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 اشاره     
سخخنرانی من   iآید، صخورت مکتوبو متنی که در پی می  التواریخروایت سخراجعنوان تسخخیر هزاره یاغسختان به  

، البته با اضخافات و شخرو و توضخیی بی ختر اسخت که به  محمدکاتبتاد و شخ خمین سخالیاد فی در سخیمینار علمی ه خ

خانه ارگ در تاریخ و در حضخور وی در تاالر سخالم محمد اشخرف غنیبا میزبانی رئیس جمهور  ،ابتکار بنیاد اندی خه

 برگزار گردید. 1395دلو  21

 مقدماتی . نکات 1

خواهم گویم. می گان و مناطق اطراف آن سخن می یک بازمانده از فاجعه ارز  ه حیثب   و  من به عنوان یک ارزگانی

امروز در این محفل صدای مردمی باشم که قربانی جنایتی شدند که در اصطالو حقوقی عصر حاضر، پاکسازی  

رود. البته در این فاجعه،  شود. امروز پاکسازی قومی مصداق بارز جنایت علیه ب ریت به شمار میقومی نامیده می 

 شوند.جنایت علیه ب ریت شمرده می جنایت دیگر نیز رخ داده است که همگی مصداق ها گونه جرم و ده 

اند و هنوز  ، امروز در داخل و خارج از ک ور و در چهارسوی عالم پراکنده و آواره شده بردهبازماندگان جنایت نام

زندگی می  رنج  بازماندهدر  عنوان یک  به  ش کنند. من  از یک درک  آن جغرافیای جنایت،  فراگیر خبر  ی  هودی 

 کند.  اکنون بازماندگان آن جنایت را همراهی می نیافته که تا هم های التیام دهم، درکی از دردهای عمیق و زخم می 

ما به عنوان دولت و ملت افغانستان، در خصوص وقوع این جنایت، تا کنون سیاست سکوت وکتمان را پی ه  

ی،  که در نقاط  دیگر جهان در مورد چنین رخدادهاییندی یدیم، در حالیایم و در مورد قربانیان آن هیچ نهکرد 

ها توسط  مقام مسئول دولت در سطی عالی اعتراف صورت گرفته و بابت آن حداقل از قربانیان  وقوع آن    حداقل

قان و  های بر سر اقتدار افغانستان حتی محق جنایت و بازماندگان آنها عذر خواهی صورت گرفته است. اما دولت 

اند. تنها کسی که از این فاجعه  مورخان ک ور سیاست کتمان را در پیش گرفته و این فاجعه را به فراموشی سپرده

ها پیش در برنامه افغانستان  با صراحت یاد کرده است، رئیس جمهور کنونی دکتر محمداشرف غنی است که سال 

ه شده بود، به عنوان یک محقق تاریخ گفت: » در  در قرن بیستم که توسط ظاهر طنین در رادیو بی بی سی تهی 

نتیجه سیاست ایجاد مرکزیت امیر عبدالرحمن، مردم هزاره در افغانستان نه تنها  مطلقا منکوب شدند، بلکه به  

 (.  21نهایت وح تناک بود« )طنین، : عنوان غالم و برده فروخته شدند که تأثیر آن بی

توانیم  ترین کاری است که می ترین سند برجای مانده از عصر فاجعه، کم براساس موثق بازخوانی این رویداد  

التواریخ  ی احترام به انسانیت لگدمال شده انجام دهیم. منظور از سند یادشده، سراج برای قربانیان جرم و اعاده 

اهلل شاه وقت، یعنی امیر حبیب محمد کاتب هزاره )چاپ مطبعه دارالسلطنه کابل( است که به تأیید پادی فی  نوشته 

 خان فرزند امیر عبدالرحمن که در زمان حکومت پدر از شهزادگان پرنفوذ و در واقع ولیعهد بود، رسیده است.
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التواریخ را به تعبیر خودش حک و اصالو و بر هر  اهلل، وی صفحه به صفحه سراج ی خود امیر حبیب به گفته 

چه در مقدمه سراج آمده است، تألیف آن  جازه چاپ داده است. مطابق آن ی آن امضا و مهر کرده و سپس اصفحه 

دوره تاریخ پادشاهان افاغنه )پ تون تبار( را از  ی خود امیر حبیب اهلل بوده است تا یک بر اساس خواست و اراده 

ج ، جلد اول،  زمان به قدرت رسیدن احمد شاه درانی تا زمان خودش تدوین کند و از خود به یاد گار بگذارد )سرا

روایی  (. لکن  نظر به حجم مطالب این کتاب چهار جلدی که بی تر آن شامل گزارش شرو حال و حکم 54  -53ص  

روایی این پدر و پسر بوده  اساسی از تدوین آن، ثبت تاریخ حکم   اهلل است، هدفرحمن و خود امیر حبیبعبدال

 است. 

این بازخوانی را به عنوان یک بازمانده انجام دهد، نه از کسی  کند  نگارنده این سطور  متواضعانه کوشش می 

سنت  تباران خود را که امروز به عنوان یک  سواری بر احساسات همپراکنی و نه نیت موج نفرت دارد و نه قصد نفرت 

  ی رایج این روزگار شده است، بلکه به همان اندازه که دلنگران عدالت و حقیقت هستم، سیئه کم و بیش سکه 

ی خود بر همدلی و امنیت مردم ک ورم نیز هستم. با این حال، به سه دلیل این بازخوانی را  دلنگران پیامد نوشته 

 دانم: مهم می 

 نخست نقش این باز خوانی در اعاده عدالت برای قربانیان و باز ماندگان آنان

ه ما به عنوان حکومت و یا مردم آن را  کدر واقع، این زخم عمیق و احساسات مجروو هنوز التیام نیافته است. این

ای در حفظ وحدت و همدلی مردم افغانستان کمک  کتمان کنیم و یا از اظهار آن خودداری کنیم، نه تنها ذره

   کند، بلکه مانند آن است که یک زخم عمیق را که نیازمند درمان است پنهان کنیم. نمی

و    داری  ی و شیوه حکومت نقد هرگونه نظام فکری و نوع نظام سیاس فراتر از این، این بازخوانی را در راستای  

گردد که عمیقا عدالت و حقوق انسانی را نق   دانم که سبب بازتولید چنین فجایعی می ای می وضعیت فرهنگی 

و    کند. باید به صورت دقیق متوجه باشیم که افغانستان کنونی هنوز به لحاظ نظام فکری و اصول سیاسی،می 

تواند هر گروه  ها نیست، بلکه می مستعد بازتولید چنین فجایعی است و لزوماً قربانی آن تنها هزاره  فرنگی،   وضعیت

ی روشن از بازتولید تفکر  قومی و مذهبی طعمه این نوع فجایع قرار گیرد. به عنوان مثال، طالبان و داعش دو نمونه 

از عبدالرح به مراتب ویرانگرتر  البته  امروزه ملت و دولت را زمین عبدالرحمنی است،  گیر کرده و فرصت  من؛که 

گویم به مراتب ویرانگر از این جهت است که این دو  است. اینکه میزندگی و پی رفت را از مردم افغانستان گرفته 

ق ر اخیر وضعیت فرهنگی تخریب و حذف را  با ارادة  حذف و سرکوب  به صورت عمیق به عنوان امر مقدس  

ای چه در سطی نظری و چه در سطی عملی به نقش تمدنی خویش که، به  نند، و هیچ گونه عالقهکبازتولید می 

برخوردار  باید  عنوان یک افغان و یا مسلمان و یا افغانستانی باید داشته باشند و از این خود آگاهی تاریخی و ملی  

خو  تمدنی  نقش  کنونی،  رئیس جمهور  غنی  اشرف  محمد  گفته  به  و  ندارند  کرده باشند،  فراموش  را  لکن  د  اند. 
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التواریخ حداقل از این نوع خودآگاهی) یعنی آگاهی از نقش تمدنی خویش به عنوان  عبدالرحمن به گواهی تاج 

پادشاه افغانستان ( برخوردار بوده است، بازتولید وضعیت فرهنگی و فکری سرکوب و حذف نیز برای او اهمیت  

های سیاسی و فکری آن، شرط  ی تسخیر هزاره یاغستان و ری ه لی فاجعه ذاتی نداشته است. در واقع، شناخت تحلی

که ممکن  توانیم عوامل بازتولید فاجعه را  الزم برای جلوگیری از فاجعه و شناخت عوامل درونی آن است. ما نمی

فاجعه    ، بدون شناخت تحلیلی خ ونت و نفرت  در این سرزمینِ حامل و مستعد است دامنگیر هر یکی از ما ها شود،  

درک کنیم. تحصیل این شناخت برای ما  از همان اهمیتی برخوردار است که    ارزگان و مناطق اطراف آن، عمیقاً

ای که سبب پیدایش نازیسم در آلمان گردید، برای آلمان  شناخت هولوکاست  و نقش وضعیت فکری و فرهنگی 

 رزگان هولوکاست افغانستان است.مدرن و دموکرات و لیبرال، اهمیت دارد. به بیان دیگر، فاجعه ا

آورد، مسئولیت اخالقی  به بار می   فرهنگی و و ضعیت فکری خویش که فاجعه در واقع هر ملتی در برابر شرایط   

یک ملت و تک تک  »  بادقت تمام به آن پرداخته است:  1ای است که متفکر آلمانی کارل یاسپرس دارد. این نکته 

؛ چون سیاست به  مسئولیت سیاسی دارد  به عنوان یک  واقعیت  رابر کارهای دولت جنایتکار پی یناعضای آن در ب

کند. زندگی ما بسته به  و چگونگی هستی ما را معین می   ندگی ما سروکار دارد هر لحظه با زعنوان یک واقعیت  

کند: که نخستین بار این ناسیونال سوسیالیزم بود  سیاست است و بسیار دقیق و روشنگرانه و الهام بخش اذعان می 

 .( 56و   52یابم« )سقراط، ص من این نکته را بدین روشنی در د که سبب ش 

   دوم؛ تعهد اخالقی

ی خود صادقانه برخورد  کند: با گذشته های اخالقی است، ایجاب می ترین ارزش بیان حقیقت که یکی از مهمبه  

شود ) نظر به دلیل اول و سوم( بیان این  گونه که در این بحث مالحظه می چنین، همانرا بپذیریم و هم کنیم و آن 

شود و از وجاهت اخالقی  ی اخالقی محسوب میکند، یک وظیفه حقیقت تاریخی نظر به سود و خیری که تولید می 

 گردد.به قدر الزم برخوردار می 

آمیز و عادالنه ممکن نیست، چون در غیر این  ی مسالمتی گذشته، عبور به آینده سوم؛ بدون شناخت منصفانه  

بتنی بر قانون  رغم برقراری نظام مپردازیم. به همین دلیل، علی چنان به بازتولید مناسبات گذشته می صورت، هم 

های ناپذیر آن است، ما در مواردی بسیار و در عرصه اساسی که تأمین عدالت و برابری برای همه از اصول برگ ت

کننده  تواند بسیار نگران های بسیار بنیادی م غولیم که میگوناگون به بازتولید مناسبات گذشته آن هم در عرصه 

 
 

1. Karl Jaspers 
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ها در  گریزی گذشته، باعث تقویت و تعمیق گسستبر تبعی  و عدالت  تردید، بازتولید مناسبات مبتنی باشد. بی

 سطی ملی و در ابعاد وسیع آن خواهد گردید. برای مثال کافی است به چند نمونه توجه کنیم:  

کند این معضل را بدون توجه به بستر  دولت کوشش می .   کوچی و مردم محلی در هزاره جات الف( چالش منازعه 

ای که در آن بستر به وجود آمده است، حل کند. به همین دلیل، از درک خواست و علت اصلی  سیاسیتاریخی  و 

که مردم محل که آن را در بستر تاریخی خودش  کنند، عاجز است. در حالی م کل که جانب مردم محلی مطرو می 

رف منابع طبیعی و زمین هزاره  بینند آن را چیزی جز تداوم مناسباتی که امیر عبدالرحمن در تداوم سیاست تصمی 

   داند.ها به وجود آمد، نمی جات مرکزی و سرکوب هزاره جات به تعبیر کاتب مرغزارها و چرا گاههای هزاره 

خیز و مرغوب برای زراعت نداشتند، اما این مرغزارها و مراتع که به  جات موجوده چندان زمین حاصلهزاره 

شد، شان محسوب می و در نتیجه منبع عمده برای درآمد و امرار معاش ی کاتب منبع عمده برای مالداری  گفته 

سوی خط دیورند به  نخست دولتی اعالم شد و سپس در اختیار اقوام کوچی پ تون تبار که برای ییالق از آن 

شدت    آمدند، قرار داده شد. واین وضعیت به گفته کاتب سبب شد که منابع درآمد و تولید هزاره ها به افغانستان می 

ی خود امیرعبدالرحمان، فقط از منابع طبیعی افغانستان  که کوچیان آن روزگار به گفته کاهش یابد. این در حالی بود 

شد و  سوی خط دیورند، به فرآورده اقتصادی تبدیل می شان به آن شان در برگ ت کردند، اما محصولاستفاده می 

افغانست ملی  اقتصاد  تقویت  در  نق ی  هیچ  نتیجه،  یکم، ص  در  بخش  سوم،  جلد  )سراج،  نداشتند  (.  1035ان 

نویسد: »گویا  آلود خطاب به مردم افغان پ ت رود، فراه و کوچی آن نواحی می عبدالرحمن در ضمن مکتوبی عتاب

هرگز مردم کوچی به کار دولت و ملت نیاید، بلکه خسارت در مملکت وارد آرد، زیرا که مال و متاع زیاد ازهندوستان  

های رعیت را تمام تلف  فروشند، زراعات و چراگاه اکثر را بدون دادن محصول در کوهستانات رسانیده می   آورده و 

وعلف دواب ومواشی خود کرده، اشیای مایحتاج ضروریه مردم افغانستان را از راه تجارت در خارج از مملکت برده  

رساند«  دهد، نقصان به دولت و ملت می چه ع ر می سازد و مضاعف آنمعی ت مردم داخله را تنگ و دشوار می 

 )سراج همان(. شکایاتی از این قبیل از کوچیان از سوی امیر، در چند مورد در سراج گزارش شده است.  

را به دوگونه مرغوب و غیرمرغوب  ها، زمین آنان در واقع عبدالرحمن در سیاست خویش در تصرف زمین هزاره 

ای زراعت مرغوب و مناسب بود کامالً تصرف شد، اما مناطقی غیرمرغوب  برای زراعت تقسیم کرد. مناطقی که بر

خیز نبود، تصرف ن د. بهترین مثال این مورد پ ی و شیرداغ، واقع در حوزه واحد اداری  که برای زراعت حاصل

ماند. ولسوالی مالستان کنونی است که خود جزو هزاره یاغستان بوده است، اما از سیاست تصرف زمین در امان می 

های  خیز برای زراعت نداشتند اما مرغزارها و چراگاه در  سایر مناطق و به طور خاص در دایزنگی که زمین حاصل

ها، دولتی اعالن شد و سپس در اختیار کوچیان  گاه هطبیعی خوب برای مالداری داشتند، تمامی این مرغزارها و چرا
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کنند )سراج، جلد چهارم، بخش  ند و مالیه و محصول پرداخت  شان استفاده کنقرار داده شد تا برای چرای اح ام

   (.140یکم:

ی آن   ای که نتیجه ، ایجاد برخی تغییرات هرچند به ظاهر جزئی در قوانین بنیادین است؛ به گونه ب( نمونه دوم 

کانون قدرت و  تر در  کم، کم که دست به ضرر اقوامی تمام خواهد شد که همی ه در معرض  انواع حذف و یا این

سازی بوده است. یکی از مصادیق این موضوع، تغییر ماده ش م قانون ثبت احوال و نفوس  گیری و تصمیم تصمیم 

تر بود. اما آن قانون تحت تأثیر مناسبات گذشته،  تر و در نتیجه ملی ک ور است که مصوب مجلسین، مداراجویانه 

بست سیاسی بر سر راه اجرای یک طرو مهم ملی  و به یک بنگرایان قومی قرار گرفت مورد مخالفت شدید افراط

ای بست، ماده مذکور به گونه رفت از این بنشود. برای برون گردید که برای پی رفت ک ور حیاتی محسوب می 

ی آن را اقوام دیگر پرداخت کردند و »هویت اساسا قوم بنیاد« )که شواهد  توسط حکومت تعدیل شد که هزینه 

کند(  و »برساخته«  به مثابه هویت حقوقی  ه شده در این مقاله نیز به قدر کافی این مدعا را اثبات میتاریخی ارای 

 ها تحمیل شد.  و سیاسی برآن 

و سایهنمونه  یادآور مناسبات گذشته  دارد که  فراوان دیگر وجود  برمبنای  های  از سیاست تأسیس دولت  ای 

یی داده خواهد شد، این نوع از سیاست وسیعا توسط عبدالرحمن  که بعدا به تفصیل توضقدرت قومی است. چنان

به کار گرفته شد، سیاستی که با تأسیس دولت مدرن بر پایه حقوق شهروندی از اقوام مختلف در تضاد اساسی 

 است. 

 های انتخابیه در قانون انتخاباتمصداق دوم از رویکرد قومی در سطی تدوین قوانین بنیادین، تغییر در حوزه  

های انتخابیه باید در خود قانون انتخابات م خص شود. وسعت  است که به موجب حکم صریی قانون اساسی، حوزه 

ی  پذیر در قدرت  در نتیجه های مهم نظام انتخاباتی است و در تعیین سهم اقوام آسیب حوزه انتخاباتی که از مؤلفه 

ود تضمین کرسی برای یکی از اقوام در هر حالت و  یک انتخابات مبتنی بر م ارکت بسیار تأثیرگذار است، به س 

های  وضعیت، حتی  بدون رقابت و م ارکت در انتخابات و کامال برخالف قانون اساسی، تغییر کرد. در واقع اقدام 

ی وحدت ملی، از  کننده کند و قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی و تمثیلاز این قبیل ما را از برابری دور می 

 زاست. سازد و به همین دلیل در ذات خود بحران ساقط و غیرمؤثر می  اعتبار

مندی محمداشرف غنی، رئیس جمهور کنونی، به عنوان مخاطب سخنرانی  نامالیمات، از حوصله   با همه این

کند و در  گونه مباحث به خوبی آگاه است، ارزش و اهمیت آزادی و نقد را به خوبی درک می من، که به اهمیت این

سلوک ای ان در سیاست در کنار  اقدامات کنم. این روحیه و این طرز  ورزی به آن پایبند است، ت کر می سیاست

و اظهارات وی در خصوص کاتب و اظهارات صریی ای ان در خصوص رویکرد حذفی امیر عبدالرحمن، باید در  
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طرف    از  خصوصاً  رویکردی  چنین  شوند،  تلقی  ک ور  برای  مهم  فرصتی  و  گیرند  قرار  ستایش  مورد  مجموع 

شود. چون ستمدیدگان بیش از هر گروه دیگر به دوستی و دوست  ستمدیدگان باید با لطف و مهربانی رو برو  

تراشی در قلمرو سیاست به  سازی و اهریمن نیازمنداند و نیاز به دشمنی و دشمن، دامن زدن به نفرت و اهریمن 

ی یک امر واقع، ندارند. چون مبارزه مبتنی بر گفتگوی انتقادی و توأم با محبت و مهرورزی نسبت به هم،   مثابه 

 ورزی و رسیدن به عدالت و برابری  باشد.تواند ابزاری مناسب برای سیاستنیز می 

 

 . چارچوب نظری فاجعه 2

ی معطو ف به قدرت که  خود را بر اساس این  ی ارزگان در یک بستر تئوریک و بر اساس نوعی از  اراده فاجعه  

ریک در این بررسی از سه نقش عمده  کرده است، رخ داده است. این چارچوب تئوچارچوب تئوریک توجیه می 

برخودار است: نقش چار چوب تئوریک در خلق فاجعه، نقش تبیینی آن در توضیی و تبیین این فاجعه،  نقش آن  

 ختن گزارش این فاجعه توسط کاتب. در ممکن سا

 

 

   .کاردهای چارچوب تئوریک 2 -1

   نقش چارچوب تئوریک در خلق فاجعه الف(  

داده است.  را ت کیل می تئوریک در خلق فاجعه از این حیث بوده است که نظام توجیهی آن نقش این چارچوب  

برای توجیه و م روعیت  ی معطوف به قدرتی اراده  تئوریک را  که این فاجعه را خلق کرده است، یک چارچوب 

نکته را به خوبی  رساند تا این  بخ یدن به آن به کار  برده است. شناخت این چارچوب تئوریک ما را یاری می 

ای را خلق کند. این نظام توجیهی  تواند، چنین فاجعهای می ها و چه وضعیت فکری و فرهنگی دریابیم که چه تئوری 

شود. اهمیت بخ ی به فاجعه، در اصل از اراده و خواست معطوف به قدرت و کسب ثروت ناشی می و م روعیت 

ها و  چنان اراده اکنون نیز در ک ور ما، هم گردد، که هم می   پرداختن به این نظام توجیهی از آن جهت دوچندان 

فرهنگی خواست و  فکری  وضعیت  حامل  نیز  و  دارد  وجود  سلطه  و  سرکوب، حذف  به  معطوف  سیاسیِ  ای  های 

 تواند نظام توجیه را برای خلق فاجعه و سرکوب و حذف فراهم کند. باشد که می می 

ها توجیهی که مورد استناد قدرت مطلقه برای سرکوب و حذف هزاره   جا باید بیفزاییم که این نظام در همین  

کنندگی برخوردار نیست و  به کار گرفته شده است، به لحاظ گفتمانی، در منطق اخالق و خرد، از قدرت توجیه 

از وضعیت یک جنایت ضد ب ری خارج نمی  را  فاجعه قضیه  پیامد  دلیل  به  نظام توجیهی  زیرا، هر  آمیز و  کند. 

شناختی غیرموجه و به لحاظ اخالقی فاقد هرگونه  کند، به همان نسبت به لحاظ معرفتای که خلق می انسانیضد 
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شود. بعد از جنگ جهانی دوم، نقد غالب از فاشیسم و نازیسم در همین چارچوب صورت  م روعیت محسوب می 

 ها. بار و ضدانسانی آنگیرد؛ یعنی نقد بر اساس نتایج فاجعه می 

 تبیینی تئوری نقش  ب(  

تواند به این  نقش دوم این تئوری نقش تبیینی است. در این سطی، این چارچوب تئوریک و نظام توجیهی، می  

ها پرسش پاسخ دهد که چه چیزی سبب شد تا امیر جنگ با هزاره را در حد حذف فیزیکی و نابودی کامل  آن 

تواند به پرسش فوق پاسخ  کدام نمی وجود دارد که هیچ ی مورد بحث  ادامه دهد. دو تئوری بدیل برای تبیین فاجعه 

ی  منطقی ارایه کند: تئوری اول این است که ایجاد مرکزیت مقتدر از سوی عبدالرحمن سبب شد که به پیمانه 

ی اقوام را گرفت و در مجموع صد هزار نفر را  وسیع، نیروهای مرکزگریز را سرکوب کند و این سرکوب دامن همه 

ها بی تر بوده است. رئیس جمهور کنونی در جایی،  رحمی نسبت به هزارهام ک ت؛ هرچند میزان بی ی اقواز همه 

گونه که گزارش خواهم  اما همان   (.21)طنین، :  است    بحث به این تئوری توسل جستهی مورد  برای تبیین فاجعه 

در حد نابودی و تصرف سرزمین آنان  شود، بلکه ها به ک تار آنان خالصه نمی رحمی در مورد هزاره کرد، میزان بی 

سازد. عمق فاجعه در حدی است که قابل  یابد و تسلیم شدن آنان امیر را قانع نمی و فروش خود آنان ادامه می 

-بود، همانقیاس با سرکوب سایر نیروهای مرکزگریز نیست. اگر صرفاً ایجاد مرکزیت مقتدر علت این سرکوب می 

خواهیم دید، نیازمند سرکوب به این پیمانه یعنی کمر همت بستن به نابودی هزاره  گونه که در متن گزارش فاجعه  

را در حد جنایتی که در حق سایر اقوام شده است،  گرایانه است و آن نبود. بنابراین، این تئوری یک تئوری تقلیل 

 دهد.  تقلیل می 

شود؛ تئوری دوم که توسط رئیس جمهور  عین همین دلیل مانع از قبول تئوری دوم در تبیین این سرکوب می 

اش در مراسم ه تاد و ش مین سالیاد کاتب در ارگ  به کار برده شد، این بود که به کار گیری  کنونی در خطابه 

رکوب با بی رحمی تمام علیه همه مردم  زور توسط قدرت مطلقه، )شاید به منظور ایجاد مرکزیت(، باعث شد که س 

 از اقوام مختلف به طور خاص هزاره ها را قربانی کند.  

باید گفت این سخن به کلی عاری از حقیقت نیست. سرکوب فراگیر یک قوم در حد نابودی در یک نظام مردم  

دادم؛ عمق فاجعه در حدی    گونه که قبال توضییافتد؛ اما همانساالر و مقید به قانون برحسب معمول اتفاق نمی 

کند  و اگر  به  است که کامال آن را از سرکوب و به کارگیری زور در سرکوب سایر نیروهای مرکز گریز متفاوت می 

رحمی و  بود، باید در موارد دیگر نیز میزان بی کار گیری زور توسط قدرت مطلقه به تنهایی علت این فاجعه می 

گونه که از متن گزارش فاجعه آشکار خواهد شد که همانآمد، در حالیود میسرکوب در این حد و اندازه به وج

نظری  اما چارچوب  توضیی می چنین ن ده است.  ارایه خواهم کرد،  ایجاد یک حکومت  ای که من  دهد؛ چگونه 

است(   برمبنای قومیت و تأسیس دولت افغانی ) افغانی مطابق اصطالو آن زمان که معادل پ تونی یا پ تون بنیاد  
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که حذف فیزیکی یک قوم  و پاکسازی قومی یکی از ابزارهای آن بوده است،  و وجود نوعی فرهنگ نفرت در جامعه  

ها تداوم یابد. ها، با هم سبب شدند که فاجعه یادشده در حد حذف هزاره ازجمله نفرت شدید مذهبی علیه هزاره

تاریخی که در گزارش اصل فاجعه، ارایه خواهیم کرد، مستدل  این تئوری وتبیین فاجعه برمبنای آن،  با ارایه شواهد  

 گردد.  می 

 ج . نقش آن در ممکن ساختن روایت فاجعه توسط کاتب   

اما نقش سوم  این چارچوب تئوریک این است که گزارش کاتب از این فاجعه را ممکن ساخته است. مرحوم  

چارچوب تئوریک گزارش کرده است، یعنی فاجعه را در قالب نظام  کاتب فاجعه را در قالب مفاهیم و ارزشهای این  

توجیهی آن بیان کرده است. در واقع مرحوم کاتب  راوی اندی ه و چارچوب نظری فاجعه و نظام توجیهی آن هم  

است به همین دلیل روایت آن  توسط تاریخ مورد نظر دربار ممکن شده است. چون کاتب با استفاده از مفاهیم و  

نماید. حال باید دید این چار  کند که از نظر در بار وقوع آنرا عادی و موجه می ل اخالقی ای آن را روایت می اصو

 هایی ت کیل شده است:چوب نظری چیست و از چه مؤلفه 

 های چارچوب نظری  مؤلفه . 2 -2

 الف( نظام سلطانی 

نظری نمونة آرمانی حکومت در اسالم    هرچند در اندی ة سیاسی فقیهان متقدم، و اکثریت مسلمانان به لحاظ 

گونه که  آید. اما همان خالفت از نوعی که در صدر اسالم توسط صحابة پیامبر تأسیس و رهبری شد، به شمار می

که فاقد شرایط امامت و  رغم اینشوکت را نیز علیکند؛ حکومتهای سالطین ذیامام ابوحامد غزالی تصریی می

که قدرت اداره و برقراری نظم را در جامعة مسلمانان دارند، م روع دانستند و به یکی از  ناند اما به دلیل ایخالفت

شوکت  داری غالب و مسلط در تاریخ اسالم تبدیل شد. لذا غزالی دورة خود را دورة سالطین ذیهای حکومت شیوه

دهد  ت را جزئی از امامت قرار میپردازی سلطن( و در مقام نظریه50داند) فضایی الباطنیه، به نقل از فیرحی:  می

که به تأیید امام، یعنی خلیفه عمالً قدرت اجرایی را در دست داشته باشد و حتی خود خلیفه نیز با بیعت سلطان  

رسد. به این ترتیب برای سلطنت نوعی م روعیت و توجیه دینی، قائل  به عنوان فردی ذی شوکت به امامت می

 شود.  می

شود.  پسا غزالی، نظام سلطانی به یک نظریه و مفهوم مسلط در اندی ه سیاسی فقها تبدیل میدر واقع در دوره  

ای که شیخ االسالم ابن تیمیه که در دوره او دیگر چیزی به نام خالفت عمالً وجود نداشت، علی رغم دفاع  به گونه

م که به گفته او بدون آن اساساً ترین واجب در اسال پرشور اش از سلف و سنت و تأکیدش بر والیت به عنوان مهم

گردد، مفهوم خالفت به عنوان حامل و مجری والیت در اندی ه سیاسی او محو شده است، بلکه  دین استوار نمی

 جای آن را مفهوم سلطان گرفته است.  
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 ی ابن تیمیه بر سه مفهوم اساسی استوار است:  مضمون سیاست شرعی در اندی ه

که در زمان او حامل این والیت امرا و سالطین است. معیار انعقاد امارت  دوم؛ این  نخست؛ ضرورت اصل والیت.

و سلطنت برای شخصی خاص این است که ذی شوکت بوده و عمالً از قدرت و شوکت الزم برای اعمال والیت  

کت به دست  برخوردار باشد. در بهترین حالت سلطان این والیت را از طریق بیعت و اعالم وفاداری افراد ذی شو

آورد. چون به باور ای ان در انعقاد والیت برای کسی تعداد بیعت کننده که چه اندازه باشد، مهم نیست، بلکه  می

مالک و معیار بیعت افراد ذی شوکت است تا از این طریق حمایت الزم را به دست آورده و از شوکت الزم برخودار  

شود. به  شوکت ناشی میخورداری از شوکت است و از بیعت افراد ذی گردد. در واقع به تعبیر او زیربنای والیت بر

همین دلیل اگر سلطان این شوکت را از طریق قهر و غلبه هم به دست آورد، عمالً صاحب والیت و اختیار شده  

 تواند اعمال والیت کند.  است و می 

های به شریعت و مجری سیاست  محور سوم اندی ه او توضیی و تأکید بر این نکته است که این والیت مقید 

شرعی باید باشد. البته تقید به شریعت و مجری سیاستهای شرعی بودن از وظایف شرعی و دینی والی و سلطان  

شود. اما اجرای شریعت شرط الزم والیت نیست، لذا سلطان فاسق باز هم  است و سبب نجات و رستگاری او می

iقتدار مسلمانان و جلوگیری از بی نظمی الزم است.والیت دارد، چون شوکت دارد و برای حفظ ا i   وi i i 

این نظام، مورد استفاده و استناد عبدالرحمن و جان ینان او بوده است. او عمدتاً خود را در مقام احتجاج با  

مخالفان اعم از غلجائیانی چون مال م ک عالم که سابقه جهاد با انگلیس را داشته است و میمنگیان و هزارگان؛   

پادشاه اسالم، امیر مسلمانان، مصداق اولواالمر، خادم دین و مجری احکام شریعت، مدافع سرزمین و سرحدات   

مسلمانان، دولت و ملت اسالم در برابر کفار از جمله ملل مسیحیه که از دو سو افغانستان را احاطه کرده بودند، و  

فرد و  افغانستان  سرزمین  از  بیگانگان  و  کفار  کننده  میان  بیرون  در  را  نظم  قراری  بر  قدرت  که  شوکت  ذی  ی 

کند و میان آنان به عدل رفتار  مسلمانان داشته و از خون ومال و جان آنان در برابر هرگونه تعدی و تجاوز دفاع می 

کند و مانع تجاوز حکام و کارکنان دولت بر حقوق مردم بوده و خود نیز پاک نفس و پاک دست  بوده و دست  می 

  83،  53  –  52کند ) ر.ک. سراج جلد سوم، بخش یکم، صفحات :  وق مردم دراز نکرده، معرفی می تعرض به حق 

– 85  ،228 ،393    .) 

ها و سایر مخالفان که در میان دو قدرت رو به گسترش  به وفور و کرات از عنوان پادشاه اسالم در سرکوب هزاره 

ند برتانوی( دولت مسلمانی برپایه سلطنت ت کیل  مسیحی در شمال ) یعنی روسیه تزاری ( در جنوب ) یعنی ه

برد؛ در واقع عنوان پادشاه اسالم در چنین متن و زمینه تاریخی  کند، نام می دهد و از قلمرو مسلمانان دفاع می می 

یعنی در میان دو قدرت مسیحی رو به گسترش در شمال و جنوب، مفهوم م روعیت ساز بوده است، هر چند  

 ین مفهوم در متن تاریخی یاد شده در ذات خود به شدت تناق  آلود بود.استناد امیر به ا
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های اسالمی سمرقند و بخارا و آن  امیر با هردو قدرت در شمال و جنوب مراوده حسنه داشت و از سر زمین 

کرد و حتی پ تونهای آن  سوی دیورند را به انگلیسیها سپرده بود و مکرراً تقاضای  سوی خط دیورند دفاع نمی 

ز جمله این که آنان مردم عهد شکن و فرصت  های مختلف اآنها را مبنی براین که پادشاه آنها نیز باشد به بهانه 

های تعلل آمیز گزارش شده است:  کرد.) در سراج در چندین جای از این گونه درخواستها و جواب اند رد می طلب

 نویسد: که در جواب فرستادگان بزرگان عالقه بنیر می   499از جمله در جلدسوم، بخش یکم، ص 

نگران حال و متوجه خوبی احوال ای ان نخواهد شد و اال آنها را    »چون دولت انگلیس دوست این دولت است

 . راهی و ما را ادعایی در پیش است که گاهی مداخلت در امور آن مردم نخواهیم کرد«

رسماً امور دولت را در مسایل خارجی به دولت انگلیس واگذار کرده بود و از این  امیر عبدالرحمن  آن    مهمتر از  

کرد و صرفاً در امور داخلی صاحب اختیار بود، به همین دلیل عنوان  تسلیحاتی دریافت می   دولت کمکهای نقدی و 

رسمی دولت »پادشاهی خود مختار افغانستان« بود و در مسایل خارجی از طریق دولت انگلیس در هند اقدام  

کمنستان کنونی اقدام  گرفت؛ برای مثال وقتی یکی از مأموران دولت روس در مرز افغانستان با تررسمی صورت می 

کند، بلکه موضوع  کند، دولت افغانستان مستقیماً اعتراض نمی های قلمرو خود می به حفر کانال آبیاری برای ترکمن

دهد و دستگاه دیپلماسی انگلیس به دولت روس اعتراض کرده و خواهان  را به وزارت خارجه انگلیس اطالع می 

  –   93تفصیل در سراج ذکر شده ازجمله در جلد سوم، بخش دوم ص  شود) این موضوع به قطع این مداخالت می 

94 .) 

شوند؛ اساساً تعیین سرحد ترکستان افغانی با ترکستان متعلقه روس توسط  ها به این مورد خالصه نمینمونه 

کمیسیون م ترک روس و انگلیس صورت گرفته است. این موضوع نیز در سراج به تفصیل گزارش شده است. با  

هم عنوان پادشاه اسالم نظر به وضعیت سیاسی روزگار یعنی بی نظمی ناشی از خالی قدرت و قدرت رو به  این  

 گسترش قدرتهای مسیحی در قلمرو مسلمانان عنوان م روعیت بخش بوده است. 

ها آنها از  ازجمله ویژگیهای نظام سلطانی که به وفور مورد استناد امیر در مقام سرکوب مخالفین از جمله هزاره 

 استفاده شده است عبارتند از:  

یکم؛ پادشاه اسالم حق سرکوب رعیت خود را دارد. رعیت متمرد باید سرکوب شود، چرا که یاغی و باغی است.  

جا از وی نقل شده  ، در این  228، 53بخش یکم :  3سلطان اسالم از حق اطاعت مطلق برخوردار است ) سراج، ج

 ( 817، 407، 353 – 352ن، ص داند: سراج، همااست که بیعت با امام وقت را رکنی از ارکان دین می 

کند که سلطان در شک و دودلی نسبت به اطاعت رعیت خصوصاً افراد  دوم؛ امور سلطنت و اداره امور ایجاب می 

نزدیک به خود به سر نبرد، بلکه از اطاعت آنان مطمئن باشد؛ چرا که  امور سلطنت بر مبنای شک و دودلی به  

 نویسد:  ان که به سردار عبدالقدوس تسلیم شده بودند، میافتد. خطاب به هزاره یاغستجریان نمی 
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». . . و اگر بالفعل تفنگ دادن برشما دشوار و ناگوار باشد، در دل من نیز از دوستی و اطاعت شما اشتباه راه  

 (. 828 ه نیست«)سراج، همان:یابد و در کار سلطنت اشتباه و شک را می 

د و دشمنان احتمالی را توقیف و برمبنای گمان سرکوب کند. دقیقاً به  بنابراین پادشاه باید برمبنای شک افرا 

همین دلیل در مورد جمعیت انبوهی از هزارگان توقیف شده که به صورت روزمره توسط افواج قاهره بعد از  تسلیم  

ود. بنا  بارد به کابل فرستاده ش گرفت، نوشت آنانی که از ناصیه شان  شرارت می شدن هزاره یاغستان صورت می 

 براین دشمنان احتمالی باید حذف شود.  

شد. در واقع نابود شدن  که نابود شدن و از میان رفتن پیامد طبیعی مخالفت با پادشاه محسوب می سوم این 

آنان مقدر می  برای  بود که خداوند  دنیوی متمردان  پیامد  قوم متمرد جزء عقوبت  نابود شد  اگر هزاره  لذا  کرد. 

عمل مخالفت با پادشاه از یک زبان   ها به حیث پیامد طبیعی طبیعی عمل آنان بود. در گزارش کاتب نابودی هزاره 

نماید که گویا مخالفت با پادشاه اسالم به صورت متافیزیکال  دو وجهی استفاده شده است: در تعابیری چنین می 

پسر تأثیر گذار است.)  گردد، چیزی شبیه عاق پدر که گویا بر سرنوشت دنیوی  باعث عقوبت االهی در دار دنیا می 

 (. 813، 353 – 352، 108، 85: سراج همان

خود ارایه    قوم در نتیجه برخورد با قدرت بزرگتر ازگرایانه از نابودی یک  در موارد بسیار نوعی تحلیل طبیعت 

داند که فرقه ضاله هزاره از کردار زشت خود که سرنوشت ای ان  نویسد: »هر عاقل کامل می دهد آنجا که می می 

ن خود را  ساعد سیمی  - سیری رسیدند. هرکه با  پوالد بازو پنجه کردبود چه دید و به چه قسم به قتل و غارت و ا

ک ذلت بر سر  نویسد: »آری هرکه باسلطان در افتد چنین خا(. در جای دیگر می 928رنجه کرد«)سراج، همان:  

 (.  1002 افتد« )سراج، همان:

 ی کافر و مسلمان  ب( ابزار تکفیر و دوگانه 

سرکوب و حذف در این نظریه تکفیر است. تکفیر چون ابزاری برای سرکوب   ترین ابزار فکری براییکی از مهم 

و حذف در تاریخ اسالم برای تصاحب قدرت و قلع و قمع مخالفین کاربرد بسیار داشته است. گویا  به موجب این  

ار است یا  نظریه، انسانها دودسته اند یا مسلمان اند که از همه حقوق از جمله از حق مصونیت جان و مال برخورد

تواند برای آن خطر داشته باشد این گروه از حق مصونیت  کافر ی است که با قدرت مستقر سر ستیز دارد و یا می 

جان و مال و عرض برخوردار نیست و باید حذف شود، مگر کافری رسمی از اهل کتاب که شرایط ذمه را پذیرفته  

 سر به زیر باشد. گونه خطری محسوب ن ود و کامالً منفعل و باشد و هیچ

از این ابزار در حذف و سرکوب هزاره چنانکه بعدا توضیی خواهیم داد به شکل وسیع استفاده شد. لکن مبنای  

آن به لحاظ نظری بسیار پر تناق  بود. چون واضی نبود چرا هزاره یاغستان کافر است. اگر به جهت شیعه بودن  
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ان بود که به لحاظ سیاسی و دالیل زیر حکومت از آن پر هیز  آمد مستلزم تکفیر تمامی شیعیکافر به حساب می 

 کرد:  می 

می  ایران  قاجار  دولت  با  دولت  مناسبات خوب  مانع  بودن  شیعه  دلیل  به  تکفیر  زمینه  نخست؛  این  در  شد) 

م هد    که بعد از وفات امیر در، از جمله اینکند نیزگزارشهای متعددی در سراج وجود دارد که این ادعا را تأیید می

 (.  مربوط به وفات امیرگردد. این خبر در جلد چهارم در  بیان وقایع  سه روز مجلس ختم قرآن برگزار می

 شد که قزلباشان را که عهده دار امور دیوانی بودند، از بدنه  دولت اخراج و سرکوب کند  دوم، سبب می 

ساخت و م کل بر سر  قندهار و کابل ناممکن می سوم،  زندگی باهمی شیعیان و سنیان را در شهرهای هرات و  

 آورد.  راه حکومت و حکومت داری به وجود می

(.  مطابق گزارش سراج، امیر در  123  تکفیر شیعیان بود) سراج ، همان: به همین دلیل امیر شخصاً  مخالف  

نع از رفتار متعصبانه  چندین مورد با تکفیر شیعیان شخصاً مخالفت کرده است، هرچند در مجموع  این روحیه ما

(.  107آمیز جامعه و دولت علیه شیعیان ک ور از هر قوم و تبار ن ده است) سراج،جلد سوم، بخش دوم:و تبعی 

آمد مستلزم تکفیر تمامی یاغیان بود: از جمله  چنین اگر صرف هزاره یاغی به دلیل بغاوت کافر به شمار می هم

در حالی که    شدند،ن نیز تکفیر می اسحاق خا  محمد   هبری سردار شورشیان غلجایی و شورشیان ترکستان به ر

 چنین ن د. 

آید؛ این تکفیر مبتنی بر روان ناسی عمومی بود که درآن به نوعی هزاره ها به لحاظ هویت قومی و  به نظر می

محسوب   کافر  تا حدودی  و  غیر خودی  و  دیگری  شدیداً  مذهبی خود،  هویت  لحاظ  به  و  بدن  متفاوت  فیزیک 

  در نتیجه نفرت مذهبی ،   در آن دوران، شدند. در نتیجه  مورد نفرت شدید مذهبی و بعضاً قومی قرار داشتند.  ی م

کافر شمرده شدن هزارگان و شیعیان در نزد دیگران به عنوان یک وضعیت فکری و فرهنگی، امری شایع بوده است  

یرین بوده است و به عنوان یک واقعیت به تکرار  و به همین دلیل  برده گیری از آنان یک روش متداول در میان سا

 مورد اشاره امیر قرار گرفته است. 

خواهد بگوید که چنین تلقی از شما در اذهان دیگران وجود دارد و من در  ها میدر واقع وی خطاب به هزاره 

شوم که در واقع  کنم، در غیر آن با این تلقی همراه می صورتی اطاعت مطلق شما از حکومت با آن مخالفت می 

گفتند  نویسد: » شما قوم را سالها کافر می چنین شد. در همین راستا در من ور خود خطاب به هزاره یاغستان می 

  دانم ) سراج، همان: دانستند. اما من شما را مسلمان و اهل قبله می خرید و فروش دختر و پسر شما را جایز می

مواردی متعدد صورت گرفته و در سراج گزارش شده است که حاکی از    (. اشاراتی از این نوع از سوی امیر در398

ای فکری و فرهنگی   ها در آن زمان است. لذا این تکفیر، در چنین زمینهوجود نفرت مذهبی شدید علیه هزاره

 های آن مورد پرسش قرار نگرفت.  مورد قبول واقع شد و چندان تناق  
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را، چه در  ن انه     سطی فرهنگی و فکری جامعه و چه در سطی سیاست و حکومت آشکاری که این تناق  

کند برخورد حکومت و شخص امیر و مردم قندهار با هندوان قندهار است. هندوان  )قدرت سیاسی( روشن می 

اطفالی از مردم هزاره را که به غنیمت گرفته شده بودند، خریدند و طبق آیین خود بر گردن آنها زنار بستند. این  

اند و  فکار قندهاریان را علیه آنان تحریک کرد وعلیه آنها با این استدالل که این اطفال مسلمان زاده عمل آنان ا

ای را به راه انداخته بودند. موضوع برای داوری به  شما کفار حق ندارید، به گردن آنها زنار ببندید، حرکت اعتراصی

ها در شبه قاره توسط خود  وشت استدالل کردند که این ای که به در بار ن خود امیر ارجاع شد. اهل هنود در عریضه 

اند؛ برای آنها درست است چگونه  ؛ مسیحی، هندو و  مسلمان خریده رسند  و می حکومت و مردم به فروش رسیده

ها را  است که برای ما جواز ندارد. جواب امیر این بود که شما اهل ذمه هستید و با این کارتان که مسلمان زاده 

ر دو جای سراج  خریداری و زنار برگردن آنها آویخته اید از شرایط ذمه عدول کرده اید. به این واقعه دست کم د

ام(. اما مورد دوم، نوع یاد آوری واقعه  )متأسفانه محل دقیق گزارش اصلی را فراموش کردهپرداخته شده است.  

شوند که امیر پدر آنها را  اهان اعاده مبلغی می یادشده در زمان امیر حبیب اهلل است که در طی آن هندوان خو

گوید که امیر در حق شما لطف کرد که  جریمه کرده بودند و حبیب اهلل به شدت این در خواست را رد کرده و می

های نامسلمانی را به گردن آنان آویخته بودید  که مسلمان زادگان را به بردگی گرفته و ن انهشما را به دلیل این

شرایط کفار محارب را بر شما تطبیق نکرد، باید بسیار سپاس گزار باشید) سراج، جلد چهارم، بخش دوم:  نک ت و  

 (. این برخورد دوگانه ن ان دهنده همان تناقضی است که جامعه و حکومت در عمل به آن مبتال بودند.  164

 ج( داراالسالم، دارالکفر، هجرت و مهاجرین 

ان آن مسلمان بود و تحت حاکمیت سلطان مسلمان قرار داشت داراالسالم  افغانستان به این دلیل که سلط

شد آن سوی خط دیورند؛ هر چند با اکثریت مسلمان به دلیل این که تحت حاکمیت کفار قرار داشت  محسوب می

امیردارالکفر محسوب می  نگاه  توصیه می از  مرز  آن سوی  پ تونهای  به  اساس  براین  اسالمی  شد.  که سنت  شد 

سالم  شدند. حکومت و مردم در داراالت را از دارالکفر به داراالسالم برگزینند و این تازه واردان مهاجر نامیده می هجر

های تصرف شده از کفار هزاره اسکان دهند. ولی  کمک کنند و آنان را در زمینوظیفه داشتند به این مهاجران  

خواست سرزمین از قید کفار آزاد کند و حتی نمی  همین دولت وظیفه نداشت که سرزمین آنان را به قول خودش 

آنان را در قلمرو خود قرار دهد. این طرز تلقی )داراالسالم ودارالکفر و هجرت و مهاجرین( و عمل برمبنای آن از  

های تصرف شده از هزارگان که  خالل اقدامات امیر و و قایع مربوط به اسکان پ تونهای آن سوی دیورند در زمین 

ای را که  شود. از جمله در این زمینه یک فرمان هفده فقره چهارم سراج گزارش شده به خوبی فهمیده می در جلد 

های تصرف شده و نحوه کمک به آنان از سوی حکومت و مردم صادر  در خصوص نحوه اسکان مهاجرین در زمین 
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  –   10چهارم، بخش یکم ، ص  دهد. )سراج، جلد  گردیده است، به خوبی مضمونی را که بیان داشتیم بازتاب می 

17.) 

 د( قومیت، غیرت افغانی، اقتصاد غارت و تصرف زمین    

ها و عوامل انحطاط و سقوط آنها  امیر عبدالرحمن به تحلیل جامعه شناختی ابن خلدون از پیدایش امپراتوری 

ا سفارش  ترجمه مقدمه ابن خلدون ربه احتمال زیاد باور و به این متفکر عالقه داشته است. به همین دلیل ظاهراً 

که این ترجمه    آید گونه که از گزارش دیگر سراج در بخش نام برده برمی(، هرچند آن439  کرده بود) سراج، همان:

 به پایه اکمال نرسید.  

دهدکه سنت، حتی در عقالنی ترین شکل خویش در اشکال مناسبت نیست که بگویم این واقعیت ن ان می بی

چندان زیربنای فکری مناسب، البته در صورتی که توسط ابزارهای معرفتی ای که منظومه معرفتی و  مختلف آن  

دهد، مورد بازخوانی انتقادی قرار نگیرد و در واقع به این وسیله صورتی  دیدگاه اخالقی مدرن در اختیار ما قرار می 

« برای عبور از تنگناهای جهان معاصر، از  حد ذاته  خاص از گفتمان تجدد را به وجود نیاورد، به تنهایی و» فی

جمله تأمین عدالت و احترام برای همه که نیاز حیاتی انسان معاصر برای رسیدن به صلی و آرامی است، فراهم  

 کند.   نمی

آوری  در اندی ه ابن خلدون عامل قوی برای ت کیل یک امپراتوری و ایجاد  سلسله جدید، در  قدرت جنگ

ای(  نهفته است که همچون یک  را ن ین و غیر شهری و عصبیت ) پیوند و وفاداری  قبیله رهبر یک قبیله صح

شود. این نیرو قدرت و اراده  و سخت کوشی الزم را برای فتی و غلبه بر دیگران دارد  انرژی طبیعی نهفته رها می

. برحسب این نظریه عصبیت  افزاید و از طریق غلبه)سرکوب و غارت( بر قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی خود می 

باشد ای و  نسبی، عامل اصلی پیوند و انسجام گروهی قوی میان رهبر قدرتمند قبیله و اعضای آن قبیله می قبیله 

 (.   140 - 131کند )  ابن خلدون،  مقدمه، ص و قبیله را برای تأسیس سلسله جدید در سطی عالی آماده می 

ای درانیها به صورت خاص  نوان یک رهبر قدرتمند با تکیه بر قدرت قبیله کرد که او به عامیرعبدالرحمن فکر می 

تواند یک سلطنت قدرتمند در افغانستان آن روز تأسیس کند.  و پ تونها به قول خودش افغانها  به صورت عام، می 

د برخوردار است.  کنای که او از آن تحت عنوان »غیرت افغانی« یاد می به اعتقاد او پ تونها از عصبیت الزم قبیله 

وی در دو مورد از مفهوم غیرت و معادل آن یعنی »ننگ« استفاده کرده است: یکی در نامه مالمت آمیزش به  

(.  دیگر در  928  ندارند) سراج، جلد سوم، بخش یکم:کند که غیرت قومی  های قندهار و آنان را متهم می درانی 

وجود یک قوم ضعیف، اما در مرکز سلطنت پادشاه افغان    من ور خویش به سران هزاره یاغستان مبنی براین که 

ای آن روزگار که عمدتا به زبان  که از چهار سو محاط به قوم افغان است ) مراد ازکلمه افغان در متون رسمی  
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شود  او ثبت تاریخ می یافت پ تون بوده است(؛  به صورت یک ننگ بر چنین پادشاهی و قوم  فارسی نگارش می

 (.   813 )سراج همان:

ای اقتصاد مبتنی بر غارت و چپاول  در این نوع نگاه از ابزار های مهم ایجاد منفعت م ترک بر پایه انسجام قبیله 

و تصرف زمین تحت عناوین گوناگون از جمله  تحت عنوان غنیمت است که از قبایل و دولتهای سرکوب شده و  

ن منفعت م ترک با اتکا بر مفهوم عظمت بخ یدن به  آید. امیر در ایجاد ای شکست خورده در جنگ به دست می

( قوم خود ) یعنی افغانها عموماً قوم پادشاه به حساب  17  اغنه) سراج ، جلد سوم، بخش یکم:افاغنه و مملکت اف

 آیند( تالشهایی قابل توجهی به عمل آورد. می 

دادن آنها در قطغن زمین) در این  خواست قوم او از منافع خاص بر خودار باشند، از جمله اسکان  پادشاه می  

کردند امیر م روط کرد به  روزی ییالق و ق الق می راستا از جمله ورود قوم ناصری را که میان افغانستان وهند آن

این که از ده خانوار یک خانوار که ازمکنت خوب برخوردار باشند به او بدهند تا در قطغن زمین سکنی دهد و با  

ردازند تا کنار مرز از قوم افغان مردمی که ن ان دهنده عظمت قوم افغان باشد ساکن شود:  کمک دولت به زراعت بپ

یک قطعه از نامه وی به قوم ناصری را که به وضوو اتکای امیر را بر قدرت قومی برای تأسیس دولت افغانی )  

دهد به عین عبارت نقل  پ تونی( از طریق اسکان آنان در نقاط مهم افغانستان و ایجاد منفعت م ترک ن ان می

   کنم: می 

». . . و آن خانوار باعث اطمینان خاطر من و مورث اعتماد قوم خود خواهند بود، زیرا که از توطن ای ان در  

گویم که این قدر خانوار از قوم من در والیت قطغن که حاشیه مملکت افغانستان و ساحل نهر  آنجا با خود می 

باشم. پس آمدن شما در افغانستان و از ده خانه یک خانه را به  البته ایمن می  ، جا و مأوی داده ام ] است[ جیحون 

من دادن و من ای ان را در قطغن جای سکنی و زیست قرار نهادن دلیل ظاهر غم شریکی شما با دولت و اعتماد  

خواهم  بزرگان با استعداد و شأن می   و تسلی من با شما خواهد بود، و این که این خانوار را از صاحب ثروتان و 

منظور آن است که مردم همسایه خارجه بدانند و ببینند که این قدر خانوار را از قوم افغان که تمامت ای ان آدمان  

درست و با عزت و ثروت و »ضیعت« اند و از شجاعت و وطن پرستی زمین خود را به جان خریدارند و کسی جرأت 

وطن و مسکن ای ان را متصرف شود و از این رهگذر این خانوار بازوی با نیروی دولت و پرو  آن را نتواند کرد که م 

 (.  690 ود« )سراج، جلد سوم، بخش یکم:بال مکنت سلطنت خواهند ب

های متعدد دیگر در همین بخش از  این فقط یک مورد از اسکان قوم خویش در قطغن زمین است و گزارش  

ان افغانهای کوچی در بادغیسات و مرغاب را نیز برمبنای خدمت به قوم خویش و  سراج وجود دارد که وی  اسک

 (. 323 کند) سراج همان:اجرا و تطبیق می اسکان آنها در نقاط مهم ک ور 
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اند که قوم پادشاه هستند و آن را برای خود  در برابر، پ تونها نیز عموماً از این درک م ترک برخوردار بوده 

هنگام    نه این درک را در استدالل مهاجران و دیگر قبایل پ توناند.) ن ادانسته عتبار میسبب قدرت و من أ ا

توان  ها که در بخش نخست جلد چهارم سراج گزارش شده به صورت واضی میهای هزاره تصرف عدوانی زمین

 مالحظه کرد(. 

ن زمان یک ارزش فرهنگی مسلط  ای و قومی و غیرت ناشی از آن به لحاظ فرهنگی در آ چنین پیوند قبیلههم 

های مربوط به جنگ و سختیهای آن که در بخش اول جلد سوم سراج  بوده است.) این درک و دریافت را از گزارش 

 توان به دست آورد(.  گزارش شده به خوبی می

یه پ تونها  البته در نگاه قومی امیر، یک نگاه سلسله مراتبی به پ تونها وجود داشته است. در یک نگاه عام کل 

تر قوم پادشاه محسوب  ها به صورت خاصاند و درانی اند، لکن در حلقه سوم جای داشتهشدهقوم پادشاه محسوب می 

اند و به صورت اخص محمد  اند و طبیعتاً از امتیاز بی تر برخوردار بوده داده اند و حلقه دوم را ت کیل می شدهمی 

اند و از امتیازات بی تر برخوردار بوده است. مقامات عالی حکومتی،  داده یل می ها حلقه اول از قوم پادشاه را ت کزایی

های مختلف معموالً از میان آنان بوده است و امیر عبدالرحمن برای  حتی در طول حکومت این دودمان در دوره

ه از خزانه حکومت  تمامی اعضای این قبیله اعم از ذکور و اناث به عنوان قوم خاص پادشاه معاش و مستمری ماهان

 (.160 جلد سوم، بخش دوم:  کند، تا قوم پادشاه در رفاه زندگی کند) سراج تعیین می 

ای و میل خاطر پادشاه به آن نام  مر حوم کاتب در تحلیل این تخصیص تقریباً از همین تقسیم بندی سه حلقه 

 نویسد:برد و می می 

هم در تضاعیف وقایع مسطوره. . .حضرت واال که از راه ایلیت و قومی در همه امور میل خاطر جانب    ». . . و  

عموم اقوام و طوایف افغان، خصوص فرقه محمد زایی داشت و از جایی که این فرقه، شاخی از قوم بارکزایی از  

باشد، ذکوراً و اناثاً م مول عواطف  شجره پر ثمره درانی است و با خاندان شاهی از یک اصل اصیل و فرع جلیل می  

خسروی فرموده، امر کرد که تمامت آنان ذکوراً و اناثاً بدون خدمت پس از وصول به مرحله دوازده سالگی الی  

بیست سالگی به تدریج سن و سال، سیصد روپیه تنخواه ثبت دیوان نمایند و برخی با پسران خود از قندهار به  

رف بار و عز دیدار شهریار تاجدار حاصل کردند. پسران ای ان در سلک سواره نظام  فرمان طلب در کابل آمده، ش 

شاهی اول منسلک گردیده اشخاص کهنسال و معمر ای ان تمام از عطای خالع فاخره سر افراز  و ممتاز شدند. . . 

یله محمد زایی را  حاجی عبدال کورخان تاجر باشی قندهار را برسبیل اشتهار فرمان کرد که حضرت واال فرقه جل

نظر به اتحاد قومیت با خاندان شاهی از دیگر مردم درانی و غلجایی برگزیده، تصمیم عزم نمود که آسوده حال تر  
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از بیت المال هریک از مردان ای ان در سال چهار صد روپیه و زنان سیصد روپیه را بردن سزاوار باشند تا زیست و  

   (.160)سراج ، همان، ص  «، آسوده و مرفه الحال گردند معی ت ای ان بهتر از دیگر مردم بوده

ای و تصرف زمین و اقتصاد غارت ( توسط امیر در بسیج قبایل  کاربرد این سیاست و این تئوری )پیوند قبیله 

ها مؤثر بود. این مؤلفه از نظریه او در فرمانی که امیر خطاب به سران هزار ه یاغستان پیش از  پ تون علیه هزاره 

گوید: وجود یک قوم یاغی از چهار سو محاط به قوم افغان ننگ تاریخ براین  صادر کرده است، آنجا که می   جنگ

 نیز به خوبی توضیی داده شده است.شود؛ قوم شمرده می 

لکن این دیدگاه در ذات خود به لحاظ نظری و عملی با دوتناق  مبتال بود: که از یکی خود امیر آگاه بود و از  

 وی آگاه نبود.  دیگری خود  

ها در سراسر ک ور و  خصوصاً حضور هزاره  ، آگاه بود، تنوع افغانستان به لحاظ قومی  تناقضی که خود امیر ازآن 

ها یکی از بزرگترین اقوام  به صورت متراکم در مرکز افغانستان از کابل تا قندهار و هرات بود. به تعبیر خود او هزاره

دهد و از آن به عنوان م کل عمده بر  ریخ این موضوع را به تفصیل توضیی می این سرزمین است. او در تاج التوا

ها نیزکم و بیش از این  ( (. خود هزاره 264 - 262تاج التواریخ، جلد اول: کند )سر راه اقتدارسالطین افغان یاد می 

ن خواهد بود،  تفاوت و اهمیت سیاسی آن در خصوص این که دولت مقتدر و اقتدار گرای مرکزی یک دولت افغا

آیا آنها نظر به هویت متمایز خود یک دولت اساساً افغان را بپذیرد یا خیر، کم و بیش آشنا بوده است. این مطلب  

شوند، دهند و تسلیم دولت افغان نمی ها دولت پنجم ت کیل می که آن خان مبنی براین در نامه پنج ارزگانی به قدوس 

 (.   821 یکم: شده است) سراج، جلد سوم، بخش منعکس 

ها باشد و همه رعایای او.  خواست که پادشاه افغانستان و پادشاه همه از جمله هزاره امیر نظر به این تنوع می 

( و  813  تان مطرو کرده است ) سراج، همان: وی این ادعا را با تأکید تمام در من ور خویش به سران هزاره یاغس

داند. ظاهراً این مسلمان دانستن در آن وضعیت فرهنگی امتیاز  ان می کند که او آنان را مسلمدر همانجا تأکید می 

توانسته است رعیت پادشاه و جزء دولت به حساب آید. لکن  شده است که به موجب آن هزاره می مهم محسوب می 

 ای ناسازگار بود.  این ادعا با داعیه ت کیل دولت افغان مبتنی بر عصبیت قبیله

امیر از اهمیت و رشد سریع آن آگاه نبود، تحوالت سریع در مغرب زمین از جمله  اما تناق  دوم که خود  

ملت بود که بر اساس نظریه ابن خلدون که اساساً معطوف به تبیین    - پیدایش ناسیونالیسم ملی و پدیده دولت

تنها می  بود و  نبوجوامع کهن  تفسیر  قابل  توضیی دهد،  این جوامع  را در  اجتماعی  تحوالت  د. چرا که   توانست 

تحوالت جدید تنها بر پایه نظریاتی جدید که در علوم اجتماعی جدید به وجود آمده است امکان توضیی و تبیین  

که داعیه ت کیل  ماند و بی خبر از اینکرد، افغانستان در قالب همان مناسبات کهن باقی می یابند. امیر فکر می می 
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شد، موضوعی که با ت کیل دولت    خواهد تلف در افغانستان نیز مطرو  دولت مدرن بر پایه ملت، آن هم از اقوام مخ

 ای که با نظریه ابن خلدون قابل توضیی نبوده و نیست. بر پایه برتری طلبی قومی در تضاد اساسی قرار دارد. مسئله 

را برای همه  چنین باید افزود؛ سیاست امیر در امر قومیت لزوماً به این معنا نبوده است که امتیاز و عدالت  هم

پ تونها فراهم کرده باشد و افراد متعلق به این گروه قومی مورد قتل و شکنجه و زندان و نفی بلد قرار نگرفته  

باشند. در واقع این تئوری به دو دلیل در تأمین مصونیت، عدالت و رفاه برای همه پ تونها عاجز بوده است: اول  

و تبعی  آمیز بود، به همین دلیل پ تونها را در سه حلقه و طبقه   که این تئوری در ذات خود سلسله مراتبیاین

که مبتنی برکاربرد  تر در معرض سرکوب و بیرحمی و تبعی  بوده است. دوم این داد و طبیعتاً طبقات پایینجای می 

ی ان  زور توسط قدرت مطلقه بود؛ به همین دلیل هیچ پ تونی، هرچند  از خاندان محمد زایی و نزدیکترین خو

امیر از برخورد دلبخواهی و قهر آمیز امیر، برمبنای شک و گمان در امان نبودند و در نتیجه هیچ کسی مصونیت  

 نداشت. 

     

 ی یاغستان : تسخیر هزاره . گزارش اصل واقعه 3

رداخت  ها بوده است که رسماً تحت اداره حکومت نبوده و مالیه پمراد از هزاره یاغستان مناطقی از سرزمین هزاره 

کرده است و احتماالً در یک بازه زمانی طوالنی به صورت خود مختار زندگی داشته؛ به قول مرحوم کاتب  نمی

کرده است. خودشان نیز فاقد نظم و انسجام دولتی بوده  تازیانه محصل مالیات دولتی را بر گرده خود احساس نمی 

ای هم نداشته است. میان خود  چندان انسجام قبیله ای قوی نیز محروم بوده است و  و از رهبری قومی و قبیله 

 های ک نده، بی پایان و بی فرجام داشته است. رقابت و درگیری 

( و آنچه از مطالعه سراج به دست  130  -151ق مطابق گزارش کمیسیون سر حدی انگلیسی) میتلند:  مناطاین  

 آید؛ شامل مناطق زیر است:می 

ناوه سلطان احمد،    پران، در پهلوان،حسینی، آبشامل مناطقی چون زاولی،  از جمله  ولسوالی ارزگان خاص  -

 و شیره؛    اوه ارزگان، چنارتو، بیتمور، ناوه شاعلی، ناوه باغچار، ن

 منطقه وسیع اجرستان) دایه فوالد(؛  -

 شیرداغ و پ ی از مالستان کنونی؛  -

ولسوالی خاک افغان )نام اصلی خاکیران سرزمین قلندر از اقوام بزرگ و پر نفوذ هزاره در حد فاصل جاغوری،    -  

 دایچوپان، ارزگان و ارغنداب(؛  
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 شیغجی، هزاربز، بادام تو، دوزی . . .   ب، ماره، تناچو مناطقی چون شوی، بایلوغ، لرزآب،  دایچوپان شامل -

 لتک، دلغنه و خود ناوه چوره . . ان، قشامل کمس ولسوالی چوره؛  -

از گزارش کاتب در سراج به دست   برباد رفته مطابق آنچه  باید اشاره کنم: مناطق تصرف شده و  همین جا 

های از آن به شرو  شود که بخش های خارج از قلمرو هزاره یاغستان نیز می آید، شامل مناطقی وسیع از هزاره می

 زیر است:

 ولسوالی گیزاب؛   - 

 وسیع از تمزان؛  ی  بخ -

چ مه شفلق، خانان، بوم و نعنه واقع در خود ناوه تیرین( مرکز کنونی والیت  مناطقی از تیرین) از جمله    -

 ارزگان؛  

 مناطقی از ولسوالی دهراود) از جمله چارچینه( از مربوطات والیت ارزگان؛   -

 ولسوالی میانه شین که اکنون مربوط به والیت قندهار است؛  -

 کور از مربوطات دایچوپان کنونی؛ ه چل -

مناطق یادشده  اکثرا تحت    مناطقی از دهله در قرب قندهار ) مناطقی از باغران از مربوطات پ ت رود(    -

 شده اند.حکومت قندهار بوده اند و رسماً جزء قلمرو یاغستان محسوب نمی  کنترل 

 بندی کرد: توان  واقعه تسخیر هزاره یاغستان را بر اساس روایت کاتب در سراج، در پنج مرحله دسته می 

 وگو برای انقیاد و اطاعت ی گفت . مرحله 3-1

د عظیم بیگ سه پای دایزنگی و خوانین جاغوری  در مر حله نخست امیر، میران دایزنگی از جمله سردار محم

کند. دهد و از طریق آنها فرمانهای متعدد به نام و یا به عنوان مناطق هزاره یاغستان صادر می را واسطه قرار می 

لب کالم امیر در این فرامین این است که وجود قلمروی به نام یاغستان برای پادشاه و مردم افغان قابل تحمل  

گری در مرکز حکومت افغان با  مردمی هستید که از چهار طرف محاط به قوم افغان هستید واین یاغی   نیست. شما

براین  افغانی سازگار نیست. مخصوصاً  با دو دولت مسیحی در شمال و جنوب که خود خطر  ننگ  که این دولت 

 شوید. ه نابود می شوند، همسایه شده است. بنابراین چاره ای جز تسلیم شدن ندارید و اگرن محسوب می 

این فرمان و پیام را خوانین جاغوری و میران دایزنگی به سران هزاره یاغستان در میان گذاشتند، و در واقع به  

نمایندگی از حکومت در چارچوب همان فرمانها گفتگو کردند و طرفین به توافق رسیدند که تحت شریط ذیل  
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با مخالفان و گردنک ان یکجا مبارزه کنند: ق ونی که برای    تسلیم حکومت شده و حاکمیت دولتی را بپذیرند و

 زلباشیه باشند.آیند از هزاره جاغوری، هزاره غزنی و مردم قتطبیق حاکمیت دولت و تسخیر هزاره یاغستان می 

» جم ید خان بن محمد باقر سلطان جاغوری که از راه دیگر به امر حضرت واال    مرحوم کاتب نوشته است:

لت و هدایت مردم سکنه ارزگان و شوی و بوباش و قلندر و پ ه و شیرداغ و غیره برگرفته بود؛ بزرگان  طریق استما

مردم مذکور  را دیده و داللت نموده با ای ان که به مح  نصیحت او پذیرفتار اطاعت شدند، قرارداد که یک فوج  

د خواجه و چهار دسته جاغوری که همواره  پیاده و یک فوج سواره نظام از مردم قزلباش و مردم الوسی هزاره محم

پیمایند؛ داخل ملک ای ان شده در اجرای امور پادشاهی پردازند و هرکه  راه اطاعت و خدمت دولت پیموده و می 

سرباز زند به تنبیه و تهدیدش پردازند . . . و جم ید خان قرارداد مذکور را با این امر از ای ان عهدنامه گرفته؛  

]کرد[ . . . و آنگاه که این قرارداد و عهد و میعاد از عریضه جم ید خان به گوش پر هوش حضرت  موکد به سوگند  

واال رسید، ارقام و اعالم فرموده برای جم ید خان نگارفرمود که ما نیز به قرار خواهش آن مردم کار کرده به همان  

  (.492  –  491 یکم:)سراج، جلد سوم،  بخش   نماییم«مصلحتی که خود ای ان دیده رفتار می 

در واقع وح ت و ترس هزاره یاغستان از حضور ل کر ایلجاری قبایل پ تون بود که به دلیل تفاوت مذهبی و  

قومی و زبانی و روابط پر تنش قبلی، و نفرت ناشی از آنها بنای آزار و اذیت و تعرض به عرض و جان و مال مردم  

عداً توضیی خواهم داد، اثبات کرد. پی نهاد  را پی ه خود کنند که حوادث بعدی صحت این پیش بینی را چنانکه ب 

که توضیی خواهیم  نکند؛ اما در واقع برنامه مورد نظر خود را چنارسد، امیر به ظاهر قبول می فوق به اطالع امیر می 

 رد. داد دنبال ک

 

 ریزی . مرحله تسلیمی بدون جنگ و خون 3-2

های مردم جنوبی  مدیریت کند. بعد از سرکوب شورش امیر نخست کوشید جنگهای جنوبی و ترکستان افغانی را  

به سال    رسد. سردار عبدالقدوس خانو سردار محمد اسحاق خان در شمال، نوبت به تسخیر هزاره یا غستان می 

 گردد.  مأمور اجرای این برنامه می میالدی  1890 هجری قمری/   1306

شود. به این منظور  ود به یاغستان شروع می پیش از شروع عملیات مطالعات فنی برای شناسایی راههای ور

یابد حکمرانان چهار طرف هزارجات از قبیل قندهار، غزنین ، پ ت رود ) هلمند کنونی( سیغان و کهمرد فرمان می 

هر طرف دوتن مرد هوشیار راستکار مأمور نمایند که داخل جبال هزاره جات شده، مقدار مسافت و سهل  »  که از 

اش مستقیم طرق و مواضع حرکت و فرود سپاه و تنگی و فراخی راه و جمعیت مردم سکنه و صعوبت و منحنی و  

با معمورات و مطمورات ای ان دیده و دانسته؛ همچنان منزل به منزل طی مراحل کرده و در مزار شریف حاضر  
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که از کدام راه  پی گاه سعادت پایگاه خالفت شوند تا به وجه صحیی و طبق واقع حضرت واال را اطالع دست دهد 

 (.621شد«) سراج ، جلد سوم بخش یکم:   با چه قدر ل کر و سامان عبور نموده، رهسپار تواند 

حکمران قندهار سید شاه نجف نام ساکن چهار دهنه و محمد جان نام گندگانی قوم قزلباش را از قندهار در  

سرزمین هزاره باغیه تا انتهای آن همه جا را    روز غره ماه شوال رهسپار ارزگان نموده، امر کرده که از ابتدای خاک

حضور انور  نیک دیده و م اهده کرده راه و بیراه وگذر گاه ل کر و انبوهی مردم آن بوم  و بر را نوشته خود را به  

 (.  823 رسانند) سراج همان:

ه هزاره را به راه  حکمرا ن غزنین نیز» سید بابا شاه و سید عبدالوهاب و سید محمد نبی نامان از سادات سکن 

مالستان و اجرستان در هزاره جات یاغیه گماشت . . . که حالت مردم هزاره علم حاصل کرده و در مزار شریف رفته  

 (.628 ور اقدس برسانند« ) سراج، همان:به عرض بار یافتگان حض

ین  این دو صفحه ادر  788 - 787 همکاری میران دایزنگی)سراج همان:همچنین قدوس خان از راه بامیان با  

شان را برای سرکوب هزاره یاغی  که قبالً وفاداری خود را با امیر و همکاری همکاری خوب شرو داده شده است  

(، قدوس خان در همین راستا مدتی در دایزنگی برای تأمین تدارکات از  509  اعالم کرده بودند) سراج، همان:

( ( به سمت تمزان در والیت دایکندی  768:کند، )سراج همانجمله  برای جذب ل کر ایلجاری هزاره توقف می 

ای را برای  دهد. او یک استراتژی پنج فقره کند وگیزاب را قرارگاه خود برای جنگ و صلی قرار می کنونی حرکت می 

 گیرد.  کند که در ذات خود بسیار دقیق بوده است و  مورد تأیید امیر نیز قرار می جنگ تهیه می 

 کند: ن از چهار جهت به سمت یاغستان حرکت می درکل؛ سپاهیا

از مسیر بامیان که در نهایت با تسخیر چوره از راه    میالدی  1891در بهار    خانسپاه نخست تحت فرمان قدوس 

شود. سپاه دوم از راه بهسود به سر کردگی محمد نبی خان حاکم هزاره بهسود و محمداهلل  سنگر وارد ارزگان می 

شود. سپاه سوم مت کل از سپاه منظم و ایلجاری هزاره محمد  ارد اجرستان )دایه فوالد ( می کرنیل از جرغی  و

خواجه و سایر طوایف هزاره و ل کر ایلجاری قبایل کوچی از مسیر غزنی، جاغوری، مالستان به زاولی، شش برجه،  

یر تمزان به  اجرستان و ارزگان  شود. سپاه چهارم از هرات  از مسآب پران و ناوه سلطان احمد و ارزگان وارد می 

 کند.عزیمت می 

هزاره   از  آن  زیاد  که بخش  است  این  ل کر ک ی  این  در  مالستان، جاغوری،  نکته مهم  بهسود،  غزنی،  های 

iدایزنگی، دهراود، تیرین و حدود چهار هزار نفر از هزاره های هرات شرکت داشته است. v    ،بخ ی از این ل کر را

داده است که سابقه خصومت و درگیری با یاغستان داشته است و  قبایل افغان ت کیل می های کوچی و  ایلجاری
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ی با این دو گروه اخیر  گیرست که در واقع رهبری جنگ و تصمیمداده ابخ ی از آن را هم سپاه منظم ت کیل می 

 بوده است.

ای که  شوند. به گونه تسلیم میاز ویژگیهای این دوره این است که هزاره یاغستان تقریباً بدون درگیری جدی  

نویسد: چند نفری را بفرستد که به صورت رسمی در حضور  ت نامه می شوی، غالم رسول خان به قاضی قال  خان

نماینده قاضی بیعت نامه خود را نوشته و در قالت به تأیید قاضی رسانیده و تسلیم مقام محلی حکومت در قندهار  

ان تسلیم  واقع در این مرحله بدون کدام درگیری جدی مردم هزاره یاغست(. در  810  –  782  دهد)سراج، همان:

 (.833 شوند )سراج، همان:می 

 . مرحله شورش مجدد 3-3

دهدکه در واقع سبب شکل گیری مجدد شورش و  لکن بعد از تسلیم شدن وقایعی دردناکی به تدریج رخ می 

طغیان  به صورت فراگیر تر از پیش گردید. مرحوم کاتب این وقایع را  که سبب وقوع شورش شد با دقت گزارش  

 کند: می 

های  های نظامی اسکان داده شوند، در قلعه واقعه نخست این که افواج ایلجاری و منظم به جای اینکه در قلعه 

 فتند و این کار در ذات خود، سبب تحمیل و ف ار روحی و اقتصادی بر مردم گردید.  مردم جای گر

بود:؛  واقعه   برنامه تطبیق  خلع سالو  زمان مردم حق  درآن   ، دانیم که سالو ملک شخصی مردم بود می دوم 

شده است داشتند که مالک اسلحه باشند و آن را حمل کنند و در واقع مهترین وسیله تأمین امنیت محسوب می 

که افراد در اختیار داشته است. خلع سالو نوعی سلب مالکیت و سلب وسایل دفاع شخصی و جمعی یک قوم در  

آنان را  گفت که اسلحه شخصی  آمد. به همین دلیل حکومت به مردم می به حساب می   نیز برابر اقوام مهاجم دیگر  

به صورت کامل بر قرار گردد، دو باره سالو ها به    گیرند، زمانی که آرامش و اعتمادمی   به صورت امانت  به طور 

شوند. لکن این تطبیق این برنامه توسط مأموران حکومتی در عمل سبب بی رحمی  صاحبان آنها برگ ت داده می

 (.   829های زیادی شد ) سراج، همان ، ص 

با بی نظمی و بی رحمی    عامل سوم تحصیل مالیات از این مردم به تعبیر کاتب؛ جدید االطاعه بودند که آنهم 

 توأم بوده است.

های خود سرانه به صورت وسیع که به گفته  رویداد چهارم که بسیار به اعتماد عمومی صدمه زد، دستگیری 

که روحیه  آوردند و ای ان نیز برای این خود قدوس خان روزانه  فقط پانصد نفر از دستگیر شدگان را  به مقر وی می

کند. همراه با آن  به غالمی  ازان تحت امر خود را خراب نکند، از این اقدام ممانعت نمیسرکوب و همبستگی سرب

کند،  و کنیزی گرفتن دختران و پسران مردم توسط ل کریان بود، و این موضوع را قدوس خان به امیر گزارش می
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اما افرادی که از ناصیه    هاکنند،بود که افراد بیگناه را ر  این  از سوی امیر در این خصوص صادر شد،تنها فرمانی که  

ناصیه کسی می آنها شرارت می  از روی  بود؛ چگونه  با این که خود این حکم عجیب  توان  بارد، روانه کابل کند. 

ت خیص داد که اهل شرارت است، به قول کاتب به دلیل سهو من یان این بخش از فرمان امیر که افراد بیگناه  

بود، لذا قدوس خان بال وقفه همه گرفتار شدگان را از مقر خود در چوره به شکل    رها شود، از قلم  من یان مانده

(. رویدادی که هنوز به صورت تاریخ شفاهی میان  884و   851  –   850فرستاد) سراج، همان، ص  وسیع کابل می 

النی و به کابل  های طوبازماندگان هزاره ارزگان و دایچوپان تحت عنوان به جیل بستن و به زنجیر ک یدن در دسته 

 شود. فرستادن یاد  ونقل می 

رویداد ش م جنگ، ک تار و اسیر گرفتن مردم مطیع و سر به فرمان در دایچوپان توسط ل کر قندهاری بود )  

 (.  911سراج، همان، ص 

دختر از دختران    20عامل هفتم؛ تعرض و تجاوزهای جنسی بوده است. عبدالقدوس خان خودش به تعداد  

ره را به شکل سریتی با خود به چوره منطقه گرم سیر هزاره منتقل کرد و سایر سران سپاه هرکدام به  خوانین هزا

پیروی از او چند تا از دختران سران  هزاره را تحت عنوان یادشده تصرف کردند و حتی امیر نیز از کابل سهم دربار  

(. درد ناکترین حادثه در دره پهلوان ارزگان  838  را طلب کردند که چند تا برای در بار فرستاده شود.) سراج، همان:

زنی شوهر دار مرتکب عمل شنیع    شود، بارخ داد. سرباز حکومتی شب هنگام وارد منزل یکی از اهالی قریه می 

ک د و خبر به سرعت در ارزگان  گردد. برادر شوهر آن خانم آن سرباز حکومتی را می تعرض و تجاوز جنسی می 

بیند و مردم به مقر نظامی مستقر در  این کار خود را در یک جنگ ناخواسته با حکومت می پیچد. مردم با  می 

های جمع آوری شده از مردم  کند و سربازان را به قتل رسانیده، سالو حکومتی را همراه با سالو ارزگان حمله می 

شود و  ستان منهزم می (.  سپاهیان حکومت در مناطق وسیع از یاغ886  - 884آورد) سراج، همان:  به دست می 

 خورند. سپاه دایزنگی و دایکندی نیز برای تصرف مجدد ارزگان شکست می 

گران است، لذا در بازگ ت به مالقات سردار محمد عظیم  برتری با مقاومت   ؛کنند میران شکست خورده فکر می

مقاومت و شورش پیوسته بود در  بیگ سه پای که از قبل در کنار قاضی عسکر رهبر معنوی مردم دایه فوالد به  

گیرند که به قیام بپیوندند. از این جا به  دهند و تصمیم می روند، میران در آنجا مجلس کالن ت کیل می گیزاب می 

شود. لکن به نظر می آید شدت مقاومت وجنگ در سایر مناطق چندان زیاد نبوده است. از  بعد قیام سراسری می 

وردار نبوده است. بی تر حالت شورشهای مقطعی و جنگ و گریز در این جا و آنجا  هماهنگی و امکانات الزم نیزخ

 را  داشته است.  از سرداران نامبردار این شورش یکی خان یکاولنگ، محمد امیر بیگ ایلخانی بوده است. 
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 . مرحله تکفیر و چرخش از سیاست تسخیر به سیاست حذف 3-4

ت امیر دچار تغییر بنیادین شد؛ از جلب اطاعت مردم هزاره، به  از شورش مجدد و فراگیر شدن آن، سیاس   بعد 

ای که  ها و تصرف سرزمین آنان تغییر یافت. مهمترین ابزار حذف مطابق چار چوب نظرینابودی و حذف هزاره 

شدند، جان، مال، عرض و فرزندان شان  های یاغی تکفیر نمی پیش از این توضیی دادم تکفیر بود. چون تا هزاره 

توانستند مردان هزاره یاغی را بک ند زنان وکودکان شان را برده بگیرند و به  شدند، نمی ی عموم حالل نمی برا

بردگی به بازار کافر و مسلمان بفروشند و همه را غنیمت اعالم کنند. به همین دلیل طی یک فرمان متحدالمآل  

ا برای ک تن حالل اعالم کرد و دستور نابودی  ها را تکفیر، جان مردان شان رخطاب به حکام همه والیات؛ هزاره 

(. در فرمانی دیگر  931  –  930کامل آنان و تصرف سرزمین آنان را صادر کرد ) سراج ، جلد سوم ، بخش یکم:  

توانند مردان شان را بک ند و زنان و کودکان  زنان و فرزندان شان را غنیمت شمرد و تصریی کرد که عموم مردم می 

(. در  993  -  990ببرند، فقط خمس این غنایم را به خزانه دولت تحویل دهند) سراج، همان:    شان را به غنیمت 

ها از ملک خدا داد افغانستان باید نابود شود. مرحوم کاتب در  متن همین تکفیرنامه به صراحت اعالم کرد که هزاره 

ورد به عبارات گوناگون اظهار نظر  ها در چند ممورد تأثیر عمیق و پایدار این حکم در مورد حذف فیزیکی هزاره 

نویسد: »از صدور این حکم بود که هزارن مرد به قتل رسید و دختران و پسران  کند؛ از جمله در یک مورد  می می 

نویسد: »از صدور این حکم و  (. در مورد دیگر می 993و زنان ای ان به غالمی و کنیزی رفت« ) سراج، همان:  

داند که فرقه ضاله هزاره از کردار زشت خود که سرنوشت ای ان بود چه دیده و به  اشتهار آن هر عاقل کامل می 

(.    933آید)سراج،  همان:  چه قسم به قتل و غارت و اسیری رسیدند، چنانچه در محل و مقامش رقم شده می 

فرمان چه  نویسد: در نتیجه این  کاتب جزئیات ماجرا را  در جلد چهارم سراج شرو داده است. در جای سوم می 

 (.1001قسم بنیاد هستی ای ان به باد نیستی رفت) سراج ، همان: 

گاههای آنان در راستای تأسیس دولت افغانی  ها و چراهای مرغوب هزارهدر خصوص سیاست حذف و تصرف زمین

کند.  شن می ها، نامه امیر به سران درانی قندهار همه چیز را به صورت قطعی روواسکان افغانها در سر زمین هزاره 

این نامه به دنبال یک شکر جنگی میان سردار عبدالقدوس خان و سران درانی قندهار و شکایت آنان از قدوس  

 :  در سراج  ت. اینک؛ متن نامه به روایت کاتب خان  تحریر گردیده اس 

تن از راه   »شکایت سردار عبدالقدوس خان از جایی است که مردم درانی صد هزار خانوارند و پنجصد الی ش صد 

بودند و غیرت قومی  ایلیت و قومی در هزاره جات رفته، باقی همه در خانه خود ن سته اند و اگر چنانچه مرد، می 

شدند دمار از بستند، همانا پنجاه هزار مرد جرار می داشتند از دو خانه یک نفر کمر نبرد به معاونت دولت می می 

کردند، از امر مکنون خاطر واال که  از مملکت افغانستان نیست ونابود می   روزگار اشرار هزاره ک یده، وجود ای ان را

شدند، زیرا که دولت  خواهد که اراضی و امالک هزاره را به مردم درانی بدهد آگاه می پی نهاد ضمیر منیر دارد و می



 
 

ه  | 26 ح ف  ص
 
 

مردم درانی    انگلیس قدم تصرف پیش نهاده و جبل کوژک را شکافته موضع چمن را که خاک طایفه اچکزایی از 

است، عمارت کرده محل اقامت قرار داده است که این تصرف و تصاحب دولت مذکوره مر زمین مردم اچکزایی را  

باعث پایمالی مردم درانی است. پس در وقتی از پایمالی مأمون و محفوظ خواهند گ ت که امالک هزاره را صاحب  

 (. 928و قاب  شوند) سراج، همان:  

 سقوط ارزگان . مرحله  3-5

اولنگ گرفته تا گیزاب و از آنجا تا دایچوپان را در برگرفته بود، لکن  امیر    هرچند جنگ قلمرو وسیعی را از یکه 

(  و این شهر را  به  266آورد ) تاج التواریخ:  ها  به شمار میترین مرکزهزاره شهر ارزگان را مرکز اصلی و محکم 

دانست. لذا همت خود را براین گماشته بود که این مرکز را به هر قیمتی که  گزارش سراج »مرکز دایره اشرار«  می

ای را  از پنج جهت به  (. برای رسیدن به این منظور جنگ همه جانبه1012شده تصرف کنند ) سراج، همان:  

 منظور تصرف ارزگان به عنوان مهمترین پایگاه مقاومت هزاره شروع کرد:

 ه ساالر غالم حیدرخان؛  از جانب بلخ به سرکردگی سپ -

 از مسیر بامیان، دایکندی و چوره  ارزگان؛  -

 از مسیر جاغوری، مالستان، ارزگان؛  -

  از مسیر بهسود، جرغی، اجرستان؛ - 

 از مسیر قندهار، میانه شین، دایچوپان؛  -

 از هرات از مسیر تمزان،  ارزگان.   -

های قومی افغان و سایر اقوام و سپاه  ه از ایلجاری حدود صد هزار سپاهجری قمری،   1310در سال  در نتیجه  

منظم با صد ضرب توپ، وارد ارزگان شدند. اما کسی که با ورود او ارزگان به صورت نهایی سقوط کرد و مردم  

تسلیم شدند، سپه ساالر غالم حیدرخان بود که از مزار شریف به قصد تصرف ارزگان حرکت کرده بود و مسیر  

بود، نه عبدالقدوس. عبدالقدوس خان در آن زمان در شوی مرکز ولسوالی دایچوپان کنونی در    طوالنی را پیموده

اش از راه باغچار به  برد. وی به دستور امیر برای درمان به سمت کابل حرکت کرد، اما سپاه حال مریضی به سر می 

تا آنها را به سالمت به ارزگان    رود و بخ ی از سپاه غالم حیدر خان به پی واز این سپاه رفته طرف ارزگان می 

باغچار مالقات می  الیه جنوبی  منتهی  اسفندیار در  قریه  ارزگان  برساند، هردو سپاه در  به طرف  آنجا  از  و  کنند 

 شوند. خورد و مردم تسلیم می روند. به این ترتیب مقاومت شکست می می 



 
 

ه  | 27 ح ف  ص
 
 

مال غر ب ارزگان بوده است. مطابق  سردار قدوس خان  هنگام آغاز شورش مجدد در ارزگان در چوره در ش 

گزارش سراج به قصد ورود مجدد به ارزگان و فتی آنجا رهسپار دایچوپان و مرکز آن، شوی که در جنوب غرب  

آید در جریانی که شورش  (.  به نظر می949گردد) سراج، جلد سوم ، بخش یکم: ارزگان موقعیت دارد منتقل می

رای رهایی از محاصره، حتماً با زحمت زیاد از شمال غرب به جنوب ارزگان  شود بگردد مجبور میهمه گیر می 

های ارغنداب که به لحاظ عقبه متصل به مناطق پ تون ن ین است. از  عقب ن ینی کند؛ شوی جایی در نزدیکی 

بوده  آید که دایچوپان نیز به صورت کامل و یکپارچه با شورش مجدد همراه و همگام نالبالی گزارش به دست می

باش)لزرآب(، غالم رسول  است و به صورت کم و بیش تحت حاکمیت دولت بوده است. برای مثال بزرگ شوی و بو

کند تا تسخیر ارزگان طرفدار حکومت بوده  شود: از روزی که بیعت می گونه استنباط میگزارش کاتب  این  خان، از

گردد و سمندر خان حاکم ارزگان خانواده  منتقل می   است و هنگام فتی ارزگان از شوی همراه خانواده خود به آنجا

  - 111کند)سراج جلد سوم، بخش دوم:  دارد و خود وی را مأمور خلع سالو بوباش میگونه نگه میاو را گروگان 

  v(. 1036 –  946و سراج ، جلد سوم، بخش یکم:  112

 ها و اسکان طوایف افغان  . مرحله تصرف زمین: اخراج هزاره 3-6

( و از گزارش فرهنگ) افغانستان در پنج قرن  125مطابق آنچه از گزارش کمیسیون سرحدی انگلیس) میتلند،  

ها توسط قبایل پ تون در مناطق  آید؛ این است که تصرف سرزمین هزاره( به دست می  94  -93اخیر، ج اول:  

تصرف تدریجی و خزنده وجود داشته    همجوار در نقاطی از قندهار و تیرین مسبوق به سابقه هم بوده است و نوعی

ای که در زمان ل کرک ی نادرشاه اف ار به قندهار و  است و دامنه این تصرف تدریجی وسیع بوده است؛ به گونه

محاصره این شهر توسط او، »زمین داور« واقع در شمال غرب قندهار) فعالً از مربوطات ولسوالی کجکی والیت  

 آمد.  می جات به حسابهلمند( جزو هزاره

کردند که  با سقوط ارزگان و پیروزی امیر در جنگ، اوالد دارو نیکه در کابل به حضور امیر رسیدند و تقاضا   

های چوره را به نام آنها صادر کرد و شخصی به نام شا آقاسی دوست  امیر فرمان زمین   چوره به آنها داده شود. 

ای که صاحبان  های متروکه شود. او بدون استثنا زمینافغان میها میان طوایف  های هزاره محمد، مأمور توزیع زمین 

های غیرمتروکه را که صاحبان آنها  شان رفته بودند و یا به قتل رسیده و یا اسیری گرفته شده بودند و هم زمین 

نیده برسر زمین شان بودند، به اوالد دارونیکه داد. صاحبان زمین در نزد امیر شکایت کردند؛ اما شکایت شان ش 

 (.  856) سراج جلد سوم، بخش دوم: ن د 

(  400000حدود چهارلک )  امالک و عقاراتقمری    1332هجری قمری تا سال    1310به روایت کاتب از سال  

از قرب    ادند. و به اقوام مختلف افغان د  که دانست و توانست خارج ساختند   به هر نحو   ار هزاره از تصرف ان خانو

قندهار تا متصل به مالستان، بهسود و سه پای از جنوب به شمال، و از سمت غرب از قرب نیلی و تمزان) به شمول  
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ها و مطابق گزارش سراج یکی از مراکز مهم درگیری میان امیر و  بخش زیاد این منطقه که زمانی مرکز مهم هزاره

کوت ) کاتب در سراج مکرر از هزاره  تیرین  یی از خود ناوه تیرین ها بوده است(، بخ هایی از باغران و  بخ هاهزاره

کند( از جمله مواضعی چون چ مه  از جمله سهم داشتن آنان در ل کر ایلجاری برای تسخیر هزاره یاغستان یاد می

کومت  برد که افغانها از حشفلق، نعنه، خانان، بوم که در خود تیرین موقعیت دارند تحت عنوان مناطقی نام می 

به آنها داده شود )سراج، تتمه جلد سوم:  خواسته از هزاره دهراود و  419اند که  از دهراود ) کاتب  ( و مناطقی 

کند(، اما به طور م خص چارچینه بخ ی از این مناطق بوده است  سهمگیری آنان در ل کر ایلجاری مکرر یاد می 

  321شده است) سراج، جلد چهارم، بخش یکم:     نطقههای این م هزاره  که افغانها از حکومت خواهان تصرف زمین 

 ها داده شد.  ها و غلجایی شان به طوایف افغان از درانی های(؛ تا خاکران و دایچوپان  در شرق، اخراج و زمین 

 متن عبارت کاتب:  ؛اینک

ف متفرقه  ». . . و از این روز به بعد ای ک آقاسی دوست محمد خان، همت بر اخراج مردم هزاره  و ادخال طوای 

هجری قمری قرب چهار صد هزار خانوار را از موطن و مسکن ای ان به هر نوعی که    1322افغان گماشته تا سنه 

هزاره بهسود و سه پای دایزنگی و نیلی و تمزان    دانست و توانست، خارج ساخته، از قرب قندهار تا جوار مالستان و 

ختای و دایچوپان و دای میری و دایه و  دایکندی در هریک از طول و عرض یک صدو پنجاه، از مواطن هزاره دای 

فوالده را به افغانان داد و هزارگان فرار شده از صدی ده الی بیست خانه، جان از داخل افغانستان به سالمت در  

 (.  898راسان ایران و ترکستان روسی و بخارا و پنجاب و هند و بلوچستان بردند« ) سراج، همان: خارج چون خ

برای مثال ارزگان به اچکزایی ها از قوم درانی داده شد؛ دایچوپان به طوایف اندر و کاکر؛ خاکران به خوازک و  

 آمدند.بودند و از پاکستان می اتوال و اجرستان به مَالخیل از طوایف غلجایی داده شد که عمدتاً کوچی 

مناطق حاصل خیز هزاره، حتی آنهایی که در رکاب  ساکنان  از روایت کاتب آشکار است؛  پی تر گفتیم و  چنانچه  

ذف، نابودی وتصرف زمین وی در  از سیاست ح  ره یاغستان سهم فعال گرفته بودند؛امیر در شکست و نابودی هزا 

 و مصون نماندند.    امان

رساند که بیش از ه تاد در صد این چهار صد هزار خانوار یا عبارتی که از کاتب نقل کردیم می   نکته مهم در

اند و تعداد اندکی  و یا در داخل ک ور در نقاط  اند و یا به اسیری و غالمی رفته و به فروش رسیدهبه قتل رسیده

 ده شدند.و تعدادی نیز بعدها در ترکستان افغانی جای دا  viمختلف پراکنده شدند 
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 پی نوشتها 

 

 
 

i ین نوشته یاری رساندند تشکر کنم: عزیزم در دانشگاه ابن سینا که در به سامان رسیدن ا همکاراندانم از . در این جا بر خود الزم می

جوادسلطانی نسخه نخست آن را مطالعه نکات سود مندی را تذکر دادند و دکتر محمد شفق خواتی  محمد استاد علی امیری و استاد 

ت نهادند نسحه  ه تر ساختند و در نهایت دکتر عبداهلل شفایی بر بنده منعالوه  بر نظر به ماده سخن  بخشی از صورت آن را نیز آراست

نده با داشتن  بدند. ی شایان فرموکمک و اصالحی چند در عبارات   دقت از اول تا به ختم مرور و در تنظیم پاراگرفها  نهایی را یک بار با 

   مفتخر و مباهی ام.  ، در دانشگاه ابن سینا همیشه حضرت حق را سپاس گفته همفرهیخته و عالم آن  ی  چنین دوستان

ii  .گردد، به دست آورد:توان از جمله از سه کتاب او که به ترتیب زیر معرفی میدیدگاههای ابن تیمیه را در مورد این مسایل می 

 السیاسه الشرعیه فی اصالح الراعی و الرعیه؛ 

 الحسبه فی االسالم؛ 

 السنه.         المنهاج
iii   .ای تحت عنوان »از اقتدار این نظریه را در بستتتر تاریخی آن که چگونه تحت تیریر واقعیتهای ستتیاستتی به وجود آمده استتت، در م اله

  به  1395ای تحت عنوان »از ع النیت ف هی تا ع النیت کالمی« در خزان گرایی تا مردم ساالری « توضیح داده ام، این م اله در مجموعه

 همت جمعیت فکر، چاپ و منتشر شده است.

 i i iجلد  ستتراج در موارد متعدد از جمله   که  از این ستتیاستتت،  یعنی جلب همکاری هزاره برای ستترکوب هزاره، مطابق گزار . چنان

(، در تستتخیر ستترزمین قلندر، یعنی خاکران  اکنون نام رستتمی آن خان افتان استتت(، به  968،  938،    913  -912ستتوم، بخی یکم:  

 کمک خوانین جاغوری به شکل مؤرر استفاه شده است.   
iv  

v ر  تاج التواریخ به کابل تواند موضتو  یک تح یق مستت ل باشتد. مطابق گزا. غالم رستول خان سترگذشتت پر تیملی دارد و خود می

شتود. شتوی سترستبز و آباد  داشتته میرستد و اهل و عیالی نیز مدتها در قید و حب  نگهشتود و ااهرا  همانجا توستا امیر به قتل میمنت ل می

 شود.   همراه با لزر آب پر آب  سرزمین بوبا ( به کاکر و اندر داده می
vi ای از قتل و غارت و خیانت و به بردگی دهنده خشهای جلد چهارم به تفصیل جزئیات تکان. کاتب در بخی دوم از جلد سوم سراج و ب

کند، اند و در جنگ با یاغستتان ستهم داشتته اند، را گزار  میکه تستلیم بوده ها، حتی آنانیو تصتر  زمین هزاره  گرفتن زنان و کودکان

 تواند موضوعی مست ل برای تح یق باشد.که خود می


