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Afghanistan in the old Games
BY: Mohamad Hakim Karanzei
کتاب ارزشمند و تاریخی بنام « افغانستان در بازی های کهن » که از جانب محترم دمحم حکیم
« کرنزی» نوشته شده  ،در برج « جوالی  2222میالدی » از زیور چاپ برامد.
این کتاب به صحافت بسیار عالی  ،در قید «  » 545صفحه در دو بخش  ،شامل «  » 55عنوان
با استفاده از یادداشت ها شخصی  ،آثار و کتب علمای بزرگ تاریخ کشور و نویسندگان کشورهای
دیگر؛ به قلم زیبا و ادبیات عالی زبان دری ،بدون تعصب و تعلقات؛ جمع آوری  ،تحقیق و نوشته
شده است.
صفحه » 1« :

تقریض کتاب « افغانستان در بازی های کهن » را محترم پروفیسور اسدهللا « عزیزی » استاد
سابق پوهنځی تاریخ و فلسفهء پوهنتون کابل نوشته است و در قسمت آن چنین بیان مینمایند :
( نویسنده « محترم کرنزی » در هر بخش بحث مفصل و مشرح انجام داده و کوشیده است تا
معلومات جامع و عام فهم برای خوانندگان این رساله تهیه و تقدیم نماید چون یک رساله تحقیقی و
مفید در مورد افغانستان و روابط آن با دو همسایه ای بزرگ استعماری وقت می باشد لذا قابل چاپ
بوده و امیدوارم که برای جوانان افغان در داخل و خارج کشور مفید ثابت گردد.) .
همچنان محترم دمحم حکیم « کرنزی » در مقدمه پرمفهوم و مفصل خویش پیرامون « هدف و
محتویات کتاب خویش » چنین نگاشته اند:
تاریخ علمیست که ما را از تحول و تطور و وقایع و حوادث گذشته معلومات میدهد و بدینوسیله
میتوانیم که از گذشته عبرت گرفته و برای حال و مستقبل نقشه ها وپالن های مثبت را بکار اندازیم .
بدین اساس کشورمحبوب ما افغانستان با حدود اربعه آن در طول تاریخ گاهی بسط و توسعه
یافته و گاهی هم به اثر غفلت عده ای از شاهان و امرای وقت  ،محدودیت حاصل نموده و این
حدود قبل از حمالت اعراب و تغییر نام کشور ما از آریانا به خراسان و همچنان بعد از تسلط
اعراب ودین اسالم و تاثیرات ان بر کشورو جامعه ما که در مجموع در برگیرنده حوادث تاریخی،
جغرافیایی و جیوپولیتیک بوده و میباشد.
از حمالت مغولها که زمانی با تاخت و تاز های ما جراجویانه شان تمام هستی مردم ما را به خاک و
خون کشانیدند و مردمان زیادی را به کام مرگ و نابودی سپرده و بربادی های فراوان را بر مردم ما
تحمیل نمود ند .
شهر های متمدن آن دوره ما را به کام نیستی و بربادی سوق داده تا حمالت اسکندر کبیر و بعدا
هم انگلیسها که خواهان راه یابی به آسیای میانه امروزی از یک جهت و نیز برای جلوگیری از
نفوذ روسهای تزاری بطرف هند پرغناء وهمچنان فعالیت های روسهای تزاری در زمینه جلوگیری
از پالن های نفوذی انگلیسها به آسیای میانه و چگونگی قرارگرفتن کشورما ( و بربادشدن مردم
این خطه باستانی ) به صفت نقطه حایل بین دو ابر قدرت و تقسیم بی رحمانه سرزمین ما بعد از
سقوط آخرین حاکمان خاندان ابدالی که زمانی سرحدات شان به دو ملیون کیلومتر میرسید .
امضاء معاهده ننگین گندمک در سال «  5181میالدی » با امیردمحم یعقوب خان و انتقال قدرت به
ساللهّ دمحم زائیها در وجود امیردوست دمحم خان و معاهده سال « 5182میالدی » دولت انگلیس با
امرای وقت و اهدای سیستان افغانستان به ایران قاجاری و باالخره معاهده ننگین دیورند در سال
«  5185میالدی » انگلیسها با امیرعبدالرحمن خان که سبب تجزیه قسمتی بزرگی از کشور ما و
جدایی در حدود ( (21ملیون انسان کشور ما از همدیگر گردید .
امضای این قرارداد های یک جانبه یا معاهدات ننگین برادران ،فامیلها و اقوام با هم متحد کشور
ما از همدیگر جدا گردیده ،خواستم بحثی را در این رساله انجام دهم تا باشد خدمتی را در روشن
کردن اذهان مردم ما و قشر بالنده آن جوانان و نوجوانان کشورم کرده باشم .
من در این رساله کوشیده ام تا ضمن یاددهانی و روشن ساختن نام آریانا ،خراسان و حمالت
اعراب ( تازیان ) در مراحل مختلفه تاریخی با استفاده از آثار و داشته های علما و نویسندگان
نخبه تاریخ از یک جهت و از سویی هم روی چگونگی تغییر نام کشور ما به افغانستان ،چگونگی
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اسم افغان ،اقوام و ملیت های باهم برادر کشور ما و نیز روی مسایل عمده در وجود معاهدات
« سمله» امیر دوست دمحم خان ،مثلث شاه شجاع  ،گندمک ،سان استیفانو و معاهده ننگین دیورند ؛
معلومات مختصر بیان نمایم .
همچنان قابل تذکراست که  :در این رساله پیرامون عوامل داخلی وخارجی معاهدات و روابط کشورما
افغانستان در ادوار مختلفه تاریخی با ابر قدرت ها هریک:
ً
« انگلیسها  ،روسها  ،فرانسویها  ،یونانیها و  » ...وخاصتا روی روابط کشور و شاهان کشورما
افغانستان در بر خورد با مسایل هند به منظور دفاع از سرحدات هند بریتانیوی و منافع آزمندانه
انگلیسها ؛ توضیحات مختصر ارائه شده است.
خواننده گرامی و معظم :
باید خاطر نشان سازم که  :رشته تحصیلی من زراعت است ،ولی درد ها و رنجها و آالم وارده
بر مردم و کشورم افغانستان ؛ مرا واداشت تا قلم بدست گرفته با استفاده از یادداشتهایم و آثار
و کتب علمای بزرگ تاریخ کشور و نویسندگان کشورهای دیگر ،در روشن ساختن اذهان قشر جوان
و بالنده روشنفکرما بصورت مشخص در مورد :
« معاهدات خائنانه شاهان و امرا ؛ خاصتا ً معاهدات مثلث شاه شجاع ،سان استیفانو ،گندمک و
دیورند و  » ...روشنی انداخته و به اساس تجارب گذشته خود ،به نسل جوان کشور مشوره
بدهم که قبل از آغاز مبارزات سیاسی شان و یا دست زدن به یک عمل سیاسی و یا کسب عضویت
یکی از سازمانها و یا احزاب سیاسی  ،بمنظور استقاللیت در شیوه مبارزه خود ،یک مرتبه اگر
هم امکان دارد به مطالعه تاریخ کشورعزیز ما افغانستان و مداخالت و پالن های ابر قدرتها در
منطقه پرداخته تا نشود خدای ناخواسته همانند عده ای از سیاسیون ما بخصوص  :چه راستی
ها  ،چه چپی ها  ،چه راست فراطی و چه چپ افراطی ؛ اشتباهات تاریخی و جبران ناپذیر را
مرتکب گردند.
در آخیر بدینوسیله از دوستان محترم و بزرگان معظم هریک :
محترم پروفیسور اسدهللا « عزیزی » استاد فاکولتهء تاریخ و فلسفهء پوهنتون کابل ،محترم
شریف جان « فقیر زاده »  ،محترم عبدالقدیر جان « اسلمی »  ،محترم پوهاند داکتر نثاراحمد
« صدیقی » و محترم برهان الدین « سعیدی » مدیر مسوول ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا
سعید افغانی ؛ که در تصحیح  ،ترتیب و تنظیم و دسترسی من به مواد مربوط همکاری نموده اند ،
اظهار سپاس و امتنان مینمایم و از درگاه الهی برای شان صحت  ،طول عمر و خیروبرکت استدعا
دارم .
ومن هللا توفیق
دمحم حکیم « کرنزی »
بدینوسیله نشر این کتاب ارزشمند و تاریخی را برای محترم دمحم حکیم « کرنزی »  ،تاریخ نویسان
و همه هموطنان معظم ؛ مبارک باد گفته و موفقیت بیشتر برای شان در امور زندگی استدعا دارم .
یادداشت :عالقمندان محترم میتوانند با تماس با محترم کرنزی؛ کتاب متذکره را بدست بیاورند.
ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی
 www.said-afghani.orgــ بارگشت به صفحه اصلی
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