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                                                                       نگارگر .ا .م : نوشتۀ
  ه زمری کــــره زمانی دتماشو              
   پيشوړی يی په غارگيـــــدننو              

  ماشوخيلحميد                                                                                           
  

  یملِ  اشکی درعزای بلوغ
  

 دولِت حاکِم صفوی، .سربريده بودند عروِس آزادی رادرپای بِت استبداد روزگاری تيره وتاری، روزگاری بود،
رانيزميراِث بابای خويش  حاکماِن صفوی قندهار .گرگيِن خون آشام رابرسرنوشِت قندهار مسلط گردانيده بود

مردی که داعيه  به پا خاست، بی ادعا اراده و مردی با .مردِم ما نُمرده بود لوِغ ملی درب  ولی درآن روزگارميپنداشتند
برشانه اش گذاشته بود ــ  ليت راوؤگران مس انگيزه باِر تنها يک قدرت طلبی نداشت و پادشاهی و اش رنگی از

دردِل  ويش اتکاء داشت ومردی که برخدای خ خويش بودن، سرنوشت اختيارداِر درخانۀ خود انگيزۀ وطندوستی و
خدايش درحرکِت  بی ادعا بود ِاراده و چون مردی با و نيازميکرد و راز کامبابيی خود با او شبانگاهاِن تاريک بـــرای

 مردم؟ کــــدام . خود برخاست مردم صميمانه ياری اش کردندهنگاميکه برای آزادی سرزميِن گذاشت و بـــرکت او
 تاجک، .سخن راند ايران  باِر در فساِد اواز هرجاگوِش شنوا يافت با و سيستان سفرکرد  واودرسراپای قندهار، فراه

کاروان به راه افتاد ولی  .پذيرفتند ِآزادی خواهی را رهبر او و آمدند ُازبک همه به دورش گرد پشتون، بلوچ و هزاره،
 يک تن ــ ميرويس خاِن هوتک راميگويم که تنها رهرواِن هدفمند فروان ولی رهبــــر .کاروانساالر تنها يکی بود

  .راحاجی ميرخان ميناميدند مردم او
ايران به دسِت  ازاشغاِل افتخارميکنم، برابِر حاکماِن صفوی احساس غرورو  درقياِم حاجی ميرخان من چنان که از

بوديم که برخانۀ همسايۀ بارما نــزيرا اي ميگيرد، احساِس سرافگندگی گريباِن جانم را ميرمحموِد هوتک ميرنجم و
ميتازد بيهوده  ولی آنکه برخانۀ همسايۀ خود مکدرکرده بود، تاخته بوديم وهوای انتقام فضای سينه های مارا خود

خويشتن  انتقام تيره ميسازد بنابراين با با زنِگ کينه و را چون آيينۀ دِل همسايگان مينازد و براستحکاِم خانۀ خود
  : سعدیميکند که به قوِل نيزجفا

  کلوخ اندازرا پاداش سنگ است
  

انگليس آنرا   بوده است وکه گويا هراِت ماِل ايران آنجابه طوِرمبهم زمزمه ميکنند برادراِن ايرانيی اينجا و نيز امروز
ش انگليس به کيفِرسه بارشکسِت خوي که متأسفانه ايرانی فراموش ميکند. به افغانستان داده است پيکِر ايران بريده و از

همين اکنون  .برسينۀ خويش مداِل افتخاربزند ميخواهد نيزبيهوده  دراين مورد باگلوله ميزند و امروزهم سايۀ افغان را
  :ميخوانم که باطمطراق ميگويد بازاست و دربرابرِِ من )کرونيکل ورلد( تاريخنمای جهان

حقيقِت ماجرا ."انگليس جــلوش را گرفتبگيرد ولی   ميخواست  هرات را١٨٣٧سوم نومبِر ساِل  ايران دربيست و" 
 ايی روسها که هوای رقابت باـمرهن به هدايت و ار ميالدی، محمدشاه قاج١٨٣٧سال سوم نومبر بيست و چيست؟ در

وهرات  ميتازد  به ياری مشاوراِن روسی برخانۀ همسايۀ خودتوپخانۀ قوی و شش هزارسرباز باسی و انگليس داشتند،
مردِم  و غله رابرشهِرهرات می بندد وِدُروراِه ُو محاصره ميگيرد در چند روز عنی يک سال و ي١٨٣٨دسمبِر ٨ راتا

مقداری پول  اخِذ که لشکِر ايران با ومی پندارند آن همه رنج راتحمل ميکنند ميدانند، خود همکيِش هرات که ايرانی را
هرات  رابه استخواِن مردم وکارد می ريزددريک روز چهل هزارگلوله برشهِرهرات  بازميگردد ولی محمدشاه قاجار

ايران  جزوی از را ــ همين که هرات دهحمدخاِن ابدالی فقط يک چيز ميخوايارم وزير محمدشاه قاجاراز .ميرساند
مردِم  و نمی پذيرد نشاندگی را خفِت دست ـ ــ ولی آن دليرمرد جانِب دولِت قاجاری بران حکومت براند از و بداند

کفن  و ناخن ميگيرند غسل ميکنند، و ميگويند لبيــــک که صالی جهاِد اکبرميدهد عبدالحق نامی راهرات دعوت مال
 اين از برابرِِ يارای مقاومت در طبيعی است که ايرانی را و اهللا اکبرگويان برسپاه ايران شبخون ميزنند و می پوشند

قوای  آنکه محمدشاه قاجار از بعد و خون می افتند ودراين جنگ به خاک  ساالراِن ايران اکثِر جان گذشتگان نيست و
وارِد آبهای ايران  قوای بحری انگليس برای اينکه زهرچشمی به روس نشان داده باشد درافغانستان می بازد را خود

ده ش درافغانستان ُکشته را درخوِن اژدهای که قبًال بدين ترتيب کارِد خود و جزيرۀ خارگ رااشغال ميکند گرديـــــده
ازگلوی اژدهای ايران بدرآوردم  که بلی اين من بودم که خرگوِش ضعيف افغانستان را تا تفاُخربفروشد می آاليد بود،
بهانه  گرديده است، آمد جريحه دار شکستی که به دنبال آن آن محاصرۀ طوالنی و ايرانی هم که غرورش از و

مارميکرديم  و تار را "افغانی های پدرسوخته" ای مـــــا داشغال نکرده بو خارگ راانگليس  اگر :ميگويد و ميتراشد
يا  راهميشه قلم به دستاِن اجنبی و ِما تصوير نداشته ايم و بوده ايم که تاريخ نويس افغانها دراين ميان بدبخت ما و

  .همسايگاِن اجنبی مشرب کشيده اند
همسويی  و .دربندکشيده بود نيز ردِم ايران راقاجاريهاست که م استبداِد   دفاع ازمحاصرۀ هرات حمله و دفاع از

  .تزاريست که شاهاِن ايران به سازآنان می رقصيدند بااستبداِد 
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که  واقع بين دارد دوک ولنگتن يک انگليِس انگليس نقِل قولی از تاريِخ روابِط سياسی ايران و محمود در آقای محمود
  :ی گزينممرحوم غباربرم )افغانستان درمسيِرتاريخ(من آنرااز

 پنجاه هزار .خطرناک است و دراز که جنِگ افغان کار گورنرجنراِل هندوستان معلوم ميشود ازنگارِش پارلمان و«
 و اهِل آن واليت دلير  ونيستند راه آگاه ازهيچ رسم و و بسياربزرگان به واليتی بی آب وعلف ميروند و تن لشکر

 مختاِر زيِر و .قوت بسياراست را افغانها نيــــز و.... راست دوِانگليس  سرحد پنجصد ميل از هزارو جنگاورند و
افغانها  و قلعه زدند برسِرديوار بيرق ر سه بار او لشکِر محاصره نموده انگليس نوشته است که پادشاِه ايران هرات را

هندوستان است   بيشترازفرستاده ايم لشکرهای که ما و آيند به شهر در نگذاشتنــــتد و شمشيرمدافعه نمودند دست و با
به دسِت خود  که ما بالجمله اين ديوار .به مسخره ميگيرند و جنگ نمی شمارند مــرِد افغانها اهالی هندوستان را و

اما، برای  و )۴٠٧افغانستان درمسيِرتاريخ ص...(اهِل شرق بود مياِن ما و سنگِر سختی در ميخواهيم خراب کرد،
 شيرمحمدخان هزاره، ،مار کردنِد و تار را که چه کسانی لشکِرمحمــدشاه قاجار برادراِن ايرانيی ما جالب است بدانند

گروه  خليفه عبدالرحمان ترکمن با و شاه پسندخاِن فيــروزــ کوهی زمان خان جمشيدی، مضراب خان حاکِم ميمنه،
اين  دفاع از در و پشتونهای ابدالی هرات آمدند تاجکها و کمن به ياريیتر ُازبک و جمشيدی، های داوطلِب هزاره،

روسها نيزگردن های افراختۀ تمام  َجَرياِن جنگ با ديديم که در و باز فرهنگ خون ريختند ِعرفان و مرکِزفلسفه و
 ننگی که داشتند نام و خوردند ولی از بازوی خود بردست و که تيـــــرهای خدنِگ روس را اقواِم افغانستان بود

زباله داِن تاريخی  در نعشش را و شکستند فلخمان های خود با برهنه پاجبيِن جالوِت قرن را همين داودهـــای و نناليدند
 بردشواری های سرفراز ًاميدواراستم که اين مردِم آزاده و من قويا و افگندند فرو برای ديگران ميديد که خوابش را
گانه تقسيم  به انگشتهای جداـ اين مشِت گره کرده را که ميخواهند آنانی را شيشۀ اميد و ندنيزغلبه ميکن امروِز خود

  .برسنِگ نوميدی می کوبند تنهايی بشکنند، به  هرانگشت را و کنند
امروزی مانع  عبورازتنگنای ُدشواِرکنونی به درايت وبلوِغ ملی ماوابسته است وبدبختانه رهبراِن قــــدرت طلِب

که باهمان بی  حاجی ميرخاِن ديگری به ما عطاکرد و بود ما يار گرخدای بزرگ با وا ين بلوِغ ملی استندتجليی ا
 ووارِد مرحلۀ بلوِغ ملی گردانيد  داد درغلبه برکودک منشی های قبيلوی مان ياری را ما ارادگيی او با ادعايی و

  :مقتضياِت مسلِم آن بلوِغ ملی خواهدبود مسايِل آتی از
ملی نيزملِت  وبلوِغ نميدهند خويشتن را اموِر به ديگران اجازۀ مداخله در )مقصودم ذهنًا بالغ است( خاِص بالغاش )١

من با روِش آنان نيزهمراه نيستم که (و نجات ميدهد انگيزۀ نيکخواهی داشته باشد،  هرچندمداخله های ديگران از مارا
متأسفانه تا  .)مداخله گِر تاريخ است می کوبند  بزرگ ترين که ار به منظوِر قطِع مداخلۀ همسايگان دروازۀ امريکا

استفاده جوياِن  با مشتهای گره کرده به سوی همديگرحمله ور ميشويم همسايگان و وقتی که ماهماننِد کودکاِن تازه ُبرنا
 به پاِس خوشنودی را ديوانه هاخوِن همديگِر خود هماننِد ما و های ماتشديد ميکنند ديگر َبناِم خالصگری ضديت

  :دِر مرحومۀ خود شنيده بودم يعنی مصداِق آن ضرب المثِل قديمی ميشويم که ازما همسايه می ريزيم و
  انُگشت کنين.... ديوانه ره ُاشت کنين         ده 

 بِع قوميت،تا انتخاِب رهبر را بپذيريم و انتخاِب رهبِر ملی اصِل رای اکثريت را که در بلوِغ ملی به ما حکم ميکند )٢
  .وطندوستی کفايت ميکند تنها معيارهای تقوی و اين مورد در، حتی مذهب نگردانيم زبان و

برما  و ميکند آن صباوت آزاد لسانی ناشی از تنگنظری های نژادی و زنداِن صباوِت قبيلوی و از بلوِغ ملی مارا )٣
خيانِت شان  و اجانب گرو کرده بودند به  ه وطن رابه استثنای آنانی ک( وطن رادِر که همه فرزنداِن ما نهيب ميزند
 .استفاده نماييم  کشور آبادی راِه درايِت شان در و استعداد از باُحسِن اعتماد به دوِرهم جمع کنيم و .)آفتابی است

 را کار و بلوِغ ملی نمی سازد وکالت بدهيد مطلقًا با وزارت و تقاضای اينکه به فالن حزب يا بهمان قوم به اين تعداد
  .حتی شخصی ميکند قومی و  ارتباط های سياسی، تابع بسازد صالحيِت اشخـاص به جای اينکه تابِع کفايت و

  قانونی ميتواند ـهای غيرنفوذ و اعمال زور فارغ از يک پارلماِن منتخب و ِانتخاب شده ازجانِب مردم و يک رهبر )۴
ترام بايد به پايان  واجب االح و دوراِن رهبراِن غيرمسؤول  بايد  گردي .ازاعماِل آن نظارت نمايد انتخاب و حکومت را

  . برسد
بازی توُسل نمی  کودتا  وبرای حصوِل قدرت به زورو هميشه محترم می شمارد بلوِغ ملی اصِل حاکميِت مردم را )۵

ارۀ کشورباعمِل دزداِن اد داری و آخرحکومت ـ .ديگران نمی قبوالند رابه نيروی کالشينکوف بر خواستۀ خود و جويد
  .سِرگردنه فرق بايد داشته باشد

 مردم حکومت را .درِد سِرمردم نميگردد و مايۀ آزار و نميدهد به خاطِر کيک در باالخره بلوِغ ملی پوستين را )۶
خوب سعدی  .درِد سرگردد مايــۀ و نه برای اينکه برايشان اربابی کند به وجودمی آورند فتِق امورخود برای رتق و
  :گفته است که

  چه گونه ُشکراين نعمت گزارم           که زوِر مردم آزاری ندارم
  

به خاطِر  کجا ميتوانستند اين همه خون را درک ميکردند رهبراِن قدرت طلِب کابل ژرفای اين شعِر سعدی را اگر
  .ناِن خود بگسترندهموط درخانه های برای هوِس چندروزه اين همه گليِم ماتم را و قدرِت شخصی بريزند
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 نتوانيم آنگاه بايد آورده نفوِذ ديگران به وجود فارغ از يک حکومِت قانونی و برمشکالِت امروزه غلبه نکنيم و اگرما
جلندِر "ماننِد خربوزۀ  سپرده بودند يکپارچه به ما مان متحد و که اجداِد کشوری را درعزای بلوِغ ملی اشک بريزيم و

به  )برشنا به دسِت ما رسيده است عبدالغفور  فوکلوريِک کابل که به خامۀ مرحــوم ُاستادداستان های از( "ُسَگت
 تاريخی و تمام مفاخِر نه تِن برهنۀ ماراُپت و سيرکند و مان را شانزده قاِش نازک تقسيم کنيم که نه شکِم گرسنۀ

شدنی که به روسهای  فراموش نا رسی مطلقًاد از بعد به ديگران تقديم کنيم و درطبِق اخـــــالص نيز را فرهنگيی خود
  .فاعتبروا يا اولی االبصار .ازروس گرديم همسايگاِن به مراتب ضعيف تر  بازيچۀ داده ايم تجاوزکار

  .لحِن تلخ اين نگارش که شهرزاِد قصه گوی دِل دردمنِد من بوده است باعرِض معذرت از
  برمنگهم برتانيه١٩٩٢نومبر ٢٣                                                                                                    

  
بدبختانه نتوانسته   اينکهمثِل اما، رهاشميان به نشررسيده بودبزرگوا اين نگارش درمجلۀ آيينۀ افغانستاِن ُاستاد:  توجه

همان جنگ  همان پراکندگی، نفاق، همان .ه بوديم ماهمان جا استيم کهمکه هنوز است دروازۀ گوشی را دق الباب ُکند
به ُاميد اين که .برضِد منافِع ملی آن برضِد مردم و استفاده از  قدرت وبرای کسِب توطئه ها  ها وُکشتارهمان دسيسه و

 را  خودلیبلوِغ م دلسوز انتخاب يک زعيم ملی و با نندبتوامردِم ما درانتخاباِت آينــــده و اين بارگوش شنوای پيداکند
  .برای جهانيان نشان بدهند

  
  پايان

  
 


