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 دو حال چشم به دیگران دوخته ایم! هر ما در
 
 
 
 

ما هم به همین ترتیب خو گرفته  می رسیدند و اصِل میراِث پدر به پادشاهی بر روزگاری بود که پادشاهاِن ما با اتکا

 کردند و به پادشاِه نو بیعت میجوقه جوقه  مردم جوقه؛ پسرش بر جایش می نشست و رفت و پادشاهی می بودیم.

 خالص! و خیر

 داخله  م این موضوع دستِ  گرفتند و قبیله های گوناگون زن می اقوام و خود بسازند از پادشاهان برای اینکه مردم را از

  ت.دستگی کاش چند پسران همان یک پادشاه تخم نفاق و انِ می در آزاد کرد و کاِر گزینش پادشاهان در قبایل را اقوام و

ار رخانه جنگی بنای استق بدبختانه نفاق و دارد. خوب به خاطر محمدزایی را و های برادراِن سدوزایی جنگ ؛تاریخ

جنگی های  هدوران خان نند. درگزینش پادشاهان مداخله ک کار شود که دیگران در مایه  آن می میکند و ضعیف را

اصوالً آفتاب طالع  نیرومند نداشتیم و ایکه ما همسایه ه این قرار بود محمد زایی موضوع از برادراِن سدوزایی و

ی برتانیه به قول خودش برا و یعنی برتانیه غروب کرده بود بزرگترین نیروی استعماری آن روزگار قلمرو هند در

 محمد زایی پسراِن سردار جدال برادراِن سدوزایی و آنکه در پس از ضرورت داشت و لنگاهداری هند به کلیِد کاب  

 وی ایجاد کردخان یک سلطنِت نسبتاً ق دوست محمد امیر خان به پادشاهی رسیدند و محمد پاینده

 مین با این قدرِت بزرگ را بلهاخویشتن نیروی مق دوست محمد خان که در امیر هوای افغانستان را نیز کرد وبرتانیه 

  د.استراحت کن تا رستادندف به هند را  او مقاماِت برتانوی نیز پیش گرفت و در دید راِه تسلیم را

 به عمالً پشاور هند داشت و سدوزایی را که دربرادراِن  رتانیه که یک تن ازب رفت وگ انگلیس در ان وجنِگ اول افغ

 را ودتاج پدراِن خ ه تخت وکه به نیروی برتانی ودبرای شاه شجاع غنیمتی بزرگ ب های پنجاب افتاده بود دست ِسک

  گیرد. دانست باز نمک ناشناس می از برادراِن محمدزایی که وی آنان را غاصب و

 رغ رام م  تخ تا نصرالدین نبود ه به اصطالح مالینکه برتا فراموش کرده بود حقیقِت بدیهی رااره شاه شجاع یک بیچ

در افغانستان ملتفِت اشتباه خود شد ولی  او دیگران بفروشد. به همان بیع تخم خام بر و رنگ کند د؛جوش بده

 دیگردیرشده بود وهموطناِن خودش اورا ک شتند.
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جبیِن  در پادشاه ساخت. آورد وازد دوست محمد خان را به کاب ل بپیش گیر وقتی برتانیه مجبور شد که راِه مصالحه در

 همان آغاِز کار خانه جنگی از فرزند داشت آیِت نفاق و دو اه وچهار زن پنج زنباره که از بیست و عیاش واین امیرِ 

  ی.فتحامیان خارجی بی داشتی به فکر منددشمناِن نیرو خود قلمروِ  وقتی در هبسیار طبیعی است ک هویدا بود و

به  انگلیس کوفت طبِل اصالحات می ر خود برامی علی خان که استقراِر نسبی به وجود آمده بود و شیر ران امیزم در

ملِت  و برا آگاه باخته بود. نا خود روانِ  در شیرعلیخان جنگ را امیر افغانستان تاخت. بر دیگر بارِ  و انتقام افتاد فکرِ 

برتانیه فرزند  ولی مرگ مجالش نداد و کمک بگیرد ها روس به سوی مزارشریف رفت تا از خود اعتماد نداشت.

 جنگی پیش آمد باز کرد. ءبا وی معاهده  گندمک را امضا زندان بیرون آورد و ان را اززندانی اش محمد یعقوب خ

  عبدالرحمان پادشاه شد. امیر تحمیل شده بود مردم جنگیدند و که بر مردم

 ها ساخته شده َجَریان همین جنگ شوم چون مقصوِد من سایکالوژی افغانهاست که در نمی ن وارد جزئیات تاریخیم

  است.

مان ا حبیب هللا خان تحت حمایه  برتانیه باقی ماندند. پسرش امیر ان وزمان عبدالرحمان خ انستان درصورت افغ ره به

ه ک وجود دارد یقرینه های عمومی اول اعالن استقالل کرد. جنگِ  های برتانیه در دل مشغولی استفاده از هللا خان با

قالل است یک سو زیرا از امان هللا خان نقش داشته اند.ضد  شورش های داخلی بر تحریکِ  در ها ثابت میکند انگلیس

 امان هللا خان خود سوی دیگر از و ایجاد کرده بود شوِق ضِد استعمار نیم قاره  هند شور و در طلبی او

کاب ل اقامت اختیار  در زخواهان هند نی آزادی دل هوای احیای خالفِت اسالمی را تحت قیادِت خود می پرورد و در

 نموده بودند.

اد افتاد کم سو بیسواد و رحکومتداری به دسِت عناص کارِ  و اغتشاش گردید گرفتار قوِط امان هللا خان کشورس از بعد

ن منابع تاریخی ما که چندا در باز نه هم جهان. باشد و هشتن رژیمی را نه افغانستان داطبیعی بود که تاب تحمِل چنا و

 اش وگلیم اغتش تا برادرانش کمک کرد خان و ادرن دحمکه برتانیه با م شود می هخوِر اعتماد نیست گفت در مستند و

 د.خانه جنگی برچیده شو

 ژیمِ ر که کاری نیکو انجام داده است. نخستین موردی است مالی کرده باشد کمِک نظامی یا این مورد برتانیه در اگر

سوی ه بَ  گام به گام افغانستان را و رن دوام کردنیم ق آن بیفزاییم بر شش سال جمهوری محمد داود را نیز اگر نادرخان

لکت مم امور نامحسوس در مستقیم و به شیوه  غیر خالل این نیم قرن دسِت بیگانه در اگر پیش ب رد. دارد آنچه امروز

شاوراِن ملخِ م مور و دفاتر دولتی را معرکه شدند و وارد هویدا گونه  مستقیم و هب ها روس ت ثورفبا کودتای ه فعّال بود

 .گفتند می را همیشه حرِف آخر رکرسی آمریت تکیه داده بودند ون مشاوران بای رفت وگدولتی 

 بودند بدبختانه نه اسالمی ودندهای جالی وطن ب تنظیم های مجاهدین که به اصطالح معروف حکومت حکومت ها و

ابن  نان ریکاردای و گویند خدا می دو خدا؛ هر کاروان و هم دزد میان این دسته سیاستمداران هنوز در نه ملی و و

های  موضع گیری بر توانند من حیرانم که مردم ِچگونه می قایم کرده اند و خوری را نان به نرخ روز الوقتی و

 ی بدهند؟أان ربه آن و دکنن اورمتناقِض اینان ب و متضاد

اه بخِت آنرا چنان سی گلیم و دِت ملی کوفتهجبین دولت وح بر خارجه  اسبق امریکا رِ وزی داغِ دست نشاندگی را اما و

 توان سفیدش کرد. نمیهم کوثر  بافته است که به آِب زمزم و

 شود؟ پس نتیجه چه می پنهان توان کرد طالبان به پاکستان چیزی نیست که آنرا تعلِق خاطر
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 اختهس مردم را جبین دارد که سایکالوژی ما ماست داغ ننگی نیز بر ارافتخ و ایه  غرورمساله که  زاره آن تاریخ پنج

 دیگران راست بدون تکیه بر چه در اشتغال ورزیم و چپ به شغل سیاست ه درچحال  دو هر در اآن اینکه م است و

 ن پنجهزارکه علی رغم آ ردازیم زیراسیاست بپ ارتوانیم به ک بیگانگان نمی با پنهان و داگونه رشته  پی بافتِن صد و

بیسوادان  و میکند آگاهی را و اب سوادمردم ایج متکی بر وسال تاریخ مردم را بی سواد نگاه داشته ایم. سیاست ملی 

 خورند. فریب می زود باشند که بدبختانه بسیار باور می زود ساده لوح و

لوژی یک سایکا مردم نباشد و بیسوادی استفاده از دِف شان سؤداریم که ه سیاستمداران جوان نیاز ما به نسلی تازه از

آن رم  از و حقارِت ملِت خود بداننددولتداری  کارِ  در را دیگران که مداخله   بپرورند مردم خود در و خود تازه در

 کنند.

انتخاباِت امریکا  ها در روس اآیام این است که هآن ات ثابت نگردیده است و که هنوز امریکا یک اتهام وجود دارد در

 رئیس جمهورِ  و بددریا کیف این اتهام را کم و دارد ا تالشسنای امریک و ؟نه نقشی مداخله گرانه بازی کرده اند یا

 یا حِق تعیین سرنوشت را و دست نشانده به وجود می آرندهای  حکومت ولی برای ما دیگران استیضاح کند را خود

رِق ف اج دست نشاندگی را برزنده خوش است برای دیگران دم البه می کنیم که ت هم پهلوان ما و اند گرفته ما باز از

 بگذارند. ما

 ه اندد زدید پول کمک خارجیان را که ملیاردها جنِگ داخلی استند بحران نفاق وسیاستمداران بی پرنسیِپ امروز زاده  

 چرخک به دور ان که مانندِ برای این و کنند می اورتناقِض شان بم ایکه مردم به ارجوفه ه م اطمینان دارنده هنوز و

 که:  نمی گویندچرخند  منفعِت خود می و ودخ

 آیینـه ات رنِگ دویی ست برم هستی بهـو
 

 اصل است به وحدت و دبین را نمی کسی خود تا
 )بیدل(

                                   
 اروا یا اولی االبصفاعتبر

 برمنگهم2019مارچ 13رنگارگا. 
 

 

 

 

 تذکر: 
کس ع هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر

 .نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند
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