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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئه ټینگه کړله موږ سره اړیک ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۷۲/۱۱/۷۱۱۱                                                                                    کاندید اکادمیسین اعظم  سیستانی 

 

 دو مرحلۀ تاریخی افغانستان مقایسی ازتحلیل 
 (۷۱۱۱-۰۰۸۱) با( ۰۸۸۱-۰۰۱۰)

 بخش اول

 مقدمه:
 

یر عبدالرحمن خان در پایان قرن نزدهم  برابر است با سال فرمانروائی ام ۷۱تصادف عجیبی است که دورۀ 

دورۀ حکومت سه نظام ایدیولوژیک در پایان قرن بیستم. این سه نظام ایدیولوژیک یعنی رژیم سوسیالیستی حزب 

موکراتیک خلق افغانستان، رژیم اسالمی تنظیمهای جهادی و رژیم امارت اسالمی طالبان. این سه رژیم با کودتای ید

 دوام داشت.  ،توسط امریکا ۷۱۱۱( آغازشد و تا سقوط امارت طالبان در اکتوبر۱۵۳۲ثور۲)۱۷۲۱ اپریل
 

اران خود متبـم از سوی هـاخیر ه ۀـبدالرحمن خان، کسیکه در طی سه دهدن در مورد امیرعـبحث ران نوشتن و

ن آمیز ـیـن توهـحـاغلب با ل تی وهمواره به زشیر پشتون ـغم از جانب نویسندگان ـاست وهذمت شده ـها م یعنی پشتون

   گردد، کاری بس دشوار است. یاد می

سه مقالۀ  ۷۱۱۱امسال در ماه فبروری برای نخستین بار این امیر، در مورد ها بدگوئی شنیدن  بعد از سال

عبدهللا سید ، داکترنوری یک : ولی احمد گوئی از سوی سه نویسندۀ افغان هر بدون ناسزاماندنی  خواندنی و جالب و

بغض شخصی به نگارش  و رحمت آریا در سایت افغان جرمن آنالین خواندم که واقعاً هرسه مقاله بدون حب وکاظم 

 آمده اند و هریک گوشه هایی از کارنامه های امیر را روشن ساخته اند.
 

دهۀ اخیر قرن  متاسفانه همزمان با رویکار آمدن رهبران ایدیولوژیک بر روی صحنۀ سیاسی افغانستان، در دو

از نویسندگان بنا بر تعصبات اتنیکی یا ایدیولوژیکی، چشم بستند و دهن باز کردند و تا توانستند برضد این ، برخی بیستم

امیر میهن دوست )که افغانستان موجوده، مزد شمشیر و پیکار او با دشمنان وحدت ملی این سرزمین است(، قلم زدند و 

 و نوشتند و از او یک چهرۀ دراکوالئی کشیدند و ذهنیت نسل موجوده را که بر اثربافتند پهلوی یک راست، ده دروغ  در

جنگها و خون ریزیهای تمام نشدنی در سه دهۀ اخیر، از سواد و آگاهی الزم تاریخی بی بهره مانده اند، چنان مکدر و 

را زیرا می ترسند که مبادا آنها  مغشوش ساختند که برخی ها جرئت گرفتن نام این امیر را در یک محفل ندارند،

در حالیکه همۀ آن چیزهایی که برضد این امیر  مورد شماتت و ریشخند قرار بگیرند، همردیف این امیر قلمداد کرده 

و بخش عمدۀ آنها تهمت اند  و از حقیقت یکی و یا ایدیولوژیکی نوشته شده گفته و نوشته شده است، از عینک تعصبات اتن

 بدور.

از هرتبار  خود سالهاست که از جانب اکثریت نویسندگان افغانستان با همه خدمات ماندگار غ که این امیربا دری

این نویسندگان تا توانسته اند در مورد جنبه   .گیرد می هتاکی قرار گرفته و مورد بدگوئی و قماشی که هستند، هر و

 ریت قریب به اتفاق آنها، سه کتاب:  "افغانستان در مسیرهای منفی امیر عبدالرحمن خان داد سخن داده اند و مآخذ اکث

تاریخ سیاسی افغانستان از مهدی فرخ  و "افغانستان در پنج قرن اخیر" از مرحوم فرهنگ و وم غبار حتاریخ" از مر

در مورد مورد استناد اکثریت نویسندگانی قرار دارد که اولی دو کتاب   .می باشد عهد امانی( کابل در )سفیر ایران در

تاریخ فرخ، که از لحاظ پخش تخم نفاق مذهبی یکی از خطرناکترین کتابها در مورد  کتاب سوم، امیر سخن زده اند.

 دارد. استناد نویسندگان محترم هزاره قرار افغانستان میباشد، بیشتر مورد
 

خوب  یه کارکرد هاقلم زده اند، بدون توجه ب ریغبار در مورد ام خیکه به استناد تار یجالب است کسان

و  یفیو ختم ملوک الطوا یاسیس یبردن رقبا انی)که بمنظور از م ریام یها یبر جنگها و لشکرکش شتریب  ر،یام

را بعنوان    ریکرده اند و ام هیبا اعمال خشونت بوده است(، تک رهمراهیصورت گرفته و ناگز یدولت مرکز استحکام 

سته ساخته جزمان خود بوده است،  بر ضحاک مار دوش اینداشته  و گو یدگر کار دنیجز کشتن و خون آشام  کهیکس

 قیطر نیکه از قوم پشتون بوده است خراب سازند  و از ا ریو جوانان خود را نسبت به ام فهیقوم  و طا تیذهن اند تا 

که  یست، درحالمنصفانه ا ریغ اریبس یبخشند که کار تیپشتون، تقو ریاقوام غ انیرا در م زمیپشتون یانت تفکر 

 یادیدر موارد ز  کند،یانتقاد و اظهار انزجار م ریام یو خودکامگ یغبار همانگونه که از مطلق العنان مرحوم 

راه ها و  تیو امن زمیودالیبرداشتن ف انیکشور و از م یخاکها ۀوحدت دوبار یرا در عرصه ها ریام  یکارکرد ها

 ریو همچنان از نقش ام یور شهیو پ یمل عیکردن کشور و رونق صنا زهیو مدرن یتجارت یدار هیسرما رشد  جهیبالنت



  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ و خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من ی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

مثبت  یها بعنوان عملکردها سیبر ضد انگل ورندیخط د یمردمان آنسو کیو تحر لیبه رهبران قبا یرسان در کمک 

خوب  یرهااز کا ر،یام یها یخواهد بود که هنگام برشمردن کاست نیکرده است. پس منصفانه ا ادی ریتوجه ام و قابل 

 به صفر ضرب کرد. آنرا  ای دیچشم پوش دیاونبا سودمند و 

  

بدون تردید بخشی از این تبلیغات بنا بر تعصبات اتنیکی و تلقینات دیکته شده از سوی دشمنان افغانستان صورت 

وام افغانستان وانمود اقمیگیرد و نه تنها امیر را شخص ظالم  و خونخوار، بلکه او را شاه قومگرا و ظالم در حق سایر 

ارزش  غیره همه از دید منافع حاکمیت او اهمیت و و هزاره و ازبک ونزد امیر،  پشتون و تاجیک  در حالیکهمیکنند، 

داشتند، هرکس وهرقومی که برضد سلطنت او قیام میکرد و یا شورشی را رهبری میکرد، چه پشتون می بود چه 

نت سرکوب کند و رهبران و ه، امیر سعی میکرد آن شورش و قیام را با خشوتاجیک چه هزاره می بود یا ازبک و غیر

ر حال حاضر پشتونهای ناسیونالست امیر آنرا با اشد مجازات و تبعید از زادگاه شان محکوم نماید. اما دعاملین 

 ملی محکوم میکنند. یانتقرارداد خط دیورند، تا سرحد خ من خان را بخاطر امضایحعبدالر

ین هم واضح و روشن است که بخش دیگر این تبلیغات، برای مصرف روزانه صورت میگیرد تا توجه البته ا 

مردم و جامعه را از ظلم و تجاوز و استبداد استخوانسوز رهبران سیاسی در سه دهۀ اخیر به سمت دیگری جهت داده 

و دشاه مسعود،  کریم خلیلی، محمد محقق یار، احمباشند و جنایتکاران و جالدانی چون: عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمت

هزار انسان را کشتند و  56عبدالرسول سیاف را که تنها در کابل در مسابقۀ راکت پرانی و انسان کشی خود بیش از 

صدها هزار خانواده را مجبور به ترک خانه و کاشانۀ شان نمودند، از  صدها هزار دیگر راغارت و بی عفت کردند و

م بزدایند و بگویند که هرچه رهبران تنظیمهای ساخت پاکستان و ایران در این سه دهۀ خون افشانی ذهن و خاطر مرد

 کرده اند، به گرد کشتار های امیر عبدالرحمن خان نمیرسند. حالنکه واقیعت درست برعکس این ادعا و تفکر است.  

 

 :عبدالرحمن خانفرهنگ در قبال امیر موضعگیریهای غبار ومکثی بر
و هر یکی  چپیملهم از ایدیولوژی  وابسته به جریان مشروطیت سوم وچنانکه معلوم است  دو فرهنگ هر و غبار

محکوم کردن موسسۀ سلطنت شان کار هدف  همان آغاز یم سلطنت سپری کرده بودند، پس ازمدتی را در زندان های رژ

 زائی ها در افغانستان بوده است.  بخصوص سلطنت محمد و در کل 

 از او هیچ یکی به اندازۀ میرغالم محمد غبار از امیر عبدالرحمن خان نفرت نداشته و ،ن مؤرخین افغانستانمیادر

بدگوئی نکرده است. غبار برای مجسم ساختن سیمای خشن امیر، او را با "چنگیزخان مغول" یکسان می بیند.  مذمت و

انگلیس  جنگ دوم افغان و مذهبی در رهبران سیاسی وغبار همچنانکه سیاست داخلی امیر را بخاطر از میان برداشتن 

افغانستان که در  سران قومی در بغاوتهای فیوداالن محلی و را در سرکوبی شورش ها و نکوهش میکند، شدت عمل امیر

 رغایله یی مجبو دولتی برای خاموش کردن هر حالیکه هر در آنها طبقۀ دهقانان وسیعاً شرکت داشتند نیر محکوم میکند. 

نیروی نظامی استفاده کند و در چنین صورتی طبعاً هرقدر مقاومت مردم بیشتر باشد، خشونت و  است از قدرت و

بدون توسل به مین نظم و آرامش در مناطق شورشی سرکوب هم شدت می یابد و تلفات انسانی بیشتر میگردد. پس تأ

 میرسد.  زور نیروهای مسلح کاری نا ممکن بنظر

خان اگر دست به چنین سیاستی نمیزد، چگونه میتوانست افغانستان ازهم پاشیده را دوباره بهم متحد عبدالرحمن امیر

اقدامات امیر را در راستای ایجاد یک افغانستان واحد با از بین  اینست که غبار، از و یک پارچه و یک کاسه نماید؟ 

راه ها و رونق تجارت و نضج گرفتن بورژوازی شهرها و شاه عمومی درتم ملوک الطوایفی و تأمین امنیت بردن سیس

درعین حال غبار سپردن استقالل خارجی کشور  تجارتی و انکشاف صنایع ملی و مدرنیزه کردن کشور را تائید میکند. 

 را از سوی امیر به انگلیس ها و متعاقباً  امضای معاهدۀ دیورند را که باعث از دست دادن دایمی بخش بزرگی از مردم 

از اقدامات امیر برضد انگلیس  زمین های افغانستان به هند برتانوی گردید نیز بشدت محکوم مینماید، معهذا غبارو سر

از طریق کمک به سران مبارزان آنسوی خط دیورند نیز به نیکوئی یاد میکند و اشاره مینماید که چگونه انگلیس ها برای 

غرب وغرب و جنوب وجنوب شرقی زمینه سازی میکردند تا شمال  تحت فشار قراردادن امیر در سرحدات شمال و

 امیر را همواره  در ید قدرت خود داشته باشند.
 

بسیاری از کارهای امیر را تائید میکند  چونکه عیبش بنمودی هنرش نیز بگو!با نظرداشت این مقوله که:  غبار

امنیت  ودالی دولت را مرکزیت بخشد وامیر عبدالرحمن خان توانست بار دیگر در شرایط فی» چنانکه مینویسد:

به  کشور را قایم نماید. لهذا با آنکه اقتصاد رژیم، اقتصاد فیودالی باقی مانده بود. تبادلۀ جنس به پول رو سرتاسری  

یعنی هسته یی که با دورۀ امیر شیرعلی  مقدمۀ پیدایش سرمایۀ تجارتی را در دایرۀ وسیعی فراهم نمود. و انکشاف نهاد 

سال آینده طبقۀ  ۷۱در طی و سرمایۀ تجارتی "بسویۀ ملی" به میان آمده  معدوم شده بود احیاء گردیده و یکجا  خان

  در پهلوی آن فرهنگ جدید ظهور کرد. تجارتی متراکم گردید و بورژوازی 

معاصر  امیرعبدالرحمن خان در حفظ امنیت بشدت کوشید تا جائیکه بقول میرزا یعقوب علی خان خافی نویسندۀ

شخص متهم به دزدی به دار کشیده میشد و کاروانهای تجارتی اگر مورد سرقت قرار میگرفت، اموال مسروقه  امیر، 



  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ و خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من ی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

او میگوید: روزی مقداری پول در دستمالی پیچیده در معبرعام )شور بازار( افتاده  به تجار مسترد میگردید. پیدا و کامالً 

تا سپاهی کوتوالی )پولیس( رسید و برداشت و در چوک شهر آویخت، صاحبش  نداشتآنرا و کسی جرئت برداشتن  بود، 

« بگرفت.پولش را نشانی گفت و  آمد و 
1
  

محشور و از معاشرت با حرم دور بوده  و شب و روز در محیط  امیر عبدالرحمن خان با مردم » غبار می افزاید: 

رد و صنعت کاران را تشویق مینمود. او به عرایض مردم میک مردانه میزیست. بازی ها و سپورت های ملی را تماشا 

توزیع و نصب کرده بود تا هرکس هرچه میخواهد بنویسد و  گوش میداد و در تمام شهر های کشور صندوق های مقفل 

خود . . . امیر که روزنامه نداشت تمام مقررات  میشد در آن بیندازد.  سال دوبار محتویات صندوقها باز و به امیر پیش 

بدون محصل ــ مثـل عهد امیرشیرعلی خان ــ مقرر  رات چاپی بمردم کشور میرساند. تحصـیل مالیات را را توسط اشتها

را تالیف و نشر نمود که ماحصلش توجیه « العقول مرآت » نمود و فقط باقیات را توسط محصل حصول میکرد. رسالهُ 

شخصی حکام و مامورین را که از مردم  رف مردم از نظر مذهب به تسریع در تحویل کردن مالیات بود. ]امیر[ مصا

مامور پول و جنس ندهد. اگر کسی هدیه یی  میگرفتند، منع کرد و اعالن نمود که مردم بدون مالیات معین دولت به هیچ 

نمایند. مامورین مراقـبت میشدند و در صورت  و جنس را تحویل خزاین دولت ی داد، آنها مجبور بودند که نقد به اینها م

از مردم رأی میخواست و در صورت شکایت  ثر دارایی بنوعی از انواع مصادره میگردیدند. راجع به مامور متجاوز تک

میگردید. به عالوه ادارۀ عهد  مجازات مینمود. این مجازات بعضاً در منظر عام و چوک کابل عملی از وی، اورا مردم 

از بین برده شود. امیر بست  و دولت ببندد و در صورت تخلف  نامه تأسیس کرد که هر ماموری عهد عدم خیانت به مردم

عبدهللا حان( را کور  خرقه قندهار را که پناه گاه مجرمین بود درهم شکست و پناهندۀ آن )محمد یوسف برادر سردار 

کرد.
 2

  

جهاد در دورۀ سلطنت امیر امنیت عمومی موجود بود. در بازارها قصۀ سرایان رزمی و در مساجد مبلغین 

مصروف فعالیت بودند.  از دیگر طرف میله های اصناف اهالی و پیشه وران با ساز و سرود و رقص و آواز دوام  دینی 

مرکز ساز و آواز و رقـاصه ها شمرده میشد.  در میدانهای مخصوص چوب بازی « خرابات»در پایتخت محلهُ  داشت. 

دوانی و شمشیر و نیزه بازی معمول بود. خانوادۀ شخصی امیر  پهلوانی و قچ جنگی و مرغ بازی رواج داشت و اسپ و 

استثنای سردار حبیب هللا خان در امور نظامی و سردار نصرهللا خان در امور مالی( حق مداخله در امور کشور را  )به 

ط با معاش دولت و رویهمرفته هیچ کدام از پسران امیر تاجر و سرمایه دار در داخل و خارج کشور نبودند و فق نداشتند.  

. «اعزازی می زیستند رتبۀ 
3

 

تحریکات و دسایس دولت انگلیس در حواشی شرقی مملکت موجب بروز اغتشاشات » غبار اعتراف میکند که: 

محمد خان و سردار باز محمد خان و سردار  نور محمد خان، سردار پیر و گماشتگان انگلیس از قبیل سردارمیگردید 

و امثال آن،  در پکتیا و شنوار و کنر و باجور و سرحدات شرقی، متناوباً آتش فتنه  ی کروخیل محمد حسن خان و سعدو

«بر ضد امیر عبدالرحمن خان می افروختند. 
4

 

امیر عبدالرحمن خان در داخل سرحدات آزاد افغانستان شرقی روح جهاد و دشمنی با انگلیس را می دمید و کتب و 

یساخت و در سرحدات آزاد توزیع مینمود. او علناً در دربارهای خود از بیوفائی و رساالتی در این موضوع منتشر م

  غداری دولت انگلیس و دشمنی او با اسالم سخن میگفت ومردم را تشجیع مینمود. امیر به رهبران مردم سرحدات آزاد

ت تبلیغی جهاد پرداخت وهم به پول و اسلحه کمک میکرد تا برضد حکومت انگلیس بکار ببرند. عالوتاً او به نشر رساال

و تاکید کرد که انگلیس  موظف حد بخشی دستور العملی صادر و مواضع عمده را دقیقاً مشخص کرد و نام برد  مامورین 

بیشتر از آن تجاوز نکند. 
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 موضعگیری  فرهنگ در برابر امیر:
تصاص داده، تا توانسته امیر را با اخ فرهنگ، در سراسر فصلی که به دورۀ امیر عبدالرحمن خان در کتاب خود

ماندگار  تخریب کرده و حتی یک جمله یا یک پراگراف و یا سطری که درآن کارکردهای مثبت و نوک قلمش تخریش و

امیرعبدالرحمن خان تائید شده باشد، رقم نزده است. فرهنگ نه از وحدت مجدد افغانستان توسط امیر عبدالرحمن خان 

کرده و نه از تأمین امنیت عمومی در کشور،  نه از سرکوبی مدعیان سلطنت و فیوداالن و اظهار رضایت و حمایت 

سرکردگان قومی مرکز گریز، که عامل جنگ های خونین داخلی شده بودند. نه از اقدامات امیر برای مدرنیزه کردن 

و نه از آوردن نظم اداری   ع عصری.کشور با وارد کردن تکنالوژی جدید و تأسیس نخستین کارخانۀ تولیدی صنای

ارۀ توظیف مامورین دولتی و قضات در سراسر افغانستان تا نقش روحانیت متنفد را تقلیل دهد. نه از رونق یافتن دوب

                                            
1
 ۸۴۱، ص  افغانستان درمسیرتاریخغبار، - 

2
 (.۳۱۲،قسمت اول، ص۵جفیض محمدکاتب) سراج التواریخ، - 
3
 ۸۳۲، ص همان اثرغبار،  - 

4
 ۸۸۱،۸۱۷غبار، همان اثر ، ص  - 

5
 ۸۱۵-۸۱۷صهمان اثزغبار،- 
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وضع قوانین، نظامنامه ها و دستورالعمل ها برای بهتر شدن امور کشور.  از   نه ازتجارت و صنایع و پیشه وری،  

 گوئی که به نظر وی  تجزیۀ کشور و به تحلیل رفتن آن خیلی بهتر بود نسبت به ظهور  ند. حمایت نمیک هیچکدام اظهار

 دوبارۀ افغانستان توسط امیر عبدالرحمن خان و صاحب هویت شدن افغانها با داشتن کشوری بنام افغانستان.  

 تران از میراث که از زمان لغو محرومیت دخ یک مورد  و آنهم لغو ازدواج بیوه با اقارب شوهر متوفی و تنها در

این حیث در راه تخفیف فشار اجتماعی  ازچنین تائید میکند: "  در کمتر از یک سطراست احمدشاه ببعد معمول بوده 

"باالی زنان خدمت شایسته کرد.
6

و پطر " با لوی یازدهم مستبد با کفایتفرهنگ، امیر عبدالرحمن خان را بعنوان " 

 گوید: ده مینموجدش امیر دوست محمد خان مقایسه طراز دانسته، از جهت خصلت او را با کبیر و محمد شاه قاجار هم

زیرکی و " امیر عبدالرحمن خان  برعکس ]جدش امیر دوست محمد خان[ خصلت خشن و سختگیر داشت. با اینکه در 

خواست هر مانعی را خواه از جدش عقب نمی ماند، اما استعمال زور و قوت را درکارها ترجیح می داد و می حیله وری

"با خون و آتش و آهن از میان بردارد.و تصوری،  واقعی می بود، خواه وهمی 
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نتیجه رسید که در از مطالعۀ سوانح امیر و سایر خصوصیات او میتوان باین  جای دیگری مینویسد: " درفرهنگ 

قلوب رعایا و تقویۀ حکومت مرکزی  و خصلت او با محاسبه و سنجش بغرض تولید ترس و خوف دراین حرکات خوی 

بوجود آمده بود که نام او  حسابگر و بی رحمدر برابر عناصر سرکش هر دو دخیل بوده و از ترکیب هردو شخصیتی 

."مرادف هوشیاری و جدیت توأم با ستمگری و قساوت استهنوز در افغانستان 
8
  

در این شکی نیست که دولت های مشرق زمین » فرهنگ خود جواب سوال روش مستبدانۀ امیر را چنین میدهید: 

تا سدۀ بیستم عموماً ماهیت شخصی و استبدادی داشتند  و فقط در دهۀ اول قرن بیستم بود که در اثر نفوذ افکار جدید از 

اروپا و امریکا و مجادله و قیام مردم بعضی از دولت های خود کامۀ مشرق زمین به رژیم مشروطه و بعد تر به 

" بنابرین تحصیل حاصل خواهد بود اگر بگوئیم که طرز ادارۀ امیر ماهیت استبدادی داشت.مبدل گردیدند، جمهوری 
9

 
 

واقعیت اینست که جغرافیای سیاسی تمامی کشور های جهان در آغاز از راه اعمال زور و جبر وخشونت یا به 

، ات نظامهای فیودالی در مشرق زمینیاصطالح فرهنگ" آهن، آتش وخون" شکل گرفته است.  عالوتاً یکی از خصوص

فتوحاتی  چنین حمالت و ۀدر نتیج .تابع کردن ملل مغلوبه است اعمال زور و استبداد و حمله برهمسایه ها و تاراج و

چنین حقوق  با برخورداری از ند ودت فوق العاده وسیعی برخوردار میشکه دولت ها درشرق ازحقوق و اختیارااست 

یا گروهی  کسانی دیگری را مصادره کنند ودارئی  ند جان افراد را بگیرند یا اموال وستکه میتوان بوداختیاراتی  الی وع

 بجای دیگری کوچ دهند. مکانش به اجبار مردم وطایفه یی را از جا و از

ق مصدا یاد میکند.  "استبداد آسیائی" یا« دسپوتیزم شرقی» همین خصوصیت دولتهای شرق  را بنام "مارکس"  

آسیای میانه  در دوره های سامانی  این گفته رامیتوان در سراسر تاریخ کشورهای اسالمی از جمله، افغانستان و ایران و

 زائیان مالحظه نمود و محمد سدوزائیان و افشار و نادر صفوی و تیموری و مغول و سلجوقی وغوری و غزنوی و و

نوین مطابق نقشه و مودل افغانی اسالمی بود، نمیتوانست از این امیرعبدالرحمن خان که نصب العینش تشکیل یک دولت 

 قاعده مستثنا باشد.

امیر عبدالرحمن خان  به عنوان یک پادشاه شمشیرکش شرقی در رأس هرم قدرت قرار داشت و چون جغرافیای  

جاری بود و  و این جغرافیا ساری ساکناند، لهذا فرمانش بر جان و مال شکل داده بو زور شمشیر کشورش را با

 میتوانست جان کسانی را که برضد او دست بشورش زده اند، بگیرد و دارائی و مایملک آنها را مصادره کند و اوالد و

نها را در داخل یا به خارج کشور تبعید نماید. تبعیت از امیر، خطبه و ضرب سکه و وصول مالیات بود که آاحفاد 

 مشروعیت او را تسجیل میکرد.

 قذافی رئیس جمهور معمر سابق مصر و ۀ دسپوتیزم شرقی، حکومت های حسنی مبارک رئیس جمهورمثال زند

 –علی عبدهللا صالح رئیس جمهور یمن و بشار اسد رئیس جمهور سوریه استند که هریکی بیش از سی  و سابق لیبیا 

اکنون که  کرده اند. مختلف دروهای هانه برای بقای خود پیوسته مخالفان خود را به ب قدرت باقی مانده اند و چهل سال بر

های مدنی یعنی  عکس العملیکی از این کشورها دست به مردم در هر وشان به استخوان مردم رسیده است  کارد استبداد

دست به اعمال جنایت  تمام ، اینها با بیرحمیخویش ببینندسرنوشت  دیگر حاکم بر را و نمیخواهند آنها تظاهرات  زده 

خود  ومتحکبا مدرن ترین سالح ها کشتار جمعی برفرق مردم خود بمب می بارند تا چند صباح دیگر بر عمر  بار زده

عرب را محکوم به زوال کرده و باید از میان بروند و در دادگاه های مردم جواب  بیفزایند، مگرتاریخ این رهبران مستبد

کشیده شد و  اثر همین تظاهرات مردم از قدرت بزیر بارک برجنایت را بدهند. چنانکه حسنی م استبداد و آن همه ظلم و

 مشت وضربات  خانه برون کشیده شد و در زیر اکنون تحت محاکمه قرار دارد. در لیبیا قذافی با حالت فجیح از یک زیر

ای آنکشور در تمام شهرهمردم همه روزه  مارچ بدینسو لغت زدن مردم خود جان داد. در سوریه از ماه ها و قنداق تفنگ

                                            
 ۴۷۸، ص 1فرهنگ، ج -۸

 ۴۱۵ ،  ۵۱۸، ص 1فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج -۲

 ۴۱۷، ص۱فرهنگ، -۱

 ۴۱۲فرهنگ، همانجا، ص  -۷
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کنندگان جان می بازند، امانه بشار اسد به خواست  دست به تظاهرات میزنند و با آنکه روزانه ده ها تن از این تظاهر

خاندان اسد فروکش میکند. تا کنون بیش از  استبداد نه خشم مردم از ظلم و از قدرت کنار میرود و مردم تن میدهد و

مجروح  می وختلفات ز ده برابر اینها بزندان ها افتاده اند و چندین برابر اند وجان داده  انتن مظاهره گر هزار چهار

 ایان بخش اولپ .گرفت ندخواهن دست از طلب بر نکشند، دیکتاتور سوریه را از قدرت بزیر شده اند، اما تا
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