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 ۹۰/۹۰/۴۹1۲        اکبر یوسفی دوکتور محمد  
 

 !فقدان حافظه و" مهاجر سیاسی"احساس غربت 
 (بخش اول)

 

ردم این سرزمین  را در بحران سپری نموده، م" چهل سال"عذاب کشیدۀ افغانستان، اینک بار دیگر اضافه از ر کشو
، تضمین "ناقص"تا همین لحظه هیچ قدرتی در داخل و خارج، به تنهائی و گروپی . یده اندغلتدر خاک و خون 

آیندۀ . را به آنها نداده و داده هم نخواهند توانست" ختم خونریزی" و فضای " صلح آمیز"شرایط یک حیات " تأمین"
ین زمانی تضمین خواهد شد، که همزیستی و همبستگی بین همه برای مردمان این سرزم" صلح و آزادی"حیات  

نیروهای اجتماعی این سرزمین، بر اساس تعقل و روحیۀ انسانی، در جهت احترام متقابل و احترام به کرامت 
 .سیاسی از ثبات الزم برخوردار گردد -، عاری از هرگونه تبعیض، تحقق یابد و حیات اجتماعی "انسان"
 

دلتنگی دوری از "و " احساس غربت"اینکه مردم ما در داخل کشور، به حالت غم انگیز بسر می برند، عالوه از 
. است مبتال ساخته" هومسیک"را نیز، به نحوی از انحاء، به مرض " مهاجرین سیاسی"عدۀ قابل مالحظۀ "  وطن
من، از ذهن آنها نیز، به یغما برده را هم، همین امراض مز"  واقعیت بینی"مشاهده می رسد، که  گویا ه چنین بهم 
نظرداشت منافع عامۀ  زیرا شیوۀ برخورد آنها با مسائل مبرم جامعه، چنین تصویر بدست می دهد، که گویا در. باشد

درین  مصروفیت و مشغولیت ذهنی، هستند افراد معلوم الهویه . مردم را هم از ذهن و عادت آنها، نا بود ساخته باشد
دروغ های هر چه "را طبق دلخواه با " سیاسی –سیستم های اجتماعی "تخیل بسر می برند، که گویا ای که در چنان 

طرز تفکر بخصوص "و " عادت"آنها بنابر چنین . خواهند توانست" سرنگون"و یا " آباد"، "بزرگ و تکرار دائمی
" تقبیحی"و یا  " تخریبی"و " وصیفیت"مفاهیم متضاد اعم از " تبلیغ"، همواره تالش می نمایند، تا از طریق "آنها

پوشیدۀ خود  اجتماعی  مورد نظر، در حال و  گذشته، به اهداف ممکن سر –علیه  افراد و شخصیت های سیاسی 
درین جهت، . برای خود شان جست جو نمایند" راحت"درین  راه، ممکن در فکر آن باشند، تا لحظۀ . ها، دست یابند

نسبتاً یکنواخت،  تهیه شدۀ قبلی، می " کلیشه های"به  تکرار " میل"ل و در ماه، طبق در برخی از مسائل، در هر سا
 .پردازند

 

در " بازار یابی"یا " مارکیتینگ"آنها، که از طرق معمول، " شهرت طلبی"در شیوۀ نویسندگی و استفاده از طرق  
" متصور" ز داشتن کدام هدف  شخصینیز استفاده می نمایند، عاری ا" شغل ٌپر عاید"شهرت و " مقام"جست جوی 

در . خاص خود می باشد" بدی های"و " خوبی ها"تأریخ کشور ما، مانند هر جامعۀ دیگر دارای  .بوده نمی تواند
امنیت "و " صلح"، در آن نهفته است، تا در راه برگشت "دوست صلح"چنین شرایط، تقدم وظایف انسان های 

دستآورد "و " نقایص"، "کمبودی ها"، "بد"و " خوب"موضوع . صورت گیرددر سرزمین افغان ها، عمل " اجتماعی
هیچ . سپرد" تأریخ"مستند، به قضاوت عادالنۀ " حقایق"و " فکت ها"هر مرحله را باید با ذکر " افتخارات"و " ها

شخصیت های  فرد حق ندارد که آگاهانه و یا نا آگاهانه، به حساب تأریخ حیات دولتی  در کشور و هم در رابطه با
و افتخارات کشور، " حیثیت"را  بدست نشر بسپارد، که بر " حقیقت"اجتماعی  کشور، مطالب دور از  -سیاسی 

بحیث فرد جامعه حق دارد، نظر خود را ارائه نماید، اما نه . صدمه زند و یا به جهت واقعیت پوشی قدم بردارد
مضر تر و تمسخر آمیز تر از همه اینست که افراد نا شناس  .دروغ گوید و نه بر شایعات دشمنان مهر تأئید بکوبند

های غیر دقیق، از زبان " آدرس"نیز، بنظر می رسند، از " حدی مشکوک الهویه"درین اواخر بیشتر از قبل،  که تا 
طوری منتشر می سازند، که گویا، چنین حرف " زرق و برق"، حکایات بی معنی را، آنهم با "سران دولتی سابق"

 حرف های آنها، آنقدر بی. بوده باشد" بین المللی"دولت وقت در مناسبات " مشی رسمی"بی معنی، شامل   های
 .ی نمی تواندیمعنی است، که ارزش تبصره را کما

 

بجای اینکه بیشتر توجه به مسائل اساسی جامعه در هر مرحله داشته باشند، ترجیح می دهند، تا بیشتر بر اشخاص 
با مدارج نزدیک به " مقبره های طالئی"د، یا برای شخصیت های دیگر که خود می خواهند، تاخت و تاز نماین

 . چنین متون می تواند، بر نسل جوان کشور ما، عاری از اثرات نامطلوب و منفی نباشد. ترسیم نمایند" پیغمبری"

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_ehssas_ghurbat_1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_ehssas_ghurbat_1.pdf
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" علل و ریشه های"همانا  خونین مطرح می گردد،" بحران"یکی از موضوعاتی که در مدت بیش از چهار دهۀ این 
کشور ما و چه هم در " سطح داخلی"عالوه از اینکه تا اکنون  چه در . است" خونین"و " بحران طوالنی"اصلی این 

، دقیق ارزیابی نشده است، جامعۀ عام و صدمه پذیر ما، در تمام این زمان اقالً از "ریشه ها"این " بین المللی"سطح 
کسانی " تبلیغاتی"و اظهارات پراکندۀ " ذهنی"و تصورات " افراطی"انواع افکار " مهجو"مورد " اطالعاتی"جهت 

 .  هم قرار گرفته است، که بغیر از خود خواهی و کینه توزی چیز دیگری در سر نمی پرورانده اند
 

، در "خیتأری"های " فکت"را، با برخی از " اخیر"بحران " آغاز"، "دیگران"هستند صاحبنظرانی که در تفاوت با 
، "پادشاهی چهل ساله"این . انجام یافت" سردار محمد داوود خان"، "کودتای سفید"می بینند، که با " سقوط سلطنت"

، در دهۀ سی قرن بیست میالدی و متعاقباً در شرایط و "هرج و مرج ها"و " اغتشاش"و " ختم یک بحران"بعد از 
گردیده "  آنها، برقرار" فضای جنگ سرد"و " ن دو قطبیجها"و پس از آن هم که در " جنگ دوم جهانی"جریان 

بود، چنان حالتی مسلط گردیده بود، که محققان و صاحبنظران خارجی  هم چنان در وجود آن رژیم در کشور و در 
غیر پیش بینی " بحرانات"، "خونریزی"بدون " مرگ"این . را نیز می دیده اند" ثبات سیاسی"منطقه، یک نوعی از 

 . ببار آوردشده را 
 

خود را می داشته " مخالفین"و " هواداران"برای نویسنده قابل درک است، که در هر واقعۀ سیاسی در هر جامعه، 
، ممکن "انحرافی"، "نویسندگان"و " صاحبنظران"که بسیاری از " آموخت"برای ما " مهاجرت"تجربۀ زمان . باشد

ه به فامیل های خود آنها باشد، که ب" ضرر مالی"احتمال  ورود انگیزه هائی را در ذهن داشته باشند که ناشی از 
در تحت تأثیر همچو منافع شخصی، ممکن است، . ، شناخته شده می تواند"نفوذ فامیلی"شمول احتمال از دست دادن 

. و تشدید و توسعۀ آتش کنترول نا شده، قادر به هضم معقول وقوع حوادث ناگوار نبوده باشند" سقوط"در مرحلۀ 
محتمل است که همین حالت هم موجبات عکس العمل های آنها را  فراهم ساخته باشد که در نوشته های آنها، 

آنها ممکن  نتوانسته باشند، حتی درک و تحمل تکیه کالم معمولی مردم ما را نداشته باشند، که می . محسوس است
اگر چنین حالت صدق نماید، در ." وزدوقتی جنگل دستخوش حریق می گردد، تر و خشک در آن می س: "گویند

 .زمان ما هم  مطابقت ندارد" شرایط"آنصورت افکار و نظرات آنها، با 
 

شان، بیشتر به " فردی"برای نسل جوان وطن خطاب نموده، از ایشان تقاضا بعمل می آید،  تا مطابق نیازمندی  
متوجه باشند که . احتمالی، باور نداشته باشند" ارزیابی های غرض آلود"منابع نشراتی معتبر مراجعه نمایند و به 

استفادۀ الزم و کافی نمی " علمی"ز سنجش های دقیقتر آنها از گذشته، عالوه از اینکه ا"  یادآوری"برخی ها در 
عبارت دیگر ه ب. و مبالغه آمیز هم کار می گیرند" کلمات پر زرق و برق"تحریری از " متون"نمایند، برای زیبائی 

، مرتکب ترسیم و هم به تکرار همان "گذشته"بر مردم ما، در  توصیف از حاالت " روزگار بد"به نسبت تداوم 
احیای . یاد می کنند( Nostalgia" نوستالجیا"مفهوم ه ، ب"اروپائی"نیز می پردازند، که بزبان های " خیالی"تصاویر 

و نشر آنرا، بخصوص در جهان امروز، نمی توان مانع شد و تحقق " بازگشت گذشتۀ دوباره در آینده"امید " ذهنی"
لف، مردم ما را در انتظار مانده است و جز خواب و اخیر تا اکنون، در وقفه های مخت" بحران"آنهم، از همان آغاز 

 .در دشت های سوزان چیز دیگری بوده نمی تواند" سراب"خیال و تصویر مانند 
 

یا مناقشه روی مفاهیم و یا " جدال علمی"، عالقمندی به "مجموعۀ از مهاجرین"هدف ازین نوشته این نیست، که با 
داده شود، بلکه بر خالف، واقعیت امر اینست، که بر حسب تصادف، حین عک العمل در برابر اظهارات آنها، نشان 

" مقطوعات"جست و جو، اسناد منتشر شده در منابع مختلف، مطالب متعددی دریافت شد، که در یک مجموعۀ از 
ی مطلبی که یافت شد، گزارش. این اسناد را، یک دانشمند متوفی نگهداشته بود. روزنامه ها و مجالت وجود داشت

 Staff reporter of THE WALL STRET") وال ستریت ژورنال"و نمایندۀ " هیأت تحریر"است که، عضو 
JOURNAL, By PETER R. KANN ) ،"م، بر آن دیده 1۰۲۱دسمبر  ۴۲، تهیه نموده و مهر تأریخ "کان. پیتر ار

سال  ۱۹پ آلمان نیز در شماره چا" شپیگل"مشابه با این منبع،  قریب شش ماه قبل ازین گزارش، مجلۀ . می شود
کشور خشک و بایر در هندوکش "می نویسد، که " آخرین دیدار"، نشریۀ آن در تحت عنوان ۹۰م، در صفحۀ 1۰۲۱

در جائی ازین متن مفصل هم چنان تذکر " رهبر کودتا، داوود متحد کریملن علیه چین شناخته می شود. جمهوری شد
می خواهد . ولد، پسر کاکای  و شوهر خواهر پادشاه سقوط داده شده می باشدرهبر کودتا، از نگاه ت: " رفته است

م، بحیث آمر اردو ایفای 1۰۱۰جنرال که در سال . افغانستان را از نگاه سیاسی، با یک دست قوی رهبری نماید
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ستان در آنوقت   قوای هوائی افغان... وظیفه می نمود، از پادشاهی در برابر یک قیام  دشمنان پادشاهی، دفاع نمود 
همه از جانب شوروی ها، تعلیم و آموزش دیده . نفر بنابر اطالعات همین منبع، در تشکیل آن داشته است"  ۰۹۹۹"

است که سیستم ها، شخصیت  یک حقیقت آشکار. چنین گزارشات مشابه در سائر نشرات خارجی منتشر گردید. اند
میت آنها، مؤفقیت ها و ناکامی های سیاسی می داشته باشند، در ها و مسئولین دول عالوه از اینکه در دوران حاک

 .همه عمر در یک موقف سیاسی ثابت و ساکن باقی  نمی مانند
 

" فکت ها و حقایق"که در سطور فوق ذکر شده است، هم چنان حد اقل " وال ستریت"حال برای اینکه از روزنامۀ  
" انگلیسی"از آنوقت، برای خوانندگان محترمی که اگر به این منبع و منابع دیگر دسترسی نداشته باشند و یا به زبان 

 .  تقدیم می گردد" دری"به " انگلیسی"له، از زبان امق این" غیر رسمی"آشنا نباشند، تهیه شده بتواند، ترجمۀ 
 

، در جمالت کوتاه "سلطنت"نظرداشت حقایق بی شمار قبلی، همین ناظر حوادث، چند ماه بعد از سقوط  اما با در
روسیه به افغانستان، در عرصۀ سیاست خارجی را با " طمع"و " اهمیت "قبل از متن گزارش منتشره، در مورد 

نیز دانسته است، تا بدرستی  خوانده و مشکل "  غیر واضح"ارائۀ سواالت، ضعیف پرداخته طوریکه تصویر آنرا 
اتحاد "افغانستان و "در مناسبات بین دولتین، وقتی مناسبات " جهات تشریفاتی"صرفنظر از . نموده بتواند" تجسم"

، از "نیمۀ دهۀ پنجاه قرن بیست"، بخصوص بعد از "رژیم سلطنتی افغانستان"را با " جماهیر شوروی سوسیالیستی
، "مسکو"در نظر داشته باشیم، که مصادف با اولین سفر پادشاه افغانستان به  م،1۰۹۲همه مهمتر بعد از سال 

های " فکت"، صرفنظر از همه "شوروی"شناخته شده است، الهام بخشندۀ حقایقی است، که باید برای رهبری وقت 
افغانستان، شمول تبلیغات مخالفین و هواداران سلطنت، سقوط رژیم پادشاهی در ه منتشره در مطبوعات خارجی، ب

از جانب دیگر تبصره های گوناگون مفسرین خارجی، در همه منابع، موضوع . بوده باشد" خبر غیر مترقبه"یک 
آن سقوط ،  نیز تذکر می دهند، که برای برخی ها، "بزرگ"مفهوم ه را در خاندان سلطنتی ب" روابط خانوادگی"

مدعی بوده اند، که . افغانستان آنوقت شناخته می شده استدر حاکمیت " آرایشی"و یا " ییروبنا" تغییر"بعنوان یک 
حاکمیت " حفظ"تعیین نموده بودند، گویا هدف " حاکمیت"در نام " فریب مردم"را فقط، بخاطر " جمهوری"گویا 

عواقب بعدی، حوادث را بطور دیگری، در صحنه وارد . ،  بشکل دیگری تعقیب می شده است"قبیله"و " خاندان"
 . ساخت

 

به انکشاف و  ، رژیم سلطنتی افغانستان، در مقایسه با کشور های رو"جنگ سرد"هر جهت، در شرایط فضای  از
" سیستم جهانی"جهان کشور های کم انکشاف، دارای مناسبت خوب با هر دو "عقب افتادۀ دیگر، بطور مشخص در 

در افغانستان، یعنی در  " سلطنت"سقوط  نخست به متن ذیل توجه نمائید، که قریب شش ماه بعد از لطفاً . بوده است
مداران  قسمت های از پیشگوئی های آنزمان را باید، قدرت. منتشر شده است"  جمهوری"زمان حاکمیت جدید، 

 :با ترجمۀ متن چنین تقدیم است" والستریت ژورنال"عنوان مطلب در روزنامۀ : وقت، خود مطالعه نموده باشند
 

 «یک زمین وسیع بایر»
 

روس ها طمع افغانستان را دارند؟ اگر چنین باشد،  خیلی دشوار است، تا مجسم ساخت که  آیا»
 چرا؟
-- 

 .عالوتاً فقدان آب، فقدان صنعت و قلت مکاتب –دیت و  اهمیت کشور یدر حقیقت،  فقدان مف
 --

 «منگول ها و چنگیز خان
 

هم رأی و هم "ملی، حمایت های جمعیت های حاضر و ناظر در همه جا، عکس های رهبر کبیر  -کابل، افغانستان»
چهره های مهیب و ترسناک ډگروال ها با . به نمایش گذاشته اند" ارکستر وار"و " نا گهان"مردم را بطور " نظر

مراسم رسمی، از به زندان انداختن . در گردش اند" رسیدس جدیدیم"عینک های تاریک، سوار در موتر های 
ت براه انداختن اصالحات اجتماعی وسیع با سخنان پر آب و تاب بلند پروازانه جریان ، تا  تعهدا"دشمنان دولتی"
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تبلیغات جنون آمیز ایجاد سوء ظن شدید و هذیان . عساکر با ماشیندار های خفیف در شانه در حال گردش اند. دارد
ی نگران، تاجران و گوئی توأم با فقدان بصیرت علیه دشمنان داخلی و خارجی، موسیقی جنگی ، دیپلومات ها

 .متصدیان عصبی و تانک های صدمه دیده، فضای حیات کشور را مجسم می سازد
 

 banana)« (کیله" )بنانا"جمهوری های »ها را در " کودتا"این همه، مشخصات قریب هر یک از مرحلۀ بعد از 
republic  )افغانستان سخن گفته شود، اما اگر در مورد کمبودی،  یگانه چیز درین روز ها در . نشان می دهد

 .مشاهده می رسده ب" کیله"فقدان 
 

، حکومت پادشاهی، پادشاه محمد ظاهرشاه ، که در یکی از سفر های غیر "کودتا"گذشته، " آگست" ۴۱تأریخ ه ب
حکومت جدید، لغو پادشاهی  و مسیر نوعی از . رسمی و تفریحی در خارج حضور داشت، سقوط داده شد

 .ان اعالن داشتتی، و  خود جمهوری را در افغانسدیموکراسی را ملغ
 

سیمای . محمد داوود است –رئیس جمهور، صدراعظم، وزیر دفاع و وزیر خارجه  –رهبر جدید و کبیر ملی 
اما، با وجود همه مقامات و . سرسخت اوست که در دیوار دفتر، سیمای سر سخت پادشاه را تعویض نموده است

اطمینان و بدیهی است، که رئیس جمهور و غیره، داوود واقعاً  اویر، خیلی دور ازالقاب و تمام عکس ها و تص
در آنجا هم چنان یک کمیتۀ مرکزی وجود دارد، که در ترکیب آن، یک دسته یا . جمهوری جدید را  به پیش می برد

ها همه کی ها استند و هیچ کس مطمئن نیست،  که این . تعدادی از  ډگرواالن، جگړن  ها و حتی تورن ها شامل اند
اما  کم از کم بعضی از ناظران معتقد اند که آقای داوود، بیشتر سرکردۀ بزرگ . یا اینکه بصورت دقیق چه می کنند

 .ملی آنهاست، بجای آنکه رهبر کبیر ملی آنها باشد
 

 :خرس و شتر
 

هم پسر کاکا و هم شوهر خواهر  آقای داوود. برای اکثریت افغان ها، موضوع مؤفقیت پیچیدگی کمتر نشان می دهد
بدینترتیب برای اکثریت دهقانان و زحمتکشان ساده، فقط یک قدرتمدار دیگر در قصر . پادشاه سابق ظاهر است

 .بر تخت و تاج در کابل می نشاند است، که جنگ بر سر قدرت، پادشاه جدیدی را
 

دگان خارجی، غیر مقیم اینجا، طبیعتاً حوادث اخیر دیپلومات ها و نویسندگان ستونی اخبار و بطور مشخص انتقاد کنن
بعد از یک و نیم  ضرب المثل خرس روسی،. افغانستان را خیلی جدی تر، در مقایسه با اکثریت افغان ها پنداشته اند

 آن –روسی نشان می دهد، قریب به بلعیدن شتر افغان است  –ف دهن آنرا در سرحد افغان کقرن ترشح کردن 
 .ناظران و صاحبان نظرات انتقادی اظهار می دارند طوریکه بعضی

 
روس ها همواره از آغاز قرن نوزده  بدینسو، بمنظور توسعۀ نفوذ آن  به افغانستان، بعنوان گذرگاه، عالقمندی 

برتانوی ها سه جنگ را در افغانستان انجام دادند،  که اقالً بطور قسمی برای حفظ  روس ها در خارج .  داشته است
هرگاه تنها از نگاه نزدیکی، در نظر گرفته شود، ممکن روس ها در دهه های اخیر، بحیث قوت . آن بوده استاز 

اما حکومت پادشاه ظاهر تالش های جدی  در پیش گرفت، تا افغانستان را تا . خارجی از نفوذ بیشتر برخوردار باشد
پادشاه  بطور آشکارا، بیشتر بسوی غرب  اما تمایل شخصی. یک کشور غیر منسلک نگهدارد ثحیه حد ممکن، ب

 .بوده است
 

 :اهمیت ممکن
 

، بیشتر جانبدار شوروی بوده (م1۰۰۱ –م 1۰۹۱)آقای داوود، بر اساس یادداشت  در بارۀ او، بحیث صدراعظم 
ن البته به همی. )سهیم بوده اند، در  شوروی تعلیم یافته اند" آگست"اکثریت افسران جوان که در کودتای . است

 . در مورد برخی ها فکر می شود که تحت نفوذ قوی شوروی قرار خواهند داشت(. منوال، اکثریت افسران افغان
 

مانند . )پاسداران و نگهبانان شوروی، هم به نسبت رشد تبلیغات و بیانات مارکسیستی، نقاط مثبت حاصل می نمایند
شمول افراد رسمی شوروی در محاکم، ه شوروی، ب با مواصلت تعداد کثیر مشاورین نظامی جدید(. کمیته مرکزی

هم چنان در محافل و دعوت های سرد و کمیاب نا راحت کننده، در چهره های دیپلومات های خارجی برمال می 
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وضاحت از اهمیت برخوردار می بود، هرگاه افغانستان زیاد با اهمیت و از وزنه ه تمام اینها، ب. گردیده است
 .برخوردار می بود

 

قدرت های بزرگ متمایل به اندیشه های استفاده از افغانستان بعنوان نقطۀ اتکاء در مشوره "  ستراتیژیست های"
، متمایل به طرز دیدی اند،  که حادثۀ سقوط رژیم "ن های دومینویوریسئت. "توازن قوا در جهان می باشند های حفظ

یعنی ناظران آگاه ()Petro –Pundits" )پندیتس –یترو پ. "در افغانستان، اثرات بر ایران و پاکستان خواهد داشت
متمایل به  نوعی از مساوی قرار دادن نفوذ شوروی را در کنترول کشور افغانستان، ( مترجم: حوادث در موضوع

 .محاط به خشکه، با خلیج  فارس مساوی یا مشابه می نگرند
 

 :نظر واقعی و حقیقی
 

ه افغانستان بعنوان یک نوعی از نقطۀ اتکاء، که بر اساس آن، نظرات اما دید واقعی و حقیقت نشان می دهد ک
کمتر ( مترجم: تختۀ خیز" )سنگ پایۀ خیز"و یا " سنگ های دومینو"مشورتی توازن قوا نهفته باشد، یا بحیث 

 مزروع و هم با یک چند بازار واین کشور بیشتر بحیث یک ساحۀ وسیع، با دشت های خشک و ال. شناخته می شود
تعداد قابل مالحظه از اقوام  با دشمنی علیه یکدیگر،  با کمیت بزرگ مردم،  هوش و زرنگ، یک کانداران  تیزد

معذرت، یک مهمان و یا بینندۀ خارجی، ممکن است . روبرو با  فقر و بدبختی و سیاه روزی، به چشم می خورد
ها و یا هر قدرت دیگر را وادار ساخته باشد، که  قابل قبول باشد، هر گاه  ابراز تعجب نماید که چه چیز باید روس

 .بطور خاص افغانستان را بخواهد
 

منجمله  کمبود آب، زمین مزروع، صنعت و یک افراد تعلیم  –در افغانستان  فقدان و کمبود هر پدیده دیده می شود 
در ( ه حال یک کشور استیا این ساحه و قلمرو ، ک) این کشور . این وضعیت محصول ثبات سیاسی است  -یافته  

، (Aryans" )آرین ها"در جملۀ آنها، بطور نمونه از . جریان قریب سه هزار سال با جنگ ها روبرو بوده است
" باختری ها"، (Alexandrian Greeks" )اسکندر مقدونی یا یونانی"، (Achaemenids" )هخامنشی ها"
(Bactrians) ،"سلجوقی ها " (Seleucids) ،"موری ها "( (Mauryans ،"کوشانی ها "(Kushans) ،"ساسانی ها "( 

(Sassanians ،"هیپتالی ها" )یفتلی( )(Hepthalites ،"اعراب "((Arabs ،"صفاری ها "(Saffarids) ،"سامانی ها "
(Samanids) ،"غزنوی ها "((Ghaznavids ،"خوارزمی ها "(Khwarezmians)، "منگول ها "((Mongols ،
 " )ازبک ها" ،((Safavids" صفوی ها"، Moguls))" مغل ها" ،(Timurids)" تیموری ها"، Karts) )" کارت ها"

(Uzbaks  ،"ترکمن ها "((Turkomans ،"پارسی ها "( (Persian ،"ابدالی ها "(Abdalis)، "غلزائی ها "
((Ghilzais ،"سیکها "Sikhs))، "ییسدوزا " (Sadozai) ،"بارکزائی"(Barakzai)  برتانوی ها"و "(Britih.) 
 

تأریخ افغانستان، در دوره های سه هزار ساله، بطور  مناسب شرح حال جنگ ها و تحقیقات نظامی کشافان را،  با 
فقط بعنوان مثال باید در نظر داشت،  که بطور غیر استثنائی، واقعاتی هم . ویرانی ها، در حافظه نگهداشته است

، در سال Ghorid) )را " غوری"، با استفاده  از شربت زهری، شهزادۀ "پادشاه غزنوی "آغاز یافته است، که زمانی 
 .م بقتل رسانید 11۲۰

 

آنها پس از گذشت چند سال . اقدام نمودند" غزنوی ها"به نابودی  و ویرانی امپراتوری " غوری ها"بنابرین واقعه، 
مانند که از خاک غزنی با خون غزنوی ها تهیه شده " سمنت"پیروزی را با مواد  ۀبه اهداف خود دست یافتند، منار

زیرا امپراتوری غوری، در دست . مدت طوالنی پای بر جا نماند همنار.  بود، اعمار نموده، جشن گرفتند
را تا زمانی آنها به نوبۀ خود دوران ظلم و ستم، جزا ها و غارت ها . به ویرانه مبدل گردیده است" خوارزمی ها"

پرداختند و پس از دزدی تعدادی از شتر ها " منگول، چنگیز خان"به توهین زمامدار  باالخرهپشت سر گذاشتند، که  
 « ...به سوختاندن ریش های یک عده از فرستادگان و پیغام آوران  او دست بردند

 

 ...ادامه دارد
 

 
 


