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 Historical          تاريخی

  
  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
  )مقالۀ سی و يکم( 

  
  
  

            دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                         
  ٢٠٠٦ آگست ١٨برلين، 

  

  
   ل بودد ولی دولت مستعِجـــخوش درخشي

  
   افغانستان  ياد بود از محصل استقالل

   اعـليحضرت غازی امان اهللا خان 
  

 .، که يک روز تاريخی و پرافتخار ما افغانان است١٣٨٥ اسد ٢٨آگست است ، مطابق به  ١٨دقـيقًا ساعـت سه صبح 
را کشودم  و عـنوان  AGO"  آنالينافغان  جرمن" سايت ر کمپيوتر قـرار گرفـتم و در براباز خواب برخاسته و

با ولع .  توجهم را جلب کرد"اعـليحضرت امان اهللا خان غازی، رهـبری که عاشق ميهن، استقالل و مردمش بود"
رد اعـليحضرت غازی در مو. خاص شروع کردم به خواندن مقاله ای که از خامۀ سحاری روی کاغـذ آورده شده

امان اهللا خان و کارنامه اش بسيار نوشته اند و بسيار خوانده ام، اما نوشته ای به اين زيبائی و نکوئی هـرگز بنظرم 
از شما چه پنهان که . نرسيده است، که هم حق مطلب را به کمال و تمام اداء کند و هم آن گويد، که بايد گفـته شود

نقـل های قـول بيشمار از گفـتار اعـليحضرت غازی، . ران اشکهايم را گرفـته نتوانستمضمن خواندن مضمون جلو فـو
که از احساسات پاک يک وطنپـرست افغان و عاشق افغانستان، درست هـشت دهه پيش از امروز به يادگار مانده، دل 

ان غازی و ذکر خيرش در مورد کارنامۀ امان اهللا خ. سنگ را آب ميکند، چه رسد به قـلب رقـيق هـمچو منی
چيره دست و مؤرخ بزرگ وطن، جناب اکادميسين سيستانی،  نميخواهم چيزی بگويم، که آنچه در نوشتۀ دانشور

درينجا به گوشه های ديگری که در مورد اعـليحضرت غازی گفـته اند، . خواندم، قـدرت نوشتن را از من ميربايد
  .مکث مينمايم

نظامنامۀ "در زمان همين شاه وطنخواه  قانون اساسی تدوين گرديد، که در آن زمان  بار اول در تاريخ افغانستان، 
درين قانون اساسی، تمام باشندگان افغانستان، بدون تفـريق قـوم و زبان و دين و مـذهـب ، بنام .  ياد ميگرديد"اساسی

 قانون، تمام افـراد ملت افغانستان، نظر به اين.  ذکر گرديده اند؛ با حقـوق ُمساوی و مسؤوليت های ُمساوی"افغان"
  . خوانده شدند"افغان"بدون استثناء ،  متساوی الحقـوق  و 

بعض اشخاص کينه ورز و قـوم ستيز، که شايد تساوی حقـوق افـراد ملت بدماغـشان خوش نميخورد، نام مبارک 
کی ازين قـوم پرستان قـوم ستيز، ي. اعـليحضرت امان اهللا خان غازی را، با تحقـير و کراهـت بر زبان ميرانند

نويسنده ايست بنام بصير احمد دولت آبادی که در مورد افغانستان دو کتاب نوشته و در ايران چاپ کرده؛ يکی 
  شايد کتب ديگری هم نوشته باشد، ".شناسنامۀ احزاب و جريانات سياسی افغانستان" و دگری "شناسنامۀ افغانستان"

ای دولت آبادی که با قـوم پشتون عـناد بی امان دارد، در سراسر اثر اول خود به مذمت اين آق. که به نظر من نرسيده
چنانکه . قـوم  ميپردازد و هـر کسی را که بدين قـوم منتسب است، با تازيانۀ توهـين و استحقـار و استهزاء مينوازد

کينۀ او به قـوم پشتون و .  ميخواند"غانامان خان اف" ، و استخفاف تحقـيراعـليحضرت امان اهللا خان را از روی 
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بسا ايرانيان قـوم پشتون . خصوصًا به اعـليحضرت غازی، بدون شک از مغز بيماران ايران به او سرايت کرده است
 "پشتون و پشتو"ايرانيان . را بديدۀ حقارت مينگرند، در حدی که حتی اين نام شريف را نميخواهـند درست تلفـظ کنند

پختو ، زبان بومی مردم " پ"به ضم « :  چنين آرد"پشتو"فـرهـنگ عـميد در شرح لغت .  اداء ميکنند"پ"را به ضم 
افغانستان که شعبه ای از زبان فارسی و مخلوط از لغات فارسی و عـربی و هـندی است و با الفـبای فارسی نوشته 

همان ديد نادرست و ناروای عام مردم ايران  اين تعريف که در حد خود کفـر زبانشناسی تلقی ميگردد، از .»ميشود 
شايد از داليلی که پيش . ايرانيان حين تاريخ نويسی، با قـوم پشتون بسيار عـنودانه برخورد ميکنند. سرچشمه ميگيرد

خود دارند، يکی اين باشد که مردم افغانستان به زعامت  پشتون ها عـلم استقالل برافـراشتند و نه تنها سلطۀ صفـوی 
عـناد ايرانيان با قـوم .  در افغانستان برانداختند، بلکه بساط  دولت فاسد و منحط  صفـوی را در فارس هم برچيدندرا

" افغانی"که ميداند، شايد . پشتون که گويا ريشۀ تاريخی دارد،  تا امروز که امروز است، از شدت خود نکاسته
را " افغانان"ر باشد؟؟؟ بعض ايرانيان از روی غـيظ و غـضب ها در ايران، از روی توهـين و تحقـي" افغان"خواندن 

خطاب ميکنند و اين چيزی نيست، که کسی منکر آن شده " انی پدر سوختهافق"يا " افغانی پدر قـحبه"يا " یآی افغان"
هدی فـرخ سيد م.  ميخواندند؛ حتی در راديوی  بی بی سی نيز"کرزای"را هم تا اين اواخر " کرزی"ايرانيان .  بتواند

 ، که در هـر "کرسی نشينان کابل" و دگری "تاريخ سياسی افغانستان"ايرانی دو اثر در مورد افغانستان نوشته، يکی 
امان اهللا « : وی در مورد امان اهللا خان غازی چنين نويسد . دو اثر به توهـين  افغانان و افغانستان انهماک ورزيده

و خودپرست و طالب شهرت و عـلو مقام ؛ و بسيار فعال و کارکن و جدی و خان شخصی است فـوق العاده خود خواه 
در امورات سياسی بسيار خود ساز و به طور عمومی ساعی در  « : و باز گويد ».باهـوش و صبور و بردبار است

. ه گول بزندکتمان عـقـيده ، و حتی المقـدور از ذکر حقـيقـت خودداری کرده و جديت دارد که همه کس را اغـفال کرد
ولی تمام ساختگی و از . و در مذاکرات و اظهارات احساسات  چشم خود را پر اشک نموده  و گاهی هم گريه ميکند

روی خدعـه است؛ و مطابق روحيات تمام افاغـنه، در ستايش افغانستان و سلطنت خود خيلی مبالغه ميفـرمايند؛ و 
ميفـرمايند، و معتقـد است که بواسطۀ اظهار کثرت قـوا و ماديات، هميشه آنچه را واجد هـستند، چندين برابر ذکر 

سايرين بيشتر مالحظه کرده و اهميت افغانستان را بيشتر تصور خواهـند کرد؛ چنان که در ضمن مطالب هـميشه 
اصالح از چهار و نيم مليون ــ  ( جمعيت افغانستان را بيست ميليون اظهار ميکند ــ در حاليکه چهار ميليون و نيم 

 ١٩٢٥almanach de yotha: جمعيت دارد ــ و همچنين بر حسب دستورالعمل خود اعـليحضرت  در کتاب) منست 
صورت داده اند ) ١ ( ٥٠٠٠٠٠ و در موقع جنـــگ ٦٠٠٠٠ قـوای نظامی افغــانستان را در موقع صلـــح ٦٤٦ص 

قـوای افغانستان در موقع صلح و جنگ ، بر طبق ) تعداد ــ تصحيح از منست ( اوليای  دولت ايران از مقـدار ( 
بسيار حـريص و پر ولع ــ شرح ( در حرف زدن حريص و ولوع ).... صورت های ارسالی کامًال مستحضر است 

است و در هـر امری نطق مفـصلی ايراد و در تمام مجالس نطق های شبيه به تبليغات می نمايد و خود را ) از منست 
اثر سيد مهدی فـرخ ــ وزير مختار " ن کابلکرسی نشينا "٣٨ تا ٣٤صفحات ( » ....بزرگ ميدانديکی از ناطقـين 

همين چند سطر کافـيست، )  تهران ١٣٧٠ايران در دربار امانی ــ به کوشش محمد آصف فکرت، چاپ اول تابستان 
جواب اين بيمار روانی را از زبان . تا عـمق نفـرت اين ايرانی حسود را در مورد اعـليحضرت امان اهللا خان دريابيم

شيخ  اجل سعدی شيرازی، همان هموطن حقـنگر سيد مهدی فـرخ ميدهم، که هـشت قـرن پيش از مصلح بزرگ ، 
  :امروز فـرمود 

  

  )٢( ه گناهـــــــــــروز شبپره چشم        چشمۀ آفـتاب را چه گر نبيند ب
  

صر و بصيرت  کجا؟؟؟؟ ديدۀ  بينا و دل دانا  ميخواهـد که حقايق را  ببيند و درک کند، اما آقای مهدی فـرخ کجا و ب
اشخاص کينه ورز و پرنفـرت  چنان در پيلۀ خود تنيدۀ خويش، گير می مانند، که دنيا و مافـيها و ماحول خود را 

هم که در گفـتۀ آقای فـرخ آورده شده، از نفـرت عام وی " افاغـنه"بشکل " افغان"جمع کلمۀ . درک کرده نمی توانند
 خود را که در "افغان، افغانی، افغانستانی" درينجا مايلم، قـسمتی از بخش دوم مقالۀ .نسبت به افغانان، حکايت ميکند

در ايران . "افغانها" است  و يا "افغانان" يا "افغان"جمع درست « :  روی جرائد آمد، بعينه نقـل نمايم ٢٠٠٤جوالی 
ب چنين استعمال، ـقـگويند که در ع. تندـفگ  می"نهـافاغ"بستند و  ربی جمع میـدۀ عـ را بقاع"افغان" ،  قاجاری دورۀ

فارسی زبانان را نشايد که .  جمع بندند"نهـراعـف" را بشکل "ونـرعـف "ته بوده و مانندۀ آن بوده، کهـنيِت سوئی نهف
 ».ربی جمع سازندـدۀ عـرا بقاع ـ ـ از جمله فارسی ـ ربی ــيرعـکلمات غ

عـناد بی امان دارد و احتماًال اين کينه را  از " پشتون"د دولت آبادی با اما برگرديم  به اينکه گفـتيم آقای بصير احم
به هـر ترتيب ، دشمنی اين آقا نسبت به قـوم پشتون در سطر سطر کتاب .  به ارث گرفـته باشديان کينه ورزايران

افغان، " چارم مقالۀ اما تا جائی که به امان اهللا خان غازی ربط ميگيرد، فـصلی را از بخش. اولش به چشم ميخورد
تی آدم کتاب اولش را می خواند، از کينۀ عجيب و ـ وق«: در آنجا ميخوانيم . خود نقـل ميکنم" افغانی، افغانستانی

او زمامداران مملکت را از زمان احمدشاه . صبيت بی حد و مرزش نسبت به پشتونها، آگاه می گرددـريب و از عـغ
احمدشاه "مثًال . نوازد ين ميگيرد و با تازيانۀ انتقام میـ زائی، به باد ُسخريه و توهبابای ابدالی تا داوود خاِن محمد

 نادر  دار ياـنادر غ"را " در شاهان" ، "حبيب اِهللا زنباره" را "امير حبيب اهللا خان" ، "احمد خان" را "بابای سدوزائی
امير "و عجب که بر.  يره ياد ميکندـ و غ"شاهداوود " را "داوود خان"، " ر خائنـظاه" را " رشاهـظاه" ، "فاشيست
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زاره جات، دهها کله منار ـ ، که آنهمه جور و جفا کرد و در سرتاسر افغانستان، به شمول ه"بد الرحمان خانـع
او در سراسر کتاب خود اين .  را ميگذارد و ميگذرد"جابر"ب ـط  لقـقـ  رحم کرده،  فـاگر نگويم صدها ـ ـ ـساخت  
امان خان " را "ليحضرت امان اهللا خانـاع"وی  اما . خطاب ميکند" بد الرحمان جابرـع" و سفاک را امير قهار

گوئی آقای دولت آبادی بخاطر ضديت با پشتون ها، از .  نه يکبار بلکه باربار و بکّرات و مّرات؛ ميخواند"افغان
  »!!!!!ر ميکشاندـ کفببين که تعصب کور و کر، انسان را تا سرحِد  . هم  تير ميشود"اهللا"

 از کفـرگوئی های اشخاصی نظير آقای بصير احمد دولت آبادی ميگذرم، که آنچه او بر زبان آورده بر مبنای نفـرت 
هـر کس ديگری هم  که . و کينه نسبت به قـوم پشتون بوده و از همينجاست که گفـته هايش به دو توت هم نمی ارزد

  . وت برخيزد، در واقع خود گفـتار خويش را ضرب صفـر ميکنداز خاستگاه عـصبيت و بغض به قـضا
فـقـط به يک مورد اکتفاء کرده و از خوانندۀ حقجو . نميخواهم از مقالۀ برجستۀ جناب سيستانی نقـل قـول بسيار کنم
  در تاريخ « : ايشان در صدر نوشتۀ خود ميفـرمايند. التماس ميکنم که اين مقالۀ جانانه را بدقـت از نظر بگذراند

رهـبران (معاصر افغانستان، بعد از احمدشاه بابا، در ميان شاهان و شهزادگان و اميران و يا رؤسای جمهور کشور 
هـيچ يکی از لحاظ وطنپرستی و مردم دوستی و عـشق به آزادی ) گروه های چپ و راست افـراطی، در سه دهه اخير

امان اهللا غازی برابری کرده   بيگانگان در امور داخلی وطن، باوذـو نيز از لحاظ ضديت با نفو سربلندی کشورش 
   ».نميتواند

دولت امانی جهشی آورد  فـوق العاده انقالبی و ترقـيخواهانه، که متأسفانه بر اثر توطئه های استعمار، زود طومارش 
  برچيده گشت ؛ بلی امان اهللا خان

  

  )٣(.خشيد ولی دولت مستعجــل بودخوش در                                        
  

درود بی پايان به روان پاک اعـليحضرت غازی امان اهللا خان و همه رزم آوران سلحشوری که استقالل افغانستان را 
  .خود را در کتيبۀ تاريخ جاودانه ساختندهای گرامی و فخيم بضرب شمشير گرفـتند و نام 

 

  !!!پاينــــده باد افغانستان
  !!!اد استقـــاللتابنــــده ب

 
  *************   

  : توضيحات 
 آن گزارش يک  سياح اتريشی  سال پيش  ــ  کتابی بزبان آلمانی بدستم افـتاد و در٣٠ تا ٢٨ ــ  يک وقـتی  ــ  شايد ١
 وزير حربيۀ"مؤلف  در زمانی که سپهساالر شاه محمود خان . را حين مسافـرتش به افغانستان خواندم) لمانیيا ا(

حين برگزاری جشن استقالل به کابل ميگفتند ــ " وزير حربيه"را در آن زمان " وزير دفاع"ــ  بود، "افغانستان
وی در جواب سؤال خود که تعداد عـساکر افغانستان را . يابد که با سپهساالر مصاحبه ای بنمايد ميرسد و مجال می

 شايد اين ».هـر فـرد افغان عـسکر است« : خان ميشنود که از وزير حربيۀ افغانستان جويا شده بود، از شاه محمود 
اما . شمول سيد مهدی فـرح ايرانی ــ گزافه گوئی محض جلوه کنده سخن از نظر اروپائيان و دنباله روان ايشان ــ ب

، که در تاريخ نچندان دور از امروز، جهاد برحق مردم افغانستان در برابر قـوای اشغالگر روس ثابت ساخت 
رت  اشخاص بی بصر و بی بصي.  سپاهی و سرباز و عـسکريست فـداکار و جان نثار" فـرد افغان"حقـيقـتًا  هـر 

درين  نکته  شک ميورزند، به مانند  مهدی فـرخ  که از روی ِحقـد و کينه و تمسخر و توهـين، گفـته های امان اهللا 
  .را  اغـراق آميز می پنداردمرحوم خان 

  
  . گناه و تقـصير آفـتاب نيست،  اگر چشم خفاش روشنی  را ديده نميتواند :  ــ  شرح بيت٢
در دو معنی قابل درک  است، که هردو مفهوم " شبپره چشم". ست"شب پرک چرمی"يا " خفاش"مراد از " شپبره"

  .کرده ميتواندبيت را درست افاده 
  "شبپره چشمِ "ــ  يکی اضافۀ مقلوب از 

  .ی که چشمش به مانند چشم شبپره است و از درک  روشنی عاجزکس"و ديگر در معنای ــ 
  
  : ــ عـنوان مقاله را تيمنًا و تبرکًا از بيت معـروف حضرت حافـظ  شيراز انتخاب کردم،  که ٣
  

  راستی خاتم فـيـــــــروزۀ بو اسحاقی         خوش درخشيد ولی دولت مستعِجل بود
  

شتابنده و "، معنای ) باب  استفعال " ( استعجال"اسم فاعـل مصدر " ستقلم"ر وزن  به کسر جيم، "مستعجل"کلمۀ 
در " کورس مستعجل"چنانکه . را مفـتوح اداء ميکنند، که غـلط است" ج"در عـرف ما . را ميدهـد" عجله خواهـنده

 ضابط " را  اين کورسارغ ف.ارودی شاهی عهد ظاهـرشاه ، مشهور بود و با همين تلفـظ نادرست ، اداء ميگرديد
 .خواندند" ضابط  ماشينی" آنرا از روی طنز ، "قلی پران"کابليانِ  ند، که ناميدمي" مستعجل


