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  نادرشاه سدوزی
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 ها کمونیست ریخ نگاری از دیدگاه  أت

طبقاتی بود در شکست و ناکامی مواجه  خاص مارکسیزم که ناشی از مبارزات ایدولوژی کمونیست ها با پیروی از

خلی جنگ دابه عوض مبارزه طبقاتی اینکه بتوانند  نمود تا جوو  به زعم آنها جستشدند.  پس باید یک راه دیگری 

 .  در اوج خود برسانند ساخته و شعله ور مملکت را در

قوی  آن به احتمال أ، نژادی، لسانی مبدل گشته که منشقومی این جنگ داخلی امروز توسط بعضی ها به جنگ تبعیض

تحت رهبری « ـ خلقی پرچمی» واحد ۀیک هست درهای قدیم  های کهنه کاری هستند که در زمان همان کمونیست

 گردیده بود.  بنیان گذاری بدخشی  طاهر

حمد م که پوهاند مرحوم داکتر ، قسمیریخ نگاری دست زدأعلم است.  ولی پیش از اینکه به تریخ نگاری یک أت بلی، 

 تألیف زیرا به عقیده آن مرحوم بزرگوار بین مُولف و یاد آوری نموده بودند باید مُولف آن را شناخت.  ړحسن کاک

 انفکاک موجود است و شناخت مُولف در راه شناخت تآلیف او کمک زیادی می کند. رابطۀ حقیقی و غیر

به شمول اعضای به اصالح شورای انقالبی و کمیتۀ و همکاران نزدیک وی رملی های کا« چوکره»امروز بعضی از 

مرحوم میرغالم محمد غبار را مورد سرشناس و مشهور مملکت  ریخ نگارأجرئت می نمایند تا نظریات تمرکزی 

دهند که در مورد خود اجازه می ه ب بعدا   نمایند. دولتی قلمداد  یخ نگاررأالنه قرار داده و وی را تؤومس انتقاد غیر

 نمایند.  خود را به گردن دیگران واگذار های ارینموده و کثافت ک سدوزایی و محمد زایی ابراز نظر خاندان 

ریخ نگاران محترم می نگارند با سه نام أه مرحوم غالم محمد غبار و سایر تک ریخ قسمیأدر طول تبلی، افغانستان 

سس آن اعلیحضرت احمد شاه بابای کبیر بوده که امپراتوری ؤانستان که میده است. آریانا، خراسان و افغدمعرفی گر

 ندارد. نداشته و ریخ وجود أطول ت در اونظیر دیگری  ند و کس  دوجود آوره ها را ب بزرگ افغان

ریخ أگویی بوده که به دور از قضاوت ت اینکه می گویند افغانستان قسمتی از ایران است یک جعل کاری مطلق و یاوه

 باشد.  نگاری و انسانی می

 ردوست محمد خان ابراز نظ سالم و مغرض که در بارۀ امیر افراد افراطی، نا همچنان برای رفع بدبینی یک تعداد از

افته ی نموده اند باید که کتاب افغانستان در قرن نوزده از مرحوم سید قاسم رشتیا را که با ادبیات خیلی عالی تحریر

 رد ضاوت نمایند.  ولی در زمان کنونی وق قضایای آن دوران پی ببرند و بعدا   چندین بار بخوانند تا اینکه در مورد

دین ب، که یک ردیف قرارداده شاه شجاع را در ببرک کارمل و گاننویسند اکثرافغانستان  اخیر قسمت رویداد های

 جو نمود.  و  جستتا علت آنرا اساس الزم دانسته می شود 

میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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شاه شجاع درانی به هدف بازگشت به وطن و نجات افغانستان از وحشت و بربریت به کمک انگلیس ها به کابل 

.  ولی به مرور ایام متوجه شد که انگلیس ها از گذاشترا به سر بازگشت و در ارگ باالحصار تاج شاهی افغانستان 

تن در رأس قوای انگلیس قرار اشت که مکناذن راز را با اهل دربار در میان گخیال باداری منصرف نشده اند و ای

. ورزدبه خود عنانیت آغاز کرده و از اوامر و هدایات من که امور ملت و مملکت را در دست دارم تمرد می ، دارد

هید به نام شاه شدر کابل که امروز  ه ایملی پیوسته و همگام شود، در منطقتصمیم گرفت به مبارزان شاه شجاع وقتی 

تان بارۀ افغانس خود افغانستان عشقی فراوان داشت.  وی در وطنبه  و . وی خائن نبودند دکر ششهید ،مسمی می باشد

کریا زاحمد ظاهر بلبل افغانستان، فصل احمد ندگان میهن پرست مثل اکثر خوانشعرهای سروده که چندین شعر او را 

، ظاهر هویدا و چندین هنرمند موسیقی آن اشعار را آهنگ ساخته اند که اینک چند بیت آنرا که توسط دوست «نینواز»

می آورم  در اینجاو در دیوان شادروان شاه شجاع وجود است،  گرامی و ارجمندم ولی احمد نوری به دستم رسیده 

 او را به وطنش افغانستان نشان میدهد:طوفانی که معیار عشق 

 آرزوست  وای  چمنـمـــاز هبـ

 م آرزوستنـوۀ سرو و سمـلج

 ای نسیمگل را چه کنم  (4) تهنک

 تنم آرزوسهـآن پیر بوئی از

 بسوخت ار جان دل و گرمی  هندم

 وطنم آرزوست جنت ــل  ـکابــ

که او را با ببرک کارمل لعین به مقایسه گرفت. مگر فراموش کرده اید که ببرک فریاد می زد که  خواهد بودظالمانه 

که با  وطن دستی یعنی دوست داشتن اتحاد جماهیر شوروی... چیغ می زد که انسان خوب، افغان خوب کسی است

 شعر وطن پرستانۀ باال مقایسه را حاضر ببینید این سخنان دنی و پست را با دان تانجشوروی دوست باشد !! شما و

 توان باهم مقایسه کرد.   از هیچ نگاهی این دو را نمی مرده می توانید؟  معلومدار نه!!

و خواب آنرا می  تقدیم کندبلی شاه شجاع می خواست وطن را نجات بدهد و ببرک می خواست وطن را به شوروی 

شود و مردم نجیب ما برده و غالم شوروی و ودکا و بی دید که اگر افغانستان بیست و چندمین جمهوریت شوروی 

 !!!ناموسی

که  «افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی» نام محمود قارییف کتابی تحت عنوانه گان روس بیکی از نویسند

یل ارزیابی نهایی، گس توان گفت که در یت میعمجموع با قاط در » توسط عزیز آریانفر ترجمه شده چنین می نگارد:

 ۀشوروی چه در عرصخلق های افغانستان و  مردمناروایی بود که زیان عظیمی به سپاهیان شوروی به افغانستان گام 
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وی با نیر می ورزید که مسایل نظامی را عمدتا  ببرک کارمل همواره تالش  داخلی رسانید.  ۀعرص چه در بین المللی و

های رزمی سپاهیان خود توجه می کرد.  نتیجه این  ییکم به ارتقای توانا و بسیارسپاهیان شوروی حل و فصل نماید 

 .«با آن دست به گریبان هستیم ما که تا امروزشد عمل منجر به فروپاشی اتحاد شوروی و نا بسامانی های دیگر 

 زدر کابل کارمل ا دست گرفت وه را ب سیاسی قدرت "گرباچوف"وجود آمد که ه تغییراتی ب در روسیه عین زماندر 

اعالم نمود.  مصالحۀ ملی  خط مشی خود را و نجیبگردید.   نجیب هللا جانشین اوو به عوض  رفت قدرت برکنار

مسکو به حیث زندانی سیاسی تحت مراقبت گرفت و به  دور باشد او را دره ئه کارملی ها ببرای اینکه از توط مگر

 د. شد که به کابل برگرد هاینکه نظر به بعضی فشار ها برای وی اجازه دادوی اجازه بازگشت به مملکت را نمی داد تا 

کارمل وقتی که به کابل رسید برای ما گفت » : می نویسد ( دشنه های سرخ )فقیر محمد ودان در کتابی تحت عنوان 

نخواهد رهایش نمی  تا مثل سگ در پیش پاهایم لوت نزند و از من عفو که هدف من انتقام گرفتن از نجیب است.

 است دستبود و جاه طلب و بی سواد  و کارملی ها با دوستم که یک فرد   رویداد ها قسمی شد که کارمل بعدا  «.  کنم

 رارف نمایند، مگر وی قرار را بر دستگیرهوایی زدند تا اینکه نجیب را که در حال گریز بود در میدان  به ائتالف

خود به  روی   این وضعیت تا وقتی ادامه پیدا کرد که طالبان در پیش بعدا   ناه برد. ملل متحد پ و به دفترترجیح داده 

 دند.  مگرآویخته ش با برادرش به قتل رسید و به دار نتیجه نجیب وارد کابل شدند که در ه ودست یافت یموفقعیت های

خاک  در آنجا دفن شده بود ازکه طالبان حوزۀ شمال را تسخیر نمودند جسد کارمل را که  وقتی قسمت کارمل، در

 یف شود.کثبا وجود کثیف او، می گفتند که نباید خاک افغانستان  و به آب دریا آمو پرتاب نمودند و بیرون ساخته 

 طریق ی بیهوده ازگونه تالش هاهر نستان دارای تمدن اسالمی است،افغا چونکه ،می توان اظهار نمود در خاتمه

 مامت بی ثباتی افغانستان ضرر و به  ، لسانی و نژادیتبعیض قومی در جهت یا ماده گرایی مارکسیزیمایدولوژی 

 ،ا جدیتب ولسی جرگه وکالی محترمترقی مملکت  دانسته می شود که برای پیشرفت و ین الزما بر بنا خواهد گشت. 

چند  تانافغانس مردم اینکه  د تابگیر را تبعیض قومی هر گونه تبعیض و بخصوص جلو که قانونی را وضع نمایند

 زندگی نمایند. صلح و بتوانند به آرامی صباحی

 پایان

 

 

 
 

 

 

 


