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 فاجعه و حماسه سرزمین افغـانستان
 اول قسمت

 

 ارانک های واقعیت سادات هللا عنایت میر محترم جناب یبها گران اثر «فاجعه و حماسه سرزمین افغاستان» کتاب
 الی رهبران و پادشاهان و را ما وطن بر خارجی های کشور منفی گذاری تاثیر عوامل و ما جامعهٔ  حوادث از ناپذیر
  است. داده قرار برسی مورد جانبه همه را گذشته دهه نیم دو

 

 
 

 شان ذیقمیت تحفه این از که دارد جا ٬کردند اهدا برایم را خویش ارزش با کتاب سادات محترم جناب انهخوشبخت
  نمایم. سپاس اظهار
 خراسان ٬باستان آریانای یعنی کهن سالهای از را وطن حوادث صادقانه و دقیق خیلی موشگافی با سادات محترم
 . تاس نوشته علمی دقیق تحلیل با خارجی و داخلی معتبر و موثق اسناد و جزئیات با امروز افغانستان و دیروز

 . میشود روشن ٬ است نگهداشته مشکوک مارا هموطنان از عدهٔ  ذهن هنوز تا که گنگ حوادث ٬کتاب این بامطالعهٔ 
 پاشیده خاک وطن واقعیتهای روی ٬ مختلف جوانب از تبلیغات از پوشش و مشکوف نا آینده و فعلی رقتبار وضع
 بدون را حقایق تمام تا٬ اند دانسته خویش وظیفه سادات جناب مانند راستکار بدستان قلم و دیقص وطنداران اما است
 نمایند. بیان کشور آینده نسل برای زبانی و قومی ٬سیاسی ملحوظات نظرداشت در
 که زمانی اما ام کرده مطالعه افغانستان و خراسان ٬آریانا بنام سرزمین نجیب ملت تاریخ باره در زیادی کتب بنده
 اگاهی آنکه با است پیوسته بوقوع ٬بودیم آن شاهد خود ما که حوادث جریان از دیدم و خواندم را سادات محترم کتاب
 کردم. تماشاه خویش مقابل ینهئآ مانند را کشور سیاسی جریانات تمام ٬داشتم نسبی
 مانند نجیرز سلسه یک بیان که را کتابی چنین سادات محترم تا شد باعث چه که یافتم در دلچسب کتاب این البالی از

  بدارم. معرفی خود هموطنان به را محتوا پر   کتاب این خواستم دلیل این روی بنویسد. ٬میباشد تاریخی
 انکار ضرورت ٬دارد وطن آینده ساختار در بسزای اهمیتی تاریخ و فرهنگ ٬ تمدن پیشینه با مستند و دقیق آشنایی
 گیفرهن ارزش که زمانهای در مدارک و اسناد بررسی و مطالعات با آگاه محققان میباشد. بعدی نسلهای برای ناپذیر
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 حساسیت٬ آن بر مبنی که مینمایند پیشکش را شان آثار ٬میگیرد قرار تهدید و جدی خطر معرض در وطن تاریخی و
   میآید. پدید ارزشها این از پاسداری برای ملت یک دوست وطن افراد قلب در العاده فوق های
 برای قبالً  ما پدران که تاریخی حوادث بررسی و فرهنگی آثار ینگهدار در کوتاهی و لغزش کوچکترین براین بنا

  میباشد. بخشودنی نا ٬اند کرده مبارزه آن حفظ
 گذشته به عنعنات و مذهب ٬ عادات و عرف فرهنگی ٬تاریخی گذشته از بیشتر فهمیدن برای که میشود دیده چنانچه
 گسستنی نا پیوند ارزشها این با خویش قلب اعماق در کشور مردم که اینست امر حقیقت مگر میکنند. مراجعه

 تتبع و تحقیق و داخلی نویسندگان معتبر کتب از علمی یقاتتحق با را های واقعیت سادات محترم جناب ٬ دارندمولف
 و خارجی نیقیمحق دید زاویه از و مختلف منابع از آوری جمع است. کرده آوری جمع امریکا ٬آلمان های کتابخانه
 یگرداند.م روشن را تاریخ زوایای عمده نکات داخلی
 ملی نیرهای شعوری اتحاد پرتو در صرفا  ٬ آن علیه مجادله و مقاومت بمنظور منفی عوامل این ٬بینانهٔ  واقع شناخت

  میدهد. تشکیل را کتاب این اصلی محتوای که است ممکن دوست وطن و
 اند اشتهبرد ارتجاع و استبداد عمال ساختن روشن برای استور های گام نیز قبال   وطن مبارز بدستان قلم رستا این در
 ربلندس جهان بلعیدن در خور جهان هیوالی که شرایط در امروز بدستان قلم و مبارزین اما میباشند تمجید دخور در که

 ات میباشد. ضروری و خواندنی خیلی فردا و امروز نسل برای شان اثر و بوده تقدیر قابل و مهم خیلی ٬است کرده
 بکوبند. ارتجاع و استبداد ٬استعمار برفرق را پرستانه وطن عصای
 آغاز در شخصی اغراض بدون و وطن حب از شار سر که افغان ملی منورین به را ذیقمیت کتاب این سادات محترم
 و الحیل لطایف اما ٬ اند نهاده گام راسخ عزم به ما جامعه ترقی و کشور اعتالی بخاطر ٬جاری قرن اواخر و وسط

  . است نموده اهدا ٬ ساخت ناکام مرحله سه در را آنها اجنبی دسایس
 حاتفتو از تعریف با را ها مروارید آن کدام هر و شروع باستان آریانا از را تاریخ پراکنده مرواریدهای  سادات جناب
 آن تاثیرات و خارجی دول جنگهای و خارجی عوامل تاثیر ٬ها جنگی خانه و اقوام پراگندگی نفاق و جنگها ،نظامی
 سیاسی ٬اجتماعی مسایل از کتاب این صفحات از هرسطر است بسته تاریخ نخ در «هار» امیل مانند بقدم قدم را همه
 میکند. بیان را آنزمان صنعت و زراعت و معارف ٬فرهنگ مهم های پیشرفت و عقبمانی و

 نمیتوانم  هک است دلچست آنقدر سادات محترم بیان شیوه و نوشته طرز اما بنویسم مختصر و فشرده که کوشیدم هرقدر
  ننویسم. که است حیف و نگهدارم را قلم

 هچ هک خارجی های کشور تاثیرات از اندک اگر میگیرد بر در را خارجی و داخلی جوانب تمام کتاب این اول فصل
 باالی انسانها زندگی خاکی کره این در زیرا ٬بود نخواهد دب بنویسم ٬است داشته ما کشور داخلی مسایل باالی تاثیر
 هستند. گذار تاثیر دیگر هم
 شده تحریر کشور وقایع از مختلف عنوان تحت و جزئیات دارای آن فصل هر و فصل (1۵) پانزده دارای کتاب این

 است.
  میگردد: آغاز چنین ( مدرن دولت بسوی تالش و مقدر مسیر در افغانستان ) عنوان تحت : اول فصل

 

 ٬جغرافیائی خاص شرایط از که مشخص جهات بلکه نگرفته برسی به مارا وطن تاریخ عمومی مسیر حاضر اثر »
 و یارض تمامیت تحدید پروسه دیگر عباره به یا و دارد. اختصاص ٬میشود ناشی آن ستراتیژک جیو و جیوپولیتیک

 همدیگر علیه محلی متنفذین انداختن هم جان به ٬خارجی نفوذ ذی های رقابت باالثر که افغانها ملی حاکمیت تضعیف
 توجه مورد ٬است گریده دار دامنه های کشمکش و داخلی جنگهای بروز باعث که مرکزی حکومت بمقابل و شان
  دارد. قرار اثر این خاص
 اب جمعی تفاهم فضای در را خارجی دشمنان و شده پیروز عوامل این بر تاریخی معین مقاطع در افغان ملت گرچه

 دیگر بار ٬ دسایس انداختن براه با اجانب که است نگذشته دیر ولی اند. رانده بیرون ملی سرتاسری و وسیع قیامهای
  …..اند آورده بمیان را متخاصم های طرف ردمم میان در و زده رقم ملت این سرنوشت به

 تاریخی تسلسل حفظ بخاطر که ٬اند کرده تعریف جهانکشایان و مهاجمین گذرگاه را ما سرزمین مورخین از بسیاری
 امار تا میرسد نظر به ضروری فصل این در آن کهن تاریخ مختصر نهایت تذکار ٬بعدی وقایع با آن منطقی ارتباط و
 ٬افغانستان مرکزی دولت تاسیس بعداز را تاریخی وقایع سیری اثر این نماید. کمک بحث مورد موضوع ارایه در

 در اخیر دهه سه حوادث اما ٬مینماید بررسی اجماالً  ٬منطقه در استعماری های قدرت تزاید به رو نقش به مرتبط
  «قراردارد. توجه محراق
 ارتفاعات با غربی و شرقی و جنوبی شمالی های همسایه ممالک رابا کشور سرحدات و حدود سادات محترم جناب
 تحریر ایشان طوریکه همان اما نیست کوچک رساله این در نوشتن ضرورت که است کرده شرح انرا وکوتل کوه
 آن شامخ کوهای از ٬بود جهان های تمدن مراکز ترین کهن از یکی مهد افغانستان باستانی سرزمین» :اند کرده

  اند. کرده ملقب آسیا قلب به آنرا جهت همین به ٬است یافته انتشار آن اکناف و اطراف به مدنیت و فرهنگ
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 است گل و آب رـیکـپ کـی اـآسی
 است دل پیکر آن در افغان ملت
 تـاسـیـآس ادــســف او ادــســف از
 تــاســآسی ادـشـگ او ادــشــگ از

 الهوری( )اقبال      
 

 دیدهج قرون طی و آفتاب( )مطلع خراسان بنام اسالم انتشار از بعد و آریانا بنام قدیمه های قرن در افغاستان سرزمین
 «…..است شده یاد افغانستان بنام
 خدی()ب نام به ها آریائی پایتخت اولین و کرد بلند سرزمین این در را آریانا درفش قبل سال پنجهزار پادشاه یما»

 لقب بلخ شهر ٬ها بخدی آوازه بلند تمدن بخاطر بود. واحد مجتمع یک پایتخت و واحد کلتور از ئی افاده که شد مسمی  
 ها آریائی ٬نتوانست شده دنبال )باکتریا( باختر در آریائی مدنیت رشد ٬تهاجمات اثر به اما کرد. احراز را المالد ام

  نامیدند. می باکتریا را خود نشینی پادشاه
 سالله حاکمیت آنکه تا کردند. حکومت سال یکهزار جمعا   اسپه و ٬کیانیان ٬ها پیشدادی های سالله کهن آریانای در
 پنجصد و هزار دو مقارن ها آریائی سرزمین شمالغرب بر هخامنشی دولت موسس سیروس ٬حمله با بیگانگان ای
  «….یافت ادامه اسکندر ظهور تا و شد شروع امروز از قبل سال
 هندوکش کوه های پایه در سرسختی های مقاومت ( م ق 33۸ تا 331 ) مقدونی اسکندر مهاجم قوای بمقابل»

 یونانی ٬فارس هخامنشیان بدنبال نپیوست. بوقوع آسیا دیگر نقطه هیچ در آن نظیر که گرفت صورت )پاراپامیزوس(
 تا شدند مسلط سرزمین این بر دیگر پی یکی ها پهلو و ها ساک٬ باختری یونان مستقل شاهان ٬هند های موریا ٬ها

 انش حاکمیت ساحه و کرد دوام سال صد سه ها کوشانی امپراتوری یافت. پایان آنها تسلط ها کوشانی ظهور با اینکه
 احتوا را میانه آسیا از ئی عمده های قسمت و اورتراپردیش ٬کشمیر و پنجاب مناطق جمله از و هند شمال سراسر
 بود. پشاور سپس و کابل ابتدا آنها پایتخت میکرد.
 تحمل آریانا در را دیگر مذاهب پیروان وجود اما بود بودائی مذهب دار هوا و سالله این پادشاه سومین که کنشکا
  ماسال انـتشـار تا توانستند ها کوشانی و یافت دوبـاره نـفس شهری زندگی ها کوشانی رهبری تحت در میکرد.

 .شدند داخل افغانستان به سیستان و هرات مسیر دو از اعراب نمایند. حفظ شانرا مستقل های سلطنت ( م ۶۵۲ )
 یادز های مقاومت با کابل بطرف سیستان مسیر از ولی رفتند پیش ماورالنهر به طریق آن از و بلخ طرف هرات از
 صفاری لیث یعقوب زمان در آنکه تا داشت ادامه قرن یک از بیش مقاومتها شدند. مواجه دوامدار و سرسخت و

 سقوط از پس شد. مساعد اسالم دین ترویج برای و مفتوح نهایی بطور کابل ٬اسالمی بومی دولت اولین موسیس
 ندی انتشار از قبل افتاد. عرب عباسیان و امویان بدست خراسان( )حال کهن آریانای سرزمین ٬کابل برهمینی شاهان
 هسلسل عهد در و زردشتی دین م( ق ششم )قرن اسپه دوره در چنانچه بود. شده منتشر آریانا در دیگری ادیان اسالم

 هند مذهب و رومی - یونانی خدایان پرستش همچنان آمد. بوجود کشور این شمال و شرق در بودائی آئین ٬ موریائی
 کتاب ٬ریکویدا اول قسمت همچنان و میآید بدست حفریات باالثر آنها مدنیت آثار هنوز تا داشت وجود کشور این در

 گردیده مکمل هندوستان در بعدا   و شد نوشته افغانستان در میالد از قبل «۲۵۰۰ تا 1۵۰۰ » سالهای میان ها برهمن
 است.
 و تزردش بنام اجتماعی بزرگ مقنن طرف از کنونی( )بلخ باختر شاه )گشتاسب( وستاسب زمان در زردشتی دین

 شد. تدوین ٬دارد شهرت اویستا کتاب به که یی مجموعه
 گذشت. در جا همین در و متولد امروز افغانستان شمال در احتماالً  زردشت یا و استر زور ٬ ایستر زرو
 آمد. در ایران رسمی دین بصورت و یافت توسعه نواحی سایر به ( بلخ ) باکتریا از سریعا   زردشتی دیانت
 هجوم دنبال به ٬ زردشت روزگار بعداز سال هزار که هند و پاکستان پارسهای نیز و ایران مردم از گروههای امروز

 بنام بزرگ یی آتشکده با مذهب این مرکز اند. زردشتی کماکان٬ بودند یختهگر نواحی آن از ٬ایران به مسلمانان
 را روز نو عید و آمدند می ماورالنهر و هندوستان٬ عراق٬ ایران از مردم ترین زیاد ٬داشت وجود بلخ در )نوبهار(

 میکردند. تجلیل نجاآ در
 شمچ به آن تاریخی اثار هم هنوز که یافت یوعش ما وطن شمال و شرق به موریا پادشاه آشوکا عصر در بودائی آئین

 برای سرزمین این شد. احداث بامیان در متر (۵۲) ارتفاع به میالدی چهارم قرن میان بودا بزرگ مجسمهء ٬میخورد
  یا « بودیک گریکو » بنام محلی صعنت ٬ یونانی صعنت و بودائی آئین امتزاج با ٬بود رهبانیت مرکز سال پنجصد

 آمد. بوجود سرزمین این در « باختر صعنت »
 خراسانی طاهر طرف از م( ۸3۲) سال به غربی شمال والیات در افغانستان ملی مستقل دولت اولین اسالم دوره در

 ستقلم دولت یک تشکیل راه بقدم قدم و شد داده پایان عرب عباسیان و امویان حاکمیت به ترتیب این به شد. اعالن
 شد. باز
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 غاناف غزنویان افزودند. بران را فارس های قسمت و ماورالنهر ٬ بلخ سامانیان و مرکزی مناطق افغان های صفاری
 . شدند مسخر را ایران و هند بزرگ بخشهای و نموده تلفیق باهم را سیاست و دین (11۸۶—۹۶۲ )

 مسلمانان حکومت (13۴۰سال) تا تدریج به که ساختند مستقر هند در را مسلمانان حکومت ( 11۹۲ ) در غوریها
 گردیدند. منبسط نیز هند جنوب از وسیعی برقسمتی
 تحت ٬کردند حکومت خراسان در (11۴۹) تا یانغور و غزنویان ٬ سامانیان ٬طاهریان ٬صفاریان های سالله

 بمیان را ادب و شعر ای گنجینه ترین بهاء پر   خراسان شعرای و یافت شگوفانی ادب و علم سالله این زمامداری
 هریرود خانه رود جوار در هرات و هلمند و ارغنداب های رود درکنار بست شهرهای ادوار این مظاهر از آوردند.

 از هاجمت باد تند تاسف با ولی افرشتند بر سر ها دوره این در البیرونی و فردوسی چون علمای میباشد. غزنه تمدن و
  زدند. برهم را دانش و علم رونق مغلستان و توران
 به اما سیزده( قرن )اوایل دکر اشغال را غوریان متصرفات کرد درازی دست خراسان بر شاه خوارزم محمد سلطان
  کرد. سقوط خان( )چنگیز تموچین رهبری به مغلها حمله برابر در زودی
 تیمور کردند. عام قتل را نفر هزاران و ویران را ها آبادی و قصر و کشیدند غارت به را ها شهر چنگیز و مغلها
 شدید پرست بت مغلهای کرد. رارتک اورا های ریزی خون (13۷۰) بعد سال صد ٬خان چنگیز احفاد از یکی لنگ
 و هرات تیموریان ) اسالمی های دولت آنها های اوالده شدن مسلمان با ولی زدند می اسالمی تمدن بر ضربه ترین
 آمد. بوجود ( هند های بابری
 قرن وسط در ایران صفویان بود. همراه مغلی و صفوی های دولت میان خراسان تجزیه با شانزدهم قرن آغاز

 بود. روبرو خواهی آزادی جنبشهای با شان تسخیر ولی شدند مسخر هرات( جمله )از افغانستان غرب در شانزدهم
 جریان در سیلمان های کوه ساکنان میان خواهی آزادی نیروی تحریکات و مردمی قیامهای مغلها برابر در طور همین
 کخت خان خوشحال آفرین حماسه شاعر و روشان پیر رهبری به ( ها روشانی ) جنبش بنام آن ترین معروف که بود
 . است گردیده خیبر دره اطراف مردمان تاریخ ثبت ( 1۶۹۰—1۶13)

 صفوی تسلط علیه هوتکی میرویس حاجی زعامت به ( 1۷۰۹) قیام بخصوص کشور غرب در خواهی آزادی جنبش
 در ٬صفوی سلطه طرد با گردید مقتول ایرانی آشام خون حکمران «گرگین» نتیجه در که آمد نایل پیروزی به ها

 ودبوج را غلزائی و ابدالی قبایل اتحاد هوتک خان میرویس حاجی و شد تاسیس افغانی مستقل های حکومت ٬ایران
 توسع را شان حاکمیت ساحه آزادی احراز از پس هوتکها و بخشید تقویت را افغانها ملی ورحیه قیام پیروزی آورد.
 خرینآ صفوی حسین شاه نشستند. قدرت اریکه بر صفوی سالطین عوض به آنها کردند. تسخیر را اصفهان و داده
 پسر » هوتکی محمود شاه گاه قرار به دولتش اراکین تمام با (1۷۲۲) اکتوبر ویک بیست بتاریخ صفوی سالله شاه

 دست در خراسان قدرت سال شانزده مدت گذاشت. او سر بر را ایران سلطنتی وتاج رفته «هوتکی خان میرویس
 به مشهور قلی نادر که شدند ضعیف اندازه تا ها هوتکی ٬داخلی های کشمکش اثر در سپس … بود هوتکی شاهان
 لشکر طی و آزاد ها هوتکی تسلط از را ایران کرده استفاده هوتکی سران اتفاقی بی از ( 1۷3۸ ) بسال افشار نادر
 )درانی( ابدالی خان احمد ٬افشار نادر شدن کشته از پس …کرد محاصره را کندهار و آمده افغانستان غرب به کشی

 مامت اشتراک به را عنعنوی ملی جرگه و برگشت کندهار به نفری چهارهزار سواره لشکر با (1۷۴۷) بسال بالفاصله
  شد. انتخاب پادشاه مقام به تاجک ٬ بلوچ٬ هزاره ٬ اوزیک ٬ابدالی ٬غلجائی اقوام
 رد.ک حرازا را پایتخت حیثیت کندهار شهر اعتبار همین بخاطر و بود شده مبدل االقوامی بین مرکز به کندهار شهر
 شد. نهاده پایان مهر   افغانستان در بیگانه اقوام تاز و تاخت قرن نچندی به ترتیب بدین
 در آمد بوجود ملی وحدت و مرتفع قبایلی و قومی های پراکندگی « بابا شاه احمد » ابدالی خان احمد زعامت تحت
 در او قیادت به ملی غرور و آزادی به عشق روحیه گردید. ممکن افغانستان مرکزی دولت مجدد تشکیل ٬آن پرتو

 ٬غرب در خراسان و مشهد ٬شرق در٬ کشمیر ٬پنجاب ایالت او عهد در . یافت بازتاب دولت موفقیت و افغانها فتوحات
 سپ و داشت پسر هفت بابا شاه احمد …..میداد تشکیل را افغانستان اربعه حدود٬ جنوب در سند و شمال در آمو رود
  نشست. افغانستان امپراتوری برمسند شاه( )تیمور تیمور شهزاده بزرگش پسر او مرگ از
 کابل به کندهار از و تعین خود پایتخت را کابل ٬الجیشی سوق و جغرافیای موقعیت بخاطر (1۷۹3 الی 1۷۷3) وی

  «داد. انتقال
 طرف یک از شان هدف به یلن بخاطر ( ناپلیون رهبری) به ها فرانسوی …» شان تحریکات و خارجی های کشور
 دندبو کشمکش در انگلیسها با هند نوبج در دیگر جانب از و میکردند تحریک افغانستان علیه را قاجاری دولت

 ها روس با ایران و افغانستان طریق از را هند اشغال طرح مشترکا   روسیه با (1۷۹۹) صلح معاهده بعداز همچنان
 بنا….. ردیدگ افغانستان قلمرو تحدید باعث تیمورشاه اوالده بین اختالفات و نتوانست شده پیاده عمل در اما کردند. عقد
 محمد خاندان به باالخره و ها یئسدوز به ابدالی خانواده از قدرت و شد تضعیف مرکزی دولت ٬ها کشمکش براین
 دولت تضعیف و داخلی جنگهای باعث خان محمد پاینده سردار اوالده میان های کشمکش …. یافت انتقال زائی

  . داشت وجود خارجی دست ٬ داخلی اضطرابهای این عقب در طبعا   که شد مرکزی
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 پس ٬ندآی نایل خود هدف به توانستند انگلیسها….. میشمردند هند اشغال مانع را سدوزائی زمان شاه طنتسل انگلیسها
 مفاد ها زائی محمد و سدوازئی سالله سران و شهزادگان میان داخلی های نفاق و جنگها از زمان شاه سقوط از

  ساختند. تنگ افغانستان مردم گلوی به شانرا استعماری حلقه بگام گام انگلیسها …..آوردند بدست را اعظمی
 اتک ٬ کشمیر ٬ملتان ٬سند والیات آن اساس به و بستند پشاوری در را معاهده شجاع شاه با (1۸3۸) درسال انگلیسها

 متن به (1۸۷۹) در دیگری معاهده …. و نهادند جلوتر گام سپس و ساختند مجزا افغانستان پیکیر رااز جات دیره ٬
 سلب نافغانستا سیاسی استقالل معاهده این طبق بر دارد. شهرت « گندمک » به معاهده بنام که کردند امضا انگلیسی

 سرهانری و خان عبدالرحمن امیر میان (1۸۹3) سال در که . بود « دیورند » معاهده انگلیسها بعدی آورد دست و شد
 اکخ وسیع قطعات خان عبدالرحمن امیر معاهده این مطابق . رسید امضا به کابل در انگلیس نماینده دیورند مارتیمر
 نیز روسها افغانستان ارضی تمامیت و استقالل علیه برتانیا پیشروی با موازی شد. واگذار انگلیسها به را افغانستان

 جدا به موفق (1۸۸۵ ) سال در انگلیسها با پرده پشت توافق بعداز روسها داد. ادامه میانه آسیای در شان پیشروی به
 ) دوم و (1۸۴1الی 1۸3۸ ) اول جنگ دو طی افغانستان ملت حالیکه در .شدند افغانستان خاک از پنجده کردن
 اب و . آوردند بدست انگلیس استعمار برابر در نظامی بزرگی های موفقیت انگلیس و افغان (1۸۸۰ الی 1۸۷۸
 در آزادیخواهی وسیع موج « خان هللا امان شاه با » سرانجام …..راندند کشور رااز متجاوز قوای   کامال سربلندی
 زعامت به (1۹1۹) سال در خواهی آزادی جنگ طی توانستند افغانها گرفت. فرا را قبایل و دهات شهرها سراسر

 فرهنگ و ادب ٬دانش علم شگوفانی عهد زمان این در ستاندند. باز انگلیس رااز شان وطن استقالل خان هللا امان شاه
 و استبداد ٬داری برده بردن بین از ٬مرد و زن میان حقوق تساوی شهروندی حقوق ٬ صعنت و زراعت ٬ معارف
 از تفادهبااس باالخره و میروزدیدند کینه دل در تاریخی شکست بااین و انگلیسها دشمنی مگر شد. ایجاد وطن در غیره
  «شد ابجاد داخلی شورشهای و تحریک خان هللا امان شاه حکومت علیه را عوام مردم ٬ سنتی مسایل

 در را راه همراهانش و نادر محمد جنرال برگشت با…. رفت. فرو داخلی جنگ کام در افغانستان ( 1۹۲۹ ….)»
 اصالحات از کوچک های بخش …نمود فروکش تحریکات خان نادر محمد جنرال ورود با گذاشتند. مفتوح جنوب
 متنفذین  ذهنیت دولت مشی در کرد. حذف را فردی های آزادی با مربوط های قسمت و االجرا مرعی را امانی

 مالش همسایگان منافع و گرفت پیش در را کارانه محافظه خارجی سیاست دولت داشت. وسیع انعکاس کار محافظه
 منعکس انگلستان با را او حسنه روابط ٬سرحد قبایل ای حمایه از نادرخان داری خود میکرد. رعایت را جنوب و

  میسازد.
 مشروطه سرکوب و محالت بعضی با تفاهم سوء ٬ حاکمیت حلقات در رقباء با نادرخان خشن و خصمانه برخورد
 اختناق سیاست نادرخان شدن شتهک با شد. او ترور باالخره و نارضایتیها موجب امانی نهضت مربوطین و خواهان
 یک به افغانستان ٬الملی بین عرصه در و مستولی جامعه در فکری و اقتصادی رکود ٬گردید دنبال تر جدی دولت
 شافزای کشور این به رقیب متحارب قدرتهای توجه دوم جهانی جنگ دراستانه آنکه تا گردید. مبدل منزوی ورکش

 پاکستان و هند دولت دو به را هند مستقل دولت بگویند ترک را هند آنکه از قبل انگلیسها (1۹۴۷) سال در یافت.
 حق بر مبنی ها بلوچ و پشتونها برحق خواست از ٬تجزیه پروسهء جریان این در همچنان شناختند. برسمیت و تقسیم
 «ماند. اقیب منطقه در زده شخم «دیورند » برانگیز نفاق دانهء ترتیب باین و نمودند. پوشی چشم شان سرنوشت تعین
 قدرت مجدد آرایش ادامه به شد تقسیم وذنف ساحات به مجددا   جنگ فاتح های قدرت دوم جهانی جنگ ختم بعداز …

 روابط ٬پاکستان موضع از امریکا حمایه بخاطر » … «جابجاشد. منطقه در انگلیس بعوض امریکا متحده ایاالت
 ظامین های پکت در افغانستان شمولیت به مناسبات توسعه ماند. باقی نازل درسطح افغانستان با انکشور همکاری
  . نبود ممکن افغانستان جغرافیایی حساس موقف خاطرب شمولیت چنین حالیکه در شد. ساخته مشروط منطقه

 را کشور)دیورند( دو میان سرحدات شناختن برسمیت ایجاب ٬نظامی پکت عین در پاکستان و افغانستان شمولیت
 به الجرم یافت می عاجز آن کردن عملی از را خود و مستحیل را شرایط چنین قبول که افغانسنان دولت مینمود.
    گردید. نظامی و اقتصادی ٬تخنیکی های کمک طالب و آورد رو شوروی به یعنی امریکا رقیب
 مریکاا پایگاه شد. جابجا منطقه در انگلیس عوض به امریکا متحده ایاالت قدرت قواء تناسب مجدد آرایش این ادامه به
 شد. افغانستان متوجه اتحادشوروی دولت ٬مقابالً  و گردید مستقر پشاور در
 و ….دگردی مبدل درمنطقه قدرتها ابر میان سرحد به خط این و یافت افزایش دیورند خط المللی بین ب عد آن قبال در

 افغانستان با آنکشور همکاری ٬ستانپاک ازموضع امریکا حمایه بخاطر گرفت. قرار تقابل حالت در کشور دو سیاسیت
 دش کمک طالب و نمود دراز امریکا رقیب یعنی اتحادشوروی به کمک دست افغانستان ….ماند باقی نازل درسطح

 بود متزاید الینقطع فرهنگی و تخنیکی ٬اقتصادی ٬نظامی های عرصه در و ….پذیرفت وچرا چون بدون شوروی و
  آمد. بوجود شوروی اتحاد از وابستگی اقتصادی و نظامی عرصه در بخصوص و

 هتااینک برآمدند. نه افغانستان المللی بین مناسبات توازن ایجاد جهت در هیچکدام هم مشروطیت های دوره حکومات
 هبیانی ستیننخ در کرد. تکیه قدرت اریکه بر کودتا اثر در مجددا   خان داوود محمد (1۹۷3) سال جوالی (1۷) بتاریخ
 ختالفا پشتونستان ء قضیه در آن با که کشوریست یگانه «پاکستان» که شد متذکر و کرد اعالم را جمهوریت خود

 خواهد وامد پشتونستان قضیهٔ  حل راه یافتن برای ما دائمی سعی ایم نگردیده موفق آن حل به اکنون تا و داریم سیاسی
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د محمد جمهوریت علیه پاکستان کرد.  دولت که بود کشوری اولین شوروی اتحاد و خاست. بر مخالفت به خان داو 
د از دفاع در و شناخت برسمیت را «افغانستان مهوریج» جدید  ٬همسایه دو های گیری موضع گرفت. قرار خان داو 
 داخل در ای اس ای مخفی عملیاتهای …. انستد منطقه در تاریخی عمیق تشنج بازتاب میتواند را واحد حادثهٔ  روی

د محمد گرچه ٬یافت تشدید کودتا طرح و ( م1۹۷۵ ) سال در پنجشیر واقعه مانند افغانستان  را ها توطئه خان داو 
 تحت ار پاکستان حکومت و نکردند همکاری او با بلوچ و پشتون برادران داشت انتظار انطوریکه ولی کرد سرکوب
 نگرفتند. عالقه پشتونستان قضیهٔ  حل به و نتوانستند داده قرار فشار

د محمد ….کردند مطرح ٬شد معرفی « بریژنیف » دکتورین به که را اآسی دستجمعی پالن شورویها  حامیان خان داو 
 عادی وبا داده خاتمه را دوکشور میان نزاع حالت تا شد مجبور ٬دید تفاوتی بی حالت به را پشتونستان داعیهٔ  خارجی
 برآورده را امریکا متحده ایاالت و ایران ٬عربی کشورهای کمکهای پرداخت. شرط پیش ٬باپاکستان مناسبات ساختن
د سازد.  ٬تیمواصال راه نظر از افغانستان که گرفت درپیش زمانی را افغانستان خارجی مناسبات چرخش این خان داو 
 مشاورین تعداد تنها غربی تحلیلگران ٬دبو شده بسته اتحادشوروی به عمیقا   نظامی و یکینتخ کمکهای ٬اموال تجارت
د محمد کامگی خود وجود با ٬مینمودند تخمین نفر (۸۵۰) افغانستان آنوقت نظامی قطعات در را شوروی  و خان داو 
 یگانه حیث به ا خ. د. ح. پرچم جناح منجمله سیاسی های نیرو میان در موصوف هم هنوز ٬او هدف بی اطرافیان

 «م 1۹۷۸» اپریل «1۷» بتاریخ حزب رهبران از یکی خیبر میراکیر ترور حادثه ولی میشد. محسوب ناتیف انتر
 ماندند. مشکوف نا هنوز تا خیبر اکبر میر ترور عاملین آورد. بوجود قضاوتها در ناگاهانی چرخش
د  امین هللا حفیظ بدستور نظامی مقابله اما ساخت زندانی را ا. د.خ. زبح رهبران از تعداد و آمد خشم به خان داو 

دخان محمد زمان از که داخلی شورشهای آورد. بوجود را اتحادشوروی حمایت جدید صفحه  شروع افغانستان در داو 
 ٬ دوستی » بر بنا « م-1۹۷۸ » مورخ داد قرار و نمود ماسکو به سفری کی تره نورمحمد و گرفت شدت بود شده

 «باشد. مشکالت حالل نتوانست قرارداد این امضای کرد. عقد بریژنیف لیونید با «نیک همسایگی و همکاری
 

 کتاب این است. کرده تعریف مجاهدین آمدن تا موبموی را دهه این دادهای روی و حوادث تمام سادات محترم جناب
 گذشته اشتباهات نتایج از امروز که ذهبیم و نژادی ٬قومی تضادهای رفع برای و وطن ایدفر و امروز نسلهای برای
 باشند.می کوتاه نوشته این مصدق اند خوانده را کتاب این دوستانیکه میباشد. ضروری خیلی ٬است ماگردیده گیر دامن

 دولت ستاسی در افغانی قبایل هویت بازتاب از ٬مواخذ و منابع ذکر با مختلف عناوین تحت کتاب این مختلف فصلهای
 قدرت ابر و همسایه های کشور مداخالت از مفصل حتوضی با امروز الی ابدالی خان احمد زعامت تحت مرکزی

 ٬قومی  جانبداری گونه هیچ بدون ٬وطن مادر از دفاع بخاطر مخالفش های قوت با ملت مبارزه ٬انگلیس استعماری
 یآفتاب و دلچسپ معلومات دارای فصل هر آنکه با است. آورده در تحریر برشته شفاف بصورت سیاسی و نژادی
 تابک این دیگر برگهای به میپردازم و دیده بسنده همینجا را اول فصل اما میباشد ما کشور تاریخی حقایق ساختن
  ارزشمند. و جالب
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