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  افغانستان / کابل -سليمی نعيم : از نوشته
  ٢٠١٩ مارچ ٢٨

  

 

  !درانی شجاع شاه به توھين

  
 بی پاپوليست يک ۀمثاب به خويش وليستیپاپ ھای بيانيه ۀادام به افغانستان جمھوری رئيس "احمدزی غنی اشرف" باری

 يک که کند مجاب را من ميتواند کند می فکر کسی اگر" که گفت زنان الف طالبان با صلح روند به اشاره در استعداد

 در ھمچنان او ؛ )١٣٩٧دلو / بھمن ١٢ جوان خبرنگاران باشگاه ( " است اشتباه در کنم ءامضا را ديگر گندمک ۀمعاھد

 که خان يقوب محمد امير نه ،خواھيم می شجاع شاه نه "که شد آور ياد ، سرداده را ديگری بلند ادعای نشسخنا ۀادام

 ، خواھيم می نيکه ميرويس ، خواھيم می بابا شاه احمد ، خواھيم می خان هللا امان غازی.کرد ءامضا را گندمک ۀمعاھد

 پای پل جبون و کارانه محافظه ۀشيو با ًتلويحا استخو یئھا حرف چنين بااظھار او ؛ ". خواھيم می غزنوی محمود

 بيش یئگو يانذھ يک جز که نمايد دنبال مريکاا با افغانستان ژيکيسترات معاھده امضای عدم بر مبنی را "کرزی حامد"

" ارجمند حميد"قایآ قوله ب که باشد بوده غنی جانب از سبکسرانه اظھارات گونه ھمين اغلب گمان به ھم شايد . نيست
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 رسيد پايان به باری فاجعه طوره ب مريکاا به جمھور رئيس امنيتی مشاور محب حمدهللا سفر " صبح ٨ ۀروزنام ۀسندنوي

 رفتن وقت ، محب آقای ( " .... بوديم ارگ تيم کليدی ھای مھره از يکی " ديپلوماتيک انتحار " شاھد ما بھتر عباره به ؛

  .)١٣٩٧ حوت ٢٦ يکشنبه ، صبح ھشت ، ! است

  
 محب جناب برخورد و تصادم داستان از است عبارت نمايد می بازگو ما برای ارجمند حميد آقای که را نچهآ وتاهک قصه

 و بريتانوی ھند وايسرای با وی گرفتن قياس در و افغانستان برای مريکاا خارجه وزارت خاص ۀنمايند زاد خليل آقای با

 قرار يندهآ در موقت حکومت دررأس خواھد می و بوده شخصی منفعت جوی و جست در وی که اين ادعای ھمچنان

 سناريوی که است اين گيرد می ناديده خود تحليل در ارجمند جناب قطعی صورته ب که را آنچه ولی ؛ باشد می ، گيرد

 ۀمعادل ينادر که گويد می سخن امريکا دل از غنی اشرف و محب آقای حب دادن دست از باالی ًصرفا داستان اين

 واشنگتن جانب از ديپلوماسی چنين مھندسی ديگر عبارت به . باشيم آينده در قضيه اين عکوسم شاھد شايد ما سياسی

 ؛ باشد گرديده ديزاين ،افغانستان پوشالی دولت و طالبانی مشترک نيابتی شرکای ،عامه افکار اغوای برای است ممکن

 رقبای ميان جمھوری رياست رسیک تصاحب برای ٢٠٢٠ انتخاباتی کمپاين جريان شاھد ما ھا روز درين زيرا

 که دانيم می کجا از  ئیهدسيس ھای تيوری نظرداشت در با و ھستيم امريکا ۀمتحد اياالت در خواه جمھوری و دموکرات

 دادن جلوه زشت و ترسيم برای واشنگتن و کابل در دموکراتھا به مربوط حلقات جانب از زيرکانه طوره ب مھندسی اين

 تکت مشمولين ساير و امريکا جمھوری رئيس ترمپ دونالد خارجی سياست در نامطلوب ديپلوماسی و داخلی سياست

 در را ما حدی تا حاال ھمين الی زمينه در موجود نقلی و عقلی داليل . شود طراحی ، خواھان جمھوری انتخاباتی

  :نمايد می کمک یپيشبيني چنين استنباط

 ، مرتضوی حسيبن شاه . کند نمی نظر اظھار محب حمدهللا ھای گفته مورد در جمھوری رياست ارگ ھم اين با  -* 

 اين کنار در . کند نظر ابراز ملی امنيت شورای سخنگوی ، مورد درين که گويد می جمھوری رياست سخنگوی معاون

 " . نگفت چيزی شنبه ديروز رابطه درين " رسمی " صورت به نيز کشور ملی امنيت شورای سخنگوی ، آرين طارق

 ؛ ) ١٣٩٧ حوت ٢٦ يکشنبه ، حيدری حسين ، گويد نمی چيزی محب اظھارات ۀبار در ارگ(
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 ، شنبه روز زمينه در شده ايجاد تفاھم سوء رفع اصطالح به برای جمھوری رياست دوم معاون ، دانش سرور جناب - *

 کيدأت امريکا و نستانافغا ھای دولت ستراتيژيک روابط باالی کابل در امريکا سفير معاون با ديداری در ، حوت ٢٥

 نامبرده . خواند صلح مذاکرات روند اصلی اولويت را دولت با طالبان االفغانی بين مذاکرات مالقات ين ادر او . نمود

  ؛ نمود آوری ياد افغانستان صلح و جنگ قضايای در افغانستان مردم برای " شفاف رسانی اطالع" ازً صرفا ديدار درين

 رياست ارگ رسمی ھای جالسا و جمھور رئيس پھلوی در خارجی ھای سفر رد محب حمدهللا شدن ظاھر -*  

   ؛ ندارد تشريح و توضيح به نيازی که مختلف ھای مناسبت به جمھوری

 معاون ھمينگونه وبه امنيت شورای ، جمھوری رياست سخنگويان ھم ؛ نمائيم می مشاھده فوق موارد ۀھم در که طوری

 ازً صرفا که زدند چپ حسن کوچه به را خود معروف قوله ب و رفته اشيهح موضوع از سرسری طوره ب جمھور رئيس

  . کند می گینمايند زمينه در جبون و خاموش ديپلوماسی يک

 زير را مضمونی ١٣٩٦ ميزان ١٦ با برابر 2017 اکتوبر ٨ تاريخه ب باری قلم اين ؛ نموديم ياد درانی شجاع شاه از

 نشر به خود فيسبوکی ۀصفح در" محيل یئمريکاا ھای شجاع شاه و رنگیف لوح ساده شجاع شاه ميان تفاوت "عنوان

 : دادم تذکار ذيل شرح به درانی شجاع شاه به رابطه در غبار تاريخی ماندگارً واقعا اثر از را مطلبی آن در و رسانيدم

 قشون اقامت به ضرورت لھذا ، پادشاھم من و است مونأم افغانستان که نمود آوری ياد ميکناتن به باری شجاع شاه"

 قشون موجوديت ، باقيست خان محمد دوست امير خطر تا که داد جواب ميکناتن . شود نمی ديده کشور در انگليس

 غير ۀشيو به باری وحتی ؛ )٥٣٥ص ، " تاريخ مسير در افغانستان " اول جلد ( " ... است حتمی افغانستان در انگليس

 تذکره چنين بود، نمرده وجودش در ھنور که شجاع شاه ملی احساس از شايد وً ماقس که را ديگری مطلب غبار مستقيم

 انگليس ضد هب قيام به مردم شجاع شاه امضأ به که آمد دسته ب زيادی اعالنات ١٨٤١ اکتوبر در " : نمايد می نويسی

 شود شمرده معاف شان رانرھب و کند مصالحه انقالبيون با که کرد پيشنھاد ميکناتن به شجاع شاه ... بودند شده دعوت

 که گفت و نپذيرفت شجاع شاه مگر ، ببرند پناه باالحصار در خواستند ، شدند مشوش مردم قيام از که ھا انگليس ...

 شاه مبرنو در ... کرد ويران ترميم نامه ب را بزرگی تعمير ھم و توانم نمی کرده قبول باالحصار در ھم را ميکناتن

 به خان محمد دوست بايد کند، می خيانت ماه ب شجاع که نوشت اکلند الرد به باالخره ... مودن مجاھدين به صلح پيشنھاد

  . ) ٥٣٥ ص ، ھمانجا بازھم ( ".... شود داده رجعت کابل

 شاه مورد در زیاحمد غنی اشرف اظھارات آمد گفته باال در آنچه ۀھم نظرداشت مد با شماست دسته ب قضاوت حال

 شاه موقف و جايگاه به توھين مگر ، دارند پيشينيانيش و وی از افغانستان مردم که عياری و متما شناخت با درانی شجاع

  ؟ نيست ما کشور تاريخ ھای برگه در درانی شجاع

 که" ريمپل دال ويليام"نامه ب انگليس رخؤم گاننويسند از يکتن ، کشور رخينؤم ساير و غبار محمد غالم بر افزون

 رشته به ٢٠١٣ سال در " شجاع شاه برگشت "عنوان زير اند داشته اشتراک انگليس و غاناف ھای جنگ در وی پدران

 مشخصات نويس پيش از قسمتی جستار اين گيری نتيجه و اختتام در که باشد می صفحه ٥٠٠ حاوی که درآورده تحرير

 کتاب اين در که موضوعی ": دبگيرن عبرت درس آن از ما ۀآيند و امروز ھای نسل اميد که کنم می نقلً عينا را اثر اين

 سوء مدت کوتاه ستراتيژيھای نفع به سياسی جفرافيای از ، امروز ھمچنان و آنزمان در ، که اينست کند می توجه جلب

 شود می ديده بخوبی پيش سال ١٧٠ مانند نيز امروز . است شده شکست به منجر سخت که راھکاری ، شود می استفاده

 " شاه برگشت " کتاب ۀنويسند ... کنند می برخورد افغانستان قضايای با آگاھی نا و فاوتیت بی چه با گذاران سياست که

 . اند کرده فرق ھا بيرق و ھا ِولوژیئايد تنھا بلکه نکرده ريتغي امروزه و آنزمان جنگ ھای ميدان که است باور اين به
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 خارجی ھای نيرو تصرف تحت سابق در که ددار قرار محالتی ھمان در نظامی ھای پايگاه ھم امروزه ، حال عين در

  پايان . " ... بود

 .... شما ديدگاه

  ١٣٩٨ حمل ٦ ، يکشنبه


