
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

  ٢٠٠٧ورجنيا جنوری           موسی نظامیمالل
 

 قي حقااني عبارت است از بخيتار
 » ديام« چاپ ی حامد علمی ارتباط به مضمون آقابه

 
 به مناسبت آشته شدن احمد شاه یباشكوه  شروع سپتمبر محافل پرمصرف وی در حوالنطرفياز پنجسال به ا 

 از طرف سفارت خانه  نظار، قسمًای شورایاسي مربوط به گروه سري پنجشۀ از قوماندانان افغان از جبهیكيمسعود، 
 نيقي به ی محافلني چن مصارف.گرددي مر نامبرده، دائعتي مربوط جمیاسي سیهاه جانب گرو  و قسما ازی افغانیها

و  زمي ومبارزه با ترورراني صلح و اعمار مجدد افغانستان جنگ زدهء وی ممالك خارج آه برای آمك هاۀاز بودج
 .شودي زرع خشخاش، اختصاص داده شده است، پرداخته میامحا

 مردم اي آباشد؟ي ملت افغان گذشته باشد، روا مخي آه در تاریقهرمان  ودي هر شهی برای مصارفني چناي آیول 
 و اناتيو شاهد همه جر  ناظر،یني شاهدان عثي بحنطرفي آه از سقوط سلطنت به ای الخصوص آنانیافغانستان، عل

  نبوده است؟ی قهرمان بوده و آی آه آدانندي بوده اند، خود نمري اخۀ سه دهخي مبرهن تارقيحقا
او   عاجزۀ آار بندی جات الهصلهي نرفته است، چونكه مداخله در فی به بهشت رفته و آی آداندي ملت افغان نمالبته
 :   حافظۀبگفت!  به عالم باالدر توان بشرناتوان هرگز نبوده و نه هستی و دسترسباشدينم

  زشتی آه آه خوبست و آیتو پس پرده چه دان
 و خدمات قهرمانان ما باشد، چه بهتر آه به عوض برپا نمودن یخي تارقي حقااني  اگر منظور از ب،ی حامد علمیآقا
 شاگردان مكاتب گردد، تا ی درسی جزء پروگرامهابهي وجني پنج ستاره، ایدر هوتلها  مثالی محافل باشكوهنيچن

 ی بهترلي محافل امكانات تحصني ای باپول مصرفآه یهمان شاگردان.... صورت گرفته باشدیخي تاریآموزش واقع
 طفل و مادر را هم ی هاكيني و آلی بودجه بتوان مراآز صحني با اديشا. گردديسرمي آنان ممكن و مۀي ده و قریبرا

  .درانجاها بنا نهاد
 زمستان ی لباس گرم براكدستيز اضافه تر از پنجسال، هنوز طفل افغان به  آه بعد ادييفرماي مالحظه م،ی علمیآقا

 و یمكتب سوز از.  نموده استداي پشي به اطفال خورراي شكم نان سكي يی و نه زن و مادرافغان توانادهيمجهز نگرد
 و باشندي سالم متيترب  ومي مملكت محتاج و منتظر تعلان ها طفل و جوونيلي هنوز هم  مم،ي آه بگذرستانيخوف ترور

 .به مصارف و لباس مكتب محتاج هستند
 يی آه به گداای هزار طفل جنگ زده هفتاد از شتري افغانستان بتختي ملل متحد تنها در آابل، پاۀي اساس احصابه

 م،يسيو تلخ هرچه بنقي حقاني آه ازميدانيو شماخوب م ما..... باشندي به هرطرف پراگنده مند،ينماي فراهم میريبخور نم
 :  مي دارشروي مطالعه پی رابرایگري چند موضوع دم،ي آه بگذرنمرحلهياز. ميآم گفته ا

واقعات   از حوادث ویآه مجموع  خودخيتار. سازندي آه قهرمان مستندي افراد نني گفت آه ادي مورد قهرمانان بادر
 . قهرمان استري قهرمان از غۀ آنندني و تعی گوقتي حقباشد،ي مني سرزمكي مردمان یزندگ
تواريخ را   خود مردم چهیداستان زندگ  ودي ملت افغانستان، تنها چشم دیاهروزي سال سی سني آه درديي بفرماباور

عصر وطن   آه در مورد حوادث گوناگون ازی خورد و بزرگنيهزاران آتاب، رساله ومضام. بوجود آورده است
 ۀ طالبان گمراه و باالخره دوركي تارۀ ودوری جهادی هاميظ و پرچم تازمان خونباران تنخلق ۀشي پانتيفروشان خ

  .باشدي مخي هست و تارخي تارد،ي آی قلم در مدي، هرلحظه بقوطنپرست  وني مغلق تجمع خاۀموجود
 آه ديداني و مديباشي مدرن آامال واقف می تكنالوژزي شگفت انگی فرد آگاه، شما از دستآورد هاكي ثي بح،ی علمیآقا
 و ی ها و منابع داخلفي اسناد معتبر از آرشۀ ارائ،یني شاهدان عی هادي گزارشات، چشم دني اۀزدن هم پلك كيبه 

 بشمول رهي جنگ ارواح، بوش در جنگ، االشه شكن وغلي ناظراز قبسندگانيخاطرات نو  ترجمه آتب از،یخارج
 خي آه همه تارميخوش باش.  ابدي یال م نقاط جهان انتقکثرا  بهرسند،يبه نشر م CIA و KGB  آه از دفاتريیراپور ها

 دفاعي مردم مظلوم و باتي شفاف حقي باوجدان حقاسي نوخي هرتار،یوتري آمپليحسن استعمال وسا از خوان شده اند و
 هاو مردم لي ها و حوادث مرگبار آه برفامدي حوادث ناگواراز چشم دیدر پهلو ...سازديافشا و برمال م  راانستانافغ
 گاني خنجان با همساۀباالخره معاهد  ویدوستۀ  معاهدورند،ي هم چنان مواد معاهدات گندمك، پنجده، دده،يواقع گرد ما

 .گردديمند افغان مه  عالقنيهاجرداخل مملكت و در جمع م طماع و غدار،  نقل مجلس در
 د،يآي در مري تحرۀ برشتی سازني خااي و یمورد قهرمان ساز  آه دریزي اغراق آمني اضافه نمود آه مضامديبا 

 را آه من و شما ی مهم است آه قلماري آه بسميفراموش نكن. دينماي اجتماعات را فراهم منياسباب انزجار و تعجب ا
 اصل ضي نقمييگوي آنچه مدينبا. دهدي ما قرار مدم و مرخيرا در مقابل قضاوت تار  ماميكشي آاغذ مۀ صفحیبرو

 در»  افغانستان انايآر «وني سال گذشته من و شما در پروگرام  تلوز.ردي واضح و مبرهن قرار گیخيحوادث تار
 گذاشته  ای برجادهینيبجواب سوال من آه  اگر نام خم.  مي داشتاينيورج  دری آابل مالقاتی جاده هایمورد نام گزار
 آه اسم جاده ديمود شما فرماند،ي می ما باقۀ بر جادیني اسم خماي سر نگون گردد، آراني ای آخوندمي رژیشود و روز
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 من و شما د،يدانيست هم مي را خبر نگار و ژورنالشتني شما خونكهيبران با ا بنا!  ماندي می و باقگرددي مخيجزء تار
  .مي دار»خيتار« از یمتفاوت برداشت آامًال

 ران،يا به ی بعد از سفر ربان،یسويع١٩٩٢مطابق به سال ١٣٧١ اسد سال ١٩ آه درديداني شما خوب می علمیآقا
 آه بدون ترس و واهمه از بازخواست، ی و ملكی نظامی ها از مقامهای برطرف آردن پرچمی برااري حكمتنيگلبد

 مسعود از آابل، اصرار نمود و چون ني متحدیعني  ،یهنوز هم به تصرفشان قرار داشت و اخراج دوستم و نادر
  هماننيومتحد در شهر آابل به استقامت مسعود ی شروع به راآت پراناري موافقت نكرد، حكمتیمسعود به نظرو

 راآت پرداختند آه در ۵٠٠٠ ۀ به تبادلنيطرف و  بالمثل نمودندۀ مقابلشيقوا آه مسعود و  شدني چنجهينت. وقتش، نمود
  ديدانيشما همچنان م ... شهر آنرا بخاطر نداشت ۀ چند هزار سالخي آه تاردي گردراني آابل چنان ویباياثر آن شهر ز

 اتيجنا«  هالند تحت عنوان ۀمنتشر»  افغانستانیپروژهء دادخواه«  کميسيون مخصوص   به اسنادديداني اگر نماي(
 آاظم، مراجعه بداهللا عدي داآتر سگراي دانشمند ملۀ ترجما،يفورني آل٢٠٠۶ و٢٠٠۴چاپ »  امروزی، دادخواهديروز
 حزب وحدت با ی احتمالیكي از نزدی بعد از آگاه١٩٩٣ یفرور، ١٣٧١ماه دلو آه قوماندان مسعود، در.) دييبفرما

 در غرب آابل، ی تعرضاتي در صدد شد آه با انجام عملنمود،ي نگاه احساس مني ازی آه وی با خطرار،يحزب حكمت
 . استدهيثبت گرد» قتل عام افشار«  تحت نام اني جرنيا. بساط حزب وحدت را جمع آند

 ١١  تا ١٠ دلو، ٢٣ تا ٢٢ خيو بتار  را طرح آرداتي عملني پالن ا،یلف مزار و عناصرمخاافي با توافق با سمسعود
 انتقال وني تلوزیهبكو  رالهي مسعود سالح ثقد،ين زمستان شد آ دری علمیآقا.  آنرا به معرض اجرا گذاشتیفرور

 راپور آمده ني دریگري دیجا... ردي آتش گرينه را زيجمال م  افشار، آارته سه ولو،ينجا ساحات اطراف سآداد تا از
ب ز حی قوایجو و جست  تنها به شكست حزب وحدت محدود نماند، بلكه آنها دری حكومتیتسلط قوا ...است آه

 خيداد آه داستان قتل و چپاول آن ثبت تار  رخ ی حوادثاتي عملنيو در قبال ا  خانه بخانه دست زدنداتيوحدت به عمل
 .ديگرد

تصور   شمااي  آد؟يگذاري صحه مخي تارني شما به ااي آم،ي آن حرف داریو شما رو آه من یخي همان تاری علمیآقا 
 اگرجزء آن اي آد؟ي خانه بخانه چه واقع گردیجو و  افغان درآن جستفي و شرفي آه بر زن و دختر عفديتوانينموده م
  بود،ي شماهم مفي شرليفام  ازی آسنكرده ی خدادند،يقتل واقع گرد و  مورد تجاوزني آه در حضور والدیمظلومان

 د؟ينمودي راعرضه مشي مسافرت به بهشت  خورالعقوليمحۀ  خود ساختيیاي داستان رونيبازهم شماچن
 نيبه باالتر  احمد شاه مسعوددني دی بلكه براديينمايم» ؟!« نه تنها به بهشت صعودتانی ياي شما آه در روی علمیآقا 

 برحق افغان، شما صرف مسعود و عبدالحق دي شهونيليدو م  ازشتريب  چطور آه از د،يگردي ميیقسمت بهشت رهنما
 شي داشتن مجالس عرالذآربهي آه اخديشناسيآن طبقه م  دراقوتيو » ؟! زمردشهيهم«  زمرد  ازیداشتن تخت ها را با

مملكت  خلق و پرچم و اشغال يی زمان حكمرواۀ معدوم شدۀي هزار قر١٧ آه در ی آن شهداايشهرت داشت؟؟  آ» ؟!«
 شما آن اي رفتند، آجابودند؟ آاي دنني ازگناهيب  ولي علرمرداني خوار و پري چشم برهم زدن با آودآان شكيشما، ب

 برحق دشتها و ني بنام راهنما و رهبر مجاهدخينجات وطن را آه در تار  استقالل وی معرآه های واقعرمردانيش
 آه شانه به یرزنانيش   زنان قهرمان را چطور؟  آند؟يدي تان نديیاي گشته اند، در بهشت رواديآوهساران افغانستان 
 ی قهرمان دخت واقعني اد،ي ناهاي شما قرار نگرفتند؟  آدي دۀ چطوردر ساحدند،ي جام شهادت نوشنيشانه به آمك مجاهد

رد؟ و آن  در آن باال هابچشم شما نخودي نموده و بشهادت رسامي خلق و پرچم قۀافغان آه برضد عمال فروخته شد
 ی انسانري غیبه شكنجه ها قرار گرفته و با خفت و اجبار مورد تجاوز» افشار« آه در جنگ ی زنان و دخترانشماريب
 برخورد ی بهشت با آن فرشتگان واقعی انحصارۀ چطورشما دران منطقدند،يمظلومانه جام شهادت نوش  ودفاعيب

 تعجب است آه شما در آن یباالخره، جا...  ما بودندۀاع هزار دفی ها زنان و دختران مظلوم و بني  آخر اد؟يننمود
 ی بدنبال شورای واقعۀي آه مانند سای پرچمنيهم «م، را آه توسط عمال خلق و پرچیگناهي هزاران بنيبهشت بر

 و ی اطراف زندان مخوف پل چرخی دسته جمعی در قبرها شدند و اآثرًادي شهگناهي، ب»ستينظار در حرآت ابد
 مدت ها ی بدن آن مظلومان برای بروني ناظران، خاك زمۀ و به گفتدندي با قساوت زنده بگور گردگر،ي دیجاها

 د؟يدي  اصال ندكرد،يحرآت م
 ISI یه ائ توطاني آه جرميسي بنودي قلم بدست داشتن بااري باسواد بودن و اختۀبي وجثي شما و من بحی حامد علمیآقا

 شكل چگونهکه ناکام گرديد  محمد داود  مرحوم بر انداختن حكومتیمسعود برا و اريتيپاآستان با استفاده از حكم
 یاتي حاني شركي بگرام به مانند هشمال افغانستان ب  را ازی آه سوخت عساآر اشغالگر شورویني لپيپا... گرفت
 ها با هجوم مي تنظی چرا روئسابيشكست داآتر نج  بعد ازاي و ...ديگردي حفظ و مراقبت ملهي به چه وسداد،يانتقال م
 مي درتقسی و از خودگذری و ملت مظلوم و همكاررانياشغال مناطق حساس، به عوض نجات مملكت و  وتختيبه پا

 گروه عقب ی خود مختارلي ها چگونه منجر به تشكی نابساماننيو باالخره ا ...دندي افتگريآار و زعامت، بجان همد
 و اناتي جرنيا ... را سبب شدیدي جدی گروهی ها وقتل عام هایونبار و خدي نظرطالبان عصر حجرگردكيو تار گرا

 دهي نامخي آه تارباشدي میقيحقا  همان حوادث وحي نوشته شوند، تشرطرفانهي و بقي اگر بصورت دقگري دیصد ها
  .مي آنرا دارري مطالعه و تحرق،ي تحقتي و ما و امثال ما مكلفشوديم
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 مزموم و ستيذات پروردگارقادر و توانا خود عمل  ازیندگينما  وی الهتيمش ر مداخله دنكهي درز،ي عزی علمیآقا
 از باور بدور باشد،ي میني تصور و اغراق انسانان زمۀ آه صرف زادی وآن به مقاماتنيانتخاب ا  انتساب وز،يناجا
 به بزرگداشت آه» مصاحبه با آمر مسعود رح «شما تحت عنوان   است آه مضمون منحصر به فردني همیبرا. است

 انتقاد و ،یباور  است، باعث نادهي چهارم به نشر رسۀ، صفح٧۵۴ ۀ شماردي امۀاز وفات قوماندان مسعود درهفته نام
 لهي وسني تانرا بديیايشما قهرمان رو ...ديدست بدست گشت و به شهرت رس  شد وی آاپد،ي واقع گردیفراوانوتمسخر 

 یبه و» ! «ني جواهر نشان و زمردۀ پرندی و تخت هاشيو حور وع تجمل حاتيتشر  باد،ي ساختوچكآ و خوار
 غاميدهقانان ؟ و نگهبانان ؟ به پ  ؟ وناني ؟ و خرابات نشدي مورد جوان محاسن سفدر و ا ازو آنچه را ...دياهانت نمود

مرتكب  را ی و بدكي هست و مردمان مختلفه چه آار نی آی آه آستي بوده و معلوم نكي مغشوش و تارد،يآورده ا
 شما، ۀ الرغم مسافرت خارق العادی، علنا مفهوم بوده  گنگ و آامًالست،ي ژورنالكي ثي شما بحۀمصاحب.  انددهيگرد

 .تواندي شده نمی مامور تلق آمر بهكي روشن و آموزنده از یابدا رهنما 
 ني سرزمكي درعي را حوادث و وقاخيتار. مي ناتوانآن ريي و تغخي تارجادي آه من و شما در ادياوري بادي  ب،ی علمیآقا

 فيتحر بشردر فكر  دست وی گاهديشا. باشدي استوارمقي حقای به همان منوال برواستي دنايند  آورد و تایبوجودم
و شما  مثال ما طور. گردديدارميآفتاب جهانتاب پد  افتد وی مروني از پرده بقي حقازود اي ري دی گردد، وللي دخخيتار

 ی هایاز برآت آزاد  آه امروزمي داشتاري در اختیقي حقري غ و اغلبًازي  معلومات ناچهيعصر اماناز دوران درخشان 
 دهي روشن گردیخي مبرهن تاری هاتي واقعۀ با جلوييی حوادث و گزارشات آن دوران طالتي  شفافان،يفكر و ب

 .درخشديوم
 قدرتمندان هي آه بقديگوي همچنان مخي تار...ن نمودسخت راآت بارا  آابل رااري حكمتني آه گلبدديگوي مخي تارن آبنابر
 یحاتي تسلۀ آابل به مسابقدفاعي مردم بی باالز،يگرنيمقابله باهمددر  بلكه ار،ي جنگ باحكمت در ها نه تنهاميتنظ

تا  ... آن به خاك فرش نمودندگناهي بني هزارساآن۶٠ افغانستان را با یباي زتختيپرداختند و شهر چند هزار ساله، پا
 ؟!نظر شما چه باشد

 انيپا
 

و  اثر دانشمند»  فشار عنعنه و تجددريزنان افغان ز«  ارزش  آتاب باۀ باال، مطالعیخي تارقي به ارتباط به حقا: نوت
 هي توصباشندي مزي افغانستان عزخي مبرهن تارقيمند حقاه  آه عالقی آنانی عبداهللا آاظم برادي گرا، داآتر سیمحقق مل

 و طرفانهي بقي مطالعه و تحقري و فراز زن افغان را زبينش  پرازخيرتا  بارني اولی اثر گرانبها آه برانيا. گردديم
              ، افغانستان ٢٠  و١٩ قرن یخيتار  وی واقعاناتيجر ز ا ای در مجموع، همچنان فشردهبرد،ي میمستند
  .باشدي مرآني اخیاسي سعي الخصوص وقایعل

      


