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این کتاب را به آنانی اهدا می نمایم
که با داشتن بارمظلومیت،
قربانی انواع خشونتها در افغانستان شده اند؛
این سلسله نوشته ها را با این امیدی انتشار میدهم
که در زمینۀ نکوهش خشونت اندک فریادی باشند.
اگر از دوستانی که در فرستادن اطالعات صمیمانه همکاری نموده اند
و از انتشارات شاهمامه ابراز امتنان نداشته باشم،
جفایی است که هرگز چنین مباد.
م.ن .مهرین
هامبورگ .دلو سال  1398خورشیدی
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خشونت علیه زن درافغانستان
پراندن انسان از دهن توپ
کودکان «دولت اسالمی» (ترجمه)

                     

خشونت چیست؟

رفتارآسیب زای جمسی ویا روانی که انسان ویا انسان های دارندۀ
توان در برابر انسان ویا انساهنای دیگر و یا دربرابر حیوانات مرتکب
می شود ،خشونت است .دریافت جزئیات موضوع خشونت در برابر
انسان ،از عنوان های خشونت خشصی و خشونت ساختاری «(،ناشی
از ساختار و قوانین یک نظام اجمتاعی است» ،هبرت میرس است)1(.
شاید نادقیق نباشد اگر بگوئیم که در افغانستان بدون از خشونت مبب
امت ،مهه اشکال خشونت زمینۀ تبارز داشته و در معرض استفاده قرار
گرفته است.
ازیرنو دیریست که این کشور زمخی و مردم تشنۀ مداوا را ،انواع
واقسام افکار ،رفتار و ابزار خشونت آمیز می آزارد .گونه های خشونت
در برابر خمالف سیاسی دیگر اندیش ،در برابر زنان ،در برابرکودکان و
در برابر خمالف قومی ،امعال شده است .خشونتی را افغانستان دیده و
می بیند که از رس پرندۀ خوخشوان و حیوان بی زبان و آرام و یا سک با
وفا نیز دست بردار نیست.
هنگامی که از این خشونت یاد می منائیم ،بیش از مهه کاربرد مشت
ولگد ،چوب ،وسایل وابزاربرقی شکنجه ویا سالح در نظرما می آید .اما
درتصویری جامعرت خواهیم دید که چهرۀ شکنجه در اشکال توهین وحتقیر
ومتخسر نیزجای دارد .اشکالی که مهزمان با آن خسن ازخشونت زایی
نیز دارند .واگر از میزان آسیب رسانی مهار نشدنی آن گفته شود ،به
مبحث رشارت و اشکال آن میرسد)2(.
مکان تبارز خشونت ،خانه ،مکتب ،جای کار ،کوچه وبازار ،زندان  .جایی
است که خسن از روابط خشونت آمیز می کند.
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هرگاه چهره های این رفتار نکوهیده را برجسته تر نشان دهیم و در
برابر آن رفتار وهنجارهایی را توضیح منائیم که بر بنیاد حصبت ،تبادل
نظر ،بردباری وشکیبایی سیاسی ،و جریان هنادن مردم پیرامون مسائل
جامعه در بسا جوامع کم وبیش شکل گرفته است ،به دفن منودن خشونت
یا یکی از دیرینه ترین مصیبت موجود در افغانستان ،اندک اندک توفیق
می یابیم.
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متأسفانه به دلیل نبودن باور داشت بنیادین خمالفت با خشونت ،رمس
رفتار با خشونت از طرف امیران ،شاهان ،حکومهتا ،احزاب ،تنظیم ها
و خشصیت ها در افغانستان چنان بوده که توسل خمالف به خشونت
حمکوم شناخته شده است ،در حالیکه خود در مواقع خمتلف وبا داشنت
امکان حکومتی ویا گروهی ،خشونت را امعال منوده اند .درنتیجه ،باور
و رفتاری هنادینه شده که آزار انساهنا ،شکنجه های گوناگون و اعدام
ها را در معل به خوب و زشت تقسیم منایند .ویا بربنیاد برحق نامیدن
خود ،کاربرد اشکال خشونت در برابر دیگران را توجیه کنند .چنین است
که اگر از زمان امیرعبدالرمحان خان به اینسو ،مدارک واسناد بیشرت
حاکی از رفتار خشونت آمیز وکینه ورزی را در دست داریم ،این پیشامد
لعنتی در اشکال خمتلف ویا شبیه مه به درازا کشیده است .عدم توفیق
گسست از خشونت در تاریخ مردم آزاری و خشونت گرایی افغانستان را،
انکار خشونت کاران از توسل به آن را نیز کمک زیانبار رسانیده است.
درنتیجه شاهد بوده ایم که پای جلاجت و انتقام و وقت انتقام گیری در
میان آمده است .نبود حماکامت عادالنه و رسزنش آمیز خشونت ها و نبود
برنامه های آموزشی جدی از طرف حکومت ها در رادیو ها وتلویزیون
ها وسایر مراجع ،که به رسزنش خشونت باوری وزیان های آن بپردازند
نیز سبب شده است که این بار گران مهچنان بر دوش جامعه باشد.
واین درحالی است که افزون بر حضور آن در پیشینه های تاریخی ،از
هرطرف خشونت باوری و تبلیغ خشونت گسرتی مهار نشدنی برای آینده

زنگ خطر را به صدا می آورد.
آنچه دربرگهایی که پیش رو دارید می آید ،اندک اشاره و نشان دادن
گوشۀ از رخسار اندوه آفرین خشونت است .اگر چند بار به زمینه های
فکری رویش خشونت اجمتاعی اشاره شده است ،در واقع تاکیدی است
بر واقعیت موجود آن در افغانستان که تبلیغات کینه ورزانه و خشونت آمیز
جاری ،خطر آنرا بیش از پیش از منونه های تاریخی دیده شده در چمش
انداز می گذارد.
برگردان گزارشی از منت املان پیرامون رفتار «داعش»( )3با دخرتان
وزنان ،افزون بر اینکه ما را از رفتار آهنا تا حدودی آگاهی میدهد،
هوشداریست با منظور توجه داشنت به واقعیت دردناک داعشی های
بسیار در افغانستان.
ن.مهرین .هامبورک .جدی  1398خورشیدی

***
منابع و توضیحات
 -1از معلومات توضیحی انرتنیتی زیرعنوان ؟ . Was ist Gewaltمهچنان
.Gewalt in den Medien

 -2نرشیۀ آملانی فلسفه ( Philosofieزمستان سال  2018خورشیدی) در زمینۀ

رشارت شناسی ،مشارۀ ویژه یی را با عنوان ( Das Boeseرشارت) انتشار
داده است که با هبره گیری از اندیشه ها وجتارب کار شناسان روانشناسی

وفلسفه ،به موضوع رشارت پرداخته اند .خبش های بیشرت این ویژه نامه از

طرف جناب مهندس مسعود کریم نیا ترمجه شده است .از آجنایی که برگردان
ایشان را از طریق ای میل دریافت منوده ام ،من نیزاز فرستادن آن برای

عالمقندان دریغ خنوامه منود.

9.4.2016/15 .Der Spiegel. Nr -3
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قسمت نخست
افغانستان دارندۀ مقام نخست
خشونت علیه زن
بربنیاد گزارهشای منابع معتربجهانی ،میدانیم که افغانستان از
صدرنشینان در فهرست مفاسد اداری است .این را نیز میدانیم که
“پاسپورت” (گذرنامۀ افغانستان) از بی اعتبارترین گذرنامه های در
سطح جهان است .اگر پای خودستایی های رواج داشته و پهنتان منودن
عیب ها را کنار بگذاریم ،چند ویژه گی دیگر نیز با متام زننده گی ،در
برابرما ق ِد برافراشته دارند  .از آمجنله است ،میزان زرع و تولید مواد
خمدر ،یا موادی که پای انسان آزاری ،معیوب سازی و انسانکشی را
افزون از قملرو داخلی ،به سوی بسا کشورهای جهان کشانده است .آب
وهوای مناسب وفضای سیاسی ،برای کشت خخشاش و هتیۀ تریاک،
مهچنان تولید چرس مهربانی بسیار منوده است که هشرت جهانی بیابند.
شاید این برداشت توضیح واحضات باشد که دیریست افغانستان
با ایجاد النه های امن ،آسایش الزم را برای فراگیری فن انسانکشی
در اختیار بسا زیردارگریختگان چهارگوشۀ جهان فرامه منوده است.
تروریمسی که مهه روزه در افغانستان بیداد میکند ،نتایج کارکردهای آن
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این کشور را با این ویژه گی نیزدر صدر آسیب رسانی ها قرار میدهد.
اگر ابعاد فقر ،تنگدستی اکرثیت مردم ،در کوه ها با حمرومیت از آب
زندگی منودن وتشنه به رس بردن ،مهاجرت داخلی و بیرونی ،دروغ گویی
سیاسی ،فرصت طلبی ،انواع تبعیض ،زشت گویی های خشونت آمیز
را نیز بیفزاییم و چهرۀ زنده گی نفرت آمی ِز اندک زراندوزان اخته شده با
فرهنگ خود فروشی و تیکه داران قدرت را در کنار آهنا بیاوریم ،صدر
نشسته گی های دیگری مه رسبلند خواهند کرد.
واقعیت این موضوعات درمجموع ،اگر میتواند ما را قناعت بدهد که
افغانستان در چه سطح و وضعیت اذیتبار گرفتار است ومردم دردمند
ما چه رجنهایی را متحمل شده اند ،شاید این صدای آشنا نیز به گوش
ما برسد که از بدبینی و تصویر تهنا زشتی بپرهیزیم و خوبی هایش را
نیز بگوئیم ،یادآوری خواهیم منود که چه هبرت وخوبرت از این که ملیوهنا
انسان با چمشان مهیشه در راه با امیدهای خویش زیسته اند که حبثی
فراخ دامن دارد .گواه تالهشای هببود خواهانۀ زنان ومردان ،جوانان و
هناد هایی نیز هستیم که دست از تالش خویش برنداشته اند.
اما از آن فهرستی که در باال آوردیم ،در اینجا از پدیده یی یاد می
کنیم که طی بیش از یک ونیم دهۀ پسین برای مردم ما بیشرت مملوس
وآشنا بوده است .پدیدۀ خشونت .خشونتی که مظاهر وچهره های خمتلف
داشته ،اما ما شاید آن کارکرد وحشت آمیزش را می بینیم که دسرتسی
به امنیت را از جامعه ربوده و هزاران خانواده را به مامت نشانده است.
14

در اینجا و به مناسبت روزمهبستگی جهانی زن ،برخی گزارهشا
وجوانبی از آسیب های خشونت را در حمراق توجه قرار میدهیم که
مهیشه دست خفه کننده در گلوی زن و دخرت داشته است .وقتی از
آزارمهیشگی آن یاد می منائیم ،برداشت ما از دیرینه گی و ناگسسته
گی هایش خسن دارد .اما در هر زمان و در پرتو حاکمیت های سیاسی
خمتلف ،حممتل است که چهره و گونۀ آسیب آن سزاوار رویکرد جامعه

شناسانه وساختار شناسانه باشد .چنین است که وقتی از ِامعال خشونت
در بیش از یک ونیم دهۀ پسین حصبت می منائیم ،نیاز توسل به جامعه
شناسی برای تبیین تبارز و دریافت آسیب های خشونت در حق زن در
افغانستان را مطرح می مناید .حاال این حبث باشد برای آینده .خنست
به ارقامی اشاره می منائیم که در زمینۀ خشونت علیه زن نیز افغانستان
مقام خنست را دارا است.
«دادگاه عالی افغانستان اعالم کرده که از سال  ۱۳۹۳تاکنون به هفت
هزار و  ۲۴۶مورد خشونت علیه زنان در رسارس افغانستان رسیدگی شده
که بیشرتین میزان خشونت جتاوز جنسی به زنان است.
 . . .خسنگوی دادگاه عالی افغانستان امروز ،چهارشنبه (۱۵حوت/
اسفند) گفت در این چهار سال  ۹۲۰مورد جتاوز جنسی ثبت شده که در
صدر سایر خشونتها علیه زنان قرار دارد.
او گفت که در چهارسال گذشته در  ۷۲۰مورد زنان مورد رضب و شمت
قرار گرفته ۳۲۰ ،زن کشته ۱۴۵ ،زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته و ۱۱۳
مورد نیز خودکشی کردهاند». . .
خسنگوی دادگاه عالی افغانستان میگوید که چهارهزار و  ۹۰۰مورد
خشونت دیگر که ثبت شده ،شامل جرایم گوناگون از قبیل جمبور کردن
زنان به تن فروشی ،هتدید به مرگ ،ربودن ،سقط جنین ،ازدواج اجباری و
فروش آنان بوده است( ».بی بی سی فارسی 6 .مارچ)2019 .
این گزارش را یکی از منابع حکومتی میدهد که مانند سایر منابع
وهنادهای حکومتی ،خاطرخواهی حکومت را طرف نظر دارد .مهچنان
در نظر داشته باشیم که موارد بیمشاری از خشونت ها در حمدودۀ
خانواده ها بوده و روی انتشار منی بینند .گزارشی را منبع دیگری
انتشار میدهد ،ببینیم:
«جممتع جامعه مدنی افغانستان که درباره خشونتهای خانوادگی در
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افغانستان حتقیق کرده ،نیز با نرش گزارشی ،امروز(  6مارچ  )2019اعالم
کرد که یافتههای آنان از والیتهای کابل در مرکز ،بلخ در مشال ،ننگرهار
در رشق ،بامیان در مرکز و هرات در غرب افغانستان نشان میدهد
که خشونت خانوادگی به گونه ساختاری علیه زنان به شکل فیزیکی،
اجمتاعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،زبانی و جنسی وجود دارد».
این هناد افزوده که نزدیک به  ۸۰درصد مردان افغانستان علیه زنانشان
خشونت خانوادگی مرتکب میشوند .این هناد ابراز نگرانی کرده که ۶۶
درصد این خشونتها در حضور کودکان اجنام شدهاست.
« در این گزارش آمده که دولت افغانستان موفق به رسیدگی به حدود
۱۹درصد خشونتها علیه زنان شده و این نشان دهنده ضعف دولت در
مقابله با خشونت علیه زنان است »...
با توجه به ارقام انتشار یافتۀ هرسال ،خشونت ها بیرش شده اند :منونۀ
از سال  2017را می اوریم که در مارچ  2018انتشار یافت.
گزارش سیام مسر  10مارچ :2018
«بیش از  ۳۲درصد خشونتهای ثبت شده ،فیزیکی هستند از مجله بیش
از هزار مورد رضب و جرح ،بیش از  ۲۷۰مورد قتل ۲۴ ،مورد قضیه آتش
زدن و پنج مورد قطع اعضا»
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به اساس رسوی آزار و اذیت زنان این هناد ،بیش از  ۸۵درصد زنان در
افغانستان آزار و اذیت را جتربه کردند .در این رسوی با بیش از ۱۵۰۰
زن مصاحبه شده است.
«هناد های مدافع حقوق برش موارد خشونت علیه زنان را در سال 1392
بیش از  4000خوانده است .بنابر موارد خشونت که در ماه اول سال 1392
از طریق رسانه ها به نرش رسیده است ،نگرانی های وجود دارد که موارد
خشونت علیه زنان در طول سال جاری بیشرت از سال گذشته باشد».

«امسال نیز از روز جهانی حقوق برش در افغانستان در حالی جتلیل می
شود که احمتالن مهین اکنون هزاران زن و دخرت جوان و یا نوجوان در
معرض بی رمحانه ترین نوع خشونت ها در گوشه های خمتلف افغانستان
قرار دارند؛ کشوری که در آن از نگاهی برخی ها زنان جنس ضعیف و
بی حیا مشرده می شوند( .منونه اش اظهاراترییس شورای عملای والیت
ختار است که چند روز پیش گفت ،زنان بی حیا ترین طایفه روی زمین
اند / ۲۰( »).قوس  .۱۳۹۵خربنامه .خمتار پدرام).
خشونت مهارناپذیر ولگام گسیخته درمناطقی که طالبان در اختیار
دارند ،نه تهنا بیداد مهیشگی دارد ،بلکه حمل امن برای دیگران نیز است:
“شفیقه ،در هرات زندگی می کرد .صنف دمه مکتب درس می خواند و در
یک سالگی مادرش را از دست داده بود .او شانزده سال داشت که از سوی
فضل احلق ،که زن و شش فرزند دارد ربوده شده بود .فضل احلق ،او را
به یکی از ولسوالی های زیر کنرتول طالبان برده و او را به عقد و نکاح
خودش در آورد”.
سنگسار شدن رخشانه در غور:
“این والیت سال گذشته با سنگسار رخشانه ،به عنوان بدترین جای برای
زنان بر رس زبانها افتاد .رخشانه دخرت  ۱۹ساله توسط طالبان در منطقه
غملین در  ۴۵کیلومرتی هشر فیروزکوه مرکز والیت سنگسار شد .این
دخرت جوان ،به جرم زنا کشته شد .پرس  ۲۳ساله مهراه او ،از سوی
گروه طالبان شالق خورد”.
***
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در یک سال حدود  5000زن در سطح جهان کشته میشوند.
دراینصورت اگر ارقام داده شده منابع حکومتی و اندک صورت
اصالحی آنرا از طرف هنادهای غیر دولتی حتا فقط در بارۀ تعداد زنان
کشته شده در نظر آوریم ،به گسرتده گی فاجعه و معق آن توجه بیشرت
می یابیم .ابعاد فاجعه یی را در نظر آوریم که تبعیض جنسیتی ،رفتار
شناخته شده و جاهالنۀ طالبان ،در سطح متام کشور ،با تکیه بر”رشیعت
طالبی” در برابر زنان تبارز میدهند.
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خشونت طالبان و روزگار اسفبار زنان

در صفحات پیشرت از وجود واقعی خشونت و افزایش روبه تزاید آن
گفتیم .اکنون که دیدارهای ناشفاف چندین ساله حکومتی های افغانستان
و درسال پسین ،بیشرت از طرف ایاالت متحدۀ امریکا با حتریک اسالمی
طالبان ،وارد مرحلۀ حساسی شده است ،نگرانی ازتشدید و دامنه تر
شدن خشونت نیز بیشرت در حمراق توجه آنانی قرار گرفته که آنرا زهری
در پیکر بیامر و رجندیدۀ افغانستان یافته اند .در اینجا این برداشت نیز
سزاوار یاداوری است که برخی خوشوقت استند که طالبان دارندۀ قدرت
در حکومت میشوند .مهانگونه که پیش از  11سپتامرب  2001وهنگام
قدرت داشنت آهنا به رمغ آشکارا بودن خشونت هار علیه انساهنا و
حتا تندیس های بودای آرام ،لب روی لب هناده و آن خشونت را نه تهنا
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مورد انتقاد واعرتاض قرار ندادند ،بلکه آشکارا ویا پهنانی استقبال نیز
منودند .خشونتی که بیش از مهه زن وزنده گی او را در افغانستان با
تبارز تبعیض ننگین جنسیتی آماج هتدید وآزار طاقت سوز قرار داد .ژرف
تر شدن بر خواستگاه چنین جانبداری از خشونت در ابعاد اجمتاعی و
سیاسی ،به ویژه که برخی ازمدعیان «دموکراسی» و عدالت اجمتاعی را
نیزجماب منوده ،برایندی را در چمش انداز می هند ،ناشی از تخشیص
هبرت وبیشرت مشکالت اجمتاعی وسیاسی ،فرهنگی و  . . .در افغانستان.
موضوعی که باید در طی نبشته های ویژه ،طرف تأمل ومکث قرار بگیرد.
از سوی دیگر ،آنانی که آرزوی کاهش و از میان رفنت خشونت های
خمتلف را داشتند ،اما سوکمندانه می نگرند که شکل گیری روند کنونی
سیاسی و تعامالت پشت پرده ،افزایش خشونت و در واقع مردم آزاری را
در قبال دارد ،نتیجه گیری هوشدار دهنده را در میان می گذارند.
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دهلره ونگرانی پیرامون آیندۀ خونبارتر ،هنگامی فزونی می یابد که
افزون بر خاموشی برخی از چیز فهم ها به دلیل دلبستگی قومی و قبیله
یی ،جنب وترس ویا فرصت طلبی ها ،تعداد زیاد مردم چنان در ناآگاهی
از اوضاع به رس می برند ،که زمینه را برای پیروزی خشونت مهوار
می کند .تعدادی مه موضوع را جدی نگرفته به اصطالع پشت گپ منی
گردند .برخی از آگاهان و افراد مطلع از مست وسو یافنت در مسیر
پرخماطره تر به دلیل اخته بودن با فرصت طلبی ،دستنگری قدرت مندان
و با امید به دست آوردن خرده امتیازهایی ،اعرتاض را در قفس سینه به
اسارت می گیرند.
اکنون ببینیم که آن عوامل و حمرک های که اوضاع را به سوی افزایش
و دامنه تر منودن خشونت در افغانستان وبا ب ُعــد اندوه آمیز تر علبه زنان
شکل میدهد ،کدام اند.

عوامل شکل دهندۀ خشونت علیه زنان
خنست این موضوع شایان یادآوری است که خشونت هایی را که
حکومت ها و هنادهای به اصطالح امنیتی آهنا امعال منوده و یا گروه
های سیاسی در پیش گرفته اند ،در یک حبث جامع خشونت شناسی
زیر عنوان خشونت های دیده شده وتاریخی در افغانستان ،میتوان تبیین
منود .در اینجا منظور ما یک نگاه امجالی بر اوضاع پیشینه و شکل یافنت
آن افراط گرایی است که با قرائتی از دین اسالم خود را به منایش هناده
است .در تبارز پمسنظر آن به رمغ حضور و وجود قبلی ،پس از کودتای
ثور و جتاوز شوروی ،افراط گرایی وخشونت ناشی از آن ،زمینۀ مساعد
تر و بال و پر بیشرت یافت .توسل به دین و مذهب ،یا ابزاری که میتوانست
وتوانست ،توده های وسیع را در چارچوب مطالبات خمتص وگروهی
اسالمی -سیاسی ،بیاورد ،برنامه های اجمتاعی آن گروه ها را از قرائت
افراط گرایانه و حتول ندیده ،بیشرت متأثر منود)1(.
وقتی خسن از جفاهای یک حکومت و ارتش بیگانه در میان بود و به دامنۀ
نفرت وخمش نیز افزوده می شد ،از منظر بدیل اسالم سیاسی چنان
گروه ها ،زن که دارندۀ حق وحقوقی نبود ومرد به خشصیت اجمتاعی
وفرهنگی اش ،هویت مستقل از دایرۀ تسلط مرد را منیداد ،دستاورد های
بطی واندک پیشینه را نیز با خطر مواجه منود.
حضور و نفوذ فعاالن پاکستانی وعربی ،اگر در گسرتش ذهنیت های
باال در افغانستان ،مؤثر بود ،در زمینۀ رفتار با زنان ،رفتار سلفی گری
نقش مسلط را می گرفت و خسن از حقوق زن بربنیاد حتوالت اجمتاعی
فرهنگی نه جایی می یافت که حتا با نکوهش خمش آمیز مواجه میشد.
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این است که اگر بر سیرتبعیض جنسیتی در چند دهۀ پسین می نگریم،
اگر جفابع اشکار طالبان وداعشیان وبقیه را به نکوهش می گیریم ،نباید
پیدایش و حضور مهه را یکباره و مهزاد طالبان یاد منائیم .زیرا مه
اندیشان با طلبان چنان ذهنیت ورفتار تبعیض آمیز را داشته و بسا از
آهنا حتا اندک حتولی مه ندیده اند .به خسن دیگر اختالف های سیاسی
آن گروه ها با طلبان ،احنصار طلبی طالبان ویا دست هنادن آی  .اس .
آی  ،نظامیان و حکومتگران پاکستان بر رس طالبان ،منیتواند ونباید نکات
مشرتک با طالبان را پهنان بدارد که در حوزۀ اجمتاعی وفرهنگی ،در
برابر زن امعال منوده اند.
در دوران حکومت جماهدین که با اصطکاک های داخلی و جنگهای به
ویژه کابل معرفی میشود ،انکار ازحضورزن چنان رگه های بسیار قوی
اپارتاید یا تبعیض جنسیتی ،جفا در حق تاریخ و زنان افغانستان است.
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***
یک توضیح:
 -1هنگامی که مرصوف هتیۀ این موضوع و مجع آوری مواد مورد
نیازبودم ،به نوشتۀ مفصل وغنامندی دست یافمت که به وسیلۀ دمحمحسین
رسامد و لطیفه سلطفانی هتیه و نگارش یافته است .مطالعۀ نگارش این

عزیزان سبب شد که از ادامۀ کار روی گونه های خشونت وچند مورد
دیگر دست بردارم و در مضن توجه مهوطنان را به مطالعۀ آن جلب منایم.
نشانی و روئس برخی از نکات آن:
«خشونت علیه زنان در افغانستان( .نیمه خنست سال )1392
***
انواع خشونت علیه زنان
خشونت فزیکی

خشونت جنسی

خشونت زبانی و روانی

خشونت اقتصادی

سایر انواع خشونت

عواقب و پیامدهای خشونت علیه زنان

جغرافیای خشونت علیه زنان

مرتکبین و حمل خشونت علیه زنان

نوع رسیدگی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان به قضایای خشونت
علیه زنان . .

هتیه و نگارش :دمحمحسین رسامد و لطیفه سلطفانی»
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عوامل پرمخاطره

« . . .طالبان بعد از این که یک زن را به جرم تهنا به هشر رفنت مهتم کرده
بودند ،رسش را بریدند».
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در ادامۀ چنان زمینه های پیشینه و مساعد برای خشونت در جامعه وبه
ویژه علیه زنان؛ «حتریک اسالمی طالبان» هنگام امارت چندین ساله ،با
وضوح کامل نشان داد که منونه یی است از رفتار غیرانسانی در برابر
زنان .نتیجۀ آن ایجاد مغ آمیزترین فضا و چارچوب طاقت سوز برای زنده
گی پرمشقت رن در افغانستان بود .ملیون ها زنی که سالیان ممتادی،
اندوه ها ومغ های گوناگون را جتربه منوده بودند ،ملیون ها زنی که نیاز
داشتند بر زمخ های شان مرمه هناده شود ،دست نوازش آمیز ،مهیاری
و کمک رسانی به سوی رفع نیاز های شان دراز شود ،شاهد رفتار
توحش آمیز شالق زنی و حمدودیت های بیش از پیش شدند.
سوگمندانه روزگارمغبار زن پس از راندن و دور کردن چندین سالۀ آهنا

از افغانستان پایان نیافت .در ساهلای حکومت حامد کرزی ،اگراز یکسو
فضای متفاوتی ایجاد شد و بانوان مه در معل نشان دادند که دست کمی
از مردها برای تبارز استعدادهای خویش در مهه زمینه ها ندارند ،اما
از سوی دیگر ،زمینه های موجود تبعیض جنسیتی درجامعه ،دلبستگی
اجمتاعی -قومی به طالبان در حکومتگران و حضور موانع حاصله از آن
برای مبارزه با افکار خشونت آمیز و زن ستیز ،بار آورندۀ نگرانی ها
بود .چنان بود که رستا رس افغانستان را اگر امید هببود خواهی و بدون
جنگ زیسنت ،دسرتسی به امنیت وندیدن جنک و خشونت فرا گرفته بود،
نیروهای بیگانه با حتقق این امید مردم ،آنانی که حامل متنیات متحجرانه
بودند ،آنانی که برای طفیلی زیسنت خویش ،نیازها و امیدهای هببود
خواهانۀ مردم را مانع شده و متام سعی وکوشش را برای «مسملان
منودن» جامعه معطوف منودند ،پیام آور خشونت های دل آزار شدند که
بـُعدی از آن را خشونت علیه زن احتوا منوده است.
به چند منودی از آن توجه منائیم:

رستارس افغانستان ،در مرامس خمتلف ،به خاک سپاری فاحته خوانی،
خسرنانی ها درمساجد ،مالهای سیاسی بر بنیاد افکار وقرائت گروهی
خویش ،بسیارماهرانه ،آزادی های مدنی وحقوق زنان را مورد محله
قرار داده ،افکاری را تبلیغ می کنند که حامل بار خشونت است .این مه
سزاوار یادآوری است که مطابق عادت و سنت دیرینۀ خسرنانی های
ایشان ،کسی حق ندارد که چون وچرایی را مطرح کند .با شکسته نشدن
این چارچوب که به سان جادۀ یکطرفه در اختیار مالها قرار گرفته است،
بی حمابا اسپ مراد میرانند ،تبلیغ خشونت منوده و از اسالم استفادۀ
ابزاری می منایند .مشت منونۀ خروار ،این خسنان مولوی عبدالصمد،
«رئیس شورای عملای ختار» را در نظر آوریم :
این مولوی در هشر تالقان گفت:
«زنان بیحیاترین طایفه در دنیا است».
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«لطیف سعید ،عضو شورای والیتی ختار ،گفت« :این مولوی بار بار زنان
را توهین کرده ،ناقصالعقل گفته و جنازه نظامیان کشور را منیخواند .وی
باید از زنان ختار معذرت خواهی کند»
جالب است که وقتی عبدالصمد با اعرتاض مواجه شد ،چنین پاخس داد:
«وی از گفتههایش پشیامن نیست.
 . . .کسانیکه به خسنان بزرگان گوش ندهند ،مرصوف کارهای
خشصی خود باشند ،در جمالیس سزاوار مهچو کار استند و از این
کرده خسرت خوامه گفت)1(».
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چنین تبلیغات که از زمان حکومت حامد کرزی به اینسو ،به صورت
نگران کننده یی رو به گسرتش هناده است ،تهنا در حوزۀ تبلیغاتی حمدود
نیست بلکه ،در مهه نقاط کشور ،در معل نیز خشونت هار وننگین را نشان
داده است .بنگریم:
« ذبیح هلل امانی ،خسنگوی والی رسپل ،به سالم تایمز گفت که اواخر
سال قبل ،یعنی در  7جدی . . . ،طالبان بعد از این که یک زن را به جرم تهنا
به هشر رفنت مهتم کرده بودند ،رسش را بریدند)2(».

در این نبشته منظور نشان دادن ارقام مهه خشونت های روزانه را
نداریم .کاری که شایسته است ،در فرصت دیگرامتام بپذیرد .تهنا در
مهین منبع باال ،گونه های خشونت علیه زن وارقام تکاندهنده یی را
دیده ایم که طالبان وداعشیان در برابر دخرتان وزنان امعال منوده اند.
حمکمۀ حصرایی ،سنگسار ،شالق زنی ،با این «اهتام» که زنی تهنا به
سوی هشر رفته است ویا از تلفون دستی استفاده منوده و . . .در مهۀ
افغانستان مغزده بیداد میکند.
مدارسی که به کمک عربستان سعودی ومجهوری اسالمی ایران تبلیغ
مورد نیاز حامیان خویش را می کنند ،افزون بر منایش گونۀ از رقابت
و تدارک جنگ نیابتی ،در اشاعۀ خشونت باوری و منجمله خشونت علیه
زنان مشغول استند.
« . . .معلًا مشاری از مدارس دینی ،امامان مساجد ،استادان دانشگاهها
و مراکز آموزشی مشغول ترویج افراط گرایی هستند .او(حفیظ منصور)
میگوید که از  ۱۶۰هزار مجسد و مرکز آموزشی در کشور ،تهنا  ۵۰هزار
آن ثبت شدهاند)3( ».
« میزان نفوذ تندروان مذهبی در میان مردم تا آجنا است که به گفته یکی
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از ساکنان والیت مشالی قندوز ،حاال «منرب و مجسد و آیات و حدیث به
دست آنها است» .یک راننده تاکسی در کابل میگوید« :دو سال است که
دخرتم به مدرسه میرود ،حاال عبادت ما را نادرست و دارایی ما را ناپاک
میداند و ارصار دارد که جواهرات مادرش را خرج مدرسه کند»()4
منابع و توضیحات
 -1تارمنای طلوع نیوز  19قوس 1395

 -2تارمنای سالم تایمز 09 -03 -2017

 -3افراط گرایی وبازی قدرت درافغانستان .ایوب آروین در حصبتی با حفیظ
منصور.تارمنای بی بی سی  2دسامرب . 2016

 -4منبع باال.
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قسمت دوم
بخشی ازکارنامه های توپ

آنتونی اسرت( به نقل از آونسون )1978،عامل اجمتاعی گفته است :ما
رفتارهای خشن انسانها را نسبت به یکدیگر حیوانی میخوانیم ،ولی
بررسی خشونتهای انسان نسبت به انسان نشان میدهد که به کار
بردن صفت حیوانی در مورد این گونه رفتارها در واقع توهین به حیوانات
است.

این توپ جفا پیشه
این توپ جفا پیشه ،پس از پیدایش اش مصیبت های آفریده و رعب
وهراسی گسرتده است که اثارش درچهرۀ زمین منودار است و دربرگهای
تاریخ داغدار .هشرهای اروپایی را درنوردید ،با جنگهای داخلی امریکا
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یاری رسانید ،از بریتانیه برخاست ،در کشتی های غول پیکر نشست ،در
اقیانوسه ره پیمود ،خون هندو وسکهـ ومسملان را در هندوستان ریخت،
پیام آور اشهتای بیشرت آن کمپنی وسودآوری جفا آمیز گردید و تا کابل
رسید.
با ناپلیون بناپارت مه سفر شد ،ولی کمون پاریس را فروریخت .هنگامی
از رسکوب مرشوطیت در تاریخ ایران وجریانات آن می آورند ،مهین توپ
لعنتی جملس وجملسیان را لگد مال منوده وتبسم در لبان دمحم شاه
قاجار نشاند.
گرچه رخت وریخت مهزادان توپ و نواده گان اش ،در جهان صنعتی
و رسمایه دار احنصاری و دولتی ،رونق بیشرت بنیاد برافگنی و از سوی
دیگر زر اندوزی یافت ،اما در کشورما گویی پیکر وصدایش هنوز مهان
جتسم مرگ آوری و فریاد مردم ترسانک امیرعبدالرمخان خانی و دست
خنورده است .این استثنا را بیاورم که فقط دستورهای جناب گلب الدین
حکمتیار از چهار آسیاب ،صدای امیر را با برادر زاده های مدرن توپ،
یا راکت به گوش کابلیان رساند.
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گاهگاهی مه پاکستان به وسیلۀ آن پیام های می فرستد از آن سوی
رسحد در رشق کشور با انگیزه هادی فشار دهنده ،ترساننده و افزون
خواهانه .مهین پاکستان که با آتش توپ پیهم بازی می کند ،در پیشگاه
قدم های دمحم ارشف غنی ،رئیس مجهور منتخب تقلب و جان کری ،در
اسالم آباد طی مرامس ترشیفاتی صدای دپلوماتیک اش را از گلوی توپ
بیرون می آورد ،اما پس لرزه اش در کابل جناب نبیل رئیس امنیت ملی
افغانستان را از مقام اش بانا جوانی دور می کند.
زمانی مه هشردار کابل( شاروال ،ریاست بلدیه) تداوم صداهایش را
گرامی می دارد و آن را در بلندجای می نشاند که بازمه درعرصکمپیوتر
و هبره مندی مردم از ساعت های دستی ودیواری ،سنت خرب دهی توپ
را زنده نکهدارد.

این توپ از توره جان ویارانش نیز یاد می کند و نام وکاراش در حنجرۀ
خواننده گان بی مشار ره می برد که:
توپ اول صدا کرد
توره خدا ره یاد کرد
توپ دوم صدا کرد
توره ره وارخطا کرد
توپ سوم صدا کرد
توره ره از بند جدا کرد.

اجازه بدهید از برخی کارنامه های پیشینه وامروزینه اش و این که نسل
توپ چه تغییرات بدنی وحرکی ورسعتی دیده وچه نام های دیگری گرفته
است ،رصف نظر منایم .و از گسرتاندن این موضوع مه منرصف شوم
که توپداران بانشانه گرفنت وآتش منودن در تن انسان ها وقریه ها وهشر
ها ،چگونه کار آفرینی می کنند و برنامه های کاریابی به مثر می نشیند
وبانک ها رونق می یابند.
می خوامه اندکی از کارنامۀ پیشینه ،اما نه چندان دور توپ در افغانستان
بیاورم که در برخی ورق های تاریخ ما از آن یادآوری شده است وبرخی
مه ناگفته مانده اند .معلیۀ که پراندن در دهن توپ نام داشته و به عنوان
یکی از جزاهای دخلواه مطلق العنان در مورد خشص طرف خمش قرار
گرفته اجرا شده است.
این را نیز بیاورم که توپ لعنتی تهنا پیام خشونت آمیز ارباب خشونت را
با خمش وغضب بر تن ودل انساهنا ننشانده است ،بلکه حسادت خمش
انگیز را نیز باری حتا بر تن تندیس بامیان انتقال داده است.
دمحمیوسف ریاضی هروی نقل می کند که در بامیان «دو جممسه
سنگی ازکوه تراشیده اند هرکدام یک قطعه است یکی شکل اناث و
دیگری شکل ذکور و هشرت دارد که آهنا جممسهٔ مشامه و صلصال هردو
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پهلوی مه ایستاده اند ،ولی مؤلف آهنا را جممسه دانسته که درزمان
قدیم اهالی رب النوع خود میدانسته و جسده میکرده اند و احمتال دارد
که قبل اززمان عیسی علی نبینا آن جممسه را ساخته باشند .لیکن چون
تاریخ حصیحی هنوزدراینباب بدست نیامد منی تواند چیزی بیان مناید و
آن دو جممسه در ارتفاع به انداز ٔه ای ست که اگر آدم ُپرقوت سنگ بزند
تا حماذی سینه وگردن شان میرسد و درنقبهٔ آن جممسه ها حمل آذوقه
سپاه و ذخیر ٔه قوشون حالیه شده۰
در زمان مرحوم امیر دوست دمحمخان که والد ٔه وزیر دمحم اکربخان
( خدیجه ازقوم پوپلزی) عـــیال امیرمذکور بدان نقطه آمده وجممسه اناث
را دیده که رشمگا ٔه او از درواز ٔه قسطنطنیه بزرگرت است به توپچیان امر
منوده فـــرج جممسه را نشانه توپ کرده اند دوازده گلولهٔ براو زدند تا
یک لبش را خراشیده اند که باعث جخلت عابرین کافه اناث نگردد*»۰۰۰
***
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امتنان ویژۀ خویش را برای جناب ایوب عظیمی ابراز می دارم که مهواره
با ورق گردانی شاق وخالق ،اطالعات تاریخی وعکس های گویا ورسا را
بیرون آورده واز لطف خویش اینجانب را نیز بی نصیب نگذاشته است.
عکسی را که در آغاز موضوع توپ آورده شد ،نیز فرستادۀ جناب ایوب
عظیمی است که توسط  walter Bosshardسوئیسی در اکترب 1930
درکابل عکاسی شده است .منبع نوش ّتۀ ریاضی (حبر الفوائد نخسهٔ ۲
ضیأ املعرفه صفحهٔ  )۴۶نیز ازفیسبوک تاریخ  12اپریل 2017
ایشان گرفته شده است.
***

معرفی توپ
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پیش از آن بی مناسبت نتواند بود اگرپیرامون کملۀ توپ ومعرفی بیشرت
آن از قمل شادروان رسور مهایون بیآوریم:
«توپ واژۀ ترکی و از ادوات جنگی ناری ،دارای لولۀ بزرگ بوده وانواع
سبک وسنگین داشته وبه هرحال گلوله یی را بر دمشن پرتاپ می کرده که
درمسافت دور انفجار می منوده است .نوع سنگی برپشت اسب وشرت
وفیل منتقل می شد ونوع سبک بردوش محل می گردید.رسدار گروه
توپچی و توپخانه را توپچی باشی می گفتند .یکی از توپ هایی که توسط
استاد شاه نظر ارمنی در الهور ساخته شد  . . .زمزمه نام داشت.این
توپ مه اکنون در درگاه موزۀ الهور موجود است . . .صنعت توپ سازی
اروپا وترکیه عمثانی به ارمنستان انتقال یافته بود و نادر افشار از مهیمن
جمرا برای رشد صنعت توپ سازی هبره گرفت .این ارمنیان به خدمت در
اردوی امحد شاه ابدالی ادامه دادند )1(» . . .
خوب ،اگراستفاده از آن را که در افغانستان برای اعدام نیزمعمول بود،
بیفزائیم ،تصویری جامعرت از توپ توانیم داشت.
و در زمینۀ دسرتسی امحدشاه ابدالی به توپ واین که کارنامه های

بسیاری آفریده است ،نکاتی مهین جا مه سزاوار یادآوری اند .شاه
ابدالی آن مهه پیروزی ها را که در جنگها به ویژه در هند نصیب می شد،
مدیون کارکردهای توپ نیز بود .مؤلف تاریخ امحدشاهی که بارها در این
زمینه گواهی می دهد ،این گزارش تاریخی او را که از جنگ الهور با
میرمنوی پرس مقرالدین خان وزیر پادشاه هندوستان است ،بنگریم. « :
 . .وتوپخانۀ قیامت نشانه را موافق ضابطه پیرشو ساخته  . . .عرصۀ
جدال افراخت و میدان کارزار  -را -دل ازشعله افروزی آتخشانه صاعقه
بار قیامت منون وحمرش آثار گشت .از آواز توپخانه های تندر خروش
زلزله در زمین وغلغله در زمان افتاد وآتش دمی دهان تفنگ رخت حیات
جهانی خاکسرت میدان دغا ساخته به باد فنا داد)2( ».
مؤلف کتاب تاریخ امحدشاهی از خروش زلزله در زمین که توپ های
ایجاد کرده بود می نویسد و پیروزی های سپاه زیر فرمان امحدشاه
ابدالی را با مباهات می آورد ،اما بازمه یاد ما باشد که اگر او نیست،
نتیجۀ حاصله وپهنان مانده از آن جنگ وبه ویژه جنگ پانی پت را ما می
توانیم از زیر آوار خودستایی های تراکم کرده بیرون بیاوریم و این دو
نتیجه را نیز گواهی بدهیم که:
 -1غنایم افتاده در دست آن شاه ،تعیش وخوشگذرانی را در دربار
جانشینان اش هنادینه کرد.
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 -2کمر ستون مقاومت هند را شکست که کارابواحلیل حریص و مستعمره
جو را چنان آسان کرد که نه تهنا هندوستان را بگیرد ،بلکه نواسه ها
وکواسه های خودش و مهکاران دمحم زایی اش را نیز به عنوان دست
نشانده ودست نگر حقیر برما محتیل کند.
 -3توپ چنان در دست امیران قرار گرفت که رسوتن مهوطنان خویش
را طعمۀ دهن توپ کنند و به باد فنا بدهند.
***

بستن و پراندن انسانها از دهن توپ
در بارۀ پراندن انسان از دهن توپ مانند دیگران می خواندم که
امیرعبدالرمحان خان دستورهای پراندن به دهن توپ را داده است .می
گفت که این تعداد را به دهن توپ بپرانید .مهچنان از امیران وشاهان
بعدتر او چنین حکمی را می خواندم ،اما منی دانسمت که انسان را چگونه
توپ می پراند .واین درحالی بود که عکس ورمسی را مه از حصنۀ اعدام
با توپ ندیده بودم .بنابرآن تصویر های خمتلفی را از حصنۀ اعدام در
نظر می آوردم .یکی از آهنا مه این بود که گامن می کردم خشص
حمکوم را در فاصلۀ چند مرتی توپ می نشاندند وبعد عساکر ویا توپچی
ها او را نشانه گرفته وآتش می کردند .این تصور را نیز داشمت که معال
توپچی امیرعبدالرمحان شاید به روی مجعیت انبوه از حمکوم ها آتش می
کردند .برای پایان دهی به این شاید ها واحمتال ها ،یکی از روزها که
قرار بود در بارۀ قتل ها واعدام های سیاسی در افغانستان ،خسرنانی
داشته بامش ،به سوی مرحوم سید قامس رشتیا مراجعه منودم که بامه
چندی مکاتبه داشتیم .طی نامه یی این موضوع را یادآوری منودم .اصل
نامه و پاخسی را که آن پیرمرد مهوطن به زودی نوشت و فرستاد ،به دو
دلیل می آورم:
منبع ورسچمشۀ اطالع من در روشن شدن این موضوع آن مرحومی
بود.
با وجود عالیق اجمتاعی و سیاسی جداگانه ،داشنت تعلق به نسلی که با
مشغولیت های دارندۀ فاصلۀ بسیار معرفی می شوند وبا وجود برداشت
های جداگانه از تاریخ وتاریخنگاری؛ نه من مانع یی در طرح پرسش
خویش می دیدم ونه آن مرحومی از نوشنت آگاهی خویش دریغ ورزید.
این است که به منظور احرتام به این فرهنگ نیز یادآوری ویژه منوده و
خبش هایی را که در ارتباط با موضوع است می آورم:
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از نامۀ سید قاسم رشتیا
«97/11/ 8

 . . .آقای مهرین.

نامۀ مشا را گرفمت .نامۀ قبلی از پشاور نیز رسیده بود .از لطف
وعالمقندی مشا (به کتاب خاطرات رشتیا) تشکر می کمن .امیدوارم
اکنون خاطرات من برایتان رسیده باشد .انتظار نظر وبرداشت مشا را
دارم وبه آن ارج میگذارم .
در باب سواالت اینک معلومات خود را تقدیم میدارم:
***
حمکوم را در مقابل دهن توپ به طوریکه پشت او بطرف توپ باشد،
ایستاده کرده  ،با ریمسان به میلۀ توپ می بستند و توپ را تهنا از باروت
بدون گلوله پرکرده آتش می دادند .ولی علی امحد خان لویناب که در وقت
حبیب هلل کلکانی به توپ پرانده شد ،پیش از آن که او را قرار فوق به توپ
بسته کنند ،مخ شده دهن توپ را بوسید وگفت شکر می کمن به نامردی
ُ
منــردم .بعدها خانواده اش رصف یک پای(از حصۀ ران تا پنجه) وکوپی
رس او را یافته دفن کردند .باقی اجزای بدن او متالشی شده بود)3(».

حاال که گونۀ دهن توپ پراندن را می شناسیم ،منونه هایی را از این
وسیلۀ خشونت خوی می آوریم .
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واستـــــان آن دست دیــوانــه ســالح

تا زتــو راضی شــــــود عدل و صــــــــالح

چون سالحش هست و عقلش نه ،ببند

دست او را ورنــــه آرد صـــــــد گـزند ()1

چنان می یابیم که در دهن توپ هنادن انسان ها را امیرعبدالرمحان خان
قهار ومطلق العنان رواج گسرتده داده است.
گزند و آسیبی که جامعۀ ما ازقدرت مندان سالحدار ،فاقد عقل و دیوانه
صفت دیده است ،تصور می شود به درستی بازشناسی نشده باشد.
دیوانگانی که در چارچوب وظایف قدرت جویانه ومحتیل خویش بر مردم،
هوشیار نیز بوده اند .در اینجا تأملی بر رویکرد عبدالرمحان خان یا یک
تن از آهنا داریم که مهشورتراست .او که خشونت وگونۀ از آسیب رسانی
دیرپای را هنادینه منود ،در راستای حتقق اهداف خویش به توپ عالقۀ
بسیار داشت.
تصویری که از ساختار حکومتگری امیرعبدالرمحان خان داریم،
این است که ادارۀ امور داخل افغانستان را با میل خشصی ،آمیخته
باخشونت ورفتارهای جاهالنه در پیش گرفته بود .اما در برابر مقام های
بریتانیه که امور خارجی افغانستان را مانند زمان پدر و پدرکالنش از
هند در اختیار داشتند ،گردن مخیده ورفتارچاپلوسانه و مزدبگیرداشت،
با کارنامه یی مه در زمینۀ خاکفروشی)2(.
این امیرعبدالرمحان خان را که پدرش ساهلا پیش دیوانه نامیده بود(،)3
دیوانۀ بود درکار داشنت قدرت واجنام وظایف تابعۀ آن ،هوشیار .به
طورمثال ،موفقیت خویش را در داشنت ارتش و وسائل نظامی می دید.
وقتی کار تأسیس فابریکه یی را آغاز کرد ،در مرکز توجه اش ساخنت
تفنگ وتوپ ومرمی بود.
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وابسته گی او به هند بریتانیه یی و انرصاف از استقالل خارجی
افغانستان ،تردیدی برای پذیرش این برداشت برجای منی ماند که هدف
او از داشنت سالح ،رسکوب مردم به جان رسیده از ناحیۀ فشار های
مالیاتی و ظمل مامورین وخمالفانی بود که با قدرت او موافق نبودند.
یکی از ابزارهایی که برای رسکوب های در نظر داشته و گسرتانیدن
سایۀ هراس وترس در خدمت او قرارداشت ،توپ بود .بقیه ابزارهای
خشونت آمیز وترسانندۀ مورد پذیرش او عبارت بودند از :رسو بریدن،
ازکله ها منار ساخنت ،قین وفانه ،غـَــرب وغـُـراب ،چاندماری ،ریخنت روغن
داغ در رس ،انداخنت مهتم در سیاه چاه ها وغیره
عبدالرمحان خان در هنگام نوجوانی و در جریان فعالیت های نظامی
از میزان کارکرد و حوزۀ ختریب توپ آگاهی حاصل کرده وبه نقش آن
دلبسته گی داشت .از ایرنو مه در جنگ ها از آن استفاده می منود و مه
برای اجرای حکم اعدام وقتل خمالفان .هر پیروزی را که نیروی وی در
جنگ قدرت طلبانه میان رسداران نصیب می شد ،مدیون توپ نیز بود ،به
مهین حلاظ است که از نقش توپ می نویسد:
«توپ های ما خیلی از آهنا را تلف منود».
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در پهلوی توسل به توپ در جنگ ها ،عالقۀ او به پراندن خمالفان به وسیلۀ
توپ از زمانی شکل گرفته بود که هنوز پدرش امیردمحم افضل خان
وپدرکالنش امیر دوست دمحم خان زنده بودند .ساهلا بعد که بر ختت
امارت کابل نشست از آن جتربه ها استفاده کرد .این دو دوره از توجه
او به توپ را جدا گانه وبا چند مثال از نظر می گذرانیم.
می نویسد« :سپهساالر کل قشون پدرم ،یک نفر انگلیسی به نام شیر
دمحم خان بود که تغییرمذهب داده بود .این صاحب منصب را که در
انگلستان به امس کمبل معروف بود ،درسال .1250هـ.ق .درجنگ قندهار
با شاه جشاع لشکر جدم اسیر منودند  . . .مرا خیلی دوست می داشت.

رتبۀ سپهساالری متام قشون بلخ را که تعداد آن سی هزار وپانصد نفر
بودند ،دارا بود .از این تعداد پانزده هزار نفر عساکر نظامی سواره
وپیاده وتوپخانه بودند . . .هشتاد عراده توپ داشتیم)4( « . . .
و این مسرت کمبل(شیردمحم خان مسملان شده) استاد آموزش های
نظامی عبدالرمحان خان نیزبود.
برای رسکوب مردم اندراب وخوست« ،جدم ،نیز دوفوج رسباز وهزارنفر
خاصه دار وهزار سوار وشش توپ با رسدار دمحمرشیف خان از کابل
فرستاد . . .آهنا را کاملًا تنبیه منودند .دوهزار از یاغی ها در میدان جنگ
کشته وزمخی شدند)5(.
در جنگ قطغن« ،وکسانی را که اسیر می شدند من به دهن توپ می
گذاشمت .در مدت سه ساله اغتشاش تعداد کسانی که به این قسم من
کشته ام ،تقریبًا پنج هزار نفر می شدند وتعداد کسانی که از دست لشکر
من کشته شدند ،ده هزار نفر بودند)6(».
در ادامۀ جنگ های خان آباد می گوید. . . »:هشت کپیتان را حکم دادم
به دهن گذاشتند)7(».
«روزی جتاربدخشانی به به سوار های من محله منودند . . . ،تقریبًا پنجاه
نفر از این جتار را اسیر منوده به حضور من آوردند ،من اسلحۀ وزین ویراق
آهنا را بین سوار های خودم تقسیم منودم واسپ های آهنا را به توپخانه
دادم و ده هزار روپیۀ نقد که با خود داشتند به جهت خزانۀ خودم ضبط
منودم  . . .راضی شدند که هر خشصی دو هزار روپیه داده جان خود
را خبرند ،ولی من حکم دادم مهۀ آهنا را به دهن توپ گذاشتند) 8(».
دروغ مه می گوید که آن جتار نفرهای مرا کشته بودند .در حالی که
نتایج معلی و دزدانۀ وی با وضاحت حاکی از آن است که عبدالرمحان
خان چمش دید آن را نداشت که آن جتار ،چنان لباس فاخر ،اسپ ها و
پول نقد را داشته باشند.
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در این پیوند شایان یادآوری است که عبدالرمحان از دهن توپ پراندن
خمالفان در بقیه کشورها وبه ویژه هند بریتانیه یی مطلع بوده است .د
رهند انگلیسی ها از این وسیلۀ اعدام و ایجاد رعب وترس استفاده می
منودند.

توپ سازی ومنظور امیر
امیرعبدالرمحان خان که با دروغ گفنت ،دادن حفش ( ،)9فرمان دادن
مهیشگی و کشنت وبسنت ودهن توپ پراندن بزرگ شده و پرورش یافته
بود ،ازتوپ در جنگ قدرت وحتکیم قدرت مطلقه نیز استفادۀ بسیار منود...
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()2

پس از نشسنت برختت امارت زیرسایۀ نفوذ هند بریتانیه ،ساخنت توپ را
جدی تر در دستور کار قرار داد.
زیرا خنست از مهه اگر به خلع سالح مردم نیاز داشت ،از سوی
دیگرسالح سازی را رونق خبشید  .می گوید« :اول ماشین های به جهت
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ساخنت توپ وتفنگ وفشنگ ابتیاع منودم  )10( « . . .و می افزاید»:
در غیاب مسرتپاین( این مسرت پاین به خواهش امیر از «فرمانفرمای
هندوستان»که یک مهندس به کابل بفرستد ،در زمینۀ احداث فابریکه های
حربی در کابل نقش بسیاری داشت .از کابل رفت انگلستان وپس از مدتی
برگشت) کارگرهای هندی و کابلی کارخانه های خمترصی را که احداث
کرده بودم ،دایر داشتند وسال به سال در کارخاجنات وسعت داده شد.
 . .ماشین تفنگ سازی به جهت تفنگ های هرنی مارتینی وسایر تفنگ
ها ،ماشین های بزرگ خراطی ،ماشین به جهت سوراخ منودن و رهدار
کردن توپ ها . . . ،کوره های ماشینی به جهت آب منودن سنگهای
معادن وفلزات برای ساخنت توپ های بزرگ ومعلیات آهنگری ،ماشین ها
به جهت ساخنت مششیر وچاشنی به جهت فشنگ  ،ماشین به جهت پر
منودن فشنگ ماشین به جهت ریخنت وساخنت نارجنک به جهت مخپاره
وتوپهای بزرگ )11(« . . .
درک وفهم امیرعبدالرمحان برای داشنت توپ وتفنگ ،نظری نبود .او در
معل از آن استفاده منود .سالح را در ذخیره خانه نگهداری نکرد و اگر
تولید کرد وبه قطعات ارتش خویش فرستاد برای رسکوب بود .در جریان

رسکوب های بسیارتهبکارانه
ومردم آزار ،هر سویی که
نیاز امیر دهن می گشود،
به فرستادن توپ توجه جدی
داشت .حتا راه سازی را به
منظور انتقال توپ معلی منود.
بنگریم« :رشوع به ساخنت راه
بین هرات وکابل حمض عبور
عرادۀ توپ از طرف هزاره جات» ()12
اگرامیر ده ها دروغ و هبتان ،مکر وحیل را به کاربسته است ،ادعای او
در زمینۀ توجه به سالح و داشنت توپ وتفنگ درست است .شادروان میر
دمحم صدیق فرهنگ از»مهیلنت» در بارۀ اردوی امیر چنین نقل می کند:
«قوای پیاده هشتاد دسته  .هر دسته  700نفر 56000 .نفر
16000نفر

قوای سوار چهل دسته .هر دسته

 400نفر.

توپختانه یکصد برتیه .هر برتیه

 100نفر10000 .نفر

حمافظین شاهی
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پیاده چهار دسته  .هر دسته

 1000نفر 4000 .نفر

سوار سه دسته .هر دسته

 800نفر 2400 .نفر.

..........................................................
 88400نفر» ()13
واین ارتش توپ وتفنگدار او ،مهانگونه که پیشرت نیز گفته ایم برای مقابله
با کشوری نبود که استقالل افغانستان را ربوده بود .پس منظور او را
حتقق دو هدف تشکیل می داد:

ایجاد وتثبیت حکومت مطلقه .حکومتی که رسکوب هرنوع خمالفت
ونارضایتی های خرد ویا بزرگ را با ترساننده ترین شکلی ایجاب می
منود.
در این منت فرشده به چند منونه اشارۀ گذرا می منائیم .برای شکست
رقیب خاندانی اش رسداردمحم ایوب خان ( ، )14علیه مشک عامل)15( ،
علیه رسدار احساق خان )16(،علیه مردم کرن ،بر ضد مردم هزاره و
تسلط بر مردم نورستان  . . .مهه جا توپخانه فرستاد.
اما در این میان که رویداد های جفا آمیز ودخلراش مهه مناطق را می
یابیم ،سمتی که در حق مناطق وسیع هزاره نشین امعال کرد را باید با
اشک خواند و با احساس انسانی و ژرفرتدریافت و درمعرض نکوهش
قرارداد.

()3
امیر با کاربرد قهر علیه هرنوع خمالفت که رسکوب خمالفین جتاوز
قوای هند بریتانیه یی را نیز احتوا می کرد ،برای استعامربریتانیه آدمی
مطرح می شد که کفایت وشایستگی ادارۀ افغانستان را در چارچوب
اسرتاتیژی بریتانیه دارد .جیره هایی را که از طرف هند بریتانیه به دست
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می آورد ،در پهلوی مالیه ستانی های طاقت سوز مردم ،پاداشی بود بر
خدمات امیر.
نظامی که درهیأت افکارامیر جای داشت و آنرا متحقق نیز کرد ،مطلق
العنانی بود .سیر رشدی را که در زنده گی طی منوده بود ،او را برای
آن آرزو ها کمک می رسانید .امیر از کودکی ونوجوانی با تفنگ ،کشنت،
به دهن توپ پراندن ،قدرت طلبی ،وتن ندادن به دیگران پرورش یافته
بود .اگر دو بار حاصل زمحات خونریزانۀ خویش را تقدیم پدرش افضل
خان وکاکایش اعظم خان منود ،پس از مرگ شیرعلی خان فقط خود را
شایستۀ مرد مشاره یک و باالتر از هر قدرت ونیروی داخلی می دانست.
این ذهنیت ومساعد بودن عامل استعامر بریتانیه برای او ،اگر هدف کسب
قدرت را فرامه کرد ،حتکیم وتثبیت آن و رساجنام امطینان برای رسکوب
خمالفین را از راه نظامی طرف توجه قرار می داد.
واگر او را آدمی می یابیم که افکارش با جهالت آلوده است ،اگراو را
بسیار به دور از توجه به فرهنگ ونیازهای فرهنگی حد اقل مفید به حال
جامعه وانسان حمتاج به ترقی وحتول می یابیم ،از سوی دیگر برای خود،
خانواده و خاندان خویش ،استفاده از ساختار مطلق العنانی وفرهنگ آنرا
خوب آشنا شده بود .اما طوری که می دانیم ،برخی این استنباط را ندارند
که میان تأمین منافع و پیروزی های خشصی ،خاندانی او با آسیب های
تاریخی واجمتاعی برجای مانده از مطلقیت اش تفاوت را در نظر آورند.
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اگر برای توجیه توپ وتفنگ سازی به خسن از سعدی روی آورد ،از
مهان درک ،سویه وعقل او برای ا دارۀ جامعه حاکی است .در این مورد
می گوید »:محد می کمن خدا را که مهیشه مشتاق ماشین ها وصنایع
بودم و قدرآهنا را کامال می دانسمت ومسبوق بودم که داشنت فوالد به
جهت بریدن فوالد الزم است واگر خواسته بامش با دمشنی که اندازه
قوای مان باملساوی باشد جبنگم ،باید دارای اسلحۀ جدید بامش که مثل
اسلحۀ طرف مقابل بوده باشد .چنانکه سعدی می گوید:
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پراندن انسان از دهن توپ در ایران
هر که با فوالد بازو پنجه کرد ساعد سیمین خود را رجنه کرد) 17(».
آن سطح ودرک و تکیه بر هبره مند بودن از توان نظامی ،ظرفیت
خشصیت قدرت باالتر داخلی در یک نظام مطلق العنان و نقش معلی
خشصیت دارندۀ قدرت را به منایش می گذارد .امیرپیشرت از او ،شیرعلی
خان ،آن اندک اصالحات کم رنگ را اگر در پیش گرفت ،نه تهناچندی
از رش جنگ های قدرت جویانۀ خاندانی رهایی یافته بود ،بلکه آن پیامنه
ظرفیت استفاده از اوضاع صلح آمیز و اندک اصالحات را نیز داشت.
هنگامی که نقش خیالی سیدمجال الدین افغانی و با جعل بزرگ سازی
نقش او در افغانستان برجسته شده ،آن ظرفیت شیرعلی خان در کتاب
های تاریخی مهجوراست .ولی زنده گی شیرعلی خان ،حتا واپسین
روزهای حیات اش حکایت از آن دارد که به امور مطبوعاتی و شنیدن
معلومات ازترقی امور سایر کشور ها عالمقند بود.
امیرعبدالرمحان خان از دسرتسی به فوالد ،توپ وتفنگ تأمین مطلقیت
وتثبیت آن را درنظر می گرفت.

طرف دیگر را باید ببینیم که استفاده از توپ وتوپخانه های امیر ،پیامد
زیانبار تاریخی ،اجمتاعی وفرهنگی برای جامعه را درقبال داشت .او
درکنار استفاده از توپ ،از دین ومذهب مردم ومالهای مطیع خویش
نیز هبره می گرفت ،خشصی که در پراندن انسان به دهن توپ ،چمش
کندن( ،)18آتش زدن خانه های مردم شکست دیده ،مکروحیل ،تعصب و
تبعیض ،فروخنت دخرتان ،زنان وکنیزگرفنت بسیارهشرت داشت؛ جامعه
یی را نظم خبشید که ما هنوز اثرهای قوی وهنادینه شده اش را با
وضاحت می نگریم.
اگر برخی ازمهوطنان شکایتی دارند از مردم گوسفندی ،از مردمی که
خویش را فروتر پذیرفته اند اگر مهوطنانی از تبعیض ها می نالند؛ به
صدای تاریخی توپ های امیرعبدالرمحان خانی گوش فرا دهند و نقش
آنرا به یاد بیاورند .توپ های که خمالفان امیر را شکست می داد و
صدای مهیب آن لرزه های ترساننده تر برای زنده مانده ها نیز ایجاد می
کرد .انگیزۀ توسل امیربه توپ از آن قدرت هراس افگنانه ناشی شده بود.
توضیحات ورویکردها
 -1بیت ها از مولوی جالل الدین بلخی اند.
 -2این موضوع در کتابک کوچک»دوچهره از امیر عبدالرمحان خان» از قمل اینجانب
بیشرت توضیح شده است.
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 -3امیر درمورد صفت دیوانگی خویش می گوید« »:پدرم متام صاحب منصبان
نظامی را خماطب منوده اظهارداشت که من این پرس دیوانۀ خودم را سپهساالر

مشا مقرر منودم».

سفرنامه وخاطرات امیر عبدالرمحان خان.به کوشش ایرج افشار سیستانی.

ص . 37.چاپ اول .هتران .چاپ مها1369.

 -4مهان.ص 35
 -5مهان .ص ص46
 -6مهان .ص 47
 -7مهان ص 64
 -8مهان .ص 67
 -9دشنام دادن های امیر مهشور است وبارها به دیگران حفش داده است .منونه
یی را مه بنگریم که در جریان مشغولیت در جنگ های قدرت طلبانه ،روزی
مهراه با مع اش رسداراعظم خان ،گرسنه شده بود واز رهمنایی خشصی که

آهنا را به یک قریه رهمنایی می کرد ،نیز امطینان نداشت :رسداراعظم خان،
برادرزادۀ خویش عبدالرمحان خان را دلداری می دهد وبه شکیبایی چنین

دعوت می کند:

« مسافت زیادی را مراجعت منوده وبه خانۀ او برویم که از ما پذیرایی مناید
وچرس به جهت کشیدن ما ،آذوقه به جهت مهراهان ما حارض منوده است».

اما عبدالرمحان تاب وقرار خویش را از دست داده می گوید:
« به او (فرد رهمنا) گفمت بر پدرت لعنت ،اسب و آدم از رفتار فروماندیم « . . .
مهان منبع .ص .155

 -10مهان .ص 334
 -11مهان .صص340/339
 -12دمحم یوسف ریاضی هروی .عین الوقایع.تاریخ افغانستان در ساهلای-1207
1324ق.ص .248

 -13میردمحم صدیق فرهنگ .افغانستان در پنج قرن اخیر .فرهنگ .287
 -14دمحم یوسف ریاضی .عین الوقایع .ص157
 -15امیرعبدالرمحان خان .تاج التواریخ ص 271
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 -16ریاضی .عین الوقایع .ص 195
 -17امیرعبدالرمحان .تاج .ص 341
 -18دمحمیوسف ریاضی .عین .ص  . 239ریاضی هروی در رشح وقایع سال

 1314ق .می نویسد»:چمش کندن  20نفر سپاهیان هراتی را حمض شورشی
که در قندهار رخ داده بود».

توضیح عکس ها:
عکس  -1فرستندۀ عکسی که از روی آن رمس گرفته شده است ،با چند قطعۀ دیگر،
دوست دانشورم دکتوراسدهلل شعور است .دکتور شعوراین توضیح را نیز

پیوست منوده است . . . »:یک رسام فرانسوی چمشدید خود را از حصنۀ

به توپ پراندن در شیرپورکابل رمس منوده تاریخ آن در ذیل عکس درجست،
یک منونه از چنین رمس در هند است».

عکس  -2منونۀ از توپ پراندن در هند است.سال  1857که درآرشیف جهانی به

توپ پراندن انتشار یافته است.مهچنان زیرعنوان britische herrschaft in

indienاز طریق گوگل می توان به این تصویر آشنا شد.

عکس  -3نقاشی حصنۀ از جنگ سپاه امیرعبدالرمحان خان که در آن از توپ
استفاده منود در مناطقی که نورستان نامیده شد .منبع :کتاب عین الوقایع.

تاریخ افغانستان در ساهلای.1324 -1207ق .نوشتۀ دمحم یوسف ریاضی
هروی ،به کوشش دمحم آصف فکرت هروی .تاریخ انتشار  .1369مجموعۀ
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انتشارات ادبی و تاریخی .موقوفات دکرت محمود افشار یزدی.
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از گونه های خشونت علیه انسان ،هنگام امارت عبدالرمحان خان
وفرزندش حبیب هلل خان ،یکی مه در قفس هنادن اخشاص طرف خمش
قرار گرفته بود که در عکس های باال می بینیم.

امیرحبیب اهلل خان«سراج  ». . .و توپ پرانی ها
«داکترعبدالغنی خان در زندان برای طفل یک نفرعسکرمحافظ
زندان نسخه نوشت ،گرچه این موضوع به اثبات رسید که محض
نسخه بوده ،ولی محافظ مذکور به توپ پرانده شد».

امیرحبیب هلل « رساج ». . .
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آن مهه رفتارقهرآگین امیرعبدالرمحان خان و پشتیبانی های لندن
ودهلی از او ،به خسن دیگر اطاعت حکومت مطلقۀ فاقد استقالل خارجی
از استعامر بریتانیه ،مزیت های برای عبدالرمحان داشت .از مجلــه با
داشنت امتیازهای بی مشار زنده گی منود وراه را برای فرزند خویش
مهوار کرد .در این راستا نه تهنا جتارب وآموزه های خویش را گوش
آویز حبیب هلل منود ،بلکه وسایل آماده برای رسکوب قهری را در اختیار
او هناد .در نتیجه ،افغانستانِ کوبیده شده با توپ وتفنگ وسایر وسایل
قهری ،مردمی مخود با افکارمجود ،اندوهگین وهراس مند را پس از مرگ
به فرزند ،برای خاندان و رسان امتیاز خوی قوم خویش سپرد.
پدر چون به فرزند ماند جهان

کنــــد آشکارا بــرو بـرهنــان

جامعه یی که فشار آثار پس لرزه های تاریخی -فرهنگی توپ
های عبدالرمحان خانی را بر تن وروان خود محل می منود ،مطیع
وفرمانربدارشد تا به مطلقیت عنرص فاسد وغرق در تعیش وخوشگذرانی
گردن هناد و نا آشنا از فرهنگ چرا گفنت ویا نه گفنت بر پلشتی ها وجفا
های بی مشار ،در دل روزگار تاریکی به رس برد.
مهان ختت ومه طوق ومه گوشوار مهـان تاج زریـن زبرجـد نـگار
آن جامعه اگر چندی در آغازین روزهای حاکمیت امیر حبیب هلل ،صدای
توپ انسانکش و هراس گسرت را نشنید ،دلیلش مهین بود که بی باکی
های سمت گسرتعبدالرمحان خانی ،انسان را از در ودیوار هراسانیده
بود .مردم هراس داشتند اگر اندک شکوۀ دل زار ابراز کنند ،دیوار ها
موش دارند وموش ها را گوش است که خرب به امیر می برند وشب
هنگام «نامگیرک» دق الباب خواهد کرد وایشان را حتویل ارسائیل این
دنیایی.
یادمان باشد که استعامر نیز در افغانستان چنان نظامی را می
خواست .پیشرتها در میدان جنگ سپاه عظیمی از جوانان فقیرهندی
وبقیه مستعمرات را مهراه با تعدادی از افرسان وجرنال هایش در این
رسزمین از دست داده بود .اما با استقرار مطلقیت و توپ های آن پدر
وفرزند ،جیرۀ نقدی می داد وشاهد کشتار ورسکوب مردم به دست امیران
بود .این برداشت را که می آوریم ،الزمۀ پذیرش آن جتدید نظر بر گزاف
گویی ها والف نویسی های پیشینه وبرخی گوش خراش کنونی نیز است
که در پهلوی جانبازی های مردم افغانستان در جنگ با استعامر بریتانیه
از مالیدن پشت او بر زمین وشکست فاحش ورساجنام پیروزی مردم ما؟!
و ده ها قهرمان سازی پای افتخار یابی در میان می آورند .نه! درست آن
است که از روی نتایج مهشود به رویدادهای تاریخی بازبنگریم .و دراین
راستا ،هیچ تردیدی نیست که مردم جانبازی منودند ،اما رهربان دستنگر
خارج ،قدرت طلب و نا آگاه و بی پروا از ترقی وحتول زمانۀ خویش ،در
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پای معامله نشستند ،بر دست استعامر بوسه هنادند وبه جانبازی های
مردم خیانت ورزیدند .پس نباید پهنان منود که استعامر پشت این خاک
وباشنده گان را آنگونه که آرزو داشت بر زمین زده است.
گفتیم در اوایل امارت امیر حبیب هلل خان اگر نیازی به دهن توپ پراندن
احساس نشد ،توپ ها پیشرت کار خود را اجنام داده بودند .چندی
نگذشته بود که ارتش افتاده به دست امیرحبیب هلل خان با صدای توپ
وتفنگ مانند بسا ارتش های دیگر ،با تبارز چند شورش بلند شد وخون
ریخت .به سوی قندهار برای رسکوب توپ فرستاد و مردم پکتیا را که از
فشار دولت به ستوه آمده بودند« ،به قیادت جرنال دمحم نادر خان . . .
با توپخانۀ کوهی  9پن وغرابین» ( )1مه کوبید و برخی را مه امتیاز داد.
رسکوب اصالح طلبان با توپ وتفنگ
در زمان حاکمیت امیرحبیب هلل خان ،توپ هایی که در جالل اباد و کابل
در سال  1909به صدا در آمدند وبه قطعه قطعه منودن گوشت تعدادی
ازعزیزان اصالح طلب جامعۀ ما پرداختند ،طنین دیگری داشتند .آنانی
که طعمۀ خمش مطلقیت و توپ آدخموار آن شدند نیز دارندۀ پیام دیگری
بودند.
پیام آن قربانیان و سبب خمش مطلقیت را در اینجا با کوتاه نوشتی پی
می گیریم.
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گرچــه مهۀ آن قربانیان به مرشوطه خواه هشرت یافته اند ،اما مدارک
وتأمل بیشرتساهلای پسین حکایت از آن دارد که مجعی با ترکیب
نامتجانس ،ولی در زمینۀ ایجاد تغییر وحتول ومتوجه منودن امیرحبیب هلل
به پارۀ یی ازاصالحات که سطح ودرک ایشان یافته بود ،نقطه نظرهای
مشرتکی داشتند)2(.
سبب خمش امیراصالح ناپذیر و استبداد خوی آن بود که ذهن اخته شده
با مطلقیت داشت .معلوم است که چنان ذهنیت سیاسی وحکومتداری،

پیشهناد دیگران وآهنم پیسشهناد اصالحی را نه تهنا بر منی تابد ،بلکه
گستاخی ناخبشودنی تلقی می کند .از آنرو دستورداد که مشاری از
دهن توپ پرانده شوند و تعدادی زندانی.
آنانی که در جالل آباد از دهن توپ پرانده شدند ویا با تفنگ اعدام،
عبارت بودند از:
 -1دمحم عمثان خان پرسدمحم رسورخان پروانی که در جالل اباد در دهن توپ
بسته شد .وی مهان خشصیت جسوری است که مجالت شادروان غبار او را

با شکومهندی تصویر می کند:

«دمحم عمثان خان پروانی ودمحم ایوب خان پوپلزایی درحین فرار مبقصد هند

ونرش رسگذشت مرشوطه خواهان افغانستان درجراید خارجی ،در رسحد

دستگیر و به نزد امیر پیش شدند .امیرعتاب کرد(باخمش به رسزنش پرداخت )
ودمحم عمثان خان جواب داد که« :زمحت مرگ ما چند دقیقه ئی پیشرت نیست

ولی زمحت حماسبه با مشا ابدی است .ما منی خواستیم مشا را بکشیم ولی
می خواستیم افغانستان را اصالح منائیم)3(».

 -2دمحم ایوب خان .دهن توپ

 -3لعل دمحم خان کابلی .اعدام.

 -4جوهر شاه خان غوربندی اعدام.

سه تن در کابل در دهن توپ پاره پاره شدند:
 -1مال دمحم رسورخان معمل مدرسۀ حبیبیه .از حلظات پایان حیات این خشصیت
نیز خسنانی برجای مانده است که سزاوار احرتام وبازاندیشی بسیار است:

شادروان غبار می نویسد »:این خشص درنزدیک توپ قمل خواست و وصیت

نامه ئی در هنایت آرامی وخوخشطی بنوشت که در عنوان آن این بیت مرقوم
بود:

ترک مال وترک جان وترک رس
در رۀ مرشوطه اول منـــزل است»()4
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 -2سعـدهلل خان الکوزایی

 -3عبدالقیوم خان الکوزایی

افزون بر توپ وتفنگ ،خشصیت هایی را زندان های خموف امیرشب
و روز شکنجه منود .با آنکه منظور ما در این جا نام بردن از اخشاصی
است که از دهن توپ پرانده شدند و جزئیات موضوعات و سایر اخشاصی
را که طرف غضب مطلقیت امیر واقع شدند ،در نبشتۀ دیگری با عنوان
«ویژه گی های مرشوطیت در افغانستان» ،انتشار می دهیم ،اما به دلیل
نگاه کلی که به خشونت وقربانیان در این نبشته داریم ،نام زندان دیده ها
را نیز می آوریم:
 -1غالم دمحمخان میمنه گی( .پیرامون این خشصیت گرانقدر وبا استعداد که

رسام و اصالح طلب بود ،جناب پروفیسورعنایت هلل هشرانی کتابی را با نام

او تألیف منوده است که جزئیات زنده گی اش را رشح می دهد)

 -2تاج دمحم بلوچ پغامنی»،زئیس یکی از حلقه های مهم حزب (رسی ملی)

پرسعلی دمحم خان بلوچ .تاج دمحم خان بلوچ پغامنی ،پسان ها در زمان

دمحم نادرشاه از دهن توپ پرانده شد .در صفحات بعدی پیرامون زنده گی

وی بیشرت می پردازیم.

 -3مرزادمحم حسین رامق کابلی نویسندۀ دفرت کوتوالی
 -4مرزا عبدالرزاق خان کابلی

 -5میرزمان الدین خان بدخشانی مامور بار چاالنی دربار

 -6دمحم انورخان بمسل.پرس ناظر دمحم صفرخان امین االطالعات
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 -7امحد قلی خان قزلباش چنداولی مامور ستارۀ دولت (خمابرات)
 -8عبدالوهاب خان کرنیل کندک مزاری بلخ

 -9پادشاه میرخان لوگری غالم بچۀ حضور امیر

 -10نظام الدین خان ارغندیوال غالم بچۀ حضوری
 -11قاضی عبداحلق خان سلیامن خیل ارغندیوال

 -12میرسیدقامس خن لغامنی(معروف به میر صاحب)

 -13مرزا غیاث الدین خان پرسمستانشاه کابلی

 -14حافظ عبدالقیوم خان کابلی.پرسحافظ جمذوب شاعر
 -15دمحم ابراهیم خان ساعت ساز کابلی
 -16عبداملجید خان ساعت ساز کابلی

 -17عبدالرمحن خان قندهاری .برادر مولوی دمحم رسور خان(در حمبس فوت
کرد).
 -18شیرعلی خان بارکزائی

 -19مالدمحماکرب آخوندزاده احسق زائی
 -20جالل الدین خان قندهاری

 -21کاکا سید امحد خان لودی

 -22عبدالرمحن خان دمحمزائی .پرس رسدارعبدالوهاب خان
 -23حبیب هلل خان دمحم زائی .پرسعبدالوهاب خان
 -24دمحم لوسر خان دمحمزائی اجیدن
 -25امرالدین خان

 -26مولوی مظفرخان بلوچی خروتی
 -27داکرتعبدالغنی خان پنجابی

 -28مولوی جنف علی خان برادر داکرت عبدالغنی
 -29دمحم چراغ برادر داکرت مذکور
 -30مولوی دمحم حسین پنجابی

چند تن دیگر که « توسط امیر از حبس عفو گردیدند».

پیرامون قتل دوتن از جانباختگان در جالل آباد ،گفته شده است که:
« جوهرشاه خان و لعل دمحم خان را جانب ریگ شاه مرد خان برده
درحوالی توپ چاشت به فیر تفنگچه به قتل رسانیدند .بر جوهر شاه خان
پانزده مرمی فیر شد وبه زمین افتاده جان داد .ولی لعل دمحم خان که
دو گلوله خورده بود ،صدا زد که نه مرده است .در این اثنا عطا دمحم
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برادرش نزدیک او رفته ویک فیر دیگر به شقیقۀ او منوده وگفت که اکنون
ُمــرد ،دیگر باالیش فیر نکنید)5( ».

در پیوند با امعال خشونت و از دهن توپ پراندن های زمان امارت حبیب
هلل خان «رساج امللة والدین» این گزارش را نیز خبوانید:

داکرتعبدالغنی خان «در زندان نخسه برای طفل یک نفرعسکرحمافظ
زندان نوشت.گرچه این موضوع به اثبات رسید که حمض نخسه بوده،
ولی حمافظ مذکور به توپ پرانده شد)6( ».
داکرت عبدالغنی خان
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منابع وتوضیحات
 -1میرغالم دمحم غبار .افغانستان درمسیر تاریخ .جلد اول .ص .712

 -2دربسا نوشته هایی که پیرامون رسگذشت آن رسکوب شده گان ،با پذیرش
اصطالح مرشوطه خواهی ویا «جنبش مرشوطه خواهی» انتشار یافته است،

داکرتعبدالغنی خان را یکی از پیشکسوتان مرشوطه ،برمشرده اند .اما خشص

او (و برادرانش مولوی جنف علی خان ودمحم چراغ ) که در بنیانگذاری معارف
ونظم آن در زمان حبیب هلل خان وبه ویژه مدرسۀ حبیبیه نقش انکارناپذیر دارد،

در بارۀ افکار ومواضع خویش چند بار چنین نوشته است:

« پالن اصالحی بعدی را که من به امیر پیش منودم ،بغض وحسادت ایشان(

یک عده از خشصیت های رمسی و دولتی) به مرور بیشرت گردید . . .نسبت به

حسادت خویش ،به امیر آنرا طوری ارائه کرده واطالع داده بودند که من در
صدد به وجود آوردن یک حزب هنایت با قدرت بوده و قصد دارم رژیم مطلق

العنان امیر را از بین برده و در عوض یک حکومت مرشوطۀ قانونی  . . .بر

قرارسازم .بدخبتانه گفته های غلط وبی اساس آهنا طوری به گوش امیر
رسانیده شده بود که مورد یقین کامل امیر قرار گرفت .بنأ من با دو برادرم که

یکی از آهنارئیس تفتیش مکتب ها ودیگری مدیر مکتب حبیبیه بود ،فورًا به امر
امیردر زندان ارگ شاهی حمبوس شدیم« . . .

منبع :داکرتعبدالغنی .بررسی اوضاع سیاسی آسیای مرکزی .به زبان

انگلیسی .برگردان فارسی ،دوکتور وحید جنفی.ص  .75نارش دوکتور وحید

جنفی و عبدالرمحن جنفی .هبار سال  .1394کابل.
در صفحۀ دیگر:

« . . .کسانی که من را از نزدیک می شناختند با تعجب سوال کرده می

پرسیدند که زندانی شدن من برای چــه؟ آنچه در بارۀ من ساخته واشاعه منوده

ویاسؤ تعبیری که از آن کرده بودند ،طوری وامنود شده بود که من خواهان یک
حکومت مرشوطه( هسمت) که خود دررأس آن فعالیت داشته ام .ولی هیچ کس
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چنان الزام وهتمتی را نسبت به من باور نکرده ،بلکه برعکس چنان هبتانی را

نسبت به من امحقانه ،بی اساس وبدون هیچ دلیل میدانستند . . .از هر کنج
وکنار سواالتی به گوش شنیده می شد که مرشوطه خواهی یعنی چـــه؟ . . .

آنچه من از امیر تقاضای آن را کرده بودم ،نظام وسیسمت اسالمی بود که در

عهد خلفای راشدین وجود داشت .ظهورعالیم وآثاراحیای حقوق مردم کشور

ولو به حداقل آن باعث مرست در حلقه های روشنفکری گردیده از امکانات
حسر گاهان نوین در صبح تاریک به آهنا نوید میداد  ». . .باال.ص81

 « -3زمحت مرگ ما ،چند دقیقه یی بیشرت نیست؛ ولی زمحت حماسبه با مشا
ابدی است  ». . .در مقدمۀ نوشتۀ که پیرامون هفتادوپنجمین سالروز مرگ

عبداخلالق قاتل دمحم نادرشاه نوشته ام ،این خسنان دمحم عمثان خان با

تبرصۀ خمترصی آمده است.

«به دست آوردن خسن ناب  ،خردپذیروجاویدان ،شاید به آن دُر ودانۀ گرانهبایی
ماند که با شکیبایی زمحت آمیزمیرس می شود.

ازمیان اندک خسنانی که از اصالح طلبان امور در دورۀ پادشاهی امیرحبیب هلل
خان به ما رسیده است ،خسنی مه ازدمحم عمثان خان پروانی را داریم که

چون نگینی قیمتدار درانگشرتتاریخ میدرخشد( ».از قمل نگانرده :کتاب سنگ

مه دلی دارد .ص )38

 -4میرغالم دمحمغبار .افغانستان درمسیرتاریخ.ج.اول.صص ص. 719 -718

برای دریافت معلومات بیشرتو آگاهی از نام اخشاص اعدام شده و زندانی،
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مراجعه شود به این منابع:

پروفیسور سید سعدالدین هامشی .جنبش مرشوطه خواهی در افغانستان.
عبداحلی حبیبی.جنبش مرشوطیت در افغانستان.

سید مسعود پوهنیار .جنبش مرشوطیت وقربانیان مرشوطیت.

 -5پروفیسور سید سعدالدین هامشی .جنبش مرشوطه خواهی در افغانستان .ص
صص  .172 -171نارش،شورای فرهنگی افغانستان.1380 .ع.

 -6پاورقی جنبش مرشوطه خواهی در افغانستان ص  275به نقل از یک اجنینیر
امریکایی در افغانستان.

***

اماناهلل خان هم از توپ پرانی دریغ نکرد
امان هلل خان ،مستنطق ،قاضی و توپ دار

در زمان پادشاهی امان هلل خان ،مثالی از دهن توپ پراندن چند تن را
داریم که قصد کودتا ورسنگونی امان هلل خان را داشتند .در رأس آهنا،
دمحم اخرت فرزند ناظر دمحم صفر خان بود .خشص ناظر و فرزندان
او از چهره های مهم اداری ،فرهنگی وسیاسی مهان وقت و سالیان
پسانرتافغانستان استند .آن موضوع به سوی تأمل روی چندین موضوع
دیگر نیز می تواند ما را رهمنون شود .موضوعاتی مانند انگیزۀ چنان
اقدام علیه امان هلل خان ،واکنش شاه و رفتاری را که به منایش هناد.
خواستگاه سیاسی ،یا خود رایی شاه ،خواستگاهی که به عنوان یکی از
عوامل مؤثر داخلی فروپاشی نظام او آسیب زا بود.
اگر مهۀ این موضوعات مرتبط با مه را خنست فرشده رشح دهیم ،این
برداشت حاصل ما می شود که:
دمحم اخرتخان که امین االطالعات حکومت امان هلل خان بود ،حرکتی
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را شکل داد و رهربی منود با قصد رسنگونی شاه .حرکت شکست دید
و نا فرجام با اعدام و زندانی شدن تعدادی پایان یافت .برخی از فعالین
دستگیر شدند.
دمحم اخرتخان و یار وفادارش دالورخان
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به زودی حماکمۀ درباری در داخل ارگ و زیرنظر خشص شاه دایر
شد .شاه درهیأت چنــد گانه ظاهر شد .خودش مستنطق بود ،پرسش
هایی را عنوانی حمکومین در بند که در گوسه یی نشسته بودند ،مطرح
کرد ،پاخس ها را گرفت و شنید ،مکث منود ،خود به داروی نشست
و وظیفۀ قاضی و دادگاه ها را به زودی اجنام داد و دست به صدور
حکم شفاهی یازید .از مجله گفت :اخرتجان و غالم حیدر خان رسحدی،
عبدهلل خان غالم بچه نائب السلطنه ،دمحم امین خان پرس دمحم معر
خان دمحمزائی ،میرزا دمحم علی خان تائب شاعر و از وابستگان دربار

نائب السلطنه و دالورخان پنجشیری حمکوم به اعدام و از دهن توپ پرانده
شوند .حکم شفاهی وعاجل شاه به زودی در تپۀ شیرپور اجرا شد.
شاهی که با تأسف در بند رفتارعبدالرمحان خانی نیز بود
با خوانش دیگر یا نــه خوانش سنتی و رشح واقعه بدون بررسی ،بلکه
مهراه با مطالعۀ ژرفرت وبررسی جوانب آن موضوع از دهن توپ پراندن،
دستور های خشصی را می یابیم که قصد گسست با شیوۀ پدران خویش،
به ویژه ابراز قصد گسست از هنجارهای عبدالرمحان خوانی و حبیب
هلل خانی را داشت و درمعل نیز موارد مهمی را نشان مه داد .با آهنم
آن گونه حمکمه و ابالغ فیصلۀ خشصی شاه را عبدالرمحان خانی می
یابیم .زیرا مهانگونه که در برگهای پیشین دیده ایم ،امیرعبدالرمحان خود
چنین می کرد وفرزندش مه در راه پدر قدم هناده بود .برای حمکومین
نه باز خواستگری بود ،نه فرصتی برای چون وچرا گفنت .جزای صادره
از جانب پدرانش نیز به زودی اجرا می شد با رفتار های هیبت انگیز
وترسفزا.
امرشفاهی وعاجل امیر امان هلل خان که آن چند تن را به دهن
توپ بپرانیــد ،خود رایانه یا استبدادی بود که مشاهبت متام با اوامر
عبدالرمحان خان وحبیب هلل خان داشت.
در یافت ویژه گی های این گونه رفتار وشیوۀ حکومتداری امان هلل
خان ،کلیدی در دست ما می دهد که به قملرو دریافت عوامل سقوط او
ره بربیم .به خسن دیگر متام کاسه وکوزه را حین طرح پرسش هایی که
پیرامون سقوط نظام امانی مطرح اند ،بر رس استعامر و بدخواه امیر یا
انگلیسی ها نشکنیم .و اگر از نقش منفی استعامر چمش پوشی نداریم
ونباید داشته باشیم ،از دیدن وبرمالمنودن این مهم یا زمینه های مساعد
در درون نظام امانی که پیکر او را به ویژه در پسین ساهلای حکومتداری
اش بیشرت می بلعید غافل نشویم.
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این است که موضوع در دهن توپ پراندن اخرتجان وچندتن از یارانش،
به دریافت معنا ومفهوم ومنظور بیت شاعری می ماند ،که فهم جامع آن
مستلزم دریافت روح ومفهوم حاکم در کلیت شعر است .اگر منی توانیم
مجیع منظور شاعری را از یک بیت و یا یکی از بیت هایش بیابیم،
دسرتسی دقیق ومهه جانبه پیرامون افکار وامعال یک نظام و در نظام
های خود رایانه ،دسرتسی دقیق مهه افکار وکارکرد های خشص خنست
نشسته در اریکۀ قدرت بسیار مهم است.
موضوعات مرتبط با دهن توپ پراندن در نظام امانی را بازتر می منائیم:
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می دانیم که در زمان امارت امیر حبیب هلل خان ،جناح بندی های
درباری نیز شکل گرفته بود .مهان جناح بندی و فعالیت ها بود که رسامیر
حبیب هلل را داغان منود و در تداوم خویش رسدارنرصهلل خان را نیز
به زندان فرستاد .رسداری که با وجود نقطه نظریات متفاوت با امان هلل
خان ویارانش و خمالفت متبارز با اصالح طلبان ،برخالف شیوۀ رسداران
پیشینه که برای حل اختالف خویش جنگ وگریز یا شیوۀ وزیر فتح خانی
ودوست دمحم خانی را در پیش گرفته بودند ،از پادشاهی انرصاف
جست ،راه سفر به سوی کابل با قصد بیعت در پیش گرفت )1(.به قول
غبار»مایل به خونریزی نبود ،گرچه طرفداران او نقشۀ جنگ را  . . .هتیه
منوده بودند» اما آنچه امان هلل خان با او اجنام داد ،توطئه آمیز بود .به
این ابراز نظر قاطع نیز پس از حتقیق پیرامون قتل امیر حبیب هلل و قتل
مظلوم بی گناه شاه علی رضا خان دست یافته ام .امیر حبیب هلل خان،
از طرف جشاع الدوله خان ،یارنزدیک امان هلل خان ،مطابق طرحی که
پیشرت در نظر گرفته شده بود ،به قتل رسید )2(.اما رسدارنرص هلل خان
مهتم به قتل شد .واین رفتار شاه جفا آمیز بود.
این گونه جفاها به دلیل شور وشعفی که برای کسب استقالل ایجاد
شد و به دلیل اصالحاتی که در جامعه پیاده شد ،از انظار پهنان ماند.
اما درسینه های تعدادی از آگاهان جای گرفت و جوانه های خمالفت را

بارآورد .یکی از کسانی که از کنه موضوع مطلع بود ،دمحم اخرتخان
بود .او نه تهنا از سالیان پیش با رسدار نرصهلل خان دوستی داشت،
بلکه مقام مهمی در دستگاه حکومت امان هلل خان در اختیارش بود .برای
معرفی بیشرت آن خشصیت ،به اطالعاتی مراجعه می منائیم که نزدیکان
خانوادۀ او با امانتداری نوشته و انتشار داده اند:
پیرامون او از قمل حمرتم کلیم هلل ناظر می خوانیم که:
«  . . .دمحم اخرت ،پرس بزرگ ناظر دمحم صفر خان در سال 1265هـ.
مشسی مطابق  1886میالدی در کابل بدنیا آمد . . .دمحم اخرت خان به
موافقت نظر و متابعت مفکوره سیاسئ پدر خود ناظر دمحم صفر خان،
در زمرۀ هواخواهان و طرفداران راخس و با پاس رسدار نرصهلل خان
نائب السلطنه بود .در آن مقطع زمانی که دمحم اخرت خان مرصوف
پیشربد امور ادارۀ امین االطالعات بود ،به آموخنت و کسب علوم و
لسان خارجی نیز می پرداخت .دمحم اخرتخان خباطر فرا گیری زبان
انگلیسی ظفرحسن آیبک هندی را حبیث معمل خود گزید .ظفرحسن آیبک
در خاطراتش می افزاید که « ...و حکومت افغانی بر ما قیودات خستی
را وضع کرد .در مهین سلسله ،ما را از مزنل واقع در کوچۀ حرضت
شوربازار بیرون کردند و خارج هشر نزدیک منطقۀ باغ باال در قلعه چۀ
ناظر دمحم صفر والی قطغن و بدخشان نظربند ساختند .جائی که از
نزدیکی های آن کسی عبور و مرور نداشت ،چه رسد به آن که کسی به
دیدن ما آید.
ناظر دمحم صفر خشص مورد اعمتاد رسدار نرصهلل خان نائب
السلطنت بود ،فرزند ناظر ،دمحم اخرت وظیفه «امین االطالعات» را
بر دوش داشت ،به اصطالح جدید او رئیس سی آی دی رسدار نائب
السلطنت بود  ...در دوران اقامت در آن خانه ،مرحلۀ آموزگاری من آغاز
یافت .دمحم اخرت مهراه با یک کاتب نوجوان دفرتش که میرغالم دمحم
نام داشت و بعد ها در سفارت افغانستان در پاریس به حیث سکرتر
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اجرای وظیفه می کرد ،جهت آموخنت زبان انگلیسی نزد من آمد.
میرغالم دمحم ختلص غبار را بر خود گزید ،در شاعری به زبان فارسی
در افغانستان مهشور شد و مورد عتاب حکومت وقت قرار گرفت و
رهسپار زندان شد.
چون قلعه چه از دفرت دمحم اخرت بسیار فاصله داشت ،از مهیرنو دمحم
اخرت برای سواری من هفتۀ سه روز اسپش را به دست بیطار خویش می
فرستاد تا جهت درس نزد آهنا بروم)3(»...
 . . .دمحم اخرتخان یک نفر خاص و مصاحب خشصی بنام دالور
خان یا دلوی پنجشیری نیز داشت که تا حلظه اخیر حیات در معیت و
مهرایش بود و هر شش نفر مهزمان در تپۀ شیرپور به توپ ها در عهد
امیرامان هلل خان پرانده شدند.
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در برابر سوء قصد ناکام علیه جان امیر امان هلل خان اضافه از دمحم
اخرت خان هریک غالم حیدر خان رسحدی ،عبدهلل خان غالم بچه نائب
السلطنه ،دمحم امین خان پرس دمحم معر خان دمحم زائی ،میرزا
دمحم علی خان تائب شاعر و از وابستگان دربار نائب السلطنه و دالور
خان پنجشیری که تعداد شان مجعًا به (شش) نفر میرسید ،به توپ امیر
صاحب پرانده شدند .عبدالرحیم خان از خانوادۀ سعدالدین خان قاضی
القضات و حافظ دمحم اکرب خان فارغ شاعر و کتابدار رسدارعزیزهلل
خان پرس نائب السلطنه به خاطر روی خانوادۀ شان که تعداد آهنا مه
ِ
ختفیف جزا
به (دو) نفر میرسد از اعدام (به توپ پراندن) به حبس
دیدند)4(».
از رشح فرشدۀ حال دمحماخرتخان نیز بر می آید که انسانی آگاه و
خمالف رفتاری بود که امیر در برابر رسدار نرصهلل خان اجنام داده بود.
وی پس از آگاهی از شکست حرکت ،با وجود داشنت امکانات فرار ،کابل
را ترک نگفت ،بلکه با تفنگچۀ در دست داشته اش به خود کشی متوسل

شد .خودکشی اش نیز موفقانه نبود .تیر از کنار چمش اش خارج شده
بود .چند روزی را درشفاخانه سپری کرد و به زودی با استنطاق امان
هلل خان ،به سوی توپ مرگ آور فرستاده شد.
رازداری و گرفنت مسؤولیت ،خسن نگفنت پیرامون انگیزۀ سیاسی یا
رهایی رسدار نرصهلل خان ،وفاداری به یارانش در آن حلظات ،مهه
شکومهندانه اند که شادروان غبار هبرت به تصویر آهنا پرداخته است)5(.
امیرامان هلل خان درحالی که خسنان رئیس حرکت کودتایی و گرفنت
مسؤولیت از جانب او را شنید و خسنان یاران او با گفته های اخرتجان
مطابقت داشت ،از داوری جفا آمیز امتناع نکرد. .خسنان اخرتجان در
بارۀ چند تن این بود که آهنا در تصمیم کشنت امیر موافقت نکردند وچنین
نیز بود.
پیرامون این موضوع نیز می نگریم که امر در دهن توپ پراندن از طرف
امان هلل خان ،ناف نابریده از رفتارهای عبدالرمحان خانی داشت .مهان
رفتار خود رایانه یی که به آن ُبعد دیگر ،یا ترقی خواهی شاه آسیب
رسانید .هبرت وپسندیده تر می بود اگر شاه آهنا و پسانرت مالعبدهلل و
دیگران را به حمکمه می سپرد تا رفتار دیگر از خود رایی شاهانه هنادینه
می شد.
منابع وتوضیحات
 -1پیرامون موضوع امارت چند روزۀ رسدار نرصهلل خان در جالل آباد و منرصف
شدن او ،نوشته های بسیاری انتشار یافته است ،اما کاتب فیض دمحم هزاره

که در آن هنگام خودش نیز در جالل آباد بود ،جزئیات موضوع را مرشح آورده

است .مراجعه شود به صص . . . ، 709 -707بیعت نامۀ نرصهلل وخامته

یافنت کارجالل آباد وفرارحاجی عبدالرزاق خان جلدسوم رساج التواریخ تالیف.

67

نگارش مال فیض دمحم کاتب به ویرایش ومقدمۀ دکرتدمحم رسور موالیی که
ازطرف انتشارات امیری درسال  1990خورشیدی در کابل انتشاریافته است.

 -2قتل وبی گناهی شاه علی رضا خان را میرغالم دمحم غبار درصص 745 -744
افغانستان درمسیر تاریخ .چاپ خنست .کابل 1346آورده است .میر دمحم

صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنچ قرن اخیرص  .333مطرح منوده

است .نگارندۀ این سطور با توجه به اسناد و مدارک میرس ومقدور ،درکتاب
قتل های سیاسی درتاریخ افغانستان معارص ،به قاتل امیرحبیب هلل خان و
بی گناهی شاه علی رضا خان اشاره منوده ام.

« -3افغانستان از سلطنت امیر حبیب هلل خان تا صدارت دمحم هامش خان» ــ
خاطرات ظفرحسن آیبک ــ ترمجه فضل الرمحن فاضل ــ ص 120 ،119 .و

 (. 121این خسنان ومنبع را حمرتم کلیم هلل ناظر در نبشتۀ مفصل خویش

آورده است که در منبع مشاره  4در پایان معرفی شده است)

 -4کلیم هلل ناظر».سالله ودود مان» ناظر دمحم صفرخان .دمحم امسعیل « سودا
« .در بیش از دودهۀ پسین ،حمرتم یوسف صفا ،فرزند دمحم ابراهیم صفا،
نواسۀ ناظر دمحم صفر و حمرتم دمحم حیدراخرتپرس دمحم اکرب اخرت ،نیز

در معرفی سیامی موضوع و سیامی سیاسی -فرهنگی خاندان ناظر دمحم

صفرنوشته های متعددی را انتشار داده اند .عالمقندان می توانند به فصلنامۀ

رنگین ،هفته نامۀ امید ،برگۀ حمرتم یوسف جان صفا و آرشیف تارمنای رنگین

مراجعه منایند.

 -5میرغالم دمحمغبار پیرامون موضوع اخرتجان ،صورت حتقیق از جانب شاه
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و دهن توپ پراندن شش تن درصفحه  749افغانستان در مسیر تاریخ چاپ

خنست سال  1346پرداخته است.

***

امیر حبیباهلل «خادم ». . .
و قصۀ والی علی احمد خان
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حبیب هلل که گاهی با لقب حملی کلکانی و مواردی با لقب هشرت یافتۀ
«بچۀ سقو» یاد شده است ،دارندۀ لقب رمسی «خادم دین لوسر هلل»
بود که حرضت صاحبان بر او هناده بودند .گوهشای این امیر حبیب هلل،
با صدای توپ از زمان جنگ استقالل آشنایی داشت .هنگامی که نظام
امانی ومطابق برداشت وپذیرش این قمل ،نظامی به رمغ آرزو های شاه
جوان ،از درون به پوسیده گی رسیده بود و پوسیده گی اش زمینه های
فراز آمدن افراد خمتلف و تشدید وتوسعۀ شورهشا را در متام مملکت
مساعدت می منود .در کنار شورهشای پیشین مناطق جنوبی ،شنوار
ومرشقی ،فراز آمدن حبیب هلل در پرتو رهمنایی های حرضت صاحبان
مشالی شکل گرفت وشورش مست وسویی یافت که کارش به پادشاهی
رسید.
شاه امان هلل خان که در آغاز با کاربرد توپ وطیاره علیه شورهشا

موافق نبود درواپسین روزهای حکومت کم رمق ،اجازه داد که توپ ها
خبروشند وطیاره ها نیز دور بزنند و آتش کنند .در اثر مهین محالت توپ
وطیاره بود که زمخی بر دست ویا شانۀ حبیب هلل نشست که گویی پس
از مداوا تالهشایش را مممص تر منود.
در دورۀ امارت نه ماهۀ او جنگ و غرش توپ ،برخوردهای خشونت بار
کار روزانه بود .اگر در آغاز نوعی مدارا رفتار او را با کارمندان نظام
پیشین مخشص منوده است ،با توسعۀ شورهشا و دریافت گزارش
های حق ویا ناحق ،رسکوب های خونین و اعدا ِم وتوقیف تعدادی از
رسشناسان در دستور کار او قرار گرفت .از آمجنله است ،دوتن برادران
جوان شاه امان هلل و قاضی عبدالرمحان پغامنی.

سرگذشت علی احمد خان
اما استفاده از سالح سنتی توپ دوره های عبدالرمحان خان ،حبیب هلل
خان و امان هلل خان را در وقت امارت وی که بسیار بازتاب داشته است،
در برابر والی علی امحد خان می بینیم .وقتی مدارک در دست داشته در
بارۀ زنده گی والی علی امحد خان را دیدم ،از آهنا کتابی فرامه شد)1(.

70

در اینجا ،قمست هایی از پیش زمینه و موضوعات در پیوند با پراندن
او را با توپ در دورۀ امارت امیر حبیب هلل «خادم دین لوسر هلل» از
آن کتاب می آورم:
حضورامان هلل خان در قندهار( و باردگر اعالن پادشاهی او) معرکه
را گرم منود و نظم وترتیبی برای جنگیدن ایجاد کرد .والی مه از پشاور
به قندهار رفت .زیرا مقامات هند بریتانیه یی منی خواستند او در پشاور
به تالهشای پادشاهی طلبانه بپردازد .والی در کنار امان هلل خان قرار
گرفت .اما برداشت حکومت امیرحبیب هلل «خادم  ». . .یا تبلیغ آن در

جریدۀ حبیب االسالم ،طور دیگری است .در آجنا میخوانیم که « علی امحد
خان بعد از یک اقامت خمترصی درهند ،قندهار رفته با پرس معۀ خود امان
هلل خان ملحق شد ،اما در آجنا تا عرصۀ یک ماه حمبوس بود)2(».
سپاهیان کابل (امارت امیر حبیب هلل ،به منظور مقابله با امان هلل خان،
به سوی قندهار فرستاده شدند.
اما وقتی امان هلل خان که قندهار وافغانستان را ترک گفت ،والی که
یک بار در مرشقی اعالن امارت منوده بود ،در جایش نشست ،بار دیگر
اعالن امارت منود ،با عواقب بعدی.
م.ص.فرهنگ که دراین هنگام در قندهار بود ،برخی از رویداد ها را
درکتاب خاطرات خویش آورده و به مواردی مه در کتاب افغانستان در
پنج قرن اخیر اشاره منوده ست .قول فرهنگ این است که» اردوی حبیب
هلل که به تعقیب امان هلل شاه بسوی قندهار روان بود ،به او(والی) جمال
نداد که پایگاه جدید قدرتش را استحکام خبشد و برسعت خود را به
قندهار رسانده پس از درمه شکسنت آخرین مقاومت قندهاریان در مشال
هشر ،والی ومهکاران او را درحمارصه گرفت .هرگاه مردم هشر با
امیر جدید( علی امحد خان) مهکارمی بودند ،شاید وی میتوانست برای
مدتی از آن دفاع کند .زیرا هنوز برج و باروی هشر امحد شاهی آباد و
برای قلعه بندی مناسب بود .اما کمرت کسی برای والی عالمقندی قلبی
داشت .حتی ارکان دولت او از مجله عبدالعزیزخان ،بارکزایی که بعنوان
صدراعظم تعیین شده بود ،با رسیدن قوای دمشن از دروازۀ مست مقابل
فرار منوده از بیراهه خود را به بلوچستان انگلیسی کشاندند .یک تعداد
از مردم هشرخصوصًا غلجائیان با امیرحبیب هلل مایل بودند و عدۀ دیگر
بی تفاوت)3(». . .
این عامل قبیله یی اختالفات نیز افزون بر عوامل دیگر شد و پای والی
را در گودالی فروبرد .گویند «یکنفر از رسان غلجایی دروازۀ کابل را که
درمشال هشر واقع بود ،بروی نیروی مهامج باز کرد .علی امحد خان
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چون از این موضوع آگاهی یافت برای مقابله با دمشن به آنسو شتافت،
اما مهراهانش او را ترک گفتند و تهنا یکنفر بنام سدوخان با او باقی
ماند که او مه در بازارکابل زمخ برداشت)4( ».
چند خسن از او در پیوند با یار زمخی اش بیاوریم که اگرآهنم گفته
نشود ،بی انصافی است:
این علی امحد خان عاشق پادشاهی ،از مجله کسانی نبود که یار
زمخی را تهنا میگذارند .تن زمخی سدو را بردوش کشید و به خانۀ یک
تن از هزاره های قندهار که شاید از دوستان خشصی او و یا سدو بود،
پناه برده خمفی شد.
اما به زودی او را گرفتند .پهنانگاه اش مه توپخانه نام داشت .گویی
رسنوشت او با نام توپ رمق خورده بود .زیرا قوماندان توپچی عبدالقیوم
خان رهربی معلیات دستگیری او بود .در آن هنگام در هشرمه فریاد
غرش توپ وخشونت مهه جا را فراگرفته بود .به قول فرهنگ« ،قلعه بندی
برای یکامه طول کشید .دراین مدت هر روز صدای توپ وتفنگ از داخل
وخارج هشر بلند بود و یگان ُگــــله به خانه ها ی هشر مه میرسید) 5(»...

دستگیری و اعدام والی
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مهکاران قوای امیرکابل در قندهار ،پناهگاه او را اطالع دادند .والی به
زودی دستگیرشد .در غل وزجنیرش کردند و با آن وضع به سوی کابل
فرستاده شد.
والی را نزد امیر کابل بردند .گویند امیرحبیب هلل او را رسزنش
منود وبه حماکمۀ لفظی کشانید وتند گفت .دوکتورعبدالشکورلطیف ،ترتیب
کنندۀ خاطرات پدرش ،جرنال عبدالطیف خان ،از زبان پدر خویش ،چنین
نقل میکند:

« والی علی امحد خان برای حبیب هلل اظهار داشت ،مرا اعدام نکنید.
منبعد برای مشا خدمت میمنایم .حبیب هلل برای والی علی امحد خان چنین
گفت :به خرسه بره ات خوب خدمت منودی که برای من بمنایی)6(». . .
جمریان ام ِر امیر ،او را بردند به سوی تپۀ شیرپور.
والی را پیش از اینکه به اعدامگاه بربند ،برای تهشیر و حتقیردر هشری
گشت وگذار دادند که روزی بر مسند والیت آن نشسته بود.
غبار می نویسد:
«هنگامی که او را دست بسته و با رسبرهنه  -قبل از کشنت -بغرض تهشیر
در بازارهای کابل میگشتاندند ،او با مهان قیافت مردانه وبروهتای تابداده
با بی پروایی راه میرفت و بروی کابلیان لبخند میزد .دکانداران ورهروان
گرچه گذشتۀ او را خوب منی دیدند ،اما رشادت امروزۀ او را در برابر
مرگ با دیدۀ حتسین بدرقه میکردند تا صدای توپ را شنیدند . . .او را
دردهن توپ بسته و درهوا پاشان منودند)7(.

والی در کنار توپ
معلوم است که والی را با تن خسته وزله و روانی که میتوان از انسان
قرار داشته در فاصلۀ چند قدمی با مرگ انتظار داشت ،به سوی تپۀ
شیرپور برده اند .به سوی تپۀ که به دلیل غصب زمین های دولتی وجماور
آن از طرف برخی دوستان حامد کرزی« ،شیرچور» نام گرفته است .اما
آجنا این شیفته و عاشق سینه چاک و شکست یافتۀ به دست آوردن مقام
پادشاهی افغانستان ،با مترکز جالبی خسن گفته است .قصه اش چنین
است:
«زمانی که والی را میخواستند به توپ بپرانند ،خشص مؤظف گفت:
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والی صاحب پشت تان را دور بدهید.
والی با خمش طرف وی نگریسته و گفت :بچیم مه پشت دور ندادیم.
آنگاه سینۀ خود را به دهن توپ گذاشت و مرگ را با جرأت استقبال منود»()8
باری مه شنیده ام که وقتی از نزدیکی های ده افغانان به سوی والیت
کابل گذر می منود ،به سوی مردم نگاه میکرد ،عابرین مه با رس و یا زبان
سالم میدادند .والی در برابر سالم مردم کاله خویش را از رسبرمیداشت
ولی آنرا درکنار جوی میگذاشت .کاله دیگری را بر رس ی هناد.
این را نیز شنیدم که پس از آنکه با توپ پرانده شد ،کله اش با بروت های
تابدار در یک حویلی افتاده بود .در آن هنگام زنی مشغول لباس شویی بود.
از فرزندان او چنین نام برده شده است:
«علی امحدخان سه پرس داشت :غالم دمحم ،نورامحد و سلطان امحد که
آخری خواهرزادۀ امان هلل خان بود .دخرتش مهریه ،مهرسعبداحلی عزیز
بود .عزیز در دوران سلطنت دمحم ظاهرشاه عهده دار پست های مهم
دولتی -از مجله وزارت پالن ( - )1964 -1960بود)9(».
در جریدۀ حبیب االسالم ،هنگام دستگیری و گزارش رسگذشت خمترص
والی در قندهار ،از قتل یک پرس او نیز تذکر رفته است)10( .
از معلومات باال بر می آید که وی افزون بر سارا سلطان (رساج البنات)
خواهر امان هلل خان ،مهرس دیگری نیز داشت.
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تشبث های خشصی ام برای دریافت اطالعات بیشرت از او و حال
فرزندانش شاید ادامه بیابد .آنچه اندکی بیشرت براطالعات ارائه شده
از جانب جناب آصف فکرت به دست آمد ،این بود که پرسانش وفات
منوده اند .دخرتش مهریه خامن ملقب به گل جان ،مهرس عبداحلی عزیز
(در امریکا) فوت کرد .دخرت دیگر والی ،طاهره جان ،هنوز در برلین زنده
گی دارد .مهرسش داکرت امحد کبیر بود .متأسف هسمت که آرزویم برای

مسافرت به برلین و دیدار با خامن طاهره کبیرمعلی نشد .برایم گفته شد
که بسیار ضعیف است.
بیشرت از والی علی امحد خان گفتیم ،این را نیز بیاوریم که توپ از
رسخشص امیر کلکانی دست بردار نبود .هنگامی که قوای مناطق جنوبی
کشور در نزدیگی های کابل رسیده بودند ،ارگ هدف گلوله های توپ ها
بود .جنگ قدرت بود .جنگی که توپ وتفنگ اش بیم آنرا نداشت که مبادا
آن تعداد از اعضای خانوادۀ دمحم نادر خان که در ارگ به رس می برند،
طعمۀ خشونت گلوله های توپها شوند ،می غریدند .در اثر اصابت گلولۀ
یکی از مهان توپها بود که حریقی ایجاد شد و کار را به آجنا کشانید
که امیر وتعدادی از یارانش ارگ را ترک بگویند وبه سوی مشالی بروند.
هنگام خسن راندن از توپ ،خسن های دیگر نیز می رویند که برخی را
بی ماسبت خنواهد بود اگر اینجا بیاوریم:
 شنیده ام ،خشصی که هدف توپ یا ارگ را تعیین منوده بود ،یعقوبحان نام دارد .این یعقوب خان در زمان پادشاهی امان هلل خان ،در
یکی از دانشگاه های نظامی فرانسه درس خوانده بود .گویند که دمحم
ظاهرخان(پسان دمحم ظاهرشاه) ودمحم داؤود خان ودمحم نعیم خان
از مهصنفی ها ویا دوستان وی بودند .ساهلا بعد که دمحم ظاهر شاه
بود و دمحم داؤود خان قوماندان قوای مرکز ،دمحم یعقوب خان توپچی
در قوای مرکز وظیفه داشت .گناه نکرده ،روزی با خمش دمحم داؤود
خان مواجه شد که در نتیجه سالیان ممتادی در زندان افتاد.
 این را مه موثق شنیده ام که دمحم یعقوب خان ،خرسبره ( برادرمهرس)مرحوم میر غالم دمحم غبار بود .مرحوم غبار در بارۀ وی می نویسد که» . . .
جوان حتصیل کرده در فرانسه (دمحم یعقوب خان کندک مرش توپچی) که
به طرفداری شاه امان هلل خان به جدیت خدمت کرده  ،و در عهدبچۀ سقو به
مهین سبب حمبوس شده بود ،تصورات گروه اول روشنفکران ( روشنفکران
نا امید) را در طی یک نرث خمترص ی از زندان چنین تصویر منود:
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« من در این اوقیانوس بدخبتی حمکوم به فناسمت  ». . .بقیه را می توان
در کتاب افغانستان درمسیر تاریخ مطالعه منود)11( .
چند خسن در بارۀ یعقوب خان ورفع اشتباه نوشتۀ منسوب به او:
اما در پیوند با خسنان باال واین توپچی حتصیلکرده و آگاه ،چند گپی
است که بیاید:
 -1اگر توپهای که ارگ یا اقامتگاه امیرحبیب هلل «خادم  ». . .را حتت قوماندۀ
دمحم یعقوب خان هدف گرفته بودند ،پذیرفته شود و خسن مرحوم غبار را
نیز تائید منائیم ،زیرا با وی روابط خویشاوندی نزدیک داشت ،باید این را نیز

بپذیریم که وی در آنروز ها از زندان امیر آزاد شده است.

 -2خسنانی را که مرحوم غبار در صفحات  835و  836با نام دمحم یعقوب خان

آورده است ،از یعقوب خان نیستند .خبش هایی از این خسنان دردآمیز از

کتاب «گلهایی که در جهمن میرویند» توسط طرف دمحم یعقوب خان (غند مرش

توپچی) رونویسی شده اند .کتاب نامربده از یک نویسنده و روزنامه نگار ایرانی
با نام دمحم مسعود است .میان منت دیده شده از طرف نگارنده که تاریخ چاپ

سال  1357خورشیدی را دارد ،با متنی از رونویسی را که مرحوم غبار آورده
است ،اندک تفاوهتایی را می نگریم)12( .

 -3برداشت نگارنده این است :دمحم یعقوب خان که ساهلا در زمان پادشاهی
دمحم ظاهرخان و قدرت مندی دمحم داؤودخان زندانی بود ،با قمل خود از روی
کتاب نامربده حمتوی این صفحات را که بر دل اش نشسته بوده اند ،رو نویسی

76

منوده است .بدون آنکه منبع و یا نام کتاب را ومؤلف را بیاورد .البته رضورتی
مه نداشته است که آن نشانی ها را بیاورد .زیرا به آهنا به عنوان خسنانی دیده

که بیان حال طاقت سوزش بوده اند ،نه به عنوان منبع کدام کار حتقیقی .پس

از وفات دمحم یعقوب خان ،خویشاوندی وی با مرحوم غبار ،سبب شده است که
این نخسه برداری وشاید مه مطالب دیگر در اختیارغبار قرار بگیرند .پس یعقوب
خان و غبار را تقصیری نیست .اما اگر ما یاد این موضوع نکنیم ،تقصیری بر

گردن داریم وجفایی را درحق موضوع و دمحم مسعود مرتکب خواهیم بود.

***
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دورۀ نادرشاهی و توپ
« . . .روزانه بار بار صدای توپ از کنار تپۀ مرجنان هشریان کابل را تکان
می داد که حکومت خمالفین خود را به وسیله آن توپها پارچه پارچه می منود».

حکومتی که با توپ نیز بسیار کشت و هراس آفرید
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دورۀ گذرای امارت نه ماهه به پایان رسید و پادشاهی دمحم نادرخان
اعالن شد .حکومتی که القاب «جنات خبش ازرشِ دزدان و سقویان»
را نیز برخود هناد .اما در حکومت «جناتبخش» توپها بیشرت به صدا
درآمدند و دزدی های عرصی اما کمرت شناخته شده ،باب روز شد .اگر
باورتان منی آید ،ورق های تاریخ آمدن خانواده یحیی خان را در زمان

امیر عبدالرمحان خان ببینید .امیر برای آهنا خنست درجایی که شفاخانۀ
علی آباد نام گرفت جای داد .مهینطور دیده شود که پس از برگشت
وترصف قدرت چه داشتند و پساهنا ،این مهه باغ و زمین ،طال ،پول نقد
و خانه ها را از کجا کردند؟ .از مثره وحاصل کار پاک دستان؟! که اصلن
پذیرقتنی نیست.
و توپ خشونت آمیز حکومت نادرشاهی کسانی را قطعه قطعه کرد
که سزاوار اندیشیدن است .تأمل بر موضوعات باال که در پیشینه ها
ممنوع بود ،نتیجه اش ،ذهن نشین شدن غلط باوری و نفوذ جعل در تاریخ
نگاری شده است .از مهان روی مه است که وقتی در سالیان پسین
پای بازنگری تاریخ درمیان آمده و واقعیت های سانسور شده زمینۀ
ابراز یافته اند ،پذیرفته گان تاریخ دستوری -درباری ،خوی گرفته گان
با تاریخی ناشی از لزومدید های «جناتبخش» ها ،خنست با تعجب با
آن نگریسته اند .حتا حتصیلکرده گان با ادعا که جسارت درک بازنگری
و ره یافنت به واقعیت های تاریخی را ندارند ،از تغذیه گاه مهان تلقیات
تاریخ غلط دستوری خسن می آورند .دریافت تأثیر توسل به خشونت و
غصب در کل افغانستان به عنوان مالکیت خشصی حکومت خاندانی ،با
پیامد های زیانبار و زراندوزی در پرتو امعال خشونت باید شناخته شده
و جدی گرفته شود
برای تخشیص حمتوی کاربرد خشونت که آنرا با مناد توپ درنظر گرفته
ایم ،بنیادهای حکومت نه ماهه و حکومت دمحم نادرشاه نیز متفاوت اند.
مست دهنده گان یا روحانیت سیاسی در حکومت امیر حبیب هلل ،تکیه را
بر نفی ارزهشای مادی ،حتول طلبانۀ جامعه و مطرح منودن ،باال دستی
دین بر دنیا مطابق تلقینات مالهای بزرگ در نظر وتبلیغ داشت که واحض
ترین زبان گویای تبلیغی آن جریدۀ حبیب االسالم است.
در هیآت آن دیدگاه مجع شدن بر دور دین اسالم خسن روز بود ،نه
کینه ورزی وکینه گسرتی قومی .در حالی که مشاوران و مست دهنده
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گان شورش مشالی او را ترک می گفتند ،بنیاد رفتار و آرزومندی های
دمحم نادرخان برای ترصف قدرت از حتریک احساسات قومی -قبیله
یی ،مستی ومنطقه یی شکل گرفته بود .اگر دمحم نادرشاه امضأ
بر روی قرآن جمید را با استفادۀ ابزاری و بدعهدی در پیش گرفت و
مقاومت حبیب هلل را شکست ،از این بنیادهای متفاوت حاکی است .شاه
جدید درحالی که به هبره گیری های مستی و قومی ادامه داد ،برای ما
با رویکرد متفاوت ،این درس تاریخی را برجای هناده است که واقعیت
کارکرد دین اسالم علی الرمغ هر نوع تبلیغ روزانه وشبانه در هرجای،
این بوده است که کمر وحدت اقوام وقبایل و ملیت ها را نبسته و آهنا را
جز در تبلیغات درمعل به احتاد و وحدت نرسانیده است .یگانه موردی که
از آن میتوان نام برد ،مجتع وگرد مه آمدن مقطعی هنگام شورهشای
ضد جتاوزی بریتانیه بود .در حالی که در مبارزه با قوای شوروی ،اگر
الف وگزاف دور از واقعیت کنار گذاشته شود ،عالیق واحساسات قومی
وقبلیه یی ،مستی چه در شکل گیری تنظیم ها ،در جدا بودن و چه در
حنگهای های کابل سوزانه ،مکنوناتی را تبارز داده است با شدت وحدت
قومی -قدرت جویانه که متدین بودن آهنا نتوانسته است ،چنان عالیق را
مهار کند.
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اگر تا حال در این زمینه کجروی ،برتری خواهی ،قوم ستیزی ،حتقیر
وتوهین می بینیم ،یکی از علل وعلل اجمتاعی تاریخی وبا انگیزۀ سیاسی
آن در اهداف قدرت طلبانۀ دمحم نادرخان مهشود بود که هنادینه شد.
نتیجۀ حتریک جنوبی و استفادۀ ابزاری از احساسات قومی ،خشونت
قومی ومستی را به شدت ایجاد منود .مفقود بودن راه رفتارهای
خردمندانۀ برای ملت شدن نیز از نتایج آن بود که به درازا کشید.

زیان های توپ های نادرشاهی
ِامعال خشونت دورۀ حکومتداری دمحم نادرشاه و صدارت برادرش
رسداردمحم هامش خان ،زیان های دیرپای به افغانستان ومردم ما
رسانیده است .در کنار قتل های دسته مجعی ،فردی و زندان های
خموف ،توسل به توپ ،با انگیزۀ بیشرت ترسانندۀ آن ،طرف توجه حکومات
استبدادی -خانواده گی بود .طی یک نبشته در این باره می خوانیم:
« در آن وقهتا روزانه دوسه مرتبه جارچی در حالی که رس بریده یی را
بر رس نیزه گذاشته می بود در بازارها جار می زد:
وای به حال کسی که با حکومت خمالفت کند .کسی که خمالفت
کند ،سزایش از این بدتر خواهد بود.
و مه روزانه بار بار صدای توپ از کنار تپۀ مرجنان هشریان کابل را
تکان می داد که حکومت خمالفین خود را به وسیله آن توپها پارچه پارچه
می منود)1(« .
دمحم نادرشاه و درتابعت از او برادرانش که برای جامعه نوعی از
برداشت و بدیلهای داشتند ،پس از ترصف قدرت به ابزارهای حتقق
آن دست یازیدند .زمانۀ تبارز آهنا را نیز در حکومتگری و پیاده منودن
اصالحات امان هلل خان و واکنش با شورهشای برخاسته با شعار ها
وقرائت های دینی از اسالم واصالحات میتوان برمشرد .مواردی که
رساجنام کار شاه امان هلل ودمحم نادرخان را به جدایی کشانید ،گونۀ
برخورد با شورشیان مست جنوبی است .اما از عدم مهنوایی او با شاه
امان هلل در زمینۀ اصالحات نیز خسن رفته است .متأسفانه جزئیات را
دردست نداریم .آنچه از جزئیات میتواند برای ما توضیحی را فرامه کند،
رفتار نا خوشایند او با سایر ارکان حکومت امانی و کارکردها ورفتاری
است که هنگام حکومتداری عقده منشانه امعال منود.

81

خنستین رفتارخشونت آمیز وسزاوار حمکومیت دربرابر امیرکلکانی بود
که بنابرباورداشت های مردم و رعایت یک عرف پسندیده ،حرمت قرآن
فرستاده شده ودارندۀ امضا شاه جدید را داشت .اما حکومت خود رأی
وی با آهنا رفتاری در پیش گرفت که مه حمیالنه بود ومه تفرقه افگنانه و
واکنش برانگیز .امیرفرار کرده ویارانش اش را با فرستادن قرآن جمید
به کابل خواست اما آهنا را خنست زندانی منود وبعد از چند روز امر داد
که در حمرض عام تیرباران واعدام شوند .اجسادشان را به دارآویخت و
درجای نامعلوم روی مه ریخت وزیرخاک کرد .اما پس ازاین معل ،با توجه
به جتاربی که از مردمان جنوب کشور آموخته بود ،گویا برای دخلوشی
آهنا اعالن کرد که نظر به خواهش شان ،حبیب هلل ویارانش را به آنان
سپرد و درنتیجه اعدام شدند.
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با این نیرنگ دل تعدادی را اگر خوش منود ،درسوی دیگر ،بی باوری
مردمی را در معل تبارز داد که آرزومند بودند با آشتی شاه جدید وامیر
پیشین ،روی جنگ دیده خنواهد شد .مردم مشالی که در برابر امعال سمت
شوریدند ،حکومت دمحم گل خان مومند یا خشصی را برای ریخنت خون
و تبعید آهنا با قوای نظامی فرستاد که آمیزۀ از تعصب و نفرت قومی بود
و کارنامه های ظاملانه وخشونت آمیزاش را که بنیاد نفرت وخمش قومی
داشت ،کهن ساالن مشالی بارها حکایت منوده و درج برخی برگهای
تاریخ شده است .با وجودی که از ابعاد این خشونت در چند دهۀ پسین
خسن گفته شده است ،اما متأسفانه هنوز مه صفحۀ مکمل از رویداد
ها ،از قتل ها ،تبعید ها و به آتش کشیدن های که در پرتو لزوم دیدهای
دمحم نادرشاه ،دمحم گل خان مومند و سایر معال حکومت مسؤول آن
اند ،فرامه نیامده است.
حکومت نادرشاهی افزون بر لشکرکشی با توپ وتفنگ به سوی مشالی،
با استفاده از توپ ،کینه توزی با جرنال پینن بیگ خان را نشانه گرفت که
در جنگ ها از او شکست دیده بود .بعد استفاده از توپ را برای ترساندن

و از میان برداشنت گل های رس سبد جامعه ،بی گناهان و غنیمت های
گرانهبا به کاربرد.
تا هنگامی که موفق به پیدا منودن و نوشنت
نامهای مهۀ آنانی شویم که در آن دوره با
توپ پرانده شدند ،از حال چندعزیزمغخوار
وطن ومردم ،اطالعاتی را می آوریم که با
غضب استبداد وابزار توپ آن مواجه شدند.
دمحم نادرشاه ،پس از دادن دستور قتل
عبدالرمحان خان لودین در قرص دلگشا،
چند عزیز دیگر را با توپ بکشت)2( .
پیرامون این هشید (عبدالرمحان لودین)،
نظریات و چگونگی قتل او در کتاب پایین نوشته ام.
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فیض محمد خان باروت ساز
مرحوم غبار مینویسد:
«فیض دمحم باروت ساز که قبلًا یک پای خود را در آتشبازی جشن
اساقالل باخته بود ،از یک پای دیگر زوالنه شد ومتعاقبآ در دهن توپ پارچه
پارچه گردید .یکی از جراید برلین عکس ایمنرد یک پا را در نزدیک توپ با
تعجب وتنفر از اینگونه کشتار منترش ساخت.فیض دمحم خان در نزدیک
توپ به نادرشاه خست ناسزا گفت)3( ».

تاج محمد خان بلوچ پغمانی
به نقل ازغبار« :تاج دمحم خان پغامنی را شاه احضار کرد و بگفت تا
او را درتپۀ شیرپور در دهن توپ بستند وآتش کردند)4( ».
پیرامون تاج دمحم خان بلوچ پغامنی که در چند کتاب معطوف بر حال
مرشوطه خواهان و قربانیان استبداد کوتاه نوشته هایی را دیده ایم،
لطف وحمبت دوتن از عزیزان ،بانو نوریه حقنگر و جناب محید بلوچ ،سبب
شد که عکس ومعلومات تازه از حیات وی ورابط اش با عبدالرمحان خان
لودین هتیه شود.

از نامۀ محترم حمید بلوچ
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« ...این عکس خانواده گی است که جبز نزدمن پیش کسی دیگر نبوده
ومن آنرا بمشا  . . .منحیث حتفه ارسال کردم  .برای اینکه برایتان واحض
شود اندکی معرفی میکمن مرحوم دمحم حسن خان بلوچ فرزند هشید
تاج دمحم خان بلوچ پدر کالن من است .روزی نادرشاه تاج دمحم خان
پغامنی بلوچ وکسان دیگری را به ارگ خوسته بود ،مهکاران از آوردن
هر کدام آهنا به شاه احوال میدادند .وقتی برایش گفتند که تاج دمحم
خان را آورده اند ،مهین که شاه او را دید ،بدون انتظار وتعلل گفته بود:

بربیدش که در دهن توپ پرانده شود .برای حمبس مه نیست .زبان وقمل
او خطرناک است.
تاج دمحم خان گفته بود :من وتو روز آخرت!
قابل یادآوری میدامن که تاج دمحم خان در اوایل و زمان خودش ختلص
منطقه یی وقومی نداشت .پسانرت او را پغامنی وبلوچ لقب دادند که با آن
حاال هشرت یافته است .زیرا پدرش بلوچ بود و منطقۀ بو دوباش او ،پیش
از اینکه کابل سکونت اختیار مناید ،پغامن بود.
هشید عبدالرمحان لودین مامای پدرم است .لودین مهان یک قطعه عکس
دارد که در هر جا دیده میشود آنرا مه از خانه ما دوستان برده کاپی
منوده بودند.
اسناد دیگری مه داشمت که متاسفانه در جریان جنگی های کابل ازبین
رفت .خانۀ ما قرار گاه یک حزب شد ومتام داروندار ما را تاراج کردند.
اما اسنادی که برایم ارزش بسیارداشت باختریب مزنل ما مهه ازبین
رفت .آن اسناد عبارت بود از:
نامه عبدالرمحان لودین به خواهرش که مادر کالن من میشد.
خاطرات کامال بکر وخشصی دوران مرشوطه را که به خواهش من ،پدر
کاالمن در پانزده ورق کاغذ سفید نوشته بود.
مسأله دیگر که قابل یادآوریست :شش جلد کتاب سواد آموزی کاکا سید
امحد خان لودین که به طرزکاکا معروف است ،درخانه نزد پدر کالمن بود.
منیدامن که پوهاند اصغرخان از کجا خربشد با تذرع آنرا از پدر کالمن
برای مطالعه به امانت برد ،اما آن امانت را پس نداد ،که گپ به نزاع مه
کشید .مگر از گرفنت کتاب ها منکر شد ومانند نادر شاه خوخنوار قسم
وقران کرد که من آهنا رانگرفته ام.
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از نامه های بانو نوریه حقنگر
کاکاسید امحد قندهاری وتاج دمحم بلوچ پغامنی در زندان با مه بودند.
وقتی حیات النسأ که دخرت 12یا 13ساله بود ،در روزهای پایوازی به
زندان می رفت ،این دو مبارز نستوه ،گفته هایشان را به عقب دامن دخرت
کاکاسید امحد ،کوتاه می نوشتند وبرای دوستان خود می فرستادند.
زمانی که متوجه شدند خطری این دخرت نوجوانش را هتدید می کند،
در زندان کاکاسید امحد خان قندهاری به تاج دمحم پغامنی گفت که من
دخرت خود را به دمحم حسن بچه ات دادم.
قابل یاد آوری است که پایواز تاج دمحم خان ،پرسش دمحم حسن خان
بود که در متام جمالس سیاسی اش با پدر مهراهی داشت.
نامزدی بابه جامن و بی بی جامن (پدر کالن ومادرکالن بانو حقنگر) در
زندان فیصله شد ومرامس نکاح طبق هدایت پدران عاجل برگزار گردید.
بی بی جامن حیات النسأ یکی از شاگردان دوره اول مکتب مستورات
در زمان شاه امان هلل خان است که بسیار خوش خط وخوش نویس
بود وقصه می کرد که اولین امتحانی را که دادم شاه امان هلل در عقب
نشسته واز ما سوال می کرد.
بابه جامن (دمحم حسن خان) که از روز اعدام پدر خویش اطالع داشت،
حکایت کرد که:
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با یک خریطه سان سفید ،مهردیف مبارزین باهشامت که پدرش شامل
آهنا بود ،با آهنا به سوی قتلگتاه میرفمت  .پدرم (تاج دمحم خان) متوجه
حضور من شد .زمانیکه نام تاج دمحم بلوچ پغامنی خوانده شد ،پدر
عاجل به طرف من (دمحم حسن خان) دید وبا نگاه های معنی دار و
پدرانه برایم فهامند که از اینجا برو ،این جا ایستاده نشو.
بانو حقنگر می افزاید :بابه جامن برایم گفت :من خیلی از خود استواری

وجشاعت نشان دادم که پدرم ناراحت نشود در گوشه یی ایستادم و
حصنۀ پراندن پدر را توسط توپ می دیدم که حلظۀ بیش منانده بود .پدرم
اجازه خواست که درکنار توپ مناز خبواند .دو رکعت مناز خواند و با
آخرین نگاهایش مرا میدید .اماتوپچی یا جالد ،دیگر برایش وقت نداد.
فورآ چمشانش را بست وبه دهن توپ ایستادش کرد .تا نگاه کردم توپ
صدا کرد .دویدم که توته های از بدن پدرم را پیدا کمن ،اما فقط یک توته
دستش را با چند پارچه گوشت هایش پیدا کردم .مهه را مجع کرده ودر
مهان خریطه سفید در دست داشته هنادم ودویده دویده به خانه رفمت .آن
پارچه ها را تشییع جنازه منودند وبه هشدای صاحلین خاموشانه در
پهلوی مقربۀ عبدالرمحن لودین ،برادرعروسش که پیشرت به امر نادرشاه
در قرص دلگشاه به هشادت رسیده بود ،دفن کردند.
زمانیکه بابه جامن موضوعات را برای من قصه می کرد ،من مهه را
نوشته بودم .گاهگاهی که مرا به کوچۀ علیرضاخان وکوچه گدری وسه
دکان چنداول وسیمنا هبزاد می برد درجریان راه این موضوعات را مه
نقل می کرد .یک بار که من صنف شمش مکتب بودم ،دسمت را گرفته
به یک کوچه دور زد وگفت که بیا یک مرد بزرگ این جاست .دق الباب
کرد .در را با احرتام باز کردند وما داخل حویلی شدیم .مزنل مرحوم
عبداهلادی خان داوی بود که در حصن حویلی در یک چپرکت با ریش
سفید انبوه آرام نشسته بود .یک چوری سفید به دستش بود که آهسته
آهسته آنرا تکان می داد.
وقتی بابه جامن را دید از جا تکان خورد ،گفت:
« بیا ،بیادرزاده خوش امدی .خوب شد که دیدمت بشین قصه کن در بیرون
ها چه گپ هاست» .بابه جامن گفت که این نواسه ام است که خواست مشا
را ببیند ومشا از گذشته ها قصه کنید)5(.
***
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خواستگاه سیاسی توپ پرانی حکومت نادرشاهی
دمحم نادرهنگامی که امیرحبیب هلل «رساج»...هنوز زنده بود ،ازداشنت
افکار سیاسی ،اختالفات وموضعگیری ها با سایر جناح بندی ها بی
هبره نبود .با آنکه سند موثقی در دست نداریم که از مهان وقت در پی
کسب قدرت بود ،ولی خسنی از غبار را داریم که از احمتال و بعید به
نظر نرسیدن متایالت قدرت طلبانۀ او حاکی است .غبار هنگام رشح
تدارک اقدامات کودتایی امان هلل خان (عین الدوله) وایجاد یک حلقه علیه
امیر حبیب هلل خان می نویسد « :عین الدوله میدانست معویش (رسدار
نرصهلل خان نایب السلطنه) بعد از حصول سلطنت یکقدم در راه ترقی
وحتول کشور برخنواهد داشت ،هلذا او خشصا در پی بدست آوردن
اقتدار بود .بعدی نیست که در داخل این حلقه اخشاص مقتدر وادعا
دار دیگری نیز بودند که با وجود مهراهی ظاهری با عین الدوله ونایب
السطنه ،هیچ کدام آنانرا منی خواستند وطالب سلطنت برای خود بودند».
()6
با آنکه در ابراز نظر غبار نام دمحم نادرشاه نرفته است ،اما میتواند
پذیرفته شود که با توجه به زمان نگارش کتاب و دشواری های که دامنگیر
او بود ،نام بردن از او به درستی درد رس افزا تلقی شده است .اما
هنگامی که جلد دوم را در هوا و فضای دیگر نوشت ،نظریات خود را با
وضاحت ورصاحت مطرح منود.
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قدرت طلبی دمحم نادرخان را زنده گی بعدی او میتواند حصه بگذارد.
نادر از قتل امیر حبیب هلل مطلع بوده وبا امان هلل خان در زمینۀ برداشنت
امیر حبیب هلل تفامه داشت .با رفرم های امانی از عدم موافقت او گفته
شده است .وقتی پس از برمه خوردن بیشرت مناسبات با امان هلل خان،
وظیفۀ سفارت را نیز ترک گفت ویا سبکدوش شد وبرادران اش با او
پیوستند .آنگاه که رهسپار افغانستان شد ومانند ،رسدار (امیر چند

روزه) عنایت هلل خان و دیگران که افغانستان را ترک گفتند و گوشی
گیری منودند ،فرانسه را ترجیح نداد و روی به جنگ آورد .میتواند حاکی
از متایالت پیشین او نیز باشد .زیرکی وهوشیاری سیاسی اش برای
رسیدن به هدف که آنرا در راه هند و درجرگه های قومی پهنان می منود،
نیز باالتر از امان هلل خان به نظر می آید .این آدم دارندۀ فکر وطرحی
برای افغانستان نارضایتی بریتانیه را از امان هلل خان نیز میدانست که
از آن با موفقیت هبره برداری نیز کرد .مهین آدم با چنان افکار ،اگر از
امان هلل خان با ظاهر ارام اما دل پردرد وانتفام جویانه در مست جنوب
کشور تالش بی وقفه داشت ،یاران و دوستان و دست پرورده گان دورۀ
امانی و فارغ التحصیل های آن دوره را نیز در هیأت فکری و سامانه
های حکومتداری مطلوب منی شناخت.
یکی از آن موارد برخالف دورۀ امان هلل خان ( وبه رمغ موجودیت چنان
عالیق کم رنگ نزد امان هلل خان)عدم هسیم منودن افراد خارج قوم وقبیله
در امورکشورداری است .امان هلل خان از اتکا به دمحمولیخان ،جشاع
الدوله خان ،محمود سامی و بسا کسان دیگر رویگردان نبود که برای
شان وظایف مهم مملکتی را بدهد حتا دمحم ولیخان را هنگمل مسافرت
اروپایی کفیل سلطنت تعیین منود.

محمد ولیخان شخصیتی که قربانی کینۀ استبدادی شد
اما دمحم نادر وقتی که مقام
پادشاهی را به دست آورد،
دیدیم که با آن افرادی که مهراه
با امان هلل خان کشور را ترک
نگفته بودند ،چه کرد .غالم نبی
خان را نیز با حیل ونیرنگ
وارد کشور کرد و کشت .پس
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بسیاری از ارکان نظام امانی و طرفداران پیشین و طرفدار بازگشت
امان هلل خان که در حکومت امیرکلکانی نیز (جز چند تن) تیر باران و
یا به دهن توپ پرانده نشده بودند ،رسنوشت شان برای دمحم نادرشاه
مطرح بود .باید یکی از این پاخس ها را میداد که آهنا را جذب ماشین
دولتی مناید ویا جترید؟
واقعیت خواستگاه سیاسی یا طرز فکر استبدادی وکارکرد خونریزانۀ
او نشان داد که آهنا را منی پذیرفت .فقط وقتی تعدادی را می پذیرفت
که خدمتگار وگزارش دهندۀ او باشند .نه کسانی که در زمان امان هلل
خان حد اقل این ازادی را داشتند ،که چیزی کم ویا زیاد بگویند .با درلویه
جرگۀ پغامن در حبث ها وتعدیالت طرح های شاه واحض گپ بزنند.
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چون دمحم نادر در پی ایجاد حکومت استبدادی بود و ساختاری را
پیریزی می منود که خود وگروه کوچکی از اعضای خانواده گرداننده
باشند وبلی گویان فقط اوامر او را با رمس وتعظیم بپذیرند ،پس تصمیم
قلع ومقع به عنوان یکی از ارکان حکومت های مطلقه و استبدادی
خواستگاه سیاسی خونریزی او را تشکیل داد .گرچه بسیج نیروی قومی
ومستی او را برای رسیدن به حکومت یاری رسانیده بود ،اما مهواره
این ترس وهراس را داشت که روزی در مرکز از سوی خمالفان از میان
برداشته خواهد شد .شایع شدن خیانت های او درحق امان هلل خان
و بی اعتنایی اش به سوگند با قرآن واینکه به دستور انگلیهسا وارد
افغانستان شده است ،استبداد او را هراسناک و مهارناشدنی منوده
بود .چنان بود به سوی مشالی لشکر می کشید ،رسهای بریدۀ بسیاری
را از مشال کشور مطالبه می منود ومهزمان با آن ،کسانی را که دست
به خمالفت معلی نزده بودند وحتا مانند عبدالرمحان لودین ،ریاست بلدیۀ
کابل را نیز با احتیاط عهده دار بود ،با هسولت وارسع وقت کشت .اگر
جوانانی از جنوب کشور تدارک خیزشی را می دیدند ،توقیف شده و
زودتر اعدام می شدند.

داستان مرادخان
یکی از منونه ها را از جوانی به امس مراد خان خوانده ایم که رشح
آن از قمل شادروان عبدالصبور خان غفوری چنین است « :در پهلوی اطاق
من یک جوان از مردم جنوبی که مراد خان نام دارد ،حمبوس میباشد
که اطاق او مهیهشن قفب است .من چند مرتبه او را دیدم که جون باال
بلند ،سیاه چردۀ قوی اندام است .به زبان پشتوی شیرین حرف میزند،
با فارسی آشنا نیست ،بسیار شوخ و بیباک است .شب ها و روز هات
با آواز بلند وهلجۀ خیلی دل پسند بیت های پشتو می خواند .قراری
که مامور رساج الدین(مامور زندان) اظهار داشت وضع این جوان مه
درخطر است. . .
امروز ساعت هشت صبح غوث الدین بلوک مرش مهراه خیال دمحم
حواله دار در حالیکه الچک ودستبند و شانه بند با خود داشتند در زندان
آمدند وبه حمبوسین اطالع دادند که از اطاق های خود خارج نشوند.
دروازه های دهلیزها را قفل کردند . . .أآ«ها اطاق مراد خاتن را باز
کردند .غوث الدین به او گفت که ترا به حکومت خودتان روانه می کنیم
که در آجنا مضانت داده به دست قومت سپرده شوی .مراد خان خندید
وگفت :من میدامن که مرا کجا می قربید .از مرگ ترس ندارم وتهنا از
ناکامی نامزد خود پریشان میبامش که در حین جوانی بیوه می شود .و
ماددرم که از کشته شدن بی موجب من دیوانه خواهد شد ورس به کوه
وبیابان خواهد زد ..به حال خواهرامن که مثل یک نمترد کشته می شوم
ودانتقام خود را گرفته منی توامن . . .غوث الدین گفت :بسیار گفت وگو
کار نیست ،دسهتای او را الچک کن وشاهنایش را شانه بند بزن.
مراد خان دسهتای خود را پیش کرد وگفت ،صاحب یک امید از مشا
دارم که مهین دسمتامل را برای نامزدم وکاله رسم رابرای مادرم برسانی.
خیال دمحم گفت بچمش ،مگر این فکرهای تو کامل غلط است .زنده و
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سالمت به خانه میرسی.
مراد خان بیچاره را درحالی که زوالنه هایش رشنگس میکرد ،از اطاق
کشیدند . . .
(یک بار) مرادخان اظهار داشت که «یک تعداد از جوانان مردم جنوبی
میخواستند شبکۀ ترتیب وداخل فعالیت شوند  .مراد خان مه در مجلۀ آن
اخشاص بود .باالخره در اثر جست وجو و فعالیت های نائب احلکومه
جنوبی دستگیر شده است».
وبرای آنکه جوانان هتدید شده باشند ،امر شد تا مراد خان رابرای
عربت دیگران غرغره کنند)7(».
این خواستگاه سیاسی مستبدانه ،خشونت زا ،اعدام ها ،زنداهنا وبه
دهن توپ پراندهنا را به عنوان اجزای منطق نظام خودکامه مطالبه می
منود که حکومت دمحم نادرشاه به آن روی آورده بود .چنان بود که
صدای توپ از تپه های بلند هشر را به لرزه می آورد ،رسهای بریده در
دست معال کوتوالی درهشر به منایش خوف آنگیز هناده می شد و پس
از آنکه تیر عبداخلاق سینۀ و پیشانی او را نشانه گرفت ،وبیداد هامش
خانی دوره می منود ،کابوس ترس قربستانی افغانستان وهشر کابل را
در آغوش میگرفت .و «در کابل برای عراده جات و باشنده گان منع گشت
وگذار حکمفرما بود)8( « .
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توپ در واقع خواب مردم را اعالن می کرد تا صبح ترسیده از خواب
پریشانی برخیزند و ترسیده راه بروند.
آن حکومت استبدادی و توپ خوی ،با کشنت وبسنت کسانی که رسشان
به تن شان می ارزید ،اگر پایه های حکومت را استحکام خبشید ،اهل
قمل واندیشه و ترقی جویی را به خاک وخون کشانید .روابط اجزای قومی
افغانستان را بر بنیاد ،تبعیض ،برتری دهی وتفرقه تعیین کرد.
هبرتین خانه ها وباغها را گرداننده گان آن حکومت به چنگ آوردند،

بدون اینکه خود ویا تاریخنگاران مداح وجیره خوارشان برروی خود
بیاورند که از راه دزدی ،چپاول وغارت مهه را نصیب شده اند نه از راه
کاری که مزد حالل حساب شود.
***

از حال توپچی ها خبرشویم
از توپ جفا پیشه گفتیم این را مه بگوئیم که با اندک تعمق می یابیم که
تقصیر از توپ و خمش توپ مه نبوده است .تقصیر از راه وروش ورفتار
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خشونت پذیر است که توپ زن را نیز آزرده است.
گرچه پسان ها بیشرت دار زدن و تیرباران منودن که پیشینه مه داشت
ادامه یافت و از پراندن انسان در دهن توپ و ترساندن مردم رصفنظر
گردید ،زیرا مردم ترسیده ولرزیده وپیروزی حکومت بر اوضاع مخود
ومجود تأمین شد ،مگر صدای چاشت هنگام توپ وبرخی روزهای دیگر
ساهلای بسیاری ادامه یافت .ادامۀ مهان خرب دهی وقت است که از حال
واحوال توپچی ها نیز آگاهی می یابیم.
شاید کمرتکسی مطلع باشد که توپچی ها ،آدم پراهنا و پسان ها بیچاره
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گانی که توپ چاشت (ساعت  12روز کابل و یا افطار ماه رمضان وعید را)
به صدا می آوردند ،جان و یا شنوایی خود را از دست داده بودند.
اگر چند خسنی از درد دل آن ها مه بیاوریم ،شاید مهنوایی دیر از وقت
نباشد ،اما خمالفتی با توپ گرایی یک تن از شاروال ها( هشردار) کابل
باشد که به سنت صدای توپ دل بسته بود.
در یکی از مشاره های جملۀ ژوندون گزارش ومصاحبۀ جالبی انتشار
یافته است که در کنار تصویر دوصفحه آن ،خبش های از خسنان توپ
زن را می آوریم:
روز عید بود ،بیست بار فیر کرده بودیم که ناگاه توپ قبل از وقت صدا
کرد ورفیقم را تکه ئتکه منود.
این توپ یک رفیقم را کور ساخت وفعال خانه نشین است .مهه مهکارامن
کر شده اند ومن مه گوهشایم منیشنود وچمشامن درست منی بیند.
یک خارجی برایم ساعتی خبشید ولی بلدیه (هشرداری -شاروالی) آنرا
از من گرفت وپس نداد.
شایسته است که نامۀ تاریخی  2جون  2016دکتور اسدهلل شعور را
درپیوند با این موضوع بیاورم:
این صفحات( جملۀ ژوندون) مه از مهان منبع گرفته شده است .من
در مهان زمان خربنگار قراردادی ژوندون بودم و به یاد دارم که موسی
شفیق پس از نرش این مصاحبه برای بابه توپ یک قاب ساعت حتفه داد
که در ژوندون به نرش رسید.

نیم قرن است که من با این توپ سر و کار دارم.
در زمان اعلیحرضت هشید (دمحم نادرشاه) این توپ را باالی تپه
آوردیم  .من مه بودم در آنوقت .در پل محمود خان فیل خانه ای بود کاز
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فیل ها نگهداری میکردند .فیلی را آوردند ،توپ را به دنبال فیل بستیم
وبعد با سه ساعت تالش آنرا به اینجا نقل دادیم.
با دسمتالی اب چمشانش را پاک میکند ،داغ های سوختگی چهرۀ
پژمرده اش انسان را به رقت می آورد میگوید :من روز ها نان منی خورم،
ساله باال شدن به این کوه مرا از خوراک انداخته ،تهنا صبح وشام نان
میخورم.
یک روز توپ را پرکردم (مهتاوی) انداخمت .اما توپ صدا نکرد .دو دقیقه
از دوازده گذشت ومن تالش کردم فایده نکرد بااالخره با دست آنرا آتش
زدم توپ صدا کرد وآتش آن چهره ویکم دسمت را سوخت .چمشان مرا
مه صدمه زد وحاال دید ـن مه ضعیف است.
گوهشایم از جوانی تا حال کر است صدای توپ آهنا را کر کرده ،گوش
های دیگر رفیقامن مه کر است )9( . . .جملۀ ژوندون که متأسفانه مشارۀ
آنرا نتوانسمت بیامب.
پیشرت از احیأ توپ چاشت گفتیم .در خربی خواندم که :هشرداری کابل
تصمیم گرفته است که سنت شلیک توپ برای اعالم وقت ظهر را از رس
گیرد . . .
هشرداری کابل روز چهارشنبه ۶ ،میزان( )1390در مرامسی به وقت
ظهر ،خنستین گلوله توپ را بعد از بیش از سی سال شلیک کرد».
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خوشبختانه در مهین خرب ازنظر م آمیز نیز گزارش داده است که« :با
این حال ،برخی به این نظر هستند که اعالم اوقات مخشص با شلیک
توپ به حنوی با فرهنگ خشونت و نظامیگری پیوند دارد و به ویژه این که
این توپ وسیله به توپ بسنت افراد مه بوده ،برای برخی چندان پسندیده
نیست)10( .
هشردار پیشهنادی منوده بود که پذیرفته شد و بازمه از توپ به عنوان
منبع خرب دهنده وقت استفاده گردید .در حالی که حاال نه تهنا در کابل

بلکه در اطراف نیز بسیاری ساعت دستی ویا دیواری دارند و حمتاح
شنیدن صدای توپ منی باشند .مهچنان که در کنار تپۀ توپ در گذرگاه
وهرجای دیگر ،خانه آباد شده که صدای توپ شیشه های کلکین ها را
می شکند و گوش های باشند گان نزدیک را مه می آزارد .هبرت است
توپ هایی را که بدن بی گناهان را تکه تکه کردند ،به منایش بگذارند
و در کنار آن نام قربانیان را روی سنگی به یادگار بگذارند ،نه ادامۀ
آن»سنت» را.
***
رویکردها وتوضیحات
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شعور.
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قسمت سوم
کودکان «حکومت اسالمی»

نویسنده وگزارشگر Katrin Kuntz
تصویرها Maria Feck
برگردان  :نصیرمهرین
منبعDer Spiegel. Nr. 15/9.4.2016 :

یادداشت
خود کشی های جاهالنۀ تروریستی ،که طی پسین سالیان جان انسان
های بی مشاری را در افریقا ،در رشق میانه ،درافغانستان وپاکستان،
وکشورهای اروپایی وامریکا  . . .نیزستانیده است ،مهزادی مه دارد با
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نام اختطاف .اختطافی که بارمغ انگیزترین و دل آزارترین منونه هایی آن
را مردم مظلوم ما نیز بر دوش کشیده اند .اختطاف سیاسی تروریستی
پیشینۀ دارد به د رازنای پیشینۀ جنگ .امعال خشونت و به ویژه جتاوز
جنسی باالی اختطاف شده گان ،یکی از وسایل جنگی واز مظاهر
وجلوه های غیر انسانی و وحشت آمیز آن است ،با انگیزۀ ایجاد دهشت
وهراس گسرتی .با آنکه مهه جنایات چنین رویکرد غیر انسانی و از مهه
هناد های تروریستی هنوز مجع آوری نشده است ،وچه بسا کشورها
وهنادهایی که منی خواهند برخی سازمان های تروریستی را به عنوان
تروریست بشناسند ،از پخش کارکرد های فضیحت بار آهنا امتناع می
ورزند .در این میان ،از هنگامی که گروه موسوم به «داعش» (پس از
چندی در سال  ۲۰۱۴نام دولت اسالمی را گرفت) ،دوستی برخی از
حامیان منطقه یی وجهانی اش را ازدست د اد و به عنوان گروه تروریست
وسزاوار رسکوب شناخته شد ،در صدر جنایتکاران و سزاوارافشأ قرار
گرفت .جنایاتی که با چنان لزومدید کشورهای بزرگ جهانی سانسور را
برنتابید .افزون برآگاهی بر امعال غیر انسانی و رفتار جاهالنه با دیگر
اندیش های مذهبی ،ذهنیتی را که «دولت اسالمی»با رفتار خویش در
برابر زن معرفی کرده است ،از ضدیت با انسان با وضوح کامل خرب
می دهد .امهیت آشنایی با امعال « دولت اسالمی» زمانی بیشرتمطرح
می شود که ما در این پسین ساهلایی که یادمنودیم ،شاهد پیوندهای
تنگاتنگ ،مهکاری ها و تأثیر پذیری های متقابل گروه های تروریستی نیز
بوده ایم .اگر القاعده با پرورش طالبان وهبره گیری از امکانات حکومت
پاکستان وبقیه هنادهای مرجتع وبد خواه افغانستان ،طالبان را برای
انتحار وانفجارخود ودیگران آماده منود و اختطاف گیری را در سطح
فرهنگ سیاسی اش شکل داد« ،داعشی ها» ،در افغانستان یا شاخۀ
خراسان دولت اسالمی زیر حکم البغدادی ،در پاکستان وافغانستان ،آن
امعالی را اجنام می دهند که در سوریه وعراق نشان دادند و بوکوحرام
در نایجریا و  . . .مرتکب می شود.

دو روز پیش که مشارۀ  ۴ماه آپریل  ۲۰۱۴جملۀ اشپیگل آملانی را می
نگریسمت ،گزارش مفصلی نظرم را جلب منود که زیر «عنوان کودکان
دولت اسالمی» انتشار یافته است .نتیجه یی را که از آن می توان به
دست آورد ،تهنا آگاهی از ابعاد ضد برشی «داعش» در سوریه وعراق
علیه زنان ودخرتان نیست ،بلکه آثار تکانی را مه در آن می توان بازیافت
که :این حدیث تو است که می گویم .زیرا به رمغ پرده پوشی حکومتی
های افغانستان و به رمغ طالبان دوستی آهنا وخبشی از مردم حتا
تعدادی ازخنبه گان در سطح پذیرش تروریسم طالبان ،بسا از شاخه های
طالبان زیر بیرق داعشی رفته اند .داعش امروز در افغانستان از واقعیت
یک فاجعه خرب می دهد .ذهنیت کنیز گیری واستفادۀ جنسی ،قملرو های
دیگری را می پیامید .متأسفانه به دلیل مساعدت های خمتلف جهانی،
منطقه یی وداخلی ،این زمینه مساعد را در افغانستان با نگرانی فزاینده
می نگریم .افشأ این جنایات ،وخواستگاه های آن در مطبوعات رسکاری
افغانستان حملی از اعراب ندارد .ازایرنو الزم است که اخشاص وهناد
هایی که با تروریسم راه مماشات ،کرنش ومعامله گری را در پیش نگرفته
اند ،در راستای مبارزات ضد تروریستی ،ابعاد جنایات تروریست ها را
در هرجایی که استند ،بیشرت معرفی منایند(.ن.مهرین)
***

از سرگذشت خاوله بشنویم
شهبا ،هنگامی که «خاوله» به بسرت می رود و می خوابد ،بیشرت وقت
ها کودک خویش را در خواب می بیند و هر باری ،تصویر او در پیش
چمشانش ظاهر می شود.
«خاوله» در اطاقی تهنا است .دستان خویش را بر روی سینۀ خویش
می بیند ،بسان سقفی که بر رس کاشانۀ پرنده گان باشد .دست خویش را
به سوی پرنده یی می برد که آجنا نشسته است .پیکر او را می بیـــند و
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پرهایش را .اما پرنده به سوی او نگاه منی کند .گلویش نغمۀ منی رساید
و رسکوچکش در جسم او جایی ندارد.
«خاوله» می گوید :هر باری پس از این خواب ،حلظه های دراز ،تکانی
منی یامب.
«خاوله» پس از هشت ماه اسارت نزد « دولت اسالمی»( )ISکودکی زائید
که دخرت بود .پدر کودک یک تن از ستیزه جویان «دولت اسالمی» عراق در
منطقۀ موصل بود .او می خواست که «خاولۀ» به اسارت گرفته شده ،از
مردم یزیدیه ،پرسی به دنیا بیاورد .زیرا از مهرس دیگر خویش چندین
دخرت داشت.
از دوازده ماه به اینسو« ،خاوله» به تهنایی و بدون کودک در مجهوری
فدرال آملان زنده گی می مناید.
وی در یک اطاق کنار سالون غذا خوری در ایالت Badem- Würtenberg
حضور یافت تا داستان خویش را بگوید« .خاوله» بیست وسه ساله است.
خامن آرام با گیسو های سیاه تابدار و لباس دوست داشتنی کردی.
جای سکونت او وبقیه زنان رهایی یافته از اسارت «دولت اسالمی» ،به
دالیل امنیتی پهنان نگهداشته شده است .نام «خاوله» نیز نام اصلی او
نیست .زیرا اینجا مه خطری آهنا را از طرف هواداران «دولت اسالمی»
هتدید می کند.
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ایالت ( Badem- Würtenbergبادن ویتنربگ) در حدود یک هزار زن
وکودک عراقی را پذیرفته است تا دورتر از جایی به رس بربند که در
معرض جتاوز بودند.
خاوله را آقای Ian llhan Kizilhanدرمانگر ومتخصص چالش های
روانی در عراق ،برای انتقال به آملان تخشیص داد .وی که در گذشته
ها نیز بارها با زنانی که در روندا و بوزنین طرف خشونت و جتاوز
جنسی قرارگرفته اند  ،مهکاری منوده ،می گوید :تهنا زنانی می توانند

به سوی آملان املان بیایند که دشوارترین چالش روانی دامنگیر ایشان بوده
است .کودک زن «یزیدیه یی» که از طرف ستیزه جوی «دولت اسالمی»
زیر نگاه های مادرش درصندوق فلزی بسته در آفتاب گذاشته شد تا
مبیرد ورساجنام مبرد ،نوزادی که با شالقکاری ها ورضبه های پیهم
عضو»دولت اسالمی» کمرش شکست ومبرد؛ ممشول این تخشیص برای
انتقال وگزینش می باشند.
در ماه مارچ « ۲۰۱۴دولت اسالمی» ( در آغاز»داعش» یا دولت اسالمی
عراق وشام یاد می شد) ،مهین که طی هتامجی منطقۀ «سنجار» ،را
درمشال عراق زیر سلطۀ خویش در آورد ،هزاران تن را به قتل رسانید
و زنان وکودکان را اختطاف کرده و به شکل»کنیزجنسی» برای اعضای
خود به اسارت درآورد .چند صد تن از زنانی که توانستند از چنگ
اربابان خویش پا به فرار بگذارند ،حامله برگشتند.
این است که تعداد «کودکان دولت اسالمی» ( ومهشور به کودکان
داعشی) در سوریه ،در عراق ،در آملان وبه احمتال ممکن در ترکیه ،در لبنان
و سایر کشور های که فرار داده شده اند ،می تواند به صدها تن برسد. ...
داکرتان درعراق کردستان بر این نظر استند که تعداد «کودکان دولت
اسالمی» در حدود چهل تا صد تن می رسد .اما با توجه به تعداد
اختطاف شده گان این رمق کم به نظر می آیند.
گرچه جتاوزجنسی به مثابۀ وسیلۀ جنگی پیشینه یی دارد مانند تاریخ
جنگ ،اما زیر تسلط «دولت اسالمی» ،این جنایت رذیالنه سازماندهی
ویژۀ یافت« .دولت اسالمی» سعی منود یزیدی های (از آهنا با نام ایزدی
ها ویزدانی ها نیز نام برده شده است) به اسارت گرفته واختطاف شده
حامله نشوند .زیرا حامله بودن زنان ،فروش پنج ،شش وهفت دفعه یی
آهنا ازطرف جنگجویان را با دشواری مواجه می منود .به خسن دیگر
اسیرشده گانی که با صفت کنیز معرفی شده بودند ،اگر حامله می
بودند ،ارزش خرید وفروش را از دست می دادند .زنان آزاد شده از
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تسلط «دولت اسالمی» ،دکتوران وروانشناسانی که با پرسش های جملۀ
اشپیگل مواجه شدند ،مهه تأئید منودند که برای زنان یزیدی ،قرص های
ضد حاملگی توزیع می شد .بعضی از زنان قرص ها را می خوردند،
برخی آن را خمفیانه دوباره از دهن خویش تف می کردند .یک تن از زنان
گزارش داد که جنگجوی «دولت اسالمی» از عقب ازنشیمنگاه به او جتاوز
منود تا از حامله داری او جلوگیری شود.
«کودکان داعشی» ویا به گونۀ که در عربی «دولت اسالمی» نامیده شده
اند ،بیش از شش ماه ندارند .آهنا یک وسیلۀ حتقیراند تا کردها را به گونۀ
ژرف متالشی منایند .دشوار است که کودکی را به عنوان فرزند داعشی
رساغ منود زیرا فرزند مرد داعشی بودن یکی از موارد ممنوعه و نکوهش
پذیراست .اما با توجه به واقعیت های موجود اسیر شده گانی که در
مشال عراق درمعرض جتاوز قرار گرفته اند ،چه پیامد ورفتاری را در
اجمتاع می تواند بار بیاورد؟ آن کودکان چه مفهومی رابرای مادران
خویش خواهند داشت؟ و «دولت اسالمی» چه واکنشی را با اسیران
حامله یا کنیزان خواهد داشت؟
این پرسش ها به تهنایی در ایالت های آملان مطرح نیست ،بلکه برای
دکتوری که در کردستان عراق نیزحضور دارد ،موضوع مهمی است .زنان
باردار به سوی حمکمۀ هدایت می شوند که در هشرک دُهک ویژۀ کودکان
«فرزندی» است .دهک جایی است در کنارۀ مشال عراق .نورا یا آن کودکی
که در تصویر باال در گهوار خوابیده است نیز در مهاجنا می باشد.
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قصۀ رسگذشت زنان باردار شده از طرف اعضای»دولت اسالمی»
قصۀ خوب ویا زشت ،و یا حکایت داستان سیاه وسفید نیست .داستان
جامعۀ فرو افتاده یی را حکایت می کند که ژرفرتبا دشواری ها مواجه
است .اما با آهنم سعی دارد از فروپاشیده گی واهندام جلوگیری مناید.
داستان جامعه یی است با قابلیت شگفت انگیزی اش.
***

دیدار با خاوله
در بادن ورتنربگ ،روزیست روشن وبا هوای گوارا .خاوله رشبت سیب
وتوته گوشت را مهراه لوبیا در یک رستوران فرمایش داد .غذایی که
خورده نشد .بوت های دراز و لباس سیاه بر تن دارد .انسان مصیمی
وجحموب .قصه های مغ آمیز خاوله چندین ساعت به درازا کشید .او نه
گریست .چهره اش هنگام رشح داستان اسارت اش ،چنان بود که گویی
خشص دیگری آن رویداد را جتربه منوده است .وی افزود»:من قصه می
کمن تا خانوادۀ اسیرشدۀ من به فراموشی سپرده نشوند».
سوم ماه اگست سال  ۲۰۱۴بود که داعشی ها به قریۀ خاوله جهوم
آوردند .در خالل یک ماه  ۵۰۰۰هزار انسان از منطقه ناپدید شدند .خاوله
مهراه به وسیلۀ بس با صد ها تن دخرتجوان با جرب وادار شدند راهی
زندانی شوند .در آجنا آبی را می آشامیدند که داعشی ها زیر نگاه های
اسیران در آن تف می انداختند .در آن فرصت تدارک فروش آهنا نیز
دیده می شد .خاوله را یک تن از بلند پایه گان»دولت اسالمی» در برابر
یک ونیم ملیون لیرۀ عراقی خرید ،که معادل  ۱۵۰۰ایرو می شود .مردی
 ۴۵ساله بالباس سپید که خود را ابومعرمی نامید ،پس از خریدن خاوله
به او گفت »:تو فرمانربدارمن هستی»
ابومعرخاوله را در خانۀ واقع در موصل در یکی از ساخمتان هایی که
«حکومت اسالمی» به ترصف آورده بود ،مقید کرد.
در آن مزنل با اجبار و با طرز وحشیانه با وی خوابید .خنست او را
بر روی زمین انداخت.هنگامی که تصمیم گرفت تا با وی خبوابد ،خاوله
فریاد منود .اما ابومعر از موی های وی گرفت ،او را به سوی ختت
کشید ،به ناسزاگویی وحتقیرخاوله پرداخت .فریاد های خاوله چنان بود
که سایرزنان اسیرنیز آنرا در اطاق های جماور می شنیدند.
پس از سپری شدن چهار ماه ،ابومعر وی را به خانه یی برد که
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مهرسش در آجنا زنده گی می منود .مهرسش حامله بود و خاوله باید
او را درکارهای خانه مانند شسنت لباس و پخنت غذا کمک می رسانید.
باری زن ابومعر به دلیل حسادت با یک چوکی ( صندلی) بر روی خاوله
محله ورشد .خود خاوله نیزیک بارسعی منود که خود را از بادپکۀ اطاق
حلق آویز کند.
ابومعر که از زن خنست خویش دارندۀ پنج دخرت بود ،برای خاوله گفت:
«من از تو می خوامه که برایم یک پرسبیاوری»
خاوله در خالل چندین ساعت قصۀ خویش در بارۀ کودکی که پسانرت به
دنیا آمد ،گفت که زنده گی اش برای من امهیتی نداشت .مهچنان افزود
که « آن کودک بسیار زیبا بود»
 . . .خاوله باردارشده بود ،در حالی که رسان داعشی از نظر اصولی
خواهان باردار شدن اسیران نبودند« .دولت اسالمی» دستورنامه یی را
در پیوند با زنان اسیر با این عنوان به نرش سپرده بود :پرسش ها وپاخس
ها پیرامون کنیزان وزندانیان.
این دستور نامه رهمنودی بود پس از هتامج آهنا به منطقۀ سنجار .در
دستور نامه تذکر رفته که خوابیدن با کنیزان اجازه است .باردار شدن
آهنا منوط است به لزوم دید وضع بازار فروش اسیر.
و درجای دیگر دستور نامه این پرسش مطرح شده بود:
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«اگر اسیرزنی از طرف مالک خویش باردار می شود ،می تواند به
فروش برسد؟»
پاخس این بود:
«اسیر وقتی مادر طفلی می شود ،مالک منی تواند او را به فروش
برساند».
ارزش پولی زن اسیر که باردارشده است نیزکاهش می یابد ،اما موقعیت

او هبرت می شود .طوری که او به عنوان مادر ،در میان موقعیت کنیز و زن
آزاد ،قرار می گیرد .پس از باردار شدن ملزم به رعایت قواعدی نیست که
باالی کنیز محتیل می شود .نیازی مه ندارد که در بازار فروش دخرتان
جوان به فروش برسد.
دستوری پیشین از زمان دمحم پیغمر (اسالم) است که به عنوان رهمنا
جنبۀ تطبیقی دارد :هنگامی که فردی ،کنیز را برای فروش در بازارعرضه
می کند ،ناگزیر است که طی یکدوره ویا دو دورۀ معین قاعده گی یا
عادت ماهوار از خوابیدن با او خود داری کند .این موضع را حقوق
اسالمی «اسطربا» می نامد .رعایت این موضوع از آجنا ناشی می
شود که فروشنده وخریدار ممطین باشند که شکم کنیز «خالی» وعاری
از نطفۀ کودک است .می خواهند ممطین باشند که رمح کنیزنطفۀ بیگانه
را درخانۀ مالک جدید انتقال منی دهد.
هنگامی که خاوله دریافت که باردار است ،به سوی اطاق نشیمن
جنگجوی داعشی رفت وبا گرفنت تلویزیون در دست ،چندین بار از پله ها
باال وپائین رفت .او می خواست به این وسیله جنین از میان برود .زنان
دیگری با سنگ ها به شکم مهدیگرزده ویا خود را ازبلندی به پایان پرتاب
کرده اند تا کودک تازه شکل گرفته از بین برود.
خاوله در این پیوند گفت« :من متام مساعی ام را به کار بردم تا جنین
در بطن من از بین برود ،اما مثری نداشت».
حسادت مهرس خنست ابومعر وقتی بیشرت شد که دید خاوله باردار
شده است .حسادتی که برای خاوله خوشبختی رهایی را نیز مهراه
داشت .زن حسود در یکی از صبح ها برای خاوله گفت:
« من منی خوامه بیشرتشکم ترا ببیمن»
این بود که تلفونی را برای خاوله آماد ه منود .خاوله منرۀ تلفون
برادرخویش را در منطقۀ دهُ ک دایر منود .برادرش با دریافت نشانی
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حمل زنده گی خاوله ،آنرا برای یک تن از آشنایان خویش داد که تدارک
فرار خاوله را ببیند .او به یک تن از اعضای شبکۀ یزیدی که زنان اسیر
شده در مناطق اشغال شده را خمفیانه و به گونۀ قاچاقی جنات می
داد،به دهک می فرستاد .رهربی شبکه را خشصی عهده دار بود که
ابوجشاع نامیده می شد .او مهواره هتدید های «دولت اسالمی» را
دریافت می منود ،مهزمان با دردست داشنت ومشغولیت با سه تلفون دستی
به چنین کاری می پرداخت.
خاوله چهل روز را در وضعیت انتظار به رس برد تا ابوجشاع فرد کمک
کننده یی را برای او فرستاد .آن فرد خاوله را در نزدیکی های یکی از
مناطق جنگی نزد یک خانوادۀ عربی رسانید .متعاقب آن شب ها پنج
ساعت در منطقۀ کوهستانی به صورت خزیدن با دست ها وپای ها ،ره
پیمود .فرد کمک کننده مطلع بود که «مین» های جای گذاشته شده در
کجا قرار دارند .تا رساجنام خاوله را در منطقۀ پیمشرگان کردی رسانید.
خاوله گفت « :رساجنام من آزاد بودم».
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حدود  2000اززنان
اسیرشده توانسته اند که از
زیر اسارت « دولت اسالمی»
پای به فراربگذارند .دفرت
ملل متحد بر این باور است
که 3500زن یزیدی به عنوان
کنیز در اسارت به رس می
برند .منابع دیگری این رمق
را  7000می دانند.
دحک که در فاصلۀ هفتاد
وپنج کیلومرت دور از موصل
موقعیت دارد ،گذرگاهی

است برای زنده مانده های ترور»دولت اسالمی» .خیمه های در آن جا
برای نیم ملیون انسان درجماورت منطقۀ کوهستانی و فضای خاک آلود
برپاشده اند .معلیۀ سقط جنین ،مهچنان ترتیب دادن «فرزندی» کودکان
زنده ماند ،نیز در مهاجنا معلی می شود.
در یکی از کمپ های دوهک ،خاوله برادر خویش را پس از سپری شدن
چندین ماه دید .در این باره می گوید:
«از خوحشالی بسیار منی دانسمت چگونه او را در آغوش بگیرم».
خاوله شب هنگام لباس دیگری را نیز برتن کرد ،تا بارداری اش را پهنان
مناید ،با آهنم مهه از آن آگاهی یافتند.
یکی از شب ها کاکایش او را درکنار خویش بنشاند وگفت »:لطفًا
هرگز نباید طفلی از داعش داشت» .با دسرتسی به یک خامن دکتور و
دوای مورد نیاز که از درد بکاهد ،آماده گی برای نابودی کودکی گرفته
شد که خاوله در بطن داشت .خاوله در بیامرستان ،به عنوان بیامرعادی
معرفی شد و دو روز را در هوتلی سپری منود .دربیامرستان گفته شد که
پدرکودک در جهبۀ جنگ می رزمد.
کودک دخرت بود با موهای سیاه وچهرۀ یک پرنده .خاوله پیش از آن
در نظر می آورد که کودک اش چه گونه خواهد بود .اکنون مردۀ او را
درکنار پای خویش می دید .دوثانیه با انگستان خویش او را ملس کرد.
خاوله گفت ،دکتوران منی خواستند او مبیرد .اما در صورت زنده ماندن
او مشکلی پیش می آمد .پس از مرگ پارچه یی را بر روی نعش کودک
تازه تولد شده افگندند ودخرت کاکایش که با موتری آمده بود او را دریک
خریطۀ پالستیک هناد و مهراه با خاوله با خودش از هشر بیرون برد و در
کنار یک جاده نعش کودک را به خاک سپرد.
خاوله که در آن هنگام در موتر نشسته بود ،در این پیوند گفت ،کودکی
را کشمت که یگانه خاطره ام می باشد.
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کاکای خاوله پس از آن گوسفندی را قربانی منود تا گناه قتل کودک
خبشیده شود.
خاوله به سوی چمشۀ سپید به «اللیش» رفت و خود را در آن جا که
حمل مقدس یزدیان است ،شست .در آجنا زنانی مانند خاوله ،از جانب
بابا شیخ یک تن ازمقام های روحانی یزدیان ،دعای خبشایش و مبارک
دریافت می دارند و به اجمتاع دوباره پذیرفته می شوند.
هرگاه کودک خاوله زنده می ماند ،حممتل بود در پناه امکانات دو
انسانی به زنده گی ادامه بدهد که در مرکز دوهک سعی دارند به کودکان
«دولت اسالمی» و مادران آهنا کمک منایند .یک تن از آهناد دکتور
نظارعصمت تایب نام دارد که آمر ادارۀ حصی دوهک است و مسؤولیت
کلینیکی را نیز عهده دارمی باشد که درخدمت رساندن کمک به زنان
زنده مانده است.
خشص دومی دمحم حسن است .وی قاضی می باشد و در حمکمۀ
دوهک به مسائل گرفنت فرزندی و یتیم ها عطف دارد .دمحم حسن به
موضوع سپردن کودکان زنده ماندۀ کرد به زن وشوهری توجه دارد که
نباید از والدین کودکان نیز آگاهی بیابند .هریک سعی دارند با استفاده
از امکانات میرس اندکی از این چالش بکاهند.
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در یکی از روز های هباری و گوارای ماه مارچ ،هنگامی که دکتور تایب
در اطاق کار خویش از ما پذیرایی منود ،گفت»:ما آنچه را اجنام می دهیم
که توانش را داریم .اما تقاضا از ما بسیار است ».دکتور تایب ،انسانی
آرام با موی های خاکسرتی رنگ ،درمانگر امراض روانی کودکان است،
انسانی نستوه وبا شکیبایی بسیار .سه تن مهکار او را مهراهی منوده
وکمک می رسانند له مشول یک خامن دکتور .مهزمان با دیدار ما ،زنی در
اطاق کار نشسته است که قصد خودکشی داشت .دکتور تایب می گوید:
«از هفت صد زنی که در سال پیش برای معاینه و تداوی مراجعه منوده
اند ،پنج در صد آهنا در ایام زندان حامله شده اند».

بربنیاد خسنان او ،بگونۀ تعجب آور میزان جلوگیری از حامله دار شدن
با مراجعه به ادویه ،کاهش یافته است .دکتور تایب می افزاید ،هریک از
آنانی که ( از راه جتاوز جنسی افراد «دولت اسالمی) حامله شده اند،
حق سقط جنین ممطین را دارد .او وگروه مهکارانش در پیشگاه حمکمه
این حق را نیز مطرح منودند که در ماه دوم حاملگی نیز زنان طرف
جتاوز قرار گرفته ،دارای حق سقط جنین باشند .سقط جنین پس از ماه
دوم در منطقۀ خود خمتارکردستان غیر قانونی است .به نظر او» با آهنم
راه حلی میرس نیست» .زیرا زنان بی مشاری ناگزیر می شوند کودک
را در بطن خویش نگهدارند .به منظور حل این چالش ،دکتور تایب وگروه
مهکاران او ،خبش ویژه یی را برای آن کودکان تعیین منوده اند که تا وقت
پیدا شدن کسانی که کودک را به فرزندی می گیرند وحمکمه نیز بر آن
حصه می گذارد ،در آجنا مبانند .زیرا در عراق یتیم خانه ها وجود ندارد
و جامعۀ یزدیان نیز حمافظه کار است .موجودیت خون بیگانه مهچنان
کودکی از یک مسملان طرف پذیرش جامعۀ یزدیان نیست. . .
دمحم حسن که در حمکمۀ خانواده ها در دوهک کار میکند ،کودکان
«دولت اسالمی» و والدین تازه یا فرزندی خواه را گرد می آورد .مالقات
با حسن آسان نیست .زیرا او مهواره مرصوف می باشد .با آهنم زمینۀ
مالقات با او در مزنلش فرامه گردید .حسن کودک دوست است .به
مشول کودکانی که از»دولت اسالمی» اند.
حسن گفت« ،شعبۀ زیر نظرمن در سال گذشته ،سفارش گرفنت ده کودک
را به دست آورد .ما معلوماتی را از بیامرستان تایب پیرامون کودک به
دست می آوریم با این یادآوری« :والدین نامعلوم» این تذکربیامرستان،
در واقع هویت کودک ومادر او را حمفوظ ونا شناخته نگه می دارد .این
مه طبعًا واحض است که انسان پیرامون موضوع کودکی که از مناطق
«دولت اسالمی» بوده است ،می داند .حسن می گوید :در حدود بیست
مهرس در خواست داشنت کودکی را برای فرزندی می دهند .در جامعۀ
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یزدیان کردستان بسیار مهم است که خانواده پرس جوانی داشته باشد.
از ایرنو ما در خواست کننده گان بسیاری داریم که در حال انتظار برای
دریافت کودکی به رس می برند».
معیارها کدام اند:
کسانی که آرزوی دریافت کودکی را به فرزندی دارند ،باید دارای خانه
و دارندۀ چنان دارایی باشند که در صورت مرگ آهنا ،یک بر سه دارای
میراث این فرزند شود .مهچنان والدین تازه باید ازدواج منوده باشند.
حسن می گوید ،ما جمبور هستیم با کاربرد این معیارها از مساعد
بودن رشایط وامکانات برای زنده گی وآینده کودک ممطین باشیم . . .
حسن افزود ،در صورت عادی والدین تازه وفرزند پذیر مهه اطالعات
را پیرامون کودک به دست می آورند .تهنا در پیوند با کودکان»دولت
اسالمی» استثنایی وجود دارد .به قول او در آنصورت ،کی او را خواهد
پذیرفت .مهچنان برای کودک نیز هبرت است که حقایق پهنان مباند.
در پاخس به این پرسش که اگر کودک با چهرۀ بیگانه ،مانند پدری با موی
زرد و از جنگجویان «دولت اسالمی باشد؟»
حسن گفت :در جامعۀ کردی مهه انواع موی وبا رنگ های خمتلف
وجود دارد.
به مصداق خسن خویش گفت« :بطن باغی است که در آن مهه چیز می
روید»
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کودک پذیرفته شده به فرزندی ،درتذکرۀ والدین جدید به ثبت میرسد و
به عنوان عضو خانواده شناخته می شود .مهسایگان نیز پرسشی را در
بارۀ او مطرح منی کنند .سند قومیت او وابستگی به اجمتاع کرد است.
نامیدن حتقیرآمیــز کودک که فرزند اعضای «دولت اسالمی» است ،جماز
نیست.

کودکانی که به سوی دکتور تایب و قاضی حسن آورده می شوند،
سعادت دارند .اما این دوتن منی توانند مهه زنان را کمک منایند .زیرا
متام زنان امکان مراجعه به هنادهای کمک رسان را ندارند .برخی چنان
با روزگار اندوهباری مواجه استند که موقعیت وامکان مراجعه را ندارند
...
برای برخی از زنان ،یگانه راه میرس آن است که با حقیقت تلخ زنده
گی خود کنار بیایند  .ساجــده منونۀ از آن ها است .زن جوان هژده
ساله یزیدی که در یک دخــمۀ خاموش در گوشه یی از هشرک دوحک
زنده می مناید .در کنار او کودکش نورا در گهواره خوابیده است .نورا
پنج ماهه است .خواب خوب دارد و بیشرتگرسنه است .دارندۀ آرامش
متوسط می باشد .رسفه می کند .کالهی در رس دارد و چوشک رسخ
در دهن .چمشان اش آبی است .مهسایگان می گویند نورا بدون تردید
کودک داعشی است. . .
در حالی که هوای رسدی از کوه ها به سوی منازل ساخته شده ازسنگ
مردم غریب نشین پهن می شود،
در داخل اطاقی در زیر یک چراغ،
مادرکالن ،پدرکالن ،معه ،کاکا
وساجده دور گهوارۀ نورا نشسته
اند .ساجده پیراهنی درتن دارد و
شالی بر رس .شوخی کنان می خندد
...
ساجده در فاصلۀ اندک دورتر از
گهواره می نشیند وبعد از حدود نیم
ساعت می گوید:
«کودک خوابیده در گهواره فرزند من
است».
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ساجده از شش ماه به اینسو در آزادی به رسمی برد .او پس از
چهارده ماه اسارت ،نورا را به دنیا آورد .در ماه هنم حامله گی اش
که بسیارزجردهنده بود ،به کمک یک تن از کردها به وسیلۀ موتر آب
رسانی از هشر»تل افر» و جهمن «دولت اسالمی» جنات یافت .او به گونۀ
معیق متأثر است .نشانه های آزاردیده گی و اندوه او را در هر حرکت،
نگاه ،خسن گفنت وچهــره اش می توان دریافت .امطینانی نیست که آیا
رسگذشتی را که دیده است ،درست باشد .جمال طرح پرسش را نیز
منی دهد .اگرپذیرفته می شد که کودک او ازیک مرد «داعشی» است،
کاملًا متالشی بود .او به این باور است که از شوهرخویش «میزبان»
باردار شده است .میزبان هنگام جنگ علیه داعشی ها از طرف آهنا
اختطاف و ناپدید شد .میزبان برای ساجده یک قهرمانی است که نامش
را نیز با سوزن و شیرۀ سزبه ،در بازوی دست خویش نگاشته است .اما
میزبان نیز منی تواند او را از آزار هتمت های مهسایگان جنات بدهد.
هنگامی که»دولت اسالمی» در روزهای خنست ماه اگست سال ۲۰۱۴
قریۀ «تل ارس» را اشغال کردند ،ساجده در مزنل با شوهر خویش،
میزبان به رس می برد.
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در یکی از نیمه شب ها بود که «داعشی ها» ساجــده ومیزبان را
ربودند .آهنا را در چندین مجتع گاه انتقال دادند .مدتی زهنا و مردها را
از مه جدا کردند .اما پس از چندی ساجده نزد میزبان رفت .برخی از
ارسای «حکومت اسالمی» گزارش دادند که آن جفت جوان را چندین بار
ازیک جای به جای دیگر انتقال دادند .میزبان به عنوان رانندۀ موترهای
بزرگ باربری به کار گامرده شد و ساجده در خانه بود .ساجده گفت»:
نصف سال به این منوال سپری شد .درطی این مدت بود که باردار
شدم».
به دلیل فرار برخی خانواده ها ،اعضای»حکومت اسالمی» ساجده
ومیزبان را از مه جدا کردند .پس از سپری شدن نـُــه( )۹ماه اسارت

ساجده فروخته شد .ساجده گفت « :من در آن هنگام در ماه چهارم
بارداری بودم .وی افزود »،خنستین «جهادی» که او را خرید ،برای
معاینات رمح نزد داکرت فرستاد ».با دریافت امطینان از حامله داربودن
او ،مانند جنسی که برای فروشنده مسرتد می شود ،او را دوباره به
فروشنده گان داد .خریدار دومی با این آرزومندی که کودک در بطن
ساجده مبیرد ،وحشیانه در شکم او رضباتی را وارد کرد .خریدار
سومی پنج روز او را نگهداشت .خریدار چهارمی پیرمردی بود کهنسال.
او نیزساجده را برای معاینات بطن فرستاد .درنتیجه آشکار شد که
ساجده دخرتی در بطن خویش دارد .پیرمرد برای ساجده گفته بود « :من
می خوامه خنست طفل را بکمش وپس از آن ترا بفرومش ».خسن مهین
آرزومندی بود .ده روز دیگر تا زمان والدت کودک وقت بود.
هنگامی که پیرمرد به مسافرت رفت ،ساجده با استفاده از فرصت به
سوی کمپیوتر شتافت که درنتیجه زمینۀ متاس از راه فیسبوک ،فرار و
جنات خویش را مهوارکرد .پس از آزادی از اسارت وزنده گی کنیزانه،
شش روز روزه سپاسگزاری از خدواند گرفت .در خنستین روزهای ازادی
که روانۀ شفاخانۀ دوحک شد ،نورا چمش به جهان گشود.
ساجده می گوید ،از آن روز های خنستین منی توامن بیشرترویداد ها
را به یاد بیاورم .مهه به زودی گذشتند.
ساجده با آهستگی گفت « :من می دامن که نورا کودکی از شوهرم
(میزبان ) است .اما بدون والدیمن کس دیگری این واقعیت را پذیرا نیست.
پیش از تولد کودکش چند تن از مهسایگان به مزنل ساجده آمدند.
پیرشوی ساجده نشستند وگفتند« :این کودک از مرد داعشی است ،چرا
منی خواهی که از میان برود؟».
روزی در بازار ،کسی به خواهر ساجده گفت ،این کودک «داعشی» را
بکشید .ساجده با شنیدن این خسن ،تصمیم گرفت که کودک را بکشد .او
را در شالی گذاشت ،رفت طرف تشناب .اما مادر ساجده متوجه موضوع
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شد واز قتل طفلک معصوم جلوگیری منود
ساجده اکنون تسلیم طعن مهسایگان منی شود و به خسنان آهنا
اعتنایی ندارد.
ساجده ،طفلکش را از گهواره برداشت ،لباس برتنش منود ودر پشت
اش داغی را نشان داد .گفت «این داغ ناشی از رضباتی است که مرد
«حکومت اسالمی» بر شکم ام وارد منود ودر نتیجه نو را نیز زمخی
شد .هنگامی که طفلک به دنیا آمد ،این داغ لکۀ سیاهی بود ».اما از نظر
اطالعات طبی ،قصۀ او و به درازا کشیدن چنین داغ ،دور از احمتال به
نظر می آید .ساجده افزود»:من نیز نورا را هنگامی که گریه دارد ،می
زمن .اما به زودی او را برای مادرم می دمه».
هر وقت که طفلک مغگین است ،او نیز متأثر است و در اندوه به رس
می برد.
ساجده می کوشد که مادرخوبی برای نورا شود .به سوی او می خندد،
حتا اگرگاهگاهی از روی ناگزیری باشد .او گهوارۀ طفلک را می جنباند
و بعد دورتر از آن می نشیند.
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هنگامی که پدر ساجده گفت وگویی را در بارۀ تذکرۀ نورا آغاز می کند،
او مانند پلنگ زمخی در اطاق خیز بر می دارد و داد و فریاد را راه می
اندازد .از آجنایی که میزبان(پدر نورا) به صورت رمسی به عنوان پدر
نورا در دفرت مربوط ،ثبت نیست ،داشنت سند رمسی چالش زا است .در
چنین وضعیتی ساجده کمرت به سوی در خانۀ نشیمن می رود .چنان به
نظر می آید که از یک زندان به زندان دیگری رفته است.
چند هفته پیش یکی از «اجنو» ها( ،)NGOاو را برای فراگرفنت
وآموزش کملات انگلیسی به هشر اردبیل دعوت منود .ده روز او مهراه
با برخی زنان دیگر که از ترور «حکومت اسالمی» رهایی یافته اند،
مشغول فراگیری کملاتی از انگلیسی بودند .آهنا پای های مهدیگر را می

شستند ،با استفاده از تلفون های دستی فمل های ویدوئیی می دیدند،
در جاده های هشر اردبیل می رفتند و مانند پیشینه ها یا ایام پیش
از اسارت ،بازمه آب انار وسیب می نوشیدند .ساجده خود را آزاد و
خوشبخت احساس می کرد .طفلک او در خانۀ پدراش بود.
هنگام بازگشت به سوی هشرک خودشان ،دیروزها را به یاد آورد و
آرزوهای خویش را  .آرزو داشت که روزی پس از پایان حتصیل وکیل
ویا دادستان شود .بی عدالتی هاو جفاهایی را به یاد آورد که بر او و
دوستانش سایه گسرتد .با مهۀ این دغدغه ها یک فکر دارد :مادر خوبی
شود برای نورا .اما او می داند که این آرزو نیز دشوار است.
پایان
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یادآوری با یک پیوست
پیش از انتشار برگردان قمست فرجامین کودکان دولت اسالمی»،
گزارشی توجه ام را جلب منود که با عنوان»تالش برای حماکمه برده
داران داعش» از طرف فرانک گاردنرخربنگار بیبیسی در امور امنیتی،
در تارمنای بی بی سی ،خبش فارسی(  11اگست  )2016انتشار یافته
است .از آجنایی که این گزارش ممتم تصویری می شود که جملۀ اشپیکل
( متنی که در باال انتشار یافت) نرش منود ،خبش هایی از آنرا نیز با چند
عکس دراینجا می آورم:
«در آن تاریخ (دوسال پیش) در حالی که جنگجویان به شدت مسلح داعش
به زادگاه اجدادی ایزدیهای سنجار (شنگال) محله کرده بودند ،هزاران
روستایی پیرو آیین ایزدی ،وحشزتده از خانههایشان در نزدیکی کوه
سنجار در مشال عراق گریختند.
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ایزدیها متعلق به یک جامعه قدیمی هستند که جهادیهای داعش آهنا
را کافر میدانند .صدها تن از آنان از این منطقه کوهستانی فرار کردند
و بسیاری از آنان در گرمای سوزان جان باختند .بیشرت مردانی که
توانایی جنگیدن را داشتند پس از دستگیری بدون فوت وقت به قتل

رسیدند .اما زنان و دخرتانی که به اسارت جها دیهای داعش درآمده
بودند ،زندگی جهمنی در پیش داشتند. . .
بیل وایلی ،بازرس اصلی کمیسیون بیناملللی عدالت و پاخسگویی ،می
گوید روشن است که بردگی جنسی هدف گروه موسوم به دولت اسالمی
بود« :شواهد کافی نشان میدهد که نیروهای موسوم به دولت اسالمی
در اواسط سال  ۲۰۱۴با هدف برده کردن ایزدیهایی که به قتل نرسانده
بودند ،و هبرهبرداری از آنان به عنوان برده جنسی ،وارد عراق شده
بودند. . .

این عکس وعکسی را که در آغاز می نگریم ،از تارمنای بی بی سی-
فارسی 11 .اگست  2016برداشته شده است.
گروهی از بازرسان جمرب در زمینه جنایات جنگی ،که هزینه آنان را
دولتهای کانادا و آملان تأمین میکنند تا کنون توانستهاند  ۴۹بردهدار و
 ۳۴نفر دیگر را که در رده باالی تشکیالت داعش قرار دارند شناسایی
کنند.
مرکز توجه گروه ،مهین «سیاستگذاران» داعش هستند که تصور
میشود مسوئل یک برنامه سیسمتاتیک برای بردگی زنان و دخرتان و
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قاچاق اجباری آنان در طول مرز مشرتک مشال عراق و سوریه هستند.
آقای وایلی ،که کانادایی است و به آرامی حصبت میکند ،جتربه خدمت
در مناطق جنگی از بالکان گرفته تا کنگو را دارد .ولی با این وجود
میگوید او و کسانی که به مهراه او حتقیق میکنند ،به هیجوجه برای
مشاهده چنین خشونت و ظمل برنامهریزی شده در حق زنان و کودکان
ایزدی ،آمادگی نداشتهاند.
او که به جای عنوان دولت اسالمی از داعش استفاده میکرد گفت« :ما
در باره صدها و صدها زن حصبت میکنیم در باره دخرتان ۱۰ساله،
 ۱۲ساله و  ۱۴سالهای حصبت میکنیم که اکنون مدت دو سال است در
اسارت بردهداران هستند و به دفعات مورد جتاوز جنسی قرار میگیرند
». ...
***
«کودکان حکومت اسالمی» خنست در مشاره های .2016( 279 -262ع).
تارمنای کابل ناهتـ و تارمنای فراسو ،در چند قمست انتشار یافت.
«حکومت اسالمی عراق و شام (به عربی  :الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام) ،با نام اختصاری داعش .این گروه از ژوئیهٔ  ۲۰۱۴ادعای خالفت
جهانی کرد و خود را حکومت اسالمی (به عربی :الدولة االسالمیة)
نامید ( .ویکی پدیا .دانشنامۀ ازاد .داعش)
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