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 ۱۲/۰۲/۲۰۱۶         سید ناصر بطحائی 

 !گور ستان امپراتور های جهان ،افغانستان
 

عنوان یک کشور فاتح امپراتوری جهان ثبت کرده است و امپراتوری ه افغانستان کشوری که در تاریخ نام خود را ب
زمین مردمانی زند گی می کنند  وانستند چون در این سره تاما ن ،یردګاهان آن بودند که افغانستان را بهای جهان خو

با دل وجان از آن دفاع  ،شان کسی چپ نگاه کنندکه در برابر تجاوزگران وکسانی که می خواهند به خاک وناموس 
تاریخ خوانندید که وقتی اسکندر مقدونی از  همان طور که اطالع دارید و در .می کنند و هیچ ترسی از کسی ندارند

در پیش روی خود همه کشور ها را گرفت وحتی  ،کشور خود بیرون آمد تا برای خود امپراتوری خود را احیا کند
 .ک هفته یا بیشتر گرفتدر حدود یرا ایران 

چون مردم این سرزمین از کسانی که می خواهند با  ،معطل شد و نتواستند که پیش برود اما در افغا نستان چهار سال
زور و جبر بخواهند این سرزمین را بگیرد دفاع می کنند ونمی گذارند که موافق شوند که کشور شان بدست بیگانگان 

ونی هم وقتی به افغانستان رسید با مقاومت و از جان گذشتی این مردم را که دید گفت کا این مردم اسکندر مفد .بیافتد
با زور نمی شود که بگیرد . در این زمان سنای وبزرگان روم وقتی می شنیدن که اسکندر در کشور ی گیر مانده 

را برای کشور گشای برای تو جمع می  وپیش نمی رود سوال کردن که چرا ؟ ما که این همه امکانات و پول و افراد
 .کنیم اما باز می گوی که نمی توانم پیش بروم

اسکندر در جواب این سوال نماینده گان سنای و بزرگان چندی خاک این سرزمین را برای بدست مادراش فرستاد 
نا قبل از آن که وبرایش گفت که این خاک را در وقتی که آنها برای جواب این سوال پیش شما می آید در صحن س

. وقتی که نماینده گان وبزرگان سنا آمدند برای ن خاک را زیر پا های آنها باندازنماینده گان و بزرگان برای جواب ای
 :جواب خود تا سوال خود را مطرح کنند به یک احساس گرمی و جوش احساس پیدا کردند وگفتند

وقتی مادرش دید گفت شما احساس گرمی و  ؟ی کنیمکه امروز چرا ما در این جا احساس گرمی وجوش احساس م
هار سال است که در آن گیر مانده پس چخاک است که پسرم  اشتید این همانجوش میکنید وچند لحظه تحمل آن را ند

 ن کشور را فتح کند تنها راه که مانده دوستی است که باآهمه امکانات باز هم نتوانسته که شما میگوید که چرا با این 
به همین خاطر در تاریخ می خوانیم که اسکندر مقدونی با  ،کشور ها نمی رسیم گرنه ما به دیگر مردم بکنم و این

یا خواهر بادشاه کابل به روایتی دیگر صلح ودوستی کرد واز افغانستان گذشت به  دختر بادشاه کابل به روایتی و
 .طرف هندوستان حرکت کرد

لنگ بود که همه آسیا را گرفت اما در افغانستان مثل اسکندر در جنگی در بعد از اسکندر مقدونی فاتح دیگر تیمور 
طرف هندوستان حرکت کرد و با همکاری ه صلح با ابدال کلزایی ب دوستی و مقابل او ابدال کلزایی به زانو درامد اما با

لزایی ابدال ک با غنایم را ،تاریخ می خوانیم که وقتی از هندوستان بر می گذشتن در و همدیگر هندوستان را فتح کرد
یم نها غنایم را تقسآو شجاعت در جنگ ر ا دید چون با  لنگ وقتی مردانگی تقسیم کرد که این نشانه این که تیمور

 غنایم را تقسیم نمی کرد الی که تیمور لنگ که در تاریخ به چهره خون خار معروف است به هیچ بادشاه درح کرد در
گرفته  ااپلئون را در اروپا شکست داده بود و خیالی داشت که همه اروپا راز تیمور لنگ امپراتوری انگلیس که ن بعد

ورد در اینجا شکست خ ،مدآتا ایران گرفت اما در افغانستان حاال می خواست که آسیا بگیر و تا مرز افغاستان یعنی 
ماهیر ج امپراتوری اتحاد ،در تاریخ می خوانیم بعد از امپراتوری انگلیس .هار بار خوردچرا این شکست ها  و

چون او هم آسیای میانه و نیمی از اروپا را گرفته بود و  ،شوروی بود که آمد و میخواست که افغانستان را اشغال کند
خر کار هم همه آومت مردم این سرزمین مواجه شد و اما با مقا ،می خواست از طرق افغانستان به آب های گرم برسد

 .اما با بدست مردم این سرزمین سقوط کرد ،کند ها هرگز فکر نمی کرد سقوط یيامپراتوری که اروپا
ل دیگر البته مث ،ندد که می تواند افغانستان را بگیربقیه کشور های اروپایی آمد ه است و خیال می کنن حاال امریکا و

این سرزمین گورستان امپراتوری های جهان  چون ،خورده شکستیسه و فریب آمده اند اما از دسگشایان با هر کشور
  .بقیه امپراتوری ها منجر به سقوط وانحطاط است پس مثل ،است

 ایانپ
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