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  موسوی

٠١.١١.٠٩  
  

  ١٨۴١دوم نومبر

  *نقطۀ عطفی از يک نبرد نا فرجام
  :به جای مقدمه

ل ھرچند مصروفيت ھای خواسته و ناخواسته زندگانی روزمره به انسان اين اجازه وامکان را نمی دھ ا مطابق مي د ت

ايش را  ه ھ ا برنام اگزير ميگردد ت سان ن ع ان ازد و در برخی مواق ايش دست ي ام کارھ ه انج دون ب ل م وبرنامۀ از قب

و  ر داده واز ن ته، تغيي ات در دست داش ان و مکان و امکان ا شرايط زم وارد رحطمتناسب ب م م ا آنھ د، ب زی نماي  ري

ع ومطالبی وجود دارند، که در ھر شرايطی او شان داده و در واق وارد مرجح ن اير م ر س لويت واھميت خويش را ب

  . اولويت انجام خود را بر انسان تحميل می نمايد

ه  ل ب قيام پرشکوه مردم افغانستان عليه استعمار انگليس در اقصا نقاط کشور به ويژه ادامۀ ظفرمندانۀ آن در شھر کاب

ومبر  اريخ دوم ن ست ١٨۴١ت ه يکی از آن مواردي تعمار و بردگی ، ک ه اس ارزه علي ان راه مب ه حالت از راھي در ھم

ه ھای ستواریاجديد با صراحت و  ان و توطئ ار زم رد وغب ا گ د ت  می طلبد تا چنين روزی را گرامی داشته ونگذارن

ستقيمعناصر ضد قيام ومبارزه اعم از اجانب به صورت مستقيم و نوکر ر م ه صورت غي ا ب ومی آنھ  عظمت و ،ان ب

  .آن را از انظار بپوشاندشکوھمندی 

ه تنھبر ھمين مبنا وقتی متصديان پورتال تصميم گرفتند تا باز ھم به مانند سال گذشته  ر شکوه را يی اب ام پ اد آن قي ي

ران  ل تجاوز گ ا مقاب ردم م گرامی دارند و ھريک از دوستان و ھمکاران گوشه ھای مختلفی از آن خيزش حماسی م

رروی کاغذ بشگافرا ايی بريتاني ورد ب ته ھای خويش را در آن م د، اين قلم نيز مصمم شدم تا در کنار مصاحبه، داش

ر  ا ب تارۀ آنھ ار و پرس ر ب دگان راه پ ه دھن ام پرشکوه و ادام آورده، حد اقل دينی را که نسبت به جانبازان گمنام آن قي

اد آنچه قبل از ھر آغاز. دوش خويش احساس می نمايم، ادا نمايم رده پوشی از آن ي دون پ ی بايد بدان معترف بود و ب

  .نمود، عظمت آن قيام در مقايسه با فھم و توان ناقص قلمی، اين قلم می باشد

ام شکوھمند سوم حوت سال  الدۀ ١٣۵٨چه شرکت عملی در قي ن ق وکران زري غالگران شوروی و ن ه اش ردم علي  م

سانی از شو شکوه قيام مردم با تجلیآنھا، و مشاھدۀ عظمت  ارز  عالی ترين احساس ھای ان ه تب ام ک دگان قي رکت کنن

ال ه ترين سجاياتفرھيخ ا ضمن سرفرودآوردن در قب ی اخالقی را به نمايش می گذاشت، اين قلم را وادار می سازد ت
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ه درستی ھمچ د ب ی، نمی توان و آن عظمت با صراحت کامل بيان دارم که با تأسف زبان الکن و قلم شکستۀ چون من

  . فضايی را به صورت درست وھمه جانبه به تصوير کشد

ن به جای مقدمه بايد خاطر نشان سازم، پاسخنکته ای را که قبل از پرداختن به اصل موضوع  ه پرسش يک ت يست ب

  .از شنوندگان ارجمند مصاحبه ام در سال گذشته

ايررزمن اين دوست بعد از شنيدن مصاحبۀ اين قلم و مطالع ۀۀ نوشته ھای س ه گفت دا دگان ب رايش پي  خودش پرسشی ب

  :نتوانسته بود بيابد، پرسش بدين قرار بودشد، که با تأسف پاسخ آنرا خود 

ن : آقای موسوی" د اي د بگويي د، می تواني اد می نمائي رام ي ا احت ا ب تعماری م شما وقتی اينھمه از مردم آزاده وضد اس

ی در ا١٨٣٩مردم در سال  وای اجنب ی حين ورود، ق و  يعن ا جل تند ت شريف داش ا ت ل، کج ه خصوص کاب ستان وب فغان

  "ورود قوای متجاوزخارجی را بگيرند؟

  : اين خوانندۀ ارجمند بايد نگاشته پرسشپاسخ بدر 

ا صرف  ه آنھ دھار علي اد و قن رز ھای جالل آب يس در م وای انگل ه حين ورود ق ده ای ک نظر از مقاومت ھای پراگن

وان دو  شتاملعصورت گرفت، به صورت عمده می ت اير را بي ردم حين ر از س ۀ م ا گران  عوامل در برخورد تماش

  .غانستان متذکر شدورود قوای اجنبی در اف

وم امروزی آن -١ ه مفھ تعمار ب ا اس ه ب ستان از مواجھ ردم افغان م م  نخستين عامل را شايد بتوان پائين بودن سطح فھ

ه ، مگر ھرچند  .دانست رار گرفت ه تکشور ما افغانستان در درازنای تاريخ بار ھا مورد تجاوز ق در نفس ١٨٣٩جرب

ه در نخود  د نخستين تجرب ا ه  چ. باشدشوع خودمی توان ستقيم ب ارويی م وع روي يچ ن ستان ھ ردم افغان ان م ا آنزم ت

سب م ن يچ فھمی ھ تنداستعمار گران اروپايی نداشته وبه يقين می توان گفت ھ تعمار نداش ه اس ه محض ورود ت ب ا ب ، ت

  .قوای استعمارگر به مجادله برخاسته مانع ورود آنھا به داخل کشور شوند

ور حکومت داری-٢ ردم از ام ان م اريخی آنزم ای ت وان در برداشت ھ ل را می ت ين عام ا  دوم  و وظايف حکومتھ

ار دھعبارت ديگر،ه  ب.دانست وریو خونريز جنگ ه حدود چھ ين اوالدۀ تيم اه و سردار ب د خان در   ش ده محم پاين

اريخ برخورد ،ابعاد گوناگون آن ه ت سبت ب  حالتی را به وجود آورده بود که مردم بيشتر بر مبنای بينش واعتقاد قديم ن

رای شان اينکه شاھان را در استخدام ارتش و سرباز صاحب حق دانستهيعنی . يندنما اد ب ۀ سرباز زي وم وقبيل  تعلق ق

ه يده بودندناز تجربه ھای گوناگون شھا آن. اھميت نداشته باشد اھانی ک د پاش وده ان  که در گذشته ھای دور ونزديک، ب

يده  اج خود رس ه تخت وت اره ب د، دوب شکيل يک ارتش نيرومن ه و ت دبا استخدام سرباز بيگان ا . ان اه "موجوديت ب ش

وده، خاين و اوالده اش " شجاع در پيشاپيش قوای اجنبی، اين لشکر کشی را باز ھم ادامۀ جنگ بين دوخاندان تلقی نم

هبه حق  نفرت و فھم دقيق ملی به مفھوم امروزی آندر غياب يک  انواده ک اعیاز ھر دو خ دگانی اجتم ارد  در زن  ک

  .خوان آنھا نيز عبور داده بود، باعث می گرديد تا مردم خود را بی غرض دانسته درجنگ دخالت ننمايندتاساز را

ه ۵٠ ديدند که دخالت آنھا در جنگ ومقابله عليه ارتش بيش از به تجربه میآنھا  ق ب اه " ھزار نفری در ظاھر متعل ش

ه در انتخاب  ھيچ نوع منفعتی برای آنھا نداشته"شجاع  ودر واقع شرکت در ھمچو نبردی نزد آنھا به معنای آن بود ک

رای  زمان انتخاب اوباماھا  خوشحالی برخی -.قاتل زن وفرزند خويش دست باز داشته باشند ال خوبی ب د مث می توان

  -آن احمقان سياسی باشد

د، اينک در خطوط کلی خود مردم  اه شجاع"فکر می کردن ه جنگ ما" ش د ب شکر جدي ا يک ل ا ب ه ت را يافت ات آن کان

" شاه شجاع"ًا مجددا به دست بياورد، لذا آن جنگ ، جنگيست بين  آمده و سلطنت خاندانی خويش ر خاندوست محمد
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ارکو در بھتري" دوست محمد خان"و  دان سدوزايی و ب ين دوخان ست ب م موجود ن صورت جنگي ق رس ه طب زايی، ک

  .نتيجه مردم را در آن کاری نيستدر . د اختصاص خواھد دادوگ تمام امتيازات را به خانوادۀ خبرنده جن

از ھمين  ادی ب طرز ديد بود که مردم را از سھم گيری مستقيم وفعال در رويارويی با قوای اشغالگر انگليس تا حد زي

وع سربازان مبه محض آنکه انگليسھا خود به اما ا. می داشت ر ونھی آغاز نموده وبه ھمه ثابت ساختند، که آنھا از ن

رار " شاه شجاع" اند که مزدور قبلی نه، بلکه خود حاکمان جديدی تفاده ق ورد اس درس م را به مثابه يک رو پوش من

سليم ضحانۀ شخص داده اند واز طرف ديگر ، ت د خان"ی مفت ه " دوست محم ه اينکه ب د ب ا و سپردن تعھ يس ھ انگل

شيرش " ر ازشم ه غي اعب يس از غالف دف افع انگل رون  از من دخوھن بي وده، " د ش ضيه نم ه اصل ق ردم را متوج م

در ميان نبوده بلکه حفظ خاک و ويا  ساير بارکزايی ھا " دوست محمد خان" که بيش از آن پای تأمين منافع دريافتند،

  .وس خودشان مطرح استنام

نفکران امروز  به روش ھم وقتی به تجاوز نيروھای اشغالگر پرداخته می شود می بينيم که يک عده از به اصطالح ش

ا د اسالم سياسیض در ظاھر از موضع چپ و ه  وطالب ام ده ب امال راست وعقب مان ًدر حقيقت از يک موضع ک

د قضايا نگريسته، با الترنتيف و بديل معرفی نمودن طالب در عوض استعمار، مردم ين دو ب  ما را در اجبار انتخاب ب

  .ه نمايندئطخ و محتوای انقالبی آنرا تجنگ آزاديبخش ملیقرار داده، می کوشند تا 

ردم چنين  شبه روشنفکرانی که با تأسف طيف محدود و معدودی ھم نيستند، سخت می کوشند به ھمه ثابت نمايند که م

ديل دو افغانستان به جز انتخاب بين اين ی ب ه يکی از اشکال آن، چانس ديگری " سياسیاشغالگران و اسالم " يعن ب

د، در نتيجه بھتر از اسالم سياسی می را به نمايش می گذار" تریخفرا" جائيکه استعمار حد اقل ھای نداشته و از آن

  . می بايد به تاييد آن پرداختو ؛باشد

ه چنين افراد اين  ايی ب ه ج ا ب ه ج ضاد ھای درون جامع  عامدانه می کوشند، مسأله اصلی را که با اشغال کشور در ت

ا ،  ضاد ھ ضادوجود آمده، از مجموع ت ين ت ستانمجموع  ب ردم افغان ضاد م ه عالوۀ آنکه ت ا نيروھای اشغالگر ، ب  ب

ده  ز گردي ده ني ضاد عم اثير تو اساسی جامعه ما را می سازد، ت ونی ت د کن ام رون ر سرنوشت تم ده حل آن ب ين کنن عي

  .؛ نا ديده انگاشته به استناد جنايات اسالم سياسی مردم را به پذيرش استعمار آماده بسازنددارد

اد چنين  ه اش، در عمق خود انقي طرز تفکری از طرف ھر نيرو و يا فرديکه مطرح شود با تمام مظاھر چپ گرايان

اعۀ آن تال وده، اش اعی ب ه و ارتج تعمار و طلبان درت اس ای ق ه ھ ودن پاي راھم نم ردم و ف ق م ه منظور تحمي ست ب شي

  .امپرياليزم

ستان گفتيم  ر افغان ا ب ين تجاوز بريتاني ارزه ضد استعماری نخست مردم در آستانه اول روز درکی از مب وم ام ه مفھ ب

ستند نداشتند و درثانی تجاوز بريتانيا د، تالشی می دان از  بر افغانستان را بيشتر از آنکه، تجاوز اجنبی به شمار آورن

ين  ھ.به منظور حصول مجدد تاج وتخت آبائی شان" شجاع شاه"جانب  اوز م ه در تج د ک ه تجاوز اول باعث ش تجرب

ه مب ه دشمن خاک خويش ب ارزه دوم ، مردم خود را بيطرف به شمار نياورده در تمام طول راه با سنگ وچوب علي

  . اسطوره ھای جاويدان آفريدندهدست زد

  دارد                                       ادامه 

================================================================  
هانتخاب نموده ام،" *نقطۀ عطفی از يک نبرد نا فرجام١٨۴١دوم نومبر"دان علتبعنوان مقاله را *:  ا  ک ردم م اييبخش م رد رھ ه عالوۀ نب ب

ده  نظرطع مشخص تاريخی به نتايج موردمقمان ھدر آن که  ام مان ا، ناتم  نينجاميد، بلکه امروز با ھجوم مجدد امپرياليزم انگليس بر کشور م
ايی توانوقتی می رون  از فرجام نھ ه صورت کامل از خاک خويش بي را ب ۀ آن ادی خود فروخت ه استعمار و اي ه عمل آورد ک  آن صحبت ب

 ذاشته باشيمازاد را بنيان گو نداخته، افغانستان مستقل ا


