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 ۰۱/۱۰/۶۱۰۰          سلیم باختری 

 شیطانیدر گرو مثلث  شریفمزار
 

ورویها  ش بخاطر دوستی با بود  شدهوغیره  تاجکستانرش گدیاقمار  مثل، که وابسته به شورویثور فت هشوم  یبا آغاز کودتا
 قطع یا دور ساختن آن هم اکنون  . گذارندآزاد به دامن پاک مادر وطن را ند دست های ناپاکی همسایه های آزمزمینه شد  تا 

 ی هالکت. این مکروب هاباشد فدا کار زیاد میمستلزم  ها زدودن آنکه شده  نا ممکن  از دامان وطن امر دست های ناپاک آزمند
حکومت  صوصاً بعد از سقوطخ. گیردروز تا روز با بلعیدن سرمایه های ملی ومعنوی از ملت مظلوم آفغان قربانی می بار 

ا تبانی ب باخته اینبار میدان. خلقی و پرچمی های منطقه به بسیار دست و پاچه گی وارد صحنه شد یدست های استخبارات، .نجیب
  .میباشدک تر از بازیهای قبلی ، که این بازی خطرنادبا نیرنگ و چال نو وارد صحنه شدن اسخبارات منطقه

در منطقه جنبش های نشنلستی ظهور خواهد کرد ، که اگر پروسه اصالحت او ناکام شود  . )اچف گفته بود همانطوریکه گورب
 ین شان در خدمت استخبارات کشور های نو آزاد شدهگی نناحرفوی به خاطر ادامه زندگی  این وطنفروشان ( همانطور شد .

اهی بربادی و تب شود که  دیده می ،گوش بفرمان اند دار های خوو به خاطر خوش خدمتی به باد دشمال افغانستان قرار گرفتن در
 میدانند. یالزمدر بدل پول ومقام  خدمت باداران جدید به را وطن 

رسیزم پان ُترکیزم ، پان فا: ذاری کنمگکه بهتر است آن را قرار ذیل نام به بمیان آمده یطانی یک مثلث ش جدید تحوالتۀ در نتیج
 .این مرزوبوم را میبلعند تاریخی مرموزی هستی اینها هر یک به نوبه خود بشکل . و پان تاجیکزم

 . مآن میباشم ، غرض معلومات وطن دوستان قرار میدهعینی اینکه چند مورد آنرا که من خودم شاهد وگواه 
پدر کالن حضرت آنها مربوط  ی از، که یکبزرگ قرار دارد گدو سندر جنوب کورد مرکزی باغ عمومی یا پارک شهر بلخ 

خواجه آنها در جنوب مسجد  ،تُرکها آمده بود  هیئتبود که یک  ۰۴۳۰یا۰۴۳۱میباشد . من خوب به یاد دارم سالهای  موالنا
 حضرتبود یاد  یک محفل که از طرف شاروالی بلخ ترتیب شده یطنزدیک به چاهی که حاال هم موجود است  ابونصر پارسا

یقه سی چهل دق شاید .دجمعی به طرف همان لوحه های سنگی رفتنه . بعد از ختم پروگرام همه بشکل دستدرا گرامی داشتن موالنا
 .دسوار موتر شدن خواجه غولکبه قصد دیدن خانقاه به طرف قریه  وبعد  دبین هم صحبت کردن

به  ( ومزار حسین خطیبیدر آن نوشته بود ) که آنجا نصب شد سبز رنگ در یچندی بعد از طرف شاروالی بلخ یک لوحه فلز
آن  وبر دار دادنریک لوحه سنگی را ق می نامند شریفکه مردم آنرا بندر مزار شاروالی بلخ ردیواهمین ترتیب در زاویه شمال 

 بیین خطیسرت ححض ، پدر کالن موالناره ها مربوط ب( بعد ازآن رویداد ما متوجه شدیم یک از این مققونیه واټ) دنوشته بودن
 . خط خوان شدمبود  ومن گذشت در  است . سالها

در روزهای گرمی با همساالن در آنجا جمع می  باغ بود سرد ترین نقط از اینکه که  توسط چهار چنار احاط شده یاد شدهقبر 
ای چهار نوشته ه . حسین الخطبیو هر وخت چشم من به خط زیرین رو به قبله میخورد که به وضاحت خوانده می شود   شدیم

 . ندعربی واضح و خوانا بودطرف سنگهای مذکور 
آنهای که بلخ شوره زار را  . ساختار اجتماعی کشور به هم خورد ودتا منحوس هفت ثور واقع شد که در نتیجهک سالها گذشت 
جمعی در نواحی فرقه هژده ، قبرستان ه ضد انقالب بطور دستبه نام فیودال ، خان ویا  در تبدیل کرده بودنن مزاآباد و به پغما

به خوردن یک دیگر  گور های  مانند کرمکودتاچیان هفت ثور دیری نگذشت که  . ددشت شور و محبس مزار زنده به گور شدن
را به جرم یا کارگر مظلوم  ، معلم ، مامور . آنهایکه عسکرقوت های نامتجانس دیگری ظهور کردکه  در نتیجه ، دآغاز کردن

 هستی بانقالو انهایکه همین مردم مظلوم را به جرم اینکه ضد  و واجب القتل میدانستن دمحمبااینکه به کمونست ها کارمی کنی 
 ها راودخ خباثت. اینکه ه اندریبان سر برون آوردحاال از یک گ دشکل بیرحمانه زجر ُکش میکردنی بیا اینکه اشرار را نان داد

و در شده اند  حاکم مظلوم ناچار،برسر این ملت ، جنوب وغیره ... پوشانیده اندوقوم ، سمت ، شمال  ،بان، ز ای زیر پرده
 .چاری کاری کرده نمیتواندکه میداند واز نا مظلوم وصبورملت وای به حال . دنه اهای نو قرار گرفت رابادخدمت 
و  . یه از جاهای تاریخی بلخ دیدن کردبود که از رادیوی بی بی سی خبر پخش ُشد که ، سرقنسل ُترک ۰۴۳۴ویا ۰۴۳۶سالهای 

 ، در حالیکه مردم بلخ اصالً موالنا را نمی شناسد .موالنا از بلخ هستمیگوید  کهحین مصاحبه گفته بود : شما در 
باشنیدن این خبر سوالهای زیادی در ذهنم خطور کرد . چه واقع شده که یک قنسل کشور دیگر چنین اظهار نظر میکند . همین 

به مزارشریف رسیدم . سر راست به بلخ رفتم . دیدم که دیوار های پارک ویران ماه  از شش  ذهنم را آزار میداد . بعد دغهدغ
شهید داود ها خو آباد بود در زمان رپرسیدم ، این دیوا ر پارسامسجد خواجه ابونص شده ، به شدت کار جریان دارد . من از امام

م . اما ؟ وچرا این همه گدودی را به بار آورده کی . هم بیجا نشده بودنبشکل اساس و پخته جور شده بود . حتا یک سنگ آ خان
برایم گفت برادر پشت گپ نگرد شولی ته بخور پردی ته بکن . یک بازی بزرگ جریان دارد . ترکها به دوستم پیسه داده اند 

یارت را و در هر طرف چوکیهای سمینتی بسازند اما در خفا از طرف شب لوحه های ز نندآباد ک سر نو یوار باغ را ازدکه 
 را توسط پرده احاط کرده وکسی را در نزدیک آن نمیگذارد . حسین خطیبی. اونجه زیارت قیمتی هست رمیگن که بسیا ، بردن
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  .تا هویت افغانی بودن  موالنا را ساقط کرده باشند  .درا تراش کرده بودن حسین خطبیبعد ها آشکارا ُشد که نوشته های مزار 
 ؟است که موالنا از بلخ فته بود که شما روی کدام اسناد مدعی هستیدگبا جرئت  شور ُترکیه به همین خاطر سر قنسل ک

و به جای آن در امتداد راه که به  بر داشته را  قونیه واټسنگی ای  ه. اینها لوحیگری دست به کار شدیک گروه دبه تعقیب آن 
را که در سال  لخیرابعه بمزار  ۀ( وهمچنان لوح خیابان قونیه) درا نصب کردن دیگری ۀ میرود لوح لدلوا بهاحضرت خانقاه 
 ار که به جرم آن یک جوان پشتون دو میخواستن دت گذاشته ُشده بود اول شکستاندنریاست اطالعات و کلتور وق از طرف۰۴۳۱

 تیب. به این تراما در خدمت تاجکستان، ترکیه و ایران میباشند وطنضد  ستمی های  ۀ ازلقگیرند چون همه کارهای بلخ یک حب
 دیگر نصب ۀلوحآن جای  . بعد ها معلوم ُشد که این کار خود آنها بود . حاال به نبردبه کار  را یک تیر و دوفاختهشکار مثل 
حتی ن  وتاسرا که منسوب به تمام اقوام افغان بزرگ رابعه  . ( رابعه تاجک ) نوشته اندپـُر رویی با  نفاق افگنانه و درآن  شده

( را هم ترکمن انوری ابیوردیلوحه مزار ) ر ضد وطن مزواین گروپ  . در مدودۀ تاجیک کوچک ساختند.میباشدجهانی 
مقبره  در  شرق  انوری ابیوردی مزار.  (تاجک تبار)و در آنهم نوشته اند  شکستاندن ویک لوحه نو را به جای آن گذاشتن

در ست های تاجکستان الهام میگیرند ویواقع است . این حلقه که از نشنل سپیده به دیوار گنبدچ ( سلطان احد الخضرویهحضرت )
ایران به راه اندخته  جانباگر جلوی اینها گرفته نشود شاید حوادث هرات که از  ،خود ضد پشتون ، ُترک وعرب هستند مرام

.  یزندرخب هبه مقابلدر برابر هم ها  ستو پان فارسیهاتاجیک  پان ها با یستپان ُترکبه این معنی که   ،رار شودُشده بار بار تک
خانقاه پدر ه ستمی مانع آصلی پروژه عمران و ُترک تبار ها میباشند .  این گروصدد محو آثاری عربی  ردو سوم  م گروه دو

 ُترک ها در مزار که نمیخواهند ها. ایرانیاختصاص داده شده استمیلون دالر برای آن  ۶۱میباشند که از طرف ُترک ها  موالنا

تا کار آن  که ، دیده شودآغاز ُشد شریفاسفلت کاری سرک بندر مزار کار 2112سال اواخر . در حضور داشته باشند  شریف 

  کجا پیش میرود .به 
خواجه مسجد  آغا خان فوندیشنقراریکه شما آگاهی دارید از طرف  ( بلخی رابعه زین العرب )و اما در مورد لوحه مزار 

. شده بود هضافا، یک مقدار پول تا به حال به کسی معلوم نیستکار که بازی پسې پرده این ،دشاره باز سازی بدو ابونصر پارسا
. آن گروپ وطن پرست پول  قوماندان امنیه وشاروالی آمدبا وجود آن همه فشار که بر سری انجینر های آن پروژه از طرف 

یاده روها و همچنان پ دزیبا ساختن ربسیارا بشکل  بزرگ  رابعه. اینکه با همان پول مقبره مسترد کردندبه آنها دوباره  را ضافیا
به آب  گلی رادسته  بلخ باز چه  فاشیست که شاروالدیده شود . ده نمیشدتا شش ماه قبل لوحه نو دی  دکردنباغ را پخته کاری 

 میدهد .
را  ملی  ۀتحقیق گستردیک  ایجاب  لهئمساین . از نظر ها پنهان استتا کنون  که  باشد  رفتهگشاید تخریب های زیاد صورت 

 میکند . 
ه یا اینکه خود در پسې پرد ؟ خبر نداریدتاریخی  از اینهمه تباهی شما  ای،آ می پرسماین منطقه  سخن قلم و اناز استادرو از این

را که همفکران شما در آن حضور فعال و آن قانون  اگر یک ژورنالیست بخاطر تخطی از قانون اساسی  ؟حضور فعال دارید
حی بوم ها از سوراخ های برآمده به سطبه ان واحد مانند  وشمالی میشود ،شت از طرف وزارت اطالعت و کلتور گکاری دا

ولی در این مورد چنان خاموش هستید   .مقاله ها نوشته میشود ، جلسات دایر میشود وغیره .. هجهانی شور وغوغای بر پا کرد
ت صور شریفکه در مزارودهشت  در نزد شما از تمام بربریت  و آب از آب تکان نخورده  است،که گویا هیچ چیزی واقع نشده 

وریکه همانط  اهمیت دارد؟که به جای پوهنتون باید دانشگاه گفته شود  لهئمسهمین یک فقط پرداختن به   ،گرفته و می  گیرد
 ( .شود  یعلم چون بر جان زند یارعلم گر بر تن زند ماری شود ـ موالنای کبیر گفته ) 
اهی بهتر هموطنان داده خواهد ُشد . غرض آگمفصل  معلومات  ا ًی های که در روضه صورت گرفته بعددر مورد دست کار

 بطور نمونه تقدیم میکنم . عزیز یک دو تصویر را
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