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اريخیت  Historical 

 
    سرو ر ر نا       .م

  ا لمان:  مونشن  
٩/٣٠/٢٠٠٩  

  
  شود تا ر يخ تکرار می

  
    
گا وساير زمام داران انگليس وامري جوئی درمغز استعماری وسلطه زمانيکه سياست پيشروی و عقيده من تاه ب

ه برای کشورشان وسعادت را ب ھمه خوبيھای جھان را ازقدرت خويش استفاده بتوانند، وياو قدرتمندان وجود داشته 
بع طبيعی آرام وبی وامريکای التين دارای منا يقافروا مردم خود بکشانند؛ ممالک کوچک وانکشا ف نيافته آ سيا

تھاجم  و مندان ايجاب کند خطرمداخله درامورداخلی وحتی تجاوزتوانند، يعنی ھمينکه منافع قدرتدردسرمانده نمي
  سودان،، سوريه،عراق سومالی، واقعات يوگوسالوی سابق،  ھمين اکنون اگردر. برآنھا د ورازامکان نمی باشد

 پاکستان تجاوزات صريح اسرائيل برفلسطين وسايراينگونه مسايل ومعضالت دنيای پرآشوب کنونی  وافغانستان
ی را درراه کي ن جنايات دخيل می بينيم که ھرآدر ٌ  دست انگليس واياالت متحده امريکا را واضحا، غورکنيمًدقيقا

اين طرف دامنگيرشده ھمين ه افغانستان که ازھشت سال ب يا سبب بد بختی موجود قربان ساخته اند منافع خود
يرسند وھم باعث توليد نفاق ود شمنی ميا ن اقوام توافق نمه ه ھم بين خود بندشمنان امنيت جھانی ميباشند که درزمي

رفته وجلوخودسريھا گ ھمين منوال ادامه يابده تازمانيکه اوضاع  ب .مختلف مملکت گرديده وبرآتش آن دامن ميزنند 
 وقايع ناگواری که درحال وقوع ميباشدطندوستان واقعی افغانستان ازبروز و نشده وباھمکاری دانشمندان و

احتمال قوی بدبختی ھای ديگری دامنگيرھمه جوانب خواھد ه  ب،د نتنھا اعاده امنيت  مشکل ميگرددجلوگيری نشو
  .سف بيحاصل استأشد که آنگاه اظھارت

ين ی اروپائی، مقاومت وسختسری مخالفتاجائيکه من اين نا سازگاری وعدم توافق فکری اياالت متحده وکشورھا 
 ،ردانه مامورين دولتی وپاشيدگی امو ستانی آزارشوت دارافغانستان، ضعف اداره حکومت  ونارسائی زمام آنھا،
برمردم  يگردبرطانيه وبعضی کشورھای  و نامعقول قوای نظامی امريکا و ف وميل کمکھای جھانی، تشدد بيجاحي

 ،تربيه وتقويه قدرت نظامی و پوليس روام افغانستان ،عدم توجه ممالکيکه مدعی ھستند جھت کمک آمده اند در
 .بيعالقگی حکومت درامورزراعت، اقتصاد وصنعت عامل اساسی بدبختيھای موجود افغانستان گرديده است

ن را که ھشتاد وپنج فيصد بيسواد نستاھمچنين تاجائيکه من فکرميکنم، شايد صحيح و معقول نباشد  کشورمانند افغا
بعضی استفاده جويان داخلی وخارجی   وندانان بی اداره وخودسرکه باھمکاری قومداشته ودارای يکعده مردم 

 ستانی به حد اعلی رسيده وھمچنين تباندھای بين المللی درارتباط ميباشند ورشو درامرقاچاق ھيروئين وترياک با
لبنيات مورد ضرورت شان  سبزيجات و ميوه، فاقد توليدات صناعتی تجارتی وزراعتی باشد که حتی مواد ارتزاقی ،

 پيداوار بيحس  باشند که درعوض مواد  يسواد و بايه وارد گردد وباشندگانش ھم آتقدرازکشورھای خارج وھمس
  .ذوق وشوق فراوان خريداری کنند  با وطن اجناس توريدی خارج را

اينگونه کشور، تجارت را آزاد اعالم، وبخواھند آنرا دربازارتجارت بين المللی شامل  آيا خنده آورنيست که د ر
بختی دراجتماع  بدزبھره برداری بيشترسرمايه داران، فزونی بيکاران، فقر، بيچارگی وتوليد سازند ؟ ازاينکارج

وفشاربيشتربرمردم وسقوط زراعت و صناعت  چه انتظارميتوان داشت ؟  مگر اينکه دستی ازغيب برآمده زمام 
ھرصورت ازمقصد ه ب. درامی ملک وسعادت مردم با ش آدارکاردان وفداکار ببخشد که خودرا فراموش کرده درفکر

 سال بعد از آن روزی که از افغانستان با قبول تلفات جانی ومالی سنگين وشکست ٣۵دور نرويم حکومت انگليس 
 ١٨٧٨ نوامبر٢١روز ديگر  بار، له قبلی نگاشته شده خارج  گرديده بودمفتضحانه وننگين که شرح آن درمقا
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مقصد اشغال افغا نستان وھم جبران آبرورفتگی ه راھم بھزارنفری مجھزومنظم خويش   صتشقوای ش ميالدی،
حفا ظت  تحت نام ايجاد روابط دوستانه، )قندھار لوگر وننگرھار( ازسه منطقه مختلف ،ست مبارزه اولیکازش

توسعه تجارت  منيت، برقراری حکومت ملی مطابق خواست مردم، کمک اقتصادی ،أمين اازتجاوزروسھا، ت
 بنا برداليل . شيرعليخان ميباشد  نه ملت افغانستان اعزام داشتنداميرام اينکه جنگ  با نه  بًوزراعت ، مخصوصا

   .را فاتح ميدان ميشناختند ذيل خود
  

  انوی با بھترين تجھيزات عصری  مجھز بودن قوای برت- ًاوال
     ..استقرار نا امنی در اثر اختالفات ذات البينی در داخل کشوربين حکومت و مردم -ً  ثا نيا
    موجوديت تجھيزات بسيار ابتدائی چوب وتفنگھای دھن پر، دردست مردم افغانستان  - ً ثالثا
  دون قيد وشرط به آنھا اميرمحمد يعقوبخان وتسليم شدن بشيرعليخان وامير  عدم مقاومت - ً رابعا

  
شمن را بيشتر ساخته نوقت کشورما شانس موفقيت دآعالوه براينھا وقوع دواشتباه بزرگ وغيرقابل بخشش امرای 

  .بود
راه  ھارقند(و  خان وصد ورامربرگشت قوای نظامی پنجاھزارنفری افغانی ازپيوارخيبراميرشيرعلي يک فرار -اول

ا گردر آن منا طق .خانه خود رفتنده يکی ب قسميکه کامال پاشيده وھره آنھم ب کابل،ه ب) عبورقوای متجاوزانگليس
  .مشکل بود ھا گرمھم محسوب ميگرديد، عبور دشمن ازآنجاحاضرميبودند چون اولين مانع وسن

که بدين ترتيب راه عبورقوای  دشمن وانحالل کامل دستگاه دولتی،ه محمد يعقوبخان بامير تسليم شدن مطلق - دوم
بدون درد سر  سان وآبرای شان  را دست گرفتن  قدرت واداره کشوره پاک وصااف وزمينه ب را نظامی انگليسھا

حمل برشجاعت وکاردانی  نراآيت وخوشی حکومت  انگليس گرديد ه که اين وقايع وجريانات،  سبب رضا تندساخ
 امابازھم مردم باشھامت وقھرمان .را مستحق ترفيع رتبه ونشان وبخششی شناختند ندان نظامی خود کرده آنھاقوم

    .نھا وارد ساخته اندآ هاين قوای دشمن ازمناطق مسکونی آنھا تلفات غيرمنتظر  ب افغان حين عبور
محمد اميرشيرعليخان وامير ميالدی توسط ١٨٧٨ درباره اين انحالل دولت وپا شيدن نظام عسکرمجھزکه درسال 

 آنرا درموقع رياست جمھوری مجددی و  اگرخوب دقيق شويم تکرار،منفعت دشمن صورت گرفته يعقوبخان ب
هللا آخرين رئيس حکومت کمونيستی  نکه دکتورنجيب  ھمي.عين شکل می بينيمه زمان ب و عصر ربانی درين

مجاھدين بسپارد؛ھمينکه موضوع ه حق حاضرشد که زمام اموررا بدراثرمبارزات  ورشادت مجاھدين برافغانستان 
 بی صالحيت بودند اجيربيگانه و نام مجاھد،ه ازآنجائيکه تمام اين سران ب اطالع آنھا رسانيد،ه وسايل ممکنه به ب را

ان اين زمينه ربانی خود وفرزندمشوره مردم قھرمان وسربازان فداکارش که باق نکه دروطن آمده باعوض اي
انتصابی  جناب مجددی اولين رئيس  جمھور، کارآغازميکردنده ن وبيرئيس حکومت راتعي رافراھم ساخته بودند

ده مليون دالرکمکی را  و سرحکو مت پاکستان ھمين که رئيس استخبارات نظامی آن؛ لنگی رياست جمھوری را بر 
ه طن تشريف آورده به ونام رئيس جمھورانتخابی به آنگاه ب درکمرشان بسته ومبارکباد گويان کابل فرستادند

کارآغازکردند واولين کارشان طبق دستورحکومت پاکستان انحالل مطلق دولت و پاشيدن دستگاه نظامی مجھزھفتاد 
يکا   ناگفته نماند اانگليس وامر.کمال وقاحت انجام داد که با ،برحال بود ود وآماده خدمت موج تجربه و ھزارنفری با

زی کرده اند، زيرا ھمه می دانيم حکومت پاکستان واين رؤسای مجاھدين افغانی نيزدرين زمينه رول خود را با
ن جنايت مجددی، اي نکه اين دوقدرت بزرگ دربرابر کوچکترين حرکتی نمی توانستند ازيبدون مشوره وھدايت آنھا

  .عسکر منظم را آرزوداشتد وفاقدآنھا نيزافغانستان بی سر، بدون نظام که  خاموش ماندند واضح ميگردد
   .ازين  خدمت خود ياد کرده است نوازشريف  صدراعظم پاکستان چندين باردر محافل سياسی کشورش با افتخار

کمک قوای جنرال رابرتس کابل بيايد ه  ميخواست بندان قوای انگليس درقندھارکهھمچنبن جنرال ستيوارت قوم
کالتی ديد که اوھم درراه با چنان جنگھای پارتيزانی مردم درھرگوشه وکنارمواجه گرديده ومتحمل تلفاتی شده و مش

که حين عبورسپاه انگليس از شھرقندھارجانب کابل يک  حساسات وطندوستی مردم آنقدرزياد بودا. نددھاربرگشتبقن
سوراخ ميکند که  را او دست گرفته برصاحبمنصب قطعه انگليس حمله آورده آنقدره دروش پينه دوزی رابپبنه دوز
 شرح ًشھا دت ميرسد جنرال مذکورمجبوراه جان ميدھد وخودش نيزدراثرگلوله باری سربازان انگليس ب درھمانجا

انيه نگاشته واظھارنظرکرده که برين برت درھند ومقامات بااله جنرال رابرتس درکابل وھم به اين گذارشات را ھم ب
قوای ه س نيزکه ازميدان جنگ  بنا برتحميل تلفات سنگين ب رابرت. جنگ نمبتوان حکومت کرد و مردم ازراه زور

سربازان براسپ سوارکه جانب  ندانی را داده وخودش با تعداد زياده مرکزقومخود امر توقف مبارزه و برگشت  ب
قرارگاه رسيده ودرباره اين جنگ، ه ف گرديدن يکتعداد سواران، بتلاب روان شدند پس ازقلعه جنگی به عجله وشت

اگردرافغانستان  : چنين نگاشت و لندن نظرخود ورفقاراخود به مشوره پرداخته ودرختم جلسه به دھلی ھمکاران با 
مت شود شايد ثمربخش انيه حکوبرت صورت غيرمستقيم تحت نظره  انتخابی خود مردم بۀتوسط امير دست نشاند

  .ندارد ای جه قبول تلفات ديگرنتي و باشد درغيرآن جزدرد سر
 کشورامريکا واروپائی مجھزبا مدرن ترين تسليحات ٣۴ اگردوستان انتقاد نفرمايند، ورود چندين ھزارسربازان 

 موقع جھاد ومبارزات امروزی ھوائی وزمينی درھمان افغانستان بيچاره که جزقديم ترين اسلحه ای که ازدشمنان در
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اقسام مختلف دست ه ايران ب  پاکستان و،شوروی اينطرف باه دست آورده ديگرچيزی ندارند وازسی سال به ب
اينطرف با اشغالگران ه وگريبان بوده  نه تنھا  تلفات سنگين مالی وانسانی را متحمل گرديدند بلکه ازھشت سال ب

  رئيس دولت را مطابق ذوق خود انتخاب وھم اجرای اموررادست گرفته وه جديد که ھم سرنوشت کشوررا ب
ا نيای کبيررا که درافغانستان مپراتوری برتاکنند، عين ھمان جريانات يکصدوسی سال قبل ازپشت پرده، اداره مي

  . خاطر ميا ورد  ه انجام داده اند ب
درکابل که خودرا نايب السلطنه  ميالدی بعدازوصول کيوناری سفير ونماينده انگليس ١٨٧٨- ١٨٧٧در سال ھای 

امضای معاھده منحوس وجبری گندمک برمحمد  تحميل و ست گرفتن زمام اموره دازب انگلستان ميگفت بعد
نواھی ظالمانه وخودسرانه که برمردم ماغيرعادی وتحمل ناپذيربود  و اوامر روزه  و صدور يعقوبخان اميرچند

 ٣روز. مملکت گرديد ودراندک مدت قيام عمومی را بار آوردنارضايتی وشکايات مردم درسراسر باعث بروز
ميالدی يکعده صاحبمنصبان، بزرگان قومی وبعضی روحانيون واقعی در يک جلسه اضطراری ١٨٧٩سپتامبرسال 

  درھمانجا تصميم به قيام عمومی گرفتند، قيامی که نه تنھا انگليسھای تازه وارد،که درباال حصار کابل تشکيل دادند
چون حدوث صاعقه  ا نيای کبيررا بلکه دستگاه ھای حاکمه برت،وضاع افغانستان رادرلرزه انداخته اآشنا ب  نا و

چوب ، سيالوه ، کارد وتفنگھای دھن ( صاحب منصبان و مردم عصبانی باوسايل دست داشته  سربازان،.  تکان داد
فتادند قوای نظامی انگلستان در کابل باآنھمه حرکت اه ب) محل دربارکيوناری(ه سوی سفارت ا نگلستان ب) پرقديمی

قدرت وغروريکه داشتند ھمينکه صحنه جنگ مبارزين افغان را ديدند پريشان گرديده ازامير محمد يعقوب خان 
دھشتناک به کيوناری  عمل آيد ھمچنين پس ازوصول اين خبره وسعت دامنه جنگ جلوگيری ب کمک خواستند که از

محمد يعقوب خان تقاضای اميرندان عسکری خود فوری ھم ازاس خطر کرده مانند قومديگران احس بيشتراز او
 نکند  مردمان خشمگين افغانستان اطالع فرستاد کسيکه درين قيام اشتراک و کمک کرد وھم درباالحصار به عساکر

که سرازيرشده مستحق ششماھه معاش ميگردد که ھردوپيشنھاد بی نتيجه واقع گرديده مردم مانند سيل خروشانی 
سوی ھدف که ازجانب مقابل گلوله ھای توپ و تفنگ ما نند ژاله وباران فيرميگرديد روان ه ومانع را نشناسد ب

  .بودند
تا اينکه  ندانھای جھادی پيش روی سربازان با شمشيربرھنه روان بودين جنگ محمد عثمان خان يکی ازقوم درھم

د وھم نمايندگان اميرمحمد يعقوب خان را که حامل پيام وی به شھادت رسيه اثراصابت گلوله ھای دشمن به ب
سفارت انگليس خودداری کنند بعد ازلت وکوب ه عساکرومردمان خشمگين بود که ازحمله و تجاوزب صاحبمنصبان،

سفارت رسانيده وآنجا ه قدم پيش ميرفتند تا اينکه  درکمترين وقت خودرا به اميرعودت داده وخود قدم به طرف ب
 با  وصاحب منصب،عمله وفعله وپنج صدوشصت سربازءاعضا، کيوناری سفير وتمام باشندگان آن، خل شدنددا

ھمه را کشتند مگر با تأسف نتوانستند از آتش زدن سفارت به وسيلۀ  تجربه آن که سفيرازھند باخود آورده بود
  جزخاکسترچيزی باقی نماند ھامرده که ازآن عمارت  و   سفارت چنان سوخت در نتيجهکيوناری جلو گيری نمايند
داون ستريت وغيرقابل باوربود، قصر نشينان بوکنگھم ومامورين  لندن که دورازانتظار وانعکاس اينخبربه دھلی و
 شکست دومی و اين آبروريزی  نميدانستندًتکانی که خودرا چنان گم کرده بودند که اصال ،لندن را سخت تکان داد

وختگی وعصبانيتی که ازاثراين واقعه برزمامداران ده پوشی کنند؟ ازلندن دراثربرافرکدام بھانه پره راچگونه وب
کشتارمامورين وسوختاندن سفارت ھم امر مجازات فوری عاملين  نائب السلطنه ھند،ه انگلستان مستولی شده بود ب

ه عالوه ھدايت دادند به صادرکردند ب تان رادرمقابل افغانس آميز دادند وھم امراتخاذ رويه تشدد انيه درکابل رابرت
ميشناسد که نائب السلطنه  خاک خودء مردم افغانستان فھمانده شود که قوای انگليس ازينکشورخارج نگرديده انراجز

ندان قوای خود درافغانستان عالو ه بر صدوراين ھدايا ت لندن،  دستورداد که ه جنرال رابرتس قومانگليس درھند ب
قلعه ھای  و نھای دولتی وعمارات بزرگ شھرکمکی ارسال ميگردد تمام ساختما سرباز  وی ول کافزودی په ب

 حساب انگليس ضبط گردده ھای بزرک آتش زده شود؛ تمام پولھای خزاين دولتی ب  بازار و عسکری وباال حصار
شله قعمارات دولتی و و باالحصار، بازارھای چوک وشوربازار کارخرابی وسوختاندن که براساس ھمين ھدايات،

عالوه چند نفرعاملين قتل کيوناری سفيرانگليس نيزبه دار ھای عسکری توسط سربازن برتانوی انجام يافت به 
که نصيب شان شده  آن آبروريزی را شکست و رفتار آويخته شد اماانگليسھا خوب ميدانستند که با اينگونه رويه و

نھا برای ھميشه باقی  آقھر نام آثاره  باال حصارکابل بۀيه اين بود که خرابانحکومت برت نظر. بود جبران نتوانستند 
ن بود که خالف آرزوی انگليسھا کار تجديد ساختما نی  آآبادی مجدد نادرخان، يکی ازکارھای مھم محمد اما، بماند
شوق با اتن ودھل  هطوری آغازکرد که مردم برا ت ده کيلوميتری آن الباھمکاری تمام مردم شھرکابل ومح آن را

 درموقع . عمارت مکتب حربيه انجام يافت،وسرنا طورحشرھرروزحاضر شده و کارميکردند که درکمترين مدت
حاضرشده  ًشخصا نادرشاه؛ گاه ھرھفته گاھی دو ھفته بعد يکروز جريان کارساختمانی، شخص اعليحضرت محمد

 اما . درج ميباشد١٣١٣ و يا ١٣١٢ه ھای سالھای کنترول ميکردند که فوتوھای اين جريانات درسالنام را کار
 تاريخی دربارسلطنتی بود ساخته نشد ونميتوانست بشود زيرا و سفانه اصل عمارت که ساختمان قديمی متأ

ن زمان ازناممکنات آکارمشکلی بوده و ايجاب معماران ومھندسين پخته کاررا ميکرد که يافتن چنان اشخاص در
نستان آنوقت بتواند ھمان اعد انگلستان ازين جنايات گذشتگان خود با تاثر ياد کرده وافغشايد نسلھای ب  اما،بود

  .انيه را بارديگر اعمار کنند صرسوخته وخراب شده دست استبدادبرتعمارت وق
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شکل جديد آن ه چشم سرمی بينيم ھما نگونه اعمال اما به   امروزتقريبا يکصدوسی وشش سال بعد طوريکه ب
انيه عملی ميگردد که اينگفتارجناب گولدن براون صدراعظم  انگلستان که نستان ازجانب ھمان برتدرھمان افغا
انيه احساس خطرميکنيم ازاوضاع موجود افغانستان برای برتما (ل تحت مصاحبه مطبوعاتی فرمودند چندروز قب

آيا اين تعجب . بيانگر نظرمن ميباشد ) تا نيه در اما ن اس بدانيم که برتمجبوربم درينجا آنقدربمانيم ومبارزه کنيم تا
ازچھار طرف با کشورھای مختلف آ سيائی  آورنيست افغانستان يک کشورآسيائی که دردل قاره آسيا قرارداشته و

انيای کبيرگرديده باشد ؟ اگرمقصد ا ط ندارد  سبب پريشانی خاطر برتمحاط ميباشد دربحرويا بحيره ھم ارتب
ه وسيله دستگاه ھای جاسوسی ده است آن ھا افغان نه بلکه عرب ھستند که سالھای قبل بعوسامه بن الدن والقاااز
ه منظورتھديد وتخويف حکومت عربستان سعودی دريکی ازگوشه ھای آنکشوربه انيا واياالت متحده امريکا ببرت

ی درميان آن سخنکشی ويا درباره نفت و قيمت اجرای اوامرسر وجود آورده شده بود که اگرروزی پادشاه آن از
 و نام مبارزه رند ،ھمين بن الدن با پشتيبانی قدرتھای بزرگ وتمام کشورھای اروپائی ومؤسسه حقوق بشربآ

  . مستحق سلطنت درکرسی اعليحضرت ابن سعود تکيه ميزند 
رکوبی رقيب منظورسه ب ده ، بااستفاده ازموقع ، آنھاراع  پس ارتھاجم  شوروی درافغانستان، حاميان بن الدن والقا

فغانستان انتقال دادند وازآنھا با پرداخت پولھای سرشاروانواع ا سلحه ای بی شمار دستگاه قدرتمند ه اوحريف خود ب
ير کرده اوضاع تغي.  نام روسيه بوجود آمد ه ب جماھير شوروی ازبين رفته وکشور اتحادتا  .وجود آوردنده ب

 ازبن الدن ودستگاه آن شکايت داشته ًانيه ظاھراتحده امريکا وبرتکه اياالت موقوع پيوست ه بوجريانات د يگری 
عکس به ه  متذکر شده ام بًوچنان می نمايانند که درراه انھدام آنھا فعا ليت دارند اما اين درست نيست طوريکه  قبال

نرا درينباره آچاره نستان ومردم بيافغااما گناه . ھيچ قيمت آنرا ازبين نميبرند ه ظت آن ضرورت داشته بء وحفابقا
  نميدانم درکجاست؟ 

اگرھدف جناب براون ازطالبان است .اصطالح مردم قديم کابل گال را گنجشک خورده لت آنرا بودنه ميخورد ه ب
ه ؟ چگونه باينھاچه کسانی بودند انصاف جھان ميگذاريم، قضاوت خود انگليسھا وانسانھای بيغرض وباه ھم ب اينرا

آوردن دولت را داشتند ؟  وجوده وانگلستان آيا قدرت ب الت متحده امريکاای سخاوتمندانه ايھاوجود آمدند؟ بدون کمک
ال ديگرما ازين قدرت مندان که باسرنوشت کشورھای کوچک وانکشاف نيافته درراه منافع خود بازی ميکنند سؤ

باشند ؟  اگرجريانات را درزير را درراه انھدام آنھا مصروف ميه وجود آوردند ؟ وامروزچب اينست که  آنھارا چرا
ذره بين واقع بينی مشاھده کنيم ميدانيم که کشور ومردم  ما، دربين اختالفات اشکارای دوقدرت بزرگ پامال ميشود 

  ی استماع نميگرد دئاما ازھيچ گوشه وزبان مردم اين کره خاکی گردان درين باره صدا
  

  دالت اجتماعی ؟  انصا ف ؟ حق ؟ و؟و ؟ و؟ و؟ حقوق بشر ؟ ع کجا است ملل متحد ،؟ شورای امنيت؟
  

وجود  ه منظورخاصی  به دست خود به ازپاکستان که ب( گراست که انگليسھا  نميتوانند اظھاردارند حقيقت چيزدي
آن با مساعد تھای کريمانه حمايت کرده ھمچنان  از نھا بخشيده وتا امروزه آزمينھای افغانستان را ظالمانه بو آورده 
 قابل استفاده ميباشد و نستان که دارای منابع سرشارزيرزمينی دست نخورده وموقعيت جغرافيائی مھم وافغا

و قبول تلفات  آور تحمل چندين شکست  شرم با راه حاکميت بران مبارزه کرده و ازيکصدوسی سال با ينطرف در
اميد ه ی قول ھمکاری چند وطنفروش بسربازان وھموطنان خود، به اتکااز  ھا ھزاردهمليارد ھا پوند وکشته شدن 

کامال منصرف شوند ويا آنرا   چگونه ميتوانند ازين شکارصيد نشده،يت وحا کميت برآن ، انتظارکشيده روزموفق
نستان نه اشغال وطن را ميپذيرند ونه افغاد مردم ندرحمايت ديگری مشاھده کنند ؟ باوجوديکه خوب ميدان

  .وند زيربارغالمی واسارت  ديگران مير
 طغيان وسرکشی مردم افغانستان درمقابل آنھا که ًمخصوصا ساس نظريات جنراالن خود،ا ه انيا بحکومت برت

 ميالدی موجوديت افغانستان را موجب درد سردانسته تصميم به ١٨٧٨سخت عصبانی ومتاثربودند درھمان سال 
با  را يعنی ھرات و سيستان قسمت ديگر ھند و امحای آن ازنقشه جھان گرفته خواستند يکقسمت را جزء قلمرو

ه  ومجھز، بقدرت بزرگ نظامی  مسلح ھمين منظورباه که ب يران بسپاردآن براساس بعضی شرايطی به انواحی 
جرم دفاع از وطن وعدم قبول ه ست گرفتند ومردم بی گناه فقط به د، واداره امورمملکت را بدهافغانستان داخل گردي

ندان انگليس درافغانستان، با ت وجنرال برائيت قومدرت بزرگ جھان آنروزقرارگرفغالمی واسارت درمقابل ق
 وحشيانه وظالمانه را رمتحمل خساره شده بودند طوری رفتامقاومت ديده و افغانھا مخصوصا قوم غلجا ئی که ازآنھا

 ازبين ًقوم راکامال نآ تخم اگرميتوانستند ميکشتند وچنان دل پخته بودند نھا راآعملی ميساختند که با تالقی شدن، 
 گسيخته کيوناری نماينده حکمرانی جلوً ندان انگليس ومخصوصارابرتس سرقوم رويه تشدد آميز ميبردند ھمين طور

غانستان نيزبه منظوردفاع فطاقت فرسا شد که با شندگان ا دادم چنان موھن و رکانيه درکابل که قبالھم تذوسفيربرت
 تيز ھمان آتشی را که ، مقابل اين دشمنان١٨٧٩درطول سال  وارد ميدان گرديدند وازنواميس ملی کمررا بسته  

خته وچنان ضربه سختی دربرابرسپاه الفنستن ومکناتن افروخته بودند دوباره مشتعل سا١٨۴١درسال 
وخواب خوش صدراعظم ، وزيرھند  ا نيای کبير که غروب نداشت  وارد ساختند که رؤيابرپيکرامپرانوری بريت

ھمان شکست وشرمساری گذشته را  کابوس مخوفی مبدل شده،ه درکابينه انگلستان ونايب السلطنه انگليس درھند ب
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 توسط نشراعالميه ھا ابالغ کردند که قوای انگلستان ازادامه ١٨٨٠چشم سرديدند ومجبورا درآغازسال ه بارديگرب
ده که بعد ازانتخاب اميرجديد توسط خود مردم ، جنگ با مردم شجاع  افغانستان منصرف، واين تصميم را اتخاذ کر

داخل  ی بود که اميرعبدالرحمن خان ازبخارائن روزھاه آ ب اين مواجه. نرا ترک گفته به ھند برگرددآخاک 
سوی کابل پيش می امد ه که ازمزارشريف وسايرمناطق صفحات شمال تھيه کرده و بيافغانستان گرديده باعساکر

ازين راه  به توافقی برسند  شايد بتوانند و مذاکره پرداختهه انگليسھا عال قمند شدند که باوی بکه  درايبک رسيده بود
  که ھم ازخجالت شگست نجات يابند وھم آبرومندانه وسالمت به ھند برگردند

ت گان نھايخوانندال برانگيزميباشد با ابد ميخواھم موضوعی راکه نزدمن سأدرينجا که عرايض عاجزانه خاتمه ميي
ده وطالبان ھردوساخته و پرداخته دستگاه ھای جاسوسی عھمه  ميدانيم  القا. محترم ودانشمند  درميان بگذارم  

اياالت متحده امريکا ، انگلستان وحکومت پاکستان ميباشند که دربدوامربا پولھای تقديمی عرب سعودی که آنھم يکی 
ردادن چاه ھای نفت کشورش دراختيارکمپنی ھای نفتی آنھا قدرت می باشد که دربدل قرا ازفرمان برداران ھمين دو
  و ده وطالبان پيش ميرودع جريانات مطابق آرزوی القاًفعال.  استوجود اورده شده ه  ب،، لقب اعليحضرت راخريده

 تشدد ًمخصوصا ،دربين مردمان ناراضی ازحکومت دشتھای بيکران و و ی کھسارآنھا ازميان دره ھا
  :انگليس وامريکا که با طالبان پيوسته اند اين شعر را ميسرايندسربازان ورفتارمغرورانه 

  ميکنم ديوانگی تا برسرم غوغا شود     سکه برزرميزنم تا صاحبش پيدا شود
  :دا است اما باورنميکنم ديوانگی دوامدار باشد زيرا جريانات مينماياندي تيره وتارودورنما ناپء باوجوديکه فضا

  ه زايد سحرست    باشد که چشب آبستن وقايع ا
سان است اما من آ بسی وطنداران معتقد اند ازبين بردن القايده و طالبان نزد اياالت متحده امريکا امربسيارساده و

نرا دربرابراينھمه جريانات وکشمکشھا ی کنونی پشت پرده و برمالی اين و آن، آآنرا زخم  سرطان دانسته  وتداوی 
ناگفته نماند  اوضاع سياسی جھان وجريانات . کارساده و آسان نميدانم ،سايگانعلی الخصوص مداخالت ھم

سوی اينھا می نگرند و درصورت امکان شايد ازآنھا بھره ه روزطوری حرکت ميکند که سايررقبا نيزبا عالقمندی ب
 روی اين ملحوظات وبدون شک وترديد درمقابل ھرقدرتی که قرارگيرند خطرناک واقع شوند لھذا. برداری بتوا نند 

  ازبين بردن آنھا  يک اندازه مشکل مينمايد 
منظورازبين بردن شان ميجنگند من باور نميکنم ه ده وطالبان بعاينکه گفته ميشود قوای انگليس وامريکا عليه القا

خود  ضرورتی جنگ زرگری نمايند ، يا يکی سرکوبی کرده وديگرش  با کمکھای یشايد جنبه تبليغاتبی داشته ورو
اشغال کرده بودند  ًا نيه د رزمينھای متعلق به افغانستان که جبراولتمردان برت ھمانطوريکه د.کمرانھا را می ببندند

وجود آوردند، طالبان نيزمنظور تھديد  پاکستان وافغانستان تشکيل يافته ه پاکستان را جھت درد سرھند وافغانستان ب
ن  ازاطاعت شا روزی  پاکستان درمقابل انگلستان سرباال کرده ويا رخاطر داشته باشيد  درآينده اگه ب. باشد 

قسيم ھند و پاکستان توسط خان نام پشتو نستان که تھداب گذاری ان در زمان ته سرکشی نمايد، دردسری ب
 ده وسيله احساسات سردار محمد داوو بًگرفته وبعدا الغفارخان که با ذوق ومزه دھن انگلستان برابربود صورتعبد

وکدام سوروان اند ؟ يا متوجه عواقب  خان درزمان سلطنت محمد ظاھرشاه بدون اينکه خود بدانند چه ميکنند؟
ه ب ًورند ؟ بازھم طبق پالن غيرمستقيم انگلستان که کامالآموضوع شوند که ازين کارچه نتيجه بارمی 

 اما پوشانيده، خاکستر وده وروی آ نرا خاموش بًدرين شکی نيست فعال. آنرا قدری پالش دادند ضررافغانستان بود
شعله ھايش  پاکستان يا افغانستان يا ھرکشورديگررا که  دوباره مشتعل ساخته وبا د ، آنرانيه بخواھاتزمانيکه بر ھر

جان مردمان بيچاره بی سواد ومظلوم کشورھای انکشاف نيافته که ه آرزو داشته باشد ميسوزانند ويا آنھا را ب
تا زمانيکه اذھان روشن وحقايق مبرھن گرديده ومردم دوست   . ميتوانند بيندازند وبھره بردارندخواسته باشد ھم

نوقت انگليس ھا چندين نسل ديگر را قربان خواھشات خود کرده آکارا ست وتا ه ، وقت وزمان ب ودشمن را بشناسند
  .و حاصل ميبردارند 

    
  
   
 
 


