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  ٢٠٠٦ورجينيا، نومبر                   موسی نظاممالل
  

 ازقلب مردم هرات تا قلب مردم آابل
 ري امكی وداستان كی تارتختیپا

 
 كی  آه افرادندیگراي باور منی و مساوات به ای و حكومات مردمیموآراسی دی در راستای آه جوامع بشری عصردر

 آنان ی را جامعه برای آدام تفاوت طبقاتباشند،ي میمساو بی حقوق و وجایمملكت همانطورآه در برابر قانون دارا
 دولت در نی ازماموری بعضی مقابل اسمادر جاي آه هنوز هم القاب نامفهوم و بشودي مدهی دیول.  قائل گردددینبا

دانان سابق  از قومانیكی خان لي فوقتا بمقابل نام اسمعٱ آه وقتباشدي مري لقب امني هم همیكی آه دینماي میافغانستان تجل
.  اسالم معمول بوده استی دول و خلفایساؤ ری همواره براخی لقب آه در تارنیا. دینماي هرات بروز متیوال

 .رديگي ازباشندگان وطن ما قرار میكی بمقابل نام لي دلی معلوم الحال، بی گروهازطرف
 د،ي رسیكيوز، به نام و شهرت ن متجایجبهات جنگ با قوا  مبارز درثي به حی خان در زمان تسلط شورولياسماع

 از جانب مسعود بر ی چندی تسلط بر قدرت، سبب توطئه های سرخ از مملكت، رقابت ها برای بعد ازاخراج قوایول
 وقتل ی منفور و محكوم به جاه طلبی جهادیها مي در انظار مثل رهبران تنظی آه سبب شد آه ودی خان گردلياسمع
  . نگرددتختیعام پا

 سي رئثي بحی ربانني قدرت بميو تقس یمي تنظیاز اشغال شهر آابل توسط گروپ ها  آه بعدباشديلوم م همه معبه
در راس وزارت دفاع   سعود، م)که بزور تفنگ و محيالنه قدرت ریاست دولت را تصاحب نموده بود(جمعيت اسالمی 

 و جنگ یالتي، بامسابقات تسح ممكنهی شد بزوددهی آه دی، همانطور در راس صدارت عظمی اري حكمتنیگلبدو
 پنجاه  بيشتر ازتلفات با  گشته ولی تبدیني خونی به ماتم سراتختیپا از چهار سال شتري بۀ  آنان، در عرصنيقدرت ب

 .دی گردرانی وادي آابل از بنیایب  شهر زدفاع،يو ب   مظلومانیهمشهرر هزا
 بدست آوردن آن مناطق هدف ی بوده و تالش براانيرانی مورد نظر اشهي قسمت غرب افغانستان آه همگری طرف داز
 یگری مملكت به سرنوشت دی ملت افغان و بربادزي و غم انگكی تارۀدور نی درد،ینماي را احتوا می آخوندمی رژیواال

 .گردديمواجه م
  خوش الحاقی خواب هاای بزرگان حزب وحدت، گودنیخر  خان، آمك به مسعود ولي اسمعتیموجود  باانيرانیا

، راه نی و مصارف هنگفت در" پهلوانزيچنگ"چون ی جاسوسانیتهاي افغانستان را بافعالني نشهيهرات و مناطق شع
حوادث   وگرفتيلفافه صورت م در  ها هنوزیرانی خان با الي اسمعی و همكارتيگرچه فعال. دانستندي و ممكن میحتم

 گذشت،ي مرانی و وجه به آنچه درغرب مملكت جنگ زدهوت  بریبار بود آه مجال آنقدر رقتتختیو متداوم پا ناگوار
 ی از سران منطقه به طرفداریادی تعداد زشی و گراریتخد اف وز مصارف گبا انيرانی باز هم ای ولگذاشت،ي نمیباق

  دندی گردابي و  آاموفق م،ی آخوندمیاز رژ
 گروپ بسر قدرت  ائتالف شمال ود،نمي منيصرف هفت هزار تخم  آنانرای ورود طالبان آه احمدشاه مسعود قوابا

 .  اقدام به فرار نمودندیی مسخره یني باعقب نشرانه،ی وتختیبدون مقاومت ودفاع از مردم مظلوم و پا
 ی خبر در حلقه هانی شد، بروز ادهي آشري در زندان قندهار به زنجو ري خان بدست طالبان اسلياسمع  بعدیچند

 توانستي آه می قهرمان ملگانهی یآزاد و  عمریمساجد برا در. دیا سبب گرد ریادی افغان تاثر و تالم زنیمهاجر
 خان بصورت لي نگذشت آه اسمعیری دیول. دیگرد ریدا ري خی بست، مجالس دعاديام  مملكت به اوۀندی آیبرا

 قصور  ازیكی به  طالبانري از زندان و زنجباشد، ی مستور م آن بر ملت افغان آامیمرموز آه تابحال چگونگ
 واضح و مت؟؟ي و بكدام قلهياما به چه وس! ديقعر چاه برآمد به اوج جاه رسز . .....افتی انتقال رانی ای هاــدآخون

 مقاصد شبردي پی مملكت برانی خاگانی همساگری مانند دزي نرانی ای آخوند های گراعقبآه دولت  مبرهن است
 بوده، ی دائمی افغان و تفرقه اندازفی اقوام شرۀي روحبیصدد تخر  دری وحدت ملفي تضعیبرا و دی جدیاستعمار

 مرام خود ها شبردي پیجنوب و از شرق تا غرب، برا  از شمال تا،ی جهادی هاميبر قدرتمندان تنظ نفوذ در اغوا و
  .باشدي مابيموفق و آام

 خان هم با لي اسمعد،یباز گرد كای امرۀ  متحدالتی ای نظامۀ  به اثر مداخلی افغانستان طالبی دروازه هانكهی ازبعد
  .دی عازم هرات گردش،ی اسم خوبمقابل ريبا نصب لقب ام  نمود وی خداحافظٱ عجالترانی ایآخوند ها

 تیدر زمان وال. مينيبي و ممیدی آه ددی گردی همان،یرانی ازباناني مني همنشجمال ري تاثتحت دی خان جدليراسمعيام
  بر زن و دختر آزادیرانیا  چادرنمازدني حكم پوشد،ی جهات پامال گردیاريسازهمه حق زن افغان از ب هرات اولتر

 زنان، شاگرد ی جاسوسی براآه دی محدود گردیی تاجااتاناث درهرۀ رفت و آمد طبق...... دیمنش افغان صادر گرد
 ات او را هرفیظن بر زن شروء  سنیآوچكتر.  آنان گماشته شدندبيآوچه و بازار به تعق  ذآور مكاتب دریها

 تهي از آمیادی زی راستا راپور هانیدر. دادي هاسوق مكيني به آلناتی معای براخبري به چنگ داآتران از خدا بٱاجبار
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 را متوجه حال زار زنان محروم و مظلوم ی جهانۀیري بشردر دست است آه حكومت آابل و موسسات خق حقویها
 ی موسسات حقوق بشر، حتی از راپور هاديبه تائ. دینماي متی وال سابق آنی خان واللي اسمعی انسانري غوديهرات و ق
  .دي به نشر رسافغانستان خان با ماسك بن الدن ، در مطبوعات داخل و خارج لي اسمعیآارتون ها

 و عدم توجه یباني زنان هرات آه از فشار خانواده ها و پشتزي غم انگی هایسوز  و مبرهن است آه خودواضح
 بخت نی ایسوز گرچه تعداد خود. افتی هرات آغاز "ريام" از زمان استبداد رد،يگي صورت میمقامات حكومت
  . داردانی هنوز جری رسم وحشتناك اجتماعكی ثي بحی است، ولافتهی ليبرگشتگان تقل

 یی آابل، قبل از جدای سوا از حكومت مرآزی و خودمختاری سرشار گمرآداتی خان بعد از انحصار عالياسمع
 و باشكست و دهی متخاصم از سمت شمال هرات مواجه گردی افغانستان جنگ زده، با مقاومت گروهاكرياز پهرات 
 نقش بر كجای ري امی با نام پوشالٱهر آن ظای هرات و امارت احتمالی خودمختاریای روۀ  به آابل معضلیو احضار
 در شهر صورت گرفته باشد یشه و پالن و در نقیري و اگر تغرودي به مسافرت هرات مري امیگرچه گاه. دیآب گرد

 به نمودند،ي مبیتخر را یساختمان ای داخل شهرآه گویسرك سازۀ  چنانچه در پروژد،ینماي میاقدام و اعتراض جد
  .دي سابق آشی از طرف والگناهي آار به لت و آوب آارگران مزدور و ب،یلل المني بیاطالع منابع خبر

 و برق منسوب ی اوقاف به وزارت انرژوزارت  به عوض مثرسابقي ام،یامد آرز آابل با انتخاب نا مناسب حدر
 اي دنكی تارتختی پاگانهیك آابل به ی تارمهين  خان، شهرلي اسمعري انتخاب خنده آور به همت جناب امنیدر....دیگرد
 . مطلق فرو رفتیكی به تاردهی و ملقب گردمبدل

 را چراغان نموده وبه تختی پا)؟(عالم نمود آه در ظرف چهل روز ای و برق بعد از اشغال آرسی انرژریوز 
 صد ی رهكشبهی صاحب  ري باور نمودند آه امنواي آودآانه مردم بی خوشباوریزه..... دهدي مانی برق پامي وخۀمعضل
 .روديساله م
 برق آابل یاتيم مشكل ح ناآاۀ پروژ،یرانی برق آهنه و نا مناسب ازدوستان ای هاتری مذآور با آوردن جنرري امیبار

 آابل رامنتشر یی هواداني خبرنبودن برق مانای آرونی و تلوزی سی بی آه چند ماه قبل بی ساخت تا حدمتريرا وخ
 .دی را سبب گردیو موجبات تاثر و تعجب همگان ساختند
دارند هم چنان  ا برق رتری آه توان داشتن جنریآنان.  داردانی جری در شهر آابل صرف از طرف شب برق نوبتحال

 كي افغانستان بتختیعمال شهر آابل، پا. رنديگي آار می ضرورت از آن چند ساعتی گزاف، صرف برامتيق بخاطر
 برق دست انی جرۀي گشتن پنج سال هنوز به ضرورت اولیاز سپر بعد ٢١ شباهت دارد آه در قرن یی خانه كیتار
 برق به طرق ی انرژدي و امكانات تولیلل المنيمع بوا جی ها آمكنهمهی آه بپرسد آه با استي نیآس.  استافتهين

 . انجام نداده استی خان تا بحال آارليراسمعيگوناگون، چرا ام
 ی و دومدینماي نمی استعفی و اولرنديگي صاحب از انتخاب غلط عبرت نمی و آرزی صاحب از ناآامري جناب امنكهیا

 نی آن سراغ نمود، فقط دری براتواني نمیجواب... مشابه آنیاستان ها است مانند دیی قصه دهد،يبه خدمت او ادامه م
 یاي آه برق از آسمیشنوي میگاه.... زنندي است دست و پا موز هنوز آه هنی برقی بميبه مشكل عظ تختی مردم پاانهيم

  .دسازي آه آن برق هم گران بوده و بعد فاصله آنرا نا ممكن ممیشنوي می قرارداد شده است گاهیمرآز
 برق سي رئیوسفزی ري با انجناضي فري محمد نصی آقاانا،ی آرونی خبر نگار تلوزۀ  از مصاحبی به قسمتنهيدر زم

 :دیي توجه نمادیگذشته از آابل پخش گردۀ  آه هفت"دگاهید" تحت عنوانیآابل در پروگرام
 در مورد ی راپورانای آرونیلوز تی براخواهدي می آه ویدی مداري داشت آه از مدت بستی شكااضي فی نگار آقاخبر

 همچنان اضافه یو. گرددي و مصاحبه نمی ورفتنی خان حاضر به پذلي اسمع،دی نماهي تهتختی پای برقی بمي وخۀمعضل
 صحبت با ۀ صاحب حاضر به آلمری وزی است، ولته و برق را گرفی صاحب انرژریجلو موتر وز نمود آه ده بار

 ی و حرارت)؟(ی منابع آب)؟!(ی خان در نظر دارد آه بزودلينمود آه اسمع ادعا برق آابل سيرئ.  استدهی نگردیو
 ۀ و وعدلی البته دال. استدهي به امضا رسهی برق از ممالك همسا)!(دی توری قرارداد هانهي در زمی وحتدهیسراغ گرد

 را متهم نمود انای آرونی خبر نگار تلوزاض،ي فی نشد بلكه در عوض آقادهي برق آابل شنسي ازجناب رئی منطقوقاطع 
 خود  داده است و چون مقام ی منزل شخصی ساعته رابرا٢۴ برق ازي درخواست امتۀضی صاحب عرریآه به وز
 .دینماي م"یمنف "غاتي صاحب تبلری بر ضد وزی است، ورفتهیوزارت نپذ

 و انی از آشناییعده  ی آه چرا مقام وزارت برادی به مردم شهر آابل بگوخواهدي می در جواب گفت آه واضيف
 در دو شب به چند ی مطلق بسر برده و حتیكی در تارتی اآثركهي درحالد،ینماي می ساعته منظور٢۴قدرتمندان برق 

 را به شیخو  ادعا شدهۀضی عرتوانندي مرق بسي رئای رصاحبی همچنان گفت آه وزیو. دارندن یساعت برق دسترس
 .باشدي میند، تا ثابت گردد آه حق به جانب آ بگذارانای آرونی تلوزنندگاني بدیمعرض د

 ناآام برق  آامۀ پروژی مسلكتيلوؤ و سپردن مستختی خان در پالي اسمع)ینظر بند( با پروگرام ستي معلوم نحال
هفته .  خواهند ماندبي نصی برق محروم و بی و محروم مملكت تا چه مدت از انرژلهي وسی مردم ب،یافغانستان به و

 لي به دلتي محبوبنی ادیشا باشد،ي مردم برخوردار مني در بی خاصتي خان از محبوبلي آه اسمعاستنوشته  دي امۀنام
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اوضاع فساد اداری و سپرد تا دی با)؟( نی آارها را به مجاهدی ربانۀ به گفت... دی باشد آه در باال ذآر گردیحاتیتشر
  . گردد"!"نابسامان وطن روبراه

  
  پایان


