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60/60/0613               داکتر سید خلیل اهلل هاشمیان 
  

 استقبال از پشتو نويسی امراهلل صالح
 

( .سی .بی .بی)پورتال  در ضد ايران نوشته ور زبان پشتو و به قای امراهلل صالح يک مقاله بخبرها شنیدم که آ در
 :رديدمجهوله مجسم گ چار ه نظرم يک معادلۀب . سپرده است نشره ب
 

 رانـــای  - -  .یـس .یـب .یـب  - -و ـتـشـپ - -ح  ــراهلل صالــام
 

  : ساس ارزشهای شناخته شدهاه فوق، ب معادلۀ در
. پشتو موقف داشته است( منفی)امراهلل صالح   -ايران  ( مثبت)امراهلل صالح   -.  سی .بی .بی( مثبت)امراهلل صالح 

 امراهللباقیمانده، . سی .بی .بی( مثبت)حالیکه امراهلل صالح  در و ها تغییر کرده  متذکره سیستم ارزش مقالۀ اما در
 . پشتو موقف گرفته است( مثبت)، و امراهلل صالح ايران( منفی)صالح 

 

نزديک  روابط بسیار از( پورتال غور) منتشرۀ" مسعود پس از"آنجمله  مقاالت قبلی خود، از در آقای امراهلل صالح 
سیاسی  نوشته است که چند بار برای مذاکرات دوستانه و سعود با ايران سخن رانده وخودش و ولینعمتش احمد شاه م

 گرفته و از هموطنی شنیدم که امراهلل صالح از آوان صباوت در خدمت احمد شاه مسعود قرار . ه ايران رفته استب
های  از طريق تماس نیافته، اما استخبارات بوده، فرصت مکتب خواندن را رشتۀ شخص نهايت معتمد مسعود در

کشورهای خود  امريکا در ساخته، انگلیس و را باسواد خودیس انگل ، ومتداوم با استخبارات ايران، روسیه، امريکا
های  داری زياد مقامات آنکشور، کورس ايران با روا ساختند، دربرايش فراهم  آموختن زبان انگلیسی رازمینۀ 

 . مسعود يک شخص مغتنم ساخته بود –برای دستگاه رژيم ربانی  خود را ضد جاسوسی را خوانده و جاسوسی و
 

. موقف يا تغییر ستراتیجی شخصی، نیافتم جز تغییره ، بندم در آن چیز نو و مهم  و مستندخوا وقتی مقاله نوين اورا
او را در  "مدعیات"ه موافق باشند يا خیر، لب و لباب رک نمايند، خوااينکه هموطنان محترم ادعای مرا دو برای 

 :دهم  ذيال گزارش میاو  نوين پشتوی مقالۀ
 

 (.دانند را همه می اين. )  . .افغانستان  مداخالت مستقیم ايران برای عملی ساختن سیاستش در --
به شیعه های افغان القاب و عناوين مذهبی   افغانستان حمايت و طبقات مختلف شیعه در روحانیت قم از حوزۀ --

 (.دانند را همه می اين.  ) . .کند اعطا می
 .(دانند را همه می اين) . . .سری دارد  افغانستان فعالیت های آشکار و استخبارات ايران در دفتر  --
 (.مگان معلوم استبه ه. ) .. صالحیت های فوق العاده دارد  سپاه پاسداران ايران قدرت و --
های ايران  يعنی همه دپلومات)گیرد  ای آن صورت میداخل کدر سفارتخانه هه فعالیت های جاسوسی ايران ب --

 .(ه همگان معلوم استهم ب اين –کنند  جاسوسی می
در شهر بیرجند صورت "  03مرکز "در مشهد و " قرارگاه انصار"افغانستان از طريق  دخالت عمیق ايران در  --

 .(دانند می را ها اين يکعده افغان حکومت افغانستان  و. ) . .گیرد می
 .(دانند همه می. ) . .افغانستان تشويش دارد حضور امريکا در ايران از ادامۀ  --
همگان معلوم ه هم ب اين. ) .. فراهم کرده  مستقیم ايران را وغیر مداخالت مستقیم  ضعف دولت افغانستان زمینۀ  --

 .!(لح نیز درين ضعف سهیم بوده است است، ولی شخص آقای صا
 دانند، ولی بار ها می اينرا هم افغان. ) . .شود  و نظامی محسوب می ستان يک تهديد امنیتی ايران برای افغان  --

 !(.يک عضو برجستۀ شورای نظار جالب است زبان ازاول ادعای اين تهديد 
ب ايران بصورت مناس" چاه بهار"تواند از بندر آبی  زمانیکه روابط ايران و غرب بهبود نیابد، افغانستان نمی تا  --

موجب قرارداد جديد ه مالیه آقای زاغ خیلوال ب موافقند، اما وزير اين نظر ها با افغان کثرا)  . . .بهره برداری کند
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ه مجلس وزراء اصفهان و از ايران را در واليت نیمروز موافقه کرده و ب يک قونسلگری جديد افغانستان را در
 .!(داری صورت میگیردبهره بر" ه بهارچا"بندر  ده که عنقريب ازراپور دا

 
سسات جاسوسی ايران آنجا تعلیم گرفته و با تمام مؤ و در ايران رفته ه ها ب مدعیات فوق آقای صالح که بار در

سسات استخباراتی ايران را ترکیب مؤ نام والتبه ، و همکار بوده، يک مثال مستند يا يک خبر نو نمی يابیم آغشته 
ه هم موجود باشد، اين معلومات بو رياست امنیت ملی کابل  خارجه  نزد وزات در و شايد اين معلومات افشاء کرده 

قای آ وباشند  مردم افغانستان محتاج معلومات موثق می اما در يک مورد ديگر که عامۀ. خورد مردم نمی درد عامۀ
حیث حامی  ه ت ايران بهمانا مناسبات بسیار نزديک دول: معلومات خیلی موثق، وسیع و عمیق داردصالح در آنباره 
خود يک  باره درين مقالۀ باشد که در آن بعد از آن می مسعود و –مدت شش سال حکومت ربانی  شورای نظار در

 : خوانیم ذيل می و را در يک جملۀ ماهرانۀين تجاهل ا اکرده و " تجاهل عارفانه" اصطالح ه ، بلکه بتهکلمه ئگف
قبال  ، سیاست اين کشور درحکومت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ايرانافغانستان در دورۀ  مناسبات ايران و"

ت برای هیأيک  جملۀ در مسموع آقای صالح نیز بلی درهمین دوره بود که قرار" .افغانستان فعال و روشن بود
يرانی برای زياد معلمان ا عده ایو کتاب  صدها هزار ً متعاقبا و ايران رفته بوده انتخاب کتاب درسی برای مکاتب ب

 .ايران اعزام شدنده مکاتب کابل آمدند و دپلوماتان افغان برای تحصیل و آموزش به تدريس ب
 

ايران شده، ايرانی ها بسیار ( منفی)ايران بود، و درمقالۀ نوين ( مثبت)بال موقف آقای امراهلل صالح که ق از تغییر
سسات و افشاء گری نام مۀ نظار تذکر داده شورای ه های ايران ب ها و روا داری ، از حمايتمشتعل شده

" نمک حرامی"قای صالح را يکنوع توسط آافغانستان  روحانی قم در و ادعای مداخله حوزۀ استخباراتی ايران 
ه خاک و ، دوباره بشده بود" ايرانی"يک اوالد افغان که قبال کنیم که  ها اظهار مسرت می اما ما افغان. خوانده اند

 باره نیز تقديم می شايد کسانی علت اين تغییر موقف را بپرسند و من نظر خود را در آن . مردم خود پیوسته است
 .شود خالل سطور آتی خوانده می کنم که در

 

 امراهللپشتو و پشتون ( منفی) ً باالی آن صحبت نشده، همانا موقف قبال باال که هنوز مجهول مانده و آن قسمت معادلۀ
 . اين مقال از آن استقبال کرده ام و من درعنوان پشتون تبديل شده  پشتو و( مثبت)صالح است که درين مقاله به 

 

اعتراف  که هفت ماه قبل در میديای امريکا اقرار و شويم که شخصی اکنون بیک بحث روحیاتی و روانی مواجه می
البته بدون )ها پشتون طالب را بدست خود  صد( نستانرئیس امنیت ملی افغا)حیث ه ماموريتش ب دورۀ کرد که در

که در هفت ماه گذشته  پیرامون اعترافات او پديد  قتل رسانیده، اين شخص در برابر عکس العمل هائیه ب( محاکمه
چه آقای امراهلل صالح يک شخص با  اگر . آمده، چقدر زجر کشیده و شايد به انديشه ها و تفکراتی گرائیده باشد

از عمل خود نادم  "خودش گفت " آمده بود  به تقرير"شود، چنانکه درهمان مصاحبه که باصطالح  معلوم میت جرأ
زمان تغییر عقیده و تغییر موقف  مسیر و در اما انسان موجود متفکر است  ." . .مرگ خود انديشه ندارم نیستم و از

یانات و اعترافات قبلی او در يک چنل ده باشد که بدرين مدت هفت ماه متوجه ش ً آقای امراهلل صالح حتما. دهد می
حیث يک شخص خودخواه، جاهل و وحشی ه را بدنیا او ها وی ي، زيرا امريکايک غبث و اشتباه بوده استجهانی، 

 .بدست خود بکشد خود و اسیر را به امر نفر تواند يک نمی حتی رئیس جمهوردنیای متمدن  در شناختند، 
 

شما می بینید و می شنويد که آقای : بدهیم  افغانستان تحت مطالعه قرار قای امراهلل صالح را درآبیائید موقف کنونی 
کند و هم مقاالتی  می کابل مصاحبه هايی ايراد های شورای نظار در چنل و( .سی .بی .بی)در  ً فوقتا ً صالح وقتا

سال بعد  حکومت آينده که دو د درشود که آقای صالح آرزو دار ازين وضع معلوم می. سپارد بدست نشر می
را عفو نکنند، حتی امريکا و  ها او داند که تا پشتون قای صالح میآ. ر می آيد صاحب چوکی و مقامی باشدرويکا

ه زيرا ذهنیت عامه مردم دنیا او را ب افغانستان حمايت نخواهند کرد،  حکومت آيندۀ انگلیس هم از موجوديت او در
 فکر و قای امراهلل صالح  درکند که آ آن منطق قبول می بر بنا. شناخته استوحشی  اتل واساس اعترافات خودش ق

 :راه و طريقه را اختیار نموده استدو ه ذهن خودش استدعای عفو افتاده است و درين راستا بتالش 
 

ها  اکثر پشتونطالبان و  ً که حتما( .سی .بی .بی)بسايت ، و نشر آن از چنل وه زبان پشتونوشتن يک مقاله ب (1
 .میگرفت توجه قرار مدت بعد مورد شد، دير می کابل نشر خوانند، چه اگر در يک جريدۀ آنرا می
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ه ها تنها حرمت اورا ب اين فکر افتاده که شايد پشتونه ، بالح که يک استخبارات چی ماهر استآقای امراهلل ص ( 0
اظهار ت از اعمال خود، و استدعای عفو ارائه کند، و آن يگری هم برای ندامزبان پشتو کافی ندانند، بايد ثبوت د

يک تیر و " ه زبان پشتو از مقولۀ نوين خود ب مقالۀ در جاست که آقای امراهلل صالح  ازين . مخالفت با ايران است
 !پشتون و مخالفت با ايران حرمت به پشتو  و: گرفته است کار" دو فاخته 

 

حیث يک مصلح ه خود را ب اکنون نظر. مجهوله مصروف بودم  چار يح  معادلۀو تشر توضیح ه تا اينجا من فقط ب
 :کنم می دو طرف اظهار و خیر خواه بهر

اما تکتیک . باشم ، میدو طرف بین کسان ذيدخل از هر ً ، خصوصاتاجک من طرفدار مصالحه بین پشتون و
 ! باشد، نه رندانه  و مسلمان وار مصالحه بايد شرافتمندانه 

کشتار  بنويسد که از درين معذرت نامه واضحًا. نشر کند زبان پشتو نوشته وه  صالح بايد يک معذرت نامه بامراهلل
قوم پشتون  و از ملت شريف افغان، خصوصًا  است و پشیمان ماموريت خود مقصر، نادم  اسیران پشتون در دورۀ

 .یکندم بخشش را استدعای عفو و و نواده های مقتولین معذرت بخواهدو خا
 

و زمینه مصالحه و آشتی  سازيم  بخشش او خود را شريک می با نشر اين معذرت نامه ما همه در استدعای عفو و
 .بخوانیم( نا صالح)زين بايد او را ا اگر امراهلل صالح اينکار را نکند، بعد. شود فراهم می

 

، ه خاطر خدعهب" خبر دار"تحت عنوان ختم اين مقال از يک ترکیب بند طوالنی که يک شاعر وطندوست افغان  در
 :کنم ، فقط يک بند آنرا نقل مینیرنگ ايران نوشته جفا و

  
 واربه هــوش آ که تاريخ جــالد 

 رز احــوال خـايــن بـر آرد دمــا
 رخـبــر دار خــون شهـیـــدان کا

 رراـمـبــاح  و نگـیـرد قد ــشنـبـا
 استرزانه ـکه اين حکم تاريخ ف

 استه ــه بیگانـر دار بیگانــبـخ
 

 داکتر سید خلیل اهلل هاشمیان
 افغانستان   ۀئینآ ۀمديرمسئول مجل

 
  


