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 انگیزش این برگها                          

 

سخن گفتن از فرار بزدالنۀ محمد اشرف غنی احمدزی، بدون در نظرداشت آن فجایع دل آزار که وی  

اندوه ها و زخم هایی که بر  در نظرداشت  دسته اش در افغانستان زخمی تحمیل کرد، بدون  و    و دارو 

ره به جایی که شایسته منزل مقصود است، نتواند ببرد. جدا  چهره و دل اکثریت عظیم مردم نشاند،  

ی  انگیزه های فرار او از دریچۀ آالم و سختی های مردم با آنچه سایر جناح ها  فرار و   نگاه بهکردن  

به سوی او دیده و می بینند، خط قرمز سزاوار  ویا مطبوعات سرکاری خارج،    مردم آزار و فاســــد  

مردم دوستی و انسان آزاری ها است. با نگاهی به کارکردهای جفا آمیز    – انسان اندیشی  مرزبندی های  

م  ـمیصقشه وتیژه گی هایی را می یابیـــم که در مجموع فرار مطابق نو ضد مردمی و ضد ملی غنی  

   قبلی او را تعیین کرده است.

از فرارغنی و سپردن تیغ انسانکشی به دستان سیاه جاهالنی که آراسته با ابعادی از تبعیض وتعصب  

به اسناد ومدارک بسیار   این مدت برای دسترسی  برای  استند، حدود یکسال میگذرد. تصور میشود، 

و این مزیت  ، برای تشخیص ابسنده نباشد. اما آنچه انتشار یافته است ع پیرامون جزئیات  نابراز نظر مق 

را دارد که بسیار قناعت بخش اند. پس از فرار چند بار سخن گفتن توجیهی اش، باردیگر بر فرار  

 مطابق برنامه و اینکه تکیۀ بیشتر او همواره بر دروغ بوده است، صحه میگذارد.

،  م که اشرف غنی در توجیه فرارخفت بار و خیانت آمیزخود، بعد از چند روز"تفکر" ی دید   شنیدیم و

دالیلی! را آورد. در پایان هم از بازگشت خود در آینده خبرداد. نام هایی را هم از شاهان وامیران پیشینه  

پیوند عمیق و موجودیت رشته های دوستی میان    یاد کرد که وطن را ترک گفته بودند، اما برگشتند. 

دۀ تداوم خدمت به عمال  با طالبان، جای شک باقی نمیگذارد که وی وع  -نماد قشری از خائنین  -غنی  

را میدهد. مگر میتوان چشم پوشید و تالش های برخی از اعضای گروه  پاکستان و ستمگران دانش ستیز  

ندید که در خارج کشور مشغول گونه هایی    را   )حلقۀ مشهور به خبیثه و برخی اعضای کابینه اش(وی

دلبسته گان گروه طالبان یا آنانی را    از تالش و توطئه استند. توطئه هایی که عالقمندان خجالت زده و



انسان آزار را  زن ستیز و در مجموع  جلب خواهـنـد کرد که خاموشانه جنایات رو به گسترش این گروه  

 می بینند. 

دارد به عوامل مهاجرساز پیشینه و تصویر چهره  ی  نخست رویکرد در بخش  آنچه در پایان می آید،   

وی که   های   نشان دادن ویژه گی  در بخش دومرئسایی که وی از برخی از آنها نام برد.  های امیران و 

 . ، می آید خیانت است   ی ازهمه و دارندۀ ابعاد   دروغگو ترین

این موضوع هم شایان یادآوری است که اشرف غنی از آن "زمامدارانی" بود که در زنده گی اش،   

شد، چون خائن، تروریست پرور، دزد، جنایت پیشه،    روزانه هزاران بار با اوصافی که شایسته اش 

متعصب، بیمار، دیوانه و... بمباردمان میشد. در واقع نتایج اعمالنامۀ خود را در زمان ریاست در کف  

 داشت.

فرار اندوهگین آنانی دور نداشته است که  احساس  از  تأمل پیرامون فرار او، هرگز نویسنده را  انگیزۀ  

یا آنانی که با    یندۀ خود و فرزندان خود را زیر تیغ جهل و انسان آزاری میدیدند و راه فرار می جستند.آ

شایسته است    شده اند.   دیرینۀ خود کاشانۀ    انگیزه های شناخته شدۀ نسل کشی مجبور به فرار از خانه و

که برگ تلخ و گریه آور، فرار مردم نیز روزی تکمیل شود. در این کتاب با آوردن چند قطعه عکس  

   توانسته ام از آنها یاد کنم. 

ی اتفاق افتاده است که منبع خبر، سخن و یا تصویری را سهواً  در گرد آوری مطالب این کتاب موارد 

پوزش میخواهم. نکتۀ دیگر اینکه چون تمرکز بیشتر روی انگیزه های    ن اشتباه یادداشت نکرده ام. ازی

نباید آنچه بررسی جامع حکومت وی را احتوا میکند، در نظر باشد. تردیدی  در اینجا  فرارغنی بود،  

در اختیار میگذارد.    شحکومت وی، بهتر و بیشتر اطالعات را برای فرارنیست که بررسی جامع  

 نیازی که باید چشم در راه آن باشیم. 

 با ابراز امتنان سترگ از انتشارات شاهمامه                  

 نصیرمهرین                                   

 هامبورگ                                     

 2022اگست  - 1401اسد                            

 

 

 

 

 



 

 

 گذری به پیشینه ها                            

 

مهاجرت، آواره گی و از دست دادن سرزمینی که انسانها به آن تعلق داشته اند، شاید همزاد    فرارو

ما رسیده است  یا باباهای بیشتر باشد. من از آنچه به    نسل او و   بیرون رفت آن بابای نخست، آدم و 

یا فرار فردی ببینیم،    برداشتی که به موضوع بیجای شده گان جمعی و   میگویم. از هرزاویه و باور و 

بزرگ شدن را در سنهای متفاوت    در تاریخ جوامع بشری، عواملی سبب شده اند که انسانها، محل زاد و

 یا کشورهای دیگر روی بیاورند.   به سوی مناطق و  از دست بدهند و 

بی وطنان، به این دلیل از بهشت    مگر نشنیده ونخوانده ایم که بابا و مادر بزرگ تمام ما وطنداران و 

یاسیبی را که نباید میخورد،    یا مؤقتی را بردوش ما نهاد که گندم و  محروم شد و بار سرگردانی دایمی و

رجیم، بخورد. حتا با گذشت زمان اگر دیگران اعتراض  بر    با وسوسۀ پدرمنافقان و فریبکاران، شیطان

پدر بزرگ را در سینه زندانی کردند، اما خواجۀ انصاری که پدرکالن هایش به مهاجران داخلی اسالمی  

در شبۀ جزیزه عرب، کمک ونصرت کرده بودند، از جمله، ابوایوب انصاری صحابه یا همصحبت  

مس  فرسنگها  داشتن  با  رفته،  پیامبراسالم،  دست  از  بهشت  در حسرت  درهرات،  باباهایش  ازخانۀ  افۀ 

بابای بزرگ، نیز رواداری    گار  زارنالید و از دلک تنگ خود، شکوه واعتراض سنت شکنانه را برآفرید 

 بیشتر خروشید که:   کرد که عبدهللا را دوزخی گداخت و فردوسی ننواخت و

فردوس او را  ه  ب  تش بر سر دیوان کنی واد سع  بادی چندان احسان کنی،   وخاک آدم کنی    ...الهی تو "

خوردن آن در علم غیب    و  مان کنی، مجلسش روضهٔ رضوان کنی، نا خوردن گندم با وی پیمان کنیهم

 ..." ه او را زندان کنی و سالها گریان کنی  گپنهان کنی، آن

  او از بهشت می نالد و   یعنی خواجۀ انصاری از درد هجرت پدر بزرگ و بیرون شدن  یا بیرون کردن 

خوانندۀ شرح حال او، در زنده گی اش، بازهم مهاجرت می بییند. اما اینکه چه شد پدران خواجۀ انصاری  

پای درهرات کشیدند. سزاوار تأمل بیبشتر است. در هرات در روی مقبره ها که همه زیارت شده اند،  

یا عواملی    قبره ها حاکی ازآنست که عامل و اندک مهاجران عربی اسالمی مدفون نیستند. تعداد بیشتر م

شدند    جای امن یافته  و   ، فرار آنها از عربستان شده و درهرات نازنین وغمگین  سبب ساز مهاجرت و 

 انصاِرمهاجر. 

                       

 



 روی آوردن به خراسان                        

 

ناگزیر شدن به ترک دیار تنها زنده های عرب مسلمان را رهنمون نشده بود که به سوی خراسان زمین  

یافته بود که اگر قربانی ها، شهدا و   آنها ذهنیتی جای  پیداست که نزد  بزرگان    اجساد روی بیاورند. 

ز نظر موجویت  مذهبی، نظامی نیز در خراسان زمین انتقال داده شوند، جای امن می یابند. اگر ابرا

پیکر خلیفۀ چهارم در نجف را احترام بگذاریم، همینکه از پیکر او در بلخ یاد میشود و نام مزارشریف  

یا اینکه در لهوگر جایی را نشان میدهند که پیکرخونچکان مقهورحکام عرب قدر ناشناس،    را می گیرد و 

ا توجه به عامل خشونت، جنگ بی وقفه،  ابومسلم خراسانی نهفته است، و... معلوم ما میشود که تعدادی ب

زشتی های دیگر، ناگزیز به فرار شده، تعدادی روی به سوی خراسان   توطئه و حضورمداوم دسیسه و 

 یا فرستاده شده اند.   آورده اند و

                                                  * 

 

 

 چند نمونۀ تاریخی                            

مهاجرت های فردی و جمعی میگذریم که بسیار اند، اما اندکی    ح گونه های فرارها واز شر -

 را باید بیاوریم: 

 محمد خوارزمشاه  سلطان   

درونی پوسیده داشت، اما مداحان،    درباری آلوده با فساد، غرور، مردم آزاری و   محمد خوارزمشاه که 

هللا فی االرض")سایۀ خدا در زمین( لقب داده بودند،   "ظل  به او  فقت خودشا ترسیده گان هیبت او با مو

روابط منطقه یی نیز آنرا نشان داد و با نماینده گان نیروی تازه نفس قد برافراشته، سرزمین خواه    در

وبهانه جوی، به رهبری تموچین مشهور به چنگیزخان )شاهنشاه بزرگ( رفتاری در پیش گرفت، دور  

را نهاد که    یگان چنگیز را بکشت. چنگیزخان هم بنای استفاده از نیروی از آداب وسنن نیکو. نماینده  

نیروی   دید. سرانجام بمرد.  آماده شده بود. سلطان محمد گریخت. در راه فرار سرگردانی های زیاد 

چنگیز خان مردۀ او را که هنوز خون ناخشکیده داشت از قبربیرون کردند، آتش زدند و دنبال فرزند او  

نباید، آشکار نیست،    برآن وقوف نشاید و  ه چه مقدار جواهرات در کجا دفن شد که کسی رارفتند. اینک 

 ندانیم. تا هنوز  آنرا ما 

                            

 



 شاه شجاع درانی 

در برهۀ دیگری از تاریخ که بخشی از خراسان، شکل جداگانه گرفت و پسانتر نام افغانستان  یافت،  

فرساینده وبه همان میزان گواه فرار وقرار و چشم کشیدن و مثله     ت جویانه و تاریخ، گواه جنگهای قدر

نواسه های سردار پاینده محمد خان، آن همه    بعد فرزندان و  کردن است. فرزندان احمدشاه درانی و 

جنگ در داخل قلمرو   چشم کشیدن و انتقام گیری، یا به جمع آوری سپاه و   گریزی ها، از ترس اعدام و

یا می گریختند به سوی ایران. وقتی کار کمپنی    خاکی که به آن تعلق داشتند، روی می آوردند و  و

شرارت پیشه  بریتانیه در هند جای و رونق گرفت  و قرار شد، سران بریتانیه به سرحدات کشورهای  

جنگزده   سیاست پیشروی استعماری را دنبال کنند؛ خاک خون آلود، زیر نفوذ روسیه تزاری بیندیشند و 

و بیچاره شدۀ ما، به عنوان زمینه های مساعد مداخلۀ استعمار هموار شده بود. این سخن برای رویداد  

پیامد های جنگهای قبیله یی، قدرت جویانه    های تاریخ کشورما بسیار مهم است. زیرا آنانی که آسیبها و

بوده این  کارشان  اند، ساده سازی  نکرده  تعقیب  دقیق  را  نتیجه، جنگهای    و زمینه ساز  در  که  است 

فرسایشی و به عقب کشی  افغانستان را نه در این عوامل درونی یا داخلی بلکه در طرح و نقشۀ انگلیس  

 برجسته میکنند. 

سو دادن اوضاع، این هم است    یکی از ویژه گیهای آن دوران یا دست فعال یافتن بریتانیه در سمت و

دادی را از کشورشان در مستعمرۀ هند تبعید میکرد. در پیامد  که کسانی را وادار به فرار میکرد. تع

خود یک تعداد قدرت جویان را به این موضوع متقاعد می گردانید که اگر راحت جان طلبید و دارندۀ  

 قدرت شوید به سوی زمامداران هند بریتانیه فرار کنید، حرف شنو باشید تا برگردانیده شوید. 

قه مندی و چارچوب اوضاع تعیین کرد. رفت هند و سی سال آنجا  سرنوشت شاه شجاع را چنین عال

نظاره گر بود. سیر گل وگلشن داشت، نان وآب اش رامیدادند، شعرمتوسط سرود و خاطرات نوشت.  

برگشتانده شد و در باالحصار زیر نفوذ گرداننده گان اصلی یا بریتانیایی ها چندی پادشاهی کرد تا کشته  

 شد.

 

     دوست محمد   

از نزد مردم وسپاه آماده در شمالی گریخت و در زیرپای مکناتن سوار در اسپ افتاد که    دوست محمد 

عفو تقصیرات و آمادۀ خدمات. مشهور است وقتی که هنگامۀ قدرت جویی، ستیز وگریز، جفاورزی در  

 یداد، اما  بالتبع خانواده های قدرت جویان را می آزرد، دخترکی از اسپ می افتد وجان م حق مردم و 

 دوست محمد خان از آن نمونه ها است.  قدرت جو فرارمیکرد. 

                           

   شیرعلی  



تسلیمی    گردن اطاعت و   ، مطیع شود ونپذیرفت همه جانبه که بریتانیه میخواست،    آنچنان و شیرعلی خان  

های   زمینه  و  ومنسجم  متشکل  قوای  وجود  با  اما  بگذارد،  زمین  با بر  مردم،  در سهمگیری    مساعد 

با امید واهی دریافت  کمک ازروسیۀ تزاری، ازکابل فرار کرد    بیماری بدنی و  سرگردانی روحی و

 رفت سوی شمال تا همانجا بمرد.  

 

     "شیربچه" محمد یعقوب 

و ضعف روحی محمد یعقوب، فرزند امیر شیرعلیخان که    نقش خود فروشان  ، دست باال داشتن بریتانیه

یعقوب معاهدۀ گندمک  را  هند کرد.   را فرار   او ،  لقب گرفته بود   شیربچه   پیش از افتادن در زندان پدر،

 فرار وطن اش کردند.  امضأ کرد، اما با آنهم بریتانیه یی ها او را بردند به هند و

 

    عبدالرحمن

شکند با تمام دیوانه گی هایش که در کار گرفتن قدرت هوشیار بود، روی  فراری و ساکن تا عبدالرحمن 

او پایان یافت. عبدالرحمن در کابل جای یعقوب را با    به گرفتن قدرت کرد وبه این ترتیب زمان فرار

بریتانیه و  تمام آرزوهای  و   پذیرش  با امضأ  خواری گرفت.    خفت  دیورند  به  یافته  او  معاهدۀ شهرت 

همچنان که آرزوهای خود را نیز برآورد. خون ریخت  رسمیت یافت، خاک فروخت واستقرار یافت. او  

 و جهل گستراند وبسا نفرت ها را نهادینه کرد. 

 

    امان للا 

تحسین برای کسب  سزاوار  نقش فراموش نشدنی و  اما داستان امان هللا خان از گونۀ دیگر است. سهم و 

اختیار کردن او هم نزد بسا از هموطنان ما، حلقۀ مفقود    استقالل دارد. تصور میشود که عامل فرار

است. امان هللا خان، معجون مرکبی از آرزوهای خدمت به مردم و وطن، جمع استبداد رأی بود. دستگاه  

مردم ایجاد  و عواملی بود که میان او  ناعادل، حرف ناشنوی شاه، یا رویکرد فزاینده به استبداد رأی از  

 کرد.   بیشتر    فاصلۀ

وقتی روی این موضوع و جزئیات آن تأمل میشود، تعمق الزم این لطف شاید ناخوشایند را خواهان  

را فراری ومتواری کرد. با اینکه بریتانیه یی که از او دل خوش    است که نگوئیم، مداخلۀ انگلیس او 

آن شاه و وضعیت عصر    اشتباه آمیز کرد های  رامل را  در خود جامعه و کاعو  ، اما بهتر است که نداشت 

 سراغ گرفت. و زمان 



علیـه  شورشهای داخلی، برخاسته از ذهنیت و باورداشتهای موجود درمیان کتله های از مردم، واکنش  

و شورش جنوبی کمر حکومت اش را شکست و راه برای رسیدن    اصالحات او بودند. شورش شنوار

 شورشیان شمالی به کابل همواره شد. 

اگر او درسرکوب های موفق و دربرخی ناموفق بود، علت آن، تصمیم گیریهای خودرأیانه، ضعف رو  

 به تزاید توان حکومت بود، نه قوت ونیروی مخالفان یا نقشه کشی همه جانبۀ بریتانیه یی ها. 

مات فرارامان هللا خان، سخنان همان کسی  تاریخ تجرید و فراهم شدن مقد   بهترین گواه به رخ کشیدن و 

 است که در برابرسخنان شکوه آمیز شاه، با وضاحت از اشتباهات اوگفت.  

پیاده  ۱۳۰۷قوس سال    ۲۵موضوع چنین است که شاه ساعت  دوازدۀ چاشت   خورشیدی، "از ارگ 

 برآمده و در باغ عمومی، بین یک جمع بزرگ نطق مفصلی ایراد نمود. مفاد آن: 

از حصول استقالل یگانه آرزوی من معرفی کردن افغانستان در عالم بود. ولی این اغتشاشات ما  "بعد  

را در نزد عالم می شرماند. آیا برای استقرار امنیت از کجا آدم بیاوریم. باید به هرحال امنیت را در  

. چرا برای خدمت  ملک خود قایم سازیم.  پس اسلحه یی را که گرفته اید برای همین مقصد استعمال کنید 

 امنیت به میدان نه برآمده خدمت نمی کنید. 

بعد از آن راجع به تردید پروپاگند های تکفیر که نسبت به اوشان گفته شده بیانی نموده، اینرا هم در  

اخیر اضافه کرد که من بی حجابی را جبراً اعالن نکرده ام. درخاتمه ضعف عسکریت را مخصوصا  

 از این به عسکر اعتنا خواهم کرد.اشاره کرده گفتند، بعد 

نفری از بین مردم بعد از ایراد یک تمهید مختصر، شکایت متعددی از کارداران نموده مخصوصا وزیر  

 دربار را تنقید نمود که مانع رسیدن صدای رعیت به شما میشود." 

سوی قندهار، توافق دل    به    ازکابل برود   امان هللا خان پیش ازاینکه از مقام پادشاهی خود را خلع کند و 

ناخواستۀ برادرش، سردارعنایت هللا خان برای جانشینی را جلب کرد. در قندهار شنید که اوهم از مقام  

آرایی   به صف  پادشاهی کرد و  بازهم اعالن  افغانستان را ترک گفت، پس  و  پادشاهی منصرف شد 

نامناسب مواجه شد که هند را ترک  ، رفت به سوی هند، با رفتارهای    پرداخت. با دیدن ناگواری دیگری 

 همانجا ماند تا وفات یافت. بگوید، سرانجام به ایتالیا رفت و 

ابراز شده که او پول وطالی بسیاری را با خود برد،   این ادعاها و سخنان  یادآوری است که  شایان 

 . سزاوار تأمل است 

 

 حبیب للا 

، پس از شکست در برابر  که بیشتر به "بچۀ سقو" شهرت یافته  یا کلکانی   امیرحبیب هللا "خادم..." و  

با قصد جمع    به سوی شمالی   فراری کرد از کابل  قومی به رهبری محمد نادرخان،    جنگ منطقه یی و 



نزد   ،آوری سپاه وتداوم جنگ. ولی در برابر اعضای هیأتی که از طرف محمد نادرشاه، قرآن به دست 

  روی آورد به آشتی.   از جنگ مراجعه کرده بودند، از جنگ فرار کرد واو با پیام آشتی و منصرف شدن  

 محمد نادرشاه هم امر کرد که او و یارانش را بکشند. 

 

   محمد نادر 

در هند فراری  پدران محمد نادر با توجه به اختالفات داخلی سرداران و شکل گیری جناح های مختلف،   

شدند. محمد نادر و برادرانش در هند بزرگ شده و آنجا درس خواندند. هنگام دریافت اجازۀ بازگشت  

ادر در سالهای شاهی  پشتو را هیچ. محمد ن   از هند به افغانستان، گویند زبان فارسی را اندک بلد بودند و 

 امان هللا خان هوای رسیدن به سلطنت را برخالف برنامه های امانی در سرداشت. 

برادرانش، به یک رفتار و سنت شریفانۀ مردم پشت کرده و رواج نا باوری، بی  وقتی پادشاه شد او و  

حبیب هللا  . با همان  لطایف الحیل بود که  نشان دادند سوگند با قرآن    بی اعتمادی را در برابر   اطمینانی و

فرار کرده  اما  نامدار و با نفوذ  دیگر  چهره های  کلکانی را به کابل خواست و او پذیرفت و کشته شد.  

از همکاری با شاه، مانند غالم نبی خان چرخی را به کابل کشانید و بیرحمانه اعدام کرد. از همین رو  

از دایرۀ نفوذ حکومت وقت، تألیف شده اند، به عنوان قرآن زده و    در بسا از کتابهای تاریخ که خارج 

 پیمان با قرآن شهرت دارند و از فرمان و محکومیت تاریخ، فراری نتوانسته اند.    فرارکرده از عهد و

 عبدالخالق که او را کشت، فرار نکرد، تصمیم خود را عملی کرد ودر جای خود ایستاد. 

به اینسو، نسل وسن وسالی که من به آنها تعلق دارم،    حمد ظاهر شاه،از زمان پادشاهی چهل سالۀ م

                مقتول.  یا قاتل و را دیده اند. بیشتر قاتل و  ورئیس جمهور  ده پادشاه وامیر بیش از  "گردشی  اه پادش"

وهای  محمد ظاهر پس از کودتای محمد داؤود درایتالیا بماند و سخنی در پیوند با قانون اساسی و آرز

خود نگفت. تسلیم نظام جمهوری محمد داؤود خان شد. در بارۀ ادعاها و گزارش هایی که از بردن پول  

مدرک مقنع داریم. اما آنچه در خاطرات اسدهللا علم )صدراعظم    توسط او سخن می گویند، نیاز به سند و

وبعد وزیردربار شاه( بازتاب یافته است، محمد ظاهرخان نیاز به دریافت پول داشت و پول بسیاری را  

با خود نبرده بود. خلیفه نور محمد سلمانی که در سفر با شاه بود، پس از بازگشت همراه دکتور فتاح  

دیگر  کابل، در خزان سال    نجم وچند تن  به  ایتالیا  در    1352از  خورشیدی، روزی در محل کارش 

 شهرنو، وقــتی تشبث نگارنده را شنید، گفت: 

میفهمید که سردار صاحب قدرت را می گیرد، شاید غم خود را میخورد. اما اینطور نبود.   پادشاه  اگر   

بوسید و گفت، پول بیشتر نداشتم  در وقت خدا حافظی روی ما را    مصارف برگشت ما را تهیه کرد و

   . که برایتان بدهم



یاران اش که درکارهای وزارت    پیش از کودتای ثور، عبدالرحیم پنجشیری، یک تن از همراهان و

، روانۀ افغانستان شد تا مطابق شایعات، برخی  می بود با شاه در ایتالیا    دربار  نیز دارندۀ صالحیت بود و 

مانند کاریزمیر را به فروش رسانیده، به ایتالیا برگردد، اما کودتای    دارایی ها وملکیت شخصی شاه، 

 ، بدخوی  وخونخواه او را نیز بگرفت وبکشت.  "انقالبی "

از واپسین ساعت های حیات محمد داؤود گزارشهایی را داریم که بعضی از نزدیکان خانواده در ارگ،  

یا فرار از مرگ احتمال بیرون و رهایی  به  اما آرزوی  رفتن  آدم لجوج،    ی را داشتند.  با آن  عرصه 

فرار   اندیشیدن مجالحتی و مرگ آور  رویداد خونبار  فضای مسلط و  خودرأی ویکدنده، تنگ شده بود.

بیشترین اعضای خانواده را که زنده مانده    پسرش ویس داؤود، با سالح در دست داشته را برای او نداد.  

   بودند، بکشت تا خودش هم کشته شد.

ل حیدررسولی، وزیر دفاع که در حال فرار از محل کار و در فکر ایجاد مقاومت و سازمان دادن  جنرا

مخالفت های ارتشی ها بود، با خسته گی نزد دوستی پناه برد که دشمن جانش شد. دوست اش به خلقی  

ر نظر  ثور پس از توقف کوتاه که  در وزارت دفاع زی  8ها خبر فرستاد، او را توقیف و حوالی چاشت  

 اسلم وطنجار بود، به اعدامگاه فرستاده شد. 

در زمان ریاست جمهوری محمد داؤود، فرار از بیکاری و رجوع به سوی ایران و کشورهای عربی  

  - در آن هنگام فرار های سیاسی، رهبران گروه های سیاسی  از وطن دور کرد.را  جوانان بسیاری  

   اسالمی به سوی پاکستان، عقبگاه دلخواه را بار آورد. 

فرار بسیاری از رهبران وفعاالن آنها در زمان حکومت برخاسته از کودتای اشتباهکار ومصیب بار  

ند که با استفاده از  خورشیدی آغازشد. محمد داؤود وهمکاران تابع ماسکو کوشید   1352سرطان    26

فرصت، گلیم مخالفان بالقوه را جمع کنند. در آن چارچوب، فیض محمد وزیر داخله و یاران اش، با  

استفاده از ولسوالها )حاکم ها( وعالقدارهای جوان دارندۀ غیرت"ارتجاع ستیزی" در پهلوی توطئه های  

ی که هنوز اخوانی یاد میشدند و زندانی  با جفاورزی بزرگ، از سرکوب آنها نیز کوتاهی نکردند. فعاالن

نشده بودند، راه فرار به سوی پاکستان را در پیش گرفتند. نیاز به اقدامات عملی ذوالفقارعلی بوتو هم  

سال   اسد  ماه  بگیرد. رویداد  قرار  اختیارش  در  نزدیک  از  که  میخواست  را  یی  وسیله  خدا چنین  از 

نخستین وسیله و ابزار فشار، آزمایش و نشان دادن ضرب  خورشیدی در پنجشیر ولغمان، در واقع  ۱۳۵۴

به سرنوشت این رهبران بعدتر    شصت به داؤود خان بود که ترس وتکانه یی راهم برایش ایجاد کرد. 

 بیشتر می پردازیم. 

 

 شاه ایران در فکر فرار عبدالولی                                  

 



شد. در پیوند با انگیزه های او که به کودتا روی آورد، این موضوع    ازمحمد داؤود یاد   در قسمت پیشین

هم شایان یادآوری است که با سردارعبدالولی میانۀ خوب نداشت. بدون تردید شنیدن نام سردار و نقش  

 روبه فزونی او در دوایر لشکری وکشوری، برای داؤود خان بارآورندۀ عقده و رنج افزا بود.

خ  و  فرارها  ها، مخالفت،  "اودرزاده"  میان  افغانستان  تاریخ  پیشتر  دوسده  که حدود  را  هایی  ونریزی 

برادران، برادراندرها و... دیده بود، با کودتای بیست وشش سرطان، چهرۀ مدرن گرفت. سردار عبدالولی  

موفق به فرار نشد. لحظات بعد از آنکه قسمت باالیی منزلش را با سالح داغان کردند، با لباس نظامی 

که دست به سوی خانواده ام نبرید، تفنگچه اش را تسلیم کرد وخبر به سردار    ه یی فرود آمد و با گفتن جمل

محمد داؤود رسید. شاید یکی از گره های زنده گی اش گشوده شد. چندی بعد عبدالولی را درارگ زندانی 

به عبدالولی دوخته بود. از  کردند. در آن وقت محمد رضا، شاه ایران بیقرار و نا آرام بود. چشم امید  

  .وزیر دربار، پیرامون فرار دادن وی صحبت می کند  بعد  همان رو با اسدللا الم، صدراعظم پیشین و

  "شاه:"ببینید، می توانید ترتیب فرار عبدالولی خان را از کابل بدهید 

  ت: پاسخ الم این اس

که او تقریبأ دیوار به دیوار اقامتگاه داؤود  پاسخ دادم که جواب را بررسی می کنیم، اما با توجه به این

زندانی است، نمی شود او را مثل موسولینی از نوک کوهی دور افتاده فرار داد. )اشاره به طرح وعملیۀ  

نجات هتلر دارد که موسولینی را فرار داد( با وجود این، اگر نتوانستیم خطر فرستان یک گروه نجات را 

 ".به زندانیانش رشوه داد قبول کنیم، شاید ممکن باشد  

چنان طرحی هنوز جامۀ عمل نپوشیده بود که محمد داؤود، به جزای دیده شدۀ عبدالولی قناعت کرد و او  

 .را از چنگ دیگرانی نیز فرار داد که سعی در رساندن آزار واذیت به او داشتند 

 

 

 رهبران آمادۀ فرار نجات یافتند                                  

 

پس از آنکه کودتاگران    وقتی حفیظ للا امین دستور کودتا را داد، سایر رهبران از جزئیات اطالع نداشتند.

به سر می بردند. در    7چاشت روز   آنها را از توقیف والیت کابل آزاد کردند، در سراسیمه گی  ثور 

حالیکه هنوز ار موفقیت و یا شکست کودتا اطمینانی نداشتند، پایگاه برزخ گونه را در ساختمان رادیو  

 کابل برگزیدند.

پرچم را از قلم فرار دهندۀ آنها از توقیف والیت کابل به رادیو    فراردادن های رهبران خلق و  فرارها و

 .افغانستان جالبتر یافته ام



عمرصافی)جنرال عمرزی( که نورمحمد تره کی  وبقیه رهبران  توقیف  شده را در روز هفت  جنرال 

توقیف والیت کابل فرار و از  اگر    ثور،  این نظر رسید که  به  بعدها  بود،  داده  انتقال  کابل  به رادیو 

 میدانست آنها جنایت میکنند، به اعدامگاه فرارشان میداد.

 

 خود فــرار کردند تره کی را قربانی و                                  

 

تره کی  که طرح از میان برداشتن حفیظ هللا امین را با ساده گی پذیرفته بود، با افشأ طرح نه توفیقی  

برای فرار یافت ونه قرار. سرانجام با گذاشتن بالشتی روی دهن اش، جایی فرستاده شد که برنگردد.  

گالبزوی، اسلم  سیدمحمد  )اسدهللا سروری،  ر کابل فرار کرده بودند،  هار تن که به سفارت شوروی د چ

  ی از سفارت در تابوت های ویژه نهاده شده و با این ادعا که مرده ها  ( شیرجان مزدور یار  و   وطنجار 

 د، زنده و سالمت به شوروی فرار داده شدند. ستنشوروی ا  کارمندان

تی از کار افتاد. اگر با غذا هم مسموم نشده بود، تصمیم  حفیظ هللا امین با خوردن غذایی مسموم و ساع

گرفتن وکشتن او عملی میشد. امین برای فرار فرصتی نیافت. برخالف دارنده گان این ادعا که او با  

پاکستان روابط دوستانه یی را برقرار کرده بود، حفیظ هللا امین تا واپسین دقایق  زنده گی چشم امید به  

 مت نامهربان شده، اتحاد جماهیر شوروی داشت.  سوی یار و ولی نع

و   و   رهبری خلقی  امین، در حیات خود مسبب  فرار  از    به ویژه  تبعید سیاسی، برخی  از  یی  گونه 

رهبران پرچمی شده بود. تعدادی از آنها را به سفارت خانه ها دارندۀ شغل سفارت فرستاد. آنها هم  

ومطابق برخی ادعا های زمان حاکمیت خلقی ها با پولهای که در  چندی بعد سفارت ها را ترک گفته  

حساب بانکی سفارت ها بود، فرار کردند. آن فراری ها در شوروی جمع شدند و پس از خاطرجمعی  

از مرگ امین و اینکه قوای شوروی ادارۀ امور را به دست دارد، با طیارۀ شوروی وارد افغانستان  

 شدند.

لطان حسین)کارمل( میدانیم او را حکومت حامی اش )شوروی معدوم(به کابل  همانگونه که در بارۀ س

امین ومعاونیت جالد مشهور اسدهللا سروری    – فرستاد و ترکیب حکومت هم از پرزه های ماشین تره کی  

بازهم شکنجه    ، ی حزبیاما دیری نگذشت که دیدن روی سروری برای شکنجه دیده ها    شکل گرفت. 

خره او را با دادن وظیفۀ سفارت به مغولستان فرار دادند. در دوران جنگهای مجاهدین  آمیز شده بود. باال

بود. محکمه اش کردند که از مزخرف ترین   آنجا تحویل کابل شد. محبوس  از  کابل، هند رفت.  در 

محکمه ها بود. با فرار قوای خسته و کوفتۀ بافی مانده از جنگهای کابل زیر رهبری احمدشاه مسعود،  

تشبث امریکا، اسدهللا  ری را نیز به سوی پنجشیر فرار دادند. با آمدن مجاهدین به کابل از برکت  سرو



سروری در زندان بود تا رها شد و اکنون ندانیم که کجاست. اما پشتوارۀ از اعمال ضد انسانی و  فرار  

 دهنده را بر دوش حمل میکند. 

به پایان رسیده بود. اینکه چرا نام سلطان حسین  دوران مصرف سلطان حسین، گویی مانند نام پیشین اش  

که در زمان متعلمی نیز آنرا داشت، از او فرار داده شد، هنوز وضاحت نیافته است. بعد نام ببرک را  

 گرفت و هنگام مبارزات پارلمانی دهۀ چهل خورشیدی با تخلص کارمل وارد میدان شد. 

ن، به عنون سفیر فرار داد. همانگونه که در قسمت  امین او را به عنوان سفیر به چکوسلواکیای پیشی 

 پیشین گفته شد، از آنجا فرار وبه ماسکو رفت. 

اما ریاست او که با تهاجم شوروی پیوند ناگسستنی داشت، نقطۀ پایان می یافت. یعنی دورۀ مصرف اش  

می بایست  ختم شده بود. با بروز تمایالت وطرح های پایان دادن به حضور قوای شوروی درکرملن،  

  کنار نهاده میشد.

چنان بود که نخست او را ظریفانه، گویا "محترمانه" با سبکدوشی از رهبری حزب در چوکی "ریاست   

با تمام استعداد وقریحه اش درامرسازماندهی، گویی شامۀ سیاسی   اما وی  شورای انقالبی" گذاشتند، 

جال وزخم ناسور افغانستان را نداشت،  یا قصد فرار از جن تشخیص اوضاع جدید و طرح های گورباچف

 آن احترام گورباچفی را درک نکرد.  

واین گورباچف که گواه بود، تهاجم به افغانستان، دستاوردی برای شوروی نداشته، بلکه به گرفتاری  

کوشید،   "گالسنوست"  و  "پروستروئیکا"  کردن شعار  بلند  با  است،  افزوده  اش  جهانی  و  داخلی  های 

  حران های بیشتر فرار بدهد. پیاده کردن آن طرح، الزمه اش فرار دادن سلطان حسین شوروی را از ب

                    بود. نیز 

اما سلطان حسین که زورش به گورباچف نمیرسید، از نجیب هللا، به قول یک تن از دوستان نمک خوار  

"لروبری" اش، "داکتر صیب نجیب هللا" یا ازچهره هایی که نام اش در کناراسدهللا سروری، در زمینۀ  

م سران کرملن یا  مردم آزاری، شکنجه ها و اعدامها از برگهای تاریخ فرارنمیکند، عقده گرفت. سرانجا 

تصمیم گیرنده گان اصلی، با همنوایی نجیب هللا، کارمل را از "ریاست شورای انقالبی" نیز "محترمانه"  

فراری شوروی کردند. در واقع زیر نظر بود که کاری خالف برنامه های گورباچف و اجراآت نجیب  

 نکند.  

 

 ستن به قومیت پیو  فرار از ایدئولوژی و                              

 

جنجال افغانستان، توفیق یاقت. اما با فرار آنها اختالفات رنگارنگ     قوای شوروی با ترک گفتن و فراراز 

معدوم  بار دیگر تبارز یافت. ازجمله ذهنیت توسل به کودتا زمینه  فعالً  وعقده های محفوظ ماندۀ حزبِ 

دیده)حاال رهبر"تحریک صلح" ومدافع طالبان(، بعد  یافت. شهنوازتنی، سردمدارحرکت کودتای شکست  



سهولت   بسیار  با  دیدند،  وبیگناهان  "داکتر صیب"  طرفداران  و  وی  طرفداران  که  های  ازخونریزی 

درآغوش حکومت پاکستان پناه برد. اطالعات بعدی نشان داد که گلب الدین حکمتیار از    فرارکرد و

مکاری کودتا با وی از هیچ نوع جانفشانی و نشست های  ه  بست و طرح و   فراری های پیشین، در بند و 

 تدارکاتی برای کودتا، دریغ نکرده بود. 

آن فرار و هم آغوشی، با این اندرز در تاریخ که فرار از برخی باورداشت ها را، روی آورد به عالیق   

های طرفداران  دیرینه، سنتی وبرجای مانده، جبران میکند، بار دیگر برجسته نمود. آغارهمکاری نیرو 

قبیله    -عالیق قومی  شبکۀ  تنی و حکمیتار، با وضوح حکایت از آن داشت که در افغانستان، احساسات و

که زمینۀ هردم رویکرد و استفاده را از طرف قدرت   دست نخورده است چنان    برجای مانده و   ،یی

   جویان دارد.

و  تبانی  خد   آن  دین ستیز،  ناپذیران  خدا  که  داد  نشان  دارندۀ  مشارکت  آن،  باوجود  )اما  متدگارتهاجم، 

"وزارت شئون اسالمی"(  با پیروان وطنی محمد قطب، فرار کرده به پاکستان، پیروان جنرال ضیأالحق  

نه دراوضاع کنونی،    شده گان، را به مشارکت میرساند. مشارکت و هم آغوشی هایی که نه در آنزمان و

شامل حال سایر اجزای قومی، هزاره    . زمینۀ تعمیم دارد و آنها نبود ونیست پشتونی    – ویژۀ عالیق قومی  

 ازبیک ها و... نیز است.  ،ک هایها، تاج 

جمهوری افغانستان نجیب، نقش ونشان خود رابرجای نهاد و    یهمان عامل بود که در صف بندی ها 

  صمیم فرار اورا نیز واداشت که با دلگرمی ازسوی بنین سوان نمایندۀ ملل متحد در امور افغانستان، ت

 به سوی هند بگیرد.  را 

        

 فرار ناموفق نجیب للا                     

 

ی، با  سویع   ۱۹۹۲ لیآپر ۱۶برابر  ید یخورش  ۱۳۷۱حمل سال   ۲۶به تاریخ    احمدزی،   دکتورنجیب هللا 

چند تن دیگراز ارگ خارج شد و روی به سوی میدان هوایی کابل نهاد تاهمراه با نمایندۀ ملل متحد در  

 . فرار کند ، به طرف دهلی  طیارهیک 

 هنگامی بود که ماسکو عمالً دست از حفاظت حکومت کابل برداشته بود. نجیب که میگفت:   حرکت   این   و

ان قوی و وفادار ومطمین یعنی اتحاد شوروی، کشورهای  "خداوند بزرگ شاهد است که ما. . . دوست

کشورهای غیر منسلک ونیروهای مترقی را درکنار خود داریم، آنها ما را در مصیبت    سوسیالیستی و 

 تنها ماند. پشتیبانی و محافظت پرمصرف   بدون، (1)تنها نخواهند گذاشت"



لعنت هللا او را برنتافتی، برای عملی شدن فرار،  آدمی که از مهارت های بسیاری بهره مند بود وابلیس 

گویی اشرف غنی،  )  برای او گسترده بودند.یاران ورفقای ناراضی   ی گرفتار شد که موفق نشد ودر دام

 ( پیرامون آن برنامۀ نا تمام، دارندۀ تحقیق ویژه بود.

 دشمرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بای

 سخنانی داشتند: هم رفقای ناراضی اش هم در همان روزها 

ملل متحد عالقمند آسایش صرف یکنفر است؟ آیا نباید توجه را به تمام اعضای حکومت    آیا  " 

وبرای همه کشور معطوف کرد؟ هرکس بایداز کوشش های ملل متحد نفع ببرد. هیچکس در  

تاریخ  نداشت. هیچگاهی در گذشته در  این عمل را  انتظار  افغانستان  افغانستان چنین    سایر 

اتفاقی نیافتیده یک رئیس جمهور بدون اندکترین مشوره می گریزد.چرا با حکومت و قوای  

   مسلح مشوره نکرد؟" 

همکارانش  اگر کاربرد واژۀ فرار برای او، دل    و   نجیب به دفتر"اسگاپ"ملل متحد درکابل فرار کرد. 

ت، مینویسم که به ادارۀ اسگاپ ملل متحد  به ویژه اعضای خاد را بیازارد، که نجیب ریاست اش را داش

                                 " .در کابل "پناه برد 

مالقات داشت. بیشتر    شبها فلم دید و روزها ناوقت از خواب برخاست. اجازۀ دیدار و  ،نجیب با این فرار

 (2) مامایش ستار او را میدید. 

وبعد از ساعتی آمدند وبرادرش را    کشتند   پناهگاه فراردادند و  –نخست نجیب را از فرارگاه  طالبان    

در فرار  شب    واپسین   آن شب آخر را هم نجیب    هم بردند وکشتند. اما دو تن از دست یارانش فرار کردند. 

 با این تصور که فردا شب در هند خواهد بود!    پنداشته بود.  گاه

د. یا شاید هم اگرمانند اسدهللا سروری زنده  ه شفرارداد   نجات و   ی دیگرانامحکومیت ه  از چنگ نجیب   

 ناشی از جعل مخالفان است!   ، کارنامه هایش میماند، میگفت ادعا ها در بارۀ شکنجه واعدام و

برخی  خاد ورئیس جمهور، مقتول شهید شد.  پیشین  نجیب هللا رئیس   .غازی شدند   کشتارگر،طالبان 

پیروانش گفتند که از "شهادت" اش یاد شود، اما از قاتالن اش سخنی نرود. زیرا سبب ایجاد درز در  

 وحدت ملی و آزرده گی طالبان میشود! 

 هنوز به هر سوی دوره میکند. شهید پرور،  و    غازیو    و این مسألۀ قاتل ومقتول وهمه شهید 

    

                                                  * 

 بیانیۀ  نجیب در "کمیسیون عالی فوق العادۀ مصالحۀ ملی در افغانستان."  - (۱)

فرار  - (۲) این  پیرامون  ها  نوشته  انبوه  میان  محمداکرام  قتل  و   از  کارجناب  نگارنده،  این  نظر  به   ،

دام مرگ افتاد؟" برازنده گی و نکات سزاوار پذیرش  اندیشمند، با عنوان"دکتور نجیب هللا چگونه به  



دارد. دسترسی اندیشمند به مدارک بسیار و در بارۀ بردن او از طرف طالبان، دریافت اطالعات دست  

 . می یابد بیشتر  زمینۀ پذیرش ،اول از خان آقا جبل السراجی، رانندۀ دفتر سازمان ملل متحد درکابل

    

     سیاسی -فعاالن اسالمیفرار                 

 

. در کابل، بعد ازفرستادن شجاع الملک  ع ۱۹۹۲  -ی د یخورش  ۱۳۷۱شروع حکومت مجاهدین در سال  

کسب    وپسانها سردار دوست محمد خان از طرف هند بریتانیه یی به کابل، آمدن سردار عبدالرحمن،

حسین) ببرک کارمل( پنجمین حکومت  قدرت زیرفرمان، با تأئید جنرالهای انگلیسی و فرستادن سلطان  

فراری ها در تاریخ افغانستان است. با این تفاوت که شاه شجاع را با پذیرش عاشقانۀ قدرت خود سردار،  

هند بریتانیه به کابل فرستاد و سردار دوست محمد خان را موفقیت های نظامی مخالفان و سهم فرزندش  

دی در برابر پیروزی سیاسی سرش بر سنگ تسلیمی  سردار محمد اکبرخان. موفقیت هایی که به زو

 شکست. زیرا دوست محمد هم، رام وسر به راه شده بود. 

پیرامون اکبرجوان، این هم شایان یادآوری است که هروقت با رهبران ومتنفذین محلی نیکنام همکاری  

یق وعواطف پدر  داشت، حرف شنو بود ودارندۀ آداب مثبت وبا متجاوزان سازشکار نبود. اما وقتی عال 

 ماجراجو و مطیع شدۀ هند بریتانیه بر او غلبه داشت، خدمتگار او میشد.  

حتا جوانمرگی اش    با توجه به چهرۀ واقعی امیر، دردهای دل سردار جوان ونارضایتی هایش از او و

                              میتواند دریافت شود.

ادامۀ آن تهاجم اتحاد شوروی، با کارکردهای دل آزار وفرار دهنده،  خورشیدی و در    1357کودتای ثور  

می آزمودند،    در پشاور  رهبران جهادی را که نخستین مراحل ناز وقهر، انشعاب و گروه سازی مستقل را

سیاهی  یا    یاری رسانید. زیرا هر اندازه به دامنۀ فرارها افزوده میشد، تعدادی را به عنوان سپاهی و

  ردند. سرازیر شدن کمک های کشورهای مخالف تهاجم شوروی، کار تنظیم سازی آنها کلشکر جذب  

تنظیمی که دارندۀ قریحه و استعداد وکارکردهای سازماندهی بیشتر بود و همزمان، در    چاق تر کرد.  را

، حزب اسالمی گ. حکمتیار بود. از این حزب که شبکۀ   داشت جایگاه خاص    دل جنرال ضیأالحق نیز 

و ترور را با خود داشت، سایر تنظیم ها نیز میترسیدند. بارها گفته شده است که بیشترین کمک  اختطاف  

   لحق نصیب همین حزب میشد.أاهای بیرونی با مالحظۀ ضی 

تمامی فراری های داخل که رهسپار پاکستان میشدند، از آغاز در فکر رفتن به    شایان یادآوری است که

تنظیم ها و وضعیت ترساننده، دشمنی با تحصیل یافته گان، نیاز به    سایر کشورها نبودند. این ضوابط 

افرادی که معتمد و"معتقد" به آرمان های تنظیم ها باشند، بود که هزاران آرزومند گرفتن سهم در مبارزه  



گینانه روانۀ سایر کشورها کرد. اندکی را که "اتحاد سه گانه" متشکل ازجبهۀ  هبا تهاجم واستبداد را اندو

یا  ن و  قومی، خویشاوندی  روابط  با  میکردند،  اسالمی، جذب  انقالب  و حرکت  ملی  محاذ  ملی،  جات 

بود که   دیگران  به  سفارش های  واقع  ویا    دریافت معاشدر  پرداختند    مانند حامد کرزی افرادی  می 

باد وامریکا  آ، اسالم  میان پشاور  جوان بچۀ عالقه مند "دیگچه پذانی" و . . .  ، )مربوط جبهۀ نجات ملی(

 در رفت وآمد بودند که کسانی دانند وخدای داند که چه بود. 

 

                        

 فراری های عربی در پشاور                           

   

 

                                                                  

 

و تهاجم داخل کشور، با دل افسرده گی پاکستان را هم ترک میگفتند، فراری ها    اگرفراری های ستم  

یا زیردارگریخته گی های کشورهای عربی، ماجراجویان خشونت گسترو  دوسیه داران و یا افراد و  

اشخاص خاصه طرف لطف خاندان سعودی مانند اسامه بن الدن، فرزند محمد بن عود بن الدن، به  

 ندهی آنها می پرداختند. استخدام و سازما



فغانستان"  احاال که سخن از بن الدن رفت، اندکی از انگیزه های نخستین او را برای پیوستن به"جهاد  

 بیاوریم بعد کارنامه های فراریان وطنی را پی می گیریم: 

: پدرم چهل سال انتظار ظهور مهدی را داشت. او برای مهدی مبلغ  "اسامه در یک مصاحبه گفته بود 

ملیون دالر اختصاص داده بود. بعد از آنکه پدرم وفات نمود، جهاد افغانستان آغاز گردید. من با    12

بناً مبلغی که پدرما برای    برادرانم مشوره نموده برایشان گفتم: چون وقت ظهور مهدی معلوم نیست،

عمل مطابق آرزو  ظهور مهدی مختص کرده بود، باید در جهاد أفغانستان به مصرف برسد که یقیناً این  

میل پدرما میباشد. زیرا آرمان پدر ما کامیابی اسالم توسط مهدی بود. در افغانستان نیز جنگ بخاطر    و

 نصرت اسالم شروع گردیده است. همه برادرانم این سخن مرا پذیرفتند. 

گفته بود:  اینکه پدرم وفات نماید، در یک مصاحبۀ خویش    برادر هستیم. قبل از   25اسامه میگوید: ما  

.خورشیدی.  1379عبدالغیور آرین. اسامه، افغانستان وجهان.) فرزند بدنیا آورده ام." 25برای جهاد  من

 ( ناشر:دارالنشر.

دل غمگین با  فراری،  ازهموطنان  تن  هزاران  که  گفتیم  پیشین  برگهای  به سوی    نیز   در  پاکستان  از 

از درس خوانده ها هم که آنجا ماندند، شب را بی    . تعدادیرفتند کشورهای اروپایی، امریکا و. . .  

وبیشتر در پشاور آماج تیرکینه   به صبح نرسانیده اند. فراری های که سر در کف داشتند  دغدغۀ خاطر

ودردمندانه    مگینانهقرار گرفتند، اندک نیستند. موضوع وانگیزه های آنان و انگیزۀ قاتالن آنها صفحۀ غ

 پیوست سایر برگهای تاریخ آنزمان.   ترتیب شود و یی را تشکیل میدهد که باید 

یکی از عوامل را در فزونی یافتن دشواری  بخشی از خانواده هایی که از پاکستان هم فرار میکردند،   

مانع شوندۀ درس و کار میتوان نشانی کرد. گرداننده    واوضاع اذیت بار و ها در برابر زنان ودختران  

ان که احتیاط خود را میکردند، ناگزیر بودند پای از گلیم محدودیت  گان وطنی کمیته های امور مهاجر

ها فراتر نگذارند. از همین رو زنان ودخترانی که خود را وقف کمک به مهاجران نمودند، اما با وجود  

ناخواسته خاطرات    ،دل  دریافت  استند.  واحترام  ستایش  بسیار سزاوار  شدند،  پشاور  ترک  به  ناگزیر 

، در تکمیل چهرۀ دقیق وضعیت، نقش تنطیم های جهادی، نفوذ روبه  ی آنانی ها ودردهاآمیخته با دشوار

   یاری رسان است. تزاید عرب ها که از بهترین امکانات زنده گی بهره مند بودند،  

  و فرستاده اجیران پولداران عرب،  ،  از برخی عرب های رسیده به پشاور، به شمول زیر دارگریخته ها

پیشتر یاد کرده ایم، این را هم بیفزائیم که بعضی از آنها با پول بسیار وارد پشاور میشدند.  شده ها،  

تنظیم ها، بدون عملی شدن پیشرط های دلخواه آنها میسر نبود. یکی از  رهبری  پول به  مستقیم  توزیع  

گر فردی از آنها از  ا نیاز ژرفتر کردن نفوذ کشورهای صاحب زر وزور بود.راه ها تحقق بخشیدن به 

چارچوب لزومدیدها گردنکشی میکرد، به سرنوشت عبدهللا عزام مواجه میشد. او که در سازماندهی  

عرب های "کمک کننده به افغانستان" دست باالیی یافته بود، با یافتن نفوذ بیشتر باالی رهبران جهادی،  



همراه با    1989نوامبرسال    24عه  مسجد در روز جم  بوسیلۀ بمب جاگذاری شده در زیر پل نزدیک یک 

 رانندۀ موتر، تکه تکه شد.   دوپسر و 

اما نقش گ.   باشد،  نشده  ازآن "کمک" بهره مند  نمیتوان سراغ گرفت که  تنظیمی را  اینکه  با وجود 

 سیاف، که دارندۀ مهارت های ویژه هم بودند، برجسته تر به نظر می آید.  الرسول رب عبد حکمتیار و 

پس از متیقن شدن از تصمیم خروج قوای شروی از افغانستان، نماینده هایی را برای  گ.حکمتیار اگر  

نامۀ حزب"  مرام، در تکمیل "را با هم ریختند طرح کودتا  که    مؤظف کرد   وبازدید با شهنواز تنی   دید 

مطابق اوضاع، پیهم به کشورهای نفوذ طلب و جویندۀ خود فروشی، با طرح" اخوت اسالمی"به جوینده  

 راغ سبز نشان میداد. از جمله در آن برنامه میخوانیم: ها چ

واشاعۀ هرچه  " نشر  راه  در  مشترک  مساعی  المللی،  بین  زبان  بحیث  عربی  لسان  شناختن  برسمیت 

 ( 69. ص 1367فغانستان. پشاور. پاکستان  اوسیعتر آن.")مرام حزب اسالمی 

ور، مشوق عرب های سعودی، کویتی،  این نمونۀ کوچک را که آوردیم در کنار سایر شیطنت های پول آ

  ، قطری و . . . بود و در پشاور با ایجاد کمیته های با نفوذ، فراری های از این قماش را با دادن دالرها

                  راه میکردند. رام وسر به 

تغییر  رسول سیاف شایان یادآوری است که همین  الو اندرباب تغییر نام عبدالرسول سیاف به عبدرب  

برد.   می  باریکتر  بسیار  جاهای  به  ره  باریکی،  جنرال  دارندۀ  که  آوریم  درنظر  را  هنگام  محمد  آن 

"اسالمیزه کرده پاکستان"، افزون بر اقدامات دیگر، "کمک رسان  تصمیم    الحق پاکستانی  در پرتواءضی

کومت های آنها زر  وخود ازح  های عرب" را موقع داد که تنظیم های جهادی افغانستان را تقویه کنند 

 . بسیار می ستانید ومسجد گستری هم میکرد 

رهبران تنظیم ها در رقابت با همدیگر، سعی داشتند، زودتر، بهتر و بیشتر دست شان به کیسه های   

دترین فرصت  زر فرستاده شده برسد. "اتحاد اسالمی" را که عبدالرسول سیاف رهبری میکرد، در زو

ا پیش از این موضوع سزاوار گفتن است که سیاف، در زندان پلچرخی،  بارگاه شد. ام  صاحب آرگاه و

در زمان حکومت خلقی ها محبوس بود. شایع بود که حفیظ هللا امین در نگهداشت او در زندان ومنصرف  

بر بنیاد آن شایعه، تنی چند از موسفیدان پغمان راه دیدار با امین را در  شدن از امر اعدام سهم داشت.  

گرفته آرزویپیش  داشت    رهایی  ،  نام  ملنگ  مولوی  یکی  کردند.  را  شده  دستگیر  مخالفان  از  دوتن 

!  داشت توان جانگرفتن و حفظ جان  اگر گنهکار نشویم،  حفیظ هللا امین که    ودیگری عبدالرسول سیاف.

اما  گفته بود، کاری می کنیم. در نتیجه به "جانگیرها" احوال داد که مولوی ملنگ راببرند وبکشند،  

 ندان نگهدارند. زریاف را د س

همانگونه که میدانیم شایعه را با سند ومدرک در دست داشته، تفاوتی است  گفتیم چنین شایع شده بود.   

 سزاوار اعتنأ. 



ایی یافت  خورشیدی، ره 1358به هرحال، عبدالرسول سیاف پس از رهایی زندانیان در ماه جدی سال 

پاکستان. در آنجا نخست سایر فراریان با هم ناآشتی، زیر نام  و در زودترین فرصت فرار کرد به سوی  

اما دیری نگذشت که وی استقالل خود را با نام همان نهاد یافت    ،"اتحاد اسالمی" رهبری اش را پذیرفتند 

  ، زور شد. در جریان همان "شطارت های جهادی"، ابالغ شد که از این پس  و صاحب مقداری زر و

مجاهد  عبدرب    عبدالرسول  برادر  مستحضر  السیاف،  مجاهد  برادران  میشود،  نامیده  سیاف  رسول 

 باشند)نقل با حافظه(. 

شاخۀ وهابی    عربها بیشترمیرسانید.   فرار از نام چندین دهه، دست وی را به کیسۀ زر   این تغییر و 

یافته و  بذر میکرد،    بیشترشرق کشور  در  عربها که در پشاور نیرو  با  دانۀ افکار خود را  همانگونه 

، عکسها و . . . موافق نبودند وسخت شیعه ستیز هم بودند واستند،  آرامگاه های تزئین شده)قبرستان ها(

یا    به رب العالمین داشته باشد، نه به پیغمبر  این پندار را داشتند که نام شخص، حکایت ازبنده گی او

وبه دنبال سیاف، تعداد دیگری ازیاران  . پنداری که پذیرش آن پول آوربود، زود پذیرفته شد  خدارسول 

 اش تغییر نام دادند . 

صبغت هللا خان مجددی، )در پشاور مشهور  اما این تغییر در واقع عقیده، بی واکنش هم نبود. از جمله،    

گفت: "...    سان نبود و دست درجای های دیگر داشت،آکه گذشت ازسنت پدری برایش    به حضرت(

نمایند،  ادر    میخواهند   هستند کسانی که  پیاده  دیگری  را  بیاورند، اخالق  دیگری را  فغانستان مذاهب 

شرافت دیگری را به ملت پیاده نمایند که این خود از شرافت بدور است... میگویند خطاب عبدالرسول  

جزوۀ      را عبد رب رسول مینویسد...")   وعبدالنبی شرک است، میدانید نام کیست؟ که اکنون نام خود 

   ( الهور۱۳۶۶عقرب ۱۰ بیانیۀ صبغت هللا مجددی. متن 

آقای حکومت های وهابی وغیر وهابی آهنگ کابل    ، آن و زورمندتر  چون روزگاری بازهم به سرآمد 

کرد، هردو را در زیر درختی بنشاند که میوه چینی کنند. یکی را میدانیم که از این جهان رفته است،  

 قرار سیاف هنوز خبری است؟  اما از فرار و

                                

                     
 
  

 زن ستیزی فراری ها                                  
 

 

گورباچف که نیروهای نظامی اش را از افغانستان فرا میخواند، برداشت    -آشکارا شدن تصمیم شوروی

ژرفتر به شوروی و تاریخ آن نگاه میکردند،  ها و ذهنیت های گوناگون را در قبال داشت. آنانی که  



هراس افگنی را در چشم انداز می نهادند. سرنوشت    پایان تاریخ بنیادهای ایجاد شده با خشونت، دروغ و 

جبر در مدار شوروی قرار داده شده بودند، نیز وضاحت می    محتوم حکومت هایی که با تحمیل زور و 

شوروی از افغانستان، با آنهم میتوانست چند صباحی حکومت تحت  یافت. مسلم بود که به رغم فرار  

الحمایه اش را روی پای نگهدارد. زیرا همزمان با "مذاکرات ژنو"، بیشترین فشارهای نظامی نیز اعمال  

شد و سالح ومهمات بسیاری در اختیار حکومت کابل قرار گرفته بود. اما مهمتر از همه این بود که  

ظرفیت الزم، نداشتن پاسخ و برنامه به نیازهای کشور جنگ دیده و زخمی شده در  بیکفایتی، نداشتن  

بود.    و زمینه ساز تداوم چند وقت بیشتر حکومت نجیب   وجود تنظیم های جهادی، برای همه واضح

حکومت کابل و رئیس چتاق آن از این بیکفایتی استفادۀ الزم کرد. اما رهبران تنظیم ها)تا حال از پشاور  

نظر آوریم که ناگزیر به اطاعت از جمهوری اسالمی ایران و  نیز در را  گفته ایم، ایران نشین ها  نشین

( به تپ وتالش افتادند که حکومتی را ایجاد کنند.  محروم از جیره های کشورهای عربی وغرب بودند 

الرسول    نخست حکومتی را ایجاد کردند که صدراعظم اش انجینیر احمد شاه احمدزی از گروه عبد رب 

سیاف) وپیش از آن عضو جمعیت اسالمی افغانستان( بود. اما کسی به گپ اش، پیازی را پوست نکرد.  

بیشترین عالقمندی   بدهند.  تشکیل  دیگری  که حکومت  کردند  و جلسه  دادند  تشکیل  مشورتی  شورای 

که با رسیدن  جنجال آمیز پیرامون مقام وزارت خانه ها بود. همان عادت و خوی گرفتن به جنگ قدرت  

 به کابل، شیرۀ جان زنده مانده ها را نیز کشید.  

اما یک موضوع پیرامون آنها نیز نمایان میشد که کشورهای مخالف ورقیب شوروی از این نهادها به  

زله کردن شوروی بهره گرفته، اعتنایی به سرنوشت بعدی آنها ندارند.    عنوان سالح مشغول سازی و 

  - تداری آنها مشوره دهند و آنها را پشتیبانی کنند. در واقع با چرخش شورویچه رسد به اینکه به حکوم

گورباچف، میتوان گفت که دورۀ مصرف آنها سیر اتمام خود را می پیمود. تصور میشود، حکومت  

پاکستان که دست باالیی در امور افغانستان یافته بود، با مشاهدۀ نفاق وشقاق مهارنشدنی و اختالف مزمن  

امید داشت که کار همه را از طریق گ. حکمتیار یکسره کند. دیدیم که بعد تر از آن هم نا امید    رهبران، 

 شد و راه دیگراستفاده از فراری ها را در پیش گرفت که اکنون دست آنها است و گلوی مردم . 

این بُعد تفاهم نداشتن، با هم جنگیدن وسایرمصیبت زایی ها را که در جایش بگذاریم، بُعد اجتماعی و  

 تصورات آنها برای ادارۀ افغانستان را با مثالی از رفتار با زنان می آوریم:  

(،  ید یخورش   ۱۳۶۷دلو سال  ۳۰درپیامد جلسۀ کالن شوری قیادی و مشورتی)مدینة الحجاج راولپندی  

داده شده بود که وزارت ذکور و وزارت زنان نیز در نظر است. واکنش تند و مخالفت آمیز که    گزارش

از طرف یک تعداد تبارز یافت بود و امروز صورت رسمی وشرعی را گرفته است، سزاوار شناسایی  

 است:



ایجاد   برایشان وزارت  اما شما  نیست،  ازمذاهب  نسوان که درهیچ یک  ذاکری گفت: مکتب  "مولوی 

 میکنید... 

آوازهای اعتراض آمیز از هر گوشه وکنار تاالرعلیه وزارت نسوان بگوش میرسید. استاد سیاف مداخله  

نموده گفت: این وزارت برای یک مصلحت در نظر گرفته شده است. بازهم علما جمع شوند وبا شوری  

 قیادی صحبت کنند. اگر غیرشرعی بود وشما الزم ندید آنرا حذف میکنیم... 

همین وضع نا آرام مولوی نسیم آخوند زاده به چوکی باال شده وعلیه تعلیمات نسوان تبلیغ کرد وگفت:  در  

در افغانستان از زمان ظاهر شاه تا اکنون هر گونه فساد و بداخالقی، بی حیایی، روی لچی) بی حجابی(   

چنین فسادی فراهم شود.  که رایج شده است، از به مکتب فرستادن زنان ناشی شده است. پس نباید زمینۀ  

در اسالم حاکمیت زنان وجود ندارد در حالی که ما برایشان وزارت ایجاد می کنیم! این وزارت از  

افغانستان.گردآورنده:   مشورتی  شورای  از:جریان  ناگفته  میشود...")حقایق  رد  جانبه  همه  ما  طرف 

 . پاکستان( ۱۳۶۸م.خبرنگار. چاپ  

دختران    ی بازآوردیم که پیام زهرآگین اش، همان هنگام نیز زنان و این سخن کهنۀ پیشینه را از آنرو

دست نشانده به سوی پاکستان روی آورده    بیشماری را که با دلهای پرداغ، از جفای حکومت ستمگر و 

نه تنها از کلۀ یک تعداد  سخن کهنه یی که    .مواجه می کرد و فرار از پاکستان  بودند، با تهدید بی وقفه  

 ت، بلکه اکنون با زن آزاری و زن کشی در مسند قدرت نشسته است.فرارنکرده اس

   

 برگشت تبهکارانه                           

 

فرار نجیب للا به دفتر ملل متحد در کابل، حاکی از پایان یابی حاکمیت حزبی بود که از کودتای هفتم ثور  

با پشتوانۀ    قدرت مردم آزاری وجفاورزی گسترده نشست و  با رهنمود های حفیظ للا امین، براورنگ

 تهاجم اتحاد شوروی، سرکوب قهری مخالفان، چند سالی عمر خشونت بار وغم آمیز یافت.

در قسمت های پیشین دیدیم که یکی از پیامد های آن، ایجاد موجهای فرار ملیون ها انسان از افغانستان   

جرت آنها، این هم    ای جهادی به سوی پاکستان. در پیوند با فرار وهبود. از آنجمله فرار رهبران گروه ه

مدرک واطالعی در دست نیست که پول هنگفت وسرمایه یی را با خود   شایان یادآوری است که سند و

به ویژه در پشاور و حومه، همه دارای آرگاه   برده باشند. اما جان سخن در اینجاست که در پاکستان و

ووبارگاه شدند.   ناگزیری  مؤقت  ماهۀ حضرت صبغت للا    وقتی حکومت  ریاست سه  با  را  مجبوری 

نجیب للا حکومت را به  و رقیبان  مجددی و خشم توفانزای حکمتیار به سوی کابل فرستادند که یاران  

بازهم شنیده شده است که پول و افغانستان    "برادران مجاهد" بسپارند،  به  تنها  نه  باد کرده را  سرمایه 

مظلوم از کی و چه اندازه گرفتند و در   ردند بلکه هرگز گزارشی ندادند که به نام مجاهد بیچاره ونیاو



کدام راه به مصرف رسانیدند و در کدام بانک ار بانکهای پاکستانی وسایر کشور ها چه مقدار ذخیره 

 .دارند 

کردند، جنگخویی و فقدان  سوکمندانه آنچه را با خود آوردند وهمواره آنرا نگهداشتند و از خود دور ن

تحمل همدیگر بود. داشته یی را می گوئیم که کاردی بود خونریز و با استفاده از آن دمار از   احترام و

گار مردم در آوردند. جنگهای کابل که نماد این چهره از خشونت آنها در بازگشت از فرار بهره    وزر

ز نبود. آنها در داخل افغانستان بارها در مناطقی  جویانه با کارکرد تبهکارانه است، رویدادی تعجب انگی

با هم روبرو میشدند، دست به تفنگ برده بودند. اگر در پشاور نازسیاسی و قهر و دست ندادن ویا    هک

نماز نخواندن یکی در عقب دیگر شهرت یافته بود، بازتاب آن در داخل کشور خونریزی بود. خونریزی  

خونر ارتش  های  خونریزی  کنار  افروزدر  آتش  و  پاکستان    یز  در  را  ها  خونریزی  آن  اما  شوروی. 

 .اندک نمیتوانستند انجام دهند. زیرکاسۀ صبر ضیأالحق لبریز میشد. جز موارد استثنایی و 

هرفرد   وهرچه  شود  نوشته  هرچه  کابل،  آزار  دل  جنگهای  پیرامون  اگر  که  است  به    چنان  وابسته 

به توجیه گری خودی    کوزه را بر سِر رقیب بشکنند و کاسه وکه       بنویسد، هراندازه هم     هرگروهی

که همه  نمیتواند پنهان کند    مردم داغدیدۀ کابل نیز به وضاحت گواه بوده اند  که  بپردازد، یک واقعیت را  

در فکر جنگ بودند. زبان همه زبان خشونت وتفنگ و نشان دادن زور به رقیب بود. اما دراین راستا،  

حکمتیارب از  نقش گ.  فرستادن  راکت  و  کابل  در  تبهکاری  خانۀ  درباروت  نخستین  آتشدهندۀ  عنوان  ه 

 .چهارآسیاب ایفا کرد، برجسته تر به نظر می آید 

آنچه با نام جنگهای ویرانگرانۀ سران گروه های مختلف مجاهدین وجنبش ملی اسالمی در کابل شهرت  

. در همه والیات جنگها ادامه داشت. اما معلوم  گرفته است، تنها در کابل چهرۀ اذیتبار اش را نشان نداد 

است که مرکز کشور با آن اهمیت سیاسی و نفوس زیاد متحمل بیشترین خسارات و قربانی ها گردید.  

با توجه به وضعیت آسیب دیده گان وخاطرات تلخ اکثریت مردم از نظام وابسته به شوروی، جمع آوری  

برخی این پندار را داشتند که دورۀ شکنجه و فرار  آن نظام،؛  با سقوط  اطالعات شفاهی حکایت دارد که  

می   سر  در  را  برگشت  امید  که  نبودند  اندک  پیشین  فراریان  تعداد  حتی  است.  یافته  پایان  واعدام 

پرورانیدند.اما به زودی همه دیدند که گونۀ آزار دهی مردم، معیوب کردن و کشتن عوض شده است.  

قتل ها با شعار هللا اکبر چهره می نمود. آن وضعیت طاقت سوز، زمینه  از همه جالب که ویرانی ها و  

برخی از کارمندان نظام پیشین به    های دیگری از فرارها را فراهم آورد. این بود که افزون بر فرار

دلیل ترس از انتقام؛ ده ها هزار انسان با ترس ودلهره از جنگهای بی محابا، اندک داشت ونداشت بر  

پای به فرار نهادند. صف بندی های سیاسی ونظامی آنروزگار    دست زن وفرزند را گرفتند و   و   شانه نهاده 

این موضوع را دگر باره وضاحت داد که ادعای پذیرش کلمۀ واحد و آوردن آن بر زبان، عالیق قومی  

 وقبیله یی در جامعه را از گروه های قومی فرار نداده است. 



، اضمحالل توانمندی نظامی، بحران اقتصادی واجتماعی فراگیر، فرارهای داخلی رهبران  ادامۀ جنگها

 جنگخوی ویاران نزدیک شان را در پی داشت.   

دغدغۀ خاطر امریکا ومتحدین اش که روزگاری حضور شوروی در افغانستان و زیر فشار قراردادن  

ست  دست آوردن و فرار دادن راکت آن رقیب بود، دل به دست آوردن ماسکو شد و چگونه پس به د 

 های "استینگر". 

بدون دردسر، بسیج   پاکستان که دست نهادن چندین ساله بر سر حکمتیار را بی نتیجه یافت، با آرامش و

.آی"  سفراریانی را در پیش گرفت که چه بسا از رهبران خود فرار کرده بودند. میتوان پذیرفت که  "آی.ا

ا زیر فرمان آورد که آموزش های مدارس دینی پاکستانی را دیده بودند و  با کمترین مصرف، تعدادی ر

مال محمد عمر، عضو پیشین حرکت انقالب اسالمی مولوی  با آن دنیای غریب و تنگ ذهنی،  برای آنها  

محمد نبی محمدی و پیش نماز یک مسجد، میتوانست به عنوان امیر المؤمنین، پذیرفتنی باشد. آنچه که  

   پای یونیکال را درمیان آورد.  امریکا را نیز جلب کرد.  ه عربستان وبه زودی توج

 . أفغانستان ژرفتر شد در  هم نفوذ القاعده

همانگونه که در قسمت های پیشتر نیز یادآوری شده است، زیردارگریخته های سرگردان و هردم در  

هسپار شدند و النه  چند کشور عربی و افریقایی به سوی افغانستان، یا جای امن ردر    معرض خطر

     بی وقف ادامه داشت.و به سوی خارج    فزونی یافت  داخلی در سطح  فرارهایافتند. 

 

در کنار ایجاد فضای فرار دهندۀ مردم مظلوم، فرار داخلی نظامی از یک جبهه به جبهۀ دیگر، دیدارها  

نیز مشغول نگه میداشت. احمد  با گروه طالبان که به نیروی جدی تبدیل شده بود، رهبران تنظیم ها را  

اری داشت با آنها در حومۀ کابل. این عبدالعلی  د دی  شاه مسعود رفت نزد آنها درغزنی و عبدالعلی مزاری 

مزاری، رهبر حزب وحدت اسالمی،  از جمله رهبرانی بود که افزون بر عقاید ویژۀ دینی ومذهبی اش،  

ملیت هزارۀ کش بر  تاریخی  وستم  کابل، جمهوری  صدای رسای مظلومیت  در جنگهای  بود.  نیز  ور 

اسالمی ایران دست دفاع از او برداشت و بر دلش داغی نشاند. فشار جنگ و نیاز متحد جستن، او را  

او را از جانب  طالبان    مرگ  وحشیانه وغیر انسانی  عمل به سوی طالبان فرستاد. توهمی که اسباب  

 فراهم کرد. 

   

 فرار دیگران نفوذ طالبان و                                   

ساز    طالبان با سرعت بخش قابل مالحظۀ افغانستان را گرفتند. اما نباید فراموش کرد  که نیرو و توان و

ضعف جنگره های    زیرااندک بود.  آنها هم  مشکل  به همان میزان  برگ بزرگی در اختیار نداشتند.    و

دادن توان    پیشین و زله و با  اشغال  بود که زمینۀ    در جنگ   ل نیروهای مشغومانده شدن و از دست 

 را برای طالبان فراهم کرد.  مناطق سهولت 



طالبان که در نزدیکی کابل رسیدند، رمقی در تن نیروهای  برهان الدین ربانی واحمدشاه مسعود نمانده  

که به دفاع از آن بپردازند. پس با گرفتن مقادیری از سالح که در حد توان بود به سوی شمالی و  بود  

 . به ویژه پنجشیر فرار کردند 

که افکار جهالت    هوادار  گذشته از نسلادآوری شود که  پیرامون گرفتن مناطق بیشتتر از سوی  طالبان ی  

دارند، اگر اکثریت خاموش را همواره در جوامع بیچاره    آمیز وغیر انسانی  اسمعیل یون را داشتند و 

مانند افغانستان می بینیم، تعدادی از آن مردم را فراموش نکنیم که با آمدن طالبان خوش بودند. تعدادی  

اطوارشان صد در    حتی زنانی که رفتار و   بیخبر از وضو ونماز. . . و   نوش و موسیقی دوست و الکول  

زیرا معیار سنجش به نحو رشد  دفاع کردند.    انمخفی از طالب  علنی و  بود نیز  صد درتقابل با طالبان

 یابنده و اذیت بار قومی شده بود. 

کسی ران و دکانداری که طالبان  تآن    فرق دارد ازاز دنباله چی های طاالبان،    آدمها   این گروه   دفاع اما  

پاتک ساالری،    . آنها می نگریستند و  کسب وکار خود    نیاز روز  سطح و سویه خود و را از پشت عینک  

ی دل خوش بودند با چند سانتی ریش نیمه  ان به تب  طالبکه در نتیجه  را دیده بودند    هایی  مرگ جنگ و  

 ز و نماز های اجباری  چه بسا بی وضو! درا

مالعمر ها میتوانست به همان    بود که جهان محدود افکار و ذهنیت کوچک برداشت های مالعمر و این  

 ساده گی از سوی "آی.اس.آی" شکل بگیرد، ودر معرض استفادۀ افزون خواهی هخای پاکستان. 

 

 

 

 

قونسلگری  که در کنجی در آنسوی    اندکی بیشتر بیاوریم    (  ۱۹۶۰-۲۰۱۳)  از آن مالی مفقود، محمد عمر

تحت رهبری   فغانستانیافت. پیشتر عضو تنظیم حرکت انقالب اسالمی اپاکستان در قندهار گوشه نشینی  

. هنگام جنگ  با قوای شوروی  داشت مال محمد نبی بود. در گوشۀ از قندهار در مسجدی سمت مالیی  



اش چشم  "سیا"    را  یک  چگونه  که  نیست  روشن  جزئیات  هنوز  که  او  استخدام  از  بعد  داد.  دست  از 

  یرا برای امارت برگزیدند، و   و"ای.اس. آی" و با نقش زیاد نصیرللا بابر وزیر داخلۀ  آن زمان پاکستان،

  م بود. حتی به عربستان برای ادای حج ه   وگریزان  فراریاز صحبت مستقیم  از انسانها "رویگیر" و  

   .رفت ن

نهاد.    فزونی منطقه یی طالبان به افغانستان، روبه    سرازیرشدن دوستان جهانی و ،  او  امارت   زمان اما در  

، غلبه کی  از میان رفته، فعل وانفعال فروپاشیده گی  یی  در آن سالها در جمهوری های پیشین شوروی 

، حواسش متوجه  سر میبرد در بحران نگهداشت خود به  در پهلوی  اینکه  بر کی را رقم میزد. ماسکو  

زمینه های مساعد    ایران جنگهای موجود و   . عربستان سعودی و این جمهوری های استقالل یافته نیز بود 

با جنگ پنهان خود، خشونت    و  قرار دادهبهره برداری    ورا در آن جمهوری ها در معرض استفاده  

پیشین    ی وی سیاآر جمهوری های  د   گروه های خواهان حکومت اسالمیاعضای  گستری را دامن میزدند.  

. افزون بر آنها  انتخاب میکردند   برای فرار خود جای امن افغانستان  را، با تحمل هر شکستی،  شوروی

حتی سخن از خویشاوندی    ریشه های محکمتری میافتند.   فرزند درافغانستان   زن ودارندۀ  عرب های  

 اسامه با مالمحمد عمر نیز رفته است. 

 

 

   !آه، بیچاره بودا که با خاموشی همه را دید، اما توان فرار نداشت                  

 
 

نیز   افغانستان، سودان  برای   جای برعالوۀ  گی   مساعدی  شد د تن  زنده  القاعده  نظیر  اسالمی  های  ه  رو 

حکومت سودان برای اسامه بن الدن    سودان فشار آورد که بن الدن را میخواهد.بود.امریکا بر حکومت  

داد  به فشارامریکا تن  بیجایی نداشت، فرار از   اسامه مشکل بی خانه گی و   .عذر محترمانه آورد و 

 برگشت.   سودان را به سوی جای شناخته شده اش افغانستان برگزید و 



که    ، دارندۀ قرائت های مختلف از اسالم،اسالم خواه پیشینپیکار جوی    در واقع آن همه تروریست و

دلسوزی به مردم افغانستان نداشتند، افغانستان برایشان جای امن زنده ماندن  وارد افغانستان شده بودند،  

و اندیشیدن وعمل کردن، فراگیری فعالیت های نظامی و تدارک گشایش عقده های دیرینه بود که امریکا  

مظالمی که در حق مردم فلسطین اعمال شده، انبوه    . میباشند در آفریدن آن بسیار سهیم  نیز  و اسرائیل  

ملیونی فرار ها و صحنه های دلخراش آنها که چند نسل به درازا کشیده است، بی تأثیر در گرایشات  

 بسیار خشم آگین نیست. 

 

   

 

 طالبان فرار دهندۀ مردم                                 

 

فرارمجاهدین جنگخوی پیشین از کابل به سوی  همزمان با ،  خشونت بارتغییر  هر حالیکه مانند پیامد در 

ناگزیر به فرار از کشور شدند.   شمال   ، پنجشیر نیز  الدین ربانی    و کوالب، ده ها هزار دیگر  برهان 

وطالبان به گرفتن اسارت وشکنجۀ مردم یک    جمهوری اسالمی اش را با سرگردانی باردوش داشت 

مردمی  ۀ زخمی  عجام تبعیض وحرکات ضد  تعصب،  های  گونه  مانده،  بسیار عقب  وابزار  افکار  با 

 مشغول شدند. 

زن  اعمال کردند،  را  آمیز  بار وجفا  های خشونت  برنامه  کار  وقتی طالبان  از  که  هایی  وخانواده  ان 

 خوردن داشتند، بیشتر به فرار روی آوردند.  وزحمت زنان، توان نان 

خاطره یی را بیاورم که    ،ی زیسته با غم و دشواریدر اینجا میخواهم از جملۀ روزگار آن فراری ها

 ام:  گفتهدر گذشته ها آنرا نوشته و باری طی مصاحبۀ تلویزیونی نیز 

من در موتر    تکت فروشی خط هوایی و  بودم و هوا گرم بود. دوستان رفتند به سوی یک دفتردر پشاور  

در انتظار آنها نشستم. خانمی چادری دار در کنار موتر ایستاد و دست طلب کمک دراز کرد. دست در  

ند  و چیزکی در دست اش نهادم. کوتاه سخنی گفت که فهمیده نشد. شاید ابراز تشکری بود. چ   جیب بردم

و    لحظۀ کوتاه نگذشته بود که برگشت و من بازهم شیشۀ موتر دوستان را پائین آوردم. با آهسته گی

 ، من در کابل معلمه بودم... )ویا بچیم( گفت: آغا صدای آمیخته بااندوه 

 

نیویارک مورد حمله قرار گرفت. فروریختن آن دوساختمان  روزگار دیدیم که ساختمان های مشهور   در آن

لرزه  و    آن  دولتمردان  ،بر پنتاگون، تنها در آن محدوده پایان نیافت. زخمی شدن حکومت امریکاو حمله  

نهادهایی را در پی داشت که در خارج قلمرو خود دست به هر عملی    آقایی آنها و   کاخ کبر وغرور و   در



اما وارد کردن طرح چنان ضربه را که به احتمالی از سوی فراری های مقیم در افغانستان    . زده بودند 

گرچه تا حال ده هاهزار صفحه پیرامون آن موضوع انتشار    شده بود، درتصور خود نداشتند.   مهندسی

به تسلیم گیری اسامه از سوی طالبان و  این است که امریکا  اما نگارنده را عقیده بر  یا    یافته است، 

پاکستان بسنده نمیکرد. زیرا تنها دسترسی به اسامۀ فراری که در ظاهر مطرح میشد، قهر وغضب  

به   ر با سر وصدا همراه باشد. تکه بیش  شد  ی کارانجام دولت امریکا را فرو نمی نشاند. امریکا دست به 

 بسیج جهانی روی آورد تا انتقام بزرگی بگیرد و"دموکراسی" بفرستد! 

   

 مالعمر هم فرار کردند اسامه و                          

 

یارانش    اسامه و مالمحمد عمر و  آغاز گردید.مخفی کردن ها    ، مخفی شدن ها وموج دیگری از فرارها 

اینکه مالمحمد عمر    ادامه دادند.  فراری و در گونۀ پرسش انگیز  با مواظبت "آی. اس.آی" به زنده گی

د. اما  ن"آی.اس.آی" دان  اویا جنسی را با خود به پاکستان برد، ما آنرا ندانیم، سمت وسو دهنده گان    نقد و 

آن اینکه: مالی غریبی که با دشواری ها زیست، هنگام    یک موضوع را با اطمینان میتوان مطرح کرد و

نب اندرزهای مالی بزرگ مولوی محمد  داد. مالیی که  از دست  پندهای  ی و "جهاد" یک چشم را هم 

با بازگشت به وطن اش، در مسجدی به مالیی اشتغال داشت،   را درک کرده بود و   پاکستانیمدرسۀ دینی  

سینما، قمار خانه، هوتل های لوکس دوبی و سکس بازی ها وشب نشینی های ارگ کابل را که در زمان  

لند منزل سازان پای در  و تا آنجا نرسید که مانند ب  محمد اشرف غنی احمدزی شهرت یافت، ندیده بود 

تا آنجا که گفته    سرمایه مبرا بوده است.  حوزۀ حرص دنیایی بگذارد، محتمل است که از اندوختن پول و

 شده است به داشتن سه زن قناعت ورزیده بود! 

خانمی در پارلمان افغانستان  .  ، یاران اش بعدها گفتند که درزابل بود مالعمر را "آی.اس.آی" بُرد پاکستان

با وجود همکاری نزدیک "سیا" و  دیدارش را داشت، در حالی که او مرده بود.    هم صحبتی و   ایادع

، امریکا برای به  بماند پنهان  نمیتوانست  محل زنده گی او    از نظر آنهاسازمان جاسوسی پاکستان که  

   ده ملیون دالر جایزه تعیین کرد. و فراری، و دست نشانده  دست آوردن آن مالی ساده

                       

 

 

 

 



 

 فراری   حامد کرزیبرگشت                             

 

 
 

، پرسش انتخاب امیر، شاه و یا رئیس جمهوری را برای  طالباندادن  فرار    هنگامه جویی ها در امریکا و 

با قتل    پنداشت،افغانستان مطرح میکرد. گویی برای برهان الدین ربانی که خود را رئیس جمهور می  

واسطۀ قدرت جویان خسته از جنگ و آماده      امور و بهاز سوی اختیار یافته گان  ،  احمد شاه مسعود 

انصراف از چنان ادعا گوشزد شده بود که    ،چنان به وضاحت از تصمیم پشت پردهبرای هر معامله،  

  مؤقت   محمد ظاهرخان و حکومت سابق  سخن از برگشت پادشاه    آن هنگام  تصورش را هم نکند. در  

اما در زودترین فرصت "دوستان عینک سیاه" که با هدایت های زلمی    در میان بود.  عبدالستارسیرت 

بالغ کردند که رئیس شما انتخاب شده است.  خلیلزاد مشغول بودند، به طرف های عالقمند به قدرت ا

ما دارندۀ    را برای ریاست انتخاب کرد و   ی بیقرار ایاالت متحدۀ امریکا، یکتن از فراری هااین بود که  

   حامد کرزی شدیم.   با نام رئیس جمهور حکومت مؤقت اسالمی افغانستان 

، فراری  از هموطنان  ملیون دیگر   چند   در بارۀ حامد کرزی، نباید جای گمانه زنی باشد که مانند من و

  و یا مشغول مسافرت ها بود.   امریکا می زیست   پاکستان و بود که بعد از کودتا و تهاجم شوروی در  

پیر استخاره گران، حضرت    اسالمی افغانستان" را داشت که ریاست آن به عهدۀ  –عضویت "جبهۀ ملی  



"عینک سیاه" ها، به بوش)پسر(    یا همان وذ امریکا  ازطرف مقام های با نف   گویند صبغت هللا مجددی بود.  

   که شایستۀ فرستادن ونصب در قدرت است. معرفی غیابی شد 

در قسمت های پیشین از او هنگامی یاد کردیم که در پشاور بود عالقمند دیگچه پزی. قصه یی از او را  

تاجیکستان    بازگشت در  در  حاکی است. رفته بود، نزد قوماندان مسعود و   شبیاوریم که از "سرشاری" ا 

در هوتلی بود، ساعتی ناپدید شد. کسی از بیخبران جویا احوال شد، و یاران نزدیکش خود را از جواب  

 ت بعد آشکار شد که گاهگاهی با "بتۀ فقیر" خلوت میکند. عسادادن فرار میدادند.  

                                                       

 در "لویه جرگه"   نب   تصمیم امریکا، جلسۀ چاق سازی      

 

به جهانیان که "تروریسم    همراه با ادعاییانتصاب کرزی،  ،  هنگامه جویی  و  زر  این لزوم دید منبع زور و

با آنهم، "لویه  که  با نگاهی اندک ژرفتر می یابیم    پذیرفتند. اما را البته تعدادی    را ریشه کن می کنیم" 

انتخاب را کار وطنی خود ما وانمود کنیم و سالح سنت دیرینۀ تحریف شده  جرگه" دایرمیشود که آن  

. در تأئید کرزی  چنان نیز شد. وقتی به تصمیم زورمند می بینیم که  وجعل آمیز را بیان خود ارادیت 

صد    چگونه یک فراری را رئیس تعیین کرد، با درک واقعی از "لویه جرگه " این را هم میدانیم که  

در واقع دیدیم که تصمیم امریکا در شهربن  صحه میگذاشت.  به آن  پدر"لویه جرگه")گرد هم آیی بزرگ(  

جان سخن در  .  در جرگۀ کابل مورد تأئید قرار گرفت   لعاب دید. بعد   جمهوری فدرال آلمان چرب شد و

باریکی   نهفته است که تصمی   و  همچو موارد در تشخیص این  تاریخی شده هم  اقدام  خود فریبی  م و 

 . ایم و روغن وطنی بخشیده  گ رن ،داخلی ویا خارجی را با چنین جرگه یی زورمند 

 یک تن از هموطنان نوشته است که: 

 

 حامد کرزی با دو چهره"                                     

 دشمن طالبان بمباران آنها (  و اش برادران نا راضی ،)دوست طالبان          

  

  روز تا قندهار،   ۸۸در کتاب خود )  ال.گرینییر ریس پیشین دفتر ساحوی سی آی ای در اسالم آباد، رابرت  

مینویسد: بعد از ورود حامد کرزی به افغانستان بواسطه  ۱۹۰-۱۸۹چرا امریکا به افغانستان آمد؟(صفحه

گریک)کارمند کرزی گاه ونا گاه با    صورت گرفته بود،  ۲۰۰۱یک موترسایکل که بتاریخ هشتم اکتوبر  

دفتر ساحوی سی آی ای در اسالم آباد (از طریق تیلفون ستالیت در تماس بود.چند روز بعد حامد کرزی  

 ۴۰۰در تماس با گریک گفته بود که خودش را به ترین کوت مرکز والیت ارزگان رسانده ودر حدود  



حامد کرزی از امریکا:   که اینها به غذا وسالح ضرورت دارند.لیست نیازمندی های  نفر رزمنده دارد 

اکتوبر    ۲۴توپ های خفیفه سر شانه ای ومخابره های دستی بود. بتاریخ    راکت آر پی جی،  ماشیندار،

امریکاهی نخستین محموله تسلیحاتی سی آی ای را توانست به    ۱۳۰یکی از هوا پیما های سی  ۲۰۰۱

امد کرزی را تحت فشار قرار داده ح۲۰۰۱اکتوبر    ۲۶طالبان بتاریخ    نیرو های حامد کرزی پرتاب کند .

تا از طریق    را عوض کند   وکرزی مجبور شد مکان خود  و از ما )دفتر ساحوی سی آی ای(خواست 

 بمباران کنیم.  ،ی آنعده از طالبانی را که در تعقیب او)کرزی(بودند ی هوا

   چهره کرزی. یکمختصری راجع به   این بود 

قدرت حاضر شوقتی   بخاطر گرفتن  امریکا  حامد کرزی  اسلحه  وتوسط  بپذیرد  را  امریکا  بردگی  تا  د 

دشمنان دیروز حامد  زمانیکه به اریکه قدرت رسید،  وحمایت امریکا برادران طالب خود را بقتل رساند.

سال تمام خون ده   و توسط برادران نا راضی کرزی بیست   امروز برادران نا راضی نامیده شدند   کرزی،

شنهاد یذلیل بار لویه جرگه را پ  ها هزار هموطن بیگناه ما ریخته شد. حال حامد کرزی باز پالن سیاه و

    ( 18- 12- 21سمیع فرزام    فیسبوک..")تباهی ونابودی مردم افغانستان گردد   که باز باعث بد بختی،  میکند 

 

 

 خیانت جای خدمت را گرفت                    

بدنبال تیره گی    این حامد کرزی که مدتی در شروع حکومت مجاهدین، معین وزارت خارجه بود،اما  

،  ند ، دلیل فرار او را میدانستو تعداد دیگر  فرار کرد. گویند قسیم فهیمنیز  از آنجا    پرسش انگیز روابط

آساما   او می  کنار  در  تعیین کرده و خود  او را رئیس  قدرت زورمند  که  دیدند  بسا  ایند،  وقتی  مانند 

کرزی نیز خاموشی اختیار شد. "تیر خود را  گریز    تیره گی روابط و   خاموشی های دیگر، در بارۀ  

 " .ند د آور

سیل پول به سوی افغانستان سرازیر شد. تعدادی از فراری    پس از رئیس جمهور شدن اش، میدانیم که  

که اگر سرنوشت آنها طرف مطالعه قرار بگیرد، بکس    های پیشین با بکس های خالی روانۀ وطن شدند 

   هایی بوده اند که در بازگشت خانه های گران قیمت وسرمایه های هنگفتی انتقال داده اند!

مردم که  فرار ها    اری در سینه های مردم به شگوفه نشست.امید بسی   گمانی نیست که از سوی دیگر

دورۀ آرامش، فرستادن کودک به مکتب و کار یابی آغاز شده شده  وقرار ها را دیده بودند، پنداشتند که  

 است.

تهداب کج نهاده، راستی نگرفت. "بازار آزاد" دست آزار یافت. با    برخالف عهد و سوگند وادعا،آه که   

 شکوه وشکایت و اعتراض و انتقاد نیز باال گرفت.   ،انیگذشت اندک زم



  که شکل گیری دستگاه فساد، چپاول، مافیا سازی،  زاییمفبار ها بی و  همینجا این یادآوری را نیز بیاوریم

نشده  دروغ، تبعیض، نه اندیشیدن به نیاز های مردم، در محدودۀ تبارز ظرفیت حامد کرزی خالصه  

راه یافته به دور دسترخوان با شرینی، در چرخاندن دستگاه متعفن    ده شده و. همه مگس های راه دااست 

 سهیم استند.  

آنچه حامد کرزی را از بسا جهات ویژه گی می بخشد، یکی هم این است که  زمینۀ بازگشت و تقویۀ  

و  در آغاز از مبارزه با تروریسم میگفت. اندک اندک تمام سعی   . فراهم کرد تروریست های فراری را  

جنوب شرق    جنوب و   جلو سرکوب تروریست ها را درشرق و   کوشش کرزی تروریست پروری شد. 

با نقشه به شمال وطن فرستاد. یادمان باشد که وقتی از کر  کشور گرفت.  ی  زهمزمان آنها را بسیار 

نیز   آنها رقبای حکومتی را  به  اتکأ  با  آوریم که  در نظر  دسته یی را  دارو  و  صحبت میکنیم، جناح 

امتیازهای  دادن  میتوانست کنار بزند. یکی از راه هایی را که این آدم بی پایۀ اجتماعی بر آن تکیه کرد،  

غانستان مانند سایر جوامع  . تکیۀ دیگر که در افبود فساد گستر  بازگذاشتن دست یاران دستر خوان   و  مادی

اقوا عنصروقبایل  م دارندۀ  همین  میباشد،  واستفاده  توجه  طرف  چنان    قومی ،  که  هنگامی  بود. 

سیر رشد جامعه نشان داد، هنگامی که هزاران جوان    رفتارغیرعقالنی، ضررهای خود را برای مردم و 

  ، دانه و عاری از مسؤولیت در توجیۀ نا بخر  گپ دل خود را زد و کرزی  قربانی تروریست ها شدند،  

گفت: طالبان برادرهای هموطن وناراضی ما استند. برادران ناراضی  آنها را برادران ناراضی نامید.  

و  ضمانت  این  از  رضایت  با  هم  نش  مصوؤنیت   اش  سبز  چراغ  دادنا و  امکانات    ،ن  سایۀ  زیر  در 

 یستی را رونق بخشیدند. روی آورده، دهشت گستری ترور  انفجار بیشتر به انتحار و "آی.اس.آی" 

جوانانی که از خانواده های فراری، غریب، بیچاره و بیسواد، به تقاضای    ای وای برحال کودکان و  

 این سیاست خیانت آمیز، بیشتر جلب وجذب شبکه های انتحاری در پاکستان، به افغانستان فرستاده شدند. 

  

                

 بازیگوشی های شیطنت آمیز کرزی               

 ! "شیر استیمما "                               

 

وفراری های پیشین فاصله می گیریم  و به اوضاع بعدی نزدیک میشویم، گفتنی هم   هر اندازه از فرار

همکاران دارندۀ رفتار    در حکومت حامد کرزی و بیشتر میشوند. برخی سخنان کرزی به یاد ما می ایند.  

طرف توجه  دن مرهم بر زخمها  کشور به برنامه های رفاهی و نها  مردم های  نیازتسلیم،    قهر و   ناز و

موقع دهی به شکل گیری شبکه های مافیایی، ایجاد فاصله میان  اقشار   با ایجاد و کرزی . قرار نگرفت 



باران نفرین بر وی ویاران  که  مردم و بی کفایتی های دیگر زیر نظر قوای خارجی، دست باز یافت  

جوابدهی ها با چشمک ولبخند وپارۀ دیگر از    از بار مسؤولیت ووی  اما    هنوز ادامه دارد.   تبهکارش 

هنگامی که نفرت علیه وی    حتی   د. میدهخود را فرار  در کار خود هوشیار،    اما   ی ظاهری ساده گی ها 

،  درانی را به یادآورد و گروه یاران دزد وفساد پیشه اش فزونی یافت و بُعد فرستاده شدن اش، شاه شجاع  

پسندانه بلکه خود پسندانه را در برابر امریکا سر داد و    سخنان بی سر وته، الف های حتی نه عوام  

 تواند شمرد؟ ن آری تو شیر، اما ویژه گی های روباه را کی ما شیر استیم."  "گفت 

، دقیق با داشتن خصلت  رهبری قومیداران قدرت ومدعیان  که  یشایان یادآوری دگر باره است که ت

مافیایی و روابط آن، جاده را برای این حرکت خیانت آمیزجناح کرزی هموار کردند وبه زراندوزی  

با دادن  وخود فروشی اشتغال یافتند. اگر گاهی صدایی اعتراض بلند کردند، صدای گرفتن امتیاز بود که  

 شان بسته میشد.  به زودی دهن های خرده امتیازی،  

کرزی با چنین ویژه گی ها که اندکی را آوردیم، زمینه های فقر گستری، یأس، نا امیدی   حکومت حامد 

نان و  ،  کارپیدا کردن    ا امید بسبب شد که    و سرانجام فرار کتله های وسیع از جوانان وخانواده ها را 

 . می بینند  دیده و  ، دشواری ها وسختی های بسیاری رازنده گی دور از فقر و ترور وتبعیض 

 

 نقش زلمی خلیلزاد                                    

 *( وسهیم در فرارها  ارانه)مهندسی تبهک                     

 

            

 

بعد از   نداشت.  به زلمی خلیلزاد، یک تن از فراریان خود خواسته می پردازیم که در وطن مشکلی 

ان  تچرکین وکلۀ زهرآگین، مایۀ شقاوت های برای مردم افغانستحصیل در لبنان، رفت امریکا، اما با دل  

 شد که جبران ناپذیر اند. برخالف آنعده کسانی که اگر از وطن رفتند، نقش خائنانه یی را برجای ننهادند. 



مردم   به  آزاررسانی  و  تبعیض  فساد،  اشکال  همه  با  وهمراه  دهنده  منفور، عذاب  منزلگۀ  که  تهدابی 

مداخلۀ    فرارهای بسیار بازتاب یافته دید، نشانی از سهم و   سرانجام دردانگیز و   آورد و افغانستان را بار  

بلند منزل    زلمی خلیلزاد یا عنصری را دارد که مانند کرزی، اشرف غنی احمدزی وسایردزدان به زر و

 رسیده، تبهکار و خائن است.  

این افراد وسایر مقام ها، دست فعال داشت.  نصب    یم که وی در انتخاب و ی مبالغه نتوان باشد اگر بیفزا

وارسته از خود فروشی،    قراین حکایت از آن دارند که استخدام وی به وظیفه یی که مردمان آزاد خوی و 

آنرا شریف ندانند، هنگام تحصیل در دانشگاه امریکایی بیروت، صورت گرفته است. او رفت به امریکا  

ان که گاو امریکا، چین و بسا حکومت های دیگر به شیردادن  و هنگام حضور قوای شوروی در افغانست 

بهره گیری آغازید، وظایف مشخص افرادی مانند زلمی خلیلزاد تأمین ارتباط با برخی رهبران جهادی    و

و ترجمانی آنها با مقام ها ونهاد های امریکایی بود. از آن به بعد آشنایی بیشتری با مقامات دپلوماتیک  

یافت و در زمان جنگ های داخلی تنظیمی و تبارز طالبان، نردبان فرازآیی در زیر پای  و سایر نهادها  

پیوند زدن منافع امریکا)به ویژه از موضع جمهوری    هایش نهاده شد. طی آنزمان وظایف وی، با هنر 

خواهان( و البی گری برای طالبان، تمرکزیافت. همچو امکانات وزمینه ها، تحقق آرزو های پس ماندۀ  

در واقع چهره یی را    با نگاه در کارکرد های  خلیلزاد،  وی را برای افغانستان کمک بسیار رسانید.

اش از افغانستان با منافع امریکا، زیان های جبران ناپذیر    عالیق محفوظ قبیله ییپیوند  مینگریم که  

وی، صعود طالبان  . سعی وی هنگام همکاری با پروژۀ اونیکال مانند اشرف غنی هم اندیش  برجای نهاد 

در قدرت، استفادۀ ابزاری از آنها برای کار پروژه و در نهایت تحقق اهداف جمع شده یی بود که افکار  

 را هم ندید.  جدی    مانع کدام وی را مشغول نگه میداشت. چنان افکار و رفتار در امریکا 

بستر مساعد وضعیت    هنگامه جویی، در  هنگامی که رئیس جمهوربوش پسر، سعی کرد با سر وصدا و 

جهانی، طالبان را به گریز وادارد، دو گروه نارضایتی خود را درسینه نگهداشتند. یکی حکومتگران،  

درایاالت     ویژه    به  روحانیت مدافع طالبان در پاکستان و دیگر، البی های طالبان در بیرون وآی.اس آی و  

 متحدۀ امریکا. 

ین حامدکرزی به حیث رئیس با جدیت دنبال کرد. درجلسۀ بن و  تعی  خلیلزاد سردستۀ البی ها، کار را از

شخص مورد نظر خود کرزی را تحمیل   لویۀ جرگۀ به اصطالح اضطراری کابل، با مداخله های آشکار

 کرد.  

  

 دهندۀ فساد وتبعیض گسترشخلیلزاد                     

 افشأ قرار گرفت. در معرض درامریکا اما چهرۀ خلیلزاد 



"... دراولین    میخوانیم:  ، عنوانی خلیلزاد در ضمن افغانستان شناس  و  مقام امریکایی  روهرابکر  دانااز  

کرزی شخصی مربوط    طرفداری کرزی مداخله کردید...  ، شما بازهم به  2002لویه جرگه در جوالی  

 شما بوده و بصورت وحشتناکی ناکام شده است...

زلمی،   که شما   "...  زمانی شکل گرفت  میراند،  افغانستان حکم  در  که  فعلی  اساسی  قانون    دکتاتوری 

بازیگر عمده و حتی سفیر بودید. شما از آن ببعد، مانند دوست تان آقای کرزی، برای خودتان کارهای  

 ( ۱خوبی کردید.)

نیز امریکا  در  و  یافت  بازتاب وسیع  بارخلیلزاد  مداخلۀ خیانت  دانا   هنگامی که  مانند  چهرۀ سرشناسی 

یانبارش را برشمرد، وی سعی کرد  ز  روهرابکر طی  نامۀ رسا وجامع عنوانی وی مداخله های اشکار و

ی بیاورد. ی در کتاب "فرستاده..." رندانه همراه با سانسور بسا موضوعات حایز اهمیت، سخنان توجیه

اما همان اندک گزارش هایی را که می آورد، وضاحت میدهند که وی چرا دست روی حامد کرزی نهاده  

 می آورم: از قلم وی  کابل را  تنها از گزارش گوشۀ ازلویه جرگۀ اضطراریبود. نخست 

میلرزید. لحظه یی که دستیارش در را بست، کرزی    "به دیدن کرزی رفتم، آشکارا عصبانی بود و 

ندیده بودم. کرزی در برابر شاه همواره از خود تمکین    سخنان تندی به زبان آورد که قبال نظیرش را 

سپس از او خواستم که آرام شود.    خالی کند و نشان میداد. حتی در خلوت... گذاشتم برای مدتی دلش را  

گفتم: "من خسته گی ات را درک میکنم اما مواظب باش که هیچ چیز منفی در بارۀ شاه به دیگران  

 نگویی." 

نزدیک   به گروه روم  تو  این واقعیت است که  از  به عنوان رهبرناشی  تو  اعتبار اصلی  گفتم"  شنید. 

 (  ۲استی...") 

کرزی فکر کرده بود، حکومت شاهی، در رأس  آن زمانی است که   رزی دراین صحبت ودلداری به ک

سرو صدای  آن محمد ظاهرخان و رهبری حکومت مؤقت را عبدالستار سیرت به دست می آورد. ازینرو  

 .  بود بلند شده نزد خلیلزاد  کرزی  

 

   

 ن را تذکره داد یطاشی ،خلیلزاد  ز.                          

جرگۀ اضطراری متوجه شده بود که رأی الزم به دست نمی آورد. خلیلزاد از    هجریان لویکرزی در  

وضعیت روحی؛ عصبانیت ولرزۀ کرزی مینویسد اما نه از سخنان کرزی. آیا بعید به نظر میرسد اگر  

 بپذیریم که کرزی گفته است:  



ه، زینه را بر میدارید وافراد کرد   رسوا  حاال مرا بی آب و  زینه گذاشتید و    خلیلزاد صاحب، زیر پایم

 جرگه مرا بیرون می اندازند... 

مداخله هایش پشتوانۀ قدرتی مانند امریکا را در کنار، معلوم بود که    د و یوقتی خلیلزاد او را "رهبر" نام

توان نصب کردن وتحمیل کرزی را هم داشت. از همان رو به دیدار های پشت پرده متوسل شده با  

مداخلۀ دوامدار در کارهای او،    تهدید، کرزی را رئیس مقرر کرد. زیرا با نصب کرزی و  تطمیع و 

خود را آسانتر در ایجاد ساختارهای مورد عالقه اش عملی کند.  شیطنت آمیزعالیق    میتوانست اهداف و

مایش  سیاسی سایر افرادی را نیزمیتواند به ن  -چنان افکار و رفتار خلیلزاد، گونۀ از بیماری اجتماعی

سایر خائنان حرف شنو خود    بگذارد که نتوانسته بودند جلو راندن طالبان را بگیرند، اما با کرزی و

را مساعد  مافیایی  فساد  با  آغشته  دستگاه  بازگشت گروه طالبان و  همان    میتوانستند زمینه های  کنند. 

ایجاد دشواری های بی  ه" پاسخگویش شد، با  ح"پیمان دو  گام خائنانۀ  مساعدت پیهم بود که برداشتن  

 فرارهای بیشتر.   مانند و 

فجایع بیشمار  و    د کسی را که در افغانستان فراز آورده است، مایۀ شر وفسا  و   فکر زلمی خلیلزاد هر  

ژست    ،یا سخنان قالبی محافظه کارپسند و آقایی گستری برای امریکا  شده است. اگر در نوشته ها و

انستان چهرۀ انسان هایی را به نمایش نهاده که ناف نابریده از  امریکایی خواهی گرفته است، برای افغ

سخنان ریشخند گونۀ چندی پیش  عقب مانده گی های قبیله یی و ساده گی های فاقد معرفت حد اقل دارند.  

حاکی  در کنار اینکه  وی که "وضع همینطور است در افغانستان، میاین ومیرون... بلی طالبان هم..."  

نقش خیانت آمیز وی است، دید عقب ماندۀ    و  ، ساده سازی وضعیت غمبارم افغانستاناز توهین به مرد 

 وی را نیز به نمایش میگذارد.

   

                                            000 

صدای امریکا، در    -یک بار با وی در برنامۀ الیف چهره های آشنا   .ع ۲۰۰۲من از هامبورگ در سال  

خلیلزاد در کابل بود. از آنجایی که برخالف متملقین،    . ابراز نظر وپاسخ به شنونده گان حضور داشتم 

ابراز نظر به مشاجره رسید، بدون پایان یافتن برنامه، خلیلزاد صدا کرد که من کار دیگری دارم خدا  

گردانندۀ برنامه افزود که حاال ما ماندیم  و... مهرین. من این جمله را گفتم: بلی آقای    حافظی میکنم. 

 زلمی خلیلزاد رفت وما تنها ماندیم! 

نیست زیرا همچو   بد  احتیاط رعایت شود  اندکی  اگر  که  یادآوری کرد  تلفونی  برایم  دوستی  فردا 

 تبهکار هم استند. خطر آفرین و ند،  دارشنیدن ستایش بیماری    اشخاص که همواره مدح شنیده اند و 

  در   که  شده  گرفته  خلیفه  انتخابات   عنوان  با   طبیبی  لطیف   دکتور   نوشته   یک  از  روهرابکر  دانا  سخنان   ۱

  یادداشتی  طی  طبیب   دکتور  است.  رسیده  نشر  به ۱۳۹۲  ی جد   ۲۱  زمین  خراسان  تارنمای   و  خوشه  وئبالگ



  به لندن(  )مقیم  دکتورلعلزاد   طرف  از۲۰۱۲  جون  ۲۱لزاد یخل  عنوانی  روهرابکر  دانا  نامۀ  ترجمۀ  که  مینویسد 

 است.  یافته انتشار ۲۰۱۳ جون۳۱  تاریخ

  ز. خلیلزاد. فرستاده. از کابل تا کاخ سفید. سفرمن درجهان آشفته. مترجم هارون نجفی زاده. ویراستار   ۲ 

 148خورشیدی. ص  1396و توضیحات ایوب آروین. کتابخانۀ الکترونیکی امین. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبش دوم                                              
                                  

   

 

 

 

 نگاهی به عوامل فرار اشرف غنی                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 سخنی در آغاز                                                

 

های پیشین، اندک نگاهی به موضوع فرار در گذشته ها شد. در واقع مطابق وعده، نگاه به    برگهای  در

به سیر آن را داشت، تا تصویری به دست آید برای توجه به ویژه    یپیشینۀ فرارها، گونۀ از مقدمه و نگاه



سین که با نام اشرف غنی گره خورده است. در پیوند با فرارمحمد گیها و تفاوت های عوامل فراردهندۀ پ

 :یادآوری میدانم   اشرف غنی احمدزی، یادآوری چند نکته را در آغاز شایان توجه و

او در بخش  اند که  بوده  این نظر  به  ایم، بخش وسیعی  آنجا که طی چند ماه پسین نگریسته وشنیده  تا 

با نفرت گسترده یی که   برگشت آن ها در قدرت بود، انجام داد و  ووظایف، آنچه را که خدمت به طالبان 

از جانب مردم مواجه شده بود، راه دیگری غیر از فرار نداشت. از سوی دیگر بیشترین ابراز گفتنی ها، 

 .ملیون دالر امریکایی را در برگرفته است  ۱۶۹بردن    چگونه گی فرار او از ارگ و احتمال برداشتن و

مردم    تمامی زشتی ها، تبعیض، مفاسد، خدمت به تروریسم طالبان و  هم دیده شده است که بار  مواردی

  .آزاری های دیگر بر شانۀ وی و گروه کوچک مشهور به حلقۀ خبیثه نهاده شده است 

دریافت عوامل فرار اشرف غنی به ما   زمینه ها و  تصورنگارنده این است که آنچه در دستگاه شناسی و

نظام   یرساند، میتواند این موضع باشد که به کارروایی او به عنوان جز مهم یک دستگاه وکمک بهترم

نظامی که حیات اش در پرتو نیاز ها و ملزومات "نظم نوجهانی"، حضور پررنگ  ایاالت متحدۀ  ببینیم.

چنین    با  نظم کهن جامعه، فاصلۀ ظهور و زوال را طی کرد. -و تکیه بر عناصر بومی   متحدین  -امریکا

رویکردی، در آن دستگاه حکومتی، شبکه های مرتبط با هم را می یابیم. دستگاهی که کارکرد های پیشینه  

دو  میان  درونی  پیوندی  اگر  بخشید.  در همه سطوح گسترده گی و ژرفا    در حکومت حامد کرزی را 

افیای قدرت، حکومت می یابیم، همان نکات مشترک هر دو است و آن بخش دیگر از منفور شده ها وم

در ایجاد زمینه ها و وضعیت مردم   از شیرینی دسترخوان حکومت هردو و حامیان آنها بهره برده و 

 .آزاری دارندۀ سهم فعال بودند، نه پرزه های بیکاره ومرده

 



 

 اقت بودند در رقابت ورف فغانستاناتعدادی از مافیای قدرت که برای مکیدن خون مردم            

 

                         

 

 فراموش ناشدنی است. فغانستانام برای مرد  دوزان وشبکه های آسیب زام این زر اننا       

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=343661184333321&set=pcb.343661654333274&__cft__%5b0%5d=AZX0W44yG2N3NLFbNUO3tfFwionI8iGmHrn5KHfkP9W3VZ-R6KamF6I7eatISYHR0Eqa8RTz7caP5ol-oxJK9_9d2MRBR3sLw0LLmyOLuNkPG3mroYDEhS6m3fFrUFHZ6zw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=343661184333321&set=pcb.343661654333274&__cft__%5b0%5d=AZX0W44yG2N3NLFbNUO3tfFwionI8iGmHrn5KHfkP9W3VZ-R6KamF6I7eatISYHR0Eqa8RTz7caP5ol-oxJK9_9d2MRBR3sLw0LLmyOLuNkPG3mroYDEhS6m3fFrUFHZ6zw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=343661184333321&set=pcb.343661654333274&__cft__%5b0%5d=AZX0W44yG2N3NLFbNUO3tfFwionI8iGmHrn5KHfkP9W3VZ-R6KamF6I7eatISYHR0Eqa8RTz7caP5ol-oxJK9_9d2MRBR3sLw0LLmyOLuNkPG3mroYDEhS6m3fFrUFHZ6zw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=343661184333321&set=pcb.343661654333274&__cft__%5b0%5d=AZX0W44yG2N3NLFbNUO3tfFwionI8iGmHrn5KHfkP9W3VZ-R6KamF6I7eatISYHR0Eqa8RTz7caP5ol-oxJK9_9d2MRBR3sLw0LLmyOLuNkPG3mroYDEhS6m3fFrUFHZ6zw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=343661184333321&set=pcb.343661654333274&__cft__%5b0%5d=AZX0W44yG2N3NLFbNUO3tfFwionI8iGmHrn5KHfkP9W3VZ-R6KamF6I7eatISYHR0Eqa8RTz7caP5ol-oxJK9_9d2MRBR3sLw0LLmyOLuNkPG3mroYDEhS6m3fFrUFHZ6zw&__tn__=*bH-R


، دلبسته گی های  ومستبد   اشرف غنی شخص امیرعبدالرحمن خان نبود ونیست. هرچند با آن امیر جاهل

در   و  استبداد قهار ومطلقۀ آن امیر تصمیم شخصی بود، افزون بر خاطر خواهی بریتانیه  داشته است.

قانونی نداشت، گرچه جزوه یی را با نام قانون انتشار داد، امیر  آن  .  چارچوب اهداف بریتانیه از افغانستان

فیصله های شخصی اش بود. اما اشرف غنی در موقعیتی بود که افغانستان    قانون امیر، لزومدیدها و

دارای معاون ها، وزرا، مشاورها، والی ها، ،  (بر آن  واعتراض ها  بحث ها  اوجود قانون اساسی داشت )ب

او "شورای ملی"    قوماندان ها، قاضی ها و بود. در کنار دستگاه  از ماشین دولتی  پرزه های دیگری 

حضور داشت. پس اگر در پی دریافت نتایج صحیح استیم، کلیت آن دستگاه را در پهلوی کارکردهای 

ارگ یا متمم آن، دسترخوان عبدللا عبدللا، قدرت جوی محیلی که در قصر سپیدار نشسته بود، در نظر 

آنگاه نقش غنی به عنوان فرد شماره یک کشور و در سطح مسؤولیت های بلندی که در    داشته باشیم.

 دستگاه داشت، میتواند بدرستی تشخیص شود.  

وقتی از این دریچه، دستگاه حکومت غنی در ادامۀ حکومت فساد زا وخائن کرزی در نظر می آید، با 

  .چشم داشت برایند جامع مواجه خواهیم بود 

 در  صالحیتدار   داشته و  شبکه های دستگاه، بدون آگاهی نیروهای حضور  نیزمیدانیم که کارکرد این را  

  افغانستان امکان پذیر نبود. اگر نقش این عامل را درنظر نگیریم، بازهم به ارزیابی اشتباه آمیز، ناقص و 

 .نتایج فاقد ارزش مواجه میشویم

از توجه وتأمل به فراز آوردن چهره ها و فرجام کار افرادی    پیگیری موضوع باال، گشایش برگ دیگری

 .مانند اشرف غنی را نیز پیش روی ما قرار میدهد 

  هنگام عطف به عامل خارجی شکل دهندۀ شخصیت های مشهور شده به بروکرات ها، اگر مؤثریت و 

 .می یابیمو کارکرد دوگانه اما تکمیلی را   چهره  کارکرد آنرا طرف توجه قرار میدهیم، دو

پرورش در داخل جامعه که هنگام برگشت   سنتی واجتماعی ناشی از  -یکی ناگسسته گی از عالیق بومی 

  .حضور در افغانستان، درافکار ورفتار آنها وضاحت می یابد  و

بیشتر در دهۀ   دیگر مجبوری انجام وظایف برای نیروی خارجی. به ویژه افرادی که در گذشته ها و

  رهمکاری های پشت پرده را با برخی سازمان های جاسوسی کشورهای منطقه، اروپا و هشتاد، با افتخا

 .امریکا پذیرفته بودند 

ازینرو پیرامون نامبردن از محمداشرف غنی )احمدزی( و فرار وی، این گفتنی در آغاز آمد که هرجا 

فراموشی سپارندۀ   به  سخن از خیانت ها وجرایم اشرف غنی احمدزی در میان می آید، فراموش کننده و

در دیگران  و  نقش  ناز  با  وی  کنار  در  که  هایی  چهره  همان  یا  و   دستگاه،  لگدخوری    قهر  کرشمه، 

نامیدن   نادیده گرفتن عامل خارجی، شخصیت ساز،"متفکر دوم"  بودند، همچنان  وامتیازگیری، نشسته 

  د.وی، ره به جای مطلوب نمی بر



چیستی  برگهایی که در این سلسله از نوشته ها می آیند، موضوع  امید است بر مبنای این برداشت، در  

زمان  فرار وی بهتر توضیح شود. با این یادآوری که هنوز برای ارائۀ تصویر دقیق به  وکیستی و عوامل  

 .یافته و درخور توجه نیازداریم اطالعات بیشتر، نکات انتشار ناو

 

 

   احمدزی اشرف غنی   چیستی و کیستی               

 

مرکز شهرابوظبی  در  که  بسیاری   آدمی  از  گویند  است،  آرمیده  ظاهراً  عربی،  متحدۀ  امارات  کشور 

و  است  تلفونی  های  تماس  وی  مشغولیت  بیشترین  برد.  می  سر  به  آرامی  نا  در  و  رمیده    خبرنگاران 

خبری از   عکس وگاهگاهی شبانه دیدارهای پر رمز وراز دارد. در این اواخر که برادرش حشمت غنی  

، اما احتمال تداوم فعالیت هایی که طی چند سال در افغانستان انجام داد  او را به نشر سپرد، نشانی شد بر

چند سال پیش    . همچنان که تصدیق شد گوشت از ناخن جدایی ندارد. زیرا این دو برادردر لباس دیگر

ب  ناسازگار شده و بودند.  نامیده  دیوانه  واقع  در  در کارخود  همدیگر را  ها  دیوانه  ازهم تصدیق شد که 

 !هوشیار استند 

در اشتباهی  برداشت   ابراز  اگر  مطابق  که  است  اصالحی  کمک  سزاوار  باشد  داشته  وجود  این سخن 

و فرارغنی  و  کارکرد  وی   نگارنده،  فرار  برابر  در  وخارج  جامعه  سطح  در  که  واکنشهای  همچنان 

لقب داد،    2021جرایم جهانی که وی را فاسد ترین فرد سال    تحقیقات پروژۀ  و  تبارزیافت، بی مانند است 

 .بسیار زیبنده اش با توجه به نقش وی 

 فرار   اما یاد ما باشد که پروژۀ مذکور بیشتر بر  .است   2021پذیرفته میشود که این فاسد ترین فرد سال  

حکومت او سالهایی که تعفن فساد  وضعیت    نقش پیشینه و  عطف کرده است، نه براز نظر افتاده  این فاسد  

فاسدان در  تعدادی از    را دیدیم:  . بیدادی که سرانجام آناکثریت عظیم مردم را می آزرد و بیداد میکرد 

  میدان هوایی کابل سوی سرگردان، به  هزارانسان حیران و ینهلیکوپترها)چرخ بال( نشسته بودند و چند 

فغان و انواع   فریاد وآن هنگام به  پیش از وژۀ  جرایم جهانی  پر  در آبهای مدیترانه غرق میشدند.  یا  رفته

فاسد ترین  . پس این لقب  ، توجه نداشت به سوی غنی ودستگاه اش فرستاده میشد که فحش وناسزای علنی  

 مردم افغانستان پیشتر گرفته بود. را غنی از طرف بخشی از  2021فرد سال 

 .را با مالحظات "بشردوستانه" )فاسد دوستانه( پناه داده است   همسرش  او درامارات است و امارات او و

 .کی بود که کارش به چنین سرنوشت نکبت بار رسید  را دارا است و ه ییببینیم که این فاسد چه پیشین
 

 

                          



         

 شکل گیری ویژه گی های او  پیشینۀ محمد اشرف و                  

 

احمدزی  محمد اشرف قبیلۀ  از   کوکبه،  بانو  و  پسند خان  شاه     1328در سال    شاخۀ غلزایی  - فرزند 

 پدرش مامور یک شرکت ترانسپورتی در کابل و بعد در پاکستان بود. خورشیدی درلوگر تولد یافت. 

   -   مکتب ابتدائیه را در لوگر خواند ودورۀ عالی را در مکتب حبیبیه. در دانشگاه امریکایی بیروت   

لبنان در رشتۀ علوم سیاسی تحصیل کرد. همانجا با بانو روال عیسوی ازدواج کرد که بُعدی از ثمرۀ آن  

 دو فرزند است. دخترش با نام های مریم و پسرش طارق. 

 سمت استادی یافت. دوباره  1356 -1353تان در دانشگاه کابل سالهای  پس از بازگشت به افغانس

"رساله دکترای  رفت امریکا و به ادامۀ تحصیل و دریافت درجۀ دکتورا در رشتۀ انسانشناسی پرداخت.  

یا طرف توجه بودن اهل تحقیق را    جدی بودن    نام دارد که۱۹۰۱– ۱۷۴۷او »تولید و تسلط: افغانستان،  

در امریکا    1357پیش از کودتای ثور  همچنان بعدتر دارندۀ دو دکتورای افتخاری شد.  ندیده ام.آن    به  

 بود، همانجا بماند. 

طور معمول به عنوان    آمریکا بود و در این دوره به دانشگاه جانز هاپکینز آموزگار  ۱۹۹۱تا   ۱۹۸۳

در   1991درسال    کرد.حضور پیدا می سیبی رادیو بی  ش فارسی و پشتویهای بخ کارشناس در برنامه 

 بانک جهانی کار یافت. 

پس از تصمیم امریکا برای دورکردن طالبان و انتخاب حامد کرزی برای ریاست، اشرف غنی احمدزی  

نیز در قطار بازگشتی های "مهم" وارد تعامالت گردید و به عنوان یک افغان امریکایی روانۀ افغانستان  

است، آنرا    به عنوان مشاور اخضر ابراهیمی وظیفه داشت. اینکه چه مشوره داده  2002شد. در سال  

که به کار افتاده بود. سمت و سوی آنرا بوش پسر و آنجاهای دیگر    پایخ داد گردش چرخی توان  نتایج  از  

بسیار قددرتمند تعیین کرده بودند. در پیروی از حرکت آن چرخ، کوفی عنان، اخضر ابراهیمی و قد بر  

 افراشۀ مورد نظر، اشرف غنی احمدزی باید عمل میکردند.  

ومت مؤقت مشاور حامد کرزی بود و پست وزارت مالیه هم یافت. در انتخابات ریاست  غنی در حک 

 جمهوری حدود سه در صد رأی آورد. به عنوان رئیس دانشگاه کابل منصوب شد.  

از سال    او  که:  گفته شده است  هم  دولت خود   ۲۰۰۴این  در  و رئیس  از حضور  دانشگاه  داری کرد 

 .انتخاب شد  کابل

تهدید   تطمیع و  این هم است که حامد کرزی هنگام جلب و جذب،  اند  ننوشته  دراین زمینه  آنچه  را 

صاحب از شما جانبداری می کنیم به شرطی که  دیگران، با این درخواست مواجه شده بود که: کرزی  

 احمدزی در کابینه نباشد. کرزی آن پیشنهاد را پذیرف و بر دل احمدزی عقده نشاند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84


غنی که رئیس دانشگاه شد، بیشتر در امریکا می بود. برگشت رفت وزارت مالیه، بار دیگر خود را   

، مسؤول برنامه  ۲۰۱۰در سال  نیاورد.     اما رأی الزم   ،برای ریاست جمهوری آماده کرد 1388  در سال

چون به اصطالح "ماندنی"    .های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان شد ولیت ؤانتقال مس 

نبود، بازهم برای ریاست جمهوری اقدام کرد. جنجالی ایجاد شد. سخن از تقلب بود. عمرخیل از خیل  

کمپیوترچی ها که بالفعل بند دستش گرفته شده بود، سرزبانها افتاد. بندۀ قدرت، ریاست دوست بیقرار  

  هن کرده بود، با مسافرت عاجل جان کری وجنبش شکن عبدهللا عبدهللا در مقابل وی که توفان در د 

وزیر خارجۀ امریکا و نهادن کلوخ در آب  همراه با غنی  از بحران گذشتند و غنی شد رئیس جمهور،  

 عبدهللا بی مسؤولیت رئیس اجرائیه! 

بار دوم نیز چنین جنجالی رونما شد که بازهم غنی رئیس جمهور شد. تا اینکه در هلیکوپتر)چرخبال(  

! از یاوه های  برود خوست، اما تقدیر او را به ازبیکستان و باالخره به امارات عربی  رسانید   نشست که

 شخص خود ووی است. 

فراموش ما نشده است که پس از پایان کار حامد کرزی و آشکار شدن جلوه های  تصمیم رئیس جمهور  

نظر دانش اشتغال یافتند.  شدن اشرف غنی، برخی رسانه ها به چاق  سازی و فربه نشان دادن غنی از  

از آنجمله صفتی که بسیار شهرت یافت، "مغز متفکر" نامیدن وی بود. این صفت هرچند برای هموطنان  

  یا نقدی را فراهم کرد اما در بیرون از افغانستان او را با دیدۀ دیگر و   و  ، تمسخرما اسباب طنزگویی

 مطبوعات ویژه آنرا می  پذیرفتند.  پذیرش چنان صفات می آراستند ومردم متأثر از هنرمندی

"کارلوس پسکوال از نهاد بروکینگز در تشویق غنی اظهار داشت: "عقل، استعداد و ظرفیت فوق العاده  

   ".شود وی دبیر کل سازمان ملل متحد پس از کوفی عنان باشد غنی باعث می 

افغانستان ومردم به ستوه آمده از تداوم بیعدالتی های    موضوع، اما اشرف غنی برای  یکطرفاین صفات  

اقتصادی واجتماعی و لجام گسیخته گی "بازار آزاد" چه گفت وچه کرد. از کار کرد وی درمشاوریت  

کرزی و پست وزارت مالیه همین شاید بسنده باشد که پرزۀ فعال دستگاه حکومتی حامد کرزی و دارندۀ 

  2013شد مفاسد مالی بود. وقتی متیقن شد که رئیس میشود و اقدام او در سال  نتایج زیانبار امور مالی و ر 

جدی ترتلقی شد، وعده های داد که در ضمن به نکوهش سیاست های حکومت قبلی می پرداخت، منهای  

 شخص خودش.

 

 

 

 

 



 

 وعده های اشرف  غنی                                     

 پنهانی و قلبی(  -)زبانی                               

 

 کشش با   جذاب و

دو گونه    2013اشرف غنی که در کمپاین دوره های پیشین طرف توجه جدی نبود، در انتخابات سال  

 سر زبان داشت. در وعده ها را پیهم 

   می     نخست وعده هایی که بردل تعدادی از مردم، مخالفاِن رهبران جهادی و منتقدین حکومت کرزی 

  نشست.               

                               

                

 

 وعده های ایجاد تحول اقتصادی برای مردمی سالها به آن امید نشسته بودند، بذر امید میکاشت. 



  از هالند پس می گیرم" بگذریم، وعده های او: را از الف  وبیهوده گویی او که گل اللۀ افغانستان

زیجات  های شغلی برای مردم افغانستان" و اینکه سبداری خوب؛ یک اقتصاد پویا و فرصت "حکومت 

 برای سبزی کار و تاجر سبزیجات تمایل خوشبینی ایجاد میکرد. ؛باد را به اروپا صادر می کنمآجالل 

از هر    -در مسیر راه شمالی، مخصوصا درمسیر کهدامن    2013نگارنده در سال   السراج که  جبل 

فرصتی استفاده میکردم تا نظر مردم را بیابم، از پیاز فروشی پرسیدم که در فاصلۀ هر چند صد متر،   

 انبوه پیاز را می نگرم، خریدارهم دارید؟ در پاسخ شنیدم:  

یاری خوب شد، حاال انگور، بعضی میوه های دیگر و پیاز سر دست ما  وهللا بسیار کم. وضع کشت وآب

مانده. ببینیم که چه میشود، شاید اشرف غنی که وعده داده کاری کند. این پرسش ها را در مسیر راه به  

 سوی مزار شریف نیز داشتم. 

را کوتاه می کنم،    برعالوۀ این وعده ها، مرزبندی اش با رهبران تنظیم ها و وعده دادن اینکه دست شان 

با  برای بخش دیگر مردم حتی سیاسی اندیشان منتقد امریکا پذیرفتنی شده بود. زیرا آن تعداد مردم نیز 

پذیرفته بودند که رهبران پیشتر جهادی برای بهبود    از خاطرات پیشینه،  زۀ دیگرییاین برداشت ویا انگ

لند منزل ساختن خود و داشتن موترهای  و وضع مردم ظرفیتی ندارند، آنها برای جمع کردن پول، ب

قیمتی جهاد کرده اند. برای اینکار افراد تحصیل دیده ضرورت است واشرف غنی که وعده کرده تغییری  

 می آورد، کاری میکند.  

پذیرش همچو وعده ها همزمان با توجه به تحصیل او در خارج، اگر امیدی می آفرید، تعدادی هم تالش  

تحصیلکردگان "بیروکرات" را نشان میدادند که در دستگاه فساد پرور کرزی نقش  های زراندوزانۀ این  

با نتایج آشکار    فعال داشتند. همچنان نقش وی در وزارت مالیه و مشاوریت حامد  کرزی همراه بود 

. چنانکه آن وعده های وی را که  که بدبینی را در برابر وی بار می آورد   زیانبار وسزاوار اعتراض 

از رئیس جمهور شدن انجام میدهم، زیر سوال می برد. در عنوان دروغ های غنی به این  میگفت پس  

  موضوع بیشتر میپردازیم. 

 

 

 وعده های هراس انگیز      

برخی وعده های اشرف غنی همین که از دهنش خارج میشد، زشت و برای مردم افغانستان در مجموع  

  . وعده نکرده بود   ، با آنجام دادن آنچه کهبود. برخی هم دروغ  از همان آغاز نا خوشایند و پرمخاطره

 د. شتبارز آنها در معرفی غنی و داشتن تصویر  جامع از وی کمک کننده   اما حوزۀ عمل و

از وعده های هراس انگیز ومغایر با سطح و درک و فهم آنانی که با معیار های دانش عصر به سوی  

مقابله با ناهنجاری ها میروند و یا دانسته وعده یی را میدهند، وعدۀ رهایی زندانیان طالبان و با دلیل  



از یک قوم)پشتون(    بسیار سخیف وعقب مانده بود. غنی در صحبتی در قندهار گفت که اکثریت زندانیان

 استند. متعاقب آن وعدۀ رهایی آنها را داد. 

در حالیکه جای تردیدی نبود که اکثریت زندانیان توقیف شده در ارتباط با فعالیت های دهشت افگنانۀ  

طالبان، پشتون بودند، اما این واقعیت، بر بیناد نیازهای متعالی وتحول دهنده، می باییست به چرایی آن  

جذب بیشترین پشتونها را از سوی    عوامل جلب و   و دارندۀ این پیام می بود که زمینه ها و   تأمل میشد 

ریاست جمهوری،    طالبان و انتخابات  در  او  موفقیت  با  که  کند  دعوت  و  بشناساند  پاکستان،  رهبری 

ه  فراگیری کمپیوتر، و... روی بیاورند، ن تحصیل و تعلیم و  بیکاری ریشه کن شود وجوانان به درس و

تحصیل    اینکه شکار شبکه های دهشت افگنان شوند. سخنانی که معموالً مردم از درس خوانده گان و

 یافته گان انتظار آن را دارند.

اما اشرف غنی، با این طرح و وعدۀ زشت، اسباب نگرانی وهراس بیشتری را ایجاد کرد. زیرا راه  

راری موازنه! به زندان سپردن مردم از سایر  طالب و بالتبع برای برق  - حل او آزادی  زندانیان پشتون

با برابر کردن ده ها هزار جوان  زیر تیغ  تروریست ها انجام  ملیت ها واقوام معنی میداد؟! کاری که  

 گروه طالبان با کشتن و زندان سپردن آنها مشغول است. داد و 

قبیله یی    - ندۀ رویکرد قومی منظور اصلی اش، نشانده   این سخنان اگر هراس انگیز بود، اما خواستگاه و 

و استفاده جویانه بود. زیرا تحریک منفی و گمراه کننده یی را درقبال داشت که شنونده ها به وجد بیایند  

و در انتخابات از وی جانبداری کنند. نه اینکه بیندیشند وبپرسند که چرا دهشت افگنی کردند وچرا این  

که ایجاد ذهنیت تروریسم ستیزی رامیتواند در پی داشته    این دهشت افگنی ایجاد شده است. پرسش هایی 

باشد. اگر چنین میکرد همان بیشترین شنونده ها میتوانستند از سخنان خوب و دورنما دهنده مستفید شوند  

 وآموزش ببینند. 

  مثالً اگر میگفت: جای تأسف است که بیشترین زندانیان پشتون استند. باید فرزندان مان را نجات دهیم . 

نگذاریم که هم مرز بودن با پاکستان، بیکاری، مفاسد... بیشترین افراد اقوام ما را در معرض استفادۀ  

 تروریستی  قرار بدهد. 

اما جای تأسف این بود که وی دارندۀ موضع ضد دهشت افگنی نبود. نبود چنان موضع که به دامنۀ  

 این موضوع بعدتر می پردازیم.  خسارات، تلفات و آسیب های جبران ناپذیر جامعه افزود. به 

این لغزش های غنی را گزارش های حاکی از تعصب و رفتار زشت و تهدید آمیزی که در محیط شایع  

شده بود، صحه می نهاد. از جمله همان سخنی که باری برای یکتن از جهادی های پیشین تاجیک تبار  

زنگ تهدید عملی را به صدا   رج میکنیم"که شما را بزور خارجی یا بزور مردم از کشور خاگفته بود "

   می آورد.

 



 

 معیار گزینش و برخورد با معاونین   

 در انتخاب معاونین و رفتار با آنان نیز کارکردی داشت معامله گرانه. 

عبدالرشید دوستم را که قاتل و نامطلوب می نامید، معاون اول نامزد کرد و سرور دانش را معاون دوم.  

با چنین گزینش آرأ طرفداران آنها را کمایی کرد. هنگامی که جنجالهای قدرت جویانۀ بقایای جمعیت  

اشرف غنی    اسالمی افغانستان اوج گرفت و یک تن از تشنه گان ریاست جویی ضیأ مسعود به سوی

روی آورد، غنی دست او را بلند کرد و گفت تا دیروز سه برادر بودیم و حاال چهار برادر! بعد هم به  

 او سپرد دفتری را با عنوان حکومتداری خوب! 

در اینجا این موضوع شایان یادآوری است، در جامعه یی که توجه به استعداد ساالری مفقود باشد و  

یافته باشد، رویکرد به "رهبران    قبیله با تمام   عنصر قوم و  رجعت شناخته شده اش کشش و جذابیت 

قومی" پولدار و پیـــرودار سکۀ روز میشود. اما اشرف غنی در همان سطح از وعدۀ تعادل و حکومت  

متشکل از اقوام نیز عمل نکرد. عبدالرشید دوستم که متوجه شد، النه های تروریستی در شمال و آنجا  

فوذ وی زمینۀ جلب ارآ به غنی را فراهم آورده بود، گسترش می یابد، از مقابله با آنها  ها که از یمن ن 

گفت و بعد از حضور موانع در ریاست جمهوری. یعنی در واقع ابراز داشت که غنی نمیخواهد النه  

های رو به گسترش در شمال سرکوب شوند. دوستم وقتی این را هم افزود که "رئیس صاحب جمهور"  

وره وحرف های چند تن از نزدیکان خود گوش میدهد، قبر خود را کند! چه پس از آن برایش  به مش 

دامی نهادند که کشته شود، اما زنده ماند. بعدتر از آن موضوع کار دیگر، "تکلیف ایشچی" چاق  شد.  

  دوستم رفت ترکیه. تا زمانی درآنجا بماند که شورش های فاریاب و جوزجان به حرکنت جدی تبدیل 

شد. با پایان شورش وظیفۀ دوستم در همان محدوده پایان یافت وکسی نگفت که معاون اش چه شد. فقط  

 باری خانم اول کشور روال غنی )بی بی گل( از حصر خانه گی او خبر داد.

دست آن ریاست جوی دیگر، ضیأ مسعود را که روزی با چیغ زدن بلند کرده بود، چنان از کار بگرفت  

ی ضیأمسعود به سوی دفتر کارش میرفت، کارمندی پائین رتبه مانع  ورودش شده و برایش  که گویند وقت

گفت، "صاحب شما موقوف )برطرف ( استید."چون تالش کرد "رئیس صاحب" را ببیند، رئیس صاحب  

 وقت نداشت. 

و  معاون دیگر، سرور دانش که از دست رفتن چوکی دو تن را دید، با آرامش حفظ معاونیت، خاموشی  

 بلی گویی را ترجیح داد.  

در تمام این گزینش ها که زمینه های موجود فریب خوردن در وجود خود معاونین نیز نقش داشت، غنی  

مانند کرزی، تشدید اختالفات رهبران جهادی را نیز مطمح نظر داشت. این  زمینه های مساعد همکاری  

ران و زیربغل گرفته گان غنی، در چنین  معامله گرانۀ خود فروشان را که در نظر می آوریم، همکا



معامالت همه مقصر استند. بطور مثال رشید دوستم هنگام عهد وپیمان و صفت اشرف غنی، هرگز  

تعهدی از او نگرفته بود که در چهار سال ریاست جمهوری شما )غنی( و معاونیت من)دوستم( توجه  

ل را در وجود تعداد دیگر میتوان تعمیم داد.  جدی به مبارزه با  دهشت افگنی داشته باشیم. چنین تعام

مبارزه با دهشت افگنی مفقود بود. دوستم در عمل با آن خطر مواجه شد. در مناطق مرکزی کشور،  

برخالف پیشینه ها که کوچی ها با پایمال کردن اراضی زراعتی آسیب میرسانیدند، در زمان کرزی و  

با سالح و آتش سوزی مردم هزارۀ مناطق را زجر میدادند،  به ویژه غنی، وسیلۀ فشار طالبان را گرفته  

 سرور دانش چین در جبین نمی آورد. 

اما خواستگاهی را که در وجود غنی میتوان نشانی کرد و در باال از آن به عنوان کارهای در نظر  

ری حلقۀ  با برنامه، یا وعده داده نشدۀ که در دل خود داشت، یادآوری شد، شکل دهی و شکل گی  - داشته  

مخصوص است که بعد ها به ویژه در چهرۀ سه تن، غنی، محب، فضلی و حلقات متمم آنها ایجاد شد.  

سهمیه بندی برای والیات برای  فارغ های مکاتب برای کسانی که به دانشگاه میرفتند در جای سطح  

 ایش نهاد. نمره های کانکور، گزینش افراد، و... گوشۀ دیگر از این چهرۀ هراس آور را به نم

آنها افغانستان زخمین  و مردم محتاج به رشد وتغییر سالم را دراذیتگاه فرو بردند که آن وعده های  

دولت  سازی، در عمل به دلیل نبود تصمیم و ارادۀ مبارزه با دهشت افگنی، نتیجۀ تابوت سازی را بار  

 آورد. لقبی که غنی از سوی مردم دارندۀ آن شد. 

   

 دو اشرف غنی                           

تاریخ چند سال صحبت، برداشت، انتظار، کارکرد و نقش وی در افغانستان، دو اشرف غنی را نشان  

 میدهد. 

غنی افغان. کسی که چند سال از کودکی، مکتب ابتدائیه و عالی را در لوگر و کابل دید وسه سال هم تدریس   -1

 کرد.

 غنی امریکایی شده.  -2
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برداشت نگارنده این است که آنچه اشرف غنی احمدزی، در افغانستان فرا گرفت، از سطح  

کتاب های مکتب فرا نرفت. آموخته هایش نه تنها فراختر نشد بلکه آن اندکی را هم که فرا  

گرفته بود، به فراموشی سپرد و یا طی زمان با اشتباهات در هم آمیخت.آنچه اگر از نشریات  

ر بیروت که هنگام تحصیل وی اندک نبود، دیده باشد، احتمال دارد، شوقی، لحظه یی  فارسی د 

 بوده و فاقد مطالعۀ منسجم. 



در چنین موقعیتی اشرف غنی احمدزی تنها نبود و نیست. اگر قرار باشد به کار ویژه یی در   

کرد که سرنوشت  این زمینه  توجه شود و نتیجۀ تحقیقی فراهم آید، کسان بیشماری را توان سراغ  

لبنان،    -مشابه داشته اند. اما در مقابل کسانی را هم اندک نداریم که اگر روانۀ تحصیل به بیروت 

کشورهای  اروپایی و یا امریکا و... شده اند، طی مطالعۀ مداوم وانس با زبان مادری، اندوخته  

د شریف و شجاعی را  های پیشین را غنا بخشیده اند. به یاد می آورم دو شخصیت دانشمند، جنی

که نخستین در بیروت همزمان با احمدزی درس میخواند و شجاعی در آلمان تحصیل کرده بود.  

آنها اسیستانت استاد آگاه و با مطالعه سید بهأالدین مجروح، استاد مضمون فلسفۀ ما بودند.استاد  

یخ منطقه را  جنید شریف همراه یک تن از استادان مؤرخ هندی نیز حضور میرسانید که تار 

تدریس میکرد. آنگونه که عادت برخی محصلین بود، در حاشیۀ درس، به بحث و صحبت های  

حاشیه یی، شاید ابراز معلومات خود و یا جست وجوی بیشتر موضوع حتا خارج از مبحث می  

پرداختند. با گذشت زمان به یاد می آورم دانش آن دو استاد را پیرامون ادبیات، شعر، فلسفه،  

ریخ و آنروزی را که استاد مجروح وهر دو اسیستانت، نمیتوانستند برای تدریس به صنف ما  تا

بیایند، پس از اشرف احمدزی خواهش شده بود که محصلین را مصروف بسازد. آنچه یادمانی  

شد و اینجا از آن می آورم، سخنان بی ربط اما گونۀ سیر کردن های غنی بود به سوی محصلین  

 ید فیسلوفانه می پنداشت. که وی آنرا شا

مرحلۀ دیگری از زنده گی برایش آغوش گشوده  در جوانی  این کمبود وی از آنجا ناشی شد که  

 بود. 
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وقتی این جوان منظور نظر در بیروت در یک دانشگاه معروف امریکایی درس خواند، ازدواج  

ره، فضای خانواده نیز از او می طلبید  کرد وصاحب فرزندانی شد، افزون بر نیاز درس روزم

که انگلیسی صحبت کند. حدود سه سالی را هم که دانشگاه کابل در علوم بشری تدریس میکرد،  

از جمله کسانی نبود که در نشریات دانشگاه و یا نشریۀ ادب فاکولتۀ ادبیات وعلوم بشری مقاله  

شد. در ایام تعطیل دانشگاه نیز  و نوشتۀ تخصصی، جدی وچشمگیر از وی روی انتشار دیده با

بعدتر در  همه از وی انسانی بار آورد که    روانۀ خارج بود. رفتن به امریکا، درس، کار همه و 

با انتشار نوشته هایش به زبان انگلیسی  فضای سیاسی ناشی از تهاجم شوروی به افغانستان،  

ی چیزی میگفت، انبوه مواد  در برنامه های رادیویی پیرامون تهاجم شورو  خواننده داشت و اگر

 مورد نیاز، روزانه در امریکا در اختیار وی بود.  

این اشرف غنی دارندۀ همسری که امریکایی شد، همچنان فرزندان امریکایی مانند همسرش  

خودش کارمند امریکایی مؤسسات آموزشی و   . هیچکدام به زبان فارسی ویا پشتو هم بلد نبودند 



ذهنی   وشخصیت  بود  گرفته  فرا  وامریکا  بیروت  در  آنچه  از  جهانی،  بانک  در  کارمند  یا 

واحساسات او را شکل داده بود، بهره میگرفت. در این زمینه گفتنی است که اگر شخصیت  

از جمله    رهای مهم و سازی های مورد نیاز دپلوماسی و آماده سازی افراد برای گماشتن به کا

به حکومتداری را هم در نظر بگیریم با توجه به آنچه در امریکا و به عنوان یک امریکایی ایفا  

میکرد، اگرتهمت "دومین مغز متفکر" اهانت به اهل تفکر بیابیم، در پذیرش گوشه ها و یا بخشی 

یک تن ازدوستان    وکینگزکارلوس پسکوال از نهاد برازاین سخن جای تردید نتواند بماند که از  

شود وی  : "عقل، استعداد و ظرفیت فوق العاده غنی باعث میاحمدزی در بارۀ وی پیشتر آوردیم 

 " .دبیر کل سازمان ملل متحد پس از کوفی عنان باشد 

آن   انجام  در  اش،  شده  امریکایی  اما  افغانستانی،  خاستگاه  با  میتوانست  غنی  میشود،  تصور 

در ملل متحد، موفق باشد. تا آنجا که میدانیم عهده دار بودن آن سمت  در ملل متحد   ماموریت 

دشوار نیست. در کنار نظارت بر کمیته های مختلف، رئیس ملل متحد، در بحرانی ترین اوضاع،  

بر فیصلۀ و یا نتیجۀ سازشهای زورمندان جهانی صحه میگذارد. حتی اگر کوفی عنان می بود 

نهادند. که جلوۀ کوچکی   با تهاجم در عراق را نشان داد ولی مهر بر دهنش  از عدم همنوایی 

اشرف غنی هم برای وطنداران ما که با دیدن وی در آن مقام دل خوش میکردند، زمینۀ دلخوشی  

 بود و هم برای امریکایی ها و بهره گیری از اطالعاتی که در امریکا اندوخته بود. 

ر چار چوب تصامیم ایاالت متحدۀ امریکا و عالیق خودش  و د   2001اما وقتی پس از سپتمبر 

رهسپار افغانستان شد، اندوخته هایش کمک کننده نشد و آنچه به عنوان افغان انجام داد، بینی خود  

وهوادارانش را برید. چند نمونه از کمبود او که زمینه های تمسخر را فراهم کرد، با توجه به  

 ی به نظر می آید.ویژه گی زنده گی او کامالً طبیع 

 

 را "دعای قنوت"بخوان                                

 

آن مواردی که بیشتر سر زبانها و رسانه ها افتاد و با تمسخر مواجه شد را کم و بیش همه اطالع 

 داریم. اندکی را می  آوریم.

 شده، نواسه های خدا نامید.  وقتی حسین، نواسه های پیغمبر اسالم را از روی متن نوشته -

"جالله"للا َجل   جاللُه )بزرگ است قدر و جالل خداوند( را که پس از بردن نام او یاد میکنند، اشتباه کرد. همچنان  -

 . صلی_للا_علیه_والسلم" در جای "صالی صلم

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXTRSee0D2HzjqhShC3t9riYa7ldUTj0t2cuCacs3p5FAZ_Wk3-1xgok74T7M58d_v572h4p1LRqT5fNNnylBqX434FUQBP1MPmmeTbhllLCtuFRaXJIieKd_OumMXsGN1_vDfXL2wPBFpYKmsbEIylI-1M2sunTC64bvNTXWHhuaLkp4fj15dmRrKJ75sHciRP26gGZTGI3FooVY_apaO2&__tn__=*NK-y-R


هنگام ادای نماز مصلحتی وناگزیری، وقتی در جای به رکوع رفتن میخواست سر به سجده  -

بگذارد، گناهش نبود. زیرا پیشتر توضیح دادیم که در دور دوم زنده گی اش نماز خواندن و  

 موارد و اطالعات آشنایی پیشین را هم از دست داده بود. سایر

 

 

 

فغانستان همواره حضور داشته است. یکی از نمونه هایی  ااستفادۀ سؤ از دین و دینداران در تاریخ    

اطالعی از ارکان دین، به تظاهر می پرداخت و رسانه های عصری به موقع به آن توجه می    بی  که با

 است.  یافتند، اشرف غنی

 

وقتی قرار شد رئیس جمهور مقرر شود و یا انتخاب، فرصت جبران  فراگیری آن نیاز ها را چنانکه  

برخی ازسایر رهبران داشتند، یا نداشت و یا آنرا جدی نگرفت. این چنین بود که وقتی در انتخابات سال 

به پرسش ها پاسخ بگویند، عبدللا در برنامۀ تلویزیونی در برابر خبرنگاران    قرار شد، غنی و  1398

گروه همکاران غنی از عدم شرکت وی  خبر دادند. افواه و شایع این بود که تیم انتخاباتی و همکاران  

ی می تازد که اطالعات و غنی اطالعی دریافت کرده بودند که عبدللا عبدللا در بخشی از مشاجره بر  

از ا نداری. در همان روز ها غنی طی صحبت های  نیز  اسالمی  بسیار خود  سالم شناسی واطالعات 

یادآوری کرده بود. ناقالن گوش به خبرهای جالب  گفتند که عبدللا در آن مشاجره تلویزیونی در نظرداشت  

از غنی بپرسد که اگر مسلمان استی واطالعات اسالمی هم داری، لطف کرده دعای قنوت را بخوان!  

در مکتب و    ن و تعدادی از بچه ها،ا بیاموزد چنانکه مآشکار است که غنی در وقت کم نمیتوانست آنر

نپذیرفتن برنامه ولغو آن بود. دعای قنوت را که    مسجد جامع کلوله پشته آنرا آموختیم. پس بهترین پاسخ

یادآوری کردیم اینرا هم بگوئیم که یاد داشته گان دعای قنوت و آنانی که بلبل وار و یا طوطی گونه هم  



ودند و در رهبری حکومت های با تظاهر بر"فهم دینی" نشستند ویا همکاری کردند، آنرا فرا گرفته ب

 خیری نصیب مردم و وطن نکردند. 

چند مورد دیگر از کمبود وی که فراگیری های دوران متعلمی و یا مشورۀ مشاورین را هم نمیتوانست  

 ثال: صحیح ابراز کند، نیز از همان ظرفیت غنی افغان ناشی شده است. بطور م

در سمنگان. شعر فاریابی: "نه کرسی  در تاجیکستان گفت که ایرانی ها زبان فارسی را از ما دزدیده اند.  

   !هفت کرسی اندیشه فلک زیر پا کندفلک نهد اندیشه زیر پای"را چنین خواند:   

مرزهای  مسألۀ بسیار مهم یا حضور خونبار دهشت افگنی طالبان را که به چاره جویی جدی و تعیین  

 مشخص نیاز داشت، در سطح مسخره تر "برایتان آیسکریم" میدهیم، فروکاست. 

اما گاهگاهی بر زخم ها بیشتر نمک می  پاشید و پای از گلیم بیشتر دراز کرده و در بارۀ خداوند هم به  

ترور    داوری می نشست. همان یاوۀ برائت دهنده اش را به یاد بیاوریم که ریختن خون جوانان، قربانیان 

بگیره، پارچه پارچه شوند، اینی امتحان الهی ره  خون مردم سرک ها  )" ودهشت را امتحان الهی نامید.  

 "(است 

واکنش مادری را به یاد می آورم که دست بر سرنهاده وضمن دعای بد در حق غنی و همکارانش،  

 میگفت " بچه های خودتان را برای امتحان الهی بیاورید" 

این نمونه ها که نه تنها زمینه تمسخر وحتی تاخت و تاز همراه با توهین وتحقیر را برای او بار آورد،   

برای نگارنده از جانب دیگر پرسش انگیز بود که اگر وی را دیگران بر بنیاد داشتن شفر ویژه ماموریت  

تقصیری که بر شانۀ وی نیز باید    دادند که برو افغانستان و این وظایف را انجام بده، واقعاً مقصر استند. 

حمل شود. زیرا وی خود و نارسایی خود را میشناخت. این هم واضح بود که برنافهمی وی از بسا  

موضوعات افغانستان، گرفتن تسبیح در دست و لباس ولنگی دارندۀ منظور در سر نمیتوانست ونتوانست  

 پرده بکشد.  

احد اما ظرفیت های متفاوت و شخصیت دوگانه بود. کار در اما مقصد ما این است که غنی دارندۀ نام و

امریکا برای وی سهل بود تا کاری که در تاریخ افغانستان خیانت اش فرار بی مانند را بیان میکند. در  

وی را با خلیلزاد یار دانشگاهی اش در نظر گرفت. زلمی    جوانب مقایسه ییاین زمینه میتوان تا حدودی  

عالیق بومی، طالبان دوستی، همه احساسات وعالیق محفوظ ماندۀ خود را به نمایش    خلیلزاد باتوجه به

نهاده است، اما هر چه را با مهارت وخیانت انجام داد، برای مقام آشکارا و رسمی وزیر و رئیس شدن  

در افغانستان اقدام نکرد. هرچند گاهگاهی با توجه به وضعیت ملک بی صاحب، از او می پرسیدند که  

 د را برای ریاست جمهوری افغانستان معرفی نمیکنید؟!خو

 

                  



 

 آیا غنی کمبود ها ومعایب خود را میشناخت                         

 

پذیرش این احتمال که او نارسایی ها، کمبودهای معرفتی و آشنایی بسیار محدود اش را که از آن به  

عنوان درس های دوران مکتب یاد کردیم، نمی فهمیده است، دشوار است. اما تمایالت جنون آمیزقدرت 

سخنان و    جویی، ماموریت یافتن او برای افغانستان و مالحظۀ ناهنجاری های دیگران، محدود شدن 

 مصاحبه در سطح شعار و وعده های غیر مسؤالنه ومفت، حضور چاپلوسان و مداحان، شکل گیری 

تصمیم رسیدن به ارگ را در سرش شکل داد. در نتیجه نارسایی ها و یا نافهمی خود را کوچک شمرد  

 و یا فراموش کرد. 

ز خود راضی تر بار آورد.  شخصیت  سازی تا مرز"دومین مغز متفکر جهان" او را بیشتر اغفال و ا

عقل قاصرش با محدودیتی که داشت، مجال اندیشیدن به او نداد. نیندیشید که میتوان نام روال سعاده را  

 بی بی گل نهاد، اما نمیتوان بر آن نیازها و ابزاری چیره شد که مقام ریاست میخواهد. 

اب و محدود تر کرده بود و از آن  ویژه گی دیگری که دیدگاه وکلیت هیأت فکری و رفتار  او را مج 

موضع به قضایا میدید، ساختار ذهنیت قبیله یی حاکم بر وی بود. ساختاری که درس در بیروت و رفتن  

دیدگاه و رفتار بر خاسته از آن، حصارضخیم و   این  در امریکا، سبب گسستن ازآن برای وی نشد. 

کم بر غنی توجه نشود، هر نوع سعی در  وخیمی پیرامون امکان رشد وی کشید. اگر به آن ویژه حا

 جهت ره بردن به سایر ویژه گیهای شخصیت غنی، نتیجۀ مطلوب را در دسترس نمیگذارد. 

چنان وضعیت و عالیق محدود سبب شد که عقب مانده گی های خود را توجیه کند و با در پیش گرفتن  

 چهره اش را نشان بدهد.  ،زیانبارو وم محتمعکوس، تحول با نتایج   رفتار قبیله یی، رویکرد به تغییر و

چهره می نمود. از    Liveعدم رشد و نارسایی های غنی بیشتر در مصاحبه ها وسخنرانی های زنده  

برای   پیشتر  اش  نزدیک  اندک صحبت جدی شود، همکاران  او  با  میشد  قرار  اگر  که  بود  همین رو 

ت که در آن از موضوعات افغانستان،  مصاحبه کننده خط ونشان می کشیدند. اگر سخنرانی زنده داش

 تاریخ و فرهنگ  صحبت میشد، یاوه ها و چرندیات را با شعار می آمیخت. 

در حالیکه در گذشته ها امیران و شاهان در این زمینه به گونۀ دیگر بودند. امیر حبیب هللا "سراج..."  

پدر   داشتن  وجود  بود(  سواد بیبا  گرفته  فرا  را  غلط  نوشتن  اندک  روزگار  ،  )که  رسم  از  استفاده  با 

موضوعات مهم برای آموزش را از آموزگاران می آموخت. اگر مالها ومولوی هایی را در جایگاه  

آموزگار آنوقت می یابیم، گذشته از اینکه آنها "پنج کتاب" را حتماً میخواندند، در قلمرو بیشتری برای  

هللا خان فی المجلس آیت وحدیت و شعر را در  فراگیری اطالعات دینی وحتی ادبی قدم می نهادند. امان  



سخنان خود می آورد. تراویدۀ حبیب هللا"خادم..." همان بود که در کوزه داشت . محمد نادرشاه، برای  

رسیدن به اهداف و ابراز عالیق سخنان سنجیده و دپلومات مأبانه را رعایت میکرد. محمد ظاهرشاه که  

زبان فرانسه یی محشور بود، کسانی را داشت که برایش سخنرانی  در بازگشت به وطن، مدتی بیشتر با  

را مینوشتند و در صحبت زنده با مردم هنگام مسافرت هایش مشکلی نداشت. در ضمن اگر امیران  

 وشاهان پیشین مشاورینی داشتند که زیاد نبود، از مشورۀ آنها بهره میگرفتند. 

 اما اشرف غنی چه کرد؟ 

زمینۀ  د خیل کبوتران رنگارنگ از مشاوران پرداخت و مانند حکومت کرزی  غنی با وجودیکه به ایجا

فراهم کرد، اما شاید به ندرت از مشورۀ آنها بهره گرفت. او نیاز به مشوره  را  برای آنها  پول دهی  

گیری و وقت آنرا گویا نداشت. اصالً در پی فرا گیری از مشاورین نبود.  یکی از دالیل مهم آن خود  

نارسیسم( حاکم بر سلوک این عنصر بدبخت بود. خصوصیتی که پایبندی وی را به رفتارهای  شیفته گی) 

 دیکتاتور منشانه مستحکم تر میکرد. 

روغن دادن به وی( را    وقتی متملقان، مداحان ومعاونینی )نظیر سخنان سخیف امرهللا صالح در رنگ و 

 می شنید، میگفت، منم وتلوار ومیدان! 

کتاتورمنشانۀ وی گفتیم، باری عکسی در مطبوعات انتشار یافت که غنی رئسای دو  در باال از رفتار دی

مجلس  را نزد خود خواسته بود، ترتیب چوکی ها، گذاشتن میز و رفتار ودیدار وی با آنها چنان بود که  

 گویی به مامورین پائین رتبه دستور میدهد.  

ش و دشنام بر وی باریدن گرفت. اما غنی  چنین بود که روز تا روز باران اعتراض، نفرت و حتی فح

این صفت را نیز داشت که با وجود اطالع از همه نارضایتی ها حتی چنانکه خودش در مصاحبه یی  

 گفت از دشنام ها هم اطالع داشت و کار خود را میکرد.  

عروس  گویند محفلی عروسی آراسته شده بود و نوازنده های دهل و صرنا همراهان داماد را تا خانۀ  

همراهی میکردند. تعدادی از زنان نیز از روی بامهای خانه ها این صحنۀ پرجوش و خروش را میدیدند.  

صرنی نواز با ظرافتی به دهل نواز حالی کرد که آن بام را نگاه کن! دهل نواز هم با صدای دهل به او  

 ام داد.انج غنی همان کاری که در دل داشت  فهماند که من دیده ام تو کارت را کن! 

   

 

 

                                

 



 حلقۀ سه نفری                                

                    

      
 غنی و دو تن ازنزدیکترین افراد حلقۀ خائنان)محب و فضلی(                   

 

حلقه یی را از افراد راز دار جمع    به ارگ، بزودی شایع شد کهاو  راه یافتن  رئیس شدن غنی و  پس از     

ن و وزرا، در فکر قانون و مولفه های از این دست نیست.  ی کرده با آنها تصمیم میگیرد و در قصۀ معاون 

در رأس حلقه از دو تن جوانان آشنا با کمپیوتر  حلقه و شبکۀ مافیا گونه به تدریج گستترش یافت و بعد تر  

که مانند خود وی متعصب و فاقد رفتار وافکار مورد نیاز برای افغانستان بودند، نام گرفته میشد. این  

شهرت یافتند. البته عناصر  به حلقۀ فساد گستر وخبیثه  فضلی  محمود  های حمدهللا محب و  تن با نام    دو

دیگری نیز وارد تشکیالت اعالن ناشده بود که در پیاده شدن برنامه ها سهیم بودند. سالم رحیمی، وحید  

 عمر، متین بیگ، نورستانی و دیگران که شبکۀ آنها شکل مافیایی را گرفته بود. 

احساسات غنی بود: انحصار قدرت، تنگترکردن    شد، بُعد واقعاً موجود در هیأت عالیق وآنچه عملی   

 بی احترامی به دیگران.    قدرت در حلقۀ خبیثه، بی اعتنایی و 

و    همین سه تن و دارخیانت  فساد زایی های کم مانند و شهرت یافته در سطح جهان، بیشتر محصول   

دلیل ایجاد رشته های خویشاوندی ورازدارنه به عنوان "یازنه ها"  دسته یی است که برخی از آنها به  

 نامیده شده اند. 

 یازنه هاشبکۀ در بارۀ                                       

در راستای اشاره به موارد فساد و نقش تشکیالت ویژۀ غنی ، گونه یی از روابط جلب توجه میکند که 

 نده گان می آوریم: آنرا از قلم یک تن از نویس

 د. خسربره جمهوریت مهره های اصلی فساد و انتقال قدرت به شبکه حقانی بو -"شاخه یازنه 



سالم رحیمی سرشاخه جمهوری یازنه ها یکی از عوامل عمده طالبان و استخبارات پاکستان در درون 

بعد ها محب و فضلی  ارگ بود، محب و فضلی را هم رحیمی در ابتدا وارد حلقه فساد در ارگ نمود و  

از همه پیشی گرفت ، اگر یک روز یکی از این ها محاکمه شود راز و رمز انتقال قدرت به شبکه حقانی  

و سرنوشت میلیارد ها پول دزدیده شده معلوم می گردد ، بدی کار در این است که اینها میلیارد ها دالر 

بخش از رهبری طالبان را با انتقال قدرت و گری می کنند و هم  را در اختیار دارند هم در خارج البی 

 . دادن پول تطمیع کرده اند 

پدر سالم رحیمی مولوی خطیب قوماندان یونس خالص در والیت فراه بود که بعداً همه طالب شدند و  

 سالم رحیمی در پاکستان بزرگ و مکتب رفته است، با طالبان و استخبارات پاکستان ارتباط داشته است 

. 

یازنه ها نقش زلمی خلیل زاد و حامد کرزی را در تقویت شاخه درانی ها به رهبری مال برادر  گروپ  

ضعیف کردند و به خاطر که فساد گسترده آنها پنهان بماند قدرت را به شاخه حقانی که وابسته به پاکستان  

 . است تسلیم نمودند 

انسوری یازنه فضلی و فضلی یازنه نادرنادرى یازنه سالم رحیمى، سالم رحیمى یازنه چخانسورى، چخ

 ... حمدللا محب و قیوم رحیمی برادر سالم رحیمی

اینها بیش از حد دزدیده اند، خارج از تصور در فحشا غرق بوده اند و تاجایی مسؤول گرسنگی مردم 

 . افغانستان همین ها و امثال همین ها اند 

ها و اوزبیک ها را هرگونه که میخواستند اینها با انحصار قدرت و ثروت سران تاجیک ها ، هزاره 

فیسبوک حسن علی  )." جراحی و خصی می کردند و هر روشنفکر مخالف را هم خریداری می کردند 

          ( 2021دسامبر  26عدالت. 

تا حال چند تن از همکاران حکومت های پیشین نیز در بارۀ کارکرد های حلقۀ اصلی شهادت هایی داده 

 اند 

 در بارۀ فضلی:  غنی  حکومت همکاران از هپایند خالد

گرفت و اداره امور ]دفتر اجرایی رییس  های زیادی از طرف ارگ ریاست جمهوری صورت می مداخله"

خانه  بان قدرت« بود، با یک پست در سطح کابینه[عمالً وزارت   جمهور که نام مطلوب رییس آن »دروازه

   ( ۱۴۰۱ -۳۱ سرطان )را تصاحب کرده بود."

  

  در  فساد  که  است  شده   مدعی   نیوز  آریانا  با  ویژه   گفتگوی  یک  در  مالیه  پیشین  وزیر  زاخیلوال،  عمر  حضرت

  ها   میلیون  تا  یکصدهزار  از  مالیه  وزارت  هایکرسی  حتی  که  جایی  تا  بود  رسیده   اوجش  به  غنی  اشرف  حکومت

 شد. می   وفروش خرید امریکایی  دالر



خواهد  داند و از حکومت سرپرست میگسترش فساد را انحصار قدرت در حکومت اشرف غنی میآقای زاخیلوال دلیل 

 تا از انحصار قدرت جلوگیری کنند زیرا انحصار فساد را به وجود میاورد. 

 "شد.صد هزار و یک لک فروخته می  ها دالر، پنجها میلیونگفتند که کرسیماموران گمرک به من می"وی گفت: 

 

 فساد اخالقی                                 

 

از ویژه گی های دیگر گروه غنی و یارانش، شایع شدن دل آزار بی بند و باری اخالقی، زیر فشار  

 دختران همکار و پیشرط های استفاده جویانۀ جنسی برای استخدام کارمندان زن بود.  برخی از نهادن 

دیگر فساد گسترده و فحشای لجام گسیخته در درون ارگ را  وزرا و مأمورین بلندپایه ارگ یکی از پی "

 ! افشاء می کنند 

امروز بانو نرگس نهان، وزیر پیشین معادن و یکی از افراد نزدیک با روال غنی در یک برنامه سپیس 

رازهای   ،پایه قبلی ارگ و سپیدار مدیریت می گردید   که از جانب مأمورین بلند    تویتر به صورت زنده  

آزار و اذیت جنسی، سکس در بدل چوکی، ترویج فساد و فحشا را افشا نموده و در مورد آزار و اذیت 

نامبرده   ۀبه گفت  . دختران توسط دوستان و مشاوران اشرف غنی احمدزی به صراحت اظهار نظر کرد 

 . گرفتند طور سیستماتیک مورد آزار و اذیتهای جنسی قرار میه  یک تعداد دختران جوان ب

 . پایه ارگ و سپیدار یکی از پی دیگر در مورد فساد و فحشا اظهار نظر می کردند  بته مأمورین بلند ال

ارائه   کاش آنها در زمان ماموریت خود چنین افشا کاری می کردند و اکنون هم بد نیست امیدوارم با  

در بدل چوکی شده اند و یا    که وادار به سکس  یو مدارک ادامه دهند و چه خوب است که دختران   اسناد 

سکوت خود را بشکنند و همچنین وکالی پارلمان که در    ،مجبور به سکس با تهدید ترک وظیفه شده اند 

آیند  بیان نمایند ه  بدل سکس به عضویت پارلمان رسیده بودند برای عبرت  حسن علی  .")گان حقایق را 

    (  17- 1- 22عدالت 

در حق زنان معیوب آگاه نبود. اگر نبود، چه عنوان ولقبی میتوان   ایا غنی از ظلم و جنایت و دامنۀ فساد 

  2020بر او نهاد؟ گزارش حاکی از چنان جنایت در سطح جهانی و تبصره پیرامون آن در ماه آپریل سال  

 انتشار یافته بود: 

                 

 آیا جنایت نیست؟                                
 

 



                  

 

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول  

در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی  

 نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید. 

( در نیویارک 2020آپریل    27، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه)  dpa به نقل از آژانس خبررسانی آلمان

نان درکابل( اعالم داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ چ)هم

 سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند." 

مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری در این گزارش درحالی که از بی  

 شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز  

م مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده به نمایش نهاده است که هنگا

 اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر 

بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد،  

 نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.  آنرا

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود.  

امتیازگیران   حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست.

پوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است،    و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده و

چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها  

و درد سرا شده ایم. شنیدن     افی رنج نویسزیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر ک

https://www.rangin-hamburg.com/s/cc_images/teaserbox_70072299.jpg?t=1588515319


چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی  

می  دارند،  معلول  و  معیوب  انسان  حتا  محافظت  در  که  وظایفی  اقل  حد  به  اعتنا 

   *                                      انجامد.

گرفته شده است. برای مراجعه  Human Rights Watch  ی: عکس از متن انگلیسی گزارشیادآور

منابع:  این  photos/video/2020/04/27/afghanistan-https://www.hrw.org/video- به 

abuse-systemic-face-disabilities-women . 

 

                                           * 
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 نقش زنان فساد گستر                                 

 

 
 

در سند باال میخوانیم که یک تن ار اعضای وابسته به حلقۀ سه نفری، برای مصارف روال غنی پیشنهاد  

و رئیس جمهور آن مبلغ را پذیرفته وامضأ میکند. آری،    اختصاص بیش از یک ملیون افغانی را میکند 



این شایعه را هم نمیتوان جدی نپنداشت که در هر سفر      "خود کوزه وخود کوزه گر وخود گل کوزه"  

 به سوی امریکا پول نقد بسیاری را با خود میداشت.

گرداننده با امتیازات  بربنیاد چنان فضا نیز در ساختار فساد گستر حکوت اشرف غنی، زنان گروه اصلی  

زیاد و صالحیت مداخله در قرار داد های با منفعت وارد عمل میشدند. برادر زن غنی که دارندۀ شرکت  

 تعمیراتی است، با داشتن خواهری با عنوان بانوی نخست افغانستان، عایدات سرشاری را نصیب شد. 

رحیمی که اکنون با نهادن ریش    خرچ دستر خوان همسرش را تعیین کرد، سالم   رئیس جمهور معاش و 

این   آنکه  با  پیشنهاد و منظوری غنی را گرفت.  آنرا  پیوسته است، کویا  به  طالبان  ولنگوته در سر 

بیعدالتی افشأ شد اما به افشاگری و یادآوری هزاران تن از هموطنان اعتنایی نشد. واین درحالی بود که  

یار غنی قرار داشت و ملیون ها زن با فقر رو به  ی و پول های بیشمار دیگر در اختص کودهای اختصا

گسترش روز وشب را سپری میکردند. بیشترین مشغولیت روال غنی قهوه نوشی و غذا خوری در ارگ  

یا امریکا و جا های دیگر    بقیه را در دوبی و   با چند تن از زنانی بود که بخشی از وقت را در کابل و

، سمت مشاوریت   بد کردارسلطان زوی، عنصر زشت زبانِ   سپری میکردند. زهره یوسف خانم داؤود 

 را داشت.

ماهانه  خبیثه، که بیشتر وقت را در انگلستان سپری میکرد،  حلقۀ  همسر حمدهللا محب از گروه مشهور به  

تجاری و دزدی های دیگر    - معاش اشکار و رسمی داشت. اینکه چه فعالیت های اقتصادیهزار دالر  18

 داشت، تردیدی نتواند بماند که روزی افشأ خواهد شد.  

روالغنی گاهگاهی اسرار نیز هویدا میکرد. مدتها پیش از افشأ پیمان حکومت غنی با گلب الدین حکمتیار  

رانی ها در امریکا، اشاره نمود که حکمتیار پیر شده است و  و آمدن حکمتیار به کابل، در یکی از سخن

ادعایی ندارد. در حالیکه  حکمتیار پیر نشده بود، اما در فریبکاری پخته شده بود. همچنان روال غنی  

باری در اشاره به رشید دوستم، از حصر خانه گی او در کابل گفت. این در زمانی بود که هنوز منابع  

 یا دوستم نکرده بودند.  یرامو ن روابط با  حکمتیار و رسمی ابراز نظری پ 

افغانستان   در  غنی  روال  گستر  فساد  نقش  از  مطلع  زنان  که  شدم  مطلع  نوشته  این  بازخوانی  هنگام 

وضعیت زنان افغانستان    در ماه اکتبر پیرامونقرار است    معترضانه مانع  درج نام زن غنی شده اند که  

ۀ نفرت علیه همسر غنی در سطحی است که نه تنها با نام غنی و آزار  سخنرانی کند. دامندر امریکا  

شکنجه آمیز مردم افغانستان بلکه با همه بیعدالتی وظلم ووفساد گره خورده است. یادآوری میشود که   

    Merkur .de .10.11.2020)(  "روال غنی دارندۀ تابعیت های لبنانی، افغانستانی و امریکایی است. "

تجاری   - هزار دالر معاش اشکار و رسمی داشت. اینکه چه فعالیت های اقتصادی  18زن محب ماهانه  

 و دزدی های دیگر داشت، تردیدی نتواند بماند که روزی افشأ خواهد شد.  

 



در    2019حاال که از این زنان گفتیم، این را نیز بگوئیم که همسر زلمی خلیلزاد به تاریخ نهم ماه مارچ  

ا بی بی سی، در واکنش به نگرانی های ایجاد شده برای زنان در افغانستان که هراس برحق  صحبتی ب

 از برگشت طالبان داشتند، انتقاد کرد و خواست به تطهیر طالبان بپردازد. 

 

 حمایت و فراز آوری خائنان                       

از    ی گزارشها حاکی  افغانستان  در  جهانی وخبرهای روزانه  حامد  مؤسسات  در حکومت  که  بود  آن 

به گسترش نهاده که فساد پیشه گان را فربه و اکثریت مردم را در همه    کرزی، فسادی کم مانند رو

سطوح می آزارد. غنی که از این فساد آگاه بود، در تبلیغات و مبارزات انتخابات ریاست جمهوری،  

ونه های اندکی را می آوریم. امید است  بارها از آن گپ زد. اما در عمل فساد را عمق وگسترش داد. نم 

 روزی، زیر عنوان فساد در زمان غنی  همه موارد ثبت ونشر شوند. 

در شروع ریاست جمهوری اش، مکتب های معروف شده به مکتب های خیالی فاروق وردک، )از   

ی  ( تکانۀ جد و وزیر در کابینه فساد گستر کرزی  اعضای یکی از شاخه های حزب اسالمی حکمتیار 

ایجاد کرد. در گرما گرم این موضوع، که غنی سفری داشت به پاکستان، به صورت عاجل رحمت هللا  

نبیل، رئیس امنیت ملی را سبکدوش کرد. شایعۀ قرین به واقعیت این بود که رئیس امنیت ملی با سیاست  

از س پیش  پاکستانی  مقام های  ازینرو  و  نبود  موافق  افغانستان  امور  در  پاکستان  از غنی  های  فرش، 

یارانش به پاکستان که انتظار میرفت، موارد    خواهش سبکدوشی او را نموده بودند. پس از سفر غنی و

زبان    مشخص صحبت ها و فیصله ها به اطالع مردم برسد، در جای آن نکات کلی ابراز شد. اما با سر 

میگرفت، شاهدان نیز    ملیون را در بر  د که چند ص  ها افتادن بیشتر مکتب های خیالی فاروق وردک

گواهی میدادند و اسناد در دسترس وزارت معارف بود، فاروق وردک ادعا کرد ک فیصله با پاکستان  

وگرفتن پول را افشأ خواهم کرد. پس غنی موضوع مکتب های خیالی را نه اینکه به فراموشخانه سپرد،  

ی کشتاری به پلخمری وبغالن  بلکه فاروق وردک را به اصطالح آبرو داد و به عنوان اعضای بررس

 فرستاد که والی حکومت وستون پنجمی ها در آن سهم داشتند. 

غنی، ضیآلحق امرخیل یا دزدی را که قوماندان امنیۀ کابل، )فردی مستقل وغیر وابسته وشهرت یافته  

رسانید  به پاکنفسی(، باپشتواره ی از تقلب از بند دست اش گرفته بود، به همکاران نزدیک حلقۀ خبیثه  

و بعد تر او را والی ننگرهار تعیین کرد. این عنصر نه تنها از راه تقلب در کمیسیون انتخابات به نفع  

غنی کوشید ورسوا شد، بلکه پس از دریافت امتیاز مقام همسنگ با وزیر و والی شدن در ننگرهار، در  

جالل اباد را به پشتو    ی ا جهت همکاری با طالبان پرداخت و آنقدر متعصب بود که لوحه های جاده ه

 وانگلیسی تغییرداد.



این خائن به مردم اکنون در آغوش طالبان پناه برده است. اما  محمد ظاهر عظیمی آن قوماندان وظیفه  

شناس طرف غضب حکومت قرار گرفت. بارها کوشیدند او را به وسیلۀ همکاران تروریست بکشند، تا  

 سرانجام تجریدش کردند. 

غنی وزیر مخابرات وحیدی را که تشبث های مستقالنه را در پیش گرفته بود، سبکدوش و به محکمه  

 سپرد که سرانجام برائت یافت.  

طرف محبت وامتیاز بخشی    وفاسدان سرشناس   و این همه در حالی بود که مردم میدیدند، خائنان، دزدان 

نوکرمنشانه و رازدارانه نداشتند و گردن همه جانبه  قرار میگیرند، اما انسانهای که با حلقۀ خبیثه پیوندی  

 به هر آرزوی سخیف وخائنانه نمی نهادند، طرف غضب قرار میگیرند. 

بررسی های جدی در هیچ زمینه صورت نگرفت و مردم با چنان دستگاه آلوده با فساد و آزازدهنده  

غنی همه را می شنید وبا تمام    نفرت روزمرۀ خود را ابراز میکردند. نفرت، انزجار و دشنام هایی که 

آنها کار خود را میکرد. بی اعتنایی در این زمینه بجایی رسید که افغانستان را در صدر کشورهای  

 آلوده با فساد حکومتی نشاند. 

از آن میان، حتی خود دزدان صدای دزد بگیری را سر داده اند. یکی از آن دزدان عمر زاخیلوال   

در آغوش طال دار حامد )اکنون رفته  مالیه وراز  کرزی بود که گواهی اش را    بان( است  که وزیر 

 پیرامون فساد در صفحات پیشتر هم دیدیم. این فرد در بارۀ  دستگاه غنی دیرتر چنین میگوید: 

  از   مالیه  وزارت   هایکرسی   حتی  که  جایی  تا  بود   رسیده  اوجش  به  غنی  اشرف  حکومت   در  فساد   "...

 ( ۱۴۰۱ .۳۱ سرطان نیوز.  )طلوع  .."شد.می  وفروش خرید  امریکایی لردا ها میلیون تا یکصدهزار

رت مالیه را هر دو  اشایان یادآوری است که  با وجود اختالفات میان جناح کرزی و غنی، تسلط بر وز 

     داشتن آن مشارکت داشتند.  در به عنوان شاهرگ عایدات مافیایی زیر نظر گرفته 

 



  

 
 

          

 



 تعصب و قبیله اندیشی غنی                                    

 

                       

 

پیشتر نیز کوتاه اشاره یی به ذهنیت قبیله یی و عوامل کارکردهای زیابنار غنی نمودیم. وقتی مواضع  

صحبت هایش   غنی را که در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداری همراه با

وضاحت یافته اند، در نظر آوریم، تعصب قبیله یی در آن بوی مشمئز کننده دارد. در گزینش افراد راز  

قبیلۀ غلجایی عالقمند بود. یک تن از نزدیکترین      وابسته گان به  دار و دارندۀ تعصب مانند خودش، به ویژه  

محب است. همانطوری که در عنوان پیشین  همکاران وی که اکنون باران لعنت بر وی می بارد، حمدللا  

دیدیم، خائنان  را ناز و نعمت میداد وسخنی از محکمه سپردن آنها را تحمل نمی کرد. اما کسان دیگری 

وزارت  از  بردیم  نام  پیشتر  که  را  وحیدی  عبدالرزاق  سپرد.  می  محکمه  به  یا  و  برطرف  کار  از  را 

پورت برکنار کرد و نظیف شهرانی وزیر معادن وپترولیم  مخابرات، مانند داؤود نجفی زاده وزیر ترانس

را  به دادگاه عالی سپرد که  اختالس کرده است. خواستگاه نفرت زای این کارکرد جای دیگری جز  

احساسات قبیله یی نبود. موازی با آن افراد غیر مسلکی را که اندک انگلیسی فهم بودند و متهم به انواع  

بیشمار استوار است.   کجرفتاری وخیانت میشدند،  بنیاد مدارک  بر  این ویژه گی غنی  دوست میداشت. 

و قوم  عنصر  که  پذیرند  امانمی  دارند،  وروشنگری  روشنفکری  ادای  حتا  که  آنانی  در   متأسفانه  قبیله 

افغانستان کار کرد زیانبار و آسیب زا داشته، وقتی با این خواستگاه مواجه میشوند، پایشان می لنگد، در 

تبدیل    از کاروان  نتیجه   دنباله روهای غنی  یا به  . میشوند روشنگری و روشنفکری عقب می مانند و 

قبیله را نیز می شناسند، با مستعار    تعدادی با حمله ورشدن به معترضین ومنتقدینی که نقش عنصر قوم و

یا چنان به تبلیغات مزاحمت آمیز روی   تازند    می آورند نویسی و  نقاب می  عطف به که  . بر آنانی با 

تاریخ و در رویداد های  چند دهۀ   قبیله، محکومیت قبیله گرایی و دریافت این عنصر در  عنصر قوم و



. در حالیکه الزامی درکار نیست که در تحلیل جامعه شناسانه، قرار نمیدهند پسین را در معرض سانسور  

کسانی محکوم نمیشوند که در و    انگیزه یابی و پاسخ جویانه به چراها، مثال پاسخ به این پرسش که چرا

دیوار به خیانت آنها گواهی میدهند و قدرت بیشتر هم می یابند و در مقابل کسان دیگر به محکمه سپرده  

 میشوند، عنصر نابخردانۀ قوم ستیزی چهره بنماید.  

نبود اگر غنی در امریکا می ماند   بُ دور از امکان     یا   او زمینۀ عملی نمی یافت وعد از شخصیت  این 

اما وقتی وی و اشخاص مانند وی وارد ا فغانستان شدند، در همیاری با افراد قبیله گرای   .کمرنگ می بو

قبیله یی و چند ملیتی بازی کردند. تعصب دل ناکندۀ قبیله یی    -داخلی، با سرنوشت یک جامعۀ چند قومی

جناح سلف فساد زای )حامدکرزی(   که از فقدان تأثیر تحصیل بر وی نیز حاکی است، بود که در برخورد با

آنرا در شکل اختالف غلجایی و درانی به نمایش می نهاد. دنبال نکردن این ویژه گی موضوع تحویل  

 دهی قدرت و خواستگاه تأمین ارتباط با طالبان را نیز روشن نمیکند.

ند که انسان تحول  در حالیکه خرد انسانی که در همچو جوامع میخواهد کار سالمی انجام دهد ایجاب میک

قبیله، برتری جویی وخوار شمردن دیگران    طلب وترقی جوی از چارچوب تنگ ذهنیت و عالیق قوم و

بیرون آید، به استعداد ساالری )که درحکومت  بیست سالۀ دو فاسد مفقود بود( توجه نماید و بر بنیاد آن  

 عمل کند.

 به یاد داشته باشیم: 

که کینه ورزی در برابر دیگران را در قبال دارد، نه اینکه مصدر خدمت غنی با داشتن عالیق قبیله یی  

اقوام پشتون کشور)جز تعدادی از افراد فاسد حلقۀ وی بودند(، نشد، بلکه آنها را نیز   سازنده به قبایل و

   در وخیم ترین اوضاع و با دورنمای مهلکتری مواجه کرد.

 

                                   

 

 

 

 

 



 

 غنی و دهشت افگنی                                            

 

      

 

پیرامون تمکین ودوستی گروه ویژۀ غنی یا حکومت اصلی در برابر تروریست ها و در مقابل موقع دهی  

به مرگ ده ها هزار افسر ارتش افغانستان، انبوهی از شکایت ها فریاد ها و اعتراض ها در زمان ریاست 

ظر پیرامون برخی ویژه گی های غنی را با اطمینان همراه میسازد،  وی دامن گسترده بود. آنچه ابراز ن

این است که ابعاد شخصیت وی،  یا آن ویژه گی هایی که در واقع با نقش وی، افغانستان و مردم مظلوم  

همین    ،را بالتبع  با اندوه های بی مانند مواجه کرد و در زمان ریاست جمهوری زیانبارش شناخته شده اند 

 وزانه است که  همواره یادآوری میشدند. شکایات ر

در پهلوی چند ویژه گی او که برشمردیم، آنچه نقش محوری بر جای نهاد و اسباب خونریزی ها واندوه  

 های بسیاری برجای گذاشت، شانه خالی کردن وی از انجام وظیفۀ ضد دهشت افگنانۀ تروریستی میباشد.

افگنان طالبان نبود که به راهگیری، گردن بری، انفجار   غنی از آغاز دارندۀ طرح و برنامۀ ضد دهشت 

به گسترش روی آورده بودند. مانند چند مورد پیشین، در اینجا نیز خود را ناگزیر می بینیم   و انتحار رو

یا حلقۀ خبیثه مانند امرللا صالح، سرور   که همکاران وی در سطوح رسمی، خارج از کابینۀ گروه و

آنها را   به تیکه داران قومی  ودانش و اشخاص مشهور   قدرت جویی نیز شهامت ابراز موضع علیه 

نداشتند و نیافتند. آنچه به ابعاد مصیبت افزود این بود که غنی در سطح عدم اتخاذ موضع نماند، بلکه 

گزارش های همه روزه حکایت از آن داشت که فعالیت های مبنی بر تقویه وحمایت طالبان را در ادامۀ  

زمان کرزی در پیش گرفته است. برای انجام این برنامه مقام های اساس امنیتی، نظامی را زیر    برنامۀ

 نفوذ حلقۀ خبیثه برد و به فریاد های خشم آگین اسیب دیده گان، اشخاص و رسانه های مطلع افزود.

 



 

 

                     

 

ادارۀ سالم وتعیین افراد متعهد" تذکر رفته است. در حکم و یا دستورعبدالرحمن خانی غـنـــی از "ایجاد  

در حالیکه در چارچوب  تعهد به همکاری با طالبان، وظیفه یی را که در حیطۀ صالحیت وزارت داخله  

 به محب یا عضو گروه حلقۀ خائن سپرد. بود،



 

 

 

طالبان بود و در مقابل،   راهی را که حکومت وی در پیش گرفت، کمک رسانی و دیدار های پشت پرده با

عدم اکماالت نیروهای امنیتی و نظامی، عدم توجه به غذا، به وسایل نظامی به قطعاتی بود که از طرف  

به طالبان   دلبستگی  که  قوماندانها وکسانی  کار گماشتن  به  میشدند.  قتل میرسیدند ویا زخمی  به  طالبان 

شد که ده ها هزار جوان به خون    ب انونی بودند، سبداشتند، کوتاه کردن کسانی که آماده انجام وظایف ق

 بغلطند و ده ها هزار خانواده در ماتم بنشینند. 

به این ترتیب بود که روز تا روز طالبان تشویق بیشتر شدند که مناطق بیشتر را بگیرند، زیرا در سطح  

د که گروه طالبان در متداری خائنانه شاید دیده نشده باشد. پس پر واضح بووجهان چنین نمونه از حک 

نیز  امریکا  از سوی  را  داشتند وچراغ سبز  دلخوشی  دوحه  آخرین  ها وجلسۀ  نشست  از  که  اوضاعی 

میدیدند، در همنوایی با گروه غنی در غیاب آگاهی یک تعداد از فرزندان حیران و دارندۀ دل پرگریان،  

 ویا دقیقتر   تصرف طالبان در آمدند   به سرعت  دراشغال مناطق بیفزاید. در نتیجه وقتی مناطق پائین به

دامنۀ نارضایتی وشکایت باال گرفت، گروه خبیثۀ غنی الف وگزاف، شکایت، روی آوردن   ،تحویل شدند 

 عقب نشینی تاکتیکی را مطرح کرد.  ، خائنانه وشیطنت آمیزبه مسافرت به امریکا و سخن سخیف

ر طالبان وبارهنمایی های پاکستان قرار والیت در اختیا 26در نتیجۀ چنان سیاست خائنانه بود که 

 گرفت. 

 .والیت چطور و در کدام تاریخ به دست گروه طالبان سقوط کرد   26"

 1400اسد 14نیمروزبتاریخ  -1

 1400اسد 15جوزجان بتاریخ   -2

 1400اسد 15تخار بتاریخ   -3

 1400اسد 16کندز بتاریخ   -4

 1400اسد 17سرپل بتاریخ  -5

 1400اسد 18 سمنگان بتاریخ -6

 1400اسد 19فراه بتاریخ  -7

 1400اسد 19بغالن مرکز)پلخمری(بتاریخ   -8

 1400اسد 20بدخشان مرکز)فیض آباد( بتاریخ   -9

 1400اسد 21غزنی بتاریخ     -10



 1400اسد 21هرات بتاریخ    -11

 1400اسد 21هلمند بتاریخ  -12

 1400اسد 21کندهار بتاریخ    -13

 1400اسد 22/ 21بتاریخ لیلبادغیس مرکز) قلعه نو(    -14

 1400اسد 22/ 21زابل مرکز)قالت(بتاریخ لیل   -15

 1400اسد  22/ 21غور مرکز)فیروز کوه/چخچران( بتاریخ     -16

 1400اسد 22لوگر مرکز)محمدآغه( بتاریخ     -17

 1400اسد 22ارزگان مرکز )ترینکوت(بتاریخ   -18

 1400اسد 23/ 22وردگ مرکز)میدان شهر(بتاریخ لیل   -19

 1400اسد 23/ 22مرکز)گردیز(بتاریخ لیل پکتیا    -20

 1400اسد 23/ 22پکتیکا مرکز)شرنه(بتاریخ لیل    -21

 1400اسد  23کنر بتاریخ لیل      -22

 1400اسد 23فاریاب مرکز)میمنه (بتاریخ لیل    -23

 1400اسد 23دایکندی مرکز) نیلی (بتاریخ لیل     -24

 1400اسد 23بلخ مرکز) مزار شریف( بتاریخ لیل    -25

 " 1400اسد 23تاریخ لیل لغمان ب   -26

. .. 

  بدخشان، سمنگان، غزنی، بغالن، مروز، کندز، سرپل،یوالیت )ن  19 ت سقوط کرده ااز جمله والی 

پکتیکا دایکندی لغمان بلخ فاریاب( بدون در گیری   پکتیا، ارزگان، وردگ، لوگر، غور، زابل، بادغیس،

با اندک درگیری های  ، هرات، هلمند و کندهار (تخار، جوزجان والیات )فراه، 6سقوط کرده و صرف  

 .وقفه دار سقوط کرده است 

 :که در اختیار طالبان قرار گرفت  یهوای های میدان

 .میدان هوای کندز 

 .میدان هوای شیندند  

 .میدان هوای هرات   

 :لوای های اردوی ملی که به طالبان واگذار شده

 .لوای دوم فرا مربوط ظفر 

 .زنی مربوط تندرلوای سوم غ 

 .لوای دوم شبرغان مربوط شاهین 



  .لوای دوم قالت مربوط آتل 

 .لوای پنجم سرحدی هرات مربوط ظفر 

 .لوای سوم بادغیس مربوط ظفر 

  لوای چهارم غور مربوط ظفر 

  ر.لوای اول هرات مربوط ظف  

 .لوای چهارم ارزگان مربوط آتل 

 : طالبان قرار گرفته قول اردو های که در اختیار

 .پامیر در کندز217قول اردوی  

 .ظفر در هرات 207قول اردوی  

 .میوند در هلمند 215قول اردوی  

 .اتل در کندهار205قول اردوی   

 ( بهترین_نیوز )                                    

 

 

 

 های غنی   دروغ  اندکی از                                     

 "کفش هایت را بهانه مکن 

 رفتن دل میخواهد نه پا...! "

 )مینا ساحل(                            

دروغ که در تاریخ حکومتگران اندک چهره ننموده است، گاهی شاخدار میشود. در باب دروغ  شاخدار 

دروغ هر چند چربتر، بهتر.  گفته اند که  چنان دروغی را گویند که آدمی از شنیدن آن شاخ در آورد. "

تقد بود که دروغ هر چند بزرگتر باشد انکار و تکذیب آن دشوارتر دکتر گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی مع

خواهد بود، یعنی آن قدر بزرگ و با عظمت جلوه می کند که فرصت نمی دهد شنونده در صحت یا سقم 

 " .آن تأمل و تفکر کند 

ی دریافت وشناخت دروغ در تاریخ افغانستان که میتواند برگهای جالب و دلچسپ و عبرت دهنده را برا

ین دروغگوی باشد. اگر با اطالعات  تر بدهد، خوب است که یکی از برگهای آن تشخیص بزرگما نشان  

اش آنچه را  آنها برویم،  به سراغ  یی  بزرگترین  رحاشیه  در قطار  گفته است، وی را  احمدزی  ف غنی 

 می نشاند. و مکاران دروغگویان

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURCJW1L8aQyzFeRpHpgmsrUTjgrOaXDuN_FOLmkzZAAQLxTnEA4v4k-2cbLBTwlB5s6SwG5JjfQtBAsRBPDLJ6TqyTlFHFUB9irrEAeR6shUL5jU9oqqB2IpyAB3ZPSbrbBGGoaq5OfcFBvrwJRRXnQw8NfUo0tPnLsYRATo3uYg&__tn__=*NK-y-R


 مکر و حیله، شغِل آن شیاد بود "

   ( محمد جواد حسینی .")فریاد بود حرِف آرامش، فقط 

  

، وقـتی مخاطب اش، پیش آمد،  ، پیش نیای که میخوریمت"رما شیر هستیم، شیمثالً هنگامی که گفت: "

 خلق خدای دیدند که وی شیر نه، بلکه بدتر از روباه بود.   

 وطن را به دشمن رها کرده رفتی "

 ...چه بیهوده کارخطا کرده رفتی

 تو باد هوا بود   همه گفته های

 چوپوقانه آخرهوا کرده رفتی

 پیمان خود را  نکردی وفا عهد و

   ( نسیم اسیر..." )به مردم جفا کرده رفتی  به خویش و

                              

در گرما گرم پیشروی و یا در واقع موقع دهی به طالبان گفت:  "ما مصمم هستیم که  حمالت آنها را دفع 

   ود .                                                                           مصمم نب  اما   ()رویتر ."کنیم

در این موضع وگفتار وی نیز دو دروغ نهفته بود. نخست غنی مخالف تروریست ها نبود. دوم الفوک  

 دروغگوی بود که اندکی هم حتی برای ادعای مشارکت در قدرت مقاومت نکرد.                              

افغانستان زمانی به صلح خواهد رسید که همه مردم  .، سال اتحاد و اصالحات است ۱۳۹۹سال  "  گفت:

 ۲۱برابر با  ۱۳۹۹فروردین   ۲شنبه  . ایندیپندنت فارسی -گزارشگر ویژه   فرهاد نوری  .") بر علیه فساد مبارزه کنند 

 (  ۲۰۲۰مارس 

 اما خودش فساد گستر و چپاولگربود.  

 

و در سخنانی گفت: گفتگوهای صلح    اتل دیدار کرد   ۲۰۵با نیروهای ارتش  در قول اردوی  رفت قندهار "

بریم، صلح هدف ماست، اما باالی را بر اساس خواست و رهنمایی لویه جرگۀ مشورتی صلح به پیش می

جمهور تصریح کرد که پس از توافق صلح    یس ئکنم. رنیروهای امنیتی و دفاعی کشور هرگز معامله نمی 

چون آمد،  نخواهد  کاهش  شما  کمیت  کشور،    در  سراسر  در  کامل  امنیت  تامین  زمان  تا  شما  حضور 

 دروغ گفت و چنان نکرد.(  راه مدنیت  -2019جوالی  ).ضروری و حتمی است 

 بد فراری! گفت من فرار نمی کنم. از شاه امان للا و نجیب للا هم مثال آورد.  اما فرار کرد و 

 گفت:  سایر موارد چیغ نفرت انگیز زد و مانند 

 کور ده، دامی گور ده" ) اینجا خانه ام است، اینجا قبرم است!( جرت! "دا می 

https://www.independentpersian.com/taxonomy/term/2696


دروغگویی های غنی چنان شهرت یافت که در مطبوعات آماج افشأ گری و حمالت جدی قرار میگرفت. 

پرتو نادری ارجمند که ابعاد مفاسد و دروغگویی دوست عزیزم، رگ و راست گویی به پیری رسیده،  

که در شاهنامه  اکوان دیو  با داستانی از    وی  قرینه یی را از سرچپه کاری های  های غنی را میدید، پای

است در میان آورد و هوشدار داد که آنچه این مردک میگوید، به آن عمل نمیکند، عمل مخالف انجام  

 یا؟ اکوان دیو که باری رستم را به چنگ آورده بود، به او گفت که کجا بیندازمت، به کوه و یا به در  میدهد.

 یکی آرزو کن که تا از هوا 

 کجات آید افگندن اکنون هوا

 سوی آبت اندازم ار سوی کوه 

 کجا خواهی افتاد دور از گروه 

 چو رستم بگفتار او بنگرید 

 هوا در کف دیو واژونه دید 

 چنین گفت با خویشتن پیلتن 

 که بد نامبردار هر انجمن 

 گر اندازدم گفت بر کوهسار 

نیاید بکار تن و استخوانم   

 بدریا به آید که اندازدم

 کفن سینٔه ماهیان سازدم 

 وگر گویم او را بدریا فگن 

 بکوه افگند بدگهر اهرمن 

 همه واژگونه بود کار دیو 

...یهان خدیوککه فریادرس باد   

رستم که او را میشناخت و در دل، افتادن به دریا را میخواست، در پاسخ اکوان دیو گفت، مرا به کوه  

 ز. همان بود که دیو او را به دریا افگند.بیندا

ما نه اینکه رستمی نداریم، بلکه چشم در راه چنان رستم بودن، گره گشای چالش های کم مانند نتوان باشد. 

بر   نشسته  مداحان ومتملقان ومگس های  کنونی را  و  دیو موجود  اکوان  این  دسترخوان جیره  دور  اما 

انسان درد دیده و محتاج کمک و دلسوزی را در کام بلیۀ عظیم فرو    خواری آرایش هم دادند تا  ملیونها

 پیش گرفت.  ر بعد راه فرارد  برد و



تا اینجا اندکی را از دروغکویی های وی آوردیم. زیرا اگر عمر را چند صبای دیگر با ما وفا بودی، در 

 تر بیاوریم. آنچه  با عنوان دروغ در تاریخ فغانستان در نظر گرفته شده است، از وی بیش

اما گفتنی است که  هنگام مکث به دروغگویی های غنی، دروغ ها و دیده درایی او را طی دو مرحله   

باید درنظر داشت.  یکی آنکه پس از آمدن با نیروهای امریکایی، در زمان همکاری با کرزی و ریاست  

و اذیت دروغگویی وی  جمهوری اش شنیده شده است و دیگری پس از فرارش. تصور میشود بار آزار  

پس از رفتن به امارات عربی، همچنان مردم را می آزارد. از آن میان است، نخستین دهن گشودن وی 

پس از فرار و دروغ فرصت نیافتن که پای در کفش کند. یا اینکه تصمیم داشت به سوی خوست برود. 

ته شده است. من در اینجا سخنی  در پاسخ فرصت نیافتن و سخن از دسترسی به کفش نیافتن، بسیار پرداخ

، سخنی را که در صدر این عنوان نیز می آورم که بسیار رسا است و سرشار از پاسخ جامعباز  را  

 .نشاندم

 "کفش هایت را بهانه مکن 

 رفتن دل میخواهد نه پا...! "

 )مینا ساحل(                            

 ودر بارۀ چند دروغ دیگرش: 

کسانیکه به زبان بیگانه صحبت میکردند، نه پشتو و نه دری، در ارگ داخل شده  "  :میگوید اشرف غنی  »

 ."و اطاق به اطاق می گشتند تا مرا پیدا کنند 

 واه واه، این هم شد دلیل فرار ؟

سال زعامت چنان بی خبر است که دشمن به اطاق های ارگ می رسد و    ۷نابغٔه درجه دوم دنیا، بعد از  

 !قادر نیست قطعات کماندو و گارد جمهوری را سوق دهد و به حرکت در آورد  او

 ."اگر می ماندم، در کابل خون ریزی می شد "بعد میگوید که: 

ست که اباید از او پرسید که بین کی و کی خون ریزی می شد؟ کسی به نفع تو و به دفاع از تو بر نخ

 .ست، نه دیگرانذا منظور از خون، خون خودش ال  .خون ریزی شود 

 .راستی که بین درس دادن و معلم بودن، تا سر قوماندان اعلی بودن، از زمین تا آسمان فرق است 

 ( .صفحۀ فیسبوک2021اگست  19داؤود ملکیار.   !"« )ترکانی د بیزو کار ندی "

 

 

                                     

                           



 تصمیم امریکا                                                 

امریکایی ها از مدتها پیش تصمیم گرفته بودند که نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کنند. آنها 

با کارگر افتادن برنامه های نهاد های امنیتی امریکا و پاکستان، بر بنیاد این برداشت که میتوانند طالب  

"رام" کنند، نباید به سرکوب طالب بپردازند، میتوانند از طالبان استفاده کنند، بود که تصمیم بیرون    را

کردن قوا را وضاحت میدادند. چنان تصمیم بود که عنصر شیاد و خائنی مانند زلمی خلیلزاد میتوانست 

ومت کرزی و غنی با توجه دست بازتر بیابد و تعهد نامۀ دوحه را سازمان بدهد. این در حالی بود که حک

 به عالیق به طالبان، این تصمیم را تکمیل میکردند. 

   کشوریک  در    هنهاد های شکل گرفتو  حکومتگران  این سخنان واضح و قاطع گمانی برجای نمی نهاد که  

 در مدار تصامیم خارج، ناگزیر به اطاعت و فرو بردن سر تعظیم اند: 

 به اتمام برسد.    )اگست(پایان ماه آیندهکه تا  ت  از افغانستان اسنیروهایش  حضور  پایان  آمریکا خواهان  

را   موضوع  کرد این  اعالم  آمریکا  جمهور  رئیس  بایدن،  "جو  گفت:بایدن ...  ساختن   "  برای  ما 

ولیت مردم افغانستان است که در مورد آینده خود  ؤو مس وظیفه  این تنها   .نرفتیم  آنجابه    افغانستان  کشور

من نسل دیگری از آمریکایی ها را به جنگ افغانستان نمی   .تصمیم بگیرند  ر شاناداره کشو و چگونگی

 ( dpa •   09 /07 /2021توسط یورونیوز با.)فرستم

ابالغ چنین خبری که بدون گمانه زنی، پیشتر از کانال های دیگری نیز به سمع حکومت افغانستان رسانیده  

 را در دلهره و نگرانی فرو می برد.  شده است، قدرت یافته گان وابسته

وقتی برخی ماموریت یافته گان و دست نشسته گان در چوکی قدرت لم دادند، فراموش میکنند که آن مقام  

مصرف  دوران  ها،  رهبرد  تغییر  با  که  اند  نیندیشیده  و  اندیشند  نمی  داشت.  العمرنخواهنـــد  دایم  را 

ی که مانند اشرف غنی در سمت و سودادن هرحرکت پسرونده  مستخدمین هم میتواند به پایان برسد. آنان

وزیانبار برای افغانستان دست باز یافتند، گمان کرده اند که در تغییر تصامیم قصر سفید هم دست باز 

 دارند! 

اما تجارب نشان داده اند که اگرشخص و حلقۀ وابسته به امکانات خارج سر مخالفت جنبانید، تصمیم 

اش میدهد. این گوشمالی را ببرک کارمل دید. از روی حرکات اشرف غنی بر می آید  گیرنده گوشمالی  

استبدادی و دست بازی که در اعمال جفا ها در حق مردم افغانستان یافته بود،    -که با توجه به حکمروایی

است همچنان  سؤ استفاده از پولهای کمک شده؛ نخست این خواب و خیال را  در سرداشت که طالبان به ری 

او مانند گلب الدین بپیوندند. بعد که سیر اوضاع و گوشزدهای جدی تصمیم گیرنده گان را شنید و دید،  

پای مشارکت در قدرت را درمیان آورد. در واپسین ماه های حکومت واقعاً خائنانه اش، غنی خود شیفته،  

سیاسی مواجه    - رانی روحیآغشته به امر و نهی و دست باز داشته در هر امری از امور، بیشتر با بح

بود. اما میکانیسم عالیق به طالبان به کار کرد خود او چنان ادامـــه می یافت که غنی حتا اگر در پی  



تبارز نارضایتی می بود، جلو آنرا گرفته نمیتواست. گماشتن افراد طالبان دوست در والیات و دیدار های 

که در تسریع تحویل گیری قدرت می انجامید، غنی را پشت پرده از طریق حمدللا محب و دیگر خائنین 

 بیشتر بی پایه و بی مایه به سوی ورشکستگی می کشانید. 

عنصری که به قدر کافی حرام خورد و اندوخت، یاران حلقۀ خبیثه را فربه تر کرد، اما توان رفتن به  

نظامی، دید که او را   -ۀ مالی یا نیرویی را که حمایت کرد و تقوی   لوگر، زادگاه اش را نداشت، طالبان

دست نشاندۀ امریکا می نامند و ناپذیرفتنی. دولت امریکا را که شهروندی آنرا دارد و با تصامیم آنها وارد 

دید که به وی نیازی بیشتر ندارد و از مدتی گواه تحقیر وتوهین آن    کشور نخستین خود، افغانستان شد،

وایی بگرام و یا  آنچه از طرف آنها هنگام سفر با تمام "اراکین" در  مانند رفتار دونالد ترامپ در میدان ه 

میدان هوایی واشنگتن دید و  بسا رفتار ها وگوشزد هایی که تا هنوز ندانیم، در چنین وضعیت برای یک  

 حکومتگر با ویژه گی های بزدالنۀ غنی چه  راه دیگری جــز فرار میتواند  در چشم انداز قرار بگیرد.

 اینجا بود که اومدتها پیش از فرار، تدارک آنرا دیده بود.از 

  

 

 غنی به چه می اندیشید؟                                          

اگرغنی و یا کرزی که دست نشسته گان بودند، با قدرت جویی، در برابر تصامیم مرکز فرستنده سر 

 می آورد که به چه و چگونه می اندیشیدند؟ نارضایتی نشان داده اند، این پرسش را در میان 

حمایت دستگاه های کرزی و غنی از طالبان در پهلوی مشوره های زیانبخش زلمی خلیلزاد، تالش های 

بی وقفۀ پاکستان و اطمینان از اینکه گروه طالبان نیز بار می برد، وضاحت میدهند که نهاد های مشوره 

یشتر شده اند تا از خروج قوا جدی تر صحبت کنند. اتخاذ تصمیم  دهنده و تصمیم گیرندۀ امریکا تشویق ب 

نفع طالبان نامۀ ابالغ نشدۀ دوحه ) جز اندکی( را به  افغانستان، تعهد    - امریکا مبنی بر خروج قوا از 

پاکستان بیشتر وبهتر سمت داد. اما غنی با آن خود خواهی و خود شیفته گی شهرت یافته اش، باید به طعم  

مواجه شده باشد. به رغم  تمکین و حمایتی که برای طالبان داشت، نیندیشیده بود که او مرحلۀ   تلخ تحقیر

از استفاده شدن را سپری کرده، بلکه در چند ماه پس از تعهد دوحه، ضمن سراسیمگی، سخنان وحرکات  

راتیژیک مبنی  اش نشان میداد که با سپری شدن هر ماه وهفته، در حالیکه ابتکار عمل مطابق برنامۀ است

بر تقویه طالبان، افزون بر کارکرد شبکۀ حلقۀ خبیثه در همه والیات، در دست پاکستان وستون پنجمی ها  

برای تحویل  نیز می افتاد. همزمان غنی درمانده تر و بیمارتر به اوضاع می نگریست. گروه طالبان که  

خود شیفته در اندیشۀ    -بیمارجاه طلبی  به اصطالح "شیرک" شده بود، شاید غنیگیری معامله گرانۀ قدرت  

دریافت حسن نیت وپاداش سیاسی خدماتی بود که برای طالبان انجام داده بود. مانند تحقیری که از سوی  



ولینعمت دید، گروه طالبان هم دیگر نیازی به او که به حیث دست نشانده یادش کردند، نداشتند. طالبان  

 مشاطه گری های کشورهای منطقه را هم دریافته بودند.دل امریکا را به دست آورده بودند. 

پس آدم تحقیر شده، رانده شده از هرطرف و درمانده که طرف مردم را پیشتر از دست داده بود، در بستر  

چنان بحران که از همه جای بر او نفرت می بارید، نقشه یی را طرح ریزی کرد که به دلیل خود شیفته  

 دامنۀ دروغ ها ورسوایی های پیشتر او افزود.  گی وکودنی حلقۀ خبیثه به

 .غنی امروز کشور را ترک کرد "

 !بودند   هفت سال پیش مردم غنی را ترک کرده

 ( ")احسان هللا سالم!شنید زدن بود و صدای کسی را نمی  اما او مشغول چیغ 

کودکی اش )لوگر( برود، همانطوری که پیشتر گفتیم، آدمی که نمی توانست حتی در وطن اصلی و زمان  

به رغم آنکه شهروندی امریکا را داشت وهمسرش از لبنان و امریکا را، به دروغ گویی ها و بدعهدی 

 های بیشتر روی آورد. 

در الفزنی و گزاف گویی "مقام سرقوماندانی اعلی کشور" را به رخ میکشید، مگر بطور بی مانندی به  

انۀ سپردن امکانات نظامی مناطق بیشمار وشهر ها را تسریع قوای دفاعی خیانت میکرد. جریان خائن

کرد. )به پیوست ها مراجعه شود.( فرجامین اقدام او که با ترجیح دادن شبکۀ حقانی آشکار شد نا گهانی  

نبود. تیکه داران قدرت و زر اندوزی را که گاهی کرزی و وی بر زمین  زده وباری بلند کرده بودند، با  

 اکستان. مهارت فرستاد پ

او از گذشته ها بنابر عالیق قبیله یی آن گروه را در میان شاخه های طالبان طرف توجه ویژه داشت. 

دستیار همه کاره و شریک همه جنایات و خنجر زنی بر نیروهای امنیتی وارتشی، حمدللا محب، در  

نیروهای آنها پیشتر در کابل ادامه تماسهای پیشین، پیغام به کابل خوش بیایید، را فرستاده بود. چه بسا  

 جابجا شده بودند. 

او فرار کرد. پیرامون جزییات فرار خائنانه اش، آنقدر نوشته و گفته شده و مردم کشورما و جهان آنقدر  

مطلع استند که نیازی به تکرار نمیرود. نکاتی که در آینده منتشر شوند و ارزش تبصره را داشته باشند، 

 ا پرداخت.میتوان به موقع به آنه

 او فرار کرد زیرا خاین بود و خاین همواره خایف است. 

..." 

 از فرار اش با کسی رازی نگفت 

 جز دروغ و جز دغلبازی نگفت 



 هیچ ِمهری از وطن بر دل نداشت  

 هم وفا بر آب و خاک ِگل نداشت 

 هم خودش هم همسرش بیگانه بود 

 بر سرش مغزی نداشت دیوانه بود 

 ملت را همه دزدید و رفت  پولِ 

 بر شعوِر مردم اش خندید و رفت  

 مستشاران اش همه بد نام بود  

   (محمد جواد حسینی  ...")مثل سگ بر صاحبان اش رام بود 

غنی و دار و دسته اش پول بسیاری دزدیده  بودند. هیچ ضمانتی نبود که با آن پول در افغانستان خوش  

بگذرانند. اندیشیده بود که  با سرمایۀ دزدی شده در خارج میتواند بقیۀ عمر ننگین را با بهره مندی از 

 همه امکانات سپری کند.  

خائن ترین ها در تاریخ افغانستان شهرت یافت و با لقب فاسد ترین  آری غنی رفت و به زودی به عنوان   

در سطح جهان نیز نام یافت. اما کارکرد های او و فرارش درسی گوش آویز تاریخ کرده    2021مرد سال  

 است که سزاوار توجه و گرفتن عبرت آینده گان است.

می نازیدند، همچنان زر اندوزان رفته از    این هم همواره شایان  یادآوری است، آنهایی که به پیشینۀ جهاد 

فیایی چنان غرق  خارج که در دریای از دالرهای فرستاده شده، شنا کردند، به دلیل بسته گی به دستگاه ما

آنها را هم بی نصیب نگذاشته است. آنهایی که    به عنوان فاسدترین فرد،  غنی  ۀشدند، که پاداش نصیب شد 

  و هیچکدام از همیاری های مختلف برای تحقق پروژه های خائنانه و دنبالچۀ حقیرکرزی وغنی بودند  

مردم ستمدیده در امان نیستند. چنان است    ضد مردمی دریغ نکردند، مانند غنی خائن از سرزنش تاریخ و

گرفتند.                                                                                            که همه خائنان خایف، راه فرار در پیش  

ممکن است که گروه دهشت افگن طالبان با توجه به دامنۀ این نفرت، برای خوشنودی بخش هایی از  

آنانی بیشتر نیاز دارند که  مردم دادن جزا برای آنها را در دل داشته باشند، اما اکنون به جلب و بازگشت 

 در گذشته به عنوان ستون پنجم در خدمت آنها و پاکستان بوده اند.                                                                  

شایعۀ بازگشت غنی به افغانستان اگر به حقیقت بپیوندد، نه اینکه اندکی از چالش های فرا روی  طالبان  

نمیکند. جیره خواران و  نخواهد ک دور  او  نام  از  و فراری را  فاسد وخائن  بزرگترین  لقب  بلکه  است، 

مگسان دور دسترخوان حرام او که هنوز از شکر افشانی و" بابا" گویی و توجیۀ فرار او ابا نورزیده  

رد. از اند، در تداوم اغراض خائنانه، هیچ که نشد به نفع دهشت افگنان جهالت گستر دریغ نخواهند ک

 شکر افشانی دست مزد بگیران غنی گفتیم، سخن نویسندۀ گرامی احسان سالم قد برافراشت که:

https://www.facebook.com/javad.hosseini.397?__cft__%5b0%5d=AZXPaQZ7nY6CBTAGb7XvQKLRSuV0e7k3YqRYF-UmxNURzW9gmJCWy2VVN0PegUjfo7L9bgpaziUIakSKgovkA0X-r7HB0AyPu-zoR0KQ5osuE0dd-h1O28U_MCynxS0zp0aI-sH8wdEweZ1jgj20K0Kze5diEs6bKxBBAFYjC2pg7Q&__tn__=-UC%2CP-R


 افغانستان" تاریخ "  ترسمکنند که می هایی می حاال شماری، برای توجیه فرار غنی، چنان شکرافشانی"

 "!به»مرض شکر«گرفتارشود 

  

 

 چند پیوست                                         

طی سالهای حکومت کرزی و غنی، گزارش هایی انتشار می یافت که به ارتشی ها رسیده گی نشده، غذا  

روبه فزونی نهاده دریافت میشد که نفوذ وسایر اکماالت مورد نیاز نمیرسد. همچنان گزارش های متعدد و  

. در ماه های آخر  ست ستون پنجم دهشت افگنان با حمایت حکومتی ها جان هزاران جوان را ستانیده ا

عمر نکبت بار حکومت غنی که گروه خبیثه و همکاران شان مشغول تدارک فرار خود و سپردن امکانات  

به رغم خیانت   بودند،  به طالبان  بیشتر  دفاع و  ومناطق  وتشریک مساعی سایر مسؤوالن، مانند وزیر 

اما   بودند.  تعهد و وظیفۀ ملی، وطنی و وجدانی وفادار  آنانی که در  نبودند  اندک  امنیت ملی،  داخله و 

آنها میشدند. تصمیم   تدارک دیده گان فرار و تحویل قدرت به طالبان مانع عمل واقدام مقاومت جویانۀ 

پاکدلی در رسا افسر  به طالبان سالح اش را  وگریستن  بازتاب داشت که صاحب منصب وفادار  نه ها 

امتناع میورزید. نقشه چنان بود که تحویل دهی قدرت   ستنمیگرفت اما او از دادن سالح و تسلیم آن با گری

به طالبان چنان عملی شود که بینی طالبان خون نبیند. از میان انبوه گزارشها، به روایت و درد دل این  

 گوش فرا دهیم: نظامی 

 

 

 از یک نظامی درد آمیز سخنی                                      

 

 یادداشتی از جنرال ارسال خان زاده: "

 .ما تا آخرین لحظه جنگیدیم، گریستیم و گلوله خوردیم 

.  احمد ضیاء سراج صورت گرفت   ،دو شب قبل از سقوط نظام، تماسی از طرف رئیس عمومی امنیت ملی

ما دقیق در همین شب آماده گی عملیات باالی یک زندان تروریستان را در ولسوالی مارجه هلمند داشتیم  

  .که در آن تعداد از نظامی ها و مردم بیگناه اسیر بودند 



عملیات ها را متوقف بسازید؛ هیچ عملیات   برای ما دستور داده شد که هیچ عملیات صورت نمی گیرد و

د و شما آماده گی عام  نساعت آینده می آی   22در   UCH چرخبال های  کهماده شوید  صورت نمی گیرد و آ

 .و تام داشته باشید برای برگشت بر کابل

دگروال حضرت محمد محمدی بود. از سخن های   ،امنیت ملی هلمند  906فرمانده قطعات خاص ریاست 

امنیت ملی کشور هم بود    ۀرئیس عمومی  بار اول  برای ما اجاز رئ که  ما تعجب کردیم.    ۀ یس عمومی 

  .عملیات را نمی دهد و دستور میدهد هلمند را با تمام پرسونل ترک کنید 

 سخن او زهری بر وجود ما پاشید؛ همه یک سخن را میزدند: چرا ترک کنیم پایگاه را ؟

همان  داشتم  هراس  که  از چیزی  جنرال صاحب؛  است  قرار  چی  از  موضوع  گفت  من  برای  فرمانده 

؛ معامله پنهان و ضمایم پنهان دوحه که جنرال انگلیس آقا برادلی برای من سال گذشته  صورت گرفت 

 .گفته بود همان به حقیقت تبدیل شد 

ندان قطعات خاص عملیاتی گفت من جای نمیرم و این پایگاه نزد من با ارزش تر از لباسم است. اقوم

ا ببین جنرال صاحب اینان آنان است که  سوی دیوار اطاق اشاره نمود و با عصبانیت گفت این تصاویر ر

بخاطر این هلمند نه بلکه برای جنوب غرب و آرامش وطن جانانه و جانبازانه از عزت و استقاللیت 

کشور دفاع کرده اند و شهید شدند و حالی من اینجا را بدون شلیک گلوله ترک کنم و برای چند تا اجیر و  

 .ز نیمیجر پنجابی تحویل بدهم... هرگز نی هرگ

 برایش گفتم چی پالن داری چند روز مقاومت خواهد کردیم فکر کرده ای؟

من اینجا را    ،هر کس میرود برود   ،ما می جنگیم شما اگر میروید بروید   ،با عصبانیت گفت فرق ندارد 

 .زمانی رها میکنم که دیگر نفس در تن من نباشد 

نفری    121نمی رویم من و حضرت محمد و تیم  دوباره با رئیس عمومی تماس گرفتم و گفتم ما هیچ جای  

 . آماده دفاع از پایگاه ما، هلمند ما و اراضی او هستیم

شما از دستور سر پیچی میکنید   !رئیس امنیت ملی از عقب تیلفون با فریاد گفت این یک دستور است 

ولیت بعدی بر  ؤسهشدار میدهم و برای بار آخر می گویم آماده گی ترک پایگاه را بگیرید در غیر آن م

  .ندان قطعات خاص امنیت ملی است ادوش تو و حضرت محمد قوم

 .و تماس قطع گردید 

های عزیز و تورن جنرال   ننفر بود دیده و گفتم دلگی مشرها، بریدم  ۱۶به سوی تیم که تعداد ما در جلسه  

کنم. جنرال دو ستاره  نفر بازی    121های دلیر گمنام در دقایق سختی قرار داریم. من نمی توانم با خون  

صاحب ما از روزی که وارد این وادی    )و گفت(  از عقب میز بلند شد و اسلحه اش را بر میز گذاشت 

شده ایم ترک سر نموده ایم ما می جنگیم و من آماده ام هر کس که با ما نیست دروازه پایگاه باز است  

 . میتواند فرار کند 



بر دفاع از لشکرگاه و کشور گرفته شد که با هماهنگی قول اردو    جلسه با اکثریت آرا پایین یافت و تصمیم

میوند که در راس آن سمیع سادات خائن قرار دارد و قومندانی امنیه پولیس جنرال خالد وردک   215

 . تماس برقرار کردیم و خواهان تشکیل حقله زنجیری در بیرون از شهر و دروازه های شهر شدیم

ادات رفیق من و همکار ما بود تیم آماده شدیم و با تمام تجهیزات و موتر  بر خالف تمام اصول سمیع س

اردو   قول  به سوی  نظامی  با   215های  دشمن  بود.  هلمند شدت گرفته  در  میوند حرکت کردیم. جنگ 

تخنیک از تماس های افراد نفوذی و بزرگان کوشش به سقوط پوسته ها ، کندک ها ، و بیز های مقدس 

هلمند اولین فردی بود که از لشکرگاه فرار نمود زمانی وارد محوطه قول اردو میوند   ما را داشت. والی

آماده پرواز بود سرباز ارتش را پرسیدم و گفتم آن چرخبال   Black Hack در کمپ شوراب شدیم چرخبال

  .چرا روشن است 

 .سوی شما در حرکت اند سرباز گفت رئیس قول اردو نزد شما می آید. به همین خاطر با قومندان امنیه به  

حضرت محمد فریاد نمود و گفت چرخبال را آماج قرار بدهید نگذارید فرار کنند... شلیک های پی هم ما  

ندان لوجستیک قول  ااول، قوم   ی ندان لواابی نتیجه بود و رئیس قول اردو سمیع سادات، خالد وردک، قوم

نمودیم که چرخبال سقوط خواهد نمود مگر بخت به آن اردو پا بر فرار گذاشتند. با وجود شلیک ها فکر  

خائنان یاری نمود و توانستند تن به فرار دهند و ما در میان گرگ ها و معامله گران وطن تنها گذاشته 

شدیم. برای سربازان ارتش که از هر طرف و سو طرف ما می آمدن هیچ کدام آنان از معامله ننگین  

از سواالت غرق شده بودند که چه جریان دارد؛ چرا نیروی های ریاست   خبری نداشتند و همه در انبوهی

 امنیت ملی چرخبال رئیس قول اردو را آماج قرار دادند؟

ارتش هلمند نیز از موضوع تماس ما اگاهی نداشت و به همین خاطر  KKA فرمانده نیروی های قطعه

و سمیع نتواند فرار کند. خالد امیری نیز از موضوع دور گذاشته شده بود که مبادا اگر یعقوبی خبر شود  

 .در پایگاه با ما در میان باقی مانده بود 

صالح الدین خان و جنرال خالد امیری جنرال سه ستاره و   KKA تصمیم را به رئیس قطعات خاص 

جوان دلیر ارتش سپردیم و در نبود وقت خواهان دفاع از پایگاه، تجهیزات نظامی و نیروی های نظامی 

 ..شدیم

 چهار تصمیم اضطراری گرفتیم 

بیشتر نظامی هایی را که صاحب فرزند و اوالد بودند بسیار با مشکالت قانع نمودیم تا با آمدن چرخبال   -1

به کابل بروند. با وجود که گلوی همه آنان را بغض گرفته بود و با چشمان اشک پر خدا حافظی با یک 

 .دیگر میکردیم

شواهد استخباراتی اوراق و اسناد را به شمول دوسیه ها حریق بسازیم . این   تصمیم دوم این بود تمام -2

 .کار را به خاطر سپاهیان گمنام و سایر خطر های احتمالی آینده نمودیم



 .باید نیز ترک پایگاه نمایند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود  KKA تیم خالد امیری و فرمانده - 3

ن امنیت ملی که خانه های آنان در جنوب غرب بود، دستور دادیم که دو  به نظامیان ارتش و کارمندا - 4

  ۳۷تصمیم بگیرند یا کابل بروند و یا با لباس های ملکی به سوی خانه های شان حرکت کنند و من و تیم 

نفری قطعات خاص امنیت ملی به رهبری حضرت محمد ، محمدی سوی ریاست امنیت ملی هلمند دوباره 

در آنجا تا آخرین نفس بجنگیم. ما این تصمیم ها را بسیار با مشکالت سخت گرفتیم نمی بر میگردیم تا  

خواستیم در این معامله ننگین اوالد های همکاران ما یتیم شوند. به همین خاطر ما تیم از جوانان را تشکیل 

 .دادیم

ظامی را از کمپ  ن 691به شمول  C17 و  UCH پرواز با سه هلیکوپتر 29ساعت در   11توانستیم در 

شوراب بیرون بسازیم تعداد نیروی های ارتش کمپ شوراب بسیار زیاد بود ولی آنان در جریان یک  

هفته پیش به دستور سمیع سادات بر بهانه های رخصتی بر خانه های شان فرستاده شده بودند. قول اردو  

که تصور میکردیم باقی  بیشتر از چیزی   August 22که ظرفیت هشت هزار نفر را داشت به تاریخ  

 .مانده بود 

نیز قبل از فرار  UH C60 BLACKHAWK دستگاه هلیکوپتر  7در ضمن در پایگاه نظامی شوراب  

عدد آن صبح یک شب قبل با تعداد از عساکر قطعات خاص بر   6سمیع سادات موجود بود در حالی که  

را وظیفه سپردیم تا از پایگاه و کمپ نفری از بچه های قطعات خاص    ۱۷کابل فرستاده شده بود. یک تیم  

شوراب محافظت کنند که مبادا وسایل آن و سایر تجهیزات به غارت برده شود که بعد از دو روز سقوط 

نفری ما توانسته بود از کمپ محافظت کند. در حالی که در سراسر کشور تمام پایگاه ها و    ۱۷کابل تیم  

د مگر نیروی های امنیت ملی ما بسیار با شهامت توانستند تا  به شمول پایتخت در سقوط قرار گرفته بودن

تن    ۱۷آخرین نفس های شان و گلوله های شان از آن کمپ محافظت کنند که متاسفانه در آن درگیری ها  

از نظامی های امنیت ملی قرار اسامی ذیل ) خبیر ، اکبر ، میالد ، وسیل خان، ریس خان، داود، هارون، 

یق، شکر للا، حبیب للا، عباس، ادریس، سنگر، مطیع للا و حمید للا به مقام واالی ذبیح، جنت گل، صد 

 .(شهادت نایل گردیدند 

نفر از پرسونل بر سوی ریاست امنیت ملی کشور حرکت نمودیم و آنجا را پایگاه    ۲۷من و تیم ام با  

ساعت مقاومت نتوانستیم   ۲۱ز  مستحکم برای دفاع ساختیم که متاسفانه با وجود کمبود نیروی ما بیشتر ا

اطاق هایی   RPJ , SPJ 9 , 82 چون ما در محوطه تعمیر قرار داشتیم و دشمن با استفاده از راکت های

ساعت   ۲۱رل که ما از آن شلیک میکردیم هدف قرار میداد که با وجود انداخت های سنگین دشمن تیم ما  

و مردانه از عزت کشور و خاک مقدس ما محافظت  در میان دود و باروت و گلوله های داغ نبرد جانانه

 .کردیم و دیگر توان جنگیدن را نداشتیم



تن از همسنگران و زخمی شدن    ۲۲متأسفانه با وجود یک شبانه روز جنگیدن با از دست دادن و شهادت  

که  همکار دیگر ما جنگ پایین یافت با وجود قوانین جنگی ما در جریان اسیر شدن و در حالی    5من و  

زخمی بودیم شکنجه شدیم که این خالف اصول جنگی می باشد. ولی ما به همکاری یک جنرال انگلیس  

و تیم صحی صلیب سرخ با حالت زخمی بعد از هفت ساعت ما را تسلیم نمودند و بعد آن چیزی به یادم 

روز از حالت کوما  نه مانده است. چون زخمی بودم و دو گلوله بر بدنم اصابت کرده بود بعد از سه شبانه  

در شفاخانه نظامی داخل میدان هوایی   August 27بیرون شدم و آن زمان بود که فهمیدم من در تاریخ  

 ( موسسه مطالعات استراتژیک ترکیه -تانبول .")اس مکابل بستر بود 

 

                                     

  عبدللا خنجانی

  دغني خاین و فراري دروغ میگوی                                     

                                          

من در هشت روز اول حضور طالب در كابل بودم و با شمار زیادي از مقامات امنیتي پیشین به شمول  "

بر تهدید جدي به    یمبن  یاطالع امنیت  صحبت طوالني داشتم. هیچ  "پي پي اس"  یاول  ۀافسران ارشد رد 

فرستاده غني پیش از فرار محافظین خود را اغفال كرده به وزارت دفاع    کهبل   ،جان غني وجود نداشت 

ید. در حالیكه ارشدترین مقامات امنیتي به شمول جنرال هاي محافظت اش آ  بود كه گویا به سوق اداره مي

  .ز راه عقبي فرار كرد منتظر امدن غني به وزارت دفاع بودند، ا

 همزمان هیچ یكي از وزراي امنیتي خطر تهدید به جان غني را تایید نكرده و نمي كنند. مهمتر از همه 

میكرد و حتي    "پي پي اس" غني و قبلن كرزي ساالنه ده ها میلیون دالر را هزینه محافظت خود توسط  

كشور ها امر معمول است، تمام حكومت و نیروهاي   اگر چنین تهدید هم وجود میداشت كه براي رهبران

 .امنیتي را براي دفع تهدید در اختیار داشت 

همزمان غني پیش از فرار از چنین تهدید با هیچ كس حتي معاونین خود و وزراي امنیتي صحبت نكرده 

سط شخص  بود و نمي خواست كه پالن فرارش مثل داكتر نجیب افشا شود. مثال صالح چند ساعت بعد تو 

 .دیگري كه من در مجلس حاضر بودم، از فرار غني اگاه شد 

چپاولگر  بود كه الش فزیكي )بدون روح، وجدان و شرف( فرسوده   و  حقیقت این است كه او خاین، بزدل

میلیون انسان مظلوم ترجیح داد و بعد از غارت منابع مملكت راهي زنده گي رقت   ۳٥اش را بر زنده گي  

 .دایمي خداوند، مردم و جهان تا ابد همراهي اش خواهد كرد  بار شد كه لعنت 

 :در مورد دزدي پول چند موضوع جدي مطرح است 

 .با پول باقي مانده درگیر شدند. جزییات باید واكاوي شود  "پي پي اس"پس از فرار غني    -۱



نگ" به  در هفته اخیر بخش بزرگ از پول فزیكي حكومت زیر نام "تخصیص اضطراري بخاطر ج  -۲

ولیت  ؤاداره امور انتقال داده شده بود. خالد پاینده و نذیر كبیري به حیث سرپرست و معین وزارت مالیه مس

 .اخالقي و وجداني دارند تا جزییات را باید با مردم شریك كنند 

میلیارد ها افغاني پول "اوپراتیفي"    ،ن به ویژه اداره امور و شوراي امنیت آ ارگ و زیر مجموعه    -۳

 .داشتند كه هیچ نوع سند رسمي براي هزینه اش نیاز نبود و فقط به حمایت سیاسي غني مصرف میشد 

شبكه وسیع اقتصادي محب در نهادهاي امنیتي، فضلي در ریاست هاي خریداري، مالي و لوژیستیك    -٤

سكتوري    وزارت ها، وافي امین در اداره امور و شبكه زنان و مردان فاسد روال غزني در وزارت هاي

 .انكشافي، مخابرات، گمركات و معارف، صحت و صلح باید بررسي شود 

 .شوراي امنیت، اداره امور و روال غني از شماري مقامات باج هفته وار میگرفتند  ،به ادعاي شماری

بررسي بین المللي باید در قرارداد هاي بزرگ تداركات غني و رابطه چپاول كشور با شبكه دزدان  - ٥

 .حب، فضلي و روال غني صورت گیرد گروهك م

و وطن پرست در برابر این خاین و فرزندان   حق مردم است كه سایر همكاران سكتور مالي افراد با وجدان

براي توجیه و سفید كاري   یسیاسي و زن چپاول گرش افشاگري كنند تا این خاین، بزدل، دروغگو مجال

 .بربادي مردم و وطن را هرگز پیدا نكند 

باید یك دادگاه بي طرف اخالقي بین المللي برگزار شود تا همه فرصت افشاگري خیانت را داشته ضمنا  

  " عبدللا خنجانی     هستم.  ماه كار در وزارت صلح اماده هر نوع دادگاه رفتن  ۱۱باشیم. البته من خودم بابت  

  صفحۀ محمد اکرام اندیشمند( برگرفته از)

 

 



 

در سرحدات  قدرت به طالبان ده ها هزار راه فرار در پیش گرفتند. حکومت پاکستان    با تحویل دادن     

با افغانستان، مانع رفتن به آنسوی شد. تعداد زیادی در گرمی روان سوز با تشنه گی وگرسنه گی در  

 انتظار بودند. 

 

 سانند.آنانی که موفق میشدند خود را در میدان هوایی کابل به طیاره های فرار دهنده بر          

 

ترس از دهشت طالبان، چنان بود که برخی در بالهای طیاره های امریکایی جای گرفته بودند. پس از 

 ، آنان به زمین افتادند و جان دادند. تاریخ چنین نمونه یی را ندیده بود. آنکه طیاره سرعت گرفت و ارتفاع

 



 

 بازتاب و واکنش    چند                                 

 

                              

 

 

 هنوز ساعتی از فرار خیانت آمیز غنی نگذشته بود که تاثیرات آن با ابعادی از پیامد ها وضاحت یافت.

حیطۀ نفوذ ومداخلۀ  معلوم است وقتی "سرقوماندان اعلی"، فردی که حتی امور کوچکتری را نیز در  

حلقۀ اصلی ارگ می آورد، فرار کرد، نیروهای تسلیم ناشده هم خلع سالح شدند. خصوصاٌ که وزیر دفاع 

اش نیز ضمن انتشار خبر فرار رئیس جمهور ورسیدن موتر های طالبان به ارگ،، فرار را بر قرار  

  نفر با چهار هلیکوپتر   52معلوم شد که  تا جیکستان رفته است، اما بعد    غنی  ترجیح داد. نخست شایع شد که

   . ند در تاشکند مرکز ازبیکستان فرود آمده ا

 

http://jomhornews.com/fa/note/143994/


فرار غنی و آمدن طالبان در کابل، موج گسترده یی از هراس و فرار از کشور را ایجاد کرد. هراسی که 

  برگشت آنها حکایت میکرد. صحنه های دلخراش و   موجه بود و از برداشت دقیق از مار های زخمی و

اشک آور میدان هوایی کابل که بازتاب جهانی داشت، همراه بود با نکوهش و محکومیت فرد مقصر  

 بیشتر و دارو دسته اش. 

در مطبوعات غربی  و آنانی که در گذشته برای غنی لقب"متفکر دوم" را ارزانی کرده بودند، نکوهش  

بی تأثیر نبود. از میان انبوهی گزارش    2021فرد فاسد سال    وی تا جایی رسید که در نام یافتن"بزرگترین

 های محکوم کنندۀ وی، دراینجا اندکی را می آوریم: 

 " هیچ کس در افغانستان مانند اشرف غنی، رئیس جمهور فراری تا این سطح منفور نبوده است...")

rAndrea Spalinge.20.08.2021 Die «Neue Zürcher Zeitung )  

نه های گوناگون هموطنان ما، اطالع از اوضاع درد انگیز مردم و صحنه های میدان هوایی اما در رسا

 سبب شد که بیشتر به فرارغنی همراه با محکومیت  وی پرداخته شود. 

وی و خیانت مرتکب    هنرمندان، نقاشان، شاعران، طنز نویسان، تحلیل گران و کنشگران سیاسی چنان بر

ن و "بابا" خوانده هایش را به سکوت کشانید و یا با مستعار نویسی، راه دفاع شده اش پرداختند که مدافعی 

 از  طالبان وفحاشی معترضان را در پیش گرفتند.

 پائین میخوانیم: 



 لطیف ناظمی 

 ناگه بساط خویش را برچید و رفت  صبحدم 

 هستی و دارایی یک ملک را دزدید و رفت 

 روی دوش مردم بیگانه آمد سوی ما  

 از کنار ما نهان یک روز رخ تابید و رفت  

 اش افگند و ماند ها دامی برای فتنه سال 

 ها تخم نفاقی هر طرف پاشید و رفت سال 

 جیغ زد؛ دستان خود لرزاند؛ حرف یاوه گفت  

 اش کوچید و رفت  های یاوه عاقبت با حرف  

 چو دزدان از بر مادروطن رفت پنهان هم 

 نام خود پاشید و رفت   تخم ننگی در کنار 

 الف زد، پیمان سپرد و بر سر پیمان نماند  

 ابر بود اما نبارید و فقط غرید و رفت  

  گفت هرگز مثل آن شاه فراری نیستم 

 ( صفحۀ لطیف ناظمی خود فراری شد به ریش ملتش خندید و رفت.) *

 

 

 

 شریف حکیم 

 

 قتل گاه                      

 دیِو سیاه ماند سالی گذشت و سلطٔه 

 برنامه هاِی وحشِت وحشی سپاه ماند 

 رفتند حامیان تمدن ولی به جا

 خرابه و مطلق تباه ماند  این خانهٔ 

 دادنِد ما به گلٔه گرگان خون مست 

 دنیا که بارها به سِر ما کاله ماند 

 دنیا فراخ و لیک به دل هاِی تنگِ ما 



 امید دست یابِی یک سرپناه ماند 

 برنگشت و سحر چشم وانکرد خورشید 

 چشماِن سرخ صبح اگرچه براه ماند 

 قاتل که رفت جانِب می خانٔه خدا

 آدم کشی چو رسم دراین قتل گاه ماند 

 آن که به فکر کوچک ما بود بس بزرگ 

 آن دورها نشست و فقط یک گواه ماند 

 شریف حکیم 

 سدنی  ۲۰۲۲اگست 

 

 

   افغانهای آسترالیا

ناگهان  اشرف در یک طیاره  " غنی، رونالدو، شاهرخ خان و یک مرد دیگر به همراه پسرش بود؛ که 

 .آید شود و در حالت سقوط قرار گرفته و زنگ خطر به صدا دَر میطیاره خراب می 

 .بود  (فراشوت )در آن وقت فقط چهار چتر نجات 

نیاز دارد. یک فراشوت را  گوید: من بهترین بازیکن جهان هستم و جهان به من  ر از همه رونالدو می تاول

 .گرفته و خود را از طیاره بیرون انداخت 

گوید: من بهترین سینماگر هستم و وطنم به مه نیاز دارد و یک چتر نجات را گرفته  دوم شاهرخ خان می 

 .او هم خود را از طیاره بیرون انداخت 

دارد و یک چتر نجات را گرفته،    گوید: من مغز متفکر جهان هستم و دنیا به من نیازسوم اشرف غنی می 

 .او هم خود را از طیاره بیرون انداخت 

گوید: پسرم عمر من گذشته و  که با پسرش تنها در داخل طیاره باقی ماندند، برای پسرش می  ۀمرد بیچار

 .یک چترنجات باقی مانده، خود را نجات بده و برو ،اما تو آینده پیش رو داری

 .انه چترنجات مانده است پسرک گفت: نی پدرجان، دو د 

 پدرش گفت: چطور؟ 

مکتب من را گرفته و خود را از    (بیک )گفت، کیفمیکه خود را مغز متفکر    پیشترپسر گفت: همین نفر  

افغانهای    .روبرداشت   ")(.طیاره بیرون انداخت و حاال دو تا چترنجات برای هر دوی مان باقی مانده است 

 آسترالیا  



 

                                                   * 

                عتیق هللا  خیل

 " به "سازمان گزارش دهی فساد وجرایم..." وجوابیه این سازماننامۀ اشرف غنی  

اخیراً مطلع گردیدم که آن سازمان محترم از رهگذر فساد و ناشایسته گی فاحش و خیره کنندۀ من، از "...

هزاران نامزد، مرا مستحق درجه اول جایزه دانسته است. بنابرآن خواهشمندم هرچه زودتر این   میان

جایزه به صورت نقدی برایم پرداخت گردد تا چند روزی در این ایام سخت مهاجرت قُوت و الیموت من  

                                                                                                      و بانوی اول کشور گردد.  

همچنان به اطالع شما می رسانم که من این جایزه را با برادرم حامد کرزی، دبل عبدللا، صالح و محقق 

و چند برادر دیگر تقسیم می نمایم زیرا آن ها نیز در بوجود آوردن این اوضاع سهم برازنده یی داشته 

                                                                   حق درجه اول می دانم..."ها  را نیز مست اند. بناًء آن

 

 از جوابیه سازمان گزارش دهی...
 

"...چندسال قبل لقب دومین مغزمتفکر جهان به شما داده شده بود. ما در مورد صحت و سقم آن چیزی  

پس اولین مغز متفکر جهان کی بود؟ حاال اما    ،ر بودید نگفتیم و هم ندانستیم که اگر شما دومین مغز متفک

معلوم شده است که شخص اعطا کنندۀ این لقب   برای شما، اولین احمق درجهان بوده است! بنابرآن از  

احمق در جهان را به او    روی همکاری لطف نموده و آن شخص را برای ما معرفی نمایید تا جایزۀ اولین

                                     اعطا نماییم تا در اسرع وقت نوبت تق دیم کردن جایزه به شما هم برسد!...")(

                                                        * 

 مسعود خلیلی    

 !ای اشرف ِ غنی

 !ای بزدل ِقبیح

 !ای زشت ِبد کالم

 !فروش ِقرنای خود 

 !ای کرگس ِ زمان

 !ای گرگ ِ پیر ِناکس ِنامرد ِ بی وقار

 !ای روبه ِ مکار



 !ای خرس ِ بد ضمیر

 !ای برده ی اسیر

 !ای خود فروش ِقرن،

 !ای رهزن ِکبیر

 !ای کلب ِپاچه گیر

 !ای بیحیای قوم

 !ای شرم ِروزگار

 !ای عار ِملتم

 !ای ننگ ِ شرق و مردم ِپر افتخار ِما

 !وش وارای آنکه م 

 !با پول ِبیشمار

 .با چند دزد و رهزن ِخاین گریختی

 .آری گریختی

 !ای اشرف ِ غنی

 با آنکه روزها،

 در پیشگاه ملت بیچاره و فقیر،

 :فریاد میزدی

 ."بر من فرار، شرم و فضولی و ناکسیست "

 اما گریختی، 

 آری گریختی،

 چون موش در سیاهی شب ها گریختی، 

 .آری گریختی

                                                  * 

 

 سخنی در پایان                                  

 



هنگامیکه یک جامعه، فاقد نیرو و یا نیروهای خودی برای تأمین حاکمیت ملی، دفاع از تمامیت ارضی،  

اشد، نتواند و نتوانسته باشد،  سمت دادن آن در مسیر رشد وتحول اجتماعی و پاسخگو به نیازهای مردم ب

نیازهای اتکأ به خود را رفع کند، دست مداخلۀ خارج درهمه زمینه ها وسطوح میتواند و توانسته است،  

خورشیدی،    1352فعال عمل کند. جامعۀ شکسته و ریختۀ کنونی افغانستان پس از کودتای سرطان سال  

ا آنجا که حتی زیردار گریخته گی های کشورهای  بگونۀ فزاینده یی دستخوش مداخله های گوناگون شد. ت

  ، محل مناسب برای تمرینات و تدارکات تروریستیبا سهولت  افغانستان را  عربی و کشورهای منطقه،  

در واقع، هر اندازه کشوری فروپاشیده تر باشد، میزان مداخله و    عمال نفوذ و عمل  یافتند.توان اِ با  

سمت وسو دادن از جانب دیگران بیشتر است. این مداخله میتواند) وتوانسته است( حتا در سطح نشاندن  

 امیر، شاه و رئیس جمهور درکشور ضعیف نمود بیابد.  

ی آن نشاندن ساده انگاری با احالۀ  عدم درک و دریافت عوامل درونی و تاریخی چنین تصویر و در جا 

همه عوامل و زمینه ها به نقش بیرونی ها و بیگانگان، مصیبت ندیدن و نشناختن نیروهای داخلی را در  

آرزویی  اما  القأ کند.    را میتواند در میان تعدادی از مردم، طرز تفکر تکیه بر بیگانه    . آنچه که پی دارد 

باید از طرف خود مردم تحقق بیابد  ، مردم جامعه را درنظر داشته و وظایف مورد نیاز آنرا در  که 

 دستور کار قرار میدهد. 

وقتی اخته شده گان با طرز تفکر اتکا به امکانات بیگانه وارد کشور وحاکمیت شده اند، همین که دوران  

د.  مصرف شان به پایان میرسد، داد وبیداد وشکایت سر میدهند که باید در اریکۀ قدرت نگهداری شون

در حالی که مصرف کنندۀ آنها به این اشخاص به عنوان اشیأ و دارندۀ زمان مصرف می نگرند. تاریخ  

 چند دهۀ پسین افغانستان چنین طرز تفکر و کارکرد متأثر از آن را بارها دیده است.

نمونۀ پسین را در چهرۀ حیات سیاسی اشرف غنی احمدزی میتوان با وضاحت دید. آنچه در این طرز   

بی توجهی به نیازهایی که از دل جامعه فریاد گر استند، نیافتن منظور    رتفکر مفقود است، افزون ب 

 همیشه گی کشور ها ونهاد های بیگانه نیز میباشد. 

به گواهی تاریخ رسیده است که کشورهای دیگر، تعهد والزامی ندارند که کشور وجامعۀ ناتوان را چنان  

 تاده کنند که دل بهبود خواهان آنکشورمیخواهد.   توانایی ببخشند و روی پای ایس 

اما آرزوی غنی این بود که امریکا او را همچنان رئیس جمهور افغانستان داشته باشد. همانگونه که  

 کارمل از تصمیم گورباچف رضایت نداشت، وی نیز این نارضایتی را تبارز میدهد.

انگیزه ه میتوان  نیز  توجه حدود وپیرامون موقف کشور های همسایه  با  دریافت و  آنها را  نقش    ای 

   را شناخت.  و اهداف  شوم  امکانات آنها، نفوذ طلبی ها 

در   خود،  ملی  ومنافع  ازعالیق  برخاسته  منطقه،  و  همسایه  خارجی،  کشورهای  یا  و  کشور  درواقع 

د. به  چارچوب مناسبات با دوستان و دشمنان، رقبا و مخالفان جهانی، طرح سیاست خارجی را می ریزن



با گواهی رویداد های تاریخی، چنان طرح مورد نیاز خود را ریخته اند. حدود و سطح   سخن دیگر 

سیاسی نیز از دو خاستگاه    - مناسبات با کشور از پای افتاده و فاقد شیرازه بندی های اقتصادی و اجتماعی

 ناشی میشود:  

 رای مداخلۀ بیگانگان را دارد. کشور ضعیف و از پای افتاده که زمینه های داخلی هردم میسر ب -1

رهبردی    -کشور ویا کشور های مداخله گر، دست باز می یابند که نیازهای اقتصادی، یا سیاسی -2

 را بدون دشواری با مداخله در آنکشور عملی کنند. 

بنیاد این تجارب عمومی تاریخی یاد شده، سرزمینی را درنظر آوریم که طی جنگ های قدرت   - بر 

فرسایشی، فرزندان احمدشاه سدوزایی و پسانترفرزندان دوست محمد خان محمد زایی، کشور   – طلبانه 

به ضعف و ناتوانی مزید  رسید و زمینه حتی  برای سلب استقالل خارجی افغانستان از سوی بریتانیه  

 مساعد شد. 

ۀ سؤ و  خورشیدی، راه برای این استفاد   1358و تهاجم شوروی در سال    1357پس از کودتای ثور  

که در پیآمد آن،    بوده ایم مداخله های مختلف بار دیگر به گونۀ عذاب دهنده تری هموار گردید.  گواه  

 اغراض و امیال شوم مواجه شده است.   ی ازافغانستان کنونی با گونه های 

نشانده گی  آنچه بیشتر از همه، به هم آغوشی مداخله گر و افراد و نهادهای آماده برای مزدوری و دست  

موقع داد، این است که طی چند دهۀ پسین، افغانستان دارندۀ نیرویی نشد که خدمتگار مردم، پاسخگوی  

نیاز های آنها و مخالف دست اندازی بیگانگان باشد. بدون اینکه از وجود شخصیت ها گروه ها وسازمان  

وان انکار کرد. نیرویی که عوامل  های دارندۀ چنین آرزوها انکار شود، نبود نیروی مؤثر و جدی را نمیت

و امکانات بیرونی را نمیگذارد، دارندۀ قدرت وعملکرد استعماری شوند. سایر نیاز ها از جمله موقع  

ندادن به عنصر فساد، تبعیض قومی و زبانی را در گفتار و کردار مهم تلقی کرده، برنامه های آموزنده،  

 میز را در دستور کار قرار میدهد. پرورش دهنده در مسیر رفتار انسانی وتحمل آ

نیرو    داشتن چنان  از  تنها  نه  افغانستان  به  از فرستادن کرزی  افغانستان پس  جبهه یی  واما متأسفانه 

محروم بود، بلکه بنابر ظرفیت و تقاضای نیروهای مؤثر با نفوذ بسیار امریکا و نهادهای نا آشنا به  

و ناهنجاری ها را در چشم انداز گذاشت. اگر رئیس جمهور  رفتار سالم و دورنما دهنده، سیر رشد منفی  

بایدن گفت که ما برای ساختن افغانستان به آنجا نرفته ایم و عساکر امریکایی را بیرون کرد، معنی اش  

در دسترس طالبان قرار گرفت.  هنگفتی  نبود مداخله و نبود عالقه و تداوم نفوذ نبود. دیدیم که سالح  

از غنی و غنی ها از سوی امریکا، آنچنان که رئیس باشند، سپری شد. امریکا و با    دوران استفادهزیرا  

خطرناکتری را    ه یی است که اوضاع  پروژۀ طالبان، پروژنقش پاکستان به پروژۀ طالبان چشم دوختند.  

ترسیم میکند. اگر فشار طاقت سوز و بی مانند اصلی را مردم مظلوم افغانستان می بینند، پاکستان و  



امریکا بر بنیاد پروژۀ بهره گیری از خشونت موجود در طالبان، وضع منطقه را با نا آرامی های بیشتر  

 مواجه میکنند. 

موقع ندادن برنامه های دیگران، باید افغانستان از نیرو و نهاد هایی بهره مند باشد که مانند    برای    

 عمل نکنند.    خدمتگاران به بیگانه و قشری خائن

ی و رشد جامعه به ایجاد نیرویی نیاز است که با اهداف محافل بیرونی مرز دقیق بکشد. به  بهبود خواه

دموکراسی که یگانه راه پایان دهی به اشکال دید شدۀ استبداد در افغانستان است، وفادار باشد. ساختار  

جای را برای  های استبدادی وشبه استبدادی متمرکز که به نیازهای بزرگ افغانستان پاسخ نگفته اند،  

آنانی از تغییر    آغاز کار از انتخابی بودن والی ها خالی کند. نباید از آزمایش چنین طرحی هراس داشت.

سیستم سنتی وزیانبار هراس دارند که منافع جز را بر کل ترجیح داده و با سرنوشت مردم و کشور  

 افغانستان بازی کرده اند. 

ملی در تناسب با همسایگان است، هرگز صدای جدایی    - قومی  افغانستان با وجودی که کشور اقلیت های  

طلبی را ندیده است. اما نباید پنهان داشت که غلبۀ قومی و تمامیت خواهی ها هم زیانبار بوده اند وهم  

برانگیز.   واکنش  و  آفرین  نارضایتی  وستم  سخت  ظلم  که  میدهد  نشان  جهان  کشورهای  بسا  تجارب 

بهبودی نصیب سایر  ، ا نیز سبب شده است که از "باهم بودن"تحمیلی"وتمامیت خواهی های برخی اجز

رفتار بسیار جاهالنه ومستبدانۀ    نمونه یی را که در گفتار و اجزا نشده، فریاد جدایی طلبی بلند کنند.  

کوچ دادن، نسل کشی، گرفتن رسمیت زبان، تحمیل دین  .  ، بسیار نگران کننده است طالبان می نگریم

 وآئین، تشدید ستم بر زنان ودختران و... را همه نمی خواهند. جز کوچکی میخواهد.  

تی را ایجاد  وافغانستان با زیست مسالمت آمیز و رسمیت شناختن سرحدات موجود، میتواند فضای متفا 

 اند جلو مداخالت دیگران  را بگیرد. کند و با اتکا به مردم و جلب اعتماد آنها میتو

با بهره مندی ازچنان افغانستان، نه چشم در راه نتایج کار فرستنده گان وفرستاده شده گان خواهیم بود و  

نه  اسباب فرار های اسیب زا و ماتمسرا کننده را. فراری که در کار کرد خیانت آمیز غنی خالصه  

 داشتنی های دیگر انجامید و اندوه بسیار را بر لب و دل نشاند.  نشد، بلکه به فرار مغزها، به فرار بسا 

توطئه های پشت پرده، فلج کردن نهادهایی که برای مقاومت ظرفیت داشتند، فرارغنی، اشکی که جامعه  

ریخت) نه جامعۀ بیمار و آنانی که محیالنه قدم حکومت بیگانه و طالبان را همواره گرامی داشته اند(،  

بال طیاره بر زمین افتادند، همه و همه میتوانند، تکاندهنده باشند، برای توجه به ایجاد جبهۀ  آنانی که از  

نبیند.  افغانستانی که دیگر روی همچو فرارها را  آنانی میتوانند متحقق    سالم ومستقل و  این آرزو را 

ر را انتقاد کنند و  را رهنمای هم گامی قرار بدهند، گذشته های ویرانگر و اذیتبا  گردانند که هم صدایی 

 به پیشواز آیندۀ متفاوت، با آینده نگری در حرکت باشند. 

   



 

   

 


