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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 Political Satire  سياسی طنز

  
 

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  )مقالۀ دوم (

                                                                                                                 
 

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                         
  ٢٠٠٨ فـبروری ٢٦برلين، 

  
  
  
  

  جنگساالران خاکباز
  و

  الرانهخاکبازيهای جنگسا
  

  طنـــــــــز  جـــدی
  

کارتونيست ماهـر افغان آقای عـتيق شاهـد ، . توجهم را بخود جلب کرد" کابل پرس"کارتونی در سايت 
بی "ــ ولی " شاخدار"چهار تن از جنگساالران مشهور را در هـيئت اصلی و واقعی ايشان، يعنی در هـيئت 

ه از نوک شاخشان خون هـويداست، دو کودک کوچولو و دست  جنگساالران چهارگانه ک. ــ ترسيم کرده" ُدم
  . گردانيده  و خود به تماشا نشسته اند" خاکبازی سياسی"پروردۀ خويش را مشغول 
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  :لمۀ جنگ ساالر اندر باب ک
  

  Kriegsherr  انگليسی و  Warlordترجمۀ تحت اللفـظ لغـت ظاهـرًا جديدالوضع " جنگ ساالر"کلمۀ 
اين لغت  را مترجمان ايرانی برای کلمات فـرنگی باال وضع . المانی و معادل های ديگر فـرنگی آنست

 را ترجمۀ باللفـظ Warlordپيديا کلمۀ ويکی . کرده  و وارد ادبيات سياسی و نظامی زبان دری ساخته اند
ويکی پيديا در تعريف . است" سردار و ساالر جنگ" ميداند، که در معنای Kriegsherrلغت المانی 
Warlord  چنين آرد " جنگساالر" يا:  

  
 قـدرت و کنترول ،به آن سردستۀ نظامی و سياسی اطالق گردد، که در يک منطقۀ محدود" جنگ ساالر"« 

  ».گرفـته باشدرا بدست 
  

المانی ) سردار جنگی (Kriegsfürst" کريگس فـيورست" و معادلش Kriegsherr" کريگس هـير"کلمات 
معموًال به صاحب منصبان و افـسرانی  اطالق ميگرديد، که بر عـالوۀ دروس عادی حربی، دروس بلندتر 

حب منصبان را در اصطالح چنين صا. را نيز فـراگرفـته و ظرفيت  باالتر نظامی را کسب ميکردند
  .ميناميدند" ارکان حرب"عـسکری افغانستان 

       
 ــ   Diadochاز کلمۀ يونانی " جنگ ساالر"يا به اصطالح امروزه " سردار جنگ"بسيار حدس ميزنم که 

  :است ــ  برخاسته باشد ،  بدين شرح " قائم مقام"و " جانشين"و " خليفه"که اصًال در معنای 
 سالگی در بابل دفعتًا پدرود حيات ٣٣ قـبل از ميالد به عمر تقريبًا ٣٢٣در مقـدونی در سال وقـتی اسکن

گفـت ، جنگ و نزاعی بزرگ بين جانشينان وی بر سر زعامت بر قلمرو وسيع وی درگرفـت ، که سال 
  .های متمادی را در بر گرفـت

  

  
  

 )١(مجسمۀ سر اسکندر کبير 
  

است که بعد از جنگ های متوالی خانگی بين جانشينان " سلويکوس"ستان از همه مهمتر برای تاريخ افغان
اسکندر مقـدونی يا اسکندر کبير، زمامداری قـسمتی بزرگ از امپراتوری اسکندر را بعهده گرفـت، که 

 و يونان"از بقايای همين دوره است که بعدها تمدن باعظمت  . شامل شام و فارس و افغانستان ميگرديد
سلسلۀ "و يا " سلوکيه"در تاريخ اين سلسله را .   افغانستان ايجاد ميگرددGreeco - Bactriaيا " باختری
  .ياد ميکنند" سلسلۀ سيلوسی"يا " سلوکی

در زمينه ، " افغانستان در مسير تاريخ " ،مرحوم مير غـالم محمد غـبار در جلد اول تاريخ باشکوه خود
  :چنين آرد 

رب النوع قوت، و از طرف مادر منسوب به " هرکوليس" از طرف پدر منسوب به سکندر خودش را« 
ــ اختيار کرده " پرامون ــ لقب فراعنه"قهرمان افسانوی يونان ميدانست و در کشور مصر عنوان " آشيل"

سکندر در .  قبل از ميالد از ايران به افغانستان که فاقد دولت مرکزی بود مارش نمود٣٣٠بود، در سال 
افغانستان برخالف اميد و انتظارش با مقاومت مسلح مردم کشور مواجه شد و چهار سال در تسخير 
افغانستان و سغديانا ، با قبول زحمات و جنگهای بسياری مشغول ماند ، تا باآلخره توانست از توس و 
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زده هـزار سپاه تازه دم او بعد از گرفـتن ن. هـرات ، به قـندهار و کابل و باز به بلخ و ماورای جيحون برسد
از يونان، با صد هـزار عـسکر ، هـندوکش را برای دومين بار عـبور کرده و از واليات شرقی افغانستان به 

گرچه خود او با بطليموس در شرق افغانستان زخم برداشت . ــ کشيد. م. ق٣٢٧جانب هـندوستان ــ در سال 
مردم افغانستان در طوس و هـرات ، در غـزنی ، در بلخ و و سپاه او در جنگهای دفاعی و قيامهای متعدد 

" پوروس"ماوراء النهر چهار سال خسته شده بودند، معهذا توانستند رود سند را عبور کرده و در کنار جيلم 
پيش رفـت ولی ديگر توان سفرهای " بياس"از آن به بعد اسکندر تا دريای . پادشاه پنجاب را مغلوب نمايند

اينست که اسکندر از راه بلوچستان و  ايران به بابل عـزيمت کرده و . وی او سلب شده بودجنگی از ارد
  .  سالگی چشم از جهان پوشيد٣٢به عمر  همدر آنجا

قلمرو پهناور مفتوحۀ سکندر که شامل ممالک متمدنۀ قديم از دريای سند تا بحر ادرياتيک، از مصر تا 
يونان گرديده و ) ــ شرح از معروفی" جنگ ساالران"همانا ( لب قـفـقاز بود ، دستخوش سرداران قـدرت ط

بنام حمايت از افراد خاندان سلطنتی مقدونيه، مدتی به گردن هم افتادند تا باآلخره سه نفر باقی ماندند و آن 
مقدونيه و يونان تحت تصرف انتی گونوس، کشور مصر سهم . شاهـنشاهی عظيم بين ايشان منقـسم گرديد

  . ، شام و ايران هم قسمت سيلوکوس گرديدبطليموس
 های چارگانه ــ شرح از  Diadochهمانا ( افغانستان که بعد از مرگ سکندر در دست واليان چهارگانۀ 

والی نشين باختر و سغديانه ، والی نشين کابلستان و اطراف آن ، والی ( يونانی باقی مانده بود )  معروفی
. م. ق٣١١، تحت نفوذ دولت يونانی شام در سال ) ين قندهار و بلوچستاننشين هرات و سيستان ، والی نش

از سند به . م. ق٣٠٥بعد از کمی سيلوکوس شخصًا از راه ايران به افغانستان آمد و در سال . قـرار گرفـت
تا اين وقت تحول سياسی بزرگی در هـندوستان رخ داده بود، دولت مقتدری در هـندوستان . هـند گذشت

وی بعد از مرگ سکندر سلطنت مکدهه را سقوط داد و . هـبری چندراگوپتا موريا، برخاستتحت ر
او نخستين کسی است که بزرگترين سلطنت تاريخی هـند را تشکيل نمود، . متصرفات يونانی را درهم پيچيد

گردد و اين شخص سيلوکوس را مجبور نمود که از سواحل سند بر. و متوجه اياالت شرقی افغانستان گرديد
از همين وقـت .  فـيل تمام اياالت واقع در جنوب هـندوکش را از زمامدار يونانی گرفـت٥٠٠هم در عوض 

  .راه دخول ديانت بودائی و مبلغـين بودائی در افغانستان باز شد و بعدها نصف کشور را فراگرفـت
دادند، و بنام از اطاعت واليان از آن به بعد اخالف سيلوکوس شامی کار مهم و تازه در افغانستان انجام ن

باآلخره يکی از همين واليان يونانی بود که از منازعات شام و مصر . يونانی افغانستان قناعـت کردند
  )٢(» . استقالل افغانستان را اعالم نمود. م. ق٢٥٠استفاده کرده ، در سال 

  

  
  

  مجسمۀ سر سردار جنگی اسکندر، سلويکوس،
  پاريس نگهداری ميگردد" لووغ"که در موزيم 

Seleucus I Nicator  
(Louvre, Paris)  

  

  
  :الر فرق بين جنگساالر و سپاهسا

  
) Carl von Clausewitz(کارل فـون کالوزويتس .  می نامند Feldherrرا در زبان المانی" سپاهساالر"

، تيوری پرداز مشهور المانی در فـن حرب ، که آثار گرانبارش اساس عمليات جنگ های مدرن امروزی 
  :چنين گويد " سپهساالر" يا خود Feldherrرا تشکيل ميدهـد ، در مورد 
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 به جنرالی گفته شود که "سپهساالر"يتس داده ، ونظر به تعريفی که کارل فــُن کالوزو« : از المانی ترجمه 

  ». قرار داشته باشد" بازی حرب"در رأس تمام عمليات حربی و يا 
  .فرنگی دانستته اند" فيلد مارشال"رادف ترا بعض کسان ُم" سپهساالر"

، هـيتلر در جوالن بود و بدون جنگ مان نازی به رهبری آدوف کاسه ليسان حزب نازی در زمانی که ال
 و کشور اتريش ــ را به المان Sudetenlandی چکوسلوواکيا يا "سوديت ها"ساحاتی از اروپا ــ سرزمين 

و فرانسه را پس از جنگهای کوتاه ) بلجيم و هالند و لوکسنبورگ(ملحق گردانيده و پولند و ممالک بنلوکس 
  )٣. (بزرگترين سپهساالر در تمام ادوار تاريخ" ناميدند ، يعنی GröFaZرا "  هـيتلر"بود،  مسخر ساخته 

  
در ادبيات قـديم ما نيز فراوان بکار رفـته؛ صرف نظر ازينکه اين لقب شاندار " سپهساالر"ترکيب 

ان ــ به عـسکری برای کاکاهای مرحوم ظاهر شاه ــ هـر يک سردار شاه محمود خان و سردار شاه وليخ
البته در هـنگام نبرد استقالل ، سپهساالر نادر خان و سپاهساالران ديگر و در . کثرت  استعمال ميگرديد

  .    زمانه های پيشتر از ايشان مثًال سپهساالر غـالم حيدر خان چرخی و غـيره نيز مشهور بوده اند
را " سپهساالر"ــ نيز کلمۀ " يخ مسعـودیتار"و يا " تاريخ بيهقی"ابوالفضل بيهقی در کتاب مشهور خود ــ 

و امير شهاب الدوله رضی اهللا عنه چون از دامغان « :  نويسد ٣٦چنانکه در صفحۀ . بسيار استعمال ميکند
 غازی  حاجب و سوی قضات و اعيان و رئيس و عمال که سپاهساالر خراسانبرفت نامه ها فرمود سوی 

و امير به روستای بيهق « :  چنين آرد ٣٧و در صفحۀ » ... شندوی آمد و چنان بايد که کارها ساخته با
 بخدمت استقبال رفت با بسيار لشکر و سپاهساالر خراسانرسيد در ضمان سالمت و نصرت ، و غازی 

تاريخ بيهقی، چاپ داکتر غنی و داکتر فياض ، انتشارات خاجو، چاپ ( » ....زينتی و اهبتی تمام بساخت
   )١٣٧٠چهارم 

" استان خراسان"است که يک قسمت بزرگ آن در " خراسان"درينجا در معنای واليت " خراسان"
بعض ها فکر کرده اند که نام اين واليت جديد و مستحدث است، اما چنانکه از . امروزی ايران قرار دارد

 قديم کالم ابوالفضل بيهقی در ده قرن پيش از امروز پيداست، اين ناحيت جزء بزرگ منطقه ای بود که از
  .به همين نام ياد ميگرديد

  
در چوکات يک دولت و با انقياد عام و " سپهساالر"در اينست، که " جنگساالر"و " سپاهـساالر"فرق بين 

تشنۀ قـدرت است و ميخواهـد "  جنگساالر"تام به زمامدار کشور، رهبری سپاه را بعهده دارد، در حالی که 
  .  دولت ، خود رقم زندسرنوشت منطقه ای را در داخل قلمرو يک

ايشان با پشتوانۀ نظامی و قـوای مسلحی که . جنگساالران کنونی افغانستان اما طوری دگر عمل ميکنند
کار اينان ممد دولت نيست، چون هم و غم . نگهداشته اند، با احراز پست های حساس در دولت دخيل اند
 که با "ملی" باصطالح "جبهۀ". خل خراب کنندايشان فـقـط معطوف بر اين است که خانۀ  دولت را از دا

تبانی با اجانب و دشمنان دور و نزديک افغانستان ، در ضديت صريح با دولت قرار دارد، عمدتًا متشکل از 
دودی زما « : وقتی آدم کار اينان را می بيند، به ياد همان ضرب المثل پشتو می افـتد که . جنگساالران است

اينان خود در دولت شامل اند ، باجگونه معاشات گزاف دالری از دولت . »انه کویخوری، تو تو په سالمخ
  .  ميستانند، مگر کاری که ميکنند همه تخريب دولت و نظم و نسق و ثبات و قوام آنست

         
  " : های جنگساالرانهخاکبازی"اما در مورد 

  
  :يک زمانی بيتی را بدين صورت خوانده بودم 

  
    خروس بازی اين دهـر هـم تماشائيست   ست تاجداران را    ه ندفـلک به جنگ فگ

  
ِ  فلکی نشسته "مرغ جنگی"اند، به جنگ انداخته و خود به تماشای اين " تاجداران"دهـر پادشاهان را که 

  .است
 ديگری را پيشه کرده اند؛ ايشان مطابق کارتون آقای عتيق شاهد، کسباما شاخداران جنگ ساالر ما 

ايشان خاک وطن را به بازی . است" خاک وطن"همانا " خاک"ديده اند و مراد از گر" خاکبازی"مصروف 
  .ندفرمايهمی خواهـد در حق اين خاک پاک و اين سرزمين مظلوم  و هـرچه دل و درون ناپاکـشان ميگرفـته

" ن ريگميدا"وجود دارد ، و يکی از وسائل تمثيلی آن " بازی حرب"عسکری اصطالحی بنام در فـن 
است ، که در آن مودل های قـوای دوست و دشمن را مقابل هم قـرار داده و جنگ را از روی آن مشق و 

  . شمرده ميشود" مانور های جنگی"گويا مقـدمۀ تمثيلی و تدريسی " بازی حرب. "تمرين ميکنند
 را به شاگردان حاال می بينيم که جنگ ساالران ما ترتيب ويران کردن شهر و ده و سرک و پل و خانه

از آن ، همانست که اين ) لذت بردن(و ساده ترين وسيلۀ تماشای تخريب و تلذذ همی آموزند دبستانی خود 
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 ايشان شهر و روستا و رسته و بازار و بناء و ساختمان را از ريگ می .همی کنندچوکره های جنگساالران 
از تماشای چنين صحنه هاست ، که لذتها همی سازند و باز همه را يکدم ويران می کنند ؛ و جنگساالران 

  .ندفرمايهمی برند و کيفها 
     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
 Ἀλέξανδρος ὁبه رسم الخط يونانی  (  نامند Aléxandros o Mégasکبير را در يونانی  ــ اسکندر ١

Μέγας.(   

نگهبانی " در معنای )ἀλέξω  يونانی ( alexō  از دو کلمۀ  Ἀλέξανδροςترکيب يونانی الکسندر 

مرد "عنی ي" اسکندر"يا " الکسندر" پس. اشتقاق شده" مرد"در معنای  ) ἀνήρ يونانی  (anērو  " کردن
 Pella" پال" پيش از ميالد در شهر ٣٥٦ جوالی سال ٣٠ تا ٢٠اسکندر مقـدونی بين ". نگهبان"يا " محافظ

شرح ها با استفاده . ( از جهان پوشيد قـبل از ميالد در شهر بابل چشم ٣٢٣ جون ١٠/١١زاده شد و بتاريخ 
  )از ويکی پيديا 

  
 ، ١٣٧٤، چاپ ششم " انتشارات جمهوری"، چاپ " افغانستان در مسير تاريخ "٤٤ و ٤٣ــ  صفحات ٢

  تهران
  
بزرگترين سپاهـساالر تمام ادوار " است يعنی Größter Feldherr Aller Zeiten مخفف GröFaZ  ــ ٣

ی المان نازی ممالک بنلوکس و فرانسه را فتح کردند، فيلد مارشال ويلهلم کايتل وقـتی قوا". و زمانه ها
Wilhelm Keitel  خطاب به هـيتلر چنين گفـت :  

  
„Mein Führer, Sie sind der größte Feldherr aller Zeiten.“   

  .)شما بزرگترين سپهساالر تاريخ استيد: رهبر من ( 
 تا زمانی که جنگ عمومی دوم شروع نگرديده بود ،  عوام الناس المان  و آنان که به اصطالح پشت ورق 

ميپرستيدند و چه بسا زنان که در هـنگام سخنرانی های " معبود"را خوانده نمی توانستند، هـيتلر را تا سرحد 
چه " مجسمۀ غـرور"اينان نميدانستند که در عـقب آن .  و از هوش همی رفـتند و زاری افتادهههـيتلر به گري

  .هيوالی شيطانی نهفته است ، که بزودیِ  زود هم المان و نيز نصف جهان را به خاک و خون ميکشاند
 
  
  
 
 
 

 


