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 مکناتن نمرده است
 

 
 

گفتند. این امیر کبیر در اولین تهاجم   هایش امیر کبیر می ها و کواسه دوست محمد خان را در دوران حاکمیت نواسه
های زیاد در ترکستان، آسیای میانه، قطغن و   اش شاه شجاع باخت. بعد از سرگردانی رقیبها امارت را به  انگلیس

 .روز است  شمالی دست به تاکتیکی زد که برای نسل ما بسیار آشنا و به
اش را نادیده گرفته مستقیم با بادار خارجی وارد معامله شد. امیر کبیر نزد مکناتن رفت، "شمشیرش  او رقیبان داخلی

شجاع مالقات کند. حتی التماس کرد که برو با  از کمر گشوده پیش او نهاد". مکناتن از امیر خواست که با شاهرا 
ام، نه  شجاع دیدار کن. اما دوست محمد خان قبول نفرموده گفت: "ما را به شاه شجاع کاری نیست، نزد شما آمده شاه

را رد کرد و ترجیح داد به هندوستان رفته نوبت خود به بیعت و اطاعت او." دوست محمد خان صلح با شاه شجاع 

 .ها انتظار بکشد را سال
 

ها،  ها با انگلیس  همین کار را طالبان کردند. آنان حاضر به گفتگوی مستقیم با کرزی و اشرف غنی نشدند. سال
ها  م در قطر و کویته سالدهی ها مذاکره کردند و عاقبت مثل دوست محمد خان گفتند که ترجیح می یئها و امریکا آلمانی

 .غنی دیدار نخواهیم کرد بمانیم ولی با اشرف
 

  کردند. عکس مشهور دو رهبر درجه اول مجاهدین، امیر گلبدین و استاد ربانی را حتماً به همین کار را مجاهدین می
هم  هردو را بهشان ایستاده و تالش دارد دستان  یس جمهور وقت پاکستان در وسطئخان ر  یادتان است که اسحاق

 .ایم، ما را با همدیگر کاری نیست دادن با تو آمده  گویند ما برای دست کنند و می نزدیک کند ولی آن دو مقاومت می
مستقیم باهم   ٔیاد داریم که چگونه از گفتگو و مذاکره ترکی و حفیظ هللا امین را به ها کردند. قصهٔ  همین کار را خلقی

چیدند و در عوض پیش مشاوران و رهبران روسی برای سرنگونی  یگر توطئه میکردند، علیه همد انکار می
ها در اروپای شرقی  ها نیز با رفیقان خلقی خود همین کار را کردند. کارمل سال کردند. پرچمی دیگر تالش می یک

 .اش برسد و حاکم کابل شود تبعید را تحمل کرد تا عاقبت نوبت
 

ید با غنی و ئخواست که بیا اش می قطاران کناتن را داشت. از مال برادر و همزاد نقش م های اخیر خلیل در سال
کابل کاری   ٔکرند: "ما را با اداره امیردوست محمدخان را تکرار می  ٔاش مالقات کنید. رهبران طالبان جمله دولت

 ".ایم، نه به بیعت و اطاعت غنی نیست، نزد شما آمده
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ها برگشت و کابل را بدون هیچ مقاومتی از خود کرد. طالبان هم برگشتند  لیسدوست محمد خان از هند به کمک انگ

 .و قدرت را با توافق امریکا تسلیم گرفتند
 .نوشید ترین حاکم افغانستان است. او چند ماه پیش نیز در کابل بود و در هوتل سرینا فاتحانه چای می مکناتن نامردنی
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