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 فاجعه و حماسه سرزمین افغـانستان
 مسو قسمت

 

 خواهی: آزادی نهصت - هشتم فصل
 و اساسی قانون انفاذ ٬افغانستان اتبای تمام حقوق و معارف ٬وادب علم تعالی و ترقی جنبش ٬خواهی آزادی نهضت

 و لیسانگ سایسد اما دارد. پیوند مشروطیت مبارزین اسمای با سیاسی های پیشرفت سایر و داری برده بردن بین از
 ساعت (۷۴) برای که خان هللا عنایت سردار ٬خان هللا امان شاه سقوط با ..گرفت. اوج امانی نهضت علیهٔ  شوبآ

 }محمد حضرت اما ،دارد باز را او برکابل حمله از تا فرستاد « کلکانی هللا حبیب » نزد را هیاتی کرد حکومت
 امیلشف با را خان هللا عنایت نتیجه در و نمود وساطت خان هللا عنایت سردار و کلکانی هللا حبیب انمی مجددی صادق{
 شد. داده انتقال پشاور به طیاره توسط
 ٬انتقادی و مردمی های روزنامه و جراید آغاز ٬مردان با زنان حقوق تساوی معارف پیشرفتهای با فصل این در

 . میشویم آشنا خان هللا امان شاه اقتصادی پیشرفت های پالن سایر و خواه مشرویطه جوانان مبارزه
 و انیکلک هللا حبیب ظهور و انگلیسها دسایس با را مترقی پالنهای این همه یبتخر جزئیات با سادات محترم جناب

  میکند. تعریف مو به مو برادرانش و خان نادر جنرال بازگشت
 خاصاش و افراد و خارجی و داخلی دسایس و مختلف عناوین با صفحه ده از بیشتر طی فصل این مفصل تشریحات

 که االخبار سراج روزه پانزده نشریه است. شده تحرر ٬کردند جفا افغانستان ملت بر مترقی دولت چنین سقوط در که
 جهت در نخست گامی ٬یافت نشر اجازه نآ شماره اولین تنها میالدی «1۹۰۶بسال » االخبار سراج انجمن طرف از

 بود. دنیا تازه وقایع و تکنالوژی رشد با آنها آشنائی و مردم ساختن بیدار
 نویمع سنگر به حبیبه عالی لیسه و کرد آغاز بفعالیت هللا امان شاه زمان در فرهنگی و سیاسی های انجمن ایجاد

 فرن هفت جهت همین به میدادند. قرار انتقاد مورد را شاهی مطلقه روش روشنفکران و شد. مبدل افغان روشنفکران
 آنها تعداد یک ٬بودند زندانی خان هللا حبیب زمان در که « ملی سری جمعیت » یا ٬اول مشروطیت جنبش فعالین از

 آگاهی هللا امان شاه مترقی های پالن از که انگلیسها گردیدند. رها حبس از ٬بودند ابد حبس به محکوم متباقی و اعدام
   شدند. بکار دست ٬کردند حاصل

 

 :مهاجرت از خان نادر محمد لجنرا برگشت - نهم فصل
 تعریف آن دسایس با را داخلی مرج و هرج و شورشها٬و خان نادر محمد جنرال شخصیت از کتاب فصل این در

 یارانش و کلکانی هللا حبیب اً  اول میگیرد بدست را قدرت خان نادر محمد جنرال » انگلیس خاص نفر زمانیکه . میکند
 را هرمبارز میبرآید خواهان آزادی سرکوب پی در بعد و میزند دار به ٬قرآن مقدس کتاب بر مهر   و عهد بعداز ٬را
  میپردازد. مشروطیت مبارزین علیه رحمانه بی کشتار به و اندخته زندان به خان هللا امان شاه طرفدار عنوان به

 تمام و نمود جدی اقدام ٬بود شده ایجاب خان هللا امان شاه زمان که وترقی پیشرفت از جلوگیری بخاطر شاه نادر
 پالن جمع از ٬گماشت خارج در خانه سفارت هب و کشور بداخل دولتی مهم های پست در را خود خانواده اعضای
 «کرد. نفی را متباقی و داشت مرعی زیاد تصرف با آنرا محدود عده یک امانی نهضت های

 یرگ گریبان رحمانه بی کشتار و گرفت و گیر و ساخت ذیق خیلی خواهان آزادی و مبارزین برای را زندگی شرایط
 لد فصل این در داد. خاتمه او حیات به هزاره القعبدالخ شادروان سرانجام و گردید افغانستان نجیب مردم اکثریت
 میکند. صحبت وار ینهئآ را کشور مانی عقب و یحی   آل خانواده ناشایسته اعمال تمام ٬چسپ

 

 ایه مدارسـیاست در افغانسـتان کشـاندن بخاطـر «محـور » کشـورهای و «متـحدین » متـقابل تـالشهای دهم: فصل
 . شان نظامی

 سیاآ های کشور علیه شان استعماری های نقشه طرح و امریکا همکاری با انگلیس دسایس تمام فصل این مطالعه با
 میگردد. آغاز عزیز افغانستان بخصوص
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 یکارام توسط جدید استعمار جهت همین از گردیدند. ضعیف المللی بین سطح در دوم جهانی جنگ از بعد انگلیسها
 افتاد راه به جدید های گونه به مبارزین کشتار و وطندوستان ٬خواهی آزادی های نهضت سرکوبی شد. آغاز جهان در
 ام امروز دارد. ادامه هنوز شیوه این باشند. داشته قرار تسخیر و نفوذ زیر در افریقا و آسیا در شان های کشور تا

 میباشیم. افریقایی ممالک سایر و ٬ عراق یهسور ٬لیبیا ٬افغانستان در تعرضی های جنگ شاهد
 

 :منطقه در قواء مجدا آرایش و تناسب و دوم جهانی جنگ تمـخ :یازدهم فصل
 اب المللی بین احوال و اوضاع فصل این در آورد. بوجود جهان در را شگرفی بسیار تغیرات دوم جهانی جنگ ختم

 ٬نبودند اافریق و آسیا در شان مستعمرات حفظ به قادر که انگلیس و فرانسه استعماری قدرت ضعف و هیتلر شکست
 در ربغ حامی منحیث و افگند سایه انگلیس سابق برمستعمرات تخنیکی و اقتصادی جدید قدرت با متحده تایاال

 شد. میدان وارد المللی بین عرصه
 

 ی: رفکـ قطابـان و دار اجـت دموکراسی - دوازهم فصل
 درونی اختالفات «م1۹۶۳» درسال میشویم. آشنا خود کشور در فکری انقطاب و دار تاج دموکراسی با فصل این در

د محمد سردار» کاکایش پسر و «خان ولی محمد سردار» او داماد میان شاه ظاهر محمد سلطنت  باعث «خان داو 
دد محمد سردار اختالفات این پرتو در گردید. شاه ظاهر سلطنت تضعیف  طرح و استعفا صدارت سمت از خان او 
  داد. قرار کارش دستور در را شاهی رژیم تعویض
 تدوین باایجاد و برآمد جوی چاره سدد در شاه ظاهر محمد ٬بود نموده جدی تغیر درجهان المللی بین اوضاع چون
 تاج دموکراسی» بنام دولتی مطبوعات جانب از که شد مشروطه شاهی چوکات در مترقی نیمه اساسی قانون یک
 کرد. اقدام ٬گردید اشتهار «دار
 معطوف افغانستان به را المللی بین عامه اذهان مشروطه شاهی رژیم به مطلقه رژیم تغیر که میشد بینی پیش ابتدا در

  ساخت. واهدخ ممکن را غرب و شرق دول با همکاری های زمینه و کرده
 ً د محمد سردار استعفای با همراه بنا  روز دستور در نیز مشروطه شاهی به تعویض طرح ٬صدارت پست از خان داو 

 استعفاء از پس تا میخواستند ٬بودند افغانستان بیطرفی واقعی طرفدار آنهایکه ٬دربار اطراف آگاه افراد گرفت. قرار
د محمد  کشور تمامی با آن خارجی روابط و شده بیرون «ابرقدرت دو میان ماندن گیر»در حالت از کشور خان داو 
 گردد. متوازن ها ابرقدرت و همسایه های
 افغانستان با آن ملی ترکیب تشابه از نوع و سویس بیطرف کشور جغرافیائی موقعیت با اشتراک وجوه به افراد این
 مختلف های گروه های خواسته بتواند که بود سیاسی مستقر سیستم یک همانا ٬داشت نیاز آن به افغانستان چیزیکه و

 تدوین ایجاب ها جوئی چاره و ها امیدواری این سازد. برآورده اجتماعی رقیت و دیموکراسی براصل مبنی را جامعه
 بنام دولتی مطبوعات طرف از ها بعد که میکرد را مشروطه شاهی رژیم چوکات در مترقی اساسی قانون یک
 شد. اشتهار «دار تاج دیموکراسی»
 قانون این گرچه میکرد. عریفت مشروطه شاهی را افغانستان دولت آن اول ماده که داشت ماده (1۲۸) قانون این

 ریئس یک های صالحیت از یشترب قانون در شاه مندرج صالحیتهای اما . ساخت جدا سلطنت از را حکومت اً ظاهر
 بود. جمهوری ریاست رژیم در جمهور

 جدید انتخابات اعالم ٬پارلمان لانحال ٬متارکه و جنگ اعالن ٬مسلح قوای اعلی سرقوماندانی ٬ملی حکومت یلتمث
 رد یا و تائید ٬عمومی عفو ٬ صداراعظم پیشنهاد به وزرا تقرر فرمان ٬آن استعفاء قبول و موظف صداراعظم معرفی
 و شاه هب وفاداری اثبات بخاطر یا اساسی قانون کنندگان تصویب ….بود شاه قانونی صالحیتهای ازجمله اعدام حکم

  ساختند. نیز شاه کاکا پسر و کاکا شامل را شاهی خانواده حلقه تعریف سلطنت یتهدا اثر به یا و سلطنت
 ٬سترمحکمه ٬کابینه ٬پارلمان عضویت به که نداشتند حق سلطنتی خانواده اعضای اساسی قانون (۲۳) ماده مطابق
 و سلطنت ساختن جدا از تعبیری اً ظاهر کرتذ این گرچه ورزند. شرکت حزبی های فعالیت در یا و شده توظیف
 حمدم ادهم بنام اً بعد که ماده این » میباشد چه مفتن مقصد که میدانستند خبیر صاشخا تمام اما میداد بدست را حکومت

د د محمد شد. تائید مخالف رای یک با جرگه لویه جلسات در ٬یافت شهرت « خان داو   رابه ماده این تصویب خان داو 
 دبو آن صدد در و دانست محکوم سیاسی حقوق از حرمان به را خود و دانسته خود علیه «قانونی کودتای» اصطالح

 و دنش تمام ملت بحال چیزی سلطنتی خانواده سود جز به قانون این در …ستاند باز را اش رفته دست از حقوق که
 طبوعاتم سانسور اما گردید ایجاد احزاب یکتعداد داشت. ادامه راستن مبارزین های دنکر زندانی و گرفت گیرو
 بین ذهنیت توجه جلب بخاطر فریبانه اعوام آزادی این داشتند. قرار مراقبت تحت گذشته از بیشتر مبارزین و تر شدید
  باشند. زده جا دیموکراسی قالب در را خود تا ٬بود المللی

 

 «۱۹۷۰» دهه در تانـانسـافغ و طقهـمن در اعـاوض انکشاف -سیزدهم فصل
 نتخاباتا میدارد. بحث وطن داخلی اوضاع تاثیر و انپاکست داخل سیاسی جریانات از فصل این در سادات محترم جناب

 ٬آورد بدست را پارلمان های کرسی تمام الرحمن مجیب شیخ رهبری به لیگ وامیع حزب «1۹۷1» در پاکستان
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 ٬پنجاب لطهس تحت های ایالت تمام فدرالی نظام یک بر مبتنی و ملغی یونت یک سیستم که بود این لیگ عوامی مقصد
 تمام زادیآ و حقوق و شود وضع بینانه واقع اساسی قانون یک تا میخواستند ها بنگالی گردد. بیشتر اوتونومی دارای
 گردد. تصریع و تضمین پاکستان در ساکن مردمان

 زور به را ها بنگالی که میدانست ٬داشت پارلمان در را دوم موقعیت مردم حزب بنام او حزب و بوتو علی ذلفقار اما
 لیم خائین را وی داکه در الرحمن مجیب شیخ با مالقات از پس او میتواند. ساخته منصرف شان خواست از نیزه سر

 منطقه و پاکستان در تحوالت این اثر در شکست. رهمد را او حزب الرحمن مجیب شیخ بادستگیری کرد. اعالم
 های عملیات در ایران هوایی قوای های وهلکوپتر خورد شکست هند طرف از پاکستان اردوی ٬داد رخ زیاد تغیرات
 مقاومت از بخشی و شدند زندانی لوچب رهبران سایر و بزنجو غوث میر ٬داشت شرکت ها لوچب علیه پاکستان جنگی
 دالولیعب پسرش و غفارخان خان بشمول پشتون رهبران تعداد یک و آوردند. رو افغانستان بطرف ها بلوچ کنندکان
 شدند. زندان روانه خان
 ها ونپشت اختناق سیاست و کرد دنبال نیز افغانستان سرحدات رد همچنان و داخل در را گرانه سرکوب حمالت بوتو
  داشت. ادامه هنوز
 بغر توجه مورد بیشتر ضیا جنرال تا شد باعث ایران و افغانستان اوضاع انکشاف «1۹۷۹ -1۹۷۸» سالهای طی

 بموقع همنطق در را امریکا ضرورتهای و تمایالت توانستند ها پاکستانی سال پنجاه طی گیرد. قرار امریکا بخصوص
 در بار سه و آورد بدست امریکا از تهاجمی سالحهای٬ توانست نپاکستا خورد بر چنین تعقیب با بدارند اجرا و درک

 شود. نبرد داخل باهند 1۹۷1 و 1۹۶۵- 1۹۳۸-1۹۴۷ » سالهای
 را امعهج پا سرا فکری ومرج هرج دولتی دار تاج دموکراسی با یافت تشدید اجتماعی و سیاسی بحران افغانستان در

 چی افغانستان در ٬حوادث این پیرامون که این داد. دست از را روشنفکران همکاری جذب قدرت حکومت فراگرفت.
     کنید. مطالعه ار فاجعه( و حماسه سرزمین )افغانستان کتاب (1۵۵ الی 1۲۹) صفحات میتوانید داد رخ

 

 « امریکا و شوروی اتحاد»  رقدرتـاب دو هایـحساب تصفیه میدان نستانفغاا : مچهارده فصل
 دو میان مجدد های کشمکش به را خود جای ٬افغانستان شده فراموش حالت (1۹۷۳) جوالی هفدهم کودتای از پس»

د محمد غربی کار محافظه حلقات داد. ابرقدرت  قدرت از هم پاکستان و میگفتند «سرخ شهزاده » قبل رااز خان داو 
د محمد مجدد  ٬پاکستان داخل های بلوچ و پشتونها سرنوشت تعین حق به رابطه در او زیرا بود. تشویش دچار خان داو 
 تبلیغات راث در …نشود. تکرار ایالت دو این در دیش بنگله قبل یکسال حادثه تا داشت اسهر پاکستان …داشت آگاهی
 شویقت اثر به امریکا متحده ایالت بخصوص غربی های کشور توجه افغانستان پای نو جمهوری علیه پاکستان زیاد

 را جنگ معیوب و معلول هزار دها و سرباز هزار (۵۸) دادن دست از افتضاح با که امریکا و گردید ایجاد پاکستان
 مقاومت به امریکائیها توجه این اثر از شدند. افغانستان متوجه ٬بودند خود رقیب از انتقام منتظر ٬باختند ویتنام در

 آغاز آنجا از را شان مبارزه ها اخوانی که عرصهٔ  اولین شدند. عالقمند افغانستان جمهوریت کار محافظه نیروهای
 ضدیت تنها ٬بسازند مطرح جامعه در را شان مرام طرح آنکه بی و ساختند توجه مورد امعهج در را خود و کردند
 «بود. « زن آزادی »با شان
 متعصب مذهبی جوانان » مینویسد: چنین ارتباط این در کاکر حسن جناب ٬افغان دیگر نویسنده قول از سادات جناب
 چادری{ }بدون زنان بر ایشان ٬قراردادند هدف را آنها و برآمدند وابسطه غیر زنان سراغ به پوهنتون ساحه از خارج
 عنعنوی بصورت که زنان دور به ٬جوان های مال نام تحت های باند اطراف مناطق یبعض در… میدادند شپا تیزاب

 و ترور به جامعه در اخوانیها صورت بدین….میدادند قرار آزار مورد را آنها و میزدند گزمه٬ میرفتند ها زیارت به
 در را پوهنتون محصل سخندان سیدال اآنه ٬بودند چپی های نیرو آمیز صلح اجتماعات به حمله و منورین کشتار
 دست ٬بود محصل آنزمان در خود که حکمتیار گلبدین قتل این در رسانیدند. شهادت به تعلیمی موسسه آن صحن
 داشت.
 دا ود محمد کابینه در پالن وزیر خرم احمد علی شهادت٬ لغمان والیت محلی کارمند عبدالرحمن وکوب لت همچنان
 یافت. می انجام ٬افگنی دهشت بمنظور که بودند اعمالی دیگر جنایت دها و خان
 «میکردند. پیروی٬بود شده تاسیس (۹1۹۶) سال به که مصر ینالمسلم اخوان از آنها مینویسد ٬ادامه در کاکر حسن

 میتوان را پاکستان آنوقت نقش خان دا ود محمد جمهوریت زمان در » :میخوانیم سادات محترم اثر (1۵۹) درصفحه
 مانز در مجاهدین رهبران مجادله گفت مصاحبهٔ  طی وی کرد. تثبیت بهتر احمد حسین قاضی بعدی اظهارات بوسیله
 هوریجم دولت علیه را شان مبارزه تا گذاشت هدینمجا رهبران اختیار به را امکانات تمام بوتو یافت. آغاز بوتو آقای

د محمد» اتحادشوروی به متمایل  کنند. شروع «داو 
 نظامی تعلیمات زمینه بوتو دعوت اساس به و آمدند پاکستان به مهمان منحیث ٬خالص یونس ٬ربانی ٬حکمتیار گلبدین
  داد. ادامه آنرا ضیاالحق و بود بوتو آقای پالن این مهندس و شد فراهم ایشان برای
 شورش و ناکام های کودتا در شرکت بخاطر ملکی و نظامی کدر صدها ٬ خان دا ود محمد جمهوریت سال پنج طی در
 دست افسران وجود از افغانستان اردوی ها واعدام ها دستگیری این نتیجه در شدند. اعدام و دستگیر داخلی های
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 (1۹۷۳ جوالی 1۷) درکودتای گردید. تقویه افغانستان نظام در چـپی نیـروهای مواضع بـخود خود و تصفیه راستی
 گردید. باز جمهوریت نظام برقـراری بخاطر چـپی نیروی فعال سهم و خان دا ود محمد رهبری به
  «گرفت. قرار امریکا و پاکستان هدف مورد افغانستان استقاللیت که جاست همین از

 دوابر اختالفات نظر نقطه از را افغانستان ساله چهل های جنگ ناپذیر ختم ماجرای فصل این در سادات محترم جناب
 تانافغانس اختالفات این چگونه که است داده شرح موبمو غربی های کشور سایر و همسایگان مداخالت و جهانی قدرت
 ساخت. خورد آسیا دوسنگ میان را

 رهبران نظرهای اختالف و امپرالیستی رهایکشو دسایس تمام از ارزشمند کتاب فصل این مطالعه با میتوانند دوستان
 نمایند. حاصل کامل آگاهی کشور جهادی و سیاسی مطرح های شخصیت تمام شناخت و داخلی
ً بن٬میباشد بیرون مقال این ای محدوده از آن جزیات ارایه٬است شده تهیه صفحه شش و هفتاد در فصل این چون  این ا
  بدارند. مرور را فصل این اصلی متن تا نماید می پیشنهاد محترم خوانندگان به قلم

 

 استـتـاج: - پانزدهم فصل
 نستانافغا جنگهای و حوادث تمام از ارایه با کتابش فصلهای از استتاج عنوان تحت فصل دراین سادات محترم جناب
  . است کرده تحریر ممکمل لست
 افغانستان حوادث برسیر ملی روحیه و طلبی استقالل ٬طبعی وضع ٬اجتماعی ساختار ٬جغرافیائی موقعیت تاثیرات»
  . است داده گذارش مفصل باشرح را

 صورت شرح٬افغانستان و اسانخر ٬آریانا تاریخی های نام و کشور پیشینه های گذشته از هرفصل در همانطوریکه
 یتموقع :که مینگارد و داده تذکر اجیر دهٔ نشان دست شاهان توسط افغانستان خاک قسمتهای دادن دست از و گرفته

 انیجه های جنگ تاثیرات است. برانگیخته مختلف اداوار در را استعماری های قدرت طمع چشم ما وطن ستراتیژیک
 مسله ٬شوروی نظامی تجاوز شکست و٬ وانگلیس افغان سوم و دوم٬اول یجنگها ٬کشور وضع بر دوم و اول

 ساخت. قدرت ابر دو میان سرد جنگ قربانی را افغانستان اسقاللیت ٬ملی ورحیه ٬دیورند تحمیلی خط و نپشتونستا
 و ظایف و گذشته در فکران روشن از عده تا آورد. بوجود را وضع سلطنتی خانواده داخلی اختالفات و ها کشمکش
 عامل سیاسی و فکری رادیکالیزم ٬رزمند. نه آینده برای ملی وفاق و وحدت بخاطر و نتوانسته درک را شان رسالت
  میسازد. مواجه خطر به را افغانها ارضی تمامیت و بوده ملی نفاق و جامعه انقطاب
 دوست آزادی مردمان درخشان تاریخ مطالعه با ٬قومی و زبانی ٬ملی اختالفات همه گذاشتن برکنار با اسالمی وحدت
 میگردد. تامین وطن

 و شده ایجاد ٬بحران حل های زمینه ٬عینیت این رعایت با دارد ناپذیر انکار عینیت ٬افغانستان کثیراالقومی خصلت
  نمایند. زندگی ثبات با رژیم و عادالنه سیستم یک ای سایه در میتوانند مردم
 تشدید آید. بمیان افغانی عام دوستی وطن و٬ ملی وحدت به راسخ ایمان ٬االقومی بین وفاق برمبنای میتواند رژیم چنین

 میآورد. بار را ملی دردناک تراژیدی و میگردد افغانی ناسیونالیزم رشد راه سد قومی و منطقوی ٬مذهبی اختالفات
 امکان تاریخی و ملی برارزشهای مبتنی افغانی اال بین تفاهم با همراه ٬صلح اعاده بخاطر المللی بین مساعی همچنان
 این کرد. جستجو باید مردم خود واتکا اراده به و افغانی اال بین تفاهم پرتو در باید کنون بحران حل راه میگردد. پذیر
 میسر ٬نشود اافش مردم برای غربی بادول شان اتکا و خارجی قدرت با «رهبران» قدرت وابستگی ایکه تازمان راه

 افگنی تفرقه شان مزدوران توسط اقوام و مردم بین در خود منافع بخاطر که خارجی های کشور قدر هر .نیست
 صلح هدف به نیل راه و مردم میان در تفاهم اندازه همان به ٬گردد روشنتر و روشن ملت برای ٬ خارجی های اکشور
  میشود. گشوده
 ادعامیباشد. این شاهد تاریخ و است گردیده حاصل افغان ملت توسط تاریخ طول در هدف این

 قرار تاریخ دان زباله به زود یا ردی سیاسی ٬ مذهبی ٬قومی طلبی انحصار ٬بنیادگرائی ٬تفریط و گرائی افراد هرنوع
 افغانستان و میگشاید جلو به را خود راه تنویر و بشری تام و عام ارزشهای بر مبتنی مستقل و آزاد افغانستان و میگیرد
 «شد. خواهد نصیب را خود المللی بین و ملی شایستهٔ  جایگاه عزیز
 المللی بین و ملی قضایای تمام ٬وزبانی قومی و سیاسی داری جانب و خوف بدون و رسا قلم با سادات محترم جناب
 خصوصیت تمام و استقالل و آزدای ٬مبارزین دارکاریف همچنان است. ساخته روشن گر معامله های چهره افشای با را
 است. درآورده تحریر رشته در عالی سویه به پرستانه وطن ملی

 یک در مختلف زبانهای و اقوام ٬ها نژاد ٬بوده کثیراالقوامی ما کشور که ندشد متذکر سادات جناب همانطوریکه
 میدارندن بر افگنی نفاق از دست و داشته ما سرزمین به طمع چشم همیشه استعمارگران دارند. زندگی واحد جغرافیای

ً بن  لیم سرتاسری وحدت تا کرد پیروی افغانی الدین جمال سید شادروان اندیشه از میتوان ملی عمومی اتحاد برای ا
 و خارج های کشور اندازی تفرقه و تجاوزات برابر در موافقانه مقابلهٔ  راه یگانه شرایط چنین در گردد. حاصل
 ٬دپذیر نمی را تعصب و تبیعض هیچگونه که اسالمی و ملی واحد بیرق زیر در مردم اتحاد ٬کشور در گران استعمار
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 برخ را اسالمی دروغین نقاب ٬ مردم فریب برای استعمارگران مستخدم های روهگ که بود آگاه باید اما ضروریست.
    میکشند.

     سبز شان قلم ٬دارم تنما خداوند از سعادت و صحت با طوالنی عمر سادات محترم جناب برای پایان در
   باد. دراز شان عمر و
 

  (۲۰۲۰) سال جنوری — دارو ماریا باحرمت
 

 کنم: ذکر را «شیدا عبدالحی» شادروان شعر از مصرع چند اهممیخو نوشته این اخیر در
 

 میخواهمـت خدا نور ء سایه در وطن ای»
 یخواهمـتـم واـمنـه را هانـج ایــه لیتـم
 میخواهمـت اـصف و صلح ارمـط رـسپه در
 مـتـواهـخـیـم زاـس را هللا لـبـح امـصـعتا

 

 افغانستان مرحبا ٬ انقالبت باد جاودان
  « افغانستان آریا باستان سرزمین

 

 آن از میتوان که دارند نیز دیگری آثار « فاجعه و حماسه سرزمین افغانستان » کتاب برعالوه سادات محترم جناب
  نامبرد

 غربی جوامع در خانواده نوشت سر - 1
  آلمانی زبان به ( آینده و حال ٬گذشته به نظری افغانستان: ) کتاب -۲

 و دوستان ٬است رسیده بچاپ مرزی برون نشرات در سادات جناب رسای قلم شماراز بی تحقیقی مقاالت همچنان
 {سخن }انجام بدارند. مطالعه و نموده جستجو را ایشان مقاالت افغانی سایتهای از بسیاری در میتوانند عالقمندان

 
 پایان

 
 ت اولافغـانستان سرزمین حماسه و فاجعه, قسم

 
 افغـانستان سرزمین حماسه و فاجعه, قسمت دوم
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