمری می پرداخت ٣۵٠که اگر ضرب در 

که به  پنج ميليون و شش صد ھزار روپيه ـ غير از کمک ھائی (۵۶٠٠٠٠٠شود، حاصل ضرب بالغ می شود به 
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نی نما ھای خادم امير و مردمان صاحب رسوخ و قدرتمند اقوام ديگر می اشخاصی، ھمچون سردارابراھيم خان، روحا

 می ء ھمان کتاب ـ بعد از مصارف نظامی بيشترين مصارف را احتوا۶۴٨شد؛ و خرج دربار که به قول غبار ـ ص 

  . کرد

نوع ترشی و  ١۵٠ امير ۀتنھا در شربت خانه و سرکه خان": کند مرحوم غبار در جائی از صفحۀ ياد شده نوشته می

  ."مربا ساخته می شد

لۀ خيانت مردم به خاک و وطن، أ بوده است، نه مسچنين وضعيتی يکی از انگيزه ھای قيام ھا، و مخالفت ھا عليۀ امير

  ! آنگونه که برخی از مؤرخين ما امروز آن را برای برائت دادن امير و غرض خوشی رفقای شان مطرح می کنند

ًه اين سخن که آيا واقعا امير در صدد سست ساختن بنياد دين در کشور بود يا نه؟ در اين به ھر حال، بر می گرديم ب

  :رابطه متن کوتاه زير شايد حکايت جالبی باشد

 خان تقديم و لقب عبدالرحماننام تمام محمدزائی ھا به امير ه  سرداران کابل عريضه وعھدنامه ای ب١٨٩۶درسال "

امير اين عريضه و عھدنامۀ محمدزائی . غائی از طال نقش کرده و به امير اطالق نمودندرا در تم" ضياء الملةء والدين"

و ھم امر نمود ... ھا را طبع کرده با مقداری مسکوکات طال و نقره که حاوی اين لقب بود در واليات افغانستان منقسم و

که بی زمين است ھر نفر نيم  پيه و آنکه زميندار است ھر نفر يک رو ملت افغانستان، آن" شکرانۀ اين لقب"که به 

روپيه، اردوی افغانستان ھر فردی از نيم تا يک روپيه، افسران کوچک از پنج تا ده روپيه و افسران بزرگ از پنجاه تا 

  ." صد روپيه تحويل خزانه دولت نمايند

يح کنم؛ اول، اميری که از  افغانستان در مسير تاريخ می خواھم توض۶۶٢دو نکته را از خواندن اين برش از صفحۀ 

لقبی که بار دينی دارد به آن اندازه شاد و مسرور می شود که آن را در سکه ھای طال و نقره، با ھمه حرصی که به مال 

اندوزی دارد، ضرب می زند و برای آگاھی مردم از اين لقب اين سکه ھا را در سرتاسر کشور پخش می کند، چطور 

 و مسجد اقدام نمايد؟ اين سخن که امير به تضعيف دين ھمت گماشته بود، سخنی مذھب و مال دين و می تواند به تضعيف

  ! است غير محققانه، بی بنياد و ھوائی

خواھد بن دين را سست کند، ھيچ وقت به اعمار مسجد و مدرسۀ فقه برای تعليم و تربيت طالب دين دست  کسی که می

شايد مدافعين امير . رديده بودگ امير و به منظور تقويت بنياد دين اعمار مسجد و مدرسۀ چوب فروشی به امر! نمی زند

  !! اين را ندانند

گذشته از اين، فتح سرزمينی که در آن وقت از جانب سائر مردم کافرستان ناميده می شد ـ نام اصلی نورستان به قول 

کوب مردمان آن منطقه صورت گرفت؛ و مردم بود ـ به امر و مطابق ميل امير و با سر" بولر"يا " بلور"مرحوم غبار 

  . ًآن ديار جبرا مسلمان ساخته شدند

نورستان خواندن آن منطقه به اين دليل که با اسالم آوردن مردم نور الھی، به زعم امير، در آنجا درخشيدن گرفته بود، 

لمان بوده و به اسالم پای بندی مس) باوجودی که حرام کار و حرام خوار بود(گواه بر اين حقيقت است که امير مذکور

داشته است؛ و دوم، اين که به ھزار نام و بھانه و نيرنگ نقدينگی مردم بی بضاعت و محروم و فقير و نيازمند را به 

  !! ديه مستمری به قوم محمدزائی می کردأدست می آورد و صرف عياشی ھا و بخشش ھا و ت

ختران ھزاره در بازارھای داخلی کشور، بر اساس فرمان امير، بايد که حتی از فروش زنان و د جالب تر از ھمه اين

راف کاری ھای امير شکم بارۀ قوم پرست و سپولی به نام ماليه گرفته می شد و به حساب دولت  واريز  و غرض ا

  !عياش به  مصرف می رسيد
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سان ھا،  روشنفکری، روشنگری، نگارنده تعجب می کند که آنانی که از انسان دوستی، انسان بودن،  حق و حقوق ان

اخالق، حسن و قبح و زشتی و زيبائی افکار و اعمال مردم  دم می زنند و فرياد ھای عدالت خواھی شان گوش ھفت 

چشم " ، و به گفتۀ موالنای بلخ، به کدام"وجدان"و" انسانيت"و " اخالق"آسمان را کر کرده است چگونه و با کدام 

د و آن ھمه بيداد و جنايت امير را ناديده گرفته به تحسين و تمجيد وی می پردازند و از به قضاوت می پردازن" معنوی

  !او دفاع می کنند؟

ايران و ھند (غالب قومگرايان می خواھند اين تفکر نادرست و واھی را که گويا ھزاره ھا از کشورھای بيرونی 

لغ نموده و رويۀ غيرانسانی و جنايت کارانۀ امير  امير تحريک، و کمک می شدند، به قوت تمام تبيهعلي) برتانيوی

ًر نسبت به ھزاره ھا اصال اين يخونخوار را در برابر ھزاره ھا توجيه کنند؛ درحالی که علت اصلی قھر و خشونت ام

حاصل زحمت و زمين اين توده ھای سيلی فلک خورده ــ جمع : اصل جنگ بر سر لحاف مال بود. مسأله نبوده است

  !!ی و قومیتعصب مذھب

 کتاب افغانستان در پنج قرن اخير با ٣٩۶ در اين خصوص، در صفحۀ "فرھنگ"بھتر است به چند سطری که آقای 

 ج سوم سراج التواريخ نوشته است، پرداخته شود و ديده شود که ٧٧٩، و صفحۀ اکړ کتابی از ک١٧۴رجوع به صفحۀ 

  :حقيقت موضوع از چه قرار بوده است

 عدۀ زياد از ھزاره ھای ارزگان و جاغوری و سائر نقاط که عرصه را از ھر جھت بر خود تنگ در نتيجه يک"... 

بعضی به سوی مشھد در ايران و  با آنچه از عيال و اوالد برای آن ھا باقيمانده بود ديدند ملک و وطن خود را گذاشته

  .برخی به کويته در بلوچستان مھاجرت کردند و در آن نواحی متوطن شدند

 اول پادشاھی خود را دربين اقوام مختلف کشور ترک ۀين امر ھم با سياست امير موافق افتاد زيرا در اين وقت وی دورا

که  جای آنه کرد، بنابراين ب ً حس قومی صريحا از پشتون ھا و در بين آن ھا از درانی ھا طرفداری میۀسابقه بگفته 

 را به ارزگان کوچ یئر درانی و چھار ھزار خانوار غلجازار خانوامانع خروج ھزاره ھا از افغانستان شود دوازده ھ

  ."آنھا بخشيده ًی را که قبال ملک ھزاره ھا بود بئداد و زمين ھا

ديۀ معاش ھای مستمری و بخشش ھا و ھزينه کردن مصارف سربه فلک دربار از راه أامير در کنار پر کردن خزانه و ت

  !!ی ديگری ھم به قوم و خويش خود می رسيد؛ که خوب ھم رسيددوشيدن مردم بينوا، بايد از راه ھا

در مورد ادعای ھمکاری ھزاره ھا با دولت ايران و ھند برتانيوی ھم به دو نکته بايد اشاره کرد؛ اول، حتی اگر اين 

ره از جانب ادعا درست باشد، آيا چنان برخورد شرم آور و ننگين با زنان و دختران و پسران نو جوان و جوان قوم ھزا

  امير و کاردارانش شريفانه، جوانمردانه، اخالقی و قابل توجيه و دفاع است؟؟ 

ًآيا کسی امروز اجازه دارد چنين عملی را در مورد طالب يا ھر آنکسی که خائنانه و عمال در خدمت پاکستان قرار دارد 

 آن را داشته باشيم؟؟ جواب مدافعين امير بدون و اين امر از ھيچ کسی ھم پوشيده نيست، پيشنھاد و عملی کند؛ اگر توان

  ! محکم و قوی خواھد بود" هن"ترديد يک 

 و غيراخالقی امير مذکور و کارداران وی، از جمله در برابر وحشت هيالنذپس چرا و به چه دليل در برابر اين عمل ر

   چيزی نمی گويند؟؟  مورد اعتماد امير، سکوت اختيار نموده اند؛ و ھيچ شخصسردارعبدالقدوس خان،

و دوم، قبول کنيم، برای يک لحظه، که مردمان مناطق مرکزی کشور در آن وقت به چھار کتاب کافر و در خدمت 

خود امير ... ديگران بودند، شورش اقوام ديگر را، که قسمت بيشتر شان از دوستان و ھمرزمان و قوم و تبار و طايفه و

  بود؛ چگونه توجيه می کنند؟؟ 
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ين ھا ھم به ھدايت بيگانگان دست به تخريب و توطئه می زدند و خائن بودند؟؟ اگر جواب مثبت است، پس می آيا ا

چرا در مورد اين ھا سکوت اختيار می کنيد و چرا با اين ھا چنان عملی که با ھزاره ھا صورت گرفت، رخ : پرسيم

خاطر وطن و حفظ تماميت ارضی ه ً ھا آورد، واقعا بنداد، اگر امير انسان وطن پرستی بود و آنچه را که بر سر ھزاره

 اخالق و انسانيت و حق و عدالت ی امروزی و گويا روشنفکر و پيرونا اين ديد دوگانۀ مدافعه،برای نگارند! آن کرد؟

  !!امير غير از غرض ھيچ توجيھی ندارد

ا، جدران ھا، پنجشيری ھا جمشيدی ھا، آيا جنگ با شينواری ھا، منگلی ھا،غلجائی ھا، بلوچ ھا، کروخيل ھا، جاجی ھ

ق خان، کاکا زاده و دوست امير، بعد از ھشت سال حکومت توأم با آرامش در انجرابی ھا، و جنگ با سردارمحمداسح

 افغانستان و حکومت هترکمنستان، ھم برای آن بود که اين ھا با کشورھای بيگانه رابطه داشته شيعه مذھب بودند و علي

  !  کردند؟امير توطئه می

رخی که خالف مؤرخين امروزی شريفانه و بی طرفانه قضاوت کرده ھم کار نيک ؤ، م"مرزا يعقوب علی خان خافی"

 به قلم خود نوشته می کند که خواندن اين کتاب "احمدعلی کھزاد"رخی که مرحوم ؤامير را نوشته و ھم کار بد او را، م

 را اليق نگه داشتن  در موزيم ملی دانسته است ـ در آن زمان جلد اول و کتاب" مسرت بی پايانی توليد کرده"برای او 

، در "صفحه جات ترکستان"رخی که خود در زمان آغاز قيام مردم بلخ، به قول وی در ؤاين کتاب در موزيم بود ـ، م

شرح مفصلی از سر می برده و شاھد تمام قضايای پيش از قيام، دوران قيام و بعد از قيام بود، ه شھر مزارشريف ب

 ۵٣٢ تا ۵٢١ق خان و مردم بلخ و انگيزۀ آن، در صفحات اھراس مردم آنجا و قيامی از روی ناچاری سردار محمد اسح

، چاپ مرکز نشراتی ميوند، کتابخانۀ سبا، ارائه می کند، که ١٣٧٧، سال طبع "پادشاھان متأخر افغانستان"کتاب 

  . ه گر آن قيام استنمايانگر استبداد و ظلم عريان امير و توجي

 بيش از حد هويژه به دليل تأمل بر برخی نکته ھائی نه چندان ضروری و توجه چون سبک نوشتۀ او برای خوانندگان، ب

به لفظ، و بار بار به حاشيه رفتن، خسته کن می باشد؛ ھمچنان نوشتن تمام گزارش طويل وی که چندين صفحه را در بر 

ًيست، بناء مختصری از اين حکايت را که  نقل کرده، با بخش کوتاھی از گزارش اين می گيرد برای نگارنده مقدور ن

  : افغانستان در مسير تاريخ، پيشکش حضور خوانندگان می کنيم۶۵٠، از صفحۀ "غبار"مطلب از زبان آقای 

  : "خافی"اول از 

تگاران با اخالص ترکستان را سردار و بعضی بزرگان در اول مصلحت چنان ديدند که با عيال و اطفال خاص و خدم

واگذار شده به تدبير نيکو فرار را بر قرار اختيار سازند، اما چون برخی اين تدبير را از مردی دور و سبب زبونی، 

  . بدنامی، خجالت و ذلت می دانستند، تن به تقدير الھی داده رجوع به جنگ نمودند ـ نقل به مفھوم

  : علت تصميم اول، يعنی فرار، که عملی نشد، و تصميم دوم، يعنی جنگ با امير را او چنين بيان می دارد

چنانچه يوميه از خلص کالم از مطلب دور افتاديم باز گشته از مطلب سخن سازيم باری قلم به طرف کابل است "

تاجيک و افغان و فارسی زبان ھمه مابين اخبارات خوف آميز جانب کابل مردم ترکستان از سپاه و فقرأ و ترک و 

  ..."خوف و رجأ بودند

  :  بشنويد"غبار"و حال از مرحوم 

اما ھمين که مظالم . ل و طرف اميد واليت بودمعتدق خان والی بلخ کاکازاده و ھمکار امير، مرد اسردار محمد اسح"

تمام دھقانان و مالداران و .  تخت و تاج برآمدامير در افغانستان شدت اختيار کرد سردار متنفر گرديده در صدد اشغال

مورين و افسران واليت که ضد امير بودند، صميمانه طرفدار سردار شدند، زيرا صدای مظالم امير سرتاسر واليت را أم

مورين سردار و ناظر أيعقوب علی که خود جزء م. شد در ھراس افگنده بود و در اين ميانه سردار نعمتی محسوب می
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مورين ملکی و نظامی أً ترسی در واليت مخصوصا در قشر مآوازه ھای ظلم و ستم امير چنان: نويسد که بود میوقايع 

که يک  کرد چنانی ی او از ترس قالب تھی میاگفتند در کابل جلب شده  توليد کرده بود که اگر کسی را به مطايبه می

  ..."شد  در مزار خوانده می اوۀ رفت فاتح کابل میه افسر چنين شد و بمرد و اگر کسی ب

 معتدلی، ھيچگاھی در صدد جنگ و کشت و کشتار و کسب قدرت از راه زور يا تقلب و به فراموش نشود که ھيچ انسان

ق خان ھمه به اين باور بودند که او مردی بود ادر مورد سردار محمداسح. کار بستن سالح و ريختن خون نبوده و نيست

  !و معتدلصوفی مشرب، آرام، مھربان 

، نه در صدد اشغال تخت و تاج بود، نه در صدد اعالم "غبار"موضوع ديگر اين است که سردار، طبق گفتۀ مرحوم 

  !پادشاھی ديگری در ترکستان يا جدا کردن آن بخش از خاک افغانستان

ادشاه شدن يا به نيت  افغانستان و گريز از مرکز از روی تفنن و ميل به پۀانگيزۀ ھيچ يک از قيام ھا جدائی و تجزي

  . خيانت نبود

ق خان به بخارا فرار کرد، به سردار کمک می کرد ـ ماھانه دوازده اکه سردارمحمداسح اگر دولت روس، بعد از آن

 خان به ھمين دليل دست روس را در پشت سردار می بينند، بايد گفته شود عبدالرحمانھزارمنات ـ و طرفداران امير

شاھی شاه شجاع تا آمدن اميرامان هللا خان مرحوم کدام يک از پادشاھان ما با خارجی ھا که از آغاز دوران پاد

طور ه ھمکاری و از خارجی ھا پول دريافت نکرده اند و به وسيلۀ خارجی ھا به قدرت نرسيده اند؟؟ می خواھم ب

  !نمونه يکی را به من نشان بدھند

او قبل از اين که به توافق انگليس ھا به پادشاھی !  نگاه کنيد خان و به پادشاھی رسيدنشعبدالرحمانبه خود امير

پيش از به پادشاھی رسيدن با انگليس ھا قرار و مدار ھای رسمی بست و . برسد، در بخارا و مھمان پادشاه بخارا بود

زار روپيه از  ھشت صد ھ وً، و بعدا يک ميليونءزمانی ھم که پادشاه شد ساالنه يک ميليون و دو صد ھزار، در ابتدا

  ! گرفت دولت انگليس می

ھمينطور تاريخ ديگر سرداران و شاھانی را که ! تاريخ به پادشاھی رسيدن امير دوست محمد خان را در نظر بگيريد

سال ھا ... يکی در ايران، ديگری در بخارا، ديگری در کشمير و پشاور، و ديگری ھم در ديره دون ھند برتانيوی و

  ! حکام اين کشور ھا بوده و از اين کشور ھا با خفت و خواری معاش مستمری دريافت می کرده اندجيره خور دربار و 

 پادشاھانی که به دربار ايران و بخارا و انگليس درھند رفت ۀچنين امری اگر خيانت به مردم و کشور بود، که بود، ھم

  !! و آمد داشته اند، حتی ايوب خان، بايد خائن ناميده شوند

سی که در اين ميان کمک ايران و پاکستان را در دوران به اصطالح جھاد، برای دست يافتن مجدد به سلطنت تنھا ک

نپذيرفت، با ھمه انتقاد ھائی که بر او وارد است و نگارنده يکی از منتقدين سر سخت او می باشد، ظاھرخان بود؛ 

در اين جا او نسبت به پدرش، اگر ! منت نيستزيرا می دانست که کمک اين دو کشور بدون مقصد و شرط و شروط و 

  !!اين کارش از روی جبن نبوده باشد، شريفانه تر و مردانه ترعمل کرد

  :  خان بودعبدالرحمان امير هسه چيزعلت قيام ھا علي

  . ـ  کرنش ذلت بار امير در برابر انگليس ـ اخالقی و سياسی١

  .م ـ اخالقی و سياسیـ ظلم بی انتھا و از تصور به دور حکومت بر مرد٢

خصوص مناطق مرکزی و شمال شرقی و جنوب غربی کشور ـ ه  فقر و بيچارگی برخی از مناطق، ب،ـ ناداری مردم٣

  .اجتماعی و اقتصادی

  : نوشته می کند"غبار"آقای 
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 " علیيعقوب". و سنگدل بود) کسی که به حداعلی سخت گير است ـ نگارنده( خان مرد شديد البطش عبدالرحمانامير"

روزی بيرون . کرد  خان در صباوت مشق تفنگ زدن میعبدالرحمانکه معاصر او در بلخ بود می نويسد که سردار 

 خود را چار قدم دور استاد کرده و ۀکشد يا خير؟ بعد از آن غالم بچ گلوله تفنگ آدم می: شھر مزار حين نشان زدن گفت

  !" صورت گرفت که پدرش والی بلخ بوداين کار در زمانی ". خنديد"با تفنگ زد و کشت و 

 وسترن امريکائی ھم انتظار نمی ی و از به اصطالح ھفت تير کشان فلم ھائیچنين کاری حتی از يک آدم کش حرفو

  !! چنين بود خصلت و اخالق و شخصيت امير قابل دفاع برخی از افغانان!! رود؛ آدم کشتن برای تفنن

  : مرحوم نوشته می کند"غبار"در مبحث زندان ھا و مجازات، 

کنده، ولچک، غره : کابل و ھرات، با اقسام شکنجه ھای" سياه چاه ھای"عالوه بر زندانھای متعدد پايتخت و واليات "

بغرا، زوالنه، قين و فانه، تيل داغ، قطع اعضأ، بيدارخوابی دادن، کور کردن، برچه پک، چاندماری، غرغره، ذبح 

ی زير کابوس اطور بی سابقه ه وسط درخت ھا پاره کردن و غيره ـ  کشور را بکردن، سنگسار، به توپ بستن، ت

  . وحشت قرار داد

و جرم فرد به خانواده و حتی در مورد بندی ھای خود آزادی بی سرحد داشتند ) زندانبان ھا ـ نگارنده(بندی وان ھا 

  ."کرد رفقايش سرايت می

  :به شکل مختصر نقل می شودمطالب بيشر از جا ھای مختلفی از کتاب ياد شده 

با شکنجه تا جائی اسباب ھراس متھمين گرديده بود که مردم ) ًبعضا بدون سؤال و جواب ـ نگارنده(سيستم استنطاق "

  ..." سھولت و يکبار کشته شونده کردند تا بدون شکنجه و ب به گناھان ناکرده اعتراف می

منظور نويسنده بايد مرحوم کاتب (قول فيض محمده  بود که بجائی رسيدهه  بعبدالرحمانترس از شکنجه ھای امير"

 ھزار ٣٨مجرد شنيدن اين خبر که او را ه ی چون سپھساالر غالم حيدرخان توخی با، مرد بلند رتبھ)باشد ـ نگارنده

  ..."  روپيه باقيدار قلمداد کرده اند بدون درنک به ھندوستان فرار کرد

را محبوس کرده اند با ضرب ) ميرمحمد حسن خان سرشته دار(که شنيد پدرش ھمچنين مرزا امير ابوالحسن ھمين"

  ..."  تفنگچه خودش را کشتۀگلول

مردم شب ھا در خانه ھای خود خواب آرام نداشتند، زيرا نصف شب خانه ھای مردم دق الباب و خود شان خواسته "

ت اظھار و استغاثه را أ اش از ترس جرلوم نبود و خانواده اين شخص معۀاز آن به بعد مرده و زند. می شدند

  ..." نداشت

ً خان در روح مردم مخصوصا در شھر ھای عبدالرحمان نظامی و جاسوسی و مجازات فجيع اميرۀرويھمرفته ادار"

  ..." جا گذاشته بوده افغانستان اثر منفی ب

  ..." گلوله زدند که خطا رفتبار ھم در واليت مزار او را به  عنوان دادند و يک" پادشاه ظالم"مردم او را "

ديگر، که انگيزۀ آن را تنھا و تنھا در خشونت و درنده خوئی ھای قيام بلخ يکی از قيام ھائی بود، مانند بسياری از قيام 

امير از يکسو و ھراسی که اين درنده خوئی در مردم ايجاد نموده بود، و در فساد و درازدستی و اخاذی و بی حرمتی به 

  !! مورين حکومت، از طرف ديگر، می توان جست و جو و مشاھده کردأس مردم از سوی  مشرف و نامو

  !!)شايد ھمه چيز برای مردم قابل تحمل بود، اما ھتک شرف و حرمت چيزی نبود که برای مردم قابل تحمل باشد(

سرشت حيوانی، رفتار  قيام ھا، ھم سياسی و ھم اجتماعی، امير و اخالق بد، ۀًبنابراين، مقصر اصلی تقريبا ھم

  :به اين بند از کتاب افغانستان در مسير تاريخ ھم نگاه کنيد. سختگيرانه و جابرانه و غيرقابل تحمل وی با مردم بود
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وجود آمد و سيزده سال ه  عکس العمل ھای مختلفه در برابر او ب١٨٨١ زمامدار شد از ١٨٨٠ در عبدالرحمانامير "

شد  که از طرف رھبران جھاد ملی رھبری میدر يک جا شورش سياسی بود :  بودطول کشيد و اين شورش ھا مختلف

رخ دشمن شمشير ه که روش و سازش امير را با دولت انگليس ديدند و ھم رھبران مردم را که ب زيرا اينھا بعد از آن

، مال عبدالغفور لنگری، مال مشک عالماز قبيل  . ضد امير به فعاليت آغاز نمودندهکشيده بوند تحت انتقام يافتند، ب

جنرال محمدجانخان و محمدافضل خان وردکی، ميربچه خان و ميردرويش خان، بابه قاشقاری، برزو خان و غالم 

عيان و وطن ابعد از ذکر اين نام، نام بيشتر از بيست و پنج تن از بزرگان و ... (محمدخان و جلندرخان تتمدره ئی و

و اضافه می کند که اين قيام ھا و قيام ھای ) يس را دشمن می پنداشتند، نوشته استپرستان ديگر کشور، آنانی که انگل

  ." مردم قندھار، ترک و اندر، غزنه و ميمنه و ھرات و غيره ھمه سياسی بودند

آنچه اين ھا می . کسانی را که مرحوم غبار نام برده است، ھيچ کدام خواھان پارچه پارچه کردن افغانستان نبودند

د، منحيث رسالت و مسؤوليت ملی، اين بود که امير استقالل کامل کشور را در برابر پادشاھی و پولی که از خواستن

از نظر يک ! چنين تقاضائی نه جرم بود و نه جنايت و نه خيانت به خاک و مردم! انگليس می گرفت، معاوضت نکند

  !!!وطن قيام کنند امير، يا ھر خائن به هًافغان واقعا ملی اين ھا حق داشتند علي

 انگليس و ه خان، عليعبدالرحمان امارت رسيدن مستقالنه و قبل از به ًتقريبا اکثريت اين رجال مھم کسانی بودند که 

اين ھا، از اين که می ديدند با ھمه ! ھمه مجاھد بودند.  جنگيده بودندشجاعانهبرای آزادی و استقالل کشور با افتخار و 

 بود، و با ھمه قربانی ھائی که داده بودند، ھنوز ھم به استقالل سياسی واقعی دست نيافته خون ھائی که ريخته شده

  . بودند، از امير دلخور، رنجيده خاطر و در برخی موارد متنفر بودند

قيام ھائی که انگيزه ھای اقتصادی و اجتماعی داشته است و در آن ھا بيشتر دھقانان (درجائی ديگر قيام ھا دھقانی 

بود که اکثريت مردم ـ کشاورزان و مالداران ـ از افزودی و وضع ماليات جديد و ظلم ) ت می ورزيدند ـ نگارندهشرک

چنانچه قيام ھای مردم پنجشير و نجرآب و .  خان قيام می کردندعبدالرحمان ضد اميرهتحصيل داران به تنگ آمده ب

خشان ـ جمشيدی و فيروزکوھی و مرغابی در ھرات ـ مردم درنامه و پارسا در کابلستان ـ مرد راغ و شھر بزرگ در بد

جاجی و جدران و منگل در پکتيا ـ مردم بلوچ در فراه ـ مردم نورزائی و اچکزائی در قندھار و کوچی ھای مالدار 

  ."سليمانخيل و غلجائی، ھمه از فشار ماليات غيرقابل تحمل و غيرقابل پرداخت سرچشمه می گرفت

چون مردمی که ھيچ . ً آنجائی که پول ماليات مردم اکثرا بيجا به مصرف می رسيد، بحق و بجا  بوداين قيام ھا ھم، از

دست می آوردند و انتظار چنين ه چيزی برای خوردن نداشتند، اين پول را با ھزار زحمت و خون جگر و ريختن عرق ب

که با شاخی به دست  باد  رف گردد؛ نه اينسود مردم مصه بود که اگر اين پول ھا از آن ھا گرفته می شود، بجا و ب

  !! خوش گذرانی و ھوس و خويش خوری داده شود

تا جائی که نگارنده اطالع دارد امير ھيچ گاھی با کشور ھای روس و ايران و انگليس، در مورد تعيين سرحدات، 

" پنجده"حتی آنگاه که روس ھا برای حفظ تماميت ارضی افغانستان و تثبيت مرز ھا به نفع افغانستان نجنگيده است؛ 

  !را اشغال کردند و برای ھميشه از خاک افغانستان جدا ساختند" چمن بيد"و " چشمۀ سليم"و " آق تپه"و 

سرحدات کشور ھم در زمان حکومت استبدادی امير، طوری که تاريخ، وقايع تاريخی و اسناد مؤرخين نامدار داخلی و 

ًاوال اين کار مستقيما و به ميل و اراده و . ه خواست امير تعيين نگرديده استبعضی مؤرخين خارجی نشان می دھد، ب ً

ًخواست انگليس ھا صورت گرفته است؛ و دوم، آنجا که انگليس ھا خود مستقيما برای تعيين مرز ھای افغانستان 

 پيش نموده اند، تا در اين باب ًبنابر داليلی پيش قدم نشده اند، امير، يا ھيأت انتخابی امير را، بعد از مشوره، وسيلتا

   .  مطابق خواست انگليس ھا سخنی بگويند و فيصله ای بکنند
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  .بخش سوم اين نوشته را می خواھم به موضوع چگونگی تعيين سرحدات کشور اختصاص بدھم

  ادامه دارد

٠۶/٠١/٢٠١۵  

  

  :يادداشت

  .نقل ھای قول به وسيلۀ ويراستاران پورتال ويراستاری شده است

  AA-AA ۀ پورتالادار

      

 


