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اگر ما با یک بی اتفاقی و عدم اجماع و عدم توافق و تفاهم به طرف انتخابات برویم و 
انتخابات هم سبب شود که بی ثباتی سیاسی در این مملکت به وجود بیاید، من فکر نمی کنم 

دیگر همان طور روح گیرایی با محوریت و مرکزیتی مانند احمدشاه مسعود، باز در 
افغانستان به وجود آید و باز محور شود و کاله اش را به زمین انداخته و بگوید که تا این 

کاله ام باشد، من از وطنم دفاع می کنم، من این چنین اجماع را کم می بینم

مارشال محمد قسیم فهیم

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

افغانستان!  مسلمان  و  سرفراز  مجاهد،  ملت 
یکی  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  درگذشت 
کشور  مقاومت  و  جهاد  برجستۀ  چهره های  از 
و  شما  برای  را  رییس جمهوری  اول  معاون  و 
عرض  تسلیت  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
و  جهاد  دوران  در  چه  فهیم  مارشال  می کنم. 
سیزده سال  در  چه  و  مقاومت  دوران  در  چه 
اجانب  برابر  مبارزات در  فعالی در  اخیر، نقش 
و تحوالت کشور داشته و خدمات صادقانه یی 
برای کشور و ملت مجاهد انجام داده است. از 
این رو، وفات نابه هنگام او مایۀ تاثر عمیق بنده و 

همه مردم کشور شده است. 
خبر رحلِت مارشال محمد قسیم فهیم چنان غیر 
مترقبه می باشد که به دشواری به باور می نشیند، 
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارۀ جز 
رحمتش  قرین  خداوند  نیست؛  رضا  و  تسلیم 

فرماید.
بنده به نیابت از بنیاد شهید احمد شاه مسعود، 
چهرۀ  فهیم،  قسیم  محمد  مارشال  درگذشت 
برجستۀ جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان را 
برای خانوادۀ محترم شان و همه مردم افغانستان 

تسلیت عرض می نمایم.
مارشال فهیم یک شخصیت شناخته شدۀ نظامی 
انتقال مسالمت آمیز قدرت  بود و در  و سیاسی 
نموده  ایفا  برجسته  نقش  اخیر  دهۀ  یک  طی 
است. مارشال فهیم طی همین دهه، همه تالش 
نزدیکی  و  همدلی  تفاهم،  جهت  در  را  خود 
وی  شخصیت  بست.  کار  به  افغانستان  مردم 
جهاد  نام دار  یک چهرۀ  منحیث  آینده گان  برای 

و مقاومت به یادگار خواهد ماند.
از خداوندمنان خواستاریم که به همۀ بستگانش 

صبر عطا نماید .
خاطرش آسوده و بهشت جایش باد!

پیام احمد ولی مسعود 
به مناسبت درگذشت 

مارشال فهیم

صفحه 6                                           مارشال                          خالی  جای
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استاد عطا محمد نور به مناسبت درگذشت مارشال فهیم:

نمی گذاریم آرمان های مشترک مان خدشه پذیرد
 

روز  رییس جمهوری،  اول  معاون  فهیم،  محمدقسیم  مارشال 
گذشته بر اثر سکتۀ قلبی جان به جان آفرین سپرد و قرار است 
والیت  زادگاهش  در  خاص،  مراسم  یک  طی  سه شنبه  روز 

پنجشیر، به خاک سپرده شود.
مرگ ناگهانِی مارشال فهیم در صبح روز گذشته، تمامِ مردمِ 
افغانستان را شوکه ساخت. زیرا او از جمله چهره های موثر و 
شاخص در افغانستان به شمار می آمد که فقداِن او را نمی  شد 

به  این ساده گی ها پذیرفت. 
مسلمًا با درگذشت مارشال فهیم، افغانستان یکی از فرزنداِن 
جهاد  پُرافتخار  دوران ِ  یادگارهای  از  دیگر  یکی  و  صادق 
کنار  در  فهیم  مارشال  است.  داده  دست  از  را  مقاومت  و 
بزرِگ جهادی  فرماندهاِن  از  یکی  ریاست جمهوری،  معاونت 
تعیین کننده  به یک رهبر سیاسِی  به تدریج  که  به شمار می آمد 
اخیر  دهۀ  در تحوالت چهار  او  بود.  بدل شده  افغانستان  در 

افغانستان، نقش غیر قابل انکاری داشته است. 
یاراِن  از  ارتش سرخ،  برابر  مارشال فهیم در دوران جهاد در 
درجه نخسِت شهید احمدشاه مسعود بود که توانست صداقت 
حال،  عین  در  و  رساند  اثبات  به  وی  به  را  خود  لیاقِت  و 
در  مجاهدین  گسترِش  و  رشد  برای  سیاسی  فعاالن  از  یکی 
او  می آمد.  به حساب  کشور  شمال شرق  و  شمال  والیت های 
پس از پیروزی حکومت مجاهدین، به حیث وزیر امنیت ملی 
مقرر شد و در آن زمان بحرانی، نقش پُررنگی را به نفع دولت 
اسالمی افغانستان بازی کرد. مارشال فهیم در دوران مقاومت، 
و  بود  تروریسم  برابر  در  جنگ  جبهۀ  فرمانده  برجسته ترین 
بعد از شهادت قهرمان ملی کشور نیز به عنوان جانشیِن او در 
عرصۀ نظامی و سیاسی وارد میدان شد و با رهبری شهید استاد 
برهان الدین ربانی، صفحۀ جدیدی را برای افغانستان رقم زد. 
با مدیریت و توانایِی شگفتش، توانست در آن  مارشال فهیم 
دورۀ بحرانی جبهۀ مقاومت را حفظ کند و با توجه به تعاملی 
بازیگر  به عنوان یک  بود، موفق شد  ایجاد شده  با جهان  که 

مطرِح سیاسی در دوران جدید خود را به اثبات برساند. 
طرِف  یک  همواره  گذشته،  سال  سیزده  تحوالت  در  او 
از  بسیاری  برخالف  تصمیم گیری هایش  در  و  بود  معادله 
در  او  نکرد.  تبعیت  کشوری  هیچ  از  فعلی،  سیاست مداران 
صف بندی های انتخاباتی، نقش بسیار تعیین کننده یی داشت و 
را  مهمی  بسیار  نقش  می توانست  هم  رو  پیِش  انتخابات  در 

ایفا کند. 
از  مدبر،  و  صبور  سیاست مدار  یک  عنوان  به  فهیم  مارشال 
می کرد  سعی  و  می گرفت  کار  سیاست  در  سنتی  روش های 
که وضعیِت موجود و دستاوردهای نویِن کشور را حفظ کند. 
را  برگزاری کنفرانس بن، جبهۀ مقاومت  بود که در زمان  او 
کردن  باز  برای  و  دهند  نشان  ازخودگذری  تا  کرد  ترغیب 
اما  یک صفحۀ جدید در تاریخ سیاسی کشور، قربانی دهند. 
متأسفانه که این ازخودگذری و واگذاری قدرت به دیگران، 
از  تازه وارد، مجاهدین  دیگراِن  نشد و  نگریسته  قدر  دیدۀ  به 
جهانی جنگ ساالر  جامعۀ  به  را  فهیم  مارشال  جمله شخص 

معرفی کردند. 
افراد،  این  که  فهمید  جهان  به تدریج  و  گذشت  سال ها   
جا  مردم  قلِب  در  که  استند  افغانستان  واقعِی  شخصیت های 

دارند و مایۀ آرامِش کشور در شرایط دشوار می باشند. 
دِل  در  او،  درخشان  کارنامۀ  و  فهیم  مارشال  هرصورت،  به 
تاریِخ چهار دهۀ اخیر افغانستان جا دارد و هیچ غباری از جعل 
شخصیت هایی  چنین  تابندۀ  چهرۀ  بر  نمی تواند  ریاکاری،  و 
پرده افکند. ولی با توجه به این که افغانستان در شرایط بسیار 
این  نابه هنگامِ  درگذشِت  گرفته،  قرار  خطیری  و  حساس 
شخصیت محوری، شک و پرسش های زیادی را به میان آورده 
درگذشته  طبیعی  مرِگ  به  مارشال  آیا  این که  نخست  است. 
کسانی  و  شده  زنجیره یی  قتل های  قربانی  نیز  او  این که  یا  و 
خواسته اند او را از مسیر تحقِق اهداِف نامبارک شان بردارند؟ 
خواهد  او  آیا  و  می شود  وی  جانشیِن  کسی  چه  این که  دوم 

توانست این خالی ایجاد شده را به خوبی پُر کند؟ 
درگذشِت  و  داشتیم  قرار  دشواری  وضعیِت  در  ما  مسلمًا 
نابه هنگام مارشال، این وضعیت را به مراتب دشوارتر از گذشته 

ساخته است.

درگذشِت ناگهانِی مارشال را 
چه گونه باید پذیرفت؟

خبر ارتحال جانگذار مجاهد بزرگ و فرمانده 
برجستۀ جهاد و مقاومت کشور، مارشال محمد 
جمهوری  ریاست  اول  معاون  فهیم  قسیم 
و  متأثر  مرا  شدت  به  افغانستان  اسالمی 

اندوه گین ساخت.
و  تسلیت  مراتب  عمیقترین  مناسبت  بدین 
حامد  جاللتمآب  به  را  برادرانه ام  همدردی 
افغانستان،  اسالمی  جمهوری  رییس   کرزی 
خانواده، بازماندگان، همه دوستان و همسنگران 
داغدیدۀ  و  شرافتمند  ملت  کافۀ  و  مرحوم  آن 
از  مرحوم  آن  برای  داشته،  تقدیم  افغانستان، 
تمنا  را  اعال  فردوس  و  آمرزش  الهی  بارگاه 

می نمایم.
انا هلل و انا الیه راجعون

وفات یگانه مارشال کشور که این مقام را کاماًل 
به حق و در نتیجۀ سالها مبارزه و نبرد جسورانه 
افتخار  پر  مجاهدان  و  رهبران  دیگر  با  همراه 
میهن علیه اشغال گران و دشمنان دین، آزادی و 
میهن، کسب نموده بود، ضایعۀ بزرگ و جبران 

ناپذیر در تاریخ معاصر افغانستان است.
آغازین روزهای  از  فهیم  مارشال محمد قسیم 
بود،  مدرسه  دانش آموز  هنوز  که  نوجوانی 
که  پروریی  دین  و  وطندوستی  احساس  با 
وارد  و  پیوست  اسالمی  نهضت  به  داشت 
با  گردید.  سیاسی  مبارزۀ  پرتب وتاب  عرصۀ 
در  کشور  در  کمونیستی  رژیم  آمدن  رویکار 
و  شتافت  جهاد  مقدس  سنگر  به   1357 سال 
دوشادوش قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود 
در  او  نمود.  پاسداری  سرزمین  این  آزادی  از 
و  استواری  با  مقاومت  و  جهاد  دوران  تمام 
سرافرازی در کنار قهرمان ملی و تحت قیادت 
رهبر شهید پروفیسور استاد برهان الدین ربانی 
ایستاد و نقش موثر خویش را نه تنها در جهاد 
و  سازماندهی  در  بلکه  مسلحانه،  پیکارهای  و 
بسیج مردم در سنگرهای جهاد و مقاومت در 

مناطق مختلف کشور ایفا نمود.
کشور-  ملی  قهرمان  که  دشواری  لحظات  در 
مردم  دشمنان  توطیۀ  اثر  در  مسعود  احمدشاه 
افغانستان به شهادت رسید و جبهات مقاومت 
رهبر  شخص  گرفت.  قرار  تهدید  معرض  در 
سران  همه  و  ربانی  الدین  برهان  استاد  شهید 
جانشینی  به  را  او  مقاومتگران  و  مجاهدین 

قهرمان ملی برگزیدند.
یاری و  با  این مرحلۀ دشوار  در  توانست  وی 
مقاومت،  برازندۀ  فرماندهان  همه  همکاری 
مقصد  به  را  تروریزم  علیه  مبارزه  کاروان 
را  نوی  صفحۀ  و  شود  رهنمون  پیروزی 
کشور  سیاسی   - نظامی  تحوالت  تاریخ  در 
پیشینۀ  بی  ایثار  و  مدبرانه  زعامت  با  بگشاید. 
افغانستان، شهید  رهبر بزرگ جهاد و مقاومت 
موثر  و  فعال  نقش  و  ربانی  برهان الدین  استاد 
اداره های موقت و  فهیم،  مارشال محمد قسیم 
انتقالی، یکی پی دیگر در کشور شکل گرفت 
انتخابات  آمد،  میان  به  جدید  اساسی  قانون 
شوراهای  و  ملی  شورای  ریاست جمهوری، 
نوین  فرآیندهای  برگزارشد،  موفقانه  والیتی 
داری  حکومت  مردم ساالری،  توسعۀ  و  تحقق 
خوب، آزادی های مدنی، حقوق بشر، حقوق 
المللی  بین  اعتبار  احیای  و  بازسازی  زنان، 
افغانستان به همکاری جامعۀ جهانی رویدست 

گرفته شد.
اثر بخشی حضور و تالش های مارشال محمد 
قسیم فهیم در مقام معاونیت اول رییس جمهور 
در دو دوره و نیز وزارت دفاع کشور در مرحلۀ 
و  ملی  ارتش  تشکل  امر  در  پیروزی،  از  بعد 
دستاوردهای سترگ مردم ما طی سالهای اخیر، 

بر همگان روشن و بی نیاز از توضیح است.
محوری  شخصیت های  از  یکی  فهیم  مارشال 
حزب جمعیت اسالمی افغانستان بود که هم در 

دوران زنده گی رهبر عزیز ما استاد برهان الدین 
ربانی و هم پس از شهادت ایشان، سهم عظیم 
پارچه  امر حفظ یک  در  را  برازندۀ خویش  و 
گی این جریان سیاسی بزرگ و اصیل اسالمی 
نیز  و  آن  مقدس  های  آرمان  تحقق  و  کشور 
ایفا  افغانستان  در راستای تحکیم وحدت ملی 
نمود. او به حیث یک شخصیت متین، شجاع، 
صفات  از  دار  مردم  و  دوست  میهن  مقاوم، 
برجسته یی چون استواری، عزم راسخ، پایداری 

در نبرد و باور به پیروزی برخوردار بود.
در حالی که دشمنان مارشال فهیم برای حذف 
فزیکی او پیوسته در کمین بودند و به آرزوی 
که  بیماریی  سرانجام  نیافتند،  دست  شان  شوم 
از ما  او را  از مدتی بدین سو عاید حالش بود 
گرفت و بدین گونه مردم مجاهد افغانستان و 
سوگ  در  را  ابرمرد  این  مخلص  همسنگران 
نشاند. من به عنوان همسنگر، برادر و دوست 
نزدیک مارشال فهیم که در درازای سالیان جهاد 
و مقاومت و بعد از آن همواره در کنارهم بوده 
کوهمرد  و  سربلند  همسنگر  این  مرگ  ایم، 
کم نظیر پهنۀ مجاهدت و مبارزه را یک ضایعۀ 
عظیم و غیر قابل جبران برای مردم مجاهد و 

میهن عزیزمان می دانم.
و  راه  نمی تواند  مرگ  که  دارم  استوار  باور 
مارشال  مرحوم  ملی  و  اسالمی  اندیشه های 
این  آرمان های  و  راه  سازد،  متوقف  را  فهیم 
بزرگمرد که خود از پیروان صدیق رهبر شهید 
و قهرمان ملی کشورمان بود، توسط همسنگران 
افتخار  و  پیروزی  قله های  سوی  به  یارانش  و 

امتداد می یابد.
یکی از نکاتی که مرحوم مارشال محمد قسیم 
فهیم پیوسته روی آن تأکید می ورزید، پاسداری 
از دستاوردهای جهاد و مقاومت و دوران بعد 
از پیروزی بود. او برای حفظ این دستاوردها، 

مدنی  حقوق  دموکراسی،  ارزش های  رعایت 
شهروندان و برگزاری منظم، شفاف و به موقع 
قدرت  دهی  شکل  برای  ادواری  انتخابات 
و  می دانست  حتمی  را  کشور  در  حکومت 
برانتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق برگزاری 
او  همرزمان  اینک  که  می کرد،  تأکید  انتخابات 
برای  افغانستان  دوست  آزادی  مردم  با  همپا 
و  دارند  حضور  صحنه  در  آرزوها  این  تحقق 
مارشال  که  آن گونه  مأمول  این  که  دارم  یقین 

آرزو داشت جامۀ عمل خواهد پوشید.
مارشال  جناب  عزیزمان،  همسنگر  که  اکنون 
محمد قسیم فهیم، جسمًا در کنار ما نیست روح 
و آرمانهای او مارا در مسیر حرکت آرمانی مان 

بیش از پیش الهام و پایمردی می بخشد.
ما همسنگران و یاران مارشال نخواهیم گذاشت 
که در نبود او، اهداف و باورهای مشترک مان 

خدشه پذیرد.
مجاهدان  افغانستان،  سرافراز  مردم  همۀ  من 
عزیز، همسنگران دلیر و قاطبۀ هموطنان متدین 
را فرا می خوانم که به خاطر خشنودی روان های 
مقدس شهداء و روح مارشال مرحوم، حضور 
به  آمیز  صلح  مبارزۀ  میادین  در  را  فعال شان 
خاطر ثبات، امنیت، ترقی و برگزاری به موقع 
نمایش  به  بیشتر  چه  هر  انتخابات  شفاف  و 

بگذارند.
در فرجام یک بار دیگر ارتحال جانگداز مجاهد 
نستوه، یار و یاور قهرمان ملی، همسنگر و برادر 
اول  معاون  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  بزرگم 
ریاست جمهوری اسالمی افغانستان را تسلیت 
به  که  دارم  استدعا  مهربان  خداوند  از  گفته 
پاداش حضور مستمر آن مرحوم در سنگرهای 
شهادت  درجۀ  به  را  وی  وفات  برحق،  جهاد 
قبول بفرماید و جایش را بهشت برین گرداند.

روانش شاد و یادش گرامی باد
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امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان:

درگذشت مارشال محد قسیم فهیم، معاون ریاست 
تمام  براي  را  افغانستان  دوست  کشور  جمهوري 

خلق افغانستان تسلیت مي گویم.
مارشال محمد قسیم فهیم در کنار احمدشاه مسعود 
در  برازنده یی  نقش  رباني  الدین  برهان  استاد  و 

آوردن صلح کشور ما داشتند.
روح این بزرگ مرد شاد و یادش گرامي باد!

ما در غم برادران مان در افغانستان شریک هستیم.

داکتر عبداهلل عبداهلل/ نامزد ریاست جمهوری:

رحلت نابه هنگام شخصیت برجسته، مجاهد نام دار 
جانشین  و  همراه  و  یار  مقاومت،  دلیر  فرمانده   ،
محمد  مارشال  جناب  عزیزم  برادر  ملي،  قهرمان 
بود  آور  کننده و درد  برایم غافل گیر  فهیم  قسیم 
هم سنگران  همه  و  من  شدید  قلبي  تأثر  باعث  و 
ملت  و  گردید  مقاومت  و  جهاد  وهمراهان 
افغانستان را در سوگ نشانید. او یک برادر عزیز 
و چهره  من  براي  همراه خوب  و  و یک دوست 
برجسته، شاخص سیاسي و دولت مرد مقتدر و یک 
خدمت گذار صدیق و یک افغان واقعي، وطندوست 
و با غیرت بود که یک عمر براي آزادي و استقالل 
وطنش مبارزه کرد و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطي 

مردمش را تنها نگذاشت. 
فهیم  قسیم  محمد  مارشال  جناب  عزیزم  برادر 
قهرمان ملي نقش مهم و  یار و هم سنگر  به عنوان 
کشور  اخیر  دهه  چند  تحوالت  در  گذاري  تأثیر 
عرصۀ  در  نیرومند  و  محورقوي  یک  و  داشت  ما 
و  مي رفت  به شمار  ما  کشور  اجتماعي  و  سیاسي 
نوین  او در تهداب گذاري مرحله  جایگاه و نقش 
و  برجسته  مدرن  دولت داري  و  افغانستان  سیاسي 
نا  جبران  ضایعه  او  فقدان  است.  انکار  قابل  غیر 
ما  مردم  و  کشور  براي  ناشدني  پُر  خالء  و  پذیر 

مي باشد. 
عمیق  تأثر  و  اندوه  از  مملو  قلبي  با  جانب  این 
و  همراه  برادر  و  نام دار  این شخصیت  درگذشت 
مقاومت  و  جهاد  خانواده  به خودم،  را  هم سنگرم 
و  محترم  خانواده  افغانستان،  ملت  همه  به  و 
تسلیت  گرامي اش  فرزندان  و  برادران  مخصوصًا 
براي  و  برین  فردوس  عزیز،  آن  براي  و  مي گویم 
اعضاي خانوادۀ محترمش صبر و شکیبایي از درگاه 

خداوند پاک مسألت مي نمایم.

مسعود خلیلی:

باز  خدا  به سوی  و  آمده ایم  خدا  سوی  از 
می گردیم.«آخرین منزل هستی اینست«.

 دوست عزیزم فهیم، روحت شاد و دیدار پیغمبر 
نصیبت باد. با محبت. 

احمد مسعود/فرزند شهیداحمدشاه مسعود

جان  و  می دهد  جان  که  خداوندگاری  نام  به 
می گیرد. 

امروز متأسفانه اگاه گشتم که یکی دیگر از یاران 
مارشال صاحب  پدر شهیدم جناب  هم سنگران  و 
این ضایعه  کرد.  تسلیم  آفرین  به جان  فهیم جان 
بزرگ را به کافه ملت افغانستان و خانواده جناب 

مارشال صاحب تسلیت عرض می نمایم. 
خداوند ایشان را بیامرزد و بهشت برین نصیبشان 
برای خانواده مرحوم و  منان  از خداوند  بگرداند. 

همه ما و شما صبر جمیل استطاعت دارم. 
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم - که تا ناگه ز یکدیگر 

نمانیم

حاجی محمد محقق/معاون دکتر عبداهلل عبداهلل:

محمد  مارشال  که  یافتم  اطالع  تأسف  کمال  با 
اول ریاست جمهوری اسالمی  فهیم معاون  قسیم 
افغانستان داعی اجل را لبیک گفته و به دیار باقی 

ارکان  در  مهمی  خالء  ترتیب  بدین  و  اند  شتافته 
ملت  عموم  برای  دردناکی  حادثه  و  کشور  نظام 

افغانستان به وجود آمد.
اینجانب این حادثه اسفناک و نابهنگام را به مقام 
محترم ریاست جمهوری اسالمی، ارکان ثالثه نظام، 
هیأت رهبری جمعیت اسالمی، احزاب جهادی و 
سیاسی، همسنگران ایشان و علی الخصوص فامیل 
محترم و داغ دارشان تسلیت گفته از خداوند منّان 
برای مرحومی غفران و رضوان الهی آرزو نموده و 
برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسآلت 

مي نمایم. 
اثر  شخصیت های  از  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
افغانستان  جهاد  در  بوده،  کشور  تاریخ  در  گذار 
نقش مهم داشته و در دوران مقاومت با ایشان از 
نزدیک آشنا شدم که شخصیت مصمم، استوار و در 
عین حال انعطاف پزیر و مهربان بود، در سه سال 
اخیر مقاومت و دوره اداره مؤقت و انتقالی همکار 
و بعد از آن هم دوست و برادر بودیم و فقدان آن 

را ضایعه ملی احساس مي کنم.
خدایش رحمت کند روحش شاد و یادش گرامی 

باد 

ارشد  معین  سالنگی  ایوب  محمد  پاسوال  ستر 
امنیتی وزارت داخله:

با تأسف فراوان مارشال محمد قسیم فهیم معاون 
اول ریاست جمهوری و یکی از هم رزمان شهید 
احمدشاه مسعود و هم سنگر شجاع ما در دوران 
وداع  را  فانی  دار  قلبی  سکته  اثر  در  امروز  جهاد 
زنده  درگذشت  پیوست.  جاودانگی  به  و  گفته 
شرایط  چنین  در  بزرگ  فهیم، ضایعۀ  مارشال  یاد 
در  است.  افغانستان  ملت  برای  سرنوشت ساز 
از  یکي  با  وداع  شاهد  افغانستان  ملت  روز  این 
سنگرداران و مردان اصیل خود است، من خود را 
در این ماتم بزرگ ملی شریک می دانم و امیدوارم 
آباد  و  آرام  افغانستان  یک  همانا  که  آرمان هایش 

است به زودی تحقق بیابد. 

جنرال عبدالبصیر سالنگی/والی پروان:

محمد  صاحب  شال  مار  هنگام  به  نا  گذشت  در 
قسیم فهیم مردی که سال ها براي عدالت، آزادي 
و برابري مبارزه کرد برایم نهایت سخت و تکان 
برایم  که  احساساتی  با  لحظه  همین  است  دهنده 
فقط  نمایم.  بیان  نمی توانم  است  داده  دست 
همین قدر می گویم مارشال قسیم فهیم فرمانده بی 
بدیل که عمر خویش را وقف ملت و مردم اش 
نموده بود، عمری را در مبارزات آزادی خواهی کمر 
همت بست و در نهایت جان اش را به جان آفرین 
تسلیم کرد با توجه به شرایط کنوني افغانستان یک 
مراتب  مي دانم،  ناشدني  جبران  و  بزرگ  ضایعه 
فامیل  به  را  خویش  عمیق  شریکي  وغم  تسلیت 
بازماندگان پیروان، و عموم ملت مجاهد افغانستان 
و  فردوس  شان جنت  جناب  برای  مي کنم  تقدیم 

برای خانواده دوستان صبر جمیل خواهانم.

محمد الماس زاهد/عضو مجلس:

درگذشت نابهنگام یگانه مارشال مملکت، مجاهد 
بزرگ، فرمانده دلیر مقاومت، و معاون اول ریاست 
مارشال  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
محمدقسیم فهیم سخت ترین خبر در ده سال اخیر 

برایم بود.
راه  در  متمادی  سالیان  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
مبارزه  کشور  ارضی  تمامیت  و  استقالل  از  دفاع 
کرده یکتن از چهره های برجسته جهاد و مقاومت 
بود، وی بعد از کنفرانس بن در دوران اداره موقت، 
انتقالی و دو دوره انتخابی گذشته نقش اساسی در 
از  و  داشته  افغانستان  در  جدید  دولت  بهبود  در 
اسالمی  نظام دولت جمهوری  برجسته  چهره های 
تحوالت  در  گذار  تأثیر  شخص  یک  افغانستان 

سیاسی کشور بود. 

بدینوسله مراتب تأثرات عمیق خود را به بازمانده 
گان، خانواده جهاد و مقاومت، هم سنگران و کافه 
ملت مجاهد افغانستان عرض نموده در این اندوه 
بزرگ ملی عمیقًا شریک هستیم، از بارگاه خداوند 
برای مرحومی درجات بلندی در فردوس برین و 
برای باز مانده گان شان صبر جمیل استدعا داریم.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان

یوناما:

یان کوبیش نمایندۀ دبیر کل سازمان ملل متحد در 
عنوان یک همکار  به  فهیم  آقای  از  نیز  افغانستان 

خوب و قابل اعتماد کرده است.
در خبرنامۀ این سازمان آمده است: »ما خود را در 
غم درگذشت آقای فهیم با مردم و دولت افغانستان 

شریک می دانیم.«

پیام تسلیت احمد ضیا مسعود به خاطر درگذشت 
مارشال محمد قسیم فهیم:

با اندوه فراوان، دریافتم که برازنده ترین شخصیت 
ناپذیر،  خستگی  مجاهد  کشور،  سیاسی  و  نظامی 
سنگردار شجاع ومقاومتگر راست قامت، مارشال 
جمهوری  ریاست  اول  معاون  فهیم  قسیم  محمد 
افغانستان و از یاران گرامی شهید احمد شاه مسعود 

قهرمان ملی، به رحمت ایزیدی پیوست.
اناهلل و انا الیه راجعون

و  بزرگ  ی  ضایعه  وی،  هنگام  به  نا  گذشت  در 
خالی کالن در سیاست افغانستان خواهد بود که 
من و همه مجاهدمردان این مرز و بوم را، سوگوار 

ساخت.
این سردار مقاومت و  مارشال محمد قسیم فهیم، 
به  همواره  گران،  مقاومت  و  مجاهدان  راه  رفیق 
رزمید  افغانستان  مردم  و  سرزمین  از  دفاع  خاطر 

و تا پایان زندگی اش برای پاس داری از سرزمین 
و ارزش های دینی و میهنی اش، هر آن آماده ی 
قربانی بود. در کنار جوانمردی و مجاهدت هایش، 
وی شخصیت پرنفوذ و با اراده ای بود که همواره 
با موقف های سازنده اش، تالش کرد تا ثبات در 

کشور حفظ شود.
نوین  ی  مرحله  گذاران  پایه  از  فهیم  مارشال 
برگزاری  اساسی،  قانون  ساختن  در  افغانستان، 
انتخابات و تجربه ی روند دموکراسی در کشور، 

نقش انکار ناپذیری داشت.
وی به خاطر توانایی های ستودنی اش در رهبری 
رابطه  و  مهربان  قلب  و  مقاومت  و  جبهات جهاد 
عزیز  مردم  و  مجاهدان  همه  با  اش  دوستانه  ی 
افغانستان، از چهره های محبوب این کشور بود که 
در میان همه اقوام و گروه ها از محبوبیت فراوانی 

برخوردار بود.
مناسبت  به  را  خویش  تسلیت  اظهار  ترین  عمیق 
درگذشت وی، به پیشگاه رییس جمهور افغانستان، 
خانواده ی گرامی اش، همه مقاومت گران و تمام 
مردم افغانستان عرض نموده، از خداوند منان برای 

این برادر مجاهدم بهشت برین تمنا می کنم.
روحش شاد و یادش گرامی باد

سنای  مجلس  رییس  مسلم یار  هادی  فضل 
افغانستان:

درگذشت  نیز  افغانستان  سنای  مجلس  رییس 
مارشال فهیم را تسلیت گفته است.

آقای مسلم یار در پیامی نوشته که اعضای مجلس 
بزرگ  شخصیت  این  هنگام  به  نا  وفات  از  سنا 
جهادی و ملی به شدت متاثر گردیده و نبود او را 

در شرایط حساس کنونی، لمس و درک می کنند.
...

        ادامه صفحه 7
                                  

واکنش ها به درگذشت نابه هنگام مارشال محمد قسیم فهیم
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بخش دوم و پایانی

10 دشـمـِن آقـایـان
5ـ بیماری های انسدادی مزمن ریه

بیماری انسدادی مزمن ریه، گروهی از بیماری های ریوی از جمله برونشیت، آسم 
و آمفیزم است. برای پیش گیری از این بیماری باید:

ـ سگرت کشیدن تان را ترک کنید و در معرض دود سگرِت دیگران قرار نگیرید.
ـ سعی کنید زمانی که هوا آلوده است، از منزل خارج نشوید و از مواجهه با مواد 

کیمیایی هم خودداری کنید.
 

6ـ دیابت نوع2
شامل   2 نوع  دیابت  عوارض  برخی  است.  دیابت  نوع  شایع ترین   2 نوع  دیابت 
برای  است.  کلیوی  مشکالت  و  اعصاب  تخریب  نابینایی،  قلبی،  بیماری های 

پیش گیری از دیابت نوع 2 الزم است که:
ـ اگر اضافه وزن دارید، وزن تان را کاهش دهید.

ـ در رژیم غذایی خود از میوه و سبزی و غذاهای کم چرب استفاده کنید.
ـ در برنامۀ روزانۀ خود فعالیت جسمی را هم بگنجانید.

 
7ـ آنفلوآنزا

آنفلوآنزا یک عفونت شایع ویروسی است. هرچند خود بیماری آنفلوآنزا به تنهایی 
یک بیماری نیست، اما گاه عوارض آن و عدم درماِن آن مخصوصًا در کسانی که 

دچار ضعف سیستم ایمنی هستند یا بیماری مزمن دارند، کشنده است.
پس برای جلوگیری از ابتال یا محافظت خود، هر سال واکسن آنفلوآنزا بزنید.

8ـ خودکشی
یک عامل خطرساز مهم برای خودکشی در میان مردان، افسرده گی است. اگر فکر 

می کنید که دچار افسرده گی هستید، حتمًا با یک روان پزشک مشورت کنید.
افسرده گی به راحتی درمان می شود. اگر فکر خودکشی داشتید، حتما به یک مرکز 

مشاوره مراجعه کنید.
 

9ـ بیماری های کلیوی
نارسایی ُگرده غالبًا از عوارض دیابت یا فشارخون باال است. اگر مبتال به دیابت 

هستید یا فشارخون تان باال است، به این توصیه ها توجه کنید:
ـ غذای سالم بخورید. میزان مصرف نمک را در رژیم غذایی خود کاهش دهید.

ـ روزانه نیم ساعت ورزش و پیاده روی کنید.
ـ وزن تان را کاهش دهید.

ـ داروهای تان را به موقع مصرف کنید.

10ـ آلزایمر
هیچ راه اساسی برای پیش گیری از بیماری آلزایمر وجود ندارد، اما توصیه های زیر 

می تواند کمک کننده باشد:
 

ـ از قلب خود محافظت کنید. فشارخون باال، بیماری های قلبی، سکته و دیابت و 
کلسترول باال خطر ابتال به آلزایمر را افزایش می دهد.

ـ در مواقع لزوم از سر خود با پوشیدن کاله ایمنی محافظت کنید تا دچار صدمات 
سر نشوید. به نظر می رسد که بین آسیب های سر و آلزایمر ارتباط وجود داشته 

باشد.
ـ وزن تان را در حد ایده آل نگه  دارید.

ـ زنده گی اجتماعی و روابط خود را با دوستان حفظ کرده و سعی کنید هر روز 
چیز جدیدی یاد بگیرید.

ـ فعالیت جسمانی را فراموش نکنید.
ـ ورزش های ذهنی و حل جدول را فراموش نکنید.

 
منبع:

www.persianpersia.com/health

حلیمه حسینی
انتخابات،  به  نسبت  زیادی  تحلیل های 
افغانستان  از آن برای  نتیجه و آیندۀ ناشی 
این  همۀ  میاِن  آن چه  اما  دارد؛  وجود 
گوناگون  تحلیل های  و  متفاوت  نگاه های 
مشترک به نظر می رسد، توافِق تحلیل گراِن 
داخلی و خارجی روی این نکته است که 
دور  به  آن،  از  بعد  نتیجۀ  و  آتی  انتخابات 
افغانستانی ها  برای  بحران  و  جنجال  از 
نخواهد بودـ هرچند که ریشه و کم وکیِف 
این بحران ها و جنجال های پیِش رو را، هر 
یک از نگاهی و از زاویه یی به نقد گرفته و 

باز شناخته اند.
تقلب های  اثر  بر  یا  رو  پیِش  انتخابات   
بحران زا  گسترده،  و  سازمان دهی شده 
خواهد بود و یا این که دولتی که از دِل این 
انتخابات بیرون می آید، آن قدر ناهمگون و 
چندانی  دوامِ  و  ثبات  که  است  نامتجانس 
البته  صد  و  نمی تواند  آورده  همراه  به  را 
کشورهای  دست های  تحلیل ها،  این  میاِن 
که  گرفت  نادیده  نباید  هم  را  همسایه 
عنصری پُررنگ و مورد توجه است که با 
مهندسی  بر  سعی  و  انتخابات  در  دخالت 
شوند  عواملی  می توانند  خود،  نفع  به  آن 
پساانتخاباتی.  بحران های  ریشه های  برای 
و  بحران  و  باشد  که  چه  هر  نتیجه  اما 
چالش های فرا رو از هر جنسی که باشند، 
است؛  صدی  در  صد  و  آشکار  نکته  یک 
عقب  به  بازگشت  خواهاِن  ما  مردم  دیگر 
و  سمتی  و  جهتی  و  دستی  اگر  و  نیستند 
گروهی چون طالبان و یا هر کِس دیگری 
پیشین  دهه های  به  را  افغانستان  بخواهد 
شاملش  اقبالی  شک  بدون  بازگرداند، 
مردمی  جدِی  مقاومت  با   و  شد  نخواهد 
روبه رو خواهد گشت. آن ها موفق نخواهند 
شد مگر این بار با به راه انداختِن جوی خون 
بار دیگر  در سرک ها و کوچه هاِی ما یک 
حکومِت رعب و وحشت را به راه اندازند!

اکنون پرسش کلیدی این است که چه باید 
از  بهتر  پیش گیری  “سیاسِت  بتوان  تا  کرد 
را  افغانستان  و  کرد  پیاده  را  است”  درمان 
جنجال هایی  و  بحران ها  دام  به  افتادن  از 
رهایی  می کنند،  پیش بینی  برایش  که 

دارد  وجود  مناسبی  راهکار  چه  بخشید؟ 
در  دخالت  از  را  خارجی  دست های  تا 
انتخابات، در چینِش کابینه و بحران سازِی 
بیشتر برای این دیار مانع شد و از مهندسی 
و تقلِب سازمان دهی شده در این انتخابات 
باید روی  مکانیسمی  کرد؟ چه  جلوگیری 
روز  هر  مردم  باور  تا  شود  گرفته  دست 
شود  پُررنگ تر  انتخابات  نتیجۀ  به  نسبت 
پای  به  رفتن  برای  آن ها  عالقه مندی  و 

صندوق های رأی بیشتر؟
کاری  امروز  همین  از  اگر  شک  بدون   
نگیرد،  صورت  پساانتخاباتی  فردای  برای 
بحران های  نتوانیم  امروز  همین  از  اگر 
آن ها  مهارِ  برای  و  کرده  شناسایی  را  آتی 
دیر  فردا  کنیم،  چاره سازی و چاره اندیشی 

خواهد بود! 
تجربۀ تاریخِی ما ثابت کرده است که اگر 
و  شود  متشنج  افغانستان  سیاسی  فضای 
وجود  زیادی  دشمناِن  گردد؛  آغاز  بحران 
و  قبیله یی  سلیقه یی،  تفاوت های  تا  دارند 
سمتی و حزبی را به یک باره برجسته سازند، 
آشوب  به  و  کنند  تازه  را  کهنه  زخم های 
و  مدیریت  و  کنترل  که  زنند  دامن  چنان 

مهار آن، کاماًل ناممکن شود. 
در  که  دیگری  احتمالِی  دالیِل  از  یکی 
انتخابات  از  پس  وضعیِت  شدِن  بحرانی 
و  اعتراض  شود،  واقع  موثر  می تواند 
طرف های  گذاردِن  ناسازگاری  سِر 
انتخاباتی  نبرد  میدان  در  شکست خورده 
دیگراِن  و  شود  برنده  نفر  یک  اگر  است. 
به اصطالح بازندۀ میدان بخواهند با دولِت 
مخالفان  به صِف  و  نکنند  همکاری  آینده 
کنند،  آغاز  را  کارشکنی ها  و  بپیوندند 
و  مشکالت  با  آینده  نوپای  دولِت  قطعًا 
شد.  خواهد  روبه رو  عدیده یی  چالش های 
محترم  نامزدان  اکنون  همین  از  نتیجه،  در 
باید برای یک بُرد نسبی ـ نه قطعی ـ حتا 
آرای  اکثریت  آوردِن  به دست  صورت  در 
نگاه  برای  و  بگیرند.  آماده گی  انتخاباتی، 
داشتن این برد نسبی و لرزان و نامطمین، 
نیازمند همکاری و مشورِت همۀ جناح ها 
و گروه های مخالف و موافق هستند. چرا 
که تنوع قومِی افغانستان ایجاب می کند که 

قدرت  ساختار  در  را  خود  نوعی  به  همه 
الگویی  با  شراکت،  این  اما  بدانند.  شریک 
که تا کنون افغانستان از آن پیروی کرده و 
خواسته با تقسیِم چوکی های کابینه و غیره 
تأمین  نمی  تواند  شک  بدون  برسد،  آن  به 

شود.
افغانستان، نیازمند نسخه یی تازه با اندیشه و 
فکری نو و همه گیر است تا بتواند آرزوی 
تحقق  را  شهروندانش  شدِن  ملت  دیرینۀ 
شهروندان،  آن  در  که  نسخه یی  بخشد؛ 
را  خود  قدرِت  و  را، حضور  خود  هویت 
جدای از تعداد چوکی های کابینه و وزارت 
به نوعی، نخبه گان سیاسی  کنند و  پیدا  و... 
به  را  اندیشه  و  طرح  با  و  خدمت گذار  و 
و  بد  و  محِک خوب  یگانه  تا  بگیرند  کار 
ساختار  در  مردم  حضور  عدمِ  و  حضور 
مردم  صدای  شدِن  شنیده  میزان  قدرت، 
عدالِت  و  قانون  برابر  در  آن ها  برابری  و 
اگر  حتا  که  است  آن گاه  باشد.  اجتماعی 
از قوم و نژادی هیچ وزیری هم در کابینۀ 
شهروندی شان  حقوِق  ولی  نباشـد  آینده 
به نحوی شایسته و بایسته رعایت شود و 
همه رفاه جمعی و همه گانی را در زنده گی 
خود احساس کنند، هیچ تنش و اعتراضی 
به میان نمی آید و بدون شک مردم به این 
سمبولیِک  حضور  که  رسید  خواهند  باور 
زبانی  نژادی و  چهره های سیاسِی قومی و 
منهای  قدرت  ساختار  در  و  کابینه  در 
توانست  نخواهد  هرگز  مردم،  به  خدمت 
وضعیِت  بهبود  و  جمعی  رفاه  تأمین کنندۀ 

اجتماعی باشد. 
برای  اکنون  همین  از  باید  محترم  نامزدان 
بُرد و باختی که در هر دو صورِت آن باید 
از  عقالنی  رفتاری  تعهد،  و  مسوولیت  با 
خود نشان دهند، فکر کنند و برای نوشتن 
برای  کارآمد  نسخۀ  این  تدویِر  و  طرح  و 
تعاملی  به  کشور،  آیندۀ  سیاسی  فضای 
سازنده بپردازند. برای رسیدن به این هدف، 
الگوها و طرح هایی  بررسِی  و  تحلیل  باید 
اندیشه پردازی های  و  گفتمان ها  دِل  از  که 
طرح  مثل  آمده،  بیرون  افغانستانی ها  خود 
اجندای ملی و تشکیل دولِت وحدت ملی، 

مورد توجه جدی قرار بگیرد.

پیش گیری بهتر از درمان؛
نسخه یی کارآمد برای فضای سیاسی افغانستان



نویسنده: مسوول انتشارات امیری
پیش سخـن:

تمیز  ناسره  از  سره  که  می بریم  به سر  روزگاری  در 
هر  ما،  ادبیات  بی سروپای  میداِن  در  به ویژه  نمی شود؛ 
کس به نوبۀ خود با دسِت دراز و فکِر کوتاه چیزهایی به 
روی ورِق روزگار می نگارد که زود است نسل های بعد 

با مرورِ آن ها بر ما ُخرده گیرند و هرگز نبخشایندمان.
نقد ادبی در افغانستان و به ویژه در کابل هنوز قد راست 
نکرده است؛ بدین معنا که نقد به معنای واقعی و برابر با 
ارزش های دانش نقد، هنوز در خِم یک کوچه است. از 
مجالِس بزرگ گرفته تا نشست های کوچک، هر آن چه 
دربارۀ کتاب و شعر گفته می شود، همه چیز است به 
جز نقد. از همین جاست که هر کس کتابی می نویسد و 
نشر می کند، اما جای نقد و بررسِی آن ها همیشه خالی 
ادبِی  بازار  شده  سبب  کار  این  دیگر،  سوی  از  است. 
از دهن شان  لفظی  گند کشیده شود. عده یی هر  به  ما 
بیرون می شود، شعر شمرده و نشر می کنند و نزدیک 
است دعوای ملک الشعرا بودن کنند و در عیِن زمان به 
نکوهِش شاملو و سهراب و نیما بپردازند. عده یی دیگر 
نگارش  به  دست  کافی،  دانش  بدون  و  آگاهی  بدون 
کتاب هایی می زنند که برای محققین و آن هایی که در 

همین زمینه ها تحقیق می کنند، گمراه کننده است.
شهر  »دختران  نامِ  زیر  کتابی  قبل،  سال  یک  حدود 
ابریشم« در باب شعر بانواِن بدخشان از سوی بستر ادبی 
فرهنگِی دریچه نشر گردید. این کتاب که توسط جواِن 
تحریر  به رشتۀ  بارش  احمد  منیر  بدخشانی  ورجاونِد 
عالقه منداِن  عطِش  توانست  سویی  از  است،  درآمده 
از  و  نشاند  فرو  را  معاصر  شعر  زمینۀ  در  پژوهشگر 
برای  را  بدخشان  شاعِر  بانوان  توانست  دیگر،  سوی 
کتاب،  این  در  بسازد.  کتابی ویژه  نخستین بار صاحِب 
معرفی  بدخشان  صاحب شعِر  و  صاحب نام  شاعران 
گستردۀ  توجه  مورد  نشر،  از  بعد  کتاب  این  شده اند. 
برای نخستین بار جای خالی  قرار گرفت و  ادب  اهِل 
گزینه یی که شعر بانوان بدخشان در آن جمع آوری شده 

باشد را پُر نمود.
چندی پیش، در ُشرف نشر دومِ این کتاب قرار داشتیم 
منتشر  را  کتابی  لعل زاد  صدیقی  به نام  شخصی  که 
کتاب  این  نقره ای«.  »دوشیزه گان چشم  نامِ  به  ساخت 
یادداشت همانند است، در 173  از  که به مجموعه یی 
گردیده  نشر  دریچه  ادبِی  فرهنگی  بستر  توسط  برگ 
مفید  نوبۀ خود می تواند  به  لعل زاد  آقای  کتاب  است. 
برای آنانی واقع شود که در این زمینه تحقیق می کنند 
و این که او زحمِت جمع آورِی نام شاعران را بر خود 

هموار نموده، در جای خود ارزش مند است.
گروه  نقره ای«،  »دوشیزه گان چشم  کتاب  نشر  از  پس 
نقد و بررسی انتشارات امیری، کتاب لعل زاد را نقد کرد 
و آن نقد در صفحۀ مخصوص انتشارات امیری به نشر 
نقدی  لعل زاد  جناب  هفته،  دو  گذشت  از  بعد  رسید. 
نمی توان  واقع  در  که  نوشتند  امیری  انتشارات  نقد  بر 
در  او  بود.  عقده گشایی  تمامًا  زیرا  گفت،  نقد  را  آن 
هر  و  نگرفته  نظر  در  را  نشانه ها  کابرد  حتا  نوشته اش 
جا دلش خواسته، عالمت نداییه )!( گذاشته است. هر 
کلمه را از نظر صورت جدا نوشته است، حتا »بدون« 
و  بی دون  است:  نوشته  این گونه  را  »فرهنگیان«  و 

فرهنگ یان.
منیر  و  امیری  انتشارات  نوشتۀ خود،  در  لعل زاد  آقای 
نموده  زبان خطاب  و  فرهنگ  دشمِن  را  بارش  احمد 
و ادعا کرده که کتاب بارش در حقیقت کاپی از کتاب 
»دوشیزه گان چشم نقره ای« است. این در حالی است که 
کتاب »دختران شهر ابریشم« یک سال پیشتر از کتاب 

»دوشیزه گان چشم  نقره ای« نشر شده است. 
صدیقی لعل زاد در نوشتۀ خود، امیری را به این گونه ها 

خطاب کرده است:
جناب امیری!

امیری جان!
جناب امیری جان!
عزیزم امیری جان!

از اصطالحاِت جالب تری استفاده  او  این ها،  عالوه بر 
کرده است؛ مانند: چراغ گل تیر شدن، فیر کردن، بطری 

روشنایی چراغ های چشم و... . 

در  بارش  که  است  گفته  نیز  نوشته اش  از  جایی  در 
یاد نکرده  امور زنان  از ریاست  سرچشمه های کتابش 
از فصل نامۀ  بارش،  کتاب  مأخذ  در  آن که  است. حال 

این ریاست ذکر رفته است.
 از این ها که بگذریم، اصل مطلب در باب »دوشیزه گان 
فراوان  حرف وحدیِث  جای  که  است  نقره ای«  چشم 
دارد و در این  نوشته به گونۀ اجمالی به آن می پردازیم.

نخست  بار  برای  را  کتاب  این  که  خواننده یی   -1
می بیند، احساس می کند »دوشیزه گان چشم نقره ای« به 
معرفی ستاره گان سینمای هند پرداخته است و یا هم 
کتابی ست دربارۀ تزیین سروصورِت بانوان. این تقصیر 
برمی گردد به طراح جلد کتاب. نمی دانم هدف طراح 
از جابه جایی عکس هنرپیشه گاِن سینمای هند در پشتی 

کتاب چه بوده است!
ترکیب رنگ نادرست و انتخاب نوع خط جلد کتاب، 
هر خوانندۀ زیرک و آگاهی را می آزارد. به هر روی، 
طرح کتاب ناراحت کننده و نابرابر با معیارهای طرح و 

آرایش جلد است.
غیرحرفه یی  ویراستاری  نامتناسب،  جلد  طرح  از  بعد 
می شود.  خواننده  چشِم  و  ذهن  آزار  باعث  کتاب، 
دوستانی که فکر می کنند ویراستاری، غلط گیری تایپی 
است، راه شان به ترکستان است، و ویراستار عزیِز این 
کتاب نیز در شمار همان هایی ست که کار ویراستار و 

غلط گیر را یکی انگاشته اند.
درسِت  کابرد  عدم  انشایی،  و  امالیی  نادرستی های 
فعل ها و ده ها نادرستی دیگر، همه نشان دهندۀ کم دقتی 

نویسنده و ویراستار محترم ـ آقای راهوش ـ است.
»ی«  از  درست  استفادۀ  هنوز  کتاب،  این  ویراستار 
و  جدانویسی  با  همه،  از  مهم تر  و  نمی داند  را  »ء«  و 
می کند  فکر  او  دارد.  فراوان  مشکل  پیوسته نویسی 
جدانویسی از روی شکل و چهرۀ واژه صورت می گیرد 
و با همین شیوه، جدانویسی کرده است. به نمونه های 

زیر توجه کنید:
یآس/ یأس
بدل/ به دل

تا جای که/ تا جایی که
در جای نشر گردد/ در جایی نشر گردد

ندیمجو/ ندیم جو
عضوی انجمن قلم/ عضو انجمن قلم

شعر هجای/ شعر هجایی
دانش گاه/ دانشگاه

دانش کده/ دانشکده.
جالب ترین کار ویراستار، اصالح بیتی از حمیرا واصفی 

است. در مقطع شعر می خوانیم که:
ز بس حمیر جفاها ز تو بدید بگفت

که نیست چاره مگر جز یخن دوپاره کنم
ویراستار برای این که وزن شعر را درست کند، حمیرا 

را حمیر ساخته است. ولی حمیر جمع حمار است!
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شناسنامۀ  در  که  آن چنان  نقره ای«  چشم  »دوشیزه گان 
کتاب آمده است، یک اثر پژوهشی نیست. این کتاب 
بیشتر به یادداشت های پراکنده دربارۀ هر بانوی شاعر 
خود  کتاِب  پیش گفتار  در  لعل زاد  می ماند.  بدخشانی 
ذکر کرده است که دو سال را بر سر تحقیق این کتاب 
چه  او  دوسال  این  در  نیست  معلوم  اما  کرده؛  صرف 
بانواِن شاعر  با  بخواهد  کرده است؟.... خواننده یی که 
بدخشان آشنا شود، این کتاب فقط چند چیز محدود 
را برایش خواهد گفت که عبارت است از: نام شاعر، 
نام پدر شاعر، نام مکتب و دانشکده و دانشگاه و یا هم 

سال مرگ و نام مجموعه شعر با نمونه یی از شعر.
لعل زاد نه تنها مشخصاِت کامِل شاعران را نیاورده، بلکه 
با ذکر چند چیِز کوتاه دربارۀ زنده گی شاعران، از شرح 

حاِل آن ها گذشته است. 
مهم تر از همه این که تنها به ذکر نام مجموعه اکتفا شده 
که  نرفته  ذکر  کتاب  این  در  شاعری  هیچ  از  و  است 
مجموعه شعرش در کدام سال نشر گردیده است. زیرا 
این مهم ترین نکته در معرفی یک شاعر است و برای 
کار  معاصر  ادبیات و شعر  تاریخ  زمینۀ  کسانی که در 

می کنند، بسیار ارزنده تمام می شود.
لعل زاد در پیش گفتار نوشته شده است که: »اما تا جایی 
شاعران  بانو  ویژهء  کتابی  یا  و  رساله  می دانم  من  که 
بدخشانی منتشر نشده است«. برای من جالب بود که 
چه طور نویسنده از کتاب ارزشمند و در خور ستایِش 
احمد  منیر  جناب  خود  هم دیارِ  و  هم وطن  دوست، 

بارش انکار کرده است!
است.  نموده  اشتباه  نیز  شاعران  تشخیص  در  لعل زاد 
زمانی که از هر مجله و روزنامه رونوشت کرده، بدون 
آگاهی و بدون نقد و بررسی آن را به کتاب افزوده است 
و این کار باعث شده که یادداشت های جمع آوری شدۀ 

نویسنده، بیش از پیش به درد بخورتر شود.
کتاب   113 صفحۀ  در  بهارستانی  ضیا  نام  به  شاعری 
به  که  است  شده  معرفی  نقره ای«  چشم  »دوشیزه گان 
گماِن ما هنوز شاعر نیست. به نمونۀ شعرِی این عزیز 

توجه کنید:

من آن زمان را می خواهم
که نیاکانم

خاک را استقامت می بخشیدند
و آتش را با سنگ می افروختند
با هم در یک حلقه می نشستند

با تار انسانیت 
پیوند صداقت را 

می تنیدند
آن زمان نیاکانم طبیعت را در آغوش می گرفتند.

دربارۀ  لعل زاد،  کار  نابخشودنی ترین  این ها،  از  گذشته 
پری  عبدالصمد  مال  بدخشان   شیرین سخن  شاعر 
بدخشی است. آمدن واژۀ »پری« در نام مال عبدالصمد، 

لعل زاد را وا داشته که او را بانو بپندارد!
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آشکار  نقره ای«  چشم  »دوشیزه گان  کتاب  مطالعۀ  با 
بی بهره است  نویسنده گی  از سواد  لعل زاد  می شود که 
نماید. متن  استفاده  از دستور زبان درست  نتوانسته  و 
متن  است.  ما  دعوای  شاهد  کتاب،  ابتدایی  و  سست 
نویسندۀ  نه  است  دانش آموز  یک  نثر  همانند  کتاب 

گران ارجی چون لعل زاد.
در جایی از پیش گفتار جناب لعل زاد آمده است: »برای 
این که شاعران که خود شان در فراموشی زیسته اند و 
شعر شان در پی حوادث زمان به نابودی مبدل گردیده 

است...«.
از  زیادی  »تعداد  که:  می خوانیم  پیش گفتار  در  بازهم 
سرایش  از  اما  می سرایند  شعر  که  است  شاعران  این 
انکار می کنند و هیچ کس هم نمی داند این افراد شاعر 

هستند یا نه«.
که:  است  آمده  معصومه  نام  زیر  کتاب   79 برگ  در 
بدخشی  عمر  محمد  سید  حضرت  اوالد  »معصومه 
مشهور به کاشانی است. این بانو با سواد اندک و نیز 

بیگانه با مسایل تکنیکی، شاعر بزرگواری است«.
شد  باعث  مشکل داری،  عبارت های  چنین  مشاهدۀ 
که من لعل زاد را فردی کم مطالعه و ناآگاه در زبان و 
ادبیاِت فارسی بیابم. او حتا در استفادۀ درست از واژه  ها 
»دوشیزه گان  کتاب  در  را  ناتوانی  این  و  است  عاجز 

چشم نقره ای« به  وضوح نشان داده است. 
سیاه کردن ورق، هرگز نشانۀ نویسنده بودن نیست و 

نویسنده گی ریاضت و تمریِن فراوان می طلبد!
هرگاه خوسته باشید تاریخ تولد کسی را با ذکر ماه آن 
بنویسیم نیاز نیست )ماه( و  عدد )تاریخ ماه( را کنار 
هم بیاوریم. به گونه مثال: در کتاب )دوشیزه  گان چشم 
نقره ای( آمده است: زهره ذکی در 2 فروردین ماه سال 
1358 در شهر فیض آباد، استان بدخشان چشم به دنیا 

گشود. 
 )1358 سال  ماه  )2فروردین  نوشتن  کنیم  دقت  اگر 
در  ندارد،  )ماه(  واژه ی  ذکر  به  نیاز  و  نیست  درست 
دقیق  تاریخ  که  کنیم  ذکر  را  )ماه(  توانیم  می  صورتی 
روز های همان ماه معلوم نباشد و بگویم در فروردین 
ماه به دنیا آمده است. اما در تمام کتاب )دوشیزه گان( 

همین ترکیب اشتباه دل و دیده را می آزارد.
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با آن چه گفته آمدیم و آن چه ناگفته مانده، بدین نتیجه 
می رسیم که »دوشیزه گان چشم نقره ای« می بایست چیز 
برای  تا  که هست،  چیزی  این  از  غیر  می بود  دیگری 
واقع  مفید  بدخشان زمین  ادبیاِت  و  تاریخ  عالقه مندان 
می شد. این به این معنا نخواهد بود که کتاب لعل زاد 
کاماًل خالی از مفاد است، بلکه این اثر در جای خودش 
پژوهش گران  و  محققین  چنان که  است؛  ارزشمند 

می توانند از آن به عنوان فهرست استفاده کنند.
لعل زاد  صدیقی  آقای  عزیزمان،  دوست  به  فرجام  در 

یک مشورۀ دوستانه داریم:
دست کم  کافی،   مطالعۀ  زیرا  آزاد؛  مطالعۀ  و  خواندن 
واژه گان،  درست  کابرد  و  جمله سازی  در  را  نویسنده 
کتاب هایی  لعل زاد  آقای  است  خوب  می سازد.  توانا 
با  و  بخوانند  نیز  تحقیق  و  نگارش  اصول  پیرامون 
بهره گیری از آن، از این پس آثاری آبرومند و ارزنده به 

جامعه ارایه دهند.

و  واال  اندیشه یی  سالم،  تنی  لعل زاد  برای  پایان،  در 
آینده یی درخشان آرزو می کنیــم!
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سیاه کردن ورق، نشانۀ نویسنده بودن نیست!
یادداشتیبر»دوشیزهگانچشمنقرهای«اثرصدیقیلعلزاد
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مارشال فهیم جان به جان آفرین سپرد!

لومړي  د  ولسمرش  د 
محمد  مارشال  مرستیال 
په  مړینې  د  فهیم  قسیم 
پوړو  لوړو  ګڼو  ځینو  اړه 

چارواکیو د غمرازۍ پيغامونه خپاره کړي او د نوموړي 
مړینه یې د افغانستان لپاره یوه سرته او نه جربانېدونکې 

ضایع بللې ده.
کې  پيغامونو  خپلو  په  سیاستوالو  او  وزیرانو  والیانو، 
په  افغانستان  د  فهیم  محمدقسیم  مارشال  چې  ویيل، 

سیايس تحوالتو کې مهم رول او اغېز درلود.
د پکتیا وايل جمعه خان همدرد په خپل خپاره کړي بیان 
خواشیني  مړینې  په  فهیم  محمدقسیم  مارشال  د  کې 
ښودلې او د نوموړي مړینه یې په موجوده حاالتو کې 

سرته ضایعه بللې ده.
همدرد لیکيل: )) د دوی د مړینې له امله د افغانستان 
د   ، کورنۍ  دده  ریس،  جمهور  جمهوریت  اسالمې 
جمیعت اسالمې مرشتابه او ټولو هیوادوالو ته تسلیت 

وایم.((
دغه راز د فکر او عمل جرګې مرش او د کورنیو چارو 
یوې  د  جاليل  احمد  عيل  پروفیسور  وزیر  پخواين 
خرب پاڼې په خپراوي رسه د مارشال محمد قسیم فهیم 
د  دي، چې  یې  ویيل  او  مړینه خواخوږي ښودلې  په 
نوموړي خدمتونه به د افغانستان په معارص تاریخ کې 

د تل لپاره ثبت وي.
ښاغيل جاليل په بیان کې زیاته کړې، د فکر او عمل 
محمد  مارشال  مرستیال  لومړي  د  ولسمرش  د  جرګه 
لپاره  دولت  او  ولس  د  افغانستان  د  مړینه  فهیم  قسیم 

یوه ضایعه بويل: )) د فکر او عمل جرګې ټول غړي 
د نوموړې له کورنۍ، خپلوانو او پلویانو رسه ځان په 
دې غم کې رشیک بويل او ټولو ته خپل تسلیت مراتب 
وړاندې کوي. کورنۍ ته یې جمیل صرب او نوموړې ته 

له الله تعايل څخه فردوس جنت غواړي. ((
لومړي  عبدالله  عبدالله  ډاکټر  نوماند  د  ولسمرشۍ  د 
محمد  انجیرن  مرستیال  حزب  اسالمي  د  او  مرستیال 
خان هم د مارشال د مړینې په اړه خواشیني ښودلې ده. 
نوموړي په خپل یوه خپاره کړي بیان کې مرحوم فهیم د 
جهاد او مقاومت یو نه ستړی کیدونکی رسالری بللی 

او ویيل یې دي چې غم یې نه جربانېدونکی دی.
د  هم  مجددي  الله  فضل  ډاکرت  وايل  لغامن  د 
لومړي  د  د ولسمرش  او  پيغام خپور کړی  غمرشیکۍ 
خپله  یې  اړه  په  مړینې  د  فهیم  محمدقسیم  مرستیال 

خواخوږي ښودلې ده.
ارواښاد  ویيل،  کې  پيغام  خپل  په  غمرشیکۍ  د  هغه 
او  جهادي  د  افغانستان  د  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
سیايس مرشانو په کتار کې یوه څرګنده څېره وه چې 
تر یرغل وروسته یې د جهاد  په هیواد د رسو لښکرو 
سنګرونه تاوده ساتيل ول، د مقاومت په دوران کې یې 
د هیواد ساتنې او پالنې هاند و هڅې له هیچا پټې نه 
او په دې وروستیو لسو کلونو کې یې ټولې هغه  دي 
د  افغانستان  هیواد  ګران  د  چې  ځلې  هلې  سیايس 
یادولو  او  ستاینې  د  کړي  لپاره  ابادۍ  بیا  او  ښېرازۍ 
په  مړینه  نوموړي  د  چې  وايي،  وايل  لغامن  د  دي.  

اوسنیو حاالتو کې یوه سرته ضایعه ده.
د خپل ځان  اصالتا   (( لیکي:  کې  پيغام  په خپل  هغه 
ادارو،  نظامي  او  ملکي  د  والیت  لغامن  د  وکالتا  او 

ټولو  د  لغامن  د  او  شورا  والیتي 
ولسونو  مجاهدو  او  پرګنو  درنو 
افغانستان جمهور  د  استازولئ  په 
رئیس جاللتامب حامد کرزي، د 
کابینې محرتمو غړیو او د ارواښاد کورنۍ او دوستانو 
ته خپل د تسلیت او ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې 
کوم او د څښنت تعالی له درباره هغه ته د فردوس جنت 
او کورنۍ، دوستانو او د افغانستان ټول مجاهد ولس 

ته د جمیل صرب هیله لرم.((
د  او  مرش  ګوند  اسالمي  د  افغانستان  د  همدارنګه 
د  ولسمرش  د  هم  ارغندیوال  عبدالهادي  وزیر  اقتصاد 
مړینې  په  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  مرستیال  لومړي 

خواشیني ښودلې ده.
د  ولسمرش  د  چې  لیکيل،  کې  اعالمیه  خپل  په  هغه 
لومړي مرستیال مړینه د افغانستان لپاره یوه سرتضایع 

ده.
دغه راز د ننګرهار وايل مولوي عطاالله لودین په خپل 
خپاره کړي بیان کې ویيل، چې مارشال محمد قسيم 
فهيم د ژوند لويه برخه د جهاد په سلسله کې تېره کړه ، 

او د روسانو پر وړاندې يې شهکارۍ وکړې.
نوموړي رسه له دې چې د هغه وژنه یوه نه جربانېدونکې 
 ١٣٦٠ په  فهیم  محمدقسيم  چې  وايي،  بويل  ضایع 
پالوي  پوړي  لوړ  يوه  د  مجاهدينو  د  کې  کال  ملريز 
د  مجاهدينو  د  ته  واليتونو  ختيځو  شامل  مرشۍ  په 
تنظيم په موخه سفر وکړ او په دې برخه کې يې مهم او 

ژوندى رول ولوباوه.

نخست  معاون  فهیم،  قسیم  محمد  مارشال 
ریاست  جمهوری افغانستان و از چهره های برجستۀ 
جهاد و مقاومت، روز گذشته در کابل درگذشت. 

فهیم  قسیم  محمد  مارشال  درگذشِت  خبر 

واکنش های گستردۀ داخلی و خارجی را به دنبال 
داشته است. 

هزاران  تن روز گذشته با تجمع در کنار خانۀ او، با 
بازمانده گانش ابراز همدردی و غم شریکی کردند. 

ریاست جمهوری،  نامزدان  کرزی،  رییس جمهور 
شماری  ملی،  شورای  اعضای  کابینه،  وزرای 
فهیم،  مارشال  خانۀ  در  حضور  با   ... و  والیان  از 

درگذشت او را تسلیت عرض کردند.
رییس جمهور کرزی در یک پیام تلویزیونی به خاطر 
تاسف  ابراز  فهیم  مارشال محمد قسیم  درگذشت 

کرد و جایگاه وی را غیر قابل جبران دانست.
تلویزیونی  پیام  این  در  کرزی  جمهور  رییس 
اول  معاون  فهیم  قسیم  محمد  »مارشال  گفت: 
عزیزم، صبح  برادر  و  و دوست  ریاست جمهوری 
امروز)دیروز( از این دنیای فانی رخصت گرفت و 

به حق رسید، انا هلل و انا الیه راجعون.«
که  فهیم  مارشال   « گفت:  کرزی  جمهور  رییس 
دوست عزیز من در 12 سال گذشته بود، خدمتگار 
مجاهد  و  دار  مردم  مردمی،  شخصیت  افغانستان، 

بود. این کشور برایش بسیار عزیز بود. وفات وی 
را به خانواده اش و ملت افغانستان تسلیت می گویم. 

جایگاه وی غیر قابل جبران و خالی خواهد بود.«
در  فهیم  مارشال   « افزود:  کشور  جمهور  رییس 
پهلوی  در  مهم  و  مواقع حساس  در  ملی  تصامیم 
حامی وحدت  بود،  ایستاده  آن  مردم  و  افغانستان 

ملی و شخصیت خدمتگار و عاشق کشور بود.«
تا  نمود  آرزومندی  اظهار  کرزی  جمهور  رییس 
خداوند متعال افغانستان را از غم نگهدارد و دعای 
و  امن  صلح،  کشورش  برای  که  را  فهیم  مارشال 
وحدت ملی مستحکم می خواست، قبول نماید و 
تمام ما را به این مرام نیک منفعت مردم افغانستان 

برساند.
مارشال  همسنگران  از  یکی  قانونی  یونس  محمد 
فهیم روز گذشته گفت که قرار است پیکر مارشال 
فهیم روز سه شنبه طی مراسم ویژه یی در والیت 

پنجشیر به خاک سپرده شود. 
امروز  از  کرزی،  رییس جمهور  حکم  اساس  بر 
دوشنبه 19 حوت تا چهارشنبه 21 حوت برای سه 

روز در تمام افغانستان عزای ملی اعالم می گردد و 
بیرق افغانستان در این مدت نیمه بر افراشته خواهد 

بود.
برگزاری  به منظور  متذکره،  حکم  طی  همچنان 
خوانی  فاتحه  و  تدفین  جنازه،  شاندار  مراسم 
کمیسیون  به  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  مرحوم 
داوودزی  عمر  محمد  ریاست  تحت  دولتی  عالی 
وزیر امور داخله و معاونیت ستر جنرال شیر محمد 
کریمی رییس ستاد مشترک ارتش قوای مسلح که 
وزیر  رهین  مخدوم  سید  دوکتور  آن  ترکیب  در 
عمومی  رییس  مدبر  صادق  فرهنگ،  و  اطالعات 
اداره امور و داراالنشای شورای وزیران، دگر جنرال 
رحمت اهلل نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت 
ملی و محمد یوسف اعتبار سرپرست ریاست دفتر 
می باشند،  شامل  جمهوری  ریاست  اول  معاونیت 
وظیفه سپرده شد تا تدابیر همه جانبه را به منظور 
برگزاری مراسم خاص دولتی جهت تشییع جنازه، 
تدفین و فاتحه خوانی مرحوم مارشال محمد قسیم 

فهیم در مرکز و والیات کشور اتخاذ نماید.
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منوچهر
خبر درگذشِت مارشال محمدقسیم فهیم را مثل بسیاری ها 
از فیس بوک شـنیدم؛ خبری به شدت تکان دهنده و بی موقع. 
خبری که تقریبًا اکثر نقاط کشور را در بهت و حیرت فرو 
برد. با این همه، از مرگ نمی توان گریخت و با این پدیده 

باید چونان واقعیتی انکارناپذیر برخورد کرد. 
به  که  نبود  فرد  یک  مرِگ  مارشال،  مرگ  هر صورت،  به 
در  که  بود  مارشالی  مرگ  بپذیریم.  را  آن  ساده گی  همین 
چهار دهۀ پسین، نقش به سزا و تأثیرگذاری در افغانستان 
نخست  معاون  و  کشور  یگانه مارشاِل  مرِگ  داشت. 

رییس جمهور!
در این مقال، مسلمًا مجال پرداختن به کار و کارنامۀ مارشال 
فهیم در هنگام جهاد و مقاومت وجود ندارد، اما این که او 
چه کارنامه یی را پس از دوازده سال سیاست ورزی با خود 

به حضیض خاک برده، کاماًل مشخص است.
مردمِ  مقاومت  که  داشت  سال   44 دقیقًا  فهیم،  جنرال 
و  رشادت ها  پاِس  به  او  رسید.  پیـروزی  به  افغانستان 
از  را  مارشالی  رتبۀ  مقاومت،  و  جهاد  دورۀ  قهرمانی های 
»قهرماِن  لقِب  آن چه  اما  کرد.  کسب  افغانستان  حکومِت 
مارشالی  رتبۀ  داد،  او  به  را  افغانستان«  مردم  رشادت های 
نبود، بل رفتار سیاسی یی بود که او در دوازده ساِل پسین 

از خود نشان داد. 
مارشال فهیم در دورۀ انتقالی، معاون نخسِت رییس جمهور 
جمهورِی  ریاست  دومِ  دور  در  بعداً  که  پستی  بود؛ 

و  رفتار  با  او  داشت.  عهده  به  را  آن  نیز  کرزی  آقای 
موضع گیری هایش در هر دو دوره از معاونیت خود، یک 
گذاشت.  نمایش  به  خود  از  دقیق  و  مصمم  قاطع،  چهرۀ 
از  که  بود  آن  داشت،  مارشال  که  ویژه گی یی  نخستین 
 ،2001 سال  از  پس  دستاوردهای  و  نوین  ارزش های 
حیات  قید  در  که  زمانی  تا  و  می کرد  سرسختانه حمایت 

بود، هرگز اجازه نداد آن ارزش ها به هدر روند.
هیچ وجه  به  که  بود  گفته  از سخنرانی هایش  یکی  در  او   
نمی گذارد انتخابات به دور دوم برود. اما افسوس که اجل 
مهلتش نداد تا به این وعدۀ خود به مردم نیـز جامۀ عمل 

بپوشاند.
چهرۀ  یک  عنوان  به  نبود،  حکومت  در  که  ایامی  در  او 
منـتقد در برابِر آقای کرزی ظاهر شد و در ایامی که عضو 
دلیل  به  کرزی  آقای  از  نیز  بود  ملی  جبهۀ  رهبری  ارشد 
زدودِن نقش مجاهدین از حکومت، سرسختانه انتقاد کرد. 
و  حکومت  از  سخن  که  گاه  هر  پسین  سال  دوازده  در 
سیاست رفته، بدون نام مارشال فهیم، هیچ سیاستی شکل 
نگرفته و حکومت خالی از چالش نبوده است. به این معنا 
افغانستان  که مارشال یک وزنۀ کاماًل سنگین در سیاسِت 

در دوازده سال پسین بوده است.
دور  انتخابات  در  کرزی  آقای  پیروزی  در  مارشال  نقش 
قبل، کاماًل روشن می نماید؛ این که او از جناب حامد کرزی 
به  سیاسی  شرایط  دشوارترین  در  را  او  و  کرد  پشتیبانی 
عنوان  به  کرزی  آقای  با  او  همکاری  رسانید.  پیـروزی 
نمایندۀ شمال کشور ـ به ویژه تاجیکان ـ بود که دغدغۀ 

حکومت داری را برای آقای کرزی آسان ساخت.
ضد  چهره های  از  فهیم  مارشال  که  کرد  انکار  نمی توان 
طالبانی به شمار می رفت؛ اما با این همه، هرگز از جزمیِت 
بیش از حد در برابر طالبان کار نگرفت و گاهی با پروسۀ 
ادارۀ  از  بخشی  که  سال هایی  در  او  نکرد.  مخالفت  صلح 
کشور را به عهده داشت، تالش کرد به هر نحوی که شده، 

پروسۀ صلح را به موفقیت برسـاند.
تعیین کننده  بسیار  انتخابات  در  مارشال  نقِش  که  بی گمان 
بود. به این معنا که اگر زنده گی مجال می داد، حمایِت او 
از هر فردی می توانست او را نظیر آقای کرزی به پیـروزی 
برساند. بنابراین، کمبود او در انتخاباتی که پیش روست، به 
شدت احساس خواهد شد. زیرا وقتی یکی از چهره های 
تعیین کننده  در انتخابات وجود نداشته باشد، روشن است 

که آرای مردم پراکنده خواهد شد.
نکتۀ دیگری که پس از مرگ مارشال می تواند مهم بنماید، 
مقابلۀ او با جو ایجادشدۀ طالبانی ست که بسیاری از اراکیِن 
بلندپایۀ دولتی در آن نقِش به سزا دارند. پیداست که از چند 
سال به این سو، بسا از حلقات داخل ارگ، به سود طالبان 
دست به یک سلسله رفتارهایی زده اند که در کل، منجر به 
ادغام بخِش قابل توجه طالبان در نظام کنونی شده است. 
آن  توانسته  بوده و کمتر کسی  ماهرانه  بسیار  این رفتارها 
را علنًا اعالم کند. نمی توان انکار کرد که مارشال فهیم به 
عنوان یک چهرۀ ضد طالبانی، در مقابله با این رفتار سیاسی 

حکومت، نقش ایفا کرده است. 
روند،  این  یافتن  گسترش  برابر  در  عمده  موانع  از  یکی 
مارشال فهیم بود و اینک جای او خالی است. معلوم نیست 
به کجا خواهد کشید و  نظام  که سرنوشت طالبانی شدِن 
در یک ماه دیگر که به پایان این حکومت باقی مانده، چه 
اتفاقاتی به سود طالبان به وقوع خواهد پیوست. افزون بر 
آن، روشن نیست که حکومت آینده چه قدر از این سیاست 
طالبانی ساختن نظام ـ که به یقین میراث آقای کرزی است 

ـ تبعیت خواهد کرد.
مارشال  خالی  جای  است،  روشن  آن چه  صورت،  هر  به 
این موقِع حساس  فهیم است که مطمینًا در  محمد قسیم 
و سرنوشت ساز، پُر شدنی نیست و پیش بینی نمی شود که 
و  بود  خواهد  چه گونه  افغانستان  چهرۀ  مارشال،  از  پس 

سرنوشِت این کشور به کجا خواهد کشید!

جای خالی مارشال 
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مسعود ترشتوال

مارشال فهیم در دوران مقاومت یکی 
عرصه  در  سرشناس  چهره های  از 
اجتماعی  و  نظامی  سیاسی،  مبارزات 
و  جهاد  در  فهیم  مارشال  نقش  بود. 
کننده  تعیین  افغانستان  مردم  مقاومت 
می توان  را  فهیم  مارشال  زندگی  بود. 

به چهار مرحله تقسیم کرد.
حضور در مراحل ابتدائی جهاد

مارشال فهیم برای اولین بار با جمعی 
آغاز  را  دانشگاه، جهاد  دانشجویان  از 
به  کامل  موفقیت  با  توانست  و  کرده 

سرانجام برساند.
مارشال فهیم در دوران مقاومت یکی 
سرشناس  و  شاخص  چهره های  از 
و  نظامی  سیاسی،  مبارزه  عرصه  در 

اجتماعی بود.
شاه  احمد  از  پس  فهیم  جانشینی 

مسعود
احمد  از  پس  فهیم  مارشال  جانشینی 

شاه مسعود به عنوان فرمانده مجاهدین 
یک  می تواند  که  است  عطفی  نقطه 
زیرا  شود  تلقی  ملی  بزرگ  روند 
دشمنان افغانستان به این باور بودند که 
صفوف مجاهدین را درهم شکسته اند 
اما مجاهدین با تشکیل جلسه ای فهیم 
تعیین  مسعود  جانشین  عنوان  به  را 
تا حد زیادی  توانست  کردند که وی 

نبود مسعود را پر کند.
مرحله ثبات افغانستان

میالی   2001 سال  در  فهیم  مارشال 
توانست اکثر مجاهدین را در صفوف 

موافقین دولت بسیج کند.
خود  سخنرانی های  از  یکی  در  وی 
جمعی  در  میالدی   2001 سال  در 
ما  آرمان  که  بود  گفته  مجاهدین  از 
و  امن  ثبات،  با  افغانستان  به  رسیدن 

برای مردم است.
به  همچنین  سخنرانی  این  در  فهیم   
مجاهدین گفته بود که مرحله مقاومت 
به پایان رسیده و افغانستان وارد یک 
گذار تازه شده است که باید به نقش 
توجه  آن  در  مردم  توده های  حضور 

شود.
سال های  در  فهیم  مارشال  سکوت   
1383 تا 1388  ناشی از تدبیر و وطن 
سال ها  این  در  او  که  بود  او  دوستی 
در  تا  می خواست  افغان  مجاهدین  از 
برای  و  افغانستان  مشکالت  حل  راه 

پیشرفت این کشور تالش کنند.

نقش مارشال فهیم در جهاد و مقاومت تعیین کننده بود

واکنش ها به درگذشت...

جنرال دوستم:

شده  پخش  دوستم  ژنرال  آدرس  از  که  پیامی  در 
آمده: »به یاد آوردن خاطرات و دوره بیست و سه 
با  برادری من  و  آشنایی و معرفت، همرزمی  ساله 
مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم، قلب مرا مشحون 
موصوف،  عالی  سجایای  به  احترام  روحیه  از 
عیاری  و  جوانمردی  پایداری،  و  استقامت  روحیه 

او می سازد.«

محمود کرزی، رییس جریان توانمند سازی مردم:

برادر حامد کرزی درگذشت قسیم  محمود کرزی 
افغانستان  فهیم را ضایعه بزرگ در عرصه سیاسی 

خوانده است.
او در پیامی گفته که آقای فهیم از فرماندهان جهادی 
افغانستان  سیاسی  روند  در  بزرگی  سهم  که  بوده 

داشته است.
او  از  فهیم،  مارشال  درگذشت  تسلیت  ضمن  وی 
به عنوان شخصیتی مبارز و وطن دوست یاد کرده 

است.

دکتر عبدالطیف پدرام/عضو مجلس:

باتأسف مطلع شدم که مارشال محمدقسیم فهیم،از 
شخصیت های برجستۀ نظامی و سیاسی دوران جهاد 
و مقاومت، معاون اول رییس جمهوری افغانستان، 
به جاویدانه گان پیوست، مرگ نابه هنگام مارشال 
افغانستان ضایعۀ جبران ناپذیر برای کشور ما است.
مارشال، شخصیت وطندوست، شجاع، و همانگونه 
که در واپسین سخنرانی مهم اش در مجلس)ولسی 
این  جوانمردان  و  عیاران  جمع  از  گفت،  جرگه( 
ُدشوارترین سال های حیات  در  مارشال  بود.  وطن 
ترک  را  کشورش  هیچ گاه  کشور  سیاسی  نظامی، 
ماند  باقی  باور خود صادقانه  و  عزم  بر سر  نکرد. 
و همان جا در سرزمین محبوبش زندگی را بدرود 

گفت.
مردم  به  را  وطنم  مارشال  غم ناک  درگذشت 
افغانستان و خانوادۀ محترم شان تسلیت می گویم. 

یادش گرامی باد.

احمد ذکی زاهد/ رییس شورای والیتی پروان

مجاهد نستوه؛ مبارز راستین به ابدیت پیوست. 
باتاسف و تاثر عمیق اطالع یافتم که شخصیت مبارز 
قامت رسا  استوار و  ازادی رهبر جهادی  مرد  راه 
نسبت مریضی که عاید حالش بود. دنیای فانی را 

وداع گفت. 
این شخصیت رشید و هم سنگر  به هنگام  نا  مرگ 

مردم  و  دلیر  مجاهدین  همه  بر  را  بزرگ  مسعود 
افغانستان تسلیت عرض کرده از بارگاه منان برای 
و  متعلقین  برای  و  برین  بهشت  صاحب  مارشال 

بازمانده گان صبر و شکیبایی خواهانم. 
جایگاه اش بهشت و نام اش جاودان باد.

جانان موسی زی/سفیر افغانستان در پاکستان:
اناهلل و انا الیه راجعون. 

ریاست  جمهوري  د  دولت  اسالمي  افغانستان  د 
فهیم  قسیم  محمد  صاحب  مارشال  معاون  لمري 
وفات د افغان ملت او دولت لپاره، خاصتًا د هیواد 
په مرحله  انتقال  امنیتي  او  تاریخي سیاسي  د روان 
کی، یوه دیره لویه ضایعه ده. اهلل تعالی دی جنتونه 

ور په نصیب کري.

جاوید کوهستانی/آگاه مسایل نظامی:

سران  از  دیگر  یکی  فهیم،  قسیم  محمد  مارشال 
مقاومت در برابر طالبان درگذشت. وی از نوجوانی 
در  بود.  افغانستان  معادالت  از  بخشی  اکنون  تا 
گذشت او به عنوان معاون نخست ریاست جمهوری 
افغانستان و یکی از افراد پُرنفوذ و با قدرت جریان 
تمام روند  بر  قطعًا  انتخابات،  نزدیکی  مقاومت در 
سیاسی و انتخابات افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. 
او در  بود، عملکرد  نظامی آمر مسعود  او جانشین 
جایگاه شهید مسعود، انتقادهایی را در میان همه به 
ویژه پیروان مسعود به همراه داشت، اما دست کم 
در سیزده سال گذشته به عنوان یکی از متغیرهای 
سیاست شناخته می شد. اکنون او رفت، دیده شود 
که هم قطارانش روند انتخابات را چگونه مدیریت 

می کنند؟

وحید عمر:
مارشال  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  درگذشت 
از  یکی  و  کشور  کالن  سیاست مدار  افغانستان، 
ستون های اصلی نظام افغانستان در 12 سال گذشته 
را به همه مردم افغانستان تسلیت میگویم. در گذشت 
مارشال ضایعه بزرگ است، امیدوار هستم خالیی 
اجتماعی  مارشال در فضای سیاسی و  نبود  که در 
پُر  هوشیاری  و  تدبیر  با  آمده  وجود  به  افغانستان 

شود.

اکرام اندیشمند/نویسنده و پژوهشگر:

خانواده،  به  را  فهیم  محمدقسیم  مارشال  وفات 
دوستان و هسنگرانش تسلیت می گویم.

تولد   1336 سال  در  که  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
نظامی  سیاسی-  مهم  های  چهره  از  یکی  یافت 
سال  در  او  بود.  افغانسان  اخیر  دهۀ  دو  تحوالت 
1354 در شورش مسلحانه علیه حکومت محمدداود 
در پنجشیر سهم گرفت و سپس زادگاهش را ترک 
امیر  مسعود  احمدشاه  1358با  سال  در  وی  کرد. 
و  کاپیسا  پروان،  والیات  اسالمی  جمعیت  جهاد 
صفحات شمال از پاکستان به پنجشیر برگشت. او 
تا آخرین زمان زندگی احمدشاه مسعود در کنار او 

باقی ماند. 
افراد و چهره  مانند تمام  مارشال محمدقسیم فهیم 
های دیگر سیاسی-نظامی افغانستان از ضعف ها و 
برتری هایی در رفتار وعملکرد خویش در دوران 
مبارزه و در کرسی قدرت بر خوردار بود؛ اما نقاط 
قوت و برجستگی وی در میدان مبارزه و مقاومت 

بیشر بود. 
یک  افغانستان  جانبدار  شدت  به  فهیم  مارشال 
پارچه،واحد و مقتدر بود. در میدان نبرد و مبارزه، 
روحیۀ بلند داشت. او در بد ترین شرایط نظامی و 
سیاسی، افغانستان را ترک نکرد و تا آخر در کنار 

احمدشاه مسعود باقی ماند.

جنرال بابه جان:

با اندوه فراوان عروج ملکوتی مارشال محمد قسیم 
فهیم اسطورۀ شکوه و افتخار و نخل بلند و سرافراز 
دریافتیم  را  افغان  ملت  مقاومت  و  جهاد  دوران 
مارشال محمد قسیم فهیم بعنوان فرزند برومند و با 
وقار ملت همیشه و همواره در کنار مردم اش قرار 
دوران  اندوخته های  و  تجارب  از  الهام  با  و  داشته 
قهرمان  مسعود  شاه  احمد  شهید  با  هم سنگری اش 
ملی کشور الگوی بی بدیل رهبری بوده و با خرد 
ورزی تمام حوادث پس شهادت احمد شاه مسعود 
تحوالت پس از پیروزی به طالبان را سمت و سو 
داده و در استوار سازی و استحکام بخشیدن و قوام 
دادن به اساسات دولت سازی و دولت داری جدید 
مطابق شرایط و اوضاع همان زمان همت گماشت 
ایفا  را  برازنده  العاده  فوق  نقش  پسین  سال   12 و 
آگاه در  اثرگذار کاماًل  کرد و منحیث یک شخص 
رهبری جامعه نقش ایفا کرده، منحیث مسلمان خبیر 
با  و  بوده  تنش ها  نوع  هر  از  جلوگیری  جانب دار 
حوصله مندی و بر جسته گی های مردانه گی امور را 
تأکید کامل شان مخصوصًا در  رهبری می کرد. و 
این اواخر برای برگزاری انتخابات به موقع، با امن، 
عادالنه، فراگیر و شفاف بدون مداخلۀ حکومت و 
برای  مرگ  متأسفانه  که  داشتند  تأکید  زیاد  دولت 
شان این مجال را نه داد. اما راه شان ادامه دارد و 

ارمان های شان تحقق خواهد یافت.

محمد عظیم محسنی/ عضو مجلس:

محمد  مارشال  که  نمودم  حاصل  اطالع  تأسف  با 
مردم  مقاومت  و  جهاد  برومند  فرزند  فهیم  قسیم 

افغانستان، جهان فانی را وداع گفت. 
واقعی  معنای  به  فهیم  قسیم  مارشال  درگذشِت 
کلمه، ضایعۀ بزرگی برای ملت افغانستان محسوب 
فهیم  مارشال  جان  فشانی های  و  مبارزات  می شود. 
در راستای به دست آوردن آزادی و استقالل کشور، 

فراموش ناشدنی و ماندگار است. 
او برای به دست آوردن آزادی کشور سال ها در برابر 
را  کشور  استقالل  سرانجام  و  جنگید  سرخ  ارتش 
در هم سویی با قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه 
مسعود و میلیون ها تن از مجاهدین این سرزمین به 

دست آورد.
خود  از  نیز  مقاومت  دوران  در  فهیم  مارشال 
کارنامه های ُدرخشانی برجا گذاشت. او در سیزده 
سال پسین هم چنان در راستای تأمین حقوق مردم 

افغانستان تالش های فراوان کرد.  
و  بزرگ  شخصیت  این  غیرمترقبۀ  درگذشت  من 
تمامی  و  او  خانوادۀ  برای  را  کشور  تکرارناپذیر 
خانوادۀ جهاد و مقاومت افغانستان، تسلیت عرض 

می  دارم. 
روحش شاد و نامش جاویدان باد. 

امراهلل صالح:

مراتب تسلیت خویش را در پیوند به وفات جناب 
مقام  اول  معاون  فهیم  قسیم  مارشال محمد  محترم 
مقاومت  و  جهاد  نام  با  رهبر  و  ریاست جمهوری 
ملت  شان،  محترم  خانواده  حضور  را  افغانستان 
می نمایم.  ابراز  خویش  همسنگران  و  افغانستان 
در  شوروی،  قوای  علیه  جهاد  در  بزرگ  نقش  او 
مقاومت علیه طالبان ، القاعده و پاکستانی ها داشت. 
او افتخار سهم گیری در نقش های محوری را در 
بنیان گذاری نظام مردم ساالر در افغانستان داشت. 
گی  زنده  در  را  او  که  همانگونه  افغانستان  مردم 
اش به عنوان یک رهبر و یک مارشال قدردانی و 
حرمت کردند در نبودش خاطرات و آرمانهایش را 
گرامی خواهند داشت. من به عنوان یکی از سربازان 
سنگر مقاومت ضد ترور از تجربه ها ، استواری و 
حوصله مندی او زیاد آموختم و این آموخته ها را 
گرامی میدارم و گرامی خواهم داشت. روحش شاد 

و یادش گرامی. اناهلل و اناالیه راجعون

سفارت ایران/کابل:

بیانیه یی  در  افغانستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
رییس  اول  معاون  فهیم،  قسیم  محمد  مارشال  درگذشت 
مردم  و  رییس جمهور  کرزی  به حامد  را  افغانستان  جمهور 
افغانستان تسلیت گفت و تاکید کرد نقش بارز مارشال محمد 
افغانستان، درخشان و  اخیر  تاریخ چهار دهه  فهیم در  قسیم 

فراموش ناشدنی است.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل روز یکشنبه در این 
قسیم  محمد  مارشال  درگذشت  از  تاسف  ابراز  ضمن  بیانیه 
مراتب  افغانستان،  اسالمی  جمهور  رئیس  اول  معاون  فهیم، 
رئیس  کرزی  حامد  به  را  خود  عمیق  همدردی  و  تسلیت 

جمهور و مردم مسلمان و آزادیخواه افغانستان ابراز داشت.
افغانستان آمده  ایران در  بیانیه سفارت جمهوری اسالمی  در 
برجسته  شخصیتهای  از  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  است: 
ارزشمند  و  پربرکت  عمر  که  بود  افغانستان  کشور  جهادی 
خویش را وقف مقاومت در برابر تجاوزات خارجی، آزادی و 

استقالل، دولت سازی و بازسازی کشورش کرد.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل در این بیانیه تاکید 
این  به  عنایت  با  و  کنونی  حساس  زمانی  برهه  در  که  کرد 
ضایعه اسفناک، ضمن تاکید مجدد بر تعهد خویش مبنی بر 
همراهی با مردم افغانستان، برای مرحوم مارشال محمد قسیم 
از  جزیل  صبر  ایشان  بازماندگان  برای  و  درجات  علو  فهیم 

خداوند متعال مسئلت می نماید. 

مارشال محمد قسیم فهیم؛...
به  دوباره  پاکستان،  در  مدت  کوتاه   اقامت  از  پس  او 
افغانستان برگشت و با گروه های مجاهدین به ویژه در 
کنار احمد شاه مسعود، مخالفت های مسلحانه خود را 

علیه حکومت آغاز کرد.
نیروهای  از  بخشی  فرماندهی  فهیم  قسیم  آقای 
مجاهدین را به عهده گرفت و در سالهای بعد نیز حوزه 
فرماندهی خود را گسترش داد. محمد قسیم فهیم در 
این سال ها، نقش مهمی در تنظیم گروه های مجاهدین 

در والیات بدخشان، بغالن، تخار و قندوز بازی کرد.
های  گروه  پیروزی  و  حکومت  فروپاشی  از  پس 
در  جهادی  نیروهای  با  همراه  فهیم  آقای  مجاهدین، 
سال 1371 وارد کابل شد. او در دولت مجاهدین به 
امنیت  وزارت  دار  عهده  ربانی  الدین  برهان  رهبری 

)اطالعات( شد.
فرماندهی جبهه ضد طالبان

پایتخت  تصرف  و  طالبان  گروه  تسلط  دنبال  به 
مدت  برای  فهیم  آقای  گروه،  این  سوی  از  افغانستان 
کوتاهی فرماندهی گروه های جهادی را در جنگ علیه 

طالبان در شمال افغانستان به عهده گرفت.
در این سالها، او تحت فرمان احمد شاه مسعود)قهرمان 
ملی( می جنگید اما پس از آنکه آقای مسعود در یک 
حمله انتحاری شهید شد، در راس صفوف مجاهدین 

قرار گرفت.

پس از مرگ آقای مسعود، تنظیم و استحکام گروه های 
اصلی  چالش  یک  به  طالبان،  علیه  مبارزه  در  جهادی 
برای آقای فهیم تبدیل شد اما به دنبال فروپاشی گروه 
عنوان  به  فهیم  آقای  بن،  اجالس  برگزاری  و  طالبان 
معاون اول دولت موقت و وزیر دفاع افغانستان تعیین 

شد.
گوشه نشینی

نخستین  در  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد 
معاونت  از  را  فهیم  آقای  ریاست جمهوری  انتخابات 
خود کنار زد و به جای او، احمد ضیا مسعود، برادر 
احمد شاه مسعود را به عنوان معاون اول خود معرفی 

کرد.
این اقدام که برای بسیاری غیرمنتظره بود، روابط میان 
تا  کرد،  تیره  را  کرزی  جمهور  رییس  و  فهیم  آقای 
جایی که آقای فهیم گفت: حامد کرزی دیگر هرگز از 

مجاهدین حمایت نخواهد دید.
مارشال  کرزی،  آقای  جمهوری  ریاست  سال  پنج  در 
از  گاهی  از  هر  اما  کرد  اختیار  نشینی  گوشه  فهیم 
کنار زدن  او  که  آنچه  به خاطر  آقای کرزی  حکومت 
مجاهدین از قدرت می خواند، به شدت انتقاد می کرد.
تا آنکه حامد کرزی در انتخابات دوم ریاست جمهوری، 
یک بار دیگر به سراغ آقای فهیم رفت و او را بار دیگر 

به عنوان معاون خود در انتخابات معرفی کرد.
ریاست جمهوری  اول  معاون  پنج سال گذشته  در  او 

افغانستان بود و روز هجدهم حوت از دنیا رفت.
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جایگاه  و  نقش  از  تمجید  فهیم ضمن  مارشال  همرزمان  از  یکی 
را  وی  درگذشت  افغانستان،  اخیر  دهه  چهار  در  فهیم  سیاسی 

ضایعه یی بزرگ برای جامعه سیاسی این کشور اعالم کرد.
یاران و همرزمان مارشال محمد  از  صالح محمد ریگستانی یکی 
قسیم فهیم معاون ریاست جمهوری افغانستان که صبح امروز بر 
اثر ضایعه قلبی درگذشت، او گفته است: مارشال فهیم، نقش مهمی 
در دوران جهاد علیه شوروی سابق و مقاومت مسلحانه در برابر 
طالبان ایفا کرد و در دوران پس از طالبان نیز یکی از شخصیت های 

تأثیرگذار و نقش آفرین افغانستان بود.
ریگستانی، نقش نظامی مارشال فهیم در دوران جهاد علیه شوروی 
اظهار داشت: مارشال  اثرگذار توصیف کرد و  سابق را پررنگ و 
کنار  در   1358 سال  در  که  بود  کسانی  نخستین  از  یکی  فهیم، 
دره  از  سابق  شوروی  نظامیان  علیه  جنگ  در  مسعود  احمدشاه 

پنجشیر شرکت کرد.
وی اضافه کرد: مارشال فهیم در دوران جهاد علیه نظامیان شوروی 

مناطق  در  را  نظامی  مهم  مسؤلیت های  سابق، 
جبهه های  در  همچنین  و  افغانستان  شمال 
عهده  به  کشور  این  جنوب غربی  و  جنوب 

داشت.
انجام  در  فهیم  مارشال  ریگستانی،  گفته  به 
از خود  جبهه ها  این  در  نظامی  مسئولیت های 
به  و  داد  نشان  ابتکارات خاصی  و  شایستگی 
همین جهت وی به عنوان یکی از استوانه های 
را  مجاهدان  جنگی  انگیزه  و  امید  نیرومند، 

تشکیل می داد.
از  پس  فهیم  مارشال  کرد:  اضافه  ریگستانی 
دولتی  مهم  در سمت های  پیروزی مجاهدین، 
امنیت  وزارت  چون  مجاهدین،  دولت  در 
افغانستان و فرماندهی جبهه کابل، با موفقیت 
کار کرد و کارنامه های درخشانی را از خود به 

یادگار گذاشت.
عناصر  از  یکی  را  فهیم  مارشال  ریگستانی، 
کلیدی در راستای درهم کوبیدن جبهه طالبان و مقاومت علیه آنان، 
برشمرد و اظهار داشت: فهیم در شکل دهی و شدت دهی مقاومت 

علیه نیروهای طالبان نقشی تعیین کننده داشت.
بود که در  همرزم مارشال فهیم تصریح کرد: مارشال فهیم کسی 
شکل دهی ایتالف متشکل از نیروهای مخالف طالبان، فعالیت های 
و  همسویی  ایجاد  در  توانست  و  داد  نشان  خود  از  را  ارزنده ای 
هماهنگی میان نیروهای مخالف طالبان درخشش خاصی را از خود 

به یادگار بگذارد.
هدف  با  متحد  جبهه  تشکیل  از  پس  فهیم،  مارشال  افزود:  وی 
مقاومت در برابر طالبان، رهبری جبهه شمال را نیز به عهده گرفت.
ریگستانی در پایان تأکید کرد: لیاقت نظامی مارشال فهیم به حدی 
بود که پس از شهادت احمدشاه مسعود، فرماندهان نظامی وفادار 
توافق  همصدا  و  هماهنگ  صورت  به  همه  مسعود،  احمدشاه  به 

کردند که مارشال فهیم جانشین وی شود.

محمد قسیم فهیم که در دوران حکومت حامد کرزی، به عالی 
ترین رتبه نظامی - مارشالی- رسید، به دنبال شهادت احمد شاه 
مسعود فرمانده ارشد جبهه متحد ضد طالبان، شهرت بیشتری 

یافت.
آقای فهیم پس از آن که احمدشاه مسعود در یک حمله انتحاری 

شهید شد، رهبری نیروهای مجاهدین را در مبارزه علیه طالبان 
با  طالبان  رژیم  فروپاشی  در  مهمی  نقش  و  گرفت  عهده  به 

حمایت هوایی جنگنده های امریکایی بازی کرد.
ممارشال محمد قسیم فهیم پس از فروپاشی طالبان نیز در صحنۀ 
پنج سال  استثنای  به  افغانستان همواره حضور داشت،  سیاسی 
اول ریاست جمهوری حامد کرزی، که به دلیل عدم حضور در 

دولت، نتوانست نقش خود را به شکل فعال حفظ کند.
آقای مارشال قسیم فهیم، در سال 1336 خورشیدی در روستای 

عمرض والیت پنجشیر به دنیا آمد.
برای  و  گرفت  فرا  زادگاهش  در  را  ابتدایی  های  آموزش  او 
آموزش عالی، به کابل رفت و در رشته حقوق اسالمی درس 

خواند.
فرمانده جهادی

با  مخالفت  و   1357 ثور  هفت  کودتای  از  پس  فهیم،  مارشال 
حکومت تحت حمایت شوروی سابق در افغانستان، به پاکستان 
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صالح محمد ریگستانی:

مارشال فهیم مجاهد و سیاستمدار بزرگ 4 دهه اخیر افغانستان بود

مارشال محمد قسیم فهیم؛ از تولد تا مرگ

بودن و نبودن مارشال

عبدالشهید ثاقب

رییس  که  هنگامی  پیش،  روز  چند   -  1
تقنینی یی،  فرمان  طی  کشور  جمهوری 
امتیازات  فهیم،  محمدقسیم  مارشال  برای 
اعضای  برخی  کرد،  منظور  را  مادام العمر 
رییس  این اقدام  از  نمایندگان  مجلس 
وقتی  گفتند  و  گردیده  جمهوری خشمگین 
برگردند  رخصتی  از  دوباره  مجلس  اعضای 
مجلس  عمومی  نشسِت  در  را  موضوع  این 
خواهان  و  کرد  خواهند  مطرح  نمایندگان 
محمدقسیم  مارشال  شد.  خواهند  آن  الغای 
این  که  نیست  نیازی  دیگر  درگذشت.  فهیم 
در  او  امتیازات  الغای  خواهان  نمایندگان 

نشست عمومی مجلس نمایندگان شوند.
شهادت  از  پس  محمدقسیم،  مارشال   -  2
قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود به 
عنوان جانشین وی انتخاب گردید و از این 
اول مقام ریاست  به معاونیت  آدرس، دوبار 
جمهوری رسید. حضور او در مقام معاونیت 
توأم  همواره  اگرچه  جمهوری  ریاست  اول 
نمی تواند  اما هیچکسی  است،  بوده  انتقاد  با 
خنثاسازی  و  مهارسازی  در  را  او  نقش 
کند.  انکار  دولت  جهادستیزانه  سیاست های 
وقتی رویداد یازده سپتمبر اتفاق افتاد، در آن 
زمان مشوره شخصیت هایی مانند اشرف غنی 
و خلیل زاد این بود که شخصیت های جهادی 
ادارات  از  آر،  آر  پی  و  آر  دی  دی  نام  زیر 
مارشال  گردند.  پاک سازی  نظامی  و  ملکی 
محمدقسیم فهیم یکی از مدافعان سرسخت 
ادارات  در  جهادی  عناصر  حضور  جدی  و 
مارشال  اگر  گفت  باید  صادقانه  بود.  دولتی 
چهره های  بیش تر  شاید  امروز  نمی بود، 
می شدند.  حذف  سیاسی  صحنه  از  جهادی 
از  غربگرا،  عناصر  برابر  در  او  مقاومت های 

جهادی  فرماندهان  بالمنازع  رهبر  به  وی 
مبدل ساخته بود.

فهیم،  محمدقسیم  مارشال  درگذشت   -  3
و  ربانی  برهان الدین  استاد  شهادت  از  پس 
بحراِن  دیگر  بار  مسعود،  احمدشاه  شهید 
جانشینی را در میان مجاهدان جدی تر ساخته 
است. پس از استاد برهان الدین ربانی و شهید 
فهیم  محمدقسیم  مارشال  مسعود،  احمدشاه 
میان  میانجی  به حیث رابط و  بود که  کسی 
حیثیت  و  می کرد  عمل  جهادی  فرماندهان 
رهبر عمومی را داشت. با درگذشِت او، بار 
جانشینی  بحران  با  کشور  مجاهدان  دیگر 
مواجه گردیده و دیده شود که در آینده، چه 

کسی را به عنوان جانشین او تعیین کنند.
فهیم  محمدقسیم  مارشال  درگذشت   -  4
افغانستان  انتخابات  بر  فوق العاده  تأثیراِت 
نیز می داشته باشد. مارشال محمدقسیم فهیم 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  حامیاِن  از  یکی 
بود. حمایت  عبداهلل  عبداهلل  دکتر  به رهبری 
مارشال فهیم از تیم اصالحات و همگرایی، 
روی  اپوزیسیون  که  بود  گردیده  باعث 
وی  و  نموده  حساب  انتخابات  شفافیت 
در  تقلب  مانع  که  بدانند  کسی  عنواِن  به  را 
مارشال  درگذشت  شد.  خواهد  انتخابات 
پیامدهای  نگاه  این  از  فهیم،  محمدقسیم 

ناگواری بر انتخابات خواهد داشت.
از  یکی  فهیم  محمدقسیم  مارشال   _  5
در  او  حضور  بود.  ضدطالبانی  چهره های 
برادر  را  طالبان  رییسش،  که  حکومتی 
نبود  در  بود.  بزرگی  غنیمت  می خواند، 
از  بیش تر  حکومت،  طالبانیزه شدن  مارشال، 
پیش محتمل به نظر می رسد. دیده شود که 
برای  تدبیری  چه  ضدطالبانی  عناصر  سایر 
جلوگیری از این وضعیت در دست خواهند 

گرفت.


