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  7 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئاليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ۵/٩کانديد اکادميسين سيستانی                                                                        
  

  توھين آميز به تاريخ افغانستان  بر يک نقدمکثی
  ) وآخریومبخش س(

  :شباھتھا وتفاوتھا

مپرياليزم را تطبيق اميردوست محمدخان قدم بقدم نقشه ھای اآيا آقای فھيم ادا گفته ميتواند که 
کاھش نفوس ترکيب جمعيت کشور و در تغييرميکرد، يا ببرک کارمل، نقشه ھای روس را برای 

  پشتونھا قدم بقدم تعقيب ميکرد؟ 

حضور لشکرمھاجم وبدون ھزاران مشاورخارجی وامکانات امير دوست محمدخان، بدون 
بحيث يک شخصيت کليدی در ال بيش از چھل س1863 تا 1818نست از لوژيستيک درکنارخود، توا

  ودماينارمل و رھبران چپ و راست افراطی اداره آنرا بھتر از ک وسياست افغانستان نقش بازی کند 
  .وحدت آنرا با تدبير وتأمل تحقق بخشد

افغانستان در پنج (وتاريخ فرھنگ) زندگی اميردوست محمدخان( تاريخ موھن "ل با مطالعه
 ندارد ،ھيچ شباھتیببرک کارمل شاه شجاع وبا اميردوست محمد خان که ديده ميشود ،)قرن اخير

اين شباھت نه تنھا در  .وبرعکس اين ببرک کارمل است که با شاه شجاع شباھت وھمرنگی ميرساند
ببرک کارمل .  بودندوسياست درادبيات واردیاشخاص  جاه طلبی آنھا ديده ميشود، بلکه ھردوحس 

  :پيداستاين شعر اواز،چنانکه ظرافت گوی اديب وشاعر شاه شجاع وو ورزيده بود، سخنوری ماھر 

  "مرغ سحر توگم شوی، يار به اين بھانه رفت        صبح دميد و روز شد، يار شبينه خانه رفت"

مرحوم احمدظاھر ومرحوم (دو آواز خوان مشھوروطن از سوی شعر شاه شجاع  اين قطعه 
البته اند که گوش جان را نوازش ميدھد، ز آن ساخته ی ا دلنشينھنګآده وشتصنيف ) ظاھرھويدا

  ]11[. از اين شعرتقليد کرده اندزبان فارسی بسياری از شاعران 

 داکتراکرم عثمان  پشتون دفاع کنم، مگربنابرنوشتهمن نميخواھم از شاه شجاع وھيچ رھبر خاين
ن کابل به او مراجعه ، شاه شجاع اينقدر جرئت داشت که وقتی سرا»کوچه ما« در رومان تاريخی

من اختياری ندارم،شما قيام « : شکايت نمودند، اعتراف کرد ند واز بی بند وباری قشون انگليسکرد
، ولی کارمل به اندازۀ شاه شجاع از خود شجاعتی نشان نداد، و پيوسته به رھبران » !را قوام ببخشيد

د يک ميليون سرباز دوباره برخواھي باشوروی تاکيد ميورزيد که از افغانستان بيرون نشوند ورنه
 .گشت

، در رابطه به تذکر گرباچف مبنی بر ١٩٨۵ حزب کمونيست شوروی در ٢٧کارمل در کنگره 
اگر شوروی بخواھد عساکرش را از افغانستان خارج ": سرخ از افغانستان، اظھار کردخروج قشون 

ال مجدد افغانستان يک و نيم ميليون نمايد بصراحت گفته ميتوانم که روزی مجبور خواھد شد برای اشغ
 در ھمان کنگره، گرباچف  ".پس بھتر است قشون سرخ را از افغانستان خارج ننمايد. عسکر پياده کند

به نظرم اگر شوروی قشون خود را از افغانستان : هللا ميگويد هللا را ھم جويا ميشود و نجيب نظر نجيب
تواند از رژيم خود مستق�نه دفاع  و حزب ما می. ھد نمودخارج نمايد، جنگ در افغانستان فروکش خوا

اما » ] 12].هللا مورد توجه گرباچف قرار ميگيرد و بعد جانشين کارمل ميگردد از آن روز نجيب .نمايد
کارمل از ھمان روز از نجيب هللا که سخن او را تاييد نکرده بود، در دل کينه ميگيرد و کارکردھای 

حه ملی اورا توسط پيروان خود در درون حزب ودولت  تخريب ميکند تا نجيب هللا ومشی مصال
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سرانجام رژيم نجيب هللا را که در دفاع مستق�نه از ج�ل اباد در برابر لشکرپاکستان ومجاھدين 
، با پ�ن صلح ملل متحد را برای ختم جنگ داخلی پذيرفته بود ودرحال تحقق بود پيروزگرديده بود،و

 .سقوط مواجه کرد

از سوی شجاع الدوله فرزند نواب زمانخان، درصبح پنجم می  شاه شجاع بجرم خيانت به وطن،
اما کارمل بعد از   در پای با�حصار کشته شد، جسدش رادرمحل شاه شھيد کابل دفن کردند،1842

سقوط دادن رژيم نجيب هللا،آخرين روزھای حياتش را در شھرک حيرتان در کناررود آمو گذشتاند، 
 پس از مرگش وقتی طالبان برآن شھرک مسلط شدند، نعش او را از گور کشيدند وبه دريای آمو ولی

  .انداختند

، به دو رخ يک سکه مى ماند که در يک رخ آن ، امير را مردى دوست محمدخانحيات امير 
سخت فعال ، متشبث ، شجاع ، متھور، پيکار جو، قدرت طلب ، زورآزما، پيروزمند و سپھسا'رى 

اين رخ سکه ، دوران زندگى . ى نھايت ھوشيار و جنگ آورى متھور و بى باک جلوه ميدھدب
و ھيچ سند و دستاويزى . بيان ميدارد) ١٨٣٩(سياسى امير را تا تجاوز اول انگليس بر افغانستان 

 نمى توان ارائه کرد که او را ترسو و جبون نشان بدھد و يا اينکه در سياست ، نا پخته و ناسنجيده
  . و مردى بى تجربه ثابت بسازد

ُو اما رخ ديگر اين سکه ، دوران زمامدارى امير دوست محمد خان، پس از باز گشت او از 
در اين رخ سکه ، امير را مردى محافظه کار، سياستمدار درونگرا ، . زندان بخارا وزندان ھند است 

اميردوست محمدخان ، نيات و آمالش اين بار . و دورانديش تر و زيرکتر از دوران پيشين مى يابيم
را حتى به نزديک ترين اعضاى خانواده اش ، نه به سردار اکبر خان ، نه به سردار غEم حيدرخان 

 . وليعھدش و حتى  به شيرعلى خان ھم نمى گفت 

امير دوست محمدخان يکى از شخصيت ھاى مھم در صحنه سياسى افغانستان " :بقول فرھنگ
در امور مملکت دارى به عھده که بيش از چھل سال نقش عمده را بود ميWدى ١٩در نيمه اول قرن 

 او که در خانواده اشرافى که مقام خود را بعد از مقام سلطنت مى دانست پا به عرصه وجود  .داشت
بنابرين مردى گذاشته بود ، سخت پاى بند نام و نشان خانوادگى و سنن اشرافيت فيودالى بود و 

 جنگاور بى نظيرو بيباکى بود و اين جسارت و درايت را از برادرش ، فتح خان که جسور، شجاع و
  .پرورنده او بود، به ميراث برده بود

درمسئله انتقام کشى از سدوزائيان، سھم عمده را به دوش داشت ، و چون از ساير برادران 
، در تقسيم و"يات بين کوچکتر و از مادر قزل باش بود، بعد از پيروزى بر شاه محمود و کامران

را بدست آورد، ولى از ھمان وقت در نظر داشت سھم ) چاريکار و کوھستان(برادران سھم کوچکى 
خود را تا آخرين حد ممکن گسترش بدھد و در اين راه از مقابله با احدى باک نداشت و با لجاجت و 

ملکت بود، متصرف شد و سر سختى غيرقابل تصورى سرانجام کابل را که مرکز مھمترين اجزاى م
. سپس حوزه نفوذ خود را از باميان تا جWل آباد و از پروان وکاپيسا تا زرمت و بنگش توسعه بخشيد

در عين حال براى استرداد پشاور از چنگ سيک ھا پاى جھاد را به ميان کشيد و براى آنکه اين اقدام 
اما چون خزانۀ او خالى و نيروى کافى او صبغه مذھبى بيابد، لقب امير المؤمنى بر خود گذاشت ، 

براى استرداد پشاور نداشت ، خواست اين مامول را از طريق اتحاد با روسيه يا ايران حاصل کند، 
ليکن نقشه او در اين زمينه با منافع استعمار انگليس برخورد نمود و زمينه را براى لشکرکشى 

فغان و انگليس امير دوست محمدخان نقشه الحاق بعد از جنگ اول ا. انگليس بر افغانستان فراھم کرد
امير دوست محمد خان تا آخرعمر . تدريجى ساير و"يات را به کابل طرح و با تأنى آن را عملى نمود

دربار او ھم مانند لقبش ساده و . اکتفا نمود» امير«عنوان پادشاھى اختيار نکرد و به ھمان لقب ساده 
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ربار تيمورشاه و پسران او را نداشت و حتى از دربار احمدشاه ھم بى پيرايه بود و شکوه و جWل د
ساده تر بود و القاب پر طنطنه ترکى و عربى که سدوزائيان به تقليد از دربار ايران به عمال دولت 

شکى نيست که اين سادگى و . داده بودند، درعصر او، به کلى متروک شد و يا به حد اقل تنزيل يافت 
ّق و برق ظاھرى دربار، که معمو" در مشرق زمين شاھان آن را به عنوان نشانه عدم عWقه به زر

. قدرت و شوکت و عظمت خود به رخ مردم مى کشيدند، ناشى از خصلت و اخWق شخصى امير بود
امير عادت نداشت دارائى دولت را در راه خوشگذرانى شخصى خود مصرف نمايد و يا به القاب ميان 

   ]13[ ".ندخالى خود نمائى ک

 م،نداشتند، مثال بزن) زی( خودکلمه ازحاکميت آنھايی که در آخر نامحال اجازه ميخواھم تا 
چگونه بود ؟ آيا از قلم کاتب ھزاره فجايع دوران  ،1929بپرسم که حکمروايی حبيب هللا کلکانی در و

ع واميردوست محمدخان حبيب هللا کلکانی را،خوانده ايد وآيا ميتوانيد بر تريھای وی را برشاه شجا
  برشماريد ؟

 1996 تا 1992ربانی مدت چھارسال،از .گر تاجيک تبار، برھان الدين ربانی استرھبردي
. براين کشوربه عنوان رئيس دولت اسWمی حکومت کرد، اگرچه بيش از يک ھفته در ارگ نگذشتاند

جنگ «است که کتاب "سيدسيدعبدالقدوس "يکی از رجال نظامی صاحب قلم از بدخشان، آقای جنرال 
ی ميتوان را با واقعيت نگری نوشته است، شما در آن جمله ای را ن)ش1375 - 1371(»ھای کابل

  .يافت تا برتری آقای برھان الدين ربانی را برشاه شجاع ثابت کند

 مردم  کهاوج گرفتچنان  در عھد حکومت ربانی، تعصب وتفرقه  ھای قومی ومذھبی وسمتی 
گروه  ًقبW به ھفت تنظيم تقسيم شده بودند ، اکنون به تعداد و"يات و ھرو"يات به تعدادافغانستان اگر 

تفرقه وتعصبات قومی حتی به شاگردان .تقسيم شده بود و بجان ھم افتاده بودند ھای قومی وزبانی
  .   استادان تبليغ ميشدصWن پوھنتونھا توسط برخی ازومح

نسبت به نخبه گان پشتون به شاگردان تاريخ ستاد روش تدريس يک ا دوم، کتاب سقاویدر
 حقوق وعلوم سياسى دانشگاه کابل يک وقتى ، تدريس دهدردانشک« : برمW شده استپوھنتون،چنين 

 اين شخص نه کدام . بود ربانىکابل دراداره به دوش شھردار» تاريخ معاصرافغانستان« مضمون 
 فقط به دانشگاه به خاطر خودنمائى وھمان .تخصصى در رشته تاريخ داشت ونه آموزشى منظم 

 او درنود دقيقه ساعت درسى ، سى دقيقه آنرا به ستايش .اھداف واغراض سياسى خويش ميرفت
واميرعبدالرحمن خان و n درنکوھش احمدشاه بابا،غازى امان ا سى دقيقه را خود،» دولت اسWمى«

ھمان   درمورد احمدشاه بابا.گر ميگذرانداجراى لکچرنوت جديدوموضوعات دي در سى دقيقه ديگر را
اوحقوق ديگرمليتھاى اين سرزمين را درنظر : نظر را داشت که ھندوھاى متعصب دارند و ميگفت 

به  بعضى زمين ھاى زراعتى مردم سمت شمال راً عWوتا.نگرفتند، نام اين خطه را افغانستان نھادند
    ]14[ ».اعضاى قبيله خويش توزيع کردند 

متوجه  را لکچرخودمتن آشکارا   ديگر از استادان تاريخ درفاکولته انجنيرى ، بطوريک تن
اھانت به احمدشاه باباو ديگرچھره ھاى نيکنام تاريخ معاصر افغانستان ساخته بود، ودرامتحان ھاى 

ى م پشتونھا نى ؟ يا از باج ميگرفت و کھايچرا احمدشاه ازتاج« : خود به شاگردان چنين سوال ميداد 
که ، در موردفقر فرھنگى ، عقبگرائى خصلت قبيله اى دوران حاکميت احمدشاه معلومات ارائه  پرسيد
چقدر زيان آوربود؟  کشورما يا، لشکرکشى ھاوتھاجمات احمدشاه عليه کشورھمسايه ، بر! نمائيد

    ]15[».وھمينگونه پرسشھاى ديگر

 مسعود، -تمام دورۀ حکومت ربانیدر  عWوه بر پخش تخم نفاق درميان شاگردان وجوانان،
و خانه روزانه از زمين و ھوا باران مسلسل توپ و راکت و بمب ھاى تباھکن بر سر مردم مى باريد 



  
 

 

  7تر 4  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 فبروی 11 و10که در دو روز افشارکشتارانسان ھای مظلوم  . ميکده مبدلو کاشانۀ شان را به ويران
ف محسنی، در محلۀ ھزاره نشين افشار ھمکاری سياف وشيخ آصباربانی از سوی نيروھای م، 1993

 .چنگيز در باميان وغرنی توصيف شده استتراز کشتار و بدوحشتناک بسيار کابل صورت گرفت، 
تعصب  عمق به بزنيد تا ، تاليف جنرال سيد عبدالقدوس سيد،را ورق»جنگ ھای کابل«کتاب 

 محسنی  و شرکای شيخ آصف سياف و- مسعود -ان الدين ربانی حکومت اسWمی برھوخشونت 
   .شان بھتر آگاه شويدديگر

احمدشاه مسعود بخشی از سخنان  ،"روزرسوائی آن "درمقاله يی تحت عنوان مصطفی عمرزی 
از لحاظ محتوای وادبيات  که  بازنويسی کرده است» مسعود دهي ناشنسخنان«  از کليپيوتيوباز را

  . ندارد1929 جنوری 18خود ھيچ فرقی با نخستين بيانيه بچۀ سقودر باغ مھمانخانه کابل در 

 و دني رسی حددر کي و سEجقه و ھر ی و کی و کیک...  اوزبک ھا، آمدن در زمان ی ھم«
 ی اکهپشتون ھا، - بودن در جنوب افغانستان]یگريد[ ی مردم دگ- سلسله اقوامیسقوط کدن و به ھم

 داشتند و بودن یتي داشتند، نه مدنی داشتن، نه تمدنیً اصE نه فرھنگشتر،ي سه صد سال پ- مردمم دو
 ]دي آیم[ هياي حفظ کرده و م]تا به حا'[ ی خوده تا بالی ھاتي که ھمو خاصنيني بی و مجادر ھمو

 یم[ تهي ملي تشک]جا[ جه ني را در ای دولت]دفعه [ دفهکي کنن تا ی مشروع  مردم از جنوبیھم
 اکفتا ] قدرنيھم[ جه ھمقه نيدر ا!  کردمحي Q تشرانشاء. دولت دوام کرده تا به امروزی و ا]دھد

 که از تمدن دورتر ی قومکي پشتون که آمدن که ما و شمابي نظر اقوام، ترکیاز نقطه .... مي کنیم
 در تمدن ھا دارن، خود را ]گرانيد[دگا که ی آمدن آرام آرام با ضعفش،ي سه صد سال پ-بودن، دو

 ی مسي افغانستان، تاس]در[ ره  ده ی ولهي حکومت قبکي ،یلي حکومت فامکي کردن و قيتطب
 ]16[). شودی ، شروع م13 ی قهيدقاز! دي مسعود را بشنويی قهي دق29 ی صوتکلپ(».کنن

573=vd?jsp.getmovie/videos/libraries/projects/com.afghanpedia.www://http  

  

  
  اين است نتيجه انديشه ھای  قھرمان ملی که توسط پيروانش نمايش داده ميشود
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 مسعود را سقوی دوم گذاشته بود، - سمسورافغان،ھرکه باشد، بدرستی نام حاکميت ربانی  
ناميده است وازاين برمی ايد که دوره » سقوی چھارم«نکه  رازق مامون حکومت وحدت ملی را چنا

  . حکومت کرزی،که مارشال فھيم وشورای نظار در آن دست با"يی داشت، سقوی سوم بوده است

دست به  ،درھنگام وزارت دفاع اش مسعودکه   ميکندءافشا ، درمقاله يیصبورn سياه سنگ 
در سال دارا"مان  ميليار دالر از موزيم ملی واقع 32ای فرھنگی کشور به ارزش يراثھغارت م

 آموزش، آگاھي ءآمار اداره که مينويسد،JamesAstillگزارشسياه سنگ به استناد.  زده بود1992
 نشان ميدھد كه ارزش پولي آثار باستاني دزديده شده از (UNESCO)و فرھنگ سازمان ملل 

، و به اينگونه با"تر از پول فروش مواد )دالر32 000،000،000 (ميليارد دالر سی ودوافغانستان به
 تاراج سنج ءكارشناسان با آنكه در پيرامون بھاي ياد شده ھمباور نيستند، ميگويند عقربه. مخدر ميرسد

در اين كشور نشان ميدھد كه تھي شدن افغانستان از ارزشھاي فرھنگي چندان ]پس از سقوط طالبان[
افغانستان در نقش گرھگاه ھزاران سالۀ خاور و باختر گواه بھار و پاييز چندين .  نخواھد بوددور

  ]17[."مدنيت بوده است

 با توجه به گزارش فوق ميتوان گفت که از ھيچ يک ازشاھان واميران ورھبران سياسی 
. رزده استافغانستان،در طول تاريخ اين کشور، چنين خيانتی سرنزده که از احمدشاه مسعود س

چنان با زيرکی ودور بينی داھيانه خوشبختانه گنجينۀ طW تپه در زيرزمينی ھای دافغانستان بانک 
،که از غارت مسعود وطالبان وغيره دزدان فرھنگ وافتخارات اين کشور داکتر نجيب پنھان شده بود

قيمت دارد، از سوی  ميليارد دالر 32 ھزار توته طWی تاريخی که بيشتر از 21نجات يافتند ورنه 
واريز » قھرمان ملی؟«مسعود، ھمانند تجھيزات نظامی اردوی ملی فروخته ميشد وبه حساب 

  .ميگرديد

بزرگترين  صيانت از گنجينه طE تپه دراينجا ميتوان گفت

خدمتی بود که توسط داکترنجيب n احمدزی،  درحق ميراثھای  

د چاپ فرانسه بعد از روزنامه لومون. فرھنگی کشور انجام داده شد
 افغانھا ـري کبـراثيم! یبل «:بازيابی اين گنجينه تاريخی نوشت

 رحمي آنھا از دست برد دزدان وغارتگران بیوثـروت بزرگ مل
 کي یاريآنھم به شھامت وھوش!افتـهي نجات یوقاچبـران حرفو

 ني Q ،او که آخــربيدوکتور نج! جمھــورسي رئکيو!شخص
 ـــزبشــود ودر لحظـات سقوط دولت وح بتشي حاکمیروزھا

 کشورش ی ثروت ملنيقـرار داشت بفکــر نجات بزرگتــــر
   ]18[».دھدي ونجات می کامل مخفیاري وآنراباھوشافتـــديم

  

  :داکترناصراوريا، شعری را ثبت کرده که به نظرم با ھمين موضوع ھمخوانی دارد وميگويد

  بگوباری به اين رزمندگان، "

  ، گان قدرت  دنيااين تشنه

  که از نيکان دراين عالم ھمه رسم عدالت ماند

  ."وازچنگيزدر گيتی فقط يادی زغارت ماند

 

  :نتيجه 
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 توسط احمدشاه ابدالی1747اين کشورپيش از امير دوست محمدخان، دربايد بگويم که 
ايد افغانھا از ود، وشبه دھلی گذاشته نشده بھنوزپای انگليسھا زمان تاسيس شده که در آن ) سدوزی(

   . نداشتندوجود آن اطWع

بنابرين جغرافيا وتاريخ اين کشور با جان فشانيھا وشمشيرزنی ھای  رھبران ودليرمردانی  
ھيچ تاريخی درباره اين . داشته اند) زی(در آخر نام خويش پسوندًاکثرا  که  استشکل گرفته

دار، در سرنوشت اين جامعه ) زی(بايل که ازنقش شاھان واميران واقوام وق کشورنوشته نخواھد شد
  . انکارکند و از آنھا ذکری به ميان نياورد20 و19 و18در طول قرون 

بتاريخ غبار نظر بيندازيد تا دريابيد که نام افغانستان در مکتوبی رسمی ايکه توسط حاجی 
دراعظم عنوانی ص1798ابراھيم صدراعظم ،بدستور شاه قاجار قبل از حرکت به سوی خراسان در 

حاجی ابراھيم : غبار مينويسد.شاه زمان صادر شده بود،نام کشورما بصورت افغانستان تذکر رفته است
بھتراست که از جنگ بين «:خان مکتوبی برحمت اله خان وزيرزمانشاه ارسال ودر آن گفته بودکه

بلکه .باشدتان پادشاه افغانسطرفين جلوگيری شود، زيرا شاه ايران طالب آن نيست که شھزاده محمود
 است آنقدر حمايت ميکند که ھرات وتوابع  آن به او داده افغانستانازمحمود که برادر بزرگ پادشاه 

قضيه ھرات بھانه يی برای جنگ جوئی شاه ايران :رحمت اله خان چنين جواب داده بود که .شود
ن در اين دوسال آخر واگر ايرا. است،زيرا انگليسھای بی دين او را به اين جنگ تحريک کرده اند

مانع حمWت افغانستان در ھندوستان نميگرديد،تا اکنون  نصف مستملکات انگليس در ھند از بين برده 
  ]19[».درحالی که ايران برای جلب رضای کفار،مومنين را با"ی ھمديگر از بين می برد. شده بود

 سال 45انش، نام افغانستان بنابر تاريخ غبارھم ديده ميشود که برخWف تصوراقای ادا وھمفکر
پيشتز از آغاز امارت دوم امير دوست محمدخان درميان ممالک ھمجوار رسميت داشته است، درحالی 

  . ساله دارد700نام افغانستان سابقه  بنابر تاريخنامه سيفی ھروی که

امش که تاريخ به فرمايش وميل کسی نوشته نميشود، مؤرخ مجبوراست برای آر ، ادا،بايد بداند
وجدان خود، اسناد ومدارک کتبی وباستان شناسی وديگرشواھد تصويری وشنيداری وگفتاری رسانه 
ھای جمعی  را مورد بررسی قرار بدھد وسعی کند تااز ميان آن ھمه مدارک آنچه حقيقت است به 

س من  آنچه من نوشته ومينويسم، بحکم وجدان ومبتنی برمدارک کتبی موجود در دستر.مردم ارائه کند
بوده است و البته چشمديدھای من ازحوادث نيم قرن اخيرچيزی بيشتر از آن نيست،که اکثريت ما شاھد 

  ! اينھا واقعيت ھای اند که بايد گفت  چه کس خوشش بيايد يا نيايد.آن بوده ايم

ھم ابرقدرت انگليس در دو تجاوز خود ،نکته مھم وقابل سوال درتاريخ کشورما اينست که چرا
 قرن 80دھه  در تجاوزنظامی خود در) شوروی( کشوردر قرن نزدھم، وھم ابرقدرت روسبراين

، بيشترين حمEت توپخانه ای وبمباردمانھای 2001 اکتوبر بيستم ، وھم ابرقدرت امريکا دريورش
خود را برمحEت پشتون نشين متمرکز ساخته اند،و دولت ھای پوشالی ودست نشانده نيزبا 

ه و بر فرق قبايل  پشتون کوبيده اند تا آنھا را مضمحل کنند و يا مقھور وتابع متجاوزين ھمنوا شد
دساتير خود سازند، اما ھيچ يک از اين ابرقدرتھا تا کنون به  ھدف خود نرسيده اند، آيا اقای ادا 
ميتواند بگويد،چرا اين ھرسه ابرقدرت با مدرن ترين سEح ھای کشتار جمعی خود از نيمه قرن نزده 

 مردم تابع وجيره خوار خود بسازند؟سايرمثل  را به زانو در آورند وپشتونھا  کنون نتوانسته اند، تا

ازتمام  تجاوزات ابرقدرتھا وشکست شان دراين کشور، يک درس خوب وآموزنده به ھمسايه 
که روش خود دل خوش کنند جواسيس فرومايه ووطن ف7ف وپتاق ھای افغانستان اينست که نبايد به 

نه خير تا نسل افغان دراين کشور ! ويا بعد ازامريکا ،نوبت اشغال افغانستان به آنھا خواھد رسيدگ
ھيچ قدرتی نميتواند اين کشور را در حيطۀ تصرف .زنده باشد، چنين چيزی خواب وخيالی بيش نيست
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 البته عناصر خاين به وطن ، منحصر به قوم پشتون. خود در آورد ومالک بی رقيب  آن بشود
نيست،بلکه درميان ساير اقوام وتبارھای اين کشور، نيزعناصر وطن فروش زيادی وجود دارند که 
دراين روزھا با ددولت مرکزی دھن کجی ميکنند و درانديشه کسب قدرت در سايه حمايت کشورھای 

  . خارجی اند ، ولی بايد  بدااند که ،تا يک نفرافغان است، زنده افغانستان است

  پايان

 :مآخذ

  :بقيه شعرچنين است-]11[

 تـده بود دير تر، زود به سوی خانه رفــآم          تـم بيان کنم، دوش که آن يگانه رفـقصۀ غ

 ژه دانه دانه رفتـوقت وداع اشک من، ازم          خوشدلی ازميانه رفت، عشرت جاودانه رفت

ـــــــتا ش  مش از لب شجاع، نغمۀ اين ترانه رفتدر غ          ر اشيانه رفتـشيانه ام، طايآدی ـــــ

  سياه، يار به اين بھانه رفتشود روی سحر           يد و روز شد، يار شبينه خانه رفتـصبح دم

  شب پس ازآن روز،آن بت رشک مھر و ماه         شيشه بدست و گل بسر، امده بود غذر خواه

   بزم عيش،  ناله مرغ صبجگاهپاسی زشب نرفته بود، ھمنفسان چه گويمت         گشت عـدوی

  مرغ سحر تو کم شوی، يار بدين بھانه رفت         صبح دميد  و روز شد ،يار شبينه خانه رفت

  134،سوئد،ص1996سيستانی،کودتای ثور وپيامد ھای آن درافغانستان،چاپ - ]12[

  ٣٠۵  - 304،ص1 فرھنگ،ھمان، افغانستان در پنج قرن اخير،چاپ عرفان،ج- ]13[

  122ودادبارش ، طبع ھالند، صQ قاوى دوم ، ازسمسورافغان،برگردان دکتورخليل ا س- ]14[

 124- 123 سقاوى دوم ، ازسمسورافغان ، طبع ھالند، ص- ]15[

   -http://www.afghan افغان جرمن آنEين،مقالۀ عمرزی،رسوائی آن روز،- ]16[
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