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 ديداريكه اولي  و آخري نبود
 
  

فيع با سفير را كه در آن از برخورد من و  ر» گزارش يك مالقات«، » جرمن آنالين–افغان «بعد از آنكه وحيد مژده در سايت 
به درستي نوشت و دو روز بعد  فكور در )  از فاشيست هاي حفيظ اهللا اميني(» يونس فكور«انگليس و جرثومة كثيفي به نام 

راديوي كليد با من و  رفيع دعوت شد و بعد از افشاي پستي ها و چاپلوسي هاي اين آدمك، » چهارپهلوي خبر«برنامة زندة 
 هاي در  نيز نوشته" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"حقش را كف دستش گذاشتند و پورتال عزيز فون هاي ممتد، يلمردم با ت

،  با تمام  مصروفيت هاي دست و پاگيرم، اينك فرصتي شد تا  در مورد اين موضوع و  زمينه پستي هاي اين آدمك به نشر سپرد
 در ئيهمچو ديدار ها» رسانه اي« وب پورتال ، به ضرورت چون در نوشتة خ.  بنويسمئيها» مالقات«نظرم را در قبال همچو 

  . بسازم مورد من  اشارة شده، لذا خواستم تا بحث را روشن تر
 خواندم كه سفارت انگليس او را احضار و از او "خدمتگار"من چند روز قبل ازين ديدار، نوشتة حبيب اهللا رفيع را در روزنامة 

 نيرو هاي انگليسي در هلمند را به خاطر جبران ئيجاه طاق كرده بود، زيرا رفيع جابدر مورد كار و سابقه كاري اش استن
آقاي رفيع  در نشرية خدمتگار هم  . شكست تاريخي اش در ميوند ناميده بود و ازين بابت انگليس ها سخت عصباني شده بودند

 سفارت برايم گفت كه  سفير مي خواهد يفونليوقتي  ت.   ذكر كرده بود موپرسش هاي سفارت و هم پاسخ هاي خود را مو به
 چون  از مسول تلفن پرسيدم كه در اين ديدار چه كسي ديگري حضور خواهد داشت و او تنها از رفيع نام برد،با خودت ببيند،

 نيرو يئجاه  بامن هم دارد، زيرا من نه تنها در نوشته ها و صحبت هايم از ميوند كه از جابئيفكر كردم كه  سفارت جدل ها
اين رفتن به خاطر كدام . در شيرپور و باال حصار نيز نام برده بودم، لذا تصميم رفتن را گرفتم» جبران« هاي انگليسي به قصد اين 

ن نشست آبود، مخصوصاً كه وقتي عده اي ديگري را در كار مطبوعاتي و يا حرفه اي نبود،  اين يك نشست كامالً سياسي
زيابي كردم، چون  يكبار ديگر متوجه مي شدند كه موضع من نه تنها در رسانه ها كه در مالقات هاي  بهتر ار را ديدم ، رفتنم

 نيز روشن مي باشد و مثل عده اي از روشنفكران ، هم در قبال كشور هاي كه لشكريان شان به افغانستان آمده اندئيرويارو
  .   يستپوشالي كه در ظاهر شعار ميدهند و در خفا ايوارد ميگيرند، ن

 كه اگر ميدانستم خانة سفير يا سفارت انگليس ،رسيدم نمي دانستمبه محل  تاوقتي خواهد بود اين ديدن كجا  محل اما اينكه
ن جا هارون مير، آدر. وقتي در نزديك محل رسيدم، وحيد مژده را ديدم و يكجا به خانة سفير رفتيم. است، برايم فرقي نداشت

نشسته و بعد سعيدي هم آمد كه اگر از قبل مي دانستم كه اينان هم در جلسه هستند در تصميمم  داكتر مهدي، رفيع و فكور
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در »  جبهة خاصي«و يا ساختن » خاصي«ري نمي آمد، چون هركس صحبت هاي خود را ميكرد و قرار هيچ كار يي تغهيچ
  . حضور سفير انگليس مطرح نبود

ا شروع كرد، بر نيرو هاي انگليسي حكم دست داشتن وتقويت مواد مخدر در وقتي سفير آمد و استاد رفيع بحث مواد مخدر ر
افغانستان را نمود و سفير انگليس كه با آغاز بحث مقداري سرخ شد، خواست تا وضعيت را حفظ و چون رفيع با سند صحبت 

انگيس نسبت به افغانستان »  غانستانفراتر از اف«بعد من از ستراتيژي . كرد، سفير قادر به قناعت دادن او و دفاع از خود  نشد
 و گفتم كه انگليس صحبت كردمواينكه  همة مردم از شوراي كويته و محل فعاليت طالبان در كمپ هاي بلوچستان باخبر اند 

د ها با اين سياست جنگ را در افغانستان كنترول و يكجا با پاكستان  به درازا مي كشد و با دو كارت بازي ميكند، چيزيكه باي
من اين صحبت ها را كه بسيار بد سفير آمد و مقداري عصباني شد، با وضاحت بيان داشتم و برايم اهميتي نداشت . گفته مي شد

كه اين سفير انگليس يا چكاره است، چون من بايد  تفكر خود را همچنان كه در رسانه ها گفته بودم، بايد در برابر  سفير و 
 از 2014كيد مي كرد كه نيرو هاي شان در أه در موضع ضعيفي قرار گرفته بود ، فقط تجمع حاضر مي گفتم،  اما سفير ك

افغانستان خارج مي شوند، اما من عدم باور خود را با اين شگرد انگليسي بيان كردم و سفير به زودي عدم تمايلش  به اين بحث 
كرد، من تا خواستم جوابش را بدهم و بعد جلسه را  صحبت هاي وطنفروشانه اش را آغاز "فكور"را نشان داد و بعد از آنكه 

ترك بگويم ، حبيب اهللا رفيع با عصبيت بر خاست و گفت من كار دارم و ديگر فرصتي به نشستن ندارم  و چون  اين اعتراض  
 15ليكه رفيع قابل قدر بود  و به خاطريكه جدي تر و قوي تر شود، گفتم كه من هم در چنين جلسه اي نمي نشينم و در حا

  .  رفتيم جلسه را ترك ودقيقه از جلسه گذشته بود، هردو 
   از موضع من در قبال نيرو هاي خارجي در افغانستان و اينكه اين نيرو ها به رهبري امريكا و انگليس چرا به افغانستان تهاجم 

ين بازار، مواد خام و نيروي كار ارزان را در  در تسلط بر قارة آسيا كه بيشتره ايكرده  اند و چگونه افغانستان را به عنوان نقط
من اين موضعم را به روشني آفتاب و بي هيچ مكث و اغماضي . اختيار دارد، به كار مي گيرند، همة مردم افغانستان اطالع دارند

و ) ئيمريكاراديوي ا( خصوص در تلويزيون ها و راديو هاي محلي و بين المللي چون راديو آزادي ه در رسانه هاي جمعي، ب
 كه به مديريت ه ايبيان داشته و در روز نامه هاي آرمان ملي و اراده و مخصوصاً نشري) راديوي انگليسي( راديو بي بي سي

ازين بابت من و . منتشر مي شود، نوشته و براي تمام افراد انقالبي و ضد انقالبي واضح و روشن مي باشد)  پيشرونشريه(خودم 
  . تيم و وجدان ما آرام است كه در افغانستان كمتر كسي ميتواند چنين آرامشي داشته باشددوستانم چنان راحت هس

مخصوصاً حمايت از دولت ( اين موضعگيري هايم از زمان مديريتم در هفته نامه روزگاران، با تمام كاستي هاي آن زمان
وانة گروپ رهبري اين نشريه  آب مي خورد، كرزي كه بعد ها  از خود  انتقاد كردم و علت  آن  را كه از موضع  راست ر

براي مردم افغانستان روشن مي باشد و درين مورد تا حال كسي قادر نشده  كه كوچكترين انتقادي بر موضعم )  كردمءافشا
 بسيار جز پوشاليان بي آزرمي كه  وجدان شان را به بيگانگان فروخته كه اگر انتقاد نكنند، واي برمن و عده اي كه(وارد سازد 

 مطرح نيستم» واقعبين «نويس ام و» تند«و بسيار » عقده اي«اند و انتقادات شان با اين عنوان كه من فرد »تكنوكرات«و » مدني«
  واقعبيني از نظر آنان تمكين در برابر خارجي ها و فسادي كه بر ادارة پوشالي كنوني مسلط است  ، بوده و من در ).مي كنند

كه شما عاليجنابان خوب تشخيص داده ايد كه اگر با اين همه كشتار، بربادي و تجاوز به ناموس وطنم جواب توضيح داده ام 
كه اگر چنان باشم » فرق ميان من و تو چيست«عقده اي و تند نويس نباشم  و چون كلوخ بي احساس و بي عرضه باشم، پس 

                   !                                          بازهم، واي برمن 
  وقتي  موضع يك فرد، به زاللي آفتاب  در قبال هر چيزي روشن باشد و درعمل  دو رو، متلون و ريا ئي در هر زمان و هر جا

اين موضعگيري .  بپرهيزد، مردم به زودي او را شناخته و قضاوت خود را در موردش بيان مي دارندئيكار نباشد و از انقالبي نما
 ، در هر كوي و كوچه  احساس شده و چرنديات هيچ نويسندة شرفباخته و هيچ تشكيالت هرخورد هاي روزانمردمي در ب
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بگردد، يعني در » دوستان خارجي«اما اگر در ظاهر شعار بدهد و در حجله به دنبال الطاف . مزدوري او را خراب كرده نميتواند
 ئي و تا آخر قادر به ادامة اين دوروء در ميان مردم چهرة واقعي اش افشاانبان هم اين و هم آنرا داشته باشد، مطمئناً به زودي

  . نخواهد شد
 بيان به دعوت آزاديبراي شركت در سيمينار » عده اي نسبتاً خوب و عده اي كامالً بد«زمانيكه مدير نشرية روزگاران بودم، با 

» دستة امارت« ة نداشتم و در سخنراني ام در برابرن سفركوچكترين دغدغآاستخبارات اسماعيل خان به هرات رفتم، من در
روزگاران     گروه رهبري » سرك تا پاچك«من وقتي به  اين دعوت رفتم  كه از . ي كه ديگران هرگز نمي زدند، زدمئحرفها

سيدم،  نه به من  درين سفر نه دست و پاي اسماعيل خان را بو.  در كابل حضور داشتند و تصميم جمعي به اين رفتن گرفته  شد
ن روزگار مالقات با آهمانطوري كه در. خاطر اين دعوت از او اظهار شكران كردم و نه آنچه بايد مي گفتم، كتمان نمودم

ر يياسماعيل خان در جمع چناني درست بود، امروز هم مالقات با سفير انگليس در جمع چنيني درست است و هيچ چيز تغ
ديداري مهيا گشت، همان هم درست است و بايد صورت بگيرد، چون اين ديدار ها ي در صورتي فردا چنين . نخورده است

ن آده،  بيست نفري دارد، نه ازين طريق بورس اخذ مي گردد و نه پروپوزل پيش مي شود كه در» ويزاي«سفارتي نه به دنبالش  
 دو طرف به آخر نمي رسد، معلوم است ي كه با خشمئصورت احتمال  دست و پا بوسيدن ضرورت خواهد افتاد، اين ديدار ها

  . كه از چه موضعي آب مي خورد
مي »  نعمتي«را » شرايط« مبدل شده  و اين  و امپراتوري در روزگاري كه اكثر روشنفكران به مداحان جنگساالر و زورمدار

وش مي كشند، جز اينكه  چهرة  دانند كه بايد شكرش را كشيد ، رسالت عده اي كه بيرق دفاع از حقوق مردم را به راستي به د
 به مردم بشناسانند و حرفهاي ناگفته اي  را  بزنند كه ديگران جرئت آن را نداشته  و از ئيرا در هرجا» روزگار«واقعي اين 

كاري كه سعيد سلطانپور در نشست هاي . شوند،  رسالت ديگري كه بايد انجام داده شود، ندارند» كلي گك«شنيدن آنها 
 نداشت و چون هر شب كه  شعرش را مي ئياو از نشست با شاعران و نويسندگان پست و سركاري ابا. ن مي كردشعري تهرا

خواند ساواك سر ميرسيد و بگيرو بببند به راه مي افتاد، به اين خاطر شاعران و نويسندگان جبون و مرتجع  از او نفرت داشتند و 
  .ن راه سعيد را در جاهاي بسياري  ادامه خواهيم دادافتخار باالتر ازين نصيب سعيد نمي شد و ما اي

 هر آدمي را با هر طرزتفكر و انديشه اي در رسانه ها و خارج از رسانه ها مي بينم  و هرگز آنرا كتمان نمي كنم ، من با اين باور
 پت وپنهان ئيه مثالً در جادر ارتباط نيستم ك» باال تر ازآن«و  از چشم دوستانم پنهان نمي گذارم ، چون با هيچ دونري و 

جلوة «حرف بزنيم و بعد براي اينكه آنرا پنهان نگهدارم ، در برابر ديگران دو آتشه شوم وبراي » پروپوزل«و » چك«بنشينم، از 
بر پستي كه خودم به آن تن داده ام ديگران را به همان گناه بكوبم  كه گناه است و نامي جز پلشتي و خيانت نمي توان » انقالبي

  .  گذاشتآن
من حرفهايم را زده  و هراسي به دل راه نداده ام كه اگر گاهي ازين شيوه عدول كرده باشم، خوب است هموطنانم مرا انتقاد 

به اين خاطر وقتي  خارجي ها خواهان ديدار و صحبت  با من مي شوند، در صورتي وقت ايجاب كند، جواب مثبت مي . كنند
من تا حال درين ديدار ها به  آنچه باورداشته ام بيان كرده ام و آن . و يا نظامي باشند، فرقي ندارداين افراد اگر ملكي . دهم

بايد نيرو هاي خارجي از افغانستان خارج شوند، دست همسايگان و مزدوران بيمقدار شان از ميهن ما «اينكه 
 ئي و چون غير ازين در هيچ جا»يدكوتاه گردد و در افغانستان دولت مردمي و خدمتكار زحمتكشان به وجود آ

خارجي هاي حاضر در افغانستان تالش ميكنند تا با هر افغاني كه .   نگفته ام لذا هرگز احساس گناه نمي كنميچيز ديگر
مثالً . برخي ازين ها  كه اگر زبان دري و يا پشتو را بلد باشند، بيشتر با افغانها در  آمد و شد قرار مي گيرند. صحبتي دارد، ببينند

در سفارت جرمني در كابل سكرتر دوم  بود و همچنان يكجا با آقاي ويندريل در » توماس«چند سال پيش فردي به نام 
وي همان كسي است كه باالخره موفق . او  با افغانها نشست و برخاست بسياري داشت. كميسيون اروپا در كابل كار مي كرد
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او روابط خوبي با افغانها بر قرار كرده و گاهي بزرگان اين احزاب را . را بسازد»  جبهة ملي دموكرات«شد تا ميان چند حزب  
اما فرق ديدار هاي من با آن ديدار ها درين است كه . كمك هم مي نمود» خدا و هست«به حضورش دعوت مي كرد و گاهي 

  .  ال گرفتن چيزكي  سرگردان بودند من به خاطر هيچ  چشم داشتي ديدار ميكنم و حرفهايم را ميگويم، اما آنان به دنب
     در روزگار كنوني با توجه به حضور گستردة خارجي ها در افغانستان و روابط بسياري كه اين خارجي ها با افغانها بنا كرده،  

ته تا دفتر اين ديدار ها از كاخ سفيد گرف. هر روزه از نشست هاي بسياري ميان افغانها و خارجي ها در رسانه ها ذكر مي شود
و » مدني«چندي پيش حتي بارك اوباما نيز فعاالن و خير خواهان  زن و دختر جامعة . هاي عادي افغانها صورت مي گيرد

افغانستان  را در كاخ سفيد به حضورش دعوت كرد و براي آنانيكه قادر به كار هاي خيرخواهانه و مورد قبول امريكا  » ئيانجو«
ا را آنطوريكه دلشان خواسته به مصرف رسانده بودند و براي رئيس جمهور اياالت متحده بسيار شده بودند وپول هاي امريك

 با دفتر رياست جمهوري اياالت ئيجالب و قابل قدر بود، ايوارد و نشان داده شد كه اين اوج روابط برخي از تشكالت انجو
چون هركس . ي زمين تا آسمان تفاوت داردئ چنان ديدار هامتحدة امريكا را به نمايش ميگذارد كه به هر حال ديدار هاي من با

 با جدل هاي تند پانزده دقيقه اي  يا با انديشه اي به جاي ميرود كه ميرود كه يا به ايوارد مي رسد وئيخود به جا» انديشة«با 
  .ن  هست همان را تراودآ درهرچهجلسه را ترك ميگويند، چون كوزه 

  
  :يادداشت

با سفير، " رفيع"و" نورانی" نشست عده ای از افغانھا در منزل سفير برتانيا، و برخورد آقايان به دنبال پخش خبر
  . خواستار تو ضيح در اين مورد گرديدند متفاوتییلحن ھابرخی از عالقه مندان و خوانندگان پورتال با 

 ھمکاران قلمی خود عمل نموده گان وپورتال که در ھمچو موارد وظيفۀ خود می داند تا به مثابه پلی ميان خوانند
  .در ميان گذاشت" نورانی"زمينۀ پيدايش ھر نوع سوء تفاھم را از ميان بردارد، مسأله را با آقای 

که به درخواست ما پاسخ مثبت گفته و با نوشتن " نورانی"اينک ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار گرانقدر ما آقای
 که در اين مورد سؤاالتی مطرح یاند، اميدواريم آن عده از خوانندگانتمام آن جريان، بر مسأله روشنی انداخته 

  .پاسخ خويش را يافته و شبھات شان از ميان رفته باشد" نورانی"نموده  بودند، با توضيحات آقای
   با عرض حرمت                                                                                                           

 AA-AA اداره پورتال                                                                                                        

                                                                                                                  

 


