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  دو نمونه از حساسيت و عکس العمل ملی ما

 در مقابل اجانب 
 

با عکس العمل  ، کهغالباً طرف تاخت و تاز اجانب قرار گرفتهدر طول تاريخ وطن عزيز ما 

من دو نمونه از حساسيت  .تاريخ درج است ۀھمه در سين و ستمواجه گرديده ا شديد ملی ھای

 .مدتيست در حافظه دارم بيان ميکنم لگران که ازارا در مقابل اشغ مردمم

مستقر  يزات ھوائی و زمينی در افغانستانھزار عسکر روس با تمام تجھ بيش از يکصد: اول

ھا عساکر روس س9ح راھيدر سرکھای عمومی و چھار کوچه،پس چه ووھر ک در ،گرديده اند

روس چوچه ھای  .دنمملکت مشاورين روس رول مھم دار ۀدر ادار .ديده ميشوند وشبر د

بزرگ  ۀھمساي ما تنھا نيستيم،که ميکشد  نعرهببرک کارمل مرتب ؛ وطنی در شور و شعف اند

اھالی در خانه ھای  .ستھاھا و رفت آمد مردم بدست روس کنترول جاده .ستشمالی ما با ما

سه چھار نفر  ،خانه ھا باز ميشود وازۀروز و شب در اه در طولھرگاه و ناگ خود آرام ندارند،

اقھای خواب زنانه تحتی ا اقھا،تميشوند و تمام ا سه نفر حزبی وارد خانه ھای مردم روس با دو

و ت9شی ميکنند و بعضاً آنچه  نمودهلگد مال  ھای کثيف عسکرینه با بوتمردانه را نا انسانا و

 .چرا گفتن نيست کسی را مجال. ندخوش شان بيايد بر ميدارند و ميرو

بچه ھای نوجوان دور شان  تانکھای روس با عساکر ايستاده است، ھادر جاده ھا و چھاراھي

 بعضی ازين .شاخ با اشاره افھام و تفھيم نمايند جمع ميشوند و کوشش ميکنند با اين غولھای بی

آنھا ميدھند و چيزی يا ساجق به  ی سگرت وبعضی يک قط جوانان به آنھا ريشخند ميکنند،
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اگر از  .شدت و ظلم بيشتر عمل ميکنند ھا باسف روادر اطر .قيمتی تر از آنھا ميگيرند بھتر و

مجاور را ويران تمام آن خانه و خانه ھای  فير عليه آنھا صورت گيرد، پشت ديواری يک

اينکه  ۀرا به بھان باغھا صورت بگيرد آن جنگل را ميسوزانند، جنگلی فيری اگر از. ميکنند

ريشه برکندند و ظلم  در شمالی تاکھای انگور را از .ويران ميکنند ،نجا پنھان نباشدآکسی در 

 .اوج خود رسيده بود ۀمرد به نقط شان باFی زن و

قيام عمومی بود که اوFً در اما مملکت آماده و آبستن  کاخ نشينان به خورسندی تماشا ميکردند،

را با کاخ کرملين  رژيم خلق ــ پرچمصورت گرفت و در ھرات و ديگر وFيات  بعداً  ،کابل

محاربوی بزرگی  عرادۀدر چنين حالی در يکی از کوچه باغھای شمالی  .يکجا سرنگون کرد

توجه ميشود که روسھا م باری يکی از .س9ح بدوش محافظ آن ھستند يستاده و چند نفر روسا

ند و بعداً يک جرقه نميک ءاعتنا .کوچکی در حرکت است ءشی ،عظيم ۀدر زير اين عراد

ی بينند از چار طرف روسھا سر فرود می آورند و م .را جلب ميکند انش روشنائی خفيف نظر

ی گوگردی بدست دارد و پاھايش برھنه است قط تن بر یپيراھن دراز که يک طفل پنج ساله که

بسوزد که الی ختم  زمانی تا ،ميبرد ترمو يک تار گوگرد را روشن ميکند و در زير بادی دارد،

ست که به اين کار ميکند و ساعتھا ديگر گوگرد را روشن ۀحرارت بدستش برسد و آنگاه فليت و

تا  .ست بدست نمی آوردا محاربوی عرادۀکرد مطلوبش را که حريق  ۀتيجنمشغول است و 

 ۀآيد و جانب خانبرمي جنگی موترعصبانيت از زير  ميشود آنگاه با خ9صھايش اينکه گوگرد

ی با ديگر اين صحنه را روسھا به غور مراقبت کردند و با تعجب يکی .يشودخود روان م

 ارش وقوف يافته و بازران که از آنجا ميگذشت به اين گحکايت کردند و ھم يکی از وطندا

  .دديگران حکايت کر

  :جنگ ميوند دوم،

و پياده  سردار محمد ايوب خان بيرق جھاد ببست و با دوازده ھزار نفر سواره1880 در جون

قندھار  و از راه فراه و گرشک به استقامت .نظام و سی و دو توپ از شھر ھرات خارج گرديد

اين سپاه در بيست جوFی نزديک ميدان ميوند رسيد و در دشت خشک و بی آب  .بحرکت افتاد

نفری خود قب9ً در کناره دريا وضع ھزار قشون دوازده  زيرا جنرال برروز با. معسکر گرفت

ين حال سه کندک ع در قوای انگليس را تعبيه کرده بود و ۀتوپخان وکرده  ارالجيشی اختي

 .خان پيوست سپاه سردار محمد ايوب عساکر سردار شير عليخان به

 ۀرفع احتياج آب خوراکه مشغول تصفيطلب و سپاه ھرات برای مردم داو ھزار نفر از شش

مدت  .و ستور بيارميدندای در نزديکی معسکر گرديدند که آب جاری شد و سپاه  کانال مخروبه

اما  .روز ھفتم سپاه ملی به حرب عمومی آغاز کرد .شش روز ھردو سپاه مقابل ھم قرار داشتند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

کرد و قشون ملی در ميدان ھموار مثل برگ درخت  شدت فعاليت میه دشمن ب ۀتوپخان

 ميريخت و عده ای از افسران

م ھراتی که دور سردار محمد منظم و غير منظ ۀآنگاه چار ھزار سوار. ادت رسيدنددلير به شھ

اينھا  و .خان ايستاده بودند در سه ستون در سه جھت دشت بتاختند و از نظرھا دور شدند ايوب

و  .دشمن رسيده بودند ۀھساعت در عقب جب عظيمی دور خورده و در مدت يک ۀدر داخل دائر

اين  .نديدعساکر انگليس محصور گردپيشروی و عقب دشمن آغاز گرديد و افغانھا از  ۀحمل

ست و پنج نفر يفقط سردار شير عليخان با ب بامداد تا عصر دوام يافت، ۀجنگ که از طليع

را به شھر قندھار برسانند و بيراھه توانستند خود  مسلمانی از و انگليس آنھم به لباس افغانی

درين جنگ مشھور که پشت حکومت  .س را به جنرال برايمروز برسانندخبر انعدام سپاه انگلي

 ۀکرده بودند و داستان م9لی دوشيزافغان ھم شرکت  گليس را در ھند به لرزه در آورد زنانان

ملی را در عوض بيرقدار کشته شده در شانه  جوانی که در ميدان جنگ ميوند بيرق سپاه

 .ت کردأھمين جا نش ميکشيد و مردان را تحريک ميکرد و طعنه ميداد از

افغانستان در مسير تاريخ تاليف جناب مير غ9م محمد غبار تا اينجا آنچه نوشتم نقل از کتاب 

 اما .بود

 :آنچه من شنيده و در سينه حفظ داشتم چنين است

ستند به ار زخمی که ھردو در حال جان دادن گرمای نيم روز دو نف در دشت سوزان ميوند در

مرد افغان  .استافغان و ديگرش انگليس  ھاکه يکی از آن ،ھم افتاده انديک متری کنار ۀفاصل

 و زخم و دچنان قھرش بجوش می آيد که در که آن ديگر انگليس است، که ميفھمد ھمين

اFی را ب ميکند و خود طیيک متری را به سينه  ۀو فاصل را فراموش ميکند ريزی خودخون

دھن باز ميکند و . ش در حرکت است ميرساندسبز ھایسر انگليس زخمی که ھنوز چشم

که . نچه قوت داشت فشار ميدھدخود ميگيرد و آ دندانھای باFئی و پائينی ش را در بينتکقانقر

 .دو ديگری رھسپار دوزخ ميگرد يکی رھسپار جنت .ن واحد ھردو جان ميدھندآدر 

ھای خاطرات محاربوی کتاب ميدانند و در ست بدانند،بينند و آنچه ميباين صحنه را ميھا ايانگليس

 .مينمايند خويش درج
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