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 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  4112نومبر  دهمبرلین ــ      

 

  

 ــ سالی تاریخی در جغرافیای جهان9191

 لغ  لغمانی، خوراک م   جان کندن  

. برگزار کرد ی پر کش و فشهانیهالمان با یادها و یادد  ، را دولت ا4112، نهم نومبر روزدی

د جرمنی و زمینۀ اتحاد مجد   دهبرلین سقوط کر وفخَ مَ سال پیش، در همین روز دیوار  42دقیقاً 

زمینۀ گر هم هستیم، که دیخطیر رویدادهای شاهد  ،آن در همین سال پیش از .دنمورا فراهم 

هنظران احافظۀ کوتذهن و  اما ساخت، اهیرا م دنیاو تغییر نقشۀ جغرافیائی وحدت دوبارۀ المان 

 .نگه میداردغ ارف یکسرهاز آن خود را 

اشغالگر شوروی  بود که آخرین قطعات قوای 1191سال دقیقاً به تاریخ پانزدهم فبروری همین 

 ،گروموفبوریس جنرال . نداز وطن ما خارج گردید آمودریای آهنین ق پل یامپریالیستی از طر

ین فردی از بولیک آخروروی در افغانستان بود، به شکل سمندان اردوی اشغالگر شمکه قو

به یادم هست، که در تلویزیونهای جهان . ترک میکرد خاک افغانستان رااردوی سرخ بود، که 

روسی با چه اشغالگر دادند که قوای میو نشان دادند؛ میرا مکرر اندر مکرر نشان  این صحنه

به یادم مانده است، که وقتی  هم خوبو . ا را ترک میگفتندی وطن مشرمساری و سرشکستگی

گوئی ضرب . نظر نکردگروموف در همان پل آمو با پسرش پیوست، حتی یکبار هم به عقب 

یک بار روی خود را دور میداد و الاقل  تاوده بود، رال روس را ربشست این شکست زهرۀ جن

 !!!آغشته بود اک پاکی را که ده سال مکمل با خونپوزش میخواست؛ خ افغاناناز خاک پاک 
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 ام رویدادهای تاریخیی بود که اندرشکست روسیۀ سوسیال امپریالستی در افغانستان، سرآغاز تم

و زیر و  رگونپا و آسیا را دگاروی جغرافیائو نقشۀ  ندبه وقوع پیوستو سالهای بعدی همین سال 

کسانی و ممالکی که در اروپا و آسیا از برکت شکست شوروی در افغانستان، شاهد . ندساخت زبر

، حتی یک بار هم سر در گریبان آزادی را به آغوش گرفته بودند عروس خوشگلپیروزی و 

جهانی را از قید اسارت روس آزاد که  ،یفرو نکردند، تا از فداکاریهای افغانان در جنگ تأمل

آمیز و انقالبهای  لحصبات الانقح باصطالاینها فکر کرده بودند، که . تشکر کنندساخته بود، 

 هم خون نشد ـ یعنی انقالباتی که طی آن بینی کسی ـ و غیرهم و سفیدنارنجی و ارغوانی و زرد 

 . ندودایشان را به مراد رسانیده ب

، هر طور دلشان میخواهد رویدادهای تاریخی را ثبت تاریخ کنند؛ من نگاران بگذار که تاریک

ثبت  ،بیش و کمکم و زیاد و مگر بدین باورم که تاریخ از خود وجدانی دارد، که در آن هر 

بگذارید، که . وایش مکتوم نمیماندپر چشم تیزنگر و بیاز میگردد و ذره ای از خیر و شر 

؛ ما افغانان مگر خود غوطه ور بمانند فراموشکارسپاسان در اوقیانوس غرور بی معنی و نا

پیمان وارسا و سرنوشت  و ــ به شمول اتحاد دوبارۀ المان ــمیدانیم که سرنوشت اروپای شرقی 

ضرب و و از برکت  غانستاندر میدانهای جنگ اف در آسیا لطۀ شورویممالک تحت س   سرنوشت

 !!!ه استگشت مسجلشمشیر دالوران افغان 

، در ارتباط این همه تحوالت عظیم اروپائیو باصطالح چیزفهمان المانی و سیاستمداران 

قطعی میدانهای قاطع و د، ولی از رول گشته انقائل  یرولهر خس و خاشاکی برای تاریخی، 

 لهایوقتی این همه ناسپاسی را میبینم، همان ضرب المث. نگ افغانستان یکسره طفره میروندج

 :مشهور کابلی به یادم می آید، که

ـلجان کندن لغمانی، خوراک م    !!!غ 

 و

 ی خورده نان و مسکه؟؟؟سکه، ک  نده جان و ج  ک   یک  

، مگر ندرسید و بستر گرمبرکت جانفشانیها و فداکاریهای آزادگان افغان، جهانی به نان و نوا ز ا

  !!!ندماندنشسته نرم  در خاکستر   خودکاران، جانفشانان و فدا

 که ــ یگانه فردی بود که بدین باور بودشاید و او  ــ روشنفکر المانی مگر فردی بوددر بین تمام 

پیتر شل "المانی،  این مرد دلیر. اعتقاد خود را در همه جای بدون ترس و لرز بر زبان می آورد

شمشیر "که در یکی از کتابهای پر آوازۀ خود به نام  ،نام داشت Peter Scholl-Latour "لتور
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ی جهان این طور بیان افیاافغانستان را در زیر و زبر کردن نقشۀ جغررول جنگ " اسالم

 :میدارد

 ، تکانی به تاریخ داده شود؟؟؟وکشددره های هن که از ،که باور کرده میتوانست»

 *«!!!تجزیۀ امپراتوری شوروی آغاز یافت، که مینجا بودهدر  ؛بلی

      

 

، Peter Scholl-Latour "تورل لپیتر ش  "اثر  Das Schwert des Islam  149صفحۀ ــ * 

 مقیم میونشن Wilhelm Heyne انتشارات 

به تاریخ شانزدهم آگست  ی االصل جرمنی،و مؤلف فرانسو پروفیسرنامه نگار، ، پیتر شل لتور

 فت؛سالگی پدرود حیات گبه عمر نود و یک  ، 4112، امسال

 !!!جاودانو یادگارهایش باد گرامی یادش 

 


