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  تاريخ تکرارميشود

   
 انجام قرارگرفته و سرشغالگراينطرف چندين بارمورد تجاوزجھانکشايان اه ب م قبل ازميالدافغانستان ازقرن شش

  .گرديده اند با جنگھای پارتيزانی مجبوربه ترک اين وطن  يا رميدان مبارزه ود  ياقوای متجاوزين

لدانی ھا و ودولت ليدی وک ھا  ھخامنشی بعد از سقوط سلطنت مادۀ ق م  کوروش، ھفتمين پادشاه سلسل۵۴۵سال 

انستان افغ» باکتريا«ر رين، وسرنگونی بعضی قدرتمندان ديگر بسوی سرزمين  باختھتصرف سرزمين بين ا لن

 داخلی  ده ومردم آن  با اختال فاتش پرداخت که  حکومت مرکزی  پاشيده ز  درموقعی به تاخت وتایکنون

جنگجويان وطندوست  باختر در مدت  پرداخت  و  به تجاوز،الطوايفی دست وگريبان  بودند وکشمکش ھای ملوک

 ق م در ھمين جنگ و ۵٢٩ در سال شش  سال با  متجاوزين چنان  بمجادله دفاعی  پرداختند  که کوروش 

   .کشمکشھا کشته شد

 ۵١٢ سال در. مثل پدربه تاخت و تاز پرداخت پسرش بجای پدردرکرسی سلطنت نشست بعدازوی ھمينکه کامبوزيا 

وسقوط دادن ممالک اسکيتھا و تراس و مکدونيه بسوی باختر تاخته وتا سرزمين ق م پس ازتصرف واشغال مصر

به تاخت ر مسيرداد وبدانسو ين گرديده تغيمناطق متوجه کشورھای غرب ايرا  از رسيدن درينبعد. سنده پيش رفت 

نکشورھا  مصروف جنگ و جدال تجاوزات گرديد که مردم با ختر با استفاده ازين آچندين سال با خت واپردوتاز

 قالل را بر افراشته وخودومقتدرگرديدند يعنی بسوس والی باختر پرچم است زادآوردن کشورآموقع درتال ش بوجود 

که  تا آغاز حمالت سکندرکبير  وردآزاد بوجود آوکوشيد تا دوباره کشور مقتدر و  را پادشاه فالت شرقی اعالن کرد

  .خود بود زمامدارکشور

رزوی اشغال  آنکشای مکدونی از اشغال ايران وسقوط سلطنت مقتدرھخامنشيان فراغت يافت به ھمينکه  اسکندرجھا

رحدات ان داخل وبا جنگجويانش درپيکارشد ، فکر ميکرد  درمدت  پنج يا ششماه از سرزمين باختر گذشته باختر بس

مقاومت بااما خالف انتظاردرافغانستان  چنان . بزرگ  را اشغال و بنام فاتح  ھند بزرگ  بو طن بر ميگردد  و ھند

مکدونيه  موفق شد که  از قوای تازه دمکمکه ب مردم مواجه گرديد که بعد ازچھار سال جنگ و توقف درين کشور

که درراه برگشت  بوطن درعرض راه ديده از جھان  ھم زخمی شده بودنقدرخسته وآمين ھند داخل گردد اما به سرز

  .بست وبا دل پردرد به قافله رفتگان پيوست 
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زيان که چه چنگيچنگيزو  ويای شامسيلوکوس پادشاه يونانمد وآدرباره اينکه ازاختالط يونان وباخترمدنيتی بوجود 

ن باره را  آت دربتماس نگرفته صحوقت وچگونه آمدند ؟ وبا چه سرنوشتی مواجه گرديدند وچه نتايجی بار آورد  

   .تنھا  ھمان موضوعاتی را  روشن ميسازبم که مطرح بحث ما ميباشد .به  تاريخ می گذاريم 

قدرت و  ی وئن تواناآداری ستان ازنگاه دستگاه دولت وکشورفغان زمبالد اگرچه  ا ازقرن شش تا قرن چھار قبل ا

ن  آآن مفقود شده بود اما باسی   قبل ازميالد دراختيارداشت  ازدست داده ومرکزيت سيا٧ و ٨را که درقرون  نفوس

 قبل ازميالد ١٣۵  تا ٢۵٠دربين سالھای رھنگ درحال انکشاف بوده وبعد ازمدتی يعنی ھمرفته تمدن وفيروھم 

يم درتمام مدت  ئبطورخالصه بايد بگو. باره بقدرت رسيده وبا بسی جھانکشايان دست وپنجه نرم ساخته استدو

خصوصا مھاجمين ولو ، تاريخ سه ھزارساله  پر ازنشيب وفراز اگرگاھی روزھای سخت را گذشتانده اما به ديگران

ناکامی بوطن  ده اند که  دل پردرد وباقدرت بزرگ عصر و زمان خود بوده اند نيز  مزه ای تلخ را طوری چشان

  .خويش برگشته اند 

 ؟ ده کردن چمدند ؟آپالنھای  رزو وآ صفويان که با چگونه ًاھمچنان ازتھاجم و تجاوز عرب وساير مھاجمين واخير

ته ميگذاريم البجه شده و برگشتند ھم ميگذريم وآنرا نيز  به مبحث تاريخ اتی موپس ازمبارزات  باچگونه مشکال و

تنھا سياست تجاوزکارانه انگلستان  درين کشوراست که  اين موضوع نيزناگفنه نماند که مقصد من ازاين مضمون،

 اما  در پايان دراثر شکست وقبول تلفات سنگين مالی ،  بزرگ امپراطوری خود بتجاوز پرداختت رسه بارباقد

، ت نمائی و جبران شکستھای شرم آورگذشتهدرمقصد قه اينک برای بارچھارم بووجانی با شرمساری برگشته اند 

 . نی اظھاروجود نمايند تماع کنو دراج یه اند تاشايد بتواند با بينی خميربا کمک دوستان وقدرت اول جھانی آمد

انيه بعد از يکصد و ھشتاد سال در بيانات معموله تعارفاتی ت برۀ اين است که زمام داران موجودبدرينجا نقطه دلچس

ت بيان شده وجمالند  آنرا بکوبند و يا بترسانند ويا ببلعند عين ھمان کلمات  درمقابل کشوری که بخواھامروزخود

ا وآنھ ھای کوچک آسيائی وافريقائی و يا امريکای ال تين بکارميبردندرا که حين اشغال کشور پارزمامداران زمان 

مده ايم آت وتامين امنيت خدماريم جھت کمک ومقصد ديگری ند( کنند می ل تکرارکمستعمره ميساختند  بعين ش را

 مردم را ازبين برده به وطن دشمنان واقتصاد وتجارت کمک ميکنيم ، اشرار در امراحيای مجدد کشور، زراعت و

گرديدند توسط اعالميه ھا اظھارميداشتند ما يقاومت مردم و تلفات خود عصبانی م از م که ھمين) ميگرديم خود بر

جويان گجن  ون خواھيم ديد که باشندگان افغانستاًن ميباشيم  بعداآا ترک نداده مدت طوالنی دربزودی اين وطن ر

طوريکه ميبينيم عين  ھمان  افسانه ھا،  امروز. برابر اينگونه اظھارات ميخنديدند و ميجنگيدند  قھرمان آن در

  .  اعالميه ھا  وسياست حکومات ا نگلستان  تکرار ميشود ،بيانات 

 ھمه نبا يد ازين حقا يق انکارکنيم که عداوت ودشمنی افغان وانگليس ريشه عميق تاريخی داشته بسيار مشکل قبل از

ً زمين کامالھناور ھند را با خريد يکپوست گاوبعد ازينکه انگليسھا کشور پ.  بزودی مبدل بدوستی  گردد است که  

ديده ومستی ميکردند ، درھمانوقت  از ترس ھای آن غوطه ورگريساير خوشمتصرف شده ودرميان دريای طال و

که ازدوجانب بحر، ازجانب  ديگران ببندند  و بيگانگان ميکوشيدند دروازه ھای ورودی آ نرا برویءنفوذ رقبا

غانستان امکانات اف شمالغرب يعنی کشوربيعی راه ورودی را بسته بود ، تنھا ازجانب  طکوه ھماليه بصورتديگر

 دين اساس انگليسھا حق داشتند بھرقيمتی که شود بايد درينب.مکان پذير بود وبس ورود مھاجمين درھند ا

د که دشمن ازآن را دردست بگيرواند کنترول و صالحيت عبورومرورقدرت ونفوذ سياسی داشته باشند تا بتکشور

ل نداشتند  نامی قبو ھيچ صورت وه حاکميت ديگران را دروطن شان  به باشندگان اينکشورکرحاليدعبورنتواند 

تسليم ميگرديدند زير باراسارت نرفته  بارھا وسالھا با  وھمين کشورآزاده بود که مانند ساير کشورھا که زود
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کردند که اين سخت سری و مقاومتھا، گاھی  کمر مھاجمين وانگليس را  اشغالگران ومھاجمين دست و پنجه نرم  می

  بھمين سبب حکومات انگليس باشندگا ن آينکشوررا دشمن .دنباره  برنمی خاست چنان خم ميساخت که  بزودی دو

خود ميشناختند ودرطول تاريخ موجوديت  شان درھند از ھيچگونه تبليغات زھرآگين بر عليه افغانستان  و سرکوبی 

مردم آن بھر ترتيبی که امکان پذيربوده خود داری نکرده، وحشی ،دزد ،آدم کش ، قطاع الطريق ، اشرار ، 

  يا ھر صفت مذموم  ديگری  را که در ادبيات خود سراغ داشتند بر عليه مردم با شھامت ما بکار برده تروريست

ير ا افغانستا ن ھم  چون با جنايات اين مردم که در افغانستان و ھند وس دممر.   وھنوز بازھم  بکار ميبرند اند

ور ھای عقب مانده آسيا و ر کشي  سرسخت خود و ساھارا دشمنکشورھای اشغالی خود  انجام داده اند آشنا ميباشند آن

ن تعارفات معموله به زودی باھمديگرسفيد ھم  با اي  می شناسند وبسوی آنھا  با نفرت مينگرند و قلبھای اينھاافريقا

نظامی ،خنده ھای  ھای از برخورد با اين توضيحات مختصر.)بشستن نگردد سفيد گليم سياه  ( شده نميتواند 

  مکاتيب  تعارفاتيکه بين ۀتھا  و مبادلأديپلوماسی ، مذاکرات ، تبادله ھيعدم موافقتھای  ناسازگاريھا  ومصنوعی  

نی سال انگليس يعافغان و م سياسیھتفاولين آ شنائی و ا، مضمون را ازطرفين درطول سالھا صورتگرفته ميگذريم

  . ينمايم م درزمان سلطنت اميردوست محمدخان آغاز١٨٣٩

ب السلطنه تصادم بود  اکلند نايحمد خان با حکومت رنجيت سنگھه درکه امير دوست ممين سال درموقعيھ درخزان

سفير با  تی را تحت رياست الکساندر برنس  که بصفت أحکومت انگليس ھيانگلستان درھند به اثرھدايت ودستور

  .جمالت  ذيل بود به امير  فرستاد ت حسن  نيت با  اعتماد نامه ای که شامل  مطالب وأيکعده اعضای آن بنام ھي

  

  خال صه متن ا عتماد نامه حکومت ھند

  

 ميالدی من بعنوان شما تذکر داده بودم که درنظر دارم  شخصی را ١٨٣۶ اگست ٢درنامه «بعد از القاب   ((

معامال ت بدربار شما مقررکنم تا درباره بھترين طريقه ھای انکشاف تجارت و فراھم آوری تسھيالت برای انجام 

د که  خواھد بونھعالی شما مبرتصورب. ن مذاکراتی انجام دھد تجارتی توسط تاجران بين افغانستان وھندوستا

مواد وتوليدات  تا قدرت ميدھدنھا تجارت است که بمردم  يک کشوراين تھداب رفاھيت ملی بوده وتتجارت اساس و

يک زندگی وازتمام مزايا نعمات  وامکانات روت اندوزند اضافی را با مواد اضافی آنھا مبادله کنند وازين راه ث

اما صميمانه  ندارديچگونه منافع خاصی درنظر ھانيه درقبال اين خدمات برای خودتدولت بر. د نمدنی  مستفيد گرد

ھمينگونه کلمات و  خالصه نامه با . ))کشورھا ی آسيائی استقرار يابد  تا صلح ورفاھيت دربين تمام دارد آرزو

. ی و بشر دوستانه می بينيم  ناين نامه را درنظر اول دارای مفھوم  ومفکوره انسا( الت فريبنده پايان می يابد  جم

از مکر، حيله و مطالب فريبنده  جز  شويم ، نھائی  تھيه کنندگان  آن  متوجهاما اگر درعمق معانی  و اھداف

ری که  تحت ھمين جمالت و کلمات و پالن درھند وارد می خواستند ھمانطو) شيطانی بيشتر چيزی دران نمی يابيم 

 تمام آن قاره را دردست گرفتند ، بھمان ترتيب  و پالنھا  اين کشور را نيز ببلعند اما ندانسته بودند لقمه ۀ ادار،گرديده

نی ھای انوی را از وضع  ناھنجار و نابساماتت حکومت  ھند برأ آمدن اين ھي. خطرناکی است که شايد ازگلونگذرد

مو دريا بود که آسيای ميانه مخصوصا در کنار آاين مصادف به پيشروی روسيه  در  .افغانستان  آگاه ساخت 

ظور ھم عساکر آماده ساخته وھم را درانجا برسانند که بھمين من انگليسھا تصميم داشتند  پيشتر از انھا بايد خود

تادند  تا عکس العمل وی را درين باره بدانند که از چه ا بدربار امير دوست محمد خان فرس رت حسن نيت خودأھي

 رويه زشت وناھنجار انگليسھا در مقابل  دوست محمد خان که ً، مخصوصاراست ؟ دراثر ناسازگاری طرفينقرا
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ت حسن نيت  ديگر خود را که در عقب شاه شجاع أيس   ھيحکومت ا نگل  عليه ،ًًءوی مجبور به ترک کابل شد بنا

که ت  در کابل ومطالب بيانات رئيس آن يا کلمات و جمالتی أمدن اين ھيآاشتند اگر به دبودند ارسال قرار داده 

غرضانه قديم را  و تعارفات م گفتارآن بکار برده اند کمی دقيق شويم عين ھمان  چال و فريب اعضای ھريکی از

درينجا  .  د  وافغا نستان بکار برده اند  حسن نيت  انگلستان حين ورود در سرزمين ھنعزامیت  اأمی بينيم  که ھي

 افغانستان رامانند انگليس ھا ًمريکا حقيقتااشايد بيمورد نباشد اگر اين نکته را متذکرشوم که حکومت اياالت متحده 

 ٢٠٠١مراحل اول  تجاوزاساس ھمين بی اطالعی بود که در مردم آن آشنا نبودند  وبر ۀنميشناختند و با روحي

امثال آن که  اسلحه و تجھيزات عصری خود، واطالعات ناقص و ھوابندی دوستم وءين وطن به اتکاميالدی در ا

ماه امنيت در  شش که در مدت پنج  يا خاصيت  مردم  افغانستان، اعالم کردند بیبانھا داده بودند و سالح کھنه و

برده شده ودرکمترين مدت  افغانستان پيش )  تحت  عنوان  احيای مجدد( و پالنھای شان البته  افغانستان برقرار

ت اياالت درصورتيکه  درھمان اوايل روزھای که حکوما . گلزاررا به مردم آن تحويل داده بکشورخود برميگردند

 که در احساس ميگرديدازخالل  نشرات رسانه ھای خبری کشوربودند  تجاوزبرينمتحده وانگلستان در فکر

جمالت ديپلوماسی صحبت  کلمات و ان که با رپخته کا  الرد ھای قديم ون انگلستان، مخصوصا  درمحيطپارلما

انگليس وامريکا جوان  افکار  تازه کاران ویه بعضک) است ببازی مگيراين دم شير( رمز واشاره ميگفتند ميکنند  با 

 نظريه  انيه برينترامسفيلد وزير دفاع  امريکا بشمول صدراعظم بر مخصوصا جارج دبليوبوش رئيس جمھور و

که  با لبخند  تمسخرآميز از کنار اين سياستمداران  جوان ميگذرند,   ھمان  تجربه کاران ً  امروز  يقينا.ميخنديدند

ور درروزھای ھ که خود رئيس جمًوزير دفاع  حکومت  جارج دبليوبوش، مخصوصا استعفای اولين وزير خارجه و

سته در محافل ومجالس اشتراک ميکرد بيانگر اين حقايق خ  عبوس وۀاخير رياست جمھوری با لبان خشک ، چھر

  .بود

انتخاب مجدد شاه شجاع پادشاه مخلوع وفراری که  ۀبرميگرديم به  موضوع مطرح بحث  قبلی يعنی تصميم در بار

پنج ھزارنفری و سه با استفاده از وضع پاشيده ونارام کشور سپاه مجھز پنجاه و .درنزد شا ن در ھند پناھنده بود 

شاه شجاع بنام سپاه کمکی وحافظ شاه  عقب وسايل جنگی را در ساير  توپ وھشتصد توپچی و۵۴ھزار شتر باربر

کمک بمردم  قتی وبمقصدؤمردم اعالن   کردند که اين قوا ماما بمقصد اشغال اينوطن وارد افغانستان ساختند اما ب

مده  بعد از انجام و ظيفه به ھند بر ميگردند  انگليس ھا ازيک آر  اشرای وتامين امنيت وسرکوبه پادشاوحفاظت

ختند  اما چشمان اطرف چنان می گفتند واز جانب ديگر به تقويه قوای نظامی شان درکابل و ساير واليات ميپرد

 اين یرھااين سرزمين نيز غافل نبوده ازفرازقلل مرتفع ا ين دره وآن دره به پالن وکا تيزبين عقابان بلند پرواز

دزدان اشغالگر نگريسته بسوی ھمديگر اشاره می کردند که دشمن بمقصد اشغال افغانستان آمده اند وھمه اقوام 

اشغالگران پس ازاستقرارحکومت  . ادگی ميگرفتندمختلف با ارسال پيامھا بھمديگر پيوسته و برای دفاع ازوطن آم

 ور مناطق مھم کشورافغانستان  جھت فريب مردم تمام کادر تمام  ی خودمنظا  قوای  مجھزجو بسيدست نشانده 

ی فکر ميکردند کارھا طبق آرزوی  انگليسھا  اجرا ميدا دند  يعن مھر وامضای آن امررا بنام شاه  با  پالنھای خود

    .بصورت عادی  پيش ميرود و  اشغال  افغانستان  درحالت تکميل وخاتمه  يافتن می باشد 

ن واقعی وبزرگان قومی  فھميدند کشوراشغال وشاه بی صالحيت و آله دست بيگا نه شده  است  دوستانبعد ازينکه وط

مانند شتران عصبانی ومست که  دھن پرازکف دندان ميسايند براعما ل وطنفروشان متعجبانه مينگريستند وچاره 

ن پيکاريکه انگلستان درطول ا چن،کاررا می جستند تا اينکه جام حوصله شان لبريزوآماده پيکاردفاعی ازوطن شدند

  .وری خود با آن مواجھه نشد ه وچنين  مردم سرسخت و يک دنده را نديده بودند تامپرا
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ه بايد کشور را ترک گفته و آنرا ببه سران قوای انگليس ا طالع دادند که  ل ممکنهيقومی بوسابزرگان  ۀنمايند

ست محمد خان کشوررا خطر امير دوامنيت  تامين نيافته وبا تمسخرتحت نام اينکه  انگليسھا  .مردمانش بگذارند 

 شاه بی صالحيت وآله ھم فھميدند که باشندگان افغانستان ازين جواب . ما نند زياد تربمدتلھذا می بايد تھد يد ميکند 

وره سران قومی با مشباشد  می تھا  ھمه فريبکارانه  ودوراز حقيقی انگليس اينجواب ووعده ھاھم دست بيگانه و

 سفانه مانندأمت .آغازکردند آن طرف را طرف و ين ارا اعالم وجنگھای پراگنده از  ترتيبات آماد گی جھادھمگانی 

يا  و بوده  درمقابل چند دالريا ايرووجودم ارقوای اشغالگرنوطن فروش درک ن وکه يکعده استفاده جويان خاي امروز

 با  .شتند اما نه به پيمانه  امروزگونه خدمتگاران خاين وجود دااين پردازند دران موقع نيز خدمت ننگين میبپوند 

ميان  از  مجاھدين ازدامنه دشتھا و،انعکاس آوازغرش دھل غزای مبارزين درمناطق دورد ست وھرروز گذشت 

 ومحل اجتماع سران قومی بسوی مراکزاتن کنان فرود امده  ما نند سيل وطوفان با آواز دھل وسرنا دره ھای کھسار

واليات مشتعل  دھات وآھسته آھسته آتش جنگ از ساحه کابل بساير مناطق . فرمان گوش ميدادند بميشتا فتند و

يدن سره اما با زھم ب پريشانی دشمن افزوده مبگرديد وکشته ھايشان برزمين ميافتاد وگرديده ودامنگير دشمن ميشد 

حيوانات اھلی و پرندگان ، اطفال بيگناه، پيران حتی قوای کمکی مطمئن بوده وحشيانه ميجنگيدند ازکشتار زنان ،

عين رويه را در مقابل  نه امروز ھم قوای انگليس و امريکاسفاأکردند که متيخرابی و سوختن ساختمانھا دريغ نم

 طياره بدون پيلوت و راکتھا ۀبوسيلزمين وھوا ازشان  کشته شدن يک سربازعوضدريعنی مردم ما عملی مبکنند 

   .رد و اطفال فير کرده از کشتار آنھا و حتی پيران و حيوانات ابا ندارندبر زن و م

  ھجری شمسی در تاريخ افغانستان و انگلستان روز١٢۵٧ رمضان ١٧ ميالدی مطابق  ١٨۴١روزدوم نوامبر

وری بزرگ بدون غروب و تاولين زور آزمائی امپرا بعبارت ديگر و تاريخی وفراموش ناشدنی وسرنوشت ساز

جنگ . ور ويک لقمه نان ميباشديا ز قسمت بيشتر جھان با يک کشور کوچک وبقول زورآوران نوکر زرحاکم 

 و تفنگھای دھن پور  آنزمان و ديگری با چوب ، کرچ ، کارد وجنگی مکملبا سالح دربين دوقدرتی که يکی مجھز

مبارزه است ندانان قومسايرامين هللا خان واکبرخان ادت سردارمحمدتحت قيوقوت ايمان اماعزم آھنين کھنه 

گربه حمله پرداختند که چندين بسوی ھمديشده بود ازکوه شير دروازه وکوچه عاشقان وعارفان آغازروياروئی که 

پخته نان را که درتابه ويا تنور زنان،  داغ جنگه ھایجبھدرتمام قسمت دشمن کوفته ميشد روزادامه يافت ودرھر

 بدون ،  بمجاھدين و کوھی دويدهنبلندی ھا مانند غزاال کوه ودرانداخته نه شا باکوزه يا مشک پرازآبکردند بمي

جريان دفع  و بر ميگشتند  بقول جناب غبار مورخ توانا ودانشمند فقيد وطن درادهداينکه بشناسند کی ھا اند تسليم 

حمالت مجاھدين  .دين راه سی نفر ازين خواھران و مادران فداکار ما شر بت شھادت نوشيده انتجاوز دوم در ا

ھای جنگی قلعه بوربه گريزو پناه بردن درگرفت که مجمي صورتمرگبارنان چانگليس رقوای بدرتمام مناطق شھر

   .ميکردندريی ديوارھا بروی مجاھدين ف باالاز ند وشده درھای آنھا را بست" مھرو بیبی"

سوی ه باران ب مثل ژاله و وتفنگ  توپ گلوله ھایندانی انگليسظاتيکه ازداخل قلعه جنگی مرکزقومحھمان لدر

 هللا خان  تحت قيادت اميند يک د سته ازمبارزين افغانستان کنندگان فيرميگردي مردم وباشندگان شھرکابل وحمله

ندانی انگليسھا قومبسوی مرکز  ازبی بی مھرو ميرمسجدی خان ه ديگربقوماندانی درقلعه محمودخان، دستلوگری

 که با دشمن ومرکز آنقلعه برحمله طوری خون گرفته بود که حين  مجاھدين قھرمان راچشمان  .داختندربحمله پ

الی نعش مردگان که برزمين افتاده بودند  اب ازبا قبول قربانی و سربازی اسپ ويا پای پياده جانب ھدف ميدويدند 

ال و قلعه را فتح و دشمن را تار ھا با ينکه از ديوارتا ا قلعه جنگی دشمن ميرسانيدند را درپشت ديوار خود وگذشته 

    .ومار کردند
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غانی را کرد و ھم گفته بود جنرال الفنستن قوماندان عمو می قوای انگليس به مکناتن پيشنھاد مصالحه با قوای اف

اين  مکناتن جز قبول اين پيشنھاد ديگر چاره نمی ديد اما  . نخواھد ماندزنده ا نگليس اينصورت يکدرغير

فريب وحيله  ھمينکه بر زمين ميخورند با اينکه بمصالحه رو می آورند بازھم حتی الوسع از چال،رورقدرتمندان مغ

 ندانان جھادی را بجان ھمديگرانداخته وشانسخواستند قوميحين مذاکره رولی بازی کردند که م در  .استفاده ميکنند 

وی امين هللا خان را   که اگر، بوی پيشنھاد کرد نسردارمحمد اکبرخابالھذاحين مذاکره بيشترماندن خودرا تقويه کنند 

 ھمچنين به امين هللا  .ميپردازندمليون کلدار به وی کرسی امارت را با يک، درعوض  سازدازصحنه فعاليت دور

 با و پيسشکش ميشود امارت کابل و يکنيم مليون کلداردرمقابل انجام خدمتی گفته بود  خان لوگری درضمن مذاکره 

 تاديه پولھای ھنگفت و ھريکی باميد بھره برداری  ب  ديگرگونه وعده ھا کردند  به ھمين  ترتيبھا غازیساير

درحاليکه آن قھرمانان بمقصد منافع شخصی وارد ميدان نشده بلکه آزادی  .پيشنھاد کرده بودندمقامات عالی را 

 و س با ھم می نشستند اين رازرا درنظرداشتند  ھر کدام شان ھمينکه درمجا ل وسعادت مردمان خود کشور

طوريکه می بينيم انگليس وامريکائيان . محکمترميفشردند  برمال ساخته ودستھای ھم ديگررا پبشنھادات دشمن را

واقعی مردم  بزرگان قومی خدمتگار يک تفاوت، درانوقت سران و د بان ميداری عمر مروزھم عين ھمان چالھا راا

ند، اما امروزاين مردمان چنان درچنگال شتا  وطنداران رابا خود دمی ودعایوطن بودند که موفقيت ونيک نا و

نبال خويش بدخواھشا ت نفسانی گرفتار اند که بد نامی ، سياه روئی و دعای بد زن ومرد حتی اطفال افغانستان را 

خانه به   در ختم جھادآنروز سران قومی وطندوست و فداکارو حقيقی ين اينکه قوماندانان مجاھدازھمه  مھمتر .دارند

منافع  بمنظورکهامروزندانان و سران قومی زندگی خود شدند، اما قومقديم و بار ھای خود برگشته مصروف کار

رتبه ومقام  تقاضایختم آن جھاد خون شھدا را نوشيدند ودر  ميدان گرموارد ميدان معرکه شده بودند درشخصی 

ه  مجاھدين ب ءعجباه وا  غارت پرداختند کرده به چور وچپاول وو وکالت رارياست، معاونی ، وزارت ، سفارت 

     . ميگذرانند  ب را روز وشھمچون گدادشت و بيابان  درسرپناهبدون خانه وحق که حيات دارند 

فيصله  ن مذاکره و به وی اين تانامين هللا خان وظيفه سپردند که با مکسران وبزرگان قومی به محمد اکبرخان و

 ،ھيچ  پيشنھادی مورد قبول نيست برساندجود ندارد وه جزخروج کامل ازافغانستان ديگرراھی ونھائی را ک

تھای طرفين برياست سردارمحمد اکبرخان و مکناتن بھمکاری اعضای شان در زيرکمپ أن وھييروزمذاکره تعي

ھمينکه چالبازی   .شدي منرمرام و آگاھی  جدی وتند والبته گاھی  بھم ديگرگفتند بمذاکره پرداخته سخنھای الزم را

ن ختن امين هللا خان وسايرقھرمانا سادوردرمورد قتل محمد اکبرخان و نه اوپالنھای خبيثاوپول دادنھای مکناتن و

نشد  ازخجالت زياد راه گريز را گم کرد ازيکطرف ديد که چالھا کارگرازصحنه مبارزه بميدان آمده ومکناتن 

با  انيه کبيرتبرميتواند ازينھا ھم گذشته چگونه ردم افغانستان قبول نکردند ورا م وازجانب ديگرتوقف بشترآنھا

ست به تفنگچه برد تا بر سردار  آنجا خارج شود  ؟ دآسيا ئی تسليم وازدرمقابل کشورکوچک اينھمه سپاه و قدرت 

  .کشته شد وی  خودش محمد اکبر خان فير کند اما قبل از فير 

  . ند  بپذير خروج را بعد ازمدت ده روزتسليم ديگرراه وچاره ندارند مجبور گرديدند که  متو جه شدند که جزانگليسھا

کردند که حوصله ھا سر  فردا و بھانه تراشی پرداخته امروزبه اميد رسيدن قوای تازه دم ه ب  بارديگر متاسفانه اما

باقيمانده ازپنجا  عساکر ه ھزارازجمله ھيجد  چنان باال گرفت  که درختم آننايره جنگ درسراسرکشور وه آمد

ی  اشغال اين کشور آمده تجربه وتعليم يافته که به آرزو وچھارھزارعساکر مجھز با جنراالن و صاحب منصبان با

يکنفرزنده نمانده  باقی  ،خود برگشتند زنده بوطن ودرا تحويل به مجاھدين داده بود که خبچند صاحب منصبودند جز

 مجاھدين  ،که درختم جنگافتاده بودند واليات   کابل وھرگو شه وکنارين، کوچه ھا وادميالش مرده ھای شان در
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غالممحمد مير بنا بر قول مورخ ودانشمند فقيد   . افغانستان چند ين روزبه جمع آوری الش مرده ھا پرداختندومردم

باز دست توسل بدامن ديپلوماسی ا نگليسھا که در ميدان رزم مغلوب شده بودند ، بار ديگر بر اساس عادت  (( غبار 

 باورنشدنی برداشته بود، بلکه آقائی و  ۀوری در اروپا صدمتراپاز کردند زيرا نه اينکه حيثيت امچال و فريب در

قومندانی ه جالل او در مستعمره ھندوستان متز لزل گرديده و تحت خطر قيام ھای ملی قرار گرفت  آقای آکلند ب

  از آغاز اشغال کابل ١٨۴١ مارچ  ١۵« چنين نوشت   را  خود نظريه وتوصيه ایمومی اردوی انگليس آخرينع

 باعث وقايع اين انقالب که.  اختالل شدت يافت درکابل و قندھار اين ١٨۴١که در سال  اختالل درکشور موجود بود

ثه مالمت باری است انگليس گرديد فی الواقع چنان حاد سپاه مکمل ومجھزباالخره سبب تباھی وکشتار اسف انگيز و

فغانستان امخالفت عمومی ملت ز  اينھمه حوادث ا.که در تاريخ ھندوستان يعنی تاريخ استعمارانگليس مثال ندارد 

 اين حوادث بايد ما. ل جنگ ملی ومذھبی بخود گرفت کسرچشمه ميگرفت که در مقابل ما متحد شدند و اين جنگ ش

ين کشورھيچگاه افغانستان را اشغال ميکنيم بايد متوجه باشيم  ا ديگر باربرساند که اگرما  را با ين نتيجه ناگزير

روی انگليس يستی پيش پس با.واھد گرديد غربی، مقوی ما نه بلکه عامل تضعيف ما خدرمقابل يک متجاوز

  » درافغانستان بايد بکلی مطرود ومعدوم تلقی گردد

 وھندی  انگليسدرتزلزل افتاد ،ھزاران فاميل  وکابينه لندن معزول افغانستاندر ی اکلند درنتيجه جنگ ناکام خودقاآ

ا ، زيری نيز در اضطراب افتاده بودکشته شدگان خود بودند وکمپنی  ھند شرقی انگليس در انگلستان عزا دار

 ،باربری ھزارشترپنجاهازبين رفتن و چھل مليون پوند انگليسیاز  که عبارت افغانستاناردوی انگليس درمصارف 

  . برعھده کمپنی شرقی بود فات مصارآنجبرا ن تمام ل جنگی بھترين وساي باومجھز منظمکرعسررھزاه چھارپنجا

 بچشم می بينيم که برھردو ھمان جريانات گذشته راتکرار عين   امروزدقيقانه توجه شودقدری زمينه اگردرين 

کشورھای آنھا رد ا نگليس وامريکا ئيان کشته شدگانازيکسو جنازه . گردد  تحميل میجانب افغانستان و انگلستان

وحشيانه برعليه باشندگلن  رگونه کشتا ھيچ ازنھا سربازان آسوی ديگرارميشوند   عزادارشان و فاميل ھای وارد

، زنان بر با فير گلوله وراکتھای مرگبارزمين  ھوا و خود از  نکرده درمقابل کشته شدن يک سربازدريغوطن ما 

خودرا متسلی از تماشای الش مرد گان ،  فير کرده و ، حتی حيوانات اھلی و پرندگان گناه بيو اطفالموسفيدان 

   .ميسازند 

    والسالمکاربسيار د شوار استخاطره ھا ازن  تماشای چنين صحنه ھا بسی ناگوار، وزدودن آنا


