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 2017/ 4/2                                  کاندید اکادمیسین سیستانی                                    

  " ـفایـتمســتـبد با ک "یک 

 کفایت!بهتر ازهزار مستبد بی

 

رانده است، همین  سخن درست وبجا خان شاید تنها موردی که فرهنگ دربارۀ امیر عبدالرحمن

خوانده است و صاحب همان خصایل وکرکتری دانسته که پطرکبیر « مستبد باکفایت»باشد که او را 

 »امیرعبدالرحمن خان می افزاید که فرهنگ سپس داشته است. 18امپراتور روسیه در قرن 

تصوری، با خون و آتش و آهن از میان  و یخواه وهم ،هر مانعی را خواه واقعی می بودمیخواست 

 .1« .داردبر

جبر و زور و ت که جغرافیای سیاسی تمامی کشورهای جهان در آغاز از راه اعمال واقعیت اینس

 " شکل گرفته است.آهن، آتش ، خون خشونت یا به اصطالح مرحوم فرهنگ"

و حمله زور و قدرت ، اعمال کشورهای اسالمیدر خصوصیات نظام های مستبدیکی از 

در نتیجۀ چنین حمالت و  .وبه استملل مغلوتابع ساختن کردن  تاراجکشتن وو گان برهمسای

فتوحاتی بود که دولت ها از حقوق و اختیارات فوق العاده وسیعی برخوردار می شدند و با 

ادره را مصشان توانستند جان افراد را بگیرند یا اموال و دارئی میبرخورداری از چنین اختیاراتی 

 بجای دیگری کوچ دهند.به اجبار  انش را از جا و مکان کنند و یا گروهی از مردم 

 «استبداد آسیائی» یا «دسپوتیزم شرقی »را بنام   ی"مــارکس" همین خصوصیت  دولتهای شرق

مصداق این گفته را میتوان در سراسر تاریخ کشورهای اسالمی از جمله، افغانستان و  نامیده است.

 ایران و آسیای میانه در دوره های اسالمی مالحظه نمود.

دوکتور ب وخوب استبداد آسیایی را میتوان درمقاله بسیار مهم وعالمانه  مثالهای مناس 

نوشته  «پروسۀ دردناک ملت سازی در جوامع قبیلوی»مالحظه کرد که تحت عنوانروستار تره کی،

ن خان است. من باردیگرگفته های او را دراینجا کوت میکنم تا دیده شود، که آیا تنها امیر عبدالرحم

بوده است، یا شاهان ورهبران دیگرآسیایی هم برای ملت سازی از استبداد و زور پادشاه مستبدی 

 استفاده کرده اند. 

متأسفانه در جوامع قبیلوی و کشور های عقب مانده ، ملت "  د:سوینمی دکتورتره کی  

استبداد آسیایی، مبنای تشکیل  بشریت را میسازد. سازی و شکل دهی هویت ملی صفحه سیاه تاریخ 

چینایی ها ترکمن ها را از ایالت سی کیانگ   کمیت های ملی و هویت های ملی در آسیا قرار گرفت :حا

فیصد باشندگان( و تبتی ها را از ایالت تبت   ٢٠فیصد باشندگان(، مغل ها را از منگولیای داخلی ) ٥٠)

به بعد ترکمن  ١٩٧٠از در عراق   کردند. فیصد مردم ایالت( راندند و جای شانرا با چینایی ها پر  ٢٠)

رانده شدند و جای شانرا اعراب  ها و کـُرد ها از شهر کرکوک که دارای منابع بزرگ پترول است، 

در ایران ملت سازی و شکل دهی هویت   گرفتند. صدام حسین نیم ملیون کرد را بطرف ایران دواند.

ی های بر سر اقتدار سازماندهی فارس ملی با سرکوبی کـُرد ها، آذری ها، عرب ها و بلوچ ها توسط 

  دارد. شد و ضدیت با اعراب خوزستان و سنی ها تا همین اکنون ادامه 

م آغاز شد : ١٩١٥تشکیل دولت ملی و هویت ملی در ترکیه با تصفیۀ نژادی ارمنی ها در  

 هزار یونانی اناتولی جانب یونان رسید. در همین کشور در ٢٠٠نوبت اخراج یک ملیون و١٩٢٠ در
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 ١٩٢٥از طریق انفاذ یک قانون اختصاصی، تبعید ُکرد ها هدف قرار گرفت. بین سالیان  ١٩٣٢می پنج 

دو ملیون ُکرد در مجموع قلمرو ملی و ده ها هزار تن دیگر در بیرون آن پراگنده و رانده  ١٩٣٥  و 

  د. سیاست تبعید کـرد ها با ظهور جنگ عمومی دوم و الزامات آن قهراً متوقف ش شدند. 

کشور های قفقاز و آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برای تشکیل حاکمیت های 

شکل دادن هویت ملی، پروسه معمول جوامع عقب ماندۀ قبیلوی را تعقیب کردند که در مواردی  ملی و 

یصد ف ٥٣قوم و قبیله زندگی میکند. قزاق ها  ١٣٠تشریفات دیموکراتیک بود: در قزاقستان توأم با 

فیصد، اوکراینی ها چهار فیصد و بقیه سه فیصد. )زبان رسمی زبان  ٣٠میسازند، روس ها  نفوس را 

است(. حکومت قبیلوی قزاق برای بلند بردن کمیت نفوس قزاق ها، درحالیکه ورود قزاق های  قزاقی 

زاق االصل در خارج را بوطن تشویق مینمود، به بازگشت ازبک ها، ترکمن ها و چچن های ق فراری 

  قیود وضع کرد و حتی بسیاری را با ورود به سرحد زندانی نمود. مهاجر 

ازبکستان پس از رهایی از چنگ امپراتوری شوروی مدت ها در صدد دریافت سمبول قدرتمند 

را شکل « والبعث بعدالموت» برای ورود به جرگه ملت ها بود، که در محور آن زندگی ملی  تاریخی 

خانات تیموری را فتح کردند، آدم با صالبت و  ١٤آنکه از ازبک های شیبانی که در قرن  از بدهد. بعد 

دریافت نشد به یکی از چهره های هولناک مغل یعنی تیمور لنگ پناه بردند: مجسمۀ  ترس آفرین 

 لنگ جای مجسمه های مارکس و لینن را در میدان شهر تاشکن گرفت. چندین متره تیمور 

رخالف کشورهای دیگر پروسۀ ملت سازی و تأمین وحدت ملی با درهم کوبیدن در افغانستان ب

مخالفین بدون تشخیص قوم و قبیله و اکثریت و اقلیت صورت گرفته و حکام مستبد به مقایسۀ  مقاومت 

  تاریخی از احتیاط  و اعتدال کار گرفته اند.  موارد 

غلجایی های غزنی و قالت را وادار  امیر عبدالرحمن خان عصیان هزاره ها را درهم شکست و 

سلطنت نمود. وی نورستان را به حاکمیت ملی پیوند داد. اسکان ناقلین در شمال جز  به اطاعت از 

از آنچه گفتیم    بصورت قطع با مثال های تاریخی آسیا همردیف نیست. پروسۀ ملت سازی امیر بود که 

را  بقصد تشکیل دولت ملی صفحه سیاه تاریخ بشریت بر می آید که اِعمال خشونت از جانب طبقۀ حاکم 

 2 میسازد و اختصاص به افغانستان و دوران عبدالرحمن خان و هاشم خان ندارد."
 

 های ایدیولوژیک درکشور: استبداد رژیم
مزه تلخ  مردم بقدرت رسیدند وما چهاردهه قبل دوجریان ایدیولوژیک )چپ و راست( درکشور 

این دوجریان استبداد چشیدند و تا هنوز درد و رنج ناشى از راجریان  هردو استبدادی حاکمیت

ایدیولوژیک را با پوست و گوشت و استخوان خود حس میکنند و از هردوى آنها بدرجات متفاوت 

 اظهار انزجار و تنفر مینمایند.

ه در یک کشور نیمپنج سال قبل از آن، که  تجمهورینظام اجتماعی  ،57رکودتای ثوبا حدوث 

ساعت اول  20تاسیس شده بود، وبخوبی کار میداد، سرنگون گردید. درهمان  فیودالی ، نیمه قبیلوی

تمام اعضای خانواده اش رئیس جمهور داودخان و تقریباً یک هزارنفر ازافراد گارد جمهوری با کودتا،

فت. با معدوم گردیدند وبجای آن رژیم حزب دموکراتیک خلق برهبری نورمحمد تره کی، قرارگر

اعالم نظام جدید که حزب برسرقدرت آن را رژیم انقالب ثورمی نامید و در رسانه های بین المللی از 

و جامعه به سه آن بنام رژیم کمونستی یاد میشد، امنیت وثبات جای خود را به نا امنی  و بی ثباتی داد 

یستادند و بخش دیگر  در بخشی خواسته و یا ناخواسته در پهلوی نظام جدید ا :دگردیبخش تقسیم 

رژیم جدید به  مخالفت با رژیم خانه و کاشانه خود را ترک گفتند و راهی دیار هجرت گردیدند و با

آن ، چشم به آینده دوخته  و بخش سوم همانا اکثریت خاموشی بود که نه با این و نه با .برخاستند پیکار

 .واز هردوطرف تحت فشارقرار داشتند بودند 

 عد هواخواهان رژیم جدید مخالفان خود را به نام ضد انقالب تعقیب، زندانی، شکنجه و از آن بب 
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سرانجام نابود میکردند. و مخالفان رژیم نیز آنانی را که در تحت حاکمیت جدید امرار معاش وحتی 

با حزب بر سرقدرت هم  در یک مکتب دهاتی کارمیکردند ، ولو هیچ ارتباط و وابستگی ایدئولوژیک

، بنام کمونیست و ملحد و کافر درصورت دستگیری اعدام شان میکردند و این عمل خود ي داشتندنم

 را یک عمل اسالمی و شرعی می پنداشتند . 

 با این موضع گیری خصمانه و بر اثر این بینش دگم و تنگ نظرانه و عملکرد فاجعه آمیز  

قرارگرفتن اوز شوروی برکشور وپس از تج .هردو جانب درگیر ، جامعه غرق در فاجعه گردید

 ۱۲، در دیوارهای وزارت امور داخله لیست 1358جدی 6در  ببرک کارمل بجای حفیظ هللا امین

هزار زندانیان سیاسی نصب گردید که گویا در ظرف یکصد روز قدرت حفیظ هللا امین سر به نیست 

رژیم از سوی قدرتمندان چرخی شده بودند. به سخن دیگر در هر روز یکصد و بیست نفر در قتلگاه پل

 میشد.جدید کشتار

 برتعدادشتارها گرفته نشد ، بلکه نه تنها جلو این ک ،کارملببرک آمدن  قدرتپس ازبرسر 

شکنجه گاه های رژیم در نقاط مختلف شهرکابل و شهرهای دیگر افغانستان افزوده شد. دستگاه شکنجه 

رتشکیالت و پرسونل آن افزایش بعمل آمد. امتیازات نام عوض کرد و ب« خاد»و ترور امین )کام ( به 

 و رتبه های آن از ملکی به نظامی تغییر یافت و تعداد ریاستهای آن ازحساب بیرون گشت .

« خاد»، در مورد سازمان جاسوسی «کرباس پوشان برهنه پا»داکتر حسن شرق در کتاب  

ساالنه سی « مصئونیت ملی»تی بنام در زمان جمهوری محمد داؤود اداره استخبارا» می نویسد : 

میلیون افغانی بودجه بر میداشت . اکنون مشاورین روسی با مصرف سی میلیارد افغانی ، سی هزار 

مرتبه به مصارف و تشکیالت این دستگاه در افغانستان افزوده بودند. با فرق اینکه در اداره دیروزی 

ستگاه امروزی ، دشمنان وطن و اشغالگران ، فرزندان وطن ، دشمنان وطن را می پالیدند و به د

 3 «فرزندان وطن را بجرم وطن پرستی و عشق به آزادی شان دستگیر و شکنجه میکنند.

فکر میکنم این سخنان داکتر شرق راز بزرگی را بر مال میسازد و آن اینکه سرنوشت مردم 

ب دموکراتیک خلق ، دم از افغانستان با تجاوز شوروی کامالً در دست شورویها بود و اینکه حز

 استقالل و خود ارادیت میزد ، گزافه گویی بیش نبوده است .   

رژیم حزب دموکراتیک خلق با حمایت اتحاد شوروی درمدت چهارده سال حاکمیت خود تا آنجا 

که توان داشت، ازخشونت واستبداد کارگرفت، وموازی با خشونت وزندانی کردن وشکنجه دادن 

رها، از ریختن بمب وخمپاره  و فیر سالح های ثقیله در بیرون از شهرها برسر مخالفین در شه

مخالفین خود دریغ نکرد. این برخورد رژیم همانگونه که تلفات بیشماری را برمخالفین و مجاهدین 

 تحمیل میکرد، تپه ها وبلندی های اطراف شهرهای تحت حاکمیت را مملو ازقربانیانی ساخت که بنام 

   انقالب درجنگ با ضد انقالب جان باخته بودند.مدافعان 

یک ونیم ملیون افغان تخمین در حدود پنج ملیون از مردم کشور راه مهاجرت در پیش گرفتند و 

دیگر جان های خویش را از دست دادند و کم ازکم نیم ملیوین انسان دیگر هم معلول و معیوب 

و اقتصادی و فرهنگی ونیز تمام تاسیسات عصری و گردیدند و افزون بر آن تمام نهاد های اجتماعی 

چون جنگ درکشور پایانی  عنعنی کشاورزی و آثار مدنی در مجموع تخریب و از میان رفتند . 

نداشت و برآتش آن از خارج روغن ریختانده میشد، سرانجام حزب دموکراتیک خلق مجبور گردید از 

پاکستان تجهیز وتمویل وبرای جنگ  که از قدرت کنار برود وجای خود را به گروه های جهادی

 ش(.1371د)هشتم ثورخل کشور فرستاده میشدند، تسلیم کنوتخریب به دا
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 :نادیهاجرژیم اسالمی 

 هیچجز کشتار وغارت وتخریب ، که 1371درهشتم ثورجهادی  تنظیمهایاشغال کابل بوسیله  

سوزی و ویرانی،   قتل و غارت، آتشنداشتند، سبب هرج و مرج،  داری   برنامه سیاسی برای مملکت

 آدم ربائی، عدم امنیت مالی و جانی و تجاوز به حقوق و دارایی و ناموس مردم شد .
 

 

 م اباددر اسالISI رهبران جهادی افغانستان در حال امضای حکومت ساخت 

لق رژیم حزب دموکراتیک خ شکستواخراج قشون سرخ انها چهارده سال در راه با اینکه افغ

آزادى نرسیدند و نظم وصلح در کشور شان تأمین نگشت، بلکه برخورد  رزمیدند، اما نه تنها مردم به

اول هاى وحشتناک تنظیمى باعث مرگ هزاران نفراز مردم بیگناه ، تخریب کامل کابل، چور و چپ

دارائى هاى عمومى و فردى و دست درازى بمال و ناموس مردم و تعدد مراکز قدرت در پاى تخت  

 گردید. 

 ۱۳۷۱در هشتم سرطان از حکومت اسالمی صبغت هللا مجددی، برهان الدین ربانی  دو ماه بعد

زیر  ان مناطقدمتوپ وبمبار فیرراکت پرانی وجنگ بجای مجددی نشست وبا بقدرت رسیدن ربانی، 

کارتۀ نو،ازسوی نیروهای  سلطۀ گلبدین حکمتیار به استقامت چهلستون و داراالمان و باالحصار و

پرتاب راکت وتوپ وسالح های ثقیله از ساحه متعلق  دولتی تحت قومانده احمدشاه مسعود ازیکسو، و

یمای بس به حکمتیار برمرکز شهرکابل، دماراز روزگار مردم برآورد. مجاهدین با نشان دادن س

های رژیم گذشته را برائت دادند و آنانی که برای  ترین چپی  خشونتبار از خود، بدترین و نابخشودنی 

جز کشتن و چپاول و که  ینرا بر مجاهدگذشته های رژیم  سقوط رژیم گذشته دعا میخواندند، بدترین

 کاری نداشتند واصالً دار و ندار وطن، افروزی و ویران کردن شهر وهمه  غارت و راکت زدن و آتش

  (نگاه کنید کشتاروفرار مردم کابلبه ویدیوی  ) د.،ترجیح میدادن و امنیت  مردم نبودندبفکر آرامی 

ی، مذهبی و قومی  وزبانی، براثر جنگ های تباهکن قدرت طلب ۱٩٩٦ -۱٩٩۲سالهاى  طى

% از ساختمانهای ٧٠غیر نظامى در کابل کشته و بیش از بیش از شصت هزار انسان بیگناه از مردم

کدام عملکرد میتواند جنایت بار تر از این عمل رهبران تنظیم هاى  شهر کابل به ویرانه مبدل شدند. 

ف خود را به سلمان تحت ساحه تنظیم مخالاسالم، مردم م افراطى باشد که در جامه دین و پاسدارى از

بر زنان گروه هاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند. پستان زنان  بستند، باریتوپ و راکت و بم

بریدند و بر سر مسلمانان منسوب به گروه یا قوم دیگر میخهاى شش انچه  مسلمان گروه مخالف را

قصابى آویختند و زنان شوهردار را بزور به  دریدند و نعش مخالفان را از چنگگ کوبیدند و شکم

 فرماندهان خود در آوردند؟  نکاح
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روزانه از زمین و هوا باران مسلسل توپ و راکت و مسعود  –در تمام دورۀ حکومت ربانی 

بمب هاى تباهکن بر سر مردم مى بارید و خانه و کاشانۀ شان را به ویرانى میکشانید. مراکز قدرت 

قوماندانى از هیچ مرجعى دستور نمى پذیرفت و به همین علت وقتى دختران و زنان متعدد بود و هیچ 

شوهردار مورد اختطاف گروه هاى جهادى قرار میگرفتند، مرجعى که به شکایات مردم رسیدگى کند، 

و جلو این هرج و مرج و انارشى را بگیرد، وجود نداشت و تنها پرداخت مبالغ هنگفت پول میتوانست 

الت باشد. وبنا برین بسیارى از مردم پایتخت و شهرهاى بزرگ کشور با رویکار آمدن حالل مشک

نظام اسالمى مجاهدین، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و یا ایران و تاجکستان 

ار و یا روسیه و یا در داخل کشور به مزارشریف یا جالل آباد که از امنیت بیشتر برخوردار بود، فر

  د.اسالمى تنظیمها نجات داده باشن حکومتل جان وناموس خود را از چنگ کردند تا ال اق

حزب وحدت مزاری،  اسالمی و حزب و لجام گسیختۀ شورای نظاراستبداد شاهد آنهایی که 

ضربت جانکاه حاکمیت رژیم بدون تردید دیگر افراطیون مذهبی، جنبش ملی دوستم و سیاف و و

 و خویشاوندان و وابستگان خود دیده اند. دوستان تک حرمت را برهستی و دارائی غارت و تجاوز وه

م، بدستور 1993فبروی  11و 10که در دو روز افشارخون افشانی و کشتارانسان های مظلوم 

وقوماندۀ احمدشاه مسعود و ربانی وهمکاری سیاف وشیخ آصف محسنی، در محلۀ هزاره نشین افشار 

تراز کشتارهزاره ها در جنگ با امیر عبدالرحمن و بد ی وحشتناک کابل صورت گرفت، خیل

ش(، تالیف جنرال سید 1375 -1371«)جنگ های کابل». کتاب باشد ( بوده1893 -1892)

 -مسعود  -عبدالقدوس سید،را ورق بزنید تا از عمق استبداد حکومت اسالمی برهان الدین ربانی 

ن افشانی نمونه یی از این خون بهتر آگاه شوید. سیاف و شیخ آصف محسنی  و شرکای دیگر شا

 شمرده میشود.« استبداد آسیایی»

در زیر نقاب اسالم و جهاد، برناموس مردم تجاوز در زمان حکومت ربانی،تنظیم های جهادی، 

دزدیدند و به وآثار تاریخی را نمودند ومال ملت و بیت المال را غارت کردند و سرمایه های ملی را 

وسایل و تجهیزات و اردوی ملی را منحل کردند نرخ کاه ماش فروختند. همسایه برده بکشورهای 

لت افغانستان از پول م ،داکتر نجیب هللا سقوط اردوی ملی که از زمان امیر شیرعلی خان تا 

طیارات جت جنگی و طیارات باربری نظامی قبیل ازگدام های نظامی ذخیره شده بود، خریداری ودر 

هزاران چرخ توپ و تانک و زره پوش و راکت های دور برد و میان برد و وتوپدار،  هایو هلیکوپتر

وغیره وده ها هزار وسایل موتوریزه که  40وبیم  30صدها دستگاه پرتاب راکت وسالح ریاکتیف بیم 

به خارج از کشورانتقال مسعود  –ربانی ارزش داشتند، درعهد حکومت  صدها میلیارد دالرمجموعاً 

و پول آنها را  ند،دخته شفرو مواخذۀ ملت و دولت افغانستان،تاریخ وخدا وبدون ترس از  و ندشد داده

 .مثل مال حالل درحساب های شخصی خود ریختند

ژورنالیست کشورهنگری درافغانستان در سالهای حکومت  ، دپلومات ودکتورنسرین کتونا 

مقالتی ممتع  چنین در 1989ان را درسال داکتر نجیب هللا، وسایل وتجهیزات  قوای مسلح افغانست

قوتهای مسلح دولت افغانستان و ملیشه های طرفدار آن دارای سالح و وسائط   1989در سال »گزارش میدهد:

 ذیل بودند.

 T-55 – T-52           1568 تانک های       .1

2.       500                                  BMP 

3.       828                          BTR, BRMD 

 29000                        وسائط نقلیه        .4

 4880                توپ های مختلف        .5
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 جت های جنگی :

 بال 220     – 27سو  و  7سو  - 25و  21میگ  –میک ها 

         بال  170                        17و می   8می   هلی کوپتر ها 

 بال 60            12-32-26 -ان   طیارات ترانسپورتی  )  

 بال طیارات فعال، مورد استفاده قرار داشت. 450جمعاً 

لونا، بشمول اورگان، به بیش  ٬ سکاد  ٬ و دو وینا  پیچورا  ذخایر راکتی مدافعه هوائی و زمینی )راکت های 

از روی قیمت یک  باشد،می میلیون دالر  17ی روسقیمت یک هلیکوپتر [4] «فیر میرسید. 500 از 

صد میلیارد دالر بودیجه ضرورت است تا اردوی ملی از لحاظ تجهیزات  میتوان گفت چند هلیکوپتر

پول فروش این همه تجهیزات سوال مهم اینست که برسد.  1998سال  امکانات  بهدوباره نظامی 

 یا به حساببه جیب  د دالر قیمت داشت،که هریکی بیشتر از یک میلیار سکاد و هشت راکتنظامی 

 ؟جنرال دوستم حساب دریا مسعود ویا واریز شد، بانکی ربانی 

در حمله امریکا برافغانستان  با، نده بوددی شکه از دست طالبان فرار سران وقوماندانان جهادی 

و بعد از پیاده کمکی امریکا ظاهر شدند  سر وکله شان به عنوان نیروهایدوباره  2001اکتوبر 

برظلم وتجاوز و زورگوئی خود برمردم دوباره  مسلط شدند.بر سرنوشت کشور کنفرانس بن، دوباره 

تحت تسلط خود افزایش دادند، ملکیت های شخصی وخانه های نشمین مردم را بنام خود قباله کردند و 

ین کشور، از راه صاحبان اصلی را از حق موروثی شان محروم نمودند. اینها با زیر پا نمودن قوان

با ایجاد شهرک  وتهدید ماموران دولتی،  ملیونها جریب زمین های دولتی را غصب کردند و زور

محل، هرکدام به میلونر های بزرگ  های خصوصی وفروش نمرات زمین به اشخاص وافراد نیازمند

  منطقه خود مبدل شده اند.

نوشته استاد  ک یک هزاردالرنبود، بنا برپاکستان مالبرهان الدین ربانی که تاقبل از فرار به 

 :تقسیم نمود  وخانم خود ، نزدیک به دو ملیارد دالرنقد داشت که بین پسران ودختر خودداکترهاشمیان

 700پسرکالن خوجه ئین ربانی)که ازجانب شورای ملی سلب اعتمادشده(  از دارایی نقده دربانکها »

ازپسرسومش که درکابل -ملیون دالر 500شاهانه دارد  ازپسردومش که درکانادازنذگی -ملیون دالر

ملیون دالر)نقده دربانکها(ومالک  400از دخترش که نازدانۀپدرومادربود  -ملیون دالر 400است 

چندقصردرهسپانیه وفرانسه میباشد. جایدادغیرمنقول آنچه معلوم است، درحدود چهارهزارجریب 

هترین و قیمتی ترین قصرها وعمارات و بلند منزلها زمین مسطح بشمول چند کوهپایه دربدخشان، ب

«کوهدامن و... باغ درمنطقۀ درکابل وتمام تپۀ بی بی مهرو، چندعمارت درمزارشریف وچند
 5 

رکابل، د جنگدر زمان جمعیت اسالمی وحزب اسالمی ی هاتنظیم یکی از زشت ترین کارهای

و قصر چهلستون را با شلیک هزاران راکت  بهترین عمارات تاریخی مثل  قصرداراالمان این بود که 

قصر پرشکوه داراالمان،  تخریب کردند.بدستور اختر عبدالرحمن رئیس آی اس آی پاکستان و توپ  

این یگانه آبدۀ مدرن و با عظمت  تاریخی دورۀ امانی که نظیر آنرا در هیچ گوشۀ افغانستان نداشتیم، 

                                            
 2014جهادگران سلفی و القاعده،می رک: سایت آریائی،نخستین نبرد یک دولت سیکوالر با  -5

 2017/ 2/ 2ارونی خوجه ئین ربانی،داکتر هاشمیان،سایت  تول افغانستان،ثروت ق - 5
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وحزب اسالمی  جنگ  میان جمعیت اسالمی ربانی حکومت مجاهدین در در نخستین ماه های تسلط

انسان وطن  ویران گردید. امروزدیدن مخروبه های آن قصر، قلب  هر 1992حکمتیار در سال 

 دوست را جریحه  دار میسازد وبر ویران گران آن نفرین ابدی می فرستند.

  
 راالمان ،قبل از تخریب توسط مجاهدینقصردا                    قصرداراالمان  بعد از تخریب توسط مجاهدین

 

  
 

 نتیجه :

 مستبد   زاربهتر ازه مستبد باکفایت یک، از آنچه تا کنون گفته آمدیم، به این نتیجه میرسیم که

را « مستبد باکفایت»امیر عبدالرحمن خاناست. نقش وطن پرستانه  مفیدبی کفایت برای این وطن 

از افغانستان تکه تکه دراثر تجاوز دوم م او با چه مشکالتی زمانی بدرستی درمی یابیم که فکرکنی

 انگلیس ،یک افغانستان  واحد و متمرکزی بوجود آورد. 

وتأمین   یعموم تیوامنحاکمیت ملی  آوردن ثبات واستقرار یبراامیر عبدالرحمن خان  

ا مردم واقوام کارگرفت و درعین حالی که ب« انههدفمنداستبداد »، از سیاست کشور وحدت دوبارۀ 

شورشی از درخشونت واستبداد پیش می آمد، به تبعید اقوام شورشی از والیات مرکزی، جنوب 

می پرداخت تا هم جلو شورش های  بعدی را گرفته باشد وهم اقوام  وشرق وغرب به شمال کشور

از برکت  سلحشورجنوب را  برای ایجاد سدی در برابر تجاوز روسها، جابجا کرده باشد. ازاینست که

افغانستان را به شمال وجنوب تجزیه  ستهنتوان هیچ دشمنیتا کنون دور اندیشی آن امیر با کیاست، 

 تا یک نفر افغان است، زنده افغانستان است! -نخواهد تواننست، زیرا وبعد ازاین نیز کند

 2017/ 2/ 3 پایان
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