
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٥تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکو: يادونه

  ٢٠١٦/ ١٠/ ٢٤اکادميسين سيستانی                                                                                            کانديد 

  آيا اعمار مجدد مينار نجات،

  عمل ضد وحدت ملی است؟
 

با وحدت ملی . وحدت ملی، ضامن بقا و ثبات يک کشور استبدون ترديد 
ميتوان برھمه مشک8ت و نارسائی ھا وکاستی ھای سياسی واجتماعی و اقتصادی فايق 

برمبنای ھمين وحدت ملی بود که افغانستان به ازادی سياسی خود از چنگ . آمد
ور آزاد شناخته استعمار نايل آمد و تا امروز درميان ملل آزاد جھان به حيث يک کش

در مورد اھميت وارزش وحدت ملی، دريک . شده وجای مناسب خود را حفظ کرده است
اما با تاسف ودريغ بايد اعتراف . جامعه ھرقدر بگوئيم و بنويسم ، بازھم کم گفته ايم

کرد که از چھار دھه به اينسو، وحدت ملی ما به شدت صدمه ديده است و در حال 
  .ًبجز نام آن عم8 وحدتی وجود ندارد" حکومت وحدت ملی"حاضر با وجود داشتن 

در کشور، ١٩٧٨با حدوث کودتای ثور : گفتاگر از بحث ھای خشک سياسی و ايدئولوژيک بگذريم، ميتوان 
يا ( رعيتی مقام خود را به حيث يک نظام مسلط از دست داد و حاکميت جديد-نظام اجتماعی مبتنی برمالکيت ارباب 

بخشی خواسته و يا ناخواسته در پھلوی نظام جديد : جامعه را به سه بخش تقسيم نمود) ان چپیرژيم روشنفکر
 و در مخالفت با رژيم مسلح ساخته شدند وبا رژيم  ايستادند و بخش ديگر از رژيم بريدند و راھی ديار ھجرت گرديدند

.  اين و نه با آن ، چشم به آينده دوخته بودند و بخش سوم ھمانا اکثريت خاموشی بود که نه با.کابل به پيکار پرداختند
. از آن ببعد ھواخواھان رژيم جديد مخالفان خود را به نام ضد انق8ب تعقيب، زندانی، شکنجه و سرانجام نابود ميکردند
و و مخالفان رژيم نيز آنانی را که در تحت حاکميت رژيم جديد امرار معاش وحتی در يک مکتب دھاتی کارميکردند ، ول

ھيچ ارتباط و وابستگی ايدئو لوژيک با حزب بر سرقدرت ھم نمي داشتند ، بنام کمونست و ملحد و کافر می شناختند 
  . گيری اعدامشان ميکردند و اين عمل خود را يک عمل اس8می و شرعی می پنداشتند  و درصورت دست... 

ز ھردو جانب درگير ، جامعه افغان غرق در  بر اثر اين موضع گيری خصمانه و اين بينش دگم و تنگ نظرانه ا 

 پس از سقوط داکتر نجيب هللا و روی کار آمدن تنظيم ھای جھادی، جنگ ھای وحشتناک گروه ھای   .فاجعه گرديد

تنظيمی، باعث قتل ده ھا ھزارانسان بيگناه ، تخريب کامل کابل ،غارت و چپاول دارائی ھای عمومی و فردی و دست 
تضادھای قومی واتنيکی و زبانی وسمتی چنان درميان تنظيمھا رايج گرديد،که . اموس مردم گرديددرازی به مال و ن

  . اقوام مسکون در خود تقسيم گرديداقوام افغانستان ابتدا به تعداد تنظيمھا تقسيم شد، و بعد ھر وuيت به تعداد 

کشی به افغانستان، يک بارديگرسران ، وآماده شدن امريکا برای لشکر٢٠٠١ سپتمبر سال ١١حادثۀ  به تعقيب 
قومی اتحاد شمال که در زمان طالبان ھر يک برای پنھان کردن خود، سوراخ می پاليدند، مورد توجه والطاف امريکا 

 سپتمبر، امريکا را  ١١مظنون اصلی حادثۀ » بن uدن«قرارگرفتند تا در روفتن و بيرون ريختن طالبان ودستگيری 
سران معروف به ائت8ف شمال،که از خدا چنين روزی را . ين خدمات پول ومقام بدست آورندکمک کنند و درعوض ا

لبيک گفتند وھريک فراخور توانائی نظامی و جنگی خود از دوصد " سيا"طلب ميکردند، به تمام تقاضاھای ماموران 
د که با گرفتن صدھزار دالر آنھم با وپنجاه ھزار دالر تا ده ميليون دالر از ماموران سيا گرفتند،فقط بيچاره سياف بو

  )بوش درجنگ: رک . (وضع تحقير آميزی ،شروع به اتن کرد

 تا پنج دسمبر ٢٠٠١ اکتوبر ٧ کشورجھان از زمين وھوا برافغانستان ھجوم آورد و از ٤٦امريکا باھمراھی 
 بعد از فيصله کنفرانس بن، .  خود طالبان را ازشمال وجنوب  افغانستان جاروب کرد) B٥٢(ھمان سال بقوت طيارات
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رياستھا و وuيت ھای کشور در اختيار سران قومی  و روی کار آمدن کرزی ، تمام وزارت خانه ھا ومقامات دولتی و 
  . ائت8ف شمال قرارگرفت

نه تنھا وحدت ملی لگد مال )  شورای نظار( با اشغال مقامات مھم وکليدی دولت از سوی اتحاد شمال بخصوص
امريکا به بھانه سرکوبی القاعده و طالبان، اقوام پشتون را در وuيات پشتون نشين جنوب وجنوب شرقی شد، بلکه 

از شيندند ھرات گرفته تا فراه وھلمند وقندھار و زابل و ارزگان، غزنی و پکتيکا وپکتيا وننگرھار و ( وجنوب غربی 
وستا ھای شان سرکوب ومتحمل خسارات جبران نورستان ولغمان وکنر با ريختن بمب ھای تباھکن برخانه ھا و ر

  . نمودناپذير 

گروه ھای ائت8ف شمال، بخصوص شورای نظار که بار ديگر در کابل بقدرت رسيده بودند،با اعمال خشونت و 
کشتار مردم وتاراج وچپاول مال وداشته ھای شخصی ودولتی ودست درازی به ناموس مردم درماندۀ شھری،درکنار 

  اخت8فات قومی، زبانی ، مذھبی و سمتی، برای کسی که بيشتر از ھمه  وطن را تخريب کرده بود و دامن زدن به
جنگ :رک(بيشتر در چپاول و تاراج ثروتھای ملی،  آدم کشی وجنگ ھای قومی وحتی جاسوسی به کشورھای بيگانه

 وکرزی گرفتند و او ھم از جيب خليفه را از خليلزاد» قھرمان ملی«پيشقدم تر بود، لقب ) ارواح از ستيوکول،مديرسيا
  .بخشيد وجاده ھا وميدانھای ھوائی ودفاتر دولتی با عکس ھای بزرگ قھرمان شورای نظار مشبوع گرديد) ملت(

بدون تصويب شورای [اعطای لقب قھرمان ملی، به احمدشاه مسعود و دادن مقام فيلدمارشالی به قسيم فھيم
   .جتماعی ونيز به وحدت ملی  مردم افغانستان وارد کرد، صدمت بزرگتری به ارزشھای ا]ملی

بزرگ ترين   «:اعتراف ميکند که)  شايسته سعادت uمع(يکی از جنراuن امريکائی در مصاحبه باصدای امريکا 
ما . افغانستان بقدرت رساندن اتحاد شمال بود، ھم در درکنفرانس بن، وھم در ايجاد حکومت وحدت ملی ناکامی ما در

 وھمان مح8تی را بمباردمان ميکرديم که ائت8ف شمال اديم دھمکاری ميکردندما دولتی را به آنھای که با اتم مقامتما
  )ويديواين مصاحبه را در فيسبوک ذبيح هللا ھمدم وعزيز احمدعزيزی ببينيد( »....به ما نشانی ميداد

  برمناطق مسکونیھای ناتو وامريکا ناکثر بمباردماکه دريافت ی ميتوان ياز اين اعتراف جنرال امريکا
از سوی کارمندان مصئونيت ملی صورت گرفته است که تحت امر وھدايت ) ًعمدا( به علت اط8عات نادرستشتونھاپ

اقوام پشتون ) تا امروز٢٠٠١دسمبر(بدين سان از روز بقدرت رسيدن دوباره ائت8ف شمال. شورای نظار قرار داشت
  .ھرھا، روی آرامش وآسايش را نديده اند وبنابرين از دولت ناراضی اندنه در روستا ھا و نه در ش

اشرف » وحدت ملی«دورۀ حکومت  حامد کرزی و بدنبال آن حکومت (  سال اخير ١٥روند حکومتداری در 
شورای :جای خود را به ظھورگروھای قومی وزبانی ومذھبی از قبيل » وحدت ملی« نشان داد که )  دبل عبدهللا-غنی 

اکبری، شاخۀ محقق و  محسنی،اتحاد سياف وغيره داده  شاخۀ خليلی، شاخه : ظار،جمعيت، جنبش دوستم ، وحدتن
خود را ) وقوماندان بيسواد(ھريک از اين رھبران قومی در آغاز تشکيل اردوی ملی  تعدادی از شبه نظاميان  . است

اطاعت از ای تبعيت و8ح و رتبه  ميگيرند، اما بجوسدرصفوف اردو وپوليس جابجا کردند وتا اکنون از دولت معاش 
  .ير دولت در تحقق امنيت و ثبات سياسی کشور، بيشتر گوش به فرمان رھبران قومی خود اندتادس

 حق تلفی وتجاوز به حقوق ديگران، ظھورپديدۀ قومگرائی وايجاد مديريت ضعيف وبدبختانه يکی ازنتايج سوء 
زيرا وقتی که دولت در وضعيت ناتوانی قرار داشته باشد و مردم دولت را . باری استگروه ھای مدافع منافع قومی و ت

در دفاع از حقوق خود و تطبيق  يکسان قانون برھمه اتباع کشور، عاجز ونا توان تشخيص بدھند، برای حفظ قدرت يا 
قبيله خويش در آيند و برای برای دفاع از منافع قومی خويش از خطر زورمندان ديگر، مجبور ميشوند درحصار قوم و 

بنابرين بسياری از گروه ھای . دفاع ازجان ومال وناموس خود دست به تشکل ھای قومی و تباری ومحلی بزنند
واين پديده نامطلوب که از .  تنظيمی قدرتمند امروزه در افغانستان، بافت و ساخت تک قومی و يا سمتی دارند- سياسی

ت ملی تغذيه ميشود، از لحاظ سير تکامل اجتماعی، گامی قھقرايی بسوی فرار از تعصب و نفاق افگنی به زيان وحد
  .ملت شدن است
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 نفر جنرال تنھا از وuيت ٢٠٠کردند که درعھد بسم هللا محمدی در وزارت داخله  رسانه ھای جمعی  افشا
 زمان ھمين شخص در وزارت وھمچنان در.  از ساير اقوام بودندوافسران بقيه جنراuن  % ٢٠پنجشيرمقررشده بود و

 درصد جنراuن  به ساير اقوام ٣٠ نفرجنرال  وصدھا افسرعالی رتبه ازپنجشيرو جمعيت و ٤٠٠دفاع بيش از
ھر وزارت و يا وuيت که در اختيار يکی .   در بخش ملکی نيزوضعيت به ھمينگونه است.کشورتعلق گرفته بود

وuيت را ملک موروثی خود دانسته ،برای افراد اقوام ديگر امکان ازسران ائت8ف قرارگرفته باشد، آن وزارت يا 
بدينسان رھبران ائت8ف شمال برای ادامه سلطه خود حصارھای نفوذ ناپذير قومی ساخته اند که به ھيچ . کاريابی نيست

اجازۀ ]  سوم اندکه به لحاظ کميت درجه اول وبه لحاظ گرفتن امتياز،قوم درجه[يک اقوام ديگر و از جمله قوم پشتون 
گروه ھای مسلح قوم پشتون از قبيل حکمتيار و حقانی وطالبان، . نميدھند) وزارت يا وuيت(ورود به درون آن حصار

  .و جان ميگيرندپاکستان گيرمانده اند و بدنبال استقرار امارت اس8می جان ميدھند ) ای اس آی(بدبختانه در جال 

ظلم واستبداد (کی از نويسندگان مشھور امريکائی درمقاله ای ، ي"Selig S.Harrison"سليگ ھاريسن
درحالی که  برای آوردن صلح وثبات : "نوشت) ٢٠٠٩ اگست ١٧( درنيويارک تايمز) اقليت حاکم درافغانستان

درافغانستان بحثھا درادارۀ بارک اوباما شدت گرفته است، مگر دراين مباحثات ازيک پرابلم بسيارمھم چشم پوشی 
. اين معضله نارضايتی وناخوشنودی وفاصله گرفتن روزافزون يک اکثريت مھم قومی از حکومت است: ميشود

    . ٪ را تشکيل ميدھند۴٢ ميليونی افغانستان، ٣٣پشتونھا، از مجموع نفوس 

يکی از دuيل مھم واصلی حمايت پشتونھا از بغاوت وشورش طالبان اينست که درحکومت کابل قدرت اصلی 
آنھا بر اردو، امنيت ملی وپوليس .  فيصد نفوس کشوررا تشکيل ميدھند٢۴تاجيکان . ر دست تاجيکان استومرکزی  د

   ".کند مداخله میًوبخش استخبارات بطورکامل کنترول دارند وھمين قوای امنيتی درزندگی روزانه پشتونھا مستقيما 

 نماينده روسيه در امور افغانستان، کارشناس روسيه به ارتباط بيانات اخير کابلوف،الکساندر کنيازف 
. دليل اساسی ادامه جنگ فقدان تعادل بين نخبگان سياسی و قومی افغانستان در سيستم مديريتی کشور است« :ميگويد

 عبدهللا از به رسميت شناختن -  به اين طرف ادامه دارد و امتناع دولت غنی ١٩٨٠اين سيستم نامتعادل حداقل از دھه 
بر ساير موارد، عدم تمايل نسبت به ورود بخش قابل توجھی از نخبگان پشتون به فضای سياسی طالبان ع8وه 

  )سايت  آريائی ،آرشيف اخبار( »افغانستان را نيز به نمايش می گذارد

ی نه تنھا کوچکترين گام سال حکومت خود ١٣حامدکرزی درمدت سخن اين کارشناس ،سخن دقيقی است، زيرا
، بلکه حتی يک نداشتانتقالی و محاکمۀ مجرمين جنگی وجنايت عليه بشريت برويا عدالت ی اجتماعدر جھت عدالت 

رئيس فاسد ، يک وزير رشوتخور، يا يک والی قاچاقبر و ياغی وباغی ، يا يک قوماندان پوليس ھمدست با دزدان 
د ،زيرا که نکرمقامات شان پس از  را  گران منسوب به ائت8ف شمال وقاچاقچيان  مواد مخدر و آثار تاريخی واختطاف

  . به آنھا نميرسد) پشتون بی پشتوانه(آنھا مورد حمايت  امريکا اند و زور رئيس جمھور

اشرف غنی، نيز در مدت دوسال رياست جمھوری خود، نه تنھا دوسيه اخت8س کابل بانک را يکطرف کرده 
صيل يافته گان نظامی قوم خود،نتوانست در عوض نتوانست، بلکه حتی يک وزير دفاع کارفھم ومسلکی را از ميان تح

 سال به اينطرف   وزارت ١٥که از (وزير دفاع بی تحصيل  وافزون برآن رشوتخور واخت8سگر عضوشورای نظار
پس ميتوان گفت،ھيچ يکی از دو . مقرر کند) ھای کليدی دفاع، داخله، خارجه و امنيت ملی را در قبضۀ خود دارد

تا کنون نتوانسته اند از حقوق پشتونھا دفاع نمايند و به قوم پشتون ھمان سھم وامتيازی را رئيس جمھور پشتون  
  .  که ديگرسران ومشران ائت8ف شمال در حکومت انھا سھيم بودند واستنداعطا کنند

رسانه ھای جمعی و مصاحبه ھای تلويزيونی اتحاد شمال توسط نويسندگان و سخنوران اجير خود از راه 
 ھای وابسته به سران ائت8ف ، پيوسته رئيس جمھور کرزی و رئيس جمھور غنی را تعجيز وتحقير و متھم به وشبکه

تعصب و قومگرايی واعمال طالبانی و خ8ف وحدت ملی ميکنند و عرصه اخت8س وخورد و برد ميليارد ھا دالر کمک 
رئيس جمھور غنی ھم .  شمال مساعد می سازندھای جامعه بين المللی به مردم افغانستان را برای زورمندان اتحاد
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برای آنکه زبان دراز شکايتھای رنگارنگ ائت8ف شمال بسته باشد، از دادن حق  وسھم مساوی به پشتونھا طفره 
  . ميرود و شوله خود را پف پف کرده ميخورند تا وحدت ملی را حفظ کرده باشند

ران قومی ومذھبی ائت8ف شمال و برخی تکنوکراتان بدينسان دولت فعلی افغانستان مرکب از سران و رھب
دليل ناکامی اين دو رئيس جمھور درتحقق عدالت انتقالی ويا بوجود آوردن يک اداره سالم  از اھل .  استغربی 

در عھد حاميان خارجی شان تخصص وخدمتگزاران صادق، رشد و تقويت گروه ھای قومی ائت8ف شمال از سوی 
  .رزی بوده استرياست جمھوری حامدک

ادامه .  با چنين روند تلخ و تحقيرآميزی آيا ميتوان زخم ھای قوم پشتون را التيام بخشيد و دم از وحدت ملی زد
اين وضعيت کاسه صبر اقوام وطوايف مختلف پشتون را لبريز ساخته و از دست زور نمائی اوباشان شورای نظار در 

سالگرد مرگ احمدشاه مسعود، بجان آمده اند وچاره ای جزاين  شان زورگوئیخاکسپاری مجدد حبيب هللا کلکانی و
  . ندارند که يا بايد باھم متحد شوند واز حقوق خود دفاع نمايند و يا نابودی خود را پذيرا شوند

مينار اعمار مجدد :  شمال برمی آيد که از نوشته ھا وتعبير وتفسيرھای تند وتب آلود برخی از ھواداران ائت8ف
 از سوی گروه ھای قومی پشتون، به اشاره ارگ کابل، بخاطر ضديت با مراسم خاک سپاری حبيب هللا کلکانی نجات

  وحدت ملی است؟؟؟صورت گرفته که يک عمل ضد 

، به سران ائت8ف شمال، اگر منار نجات اعمارنگردد و مردم آنرا فراموش کننديا اجيربزعم نويسندگان وابسته 
ھمچنان  اگر قصرداراuمان، که درجنگ ميان احمدشاه مسعود وگلبدين ويران گرديد، است ؟؟؟ ملی  تأمين شده وحدت 

  ويرانه بماند،وحدت ملی پا برجا ميماند ؟؟؟ 

ھمراھان دزد وآدمکش او افشا نگردد، وحدت ملی  واگر کارکردھای وحشيانه وشرم آور حبيب هللا کلکانی و 
   مستحکم است؟؟؟ 

يران کند، نبايد وی ديگری پيدا شود و منار استق8ل و يا طاق ظفر پغمان را وگو زورو اگر فردا يک بدماش 
   وحدت ملی ما صدمه خواھد ديد؟ چرا که ند، دوباره اعمار شو

تبھکاران  جنايت وخيانت کتمان کردن را در » وحدت ملی«در حيرتم که چرا برخی از نويسندگان و اھل قلم ما، 
 بيند؟ چرا وحدت ملی را در تحقق عدالت اجتماعی و در محاکمه جنايتکاران جنگی وتقسيم کاران میزو دزدان وتجاو

عادuنه قدرت براساس شايسته ساuری درميان تمام اقوام کشور جستجو نمی کنند؟ چرا  در اعمار دوباره يادگارھای 
  سراغ  نمی کنند؟  تاريخی وملی، وحدت ملی را 

گارھا را به مرور چند سده فراموش کنند، و ممکن است تا مدتی بتوان بر روی مردم نبود وخاطرۀ اين يادشايد 
اين پديده ھای تاريخی را فراموش  تاريخ . تاريخ را نميتوان فريب دادجنايات ضد بشری قدرتمندان پرده انداخت، ولي

 ھای انگيزه«عنوان  اظم زيرکد ومحقق برازنده کشور داکترصاحب مقالۀ دانشمن. کشور ميدھدفرزندان نميکند و به ياد 

مؤرخين وظيفه دارند تا مردم را . در پورتال افغان جرمن،مؤيد ھمين ادعای منست »منارنجات مجدد اعمار و تخريب
 وجناب داکتر کاظم  .از سوی متجاوزين و مھاجمين رفته است، با خبر بسازند از ظلم واجحافی که برشھر وديار شان 

نگارش » فرھنگ کابل باستان«متن لوحۀ يادگار منار نجات را به استناد کتاب ارزشمند نيز منحيث يک محق ومؤرخ، 
بيادگار فداکاری و مجاھدات وطن « :عزيز الدين وکيلی پوپلزائی، چنين بگوش مردم داخل وخارج وطن ميرساند

 فرياد وطن از گوشۀ خواھانۀ يگانه قائد معظم و نابغۀ بزرگ اعنی اعليحضرت محمدنادرشاه افغان که به استماع
 ميزان سال ١٦بعزم استيصال سارقان درطی اقدامات ھشت ماھۀ خود با دليران جنوبی و به ھجوم وزيرستان  مملکت
 شمسی مرکز سنيۀ افغانيه را فتح و تسخير و بچه سقو را با اراکين خائنش از صفحۀ افغانستان محو و معدوم ١٣٠٨

 بنياد گذاشته شد تا در بادی اuنظار اھل بصيرت، شجاعت و علو ھمت اين نجات اين خاطرۀ استوار و آبدۀ ثابته. نمود
دھندۀ وطن ثابت بوده ملت افغان اين خدمت عاليشان را تقدير و اينگونه ايثار و فداکاری را درتأمين سعادت حيات 

انتشارات بيھقی، ، "فرھنگ کابل باستان: " عزيزالدين وکيلی فوفلزائی(».اجتماعی خويش تأسی و تعقيب کند
  )١٠٦١ - ١٠٥٩ شمسی، جلد دوم ، صفحه ١٣٨٧کابل،
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دراين کتيبه نقش نادرخان در نجات دادن مردم کابل از شر دزدان سقاوی برجسته ترنشان داده شده ،معھذا در 
 ٨ نام برده شده،  که به زعامت وت8ش ھای »وزيرستان«   وبعد از آن از جنگجويان" دليران جنوبی"سطر سوم از

  . موفق به شکست سقاويان ونجات مردم کابل  شده اند١٣٠٨ماھه نادرخان، در نيمه ماه ميزان 

نام ) دخپلواکی اوغلواکی جگره(نبی مصداق نامھای سران اقوام پکتيا ودرمقاله داکتر زيرکيار  درمقاله داکتر
  .تکردگی جنرال يارمحمدخان وزيری بطور دقيق ذکره شده اسبسرمشران  وزيرستان 

در واقع بخاک سپاری مضحک دوبارۀ حبيب هللا کلکانی، يک عمل تحريک آميز وضد وحدت ملی وضد ارزش 
ًاين عمل حقيقتا بی اھميت شمردن علم ودانش وصداقت ووطن پرستی وپاکی وخوش . ھای اجتماعی  شمرده ميشد

ت که ھرکدام صدھا مرتبه باuتر اخ8قی رجال وشخصيت ھای نيکنام کابل وکوھدامن وپروان وسراسرافغانستان اس
وشايسته از حبيب هللا کلکانی بوده اند، مگربجای قدر دانی از آنھا، از يک آدم دزد وبيسواد وجاھل وآدمکش ومتجاوز 

اين آدم برای : بپرسد از ما يک خارجی فردا اگرکه  ودشمن علم ودانش وترقی تقدير ميکنند واينقدر فکر ندارند
ازحبيب هللا  مگر غير يدی کرده است؟ما چه جوابی به آن خارجی خواھيم داد؟ واگرباز بگويدافغانستان چی کارمف

 را بنامش يا مکتب پيدا نميشد که اين محل )با علم و مکتب رفتن دشمنی نميداشتکه (شعوری  با کلکانی، کدام آدم
  ی ؟  مسمی ميکردند، آنگاه ما چه جوابی به چنين پرسشی خواھيم داشت، جز سرافگندگ

* * *  

  :چگونگی بخاک سپاری کلکانی

داودکلکانی وآقای ايزديار وحفيظ منصور مبتکران بخاک سپاری دوباره حبيب هللا ٢٠١٦درتاريخ اول سپتمبر
کلکانی با عده ای ديگر از ھواداران سقاوی استخوان ھای پوسيدۀ يی را ازخاک کشيدند و بدون تشخيص طب عدلی 

د عيدگاه برآنھا نمازجنازه؟خواندند وبعد از سخنرانی يونس قانونی، بسوی تپۀ شھر آرا درتابوتھا گذاشتند ودرمسج
به اين دليل که تپۀ شھرآرا ،يک ميراث تاريخی عھد بابر ) معاون اول رياست جمھوری(اما جنرال دوستم. براه افتادند

انه وگاھی برزمين در کوچه ھای عقب تابوتھا گاھی برش. امپرتورازبکان است، مانع  دفن جسد کلکانی در آن تپه شد
بعد معلوم گرديد که زد وخورد مختصر بين . برج شھرآرا، از صبح تانيمه شب مايه ناله وشکوۀ مرده بران گرديد

قوتھای دوستم وھوا داران کلکانی رخ داده که منتج به مرگ يک نفراز دوستم وچھار زخمی از ھواداران کلکانی 
ی نظارکه از زور وقوت دوستم مطلع بودند، چاره را در عذر خواھی ديدند وبه تضرع بزرگان  شورا. گرديده بود

پرداختند و ھمراه با معاون دوم رئيس جمھور ومعاون دوم رئيس اجرائيه شبانه به خانۀ جنرال دوستم رفتند و بعد از 
ا شد وتاکيد کرد که تپه شھر عذرخواھی ھا در نيمه ھای شب دوستم  راضی به دفن يک جسد در بيرون از قلعه شھرآر

سران شورای نظار امتنان گويان و دوان دوان ازنزد دوستم برگشتند و درنيمه ھای ! آرا نبايد بنام کلکانی مسمی گردد
شب جسد آن دزد را در روشنائی چراغ دستی بخاک سپردند و با نصب عکسی با قطاروزمه پرکارتوس برگردنش که 

  .راسته  رفتندع8مت دزدان داکوصفت است ،آ

 بخاک سپاریم که نکند برای بھم انداختن ملت غيور افغان در کار بودمن از انگليس کينه توز،در انديشه 
 مسخره ٢١درايت مردم ما را در قرن  حبيب هللا دخيل باشد وميخواھد يک بارديگرتوسط يک کلکانی ديگر،عقل ومجدد

بی شاخ ودم، رژيم مترقی و اص8ح طلب مشروطه خواھی را  سال قبل توسط  خود آن غول ٨٧کند وھمانگونه که 
درافغانستان نابود کرد و مردم سرشار از استق8ل طلبی وآزادی خواھی ما را در زير پای يک مشت دزد واوباش 

 ماه به کاسۀ سرشان  آب داد، اکنون قصد دارد تا  برسر استخوانھای پوسيدۀ  آن امير بيسواد و ٩برای مدت وجانی 
کار به آنجا  خوشبختانه! يزانند؟ھل، جوانان ما را رو در روی ھم قرار بدھد تا خدای نخواسته خون ھمديگر را برجا

نيروھای  نکشيد وجنرال دوستم مثل کوھی در برابر زورگوئی ھواداران سقوی ايستاده شد وبه قربانی دادن يک نفر از
  .خود جلو فاجعه  را گرفت

  نپايا


