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 11/11/5112          سلیم باختری

 مزار در گرو مثلث شوم
 

ند به دامن پاک مادر وطن چنان گره خورد که حاال ر دست های ناپاکی همسایه های آزمثو 7شوم  یبا آغاز کودتا
کشنده روز تا روز با بلعیدن  ی. این مکروب هاخواهد زیاد می یفدا کار یا کار و قطع یا دور ساختن آن نا ممکن و

صوصاً بعد از سقوط حکومت نجیب. دست های خ. دنفغان قربانی می گیرامعنوی از ملت مظلوم  سرمایه های ملی و
ی بار با تبان و پرچمی های قمار باخته اینها . خلقی ندبارات منطقه به بسیار دست و پاچگی وارد صحنه شداستخ

 .اشدب های قبلی شان می ، که این بازی خطرناک تر از بازیندبا نیرنگ و چال نو وارد صحنه شد خبارات منطقهستا
 ستی ظهوریجنبش های نشنلت او ناکام شود در منطقه حااگر پروسه اصال. )گفته بود "گورباچف"که  طوری همان

ننګین شان در خدمت استخبارات  زندگی مۀفروشان حرفوی به خاطر ادا .( این وطنطور شد که همان، خواهد کرد
هیچ دستور و به خاطر خوش خدمتی به بادار های خود از  فتند،شمال افغانستان قرار گر کشور های نو آزاد شده در

 .باعث بربادی و تباهی وطن هم شود اگر حتیآنها سر پیچی نمی کنند. 
 . ست آن را قرار ذیل نام ګذاری کنممیان آمده که بهتر این تحوالت اینکه یک مثلث شوم به یجه ادر نت

 

 پان ُترکیزم ، 
 پان فارسیزم، 
  مجکیزو پان تا 

   

 . بلعند می را بوم و مرز این تأریخی هستی مرموزی شکل به خود نوبۀ به یک هر اینها  
 . دهم می قرار دوستان وطن معلومات غرض باشم، می آن گواه و شاهد خودم من که آنرا مورد چند اینکه

 پدر مربوط آنها ییک که دارد، قرار بزرگ سنګ دو بلخ شهر پارک یا عمومی باغ مرکزی کورد جنوب در 
 ها تُرک تهیأ یک که بود 13۳۱ یا 13۳۱ های سال دارم یاد به خوب من. باشد می موالنا حضرت کالن
 یک یط است موجود هم حاال که چاهی به نزدیک پارسا ابونصر خواجه مسجد جنوب در آنها. بود آمده
 رامپروگ ختم از بعد. دداشتن گرامی را موالنا حضرت یاد بود شده ترتیب بلخ شاروال طرف از که یمحفل
 ددنکر صحبت هم بین دقیقه چهل سی شاید. درفتن سنگی های لوحه همان طرف به جمعیه دست شکله ب همه

 . دشدن موتر سوار غولک خواجه قریه طرف به خانقاه دیدن قصد به بعد و
 نحسی مزار) بود نوشته آن در شد نصب آنجا در رنگ سبز فلز لوحۀ یک بلخ شاروالی طرف از بعد چندی

 لوحه یک نامند می مزار بندر آنرا مردم که بلخ شاروالی دیوار شمال زاویۀ در ترتیب همین به و( خطیبی
 رهمقب این از ییک شدیم متوجه ما رویداد آن از بعد( واټ قونیه) دبودن نوشته آن بر و ددادن قرار را سنگی

 . است خطیبی حسین حضرت موالنا کالن پدر مربوط ها
 

 چنار چهار توسط مذکور قبر.  شدم خوان خط گذشت می ها سال
 روزهای در بود باغ ۀنقط ترین سرد  که اینکه از شده احاط

 به من چشم وخت هر. شدیم می جمع آنجا در همساالن با گرمی
 شود می خوانده وضاحت به که خورد می قبله به رو زیرین خط

 عربی مذکور های سنگ طرف چهار های نوشته. الخطبی حسین
 . بود خوانا و واضح

ن آ نتیجۀ در که شد واقع ثور هفت منحوس کودتا. گذشت ها سال
 زار شوره بلخ که یهای آن خورد، هم به کشور اجتماعی ساختار

 واحین در جمعیه دست طوره ب انقالب ضد یا و خان فیودال، نام به دبودن کرده تبدیل مزار پغمان به و آباد را
 ثور هفت کودتاچیان گذشت می ها روز. دشدن گور به زنده مزار محبس و شور دشت قبرستان هژده، فرقه
. کرد ظهور دیگری نامتجانس های قوت نتیجه در  که د،کردن آغاز دیگر یک خوردن به گور کرم مانند
 و  دم مباه کنی می کار ها ستیکمون به اینکه جرم به را مظلوم کارگر یا مورمأ معلم، عسکر، کهی آنهای
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 را راشرا اینکه یا هستی بانقال ضد اینکه جرم به را مظلوم مردم همین کهی نهایآ و ددانستن می القتل واجب
 های چهره اینکه. آورده اند برون سر گریبان یک از حاال کردن می ُکش زجر بیرحمانه شکله ب دادی نان

 تمل این سر بر باز اند، پوشانیده.  . . غیره و جنوب ،شمال سمت، قوم، ،زبان پرده، زیر را ها خود کثیف
 بیخبر ملت چنین حال به وای. دگرفتن قرار نو های راباد خدمت در و  حاکم بیخبر

 

 زا ُترکیهکشور  قنسلجنرال  که ُشد پخش خبر .سی .بی .بی رادیوی از که بود 1373 یا و1375 سالهای 
 رد هست، بلخ از موالنا که یدئگو مي شما: بود گفته مصاحبه حین در و کرد، دیدن بلخ تأریخی هایه جا

 . شناسد نمی را موالنا اصالً  بلخ مردم حالیکه
 چه. کرد خطور ذهنم در زیادی های السؤ خبر این باشنیدن

 می نظر اظهار چنین دیگر کشور قنسل یک که شده واقع
 به ماه شش از بعد. داد می آزار را ذهنم دغه دغ همین. کند

 ردیوا که دیدم. رفتم بلخ به راست سر. رسیدم مزارشریف
 از من. دارد جریان کار شدت به شده، ویران پارک های
 خو دیوارها این پرسیدم، پارسا ابونصر خواجه مسجد امام
 پخته و اساس شکله ب خان دوداو شهید زمان در  بود آباد

 . بود نشده بیجا آنهم سنگ یک حتی. بود شده جور
 ؟ آورده بار به را گدودی همه این چرا و کی
 ردیپ بخو  ته شولی نگرد گپ پشت برادر گفت برایم امام
 ادآب نو سر از را باغهای  دیوار که اند داده پیسه دوستم به ها ترک. دارد جریان بزرگ بازی یک. بکو ته

 می بردن را زیارت های لوحه شب طرف از خفا در اما بسازند سمینتی های چوکی طرف هر در و کنند
 آن کنزدی در را کسی و کرده احاط پرده توسط را خطیبی حسین زیارت اونجه. هست قیمتی بسیار که کنند
 . گذارد نمی
 ورکش قنسل جنرال خاطر همین به. دبودن کرده تراش را خطبی حسین مزار های نوشته که ُشد آشکارا ها بعد

 . است بلخ از موالنا که هستید مدعی اسناد کدام روی شما که بود گفته ُترکیه
 نآ جای به و دور را واټ قونیه سنگی لوحۀ اینها. شده کار به دست دیگری گروه یک اینکه آن تعقیب به 

 همچنان و( قونیه خیابان) دکردن نصب را یا لوحه رود می الددین وبهاول حضرت خانقاه به که راه امتداد در
 بود ُشده گذاشته وقت کلتور و اطالعات ریاست طرف از13۳۱ سال در که را "بلخی رابعه" مزار لوحه
 قهحل یک بلخ کارهای همه چون بگیرند را پشتون جوان یک آن جرم به که دخواستن می و دشکستاندن اول

 این که دشُ  معلوم ها بعد. دببندن کار به را فاخته دو و تیر یک مثل ترتیب این به. هستند وطن بی های ستمی
 این. (تاجک رابعه) اند نوشته طمطراق با درآن و شده نصب دیگر آن لوحۀ جای به حاال. بود آنها خود کار

 و گذاشتن آن جای به را نو لوحه یک و دشکستاندن هم را( ترکمن ابیوردی انوری) مزار لوحه کور گروپ
  شرق  در ابیوردی انوری مزار. (تبار تاجک) اند نوشته آنهم در

 گنبد دیوار به چسپیده( الخضرویه احد سلطان) حضرت مقبره
 . است واقع
 رد و گیرند می الهام تاجکستان های ستینشنل از که حلقه این

 گرفته نهاآ جلو اگر. هستند عرب و ُترک پشتون، ضد خود مرام
 ُشده ختهااند راه به ایران طرف از که هرات حوادث شاید نشود

 اه فارسی پان و تاجیک پان با ها ُترک پان. شود تکرار بار بار
 و عربی آثار محو صدد در مدو گروه.  اند برخاسته مقابله به

 پروژه صلیا مانع ستمی گروه این.  باشند می ها تبار ُترک
 51 ها ُترک طرف از که باشند می موالنا پدر خانقاه عمران
 که ندارند دوست ها ایرانی . شده مختص آن برای دالر میلون
 اسفلت کار اواخر این در. باشند داشته حضور مزار در ها ُترک
 ود.ر می پیش کجا تا که ببینیم ُشده آغاز مزار بندر سرک کاری
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 فوندیشن خان آغا طرف از دارید آگاهی شما قراریکه( بلخی رابعه العرب زین) مزار لوحه مورد در اما و 
 معلوم کسی به حال به تا اینکار پردۀ پس بازی که شود، سازی باز دوباره پارسا ابونصر خواجه مسجد
 طرف از پروژه آن های رنیانج سر بر که فشار همه آن وجود با. بود شده ضافها پول مقدار یک نیست،

 مقبرۀ پول همان با اینکه. نداد آنها به را ضافیا پول پرست وطن گروپ آن. آمد شاروالی و امنیه قوماندان
 لوحه لقب ماه شش تا. دکردن کاری پخته را باغ یها رو پیاده همچنان و دساختن زیبا بسیاز شکله ب را رابعه

 . دهد می آب به را گلی چه باز بلخ ستینشنل شاروال که ببینیم. شد نمی دیده نو
 

 های استاد از طریق این از کند. می را عمیق تحقیق ایجاب لهمسأ این. باشد ګرفته صورت زیاد های تخریب شاید
 :پرسم می سخن

 ندارید؟ خبر تباهی این همه از شما آیا ، 

  دارید فعال حضور پرده پس در خود اینکه یا . 
 تداش کاری و فعال حضور آن در شما همفکران که را قانون آن اساسی قانون از تخطی خاطره ب ژورنالیست یک اگر
 جهانی سطح به برآمده های سوراخ از ها بوم مانند واحد نآ به شود، می گوشمالی کلتور و اطالعت وزارت طرف از

 خاموش چنان مورد این در ولی.   . . وغیره شود می دایر جلسات شود، می نوشته ها مقاله کرده پا بر غوغای و شور
 یک نهمی گیرد  می و گرفته صورت مزار در که یبربریت تمام از شما نزد در . نشده واقع چیزی هیچ گویا که هستید
 است: گفته کبیر موالنای که طوری همان. است مهم شود گفته دانشگاه باید پوهنتون جای به که همسأل

 
 شود یار زند جان بر چون علم **     شود ماری زند تن بر گر علم

 
 هموطنان بهتر آگاهی غرض. ُشد خواهد داده معلومات بعدأ گرفته صورت روضه در که یهای کاری دست مورد در

 . کنم می تقدیم نمونه بطور را تصویر دو یک عزیز
 

 پایان
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