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   سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ نومبر ١٦
  

  وضع ما چگونه است؟
  

 از برخیعمدتاً توضيح اين نکته بود که چگونه " حکايت اسکندر و آتش زدن تخت جمشيد"ھدف از نوشتن مقالۀ 

گونه ای زندگی ه خورند که ب که به امری بر می ويژه آنجائیه سندگان کشور ھمسايۀ ما، ايران، در تاريخ نويسی، بنوي

رود، به تحريف ھر آنچه که گفته و نوشته شده است، می پردازند و  معقوليت و مقبوليت آن ھا زير سؤال می و تاريخ و

خداوند متعال : "خواھند بگويند تا حدی که می. رانند ب سخن ،استخواھند از عظمتی که غالباً وجود نداشته  چسان می

ايرانی را که نه حدود آن معين بود، نه . ايران را خلق نموده بود... قبل از آفرينش زمين و آسمان و انسان و حيوان و

 ی ممکن میازئرمت رقابت و ھزوالی آن را مقرر گشته بود و نه کسی را در نزديکی با خداوند منان با باشندگان آن

و ھر چه انسان نيک و با استعداد و نيرومند و خوش شکل و خوش اندام و خالق و سرفراز و با ھوشی را که . نمود

  . خدای بزرگ در آسمان ھا خلق کرده بود، به ھمين بھشت زمينی فرستاده بود

ی ھستند که خالق جھان آن ھا را بدون ئا، ھمه تفاله ھ...اسرائيل و عرب و امريکا و ھند و افغانستان و روس و چين و

 !   رغبت زياد آفريد، آنھم بدون مشوره با اين ايرانيان

آرمسترانگ و آلدرين، دو فضانوردی که برای اولين بار به ماه . آپولو ساخت دست ھمين مردمان باھوش بوده است

مارلين مونرو ـ در آن زمان در بسا نقاط جھان جد پدری زيباترين زن جھان، . رفتند، از نواده ھای پدران ايرانی بودند

پشکی که در . شد که مارلين مونرو زيباترين زن جھان است ـ اھل فارس ايران است از جمله در ايران چنين پنداشته می

اولين کسی . سال ھای شصت در مسابقۀ زيباترين پشک جھان در امريکا برنده شده بود، از نسل يک پشک ايرانی بود

سقراط  و اسکندر و موالنای بلخ و البيرونی و توليستوی و گاگارين و مانديال و .  دنيا را گشت، يک ايرانی بودکه دور

در ايران ساخته شده بود، ) آتوبان ھا(اولين بزرگ راه ھا . ھمه يک رگ ايرانی داشتند... اوباما و امام حسن و

  ...دا کرد، اولين پيامبر در جھان ايرانی بود و دموکراسی و حقوق بشر برای اولين بار در ايران رواج پي

  .باشد" بس"برای عاقالن " يک حرف"آنچه در آن و اين مقاله نوشته شد به فکر من بايد به عنوان 

روشن است، از عنوان مقاله ھم پيداست، که قصد من در اينجا اين نيست که بيشتر به اينگونه انسان ھا در ايران که 

 ـ در برابر خيلی از ايرانيان انديشمند و متفکر و منصف  و باسواد و با معرفت که بيشک حدود استتعداد شان بسيار م

خاطر کار ھای ماندگار فرھنگی شان سزاوار احترام اند ـ بپردازم؛ بلکه منظور اين است که ببينيم وضع و رفتار ما ه ب

  افغان ھا در چنين مواردی چگونه است؟
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سف اعتراف کنم که وضع و رفتار ما ھم در چنين مواردی بھتر از وضع و رفتار و کردار وليت و با تأبايد با مسؤ

که به حکم مليت پرستی افراطی، ھمچشمی جنون آميز يا  برخی از ايرانيان پارسای مانند در ايران، يا سائر کشور ھائی

وز خود را به يک جائی برسانند ھمواره در دليل خود کم بينی و حقارت بيش از حد در برابر آنانی که توانسته اند امره ب

  .کوشش اند گذشتۀ شان را تا آخرين حد ممکن مشعشع نشان بدھند، نيست

 که نوشته زياد طوالنی نشود، چون از يک طرف وقت من امروز به نھايت ضيق است و از طرف ديگر نمی برای اين

  :گيرم ميوند را به عنوان مشت نمونۀ خروار در نظر میخواھم با آوردن مثال ھای زياد خواننده را خسته بسازم، جنگ 

از دو پسر ارشد امير شيرعلی خان، يعقوب خان و ايوب خان، اولی به دليل نشان دادن ضعف بيش از حد در برابر 

انگليس ھا و امضای معاھدۀ منحوس کندمک به جبن در برابر بيگانه و خيانت به کشور شھرت يافت و دومی به خاطر 

  .ی بر انگليس ھا در مرحله اول جنگ ميوند به عنوان افغان نمونه و قھرمان ملی کشور معروف گرديدپيروز

ه دست آوردن در مورد يعقوب خان، از آنجا که سستی و جبن آشکارش در برابر انگليس ھا آسيب غير قابل جبران ـ ب

رسد ـ به ما وارد ساخته است و به  به نظر می از دست رفته در اثر معاھدۀ مذکور به نظر من بسيار بعيد مجدد مناطق

ھيچ صورت قابل بخشش نيست، حرف زياد و تفاوت نظری شايد وجود نداشته باشد، اما در بارۀ جنگ ميوند و شھرت 

معروف به والده بيوۀ  " بی بی حوا"نيک ايوب خان نظر به اسنادی که در دست است، از جمله دو نامه ای که او عنوانی 

نوشته است و محتوای ھر دو نامه مافی الضمير و مافی * نمايندۀ انگليس" سنت جان"مدل خان قندھاری و سردار رح

البال، يعنی آنچه را که وی در رابطه با جنگ ميوند و نياتش نسبت به انگليس ھا و آيندۀ خودش در دل و ذھن داشت به 

ھيچ مؤرخی، به استثنای ذکر وجود اين دو نامه، سازد، گفتی زياد است که سوگمندانه تا امروز  وضوح آشکار می

  !!شايد نان و نام و مقام مھم تر است از گفتن واقعيت ھا! تبصره ای در آن باره ننموده است

خواھم ھر دو نامۀ ايوب خان را که در  پيش از اين که يک يا دو سند ديگری را در رابطه با جنگ ميوند ارائه کنم، می

 خدمت خوانندگان ژرف بين و نکته سنج اين نوشته تقديم کنم و از ايشان خواھش کنم که در متن فوق بدان ھا اشاره شد

اين دو نامه کمی بيشتر از توجۀ معمول تعمق کنند و ببينند که آيا واقعاً ايوب خان شايستۀ آن اندازه محبوبيتی که ما برای 

  !وی قائل ھستيم، است يا نه

  :نامۀ اول عنوانی بی بی حوا

  ."ا از اول ارادۀ جنگ با دولت برتانيه نداشتم بلکه تنھا دوستی و صلح می خواستيمم"

  :نامۀ دوم عنوانی سنت جان افسر انگليسی

مقصد آشکار من اين است تا لطف و مرحمتی که از طرف حکومت برتانيه به امير مرحوم عنايت شده بود در مورد "

  ."جای آورده شوده من ھم ب

طور وضوح در ه شرايطی صلحی که ايوب خان در نامۀ اول از آن ياد می کند، ب.  شرايطی داردھر در صلح زيستنی،

آنوقت من با شما . ھمان عنايتی را که به امير ـ شيرعلی خان ـ نموده بوديد، به من ھم بکنيد: نامۀ دوم وی بيان شده است

خاک بر سر ! ر سر خاک و آزادی و استقالل کاملجنگ من بر سر رسيدن پادشاھی است، نه ب. دشمنی و جنگ ندارم

  ! پادشاھی با ھر ذلتی که باشد: افغانستان و آن ھمه جانباختۀ جنگ ميوند

  !! تاريخ گواه است که امير شيرعلی خان چقدر در برابر انگليس بيچاره و درمانده و دست نگر بود

  !!م شود و من بايد پادشاه شوم اين بيچارگی ھا و دست نگری ھا لطفی در حق من ھۀبلی، با ھم

  سازد؟   کجاست آن استغنأ و بی نيازی يک انسان مستغنی و قابل حشمت که تکريم و احترام را بر ما الزم می

" افغانستان در پنج قرن اخير "٣٧٣به اين نامه ای که يکی از افسران انگليسی به خانواده اش نوشته بود و در صفحۀ 

  :يک تصوير و تصور بھتر از جنگ ميوند توجه کنيددرج شده است برای داشتن 
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دست دشمن افتاد که تعداد آن به سيزده ه تباھی بزرگی رخ داد، بيرقھا، نشان ھا، آالت موزيک و تمام بنه و مھمات ما ب"

 ٣۴وده آنھا جلگه را سر تا پا اشغال نم... ھزار نفر يا بيشتر از آن بالغ می شد و از ھر طرف ما را احاطه کرده بود

پس از آن که . گرما و تشنگی طاقت فرسا بود... که تعداد توپ ھای ما از ھشت تجاوز نمی کرد توپ داشتند در حالی

 از تشنگی به زمين افتادم در حالی که نيروی ما با خوف و دھشت در حال فرار رصفوف ما درھم شکست، من سه با

 می پيمودم بعد يک نفر سوار مرا هفر سپاھی ھندی افتان و خيزان را در بين دو نمن بدواً . بود، کپتان ما به قتل رسيد

شب تا صبح ما . کلی به تحليل رفته بود، باالی يک توپ جا گرفتمه رديف خود ساخت و باالخره در حالی که قوايم ب

 کرد و بعد آتش دسته جمعی ريجيمنت ھای ما دشمن را موقتاً متوقف ساخت، اما قوای بومی شکست... تعقيب می شديم

  ..."  من تصور کردم که راه بازگشت ما بريده شده. از آن خوف و دھشت ھمه را فرا گرفت

  داد، با شکست مواجه شد؟  شد، پيروزی ھای بيشتر را نويد می چرا اين جنگ که، اگر پی گرفته می

  :برای اين که

وضاحت ه او، طوری که خودش ھم ب. داشتـ ايوب خان آرزوی به پادشاھی رسيدن از راه کسب عنايت انگليس ھا را 

برای وی پادشاھی و بندگی ارجح بر آزادی  و استقالل . بيان داشته است، از اول ارادۀ جنگ با برتانيه را نداشته بود

  !!بود

  . ـ چون ايوب خان شفاعت يک پيره زن خويشاوند را به مصالح و منافع کشور رجحان و افضليت داد

 آذوقه و سالح و تقويۀ خود ۀوز در جنگ که انگليس ھا از آن برای تحکيم استحکامات خويش و تھيـ وقفۀ بيشتر از ده ر

توانست سرنوشت جنگ به ھمپيوستۀ ميوند و قندھار را، در مراحل نھائی آن ھم  ده روزی که می. استفادۀ شايان نمودند

  . به نفع افغانان تعيين کند

  . حيله گر، باوجود ھشدارھای افسران اردو نسبت به اين کارۀ دـ دادن چھل روز مھلت به دشمن شکست خور

 شھر و خروج از ۀـ دل بستن به وعدۀ ميان تھی و فريب آميز انگليس مبنی بر استفاده از مھلت چھل روزه برای تخلي

 افغانستان و که سياستمداران ما از انگليس ھا از زمان سرازير شدن آن ھا به ھند و   تجربه ھائیۀافغانستان، با ھم

 و در وجه شايستۀ رھبر يک ملت چنان خوشباوری که ايوب خان در برابر انگليس نشان داد، به ھيچ. داشتند... ايران و 

  ! باشد ستۀ لزوم احترام به وی نمینھايت شاي

  .خاکـ استفاده نکردن به موقع از نيروی بازمانده و نيروی مردم برای تسخير کابل و اخراج کامل انگليس از 

نويسد  نويسندۀ کتاب افغانستان در پنج قرن اخير، ميرمحمدصديق فرھنگ، يک صفحه بعد از صفحۀ ياد شده در باال می

  : ی عنوان سر ارترليال سکرتر امور خارجه ھند نوشت در نامه اکه در کابل انگليس ھا به قدری نگران بودند که گريفن

  ."  کشور با او ملحق می شوداگر ايوب خان به طرف غزنی پيش بيايد تمام"

اما ايوب خان اين کار را نکرد، چون اميدوار به لطف و بخشش و عنايت انگليس ھا بود و قلباً آرزو نداشت با انگليس 

  !! ھا درشتی کند و آن ھا را از خود برنجاند

 ۀ نيرو ھای شکست خوردـ بی اطالع بودن ايوب خان از اعزام نيروی نظامی از کابل به جانب قندھار برای کمک به

  .ندان در ميدان جنگ غيرقابل انتظار، غيرقابل قبول و غيرقابل بخشش استکاری که برای يک قوم. س در ميوندانگلي

  : کند  اين کتاب نوشته می۶٣٩غبار مرحوم، مؤلف کتاب افغانستان در مسير تاريخ، در صفحۀ 

پس مادر خوانده از شھر به معسکر ھرات رفت و نزد سردار . و اينک آن پيره زن را وسيلۀ حصول مقصد قرارداد"... 

محمد ايوب خان شفاعت کرد تا چھل روز مھلت دھد که قوای انگليس امور سفری خود را تنظيم کرده و شھر را بدون 

افسران اردوی ھرات نپذيرفتند ولی سردار محمد ايوب خان . جنگ به سردار تسليم و خود عزيمت ھندوستان نمايند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

گست از کابل به استقامت اکه سپاه رابرتس در ھشتم  در حالی.  قبول دادۀفاعت اين خويشاوند خويش را رد نکرده وعدش

  ." قندھار در حرکت افتاده بود و ھنوز محمد ايوب خان مطلع نبود

اخراج آن ھا از خواستند تا پيروزی کامل بر انگليس و  افسران اردوی ھرات، به حوالۀ افغانستان در مسير تاريخ، می

افغانستان، به جنگ ادامه بدھند، اما ايوب خان، با قبول شفاعت بی بی حوا و خواب لطف و کرم انگليس و رسيدن به 

  . پادشاھی، مانع آن ھا شد؛ ممانعتی که در نھايت به شکست نھائی جنگ ميوند انجاميد

توان  بود، بلکه شکستی بود که بدون ترديد میاگر نيک ديده شود، اين شکست، شکست مردم ـ شکست اردوی ھرات ـ ن

نام ايوب خان و اميال و آرزو ھای شخصی وی از يکسو و نداشتن کفايت الزم برای رھبری جنگ از طرف ه آنرا ب

  !تا نظر اھل خرد و آگاھان آزاده در اين خصوص چه باشد.  ... ديگر به حساب آورد
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