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 Political  سياسی 

  
 
، انتشا ر دوبارۀ امده است قلم دردي به ق٢٠٠٧ در سال گردد، ی مشاهده مآه ی مضمون همانطورنيا

  .آن به اضافۀ مقدمه در چنين شرايطی الزم ميباشد
 

 باشند آه دهي شنگريمطبوعات د  الس انجلس ویاناي آروني تلوزقي از طرنيقيم به محترخوانندگان 
 یو مكتوب ارسال داشته است آه اول در خارج دی افغانی افغانستان به سفارت خانه هاۀوزارت خارج
منع نموده و » ! «یجو آسر بودۀرداد استقالل افغانستان به بهان مراسم جشن استیارزسفرا را از برگ

  از قوماندانانیكيسبت قتل احمد شاه مسعود ،   آه به منادهدي متي به سفارت خانه ها هدایوب دوممكت
  جای نهايت تاثر و افسوس است که!ندي بود نامبرده برپا نماادي یبرا  مراسم شاندارر،ي پنجشۀجبه از

 ت، اسی ملتياآمح  خود آه آسب استقالل ویخيتار  افتخارنيبزرگتر  برديمظلوم افغانستان با ملت
 و با پاليسی های مسخره که به منظور فريب و ريا کاری آنان طرح ميگردد سر تسليم خط بطالن بكشد

  !  فرود آورد
جمله   افغانستان، منیتاسرسر لت ناهنجار  و حا مفرط الرغم فقری آه علشودي مدهي آه دیشرائط در
در  ...را به وحشت سردچار نموده است لت آه همه می گرسنگاني قرباناوني خطر هفت ملیني بشيپ

 اندازند، ی به خطر میاز ناچار  راشي خواتي ها با خوردن علف صحت و حلي آه فامیشب و روز
 با نشر اعالنات جذاب، مردم »ديام« ۀدي و البته جر افغانستانی هاونيزي تلویبعض  آهديمشاهده گرد

 قتل احمد ۀ بزرگداشت حادثی براكاياروپا و امر ۀ مختلفیهاشهر  دریرا به محافل باشكوه و پر مصرف
 روز جشن استقالل افغانستان برگزار نكهيا. ندنمود دعوت ی از قوماندانان جهادیكي مسعود شاه

راه  را در شي خوی هالي خود و فامی آه جانهایدي ها شهونياز ملاينکه .... نميشود، بايد احتجاج نمود
 نكهي ا....باشدي می افسوس و ناباوری جاگردد،ي نمیاديمودند  وطن قربان نی ملتياستقالل و حاآم

 ین مظلومان ب آ ازیاديو » ء شهر شهدا « تختي پایشهدا  هزار۶۵بزرگداشت  ی برایخاص روز
 دي ناهنكهيا ....باشدي منانٱ پاك ی پامال نمودن خون هاست،ي افغانستان موجود نیدفاع، در جنتر
  ! گرفتاتم مدي ، باشوندي سپرده می ها به فراموشديقهرمان و ناه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                                         ماللی موسی نظام 
  ٢٠٠٧ورجنيا جنوری

 
 
  

  يق حقااني عبارت است از بخيتار
 

 » ديام« چاپ ی حامد علمی ارتباط به مضمون آقابه
 
 به مناسبت آشته شدن احمد یباشكوه  شروع سپتمبر محافل پرمصرف وی در حوالنطرفياز پنجسال به ا 

 از طرف  نظار، قسمًای شورایاسي مربوط به گروه سري پنجشۀ از قوماندانان افغان از جبهیكيشاه مسعود، 
 مصارف. گرددي مر نامبرده، دائعتي مربوط جمیاسي سیهاهجانب گرو  از و قسمًای افغانیسفارت خانه ها

 ۀ صلح و اعمار مجدد افغانستان جنگ زدی ممالك خارج آه برای آمك هاۀ از بودجنيقي به ی محافلنيچن
 .شودي زرع خشخاش، اختصاص داده شده است، پرداخته می و امحازميورمبارزه با تر  ورانيو
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 مردم اي آباشد؟؟ي ملت افغان گذشته باشد، روا مخي آه در تاریقهرمان  وديشه  هری برای مصارفني چناي آیول 
و شاهد همه   ناظر،یني شاهدان عثي بحنطرفي آه از سقوط سلطنت به ای الخصوص آنانیافغانستان، عل

  نبوده است؟؟ه قهرمان بوده و آه آه آدانندي بوده اند، خود نمري اخۀ سه دهخي مبرهن تارقي و حقاتانايجر
 ۀ آار بندی اله هایصلهي نرفته است، چونكه مداخله در فه به بهشت رفته و آهآکه،  داندي ملت افغان نمالبته
    :  حافظۀبگفت!  ده و نه هستناتوان هرگز نبو در توان بشر  و دسترس به عالم باالباشدياو نم عاجز

  

   زشته آه آه خوبست و آیتو پس پرده چه دان
 
 و خدمات قهرمانان ما باشد، چه بهتر آه به عوض برپا یخي تارقي حقااني اگر منظور از ب،ی حامد علمیآقا

ان  شاگردی درسی جزء پروگرامهابهي وجني پنج ستاره، ایدر هوتلها  مثًالی محافل باشكوهنينمودن چن
 محافل ني ایپول مصرف  باآه یهمان شاگردان ....  صورت گرفته باشدیخي تاریمكاتب گردد، تا آموزش واقع

 و ی بودجه بتوان مراآز صحني با اديشا. گردديسرمي آنان ممكن و ميۀ ده و قری برای بهترليامكانات تحص
  .دجاها بنا نها ن آ طفل و مادر را هم دری هاكينيآل
 ی لباس گرم براكدستي آه بعد از اضافه تر از پنجسال، هنوز طفل افغان به دييفرمايحظه م مال،ی علمیآقا

.  نموده استداي پشي به اطفال خورا ري شكم نان سكي يیافغان توانا  و نه زن و مادردهيزمستان مجهز نگرد
 ميج و منتظر تعل مملكت محتاان ها طفل و جووني هنوزهم ملم،ي آه بگذرستاني و خوف تروریازمكتب سوز

 . به مصارف و لباس مكتب محتاج هستندو باشندي سالم متيترب و
 ا آه بای هزار طفل جنگ زده هفتاد شترازي افغانستان بتختي ملل متحد تنها در آابل، پايۀ اساس احصابه
 قي حقانيه از آميدانيخوب م و شما ما....  باشنديطرف پراگنده م  به هرند،ينماي فراهم میري بخور نميی، گدا

 : مي دارشروي مطالعه پیبرا  رایگري چند موضوع دم،ي آه بگذرمرحله نياز. مي آم گفته ام،يسيتلخ هرچه بنو
  از حوادث ویآه مجموع  خودخيتار. سازندي آه قهرمان مستندي افراد نني گفت آه ادي مورد قهرمانان بادر

 . قهرمان استري قهرمان از غۀ آنندنيي تع وی گوقتي حقباشد،ي مني سرزمكي مردمان یواقعات زندگ
 خود مردم چه یداستان زندگ  ودي ملت افغانستان، تنها چشم دیاهروزي سال سی سني آه دردييبفرما باور
 آه در مورد حوادث ی خرد و بزرگنيمضام هزاران آتاب، رساله و.  بوجود آورده استرايی  هاخيتار

 ۀدور  وی جهادی هاميزمان خونباران تنظ  و پرچم تاخلق ۀشي پانتيعصر وطن فروشان خ گوناگون از
 د،ي آی قلم در مديلحظه بق وطنپرست ، هر  وني مغلق تجمع خاۀموجودۀ  طالبان گمراه و باالخره دوركيتار
  .دباشي مخيست و تارا خيتار
 و ديباشياقف م مدرن آامال وی تكنالوژزي شگفت انگیآورد ها  فرد آگاه، شما از دستكي ثي بح،ی علمیآقا
 ها و في اسناد معتبر از آرشۀ ارائ،یني شاهدان عی هاديا، چشم ده گزارشني اۀ پلك زدن همكي آه به ديدانيم

 ارواح، بوش در جنگ،  های جنگلياز قب  ناظرسندگانيخاطرات نو  آتب ازۀ ترجم،ی و خارجیمنابع داخل
 بشمول راپور رهيغ وست وجوی حقيقت و غيره ، افغانی که نميخواهد بجنگد، افغانستان؛ در جاالشه شكن

 آه همه ميخوش باش. ابدي ی نقاط جهان انتقال مصی به اقرسند،ي نشر م به CIA و KGB  آه از دفاتريیها
 مردم اتي شفاف حقيوجدان حقا  باسي نوخيتار  هر،یوتري آمپليحسن استعمال وسا از  خوان شده اند وخيتار

 ها و حوادث دياز چشم د  حوادث ناگواریدر پهلو ....سازدي و برمال مءافشا ا رانستان افغدفاعيمظلوم و ب
ۀ  معاهدورند،ي هم چنان مواد معاهدات گندمك، پنجده، دده،يواقع گرد و مردم ما  هاليفام  آه بریمرگبار
داخل مملكت و در جمع   طماع و غدار،  نقل مجلس درگاني خنجان با همساۀباالخره معاهد  ویدوست

 .گردديمند افغان مه  عالقنياجرهم
ی  در مري تحرۀ برشتی سازني خااي و یمورد قهرمان ساز  آه دریزي اغراق آمني اضافه نمود آه مضامديبا 
 را آه ی مهم است آه قلماري آه بسميفراموش نكن. دينماي اجتماعات را فراهم مني اسباب انزجار و تعجب اد،يآ

ی  آنچه مدينبا. دهدي ما قرار مدم و مرخيرا در مقابل قضاوت تار ما ميكشي آاغذ مۀ صفحیمن و شما برو
 « ونيسال گذشته من و شما در پروگرام  تلوز. ردي واضح و مبرهن قرار گیخي اصل حوادث تارضي نقمييگو
 ال من آه  اگرؤبجواب س.  مي داشتاينيورج  دری آابل مالقاتی جاده هایارذمورد نام گ در»  افغانستان انايآر

 ما ۀ بر جادیني اسم خماي سر نگون گردد، آراني ای آخوندمي رژی گذاشته شود و روزای برجاده ینينام خم
 شتني شما خونكهيبنابران با ا!  ماندي می باق،گرددي مخي جزء تار چونده  آه اسم جادي شما فرمودماند،ي میباق

     .مي دار»خيتار« از یمتفاوت  من و شما برداشت آامًالد،يدانيرا خبر نگار و ژورنالست هم م
 به ی بعد از سفر ربان،یسويع١٩٩٢مطابق به سال ١٣٧١ اسد سال ١٩  آه درديداني شما خوب می علمیآقا
 آه بدون ترس و واهمه از ی و ملكی نظامی ها از مقامهای برطرف آردن پرچمی برااري حكمتني گلبدران،يا

 مسعود از آابل، ني متحدیعني  ،یبازخواست، هنوز هم به تصرفشان قرار داشت و اخراج دوستم و نادر
 در شهر آابل به ی شروع به راآت پراناري موافقت نكرد، حكمتیو اصرار نمود و چون مسعود به نظر

 نيوطرف  بالمثل نمودندۀ مقابلشيقوا ه مسعود وآ  شدني چنجهينت. وقتش نمود  هماننيمتحد و استقامت مسعود
 ۀ چند هزار سالخي آه تاردي گردراني آابل چنان ویباي راآت پرداختند آه در اثر آن شهر ز۵٠٠٠به تبادل 

 ی دادخواهۀپروژ«  کمسيون  به اسنادديداني اگر نماو ي ديدانيشما همچنان م ....شهر آنرا بخاطر نداشت 
 ا،يفورني آل٢٠٠۶ و٢٠٠۴چاپ » ی امروزدادخواه ، ديروزاتيجنا «عنوان لند تحت هاۀمنتشر» افغانستان

، ١٣٧١ماه دلو آه قوماندان مسعود، در.) ديي آاظم، مراجعه بفرمابداهللا عدي داآتر سگراي دانشمند ملۀترجم
نگاه  ني ازی آه وی با خطرار،ي حزب وحدت با حزب حكمتی احتمالیكي از نزدی بعد از آگاه١٩٩٣ یروربف
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 نيا.  در غرب آابل، بساط حزب وحدت را جمع آندی تعرضاتي در صدد شد آه با انجام عملنمود،ياحساس م
 . استدهيثبت گرد» قتل عام افشار«  تحت نام انيجر

 دلو، ٢٣ تا ٢٢ خيو بتار  را طرح آرداتي عملني پالن ا،یمخالف مزار  و عناصرافي با توافق با سمسعود
ه ب  رالي مسعود سالح ثقد،ين زمستان شد آ دری علمیآقا.  گذاشتءآنرا به معرض اجرا ی،رورب ف١١  تا ١٠
....  ردي آتش گرينه را زيجمال م  سه وۀ افشار، آارتلو،ينجا ساحات اطراف س آ انتقال داد تا ازوني تلوزهآو
ود نماند، بلكه  تنها به شكست حزب وحدت محدی حكومتیتسلط قوا ... راپور آمده است آهني دریگري دیجا

 رخ ی حوادثاتي عملنيو در قبال ا  خانه بخانه دست زدنداتيب وحدت به عملز حی قوایجو و جست آنها در
 .دي گردخيداد آه داستان قتل و چپاول آن ثبت تار

  شمااي  آد؟؟يگذاري صحه مخي تارني ار شما باي آم،ي آن حرف داری آه من و شما رویخي همان تاری علمیآقا 
 خانه بخانه چه واقع یجو و آن جست  افغان درفي و شرفي آه بر زن و دختر عفديتواني نموده متصور
 ی آسنكردهی  خدادند،يقتل واقع گرد و  مورد تجاوزني آه در حضور والدیجزء آن مظلومان  اگراي آد؟؟يگرد
 مسافرت به بهشت ولرالعقيمحۀ  خود ساختيیاؤي داستان رنيچن  بازهم شمابود،يهم م  شمافي شرليفام از
 د؟؟ينموديعرضه م  راشيخو

به   احمد شاه مسعوددني دی بلكه براديينمايم» ؟!« نه تنها به بهشت صعودتانياؤي شما آه در ری علمیآقا 
 برحق افغان، شما صرف دي شهونيدو مل  ازشتري چطور آه از بد،يگردي ميی قسمت بهشت رهنمانيباالتر

 آه ديشناسيآن طبقه م  دراقوتيو » ؟! زمردشهيهم« زمرد  ازيی تخت هاداشتن مسعود و عبدالحق را با
 ۀ معدوم شديۀ هزار قر١٧ آه در يی آن شهداايشهرت داشت؟؟  آ» ؟! «شي داشتن مجالس عبه رالذآرياخ

 رمردانيخوار و پري چشم برهم زدن با آودآان شكي خلق و پرچم و اشغال مملكت شما، بيیزمان حكمروا
نجات وطن را   استقالل وی معرآه های واقعرمرداني شما آن شايبودند؟؟ آ  رفتند، آجااي دنني ازهگنايب  وليعل

 يیاؤي گشته اند، در بهشت رادي برحق دشتها و آوهساران افغانستان ني بنام راهنما و رهبر مجاهدخيآه در تار
 دند،ي جام شهادت نوشني آمك مجاهد آه شانه به شانه بهیرزنانيش   زنان قهرمان را چطور؟؟  آند؟؟يديتان ند
 افغان آه برضد عمال فروخته ی قهرمان دخت واقعني اد،ي ناهاي شما قرار نگرفتند؟؟  آدي دۀدر ساح چطور

 ی زنان و دخترانشماريبچشم شما نخورد؟؟ و آن ب  در آن باال هادي نموده و بشهادت رسامي خلق و پرچم قۀشد
  ودفاعيب ی انسانري غیبه شكنجه ها قرار گرفته و ر مورد تجاوزبا خفت و اجبا» افشار«آه در جنگ 

 برخورد ی بهشت با آن فرشتگان واقعی انحصارۀن منطق آشما در  چطوردند،يمظلومانه جام شهادت نوش
 تعجب است آه شما یباالخره، جا....  ما بودندۀ دفاع هزاری ها زنان و دختران مظلوم و بني  آخر اد؟؟يننمود

 ی واقعيۀ آه مانند سای پرچمنيهم ــ  ، م را آه توسط عمال خلق و پرچیگناهي هزاران بنيشت بردر آن به
 اطراف زندان ی دسته جمعی در قبرها شدند و اآثرَادي شهگناهي، ب ــ ستي نظار در حرآت ابدیبدنبال شورا

 بدن آن ی برونياك زم ناظران، خۀ و به گفتدندي با قساوت زنده بگور گردگر،ي دی و جاهایمخوف پل چرخ
 د؟؟يدي  اصال ندكرد،ي مدت ها حرآت میمظلومان برا

 ئۀ توطاني آه جرميسي بنودي قلم بدست داشتن بااري باسواد بودن و اختۀبي وجثي شما و من بحی حامد علمیآقا
ISI  ل ود چگونه شكو محمد دا مرحوم بر انداختن حكومتی و مسعود برااريتپاآستان با استفاده از حكم
 اني شركي بگرام به مانند هشمال افغانستان ب  را ازی آه سوخت عساآر اشغالگر شورویني لپيپا.... گرفت

 مي تنظیساؤ چرا ربيشكست داآتر نج  بعد ازا يو؟ ديگردي حفظ و مراقبت ملهي به چه وسداد،ي انتقال میاتيح
 و از ی و ملت مظلوم و همكاررانياشغال مناطق حساس، به عوض نجات مملكت و  وتختيها با هجوم به پا

 لي ها چگونه منجر به تشكی نابساماننيو باالخره ا؟ دندي افتگري، بجان همد  آار و زعامتميتقس  دریخودگذر
 ی گروهیقتل عام ها  ها وی و خونبارديگرد طالبان عصر حجر  نظركيو تار  گروه عقب گرایخود مختار

 همان حي نوشته شوند، تشرطرفانهي و بقي اگر بصورت دقگري دی و صد هااناتي جرنيا؟  را سبب شدیديجد
 .مي آنرا دارري مطالعه و تحرق،ي تحقتي و ما و امثال ما مكلفشودي مدهي نامخي آه تارباشدي میقيحقا حوادث و

 ستيقادر و توانا خود عمل ذات پروردگار  ازیندگينما  وی الهتيمش  مداخله درنكهي درز،ي عزی علمیآقا
 یني تصور و اغراق انسانان زمۀ آه صرف زادیآن به مقامات  ونيانتخاب ا  انتساب وز،يو ناجاموم ذم
مصاحبه با آمر «  شما تحت عنوان  است آه مضمون منحصر به فردني همیبرا.  از باور دور استباشد،يم

 چهارم به ۀح، صف٧۵۴ شمارهء دي امۀآه به بزرگداشت از وفات قوماندان مسعود درهفته نام» مسعود رح 
دست بدست گشت و به شهرت   شد وی آاپد،ي گردی فراوانۀ انتقاد و مضحك،ی است، باعث ناباوردهينشر رس

 و شي تجمل و حور وعحاتيتشر  باد،ي ساختوچكآ و  خوارلهي وسنيرا بد  تانيیاؤيشما قهرمان ر ....ديرس
در مورد جوان محاسن  و او آنچه را از ....دي اهانت نمودیبه و» ! «ني جواهر نشان و زمردۀ پرندیتخت ها

 ستي بوده و معلوم نكي مغشوش و تارد،ي آورده اغاميدهقانان؟ و نگهبانان؟، به پ ؟ وناني؟ و خرابات نشديسف
 كي ثي شما بحۀمصاحب.  انددهيمرتكب گرد  رای و بدكيست و مردمان مختلف چه آار ني ك آ،آه

 روشن و ی رهنما  شما، ابدَاۀ الرغم مسافرت خارق العادیه، علنا مفهوم بود  گنگ و آامًالست،يژورنال
 .تواندي شده نمی آمر به مامور تلقكيآموزنده از 

 ك ي درعي را حوادث و وقاخيتار. مي ناتوانرآنيي و تغخي تارجادي آه من و شما در ادياوري بادي  ب،ی علمیآقا
  دست وی گاهديشا. باشديم  استوارقي بر حقا به همان منوالاستي دنايدن  آورد و تایم  بوجودنيسرزم

 داريآفتاب جهانتاب پد  افتد وی مروني از پرده بقي حقازود ا يري دی گردد، وللي دخخي تارفيتحر فكربشردر
 اري در اختیقي حقري غ و اغلبَازي معلومات ناچهيو شما از دوران درخشان عصر امان مثال ما طور. گردديم
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 ۀ با جلويی آن دوران طالیاه حوادث و گزارشتي شفافان،يو ب  فكری هایآت آزاداز بر  آه امروزميداشت
 .درخشديم  ودهي روشن گردیخي مبرهن تاری هاتيواقع

 هي آه بقديگوي همچنان مخيتار....  سخت راآت باران نمود  آابل رااري حكمتني آه گلبدديگوي مخي تاربنابران
 آابل به دفاعي مردم بی باالز،ين گريهمد مقابله با  بلكه باار،يحكمت با جنگ با  ها نه تنهاميقدرتمندان تنظ

 آن به گناهيساآن ب  هزار۶۵ افغانستان را با یباي زتختي پرداختند و شهر چند هزار ساله، پایحاتي تسلۀمسابق
 انيپا   ؟!تا نظر شما چه باشد ....خاك فرش نمودند

 
اثر »  فشار عنعنه و تجددريزنان افغان ز«  ارزش  آتاب باۀلع باال، مطایخي تارقي به ارتباط به حقا: نوت

 افغانستان خي مبرهن تارقيمند حقاه  آه عالقی آنانی عبداهللا آاظم برادي گرا، داآتر سیو محقق مل دانشمند
 ري و فراز زن افغان را زبينش از  پرخيرتا  بارني اولی اثر گرانبها آه برانيا. گرددي مهي توصباشندي مزيعز

 قرن یخيتار  وی واقعاناتيجرز  اای در مجموع، همچنان فشرده برد،ي می و مستندطرفانهي بقيمطالعه و تحق
  .باشدي مآن ري اخیاسي سعي الخصوص وقایفغانستان ، عل ٢٠ و١٩

  
      

  
 


