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 فرمانــده جهــاد و مقاومــت، قهرمــان ملــی کشــور 
شــهید احمدشــاه مســعود در تاریــخ معاصــر کشــور 
ــد.  ــول نمی کن ــه اف ــت ک ــی اس ــتاره گان تابناک از س
او در دوران جهــاد بــه قــول رونالــد ریــگان، 
ــر امپریالیســم  رییس جمهــور وقــت امریــکا، کم
ــیخ، از  ــی ش ــول عل ــه ق ــت و ب ــوروی را شکس ش
سیاســت مداران مســلمان ســودان، خالــد بــن ولیــد 
ــود  ــود. شــهید مســعود شمشــیر خــدا ب ــش ب زمان

ــود. ــر دشــمنان خــدا مســلط شــده ب ــه ب ک
در میــان هــزاران فرمانــده و مجاهــد و سنگرنشــین 
ــود.  ــه روزگاردیــده و فــرد دوران ب کشــور، او یگان
ــِن  ــور در آن َدی ــردم کش ــه م ــاد هم در دوران جه
ــوب و  ــنگرداران محب ــتند. س ــرکت جس ــی ش وطن
شــجاع زیــادی آمدنــد و دیــن خویــش ادا کردنــد و 

رفتنــد، امــا مســعود چــرا یگانــه بــود؟
پاســخ ایــن پرســش کاری ســت دشــوار، امــا 
ــعود  ــت. مس ــخ آن را یاف ــی پاس ــا جای ــوان ت می ت
مــرد مؤمنــی بــود کــه عقیــده بــرای او حــرف اول 
ــود  ــی ب ــرک و بادرایت ــرد زی ــعود م ــی زد. مس را م
ــد. او  ــرده بودن ــدک ب ــرۀ ان ــایران از آن به ــه س ک
ــود  ــر ب ــردار و رهب ــک س ــی ی ــورت طبیع ــه ص ب
ــری در  ــه صــورت فط ــری را ب ــه خصیصــۀ رهب ک
ــری  حــد کمــال داشــت .مســعود شــجاعت بی نظی
ــیدن  ــرای رس ــه ب ــود ک ــی ب ــرد متوکل ــت و م داش
ــود را  ــید. او خ ــز نمی هراس ــدف، از هیچ چی ــه ه ب
بــرای مــردم و آرمان هایــش وقــف کــرده بــود کــه 
ــا  ــتند و چه بس ــاز را داش ــن امتی ــر ای ــایران کمت س
ــد. ــاری بودن ــراً از آن ع ــی اکث ــران سیاس ــه رهب ک

ــه از  ــود ک ــدل ب ــردی معت ــی کشــور م ــان مل قهرم
ــت داشــت و برخــاف برخــی از  خشــونت کراهی
ــردم از او بترســند؛ بلکــه  ــران، نمی خواســت م رهب
پرچــم دار  او  می ترســید.  خداونــد  از  خــود  او 
عدالــت اجتماعــی بــود و عدالــت را اصــل در 
دولــت داری می دانســت. او جنــگ را بــرای تأمیــن 
ــت،  ــزار می دانس ــک اب ــور ی ــت و آزادی کش عدال
ــرای تأمیــن صلــح  ــه هــدف. مســعود جنــگ را ب ن
وســیلۀ مشــروع می دانســت کــه نــه این کــه جنــگ 
ــد،  ــتبدادی بدان ــدرت اس ــه ق ــیدن ب ــیلۀ رس را وس
شــهید مســعود، قهرمــان مردمــان مظلوم کشــورهای 

ــود. تحــت ســتم ب
شــهید احمدشــاه مســعود، سنگرنشــین همیشــه گی 
و چریــک نــام داری بــود کــه چهــار دهــه در 
ــاز کــرده  ــار رســانه های جهــان جــا ب ســرخط اخب
بــود؛ مــردی بــود کــه تقــوا و نجابــت از وجناتــش 
می کــرد.  دوری  دورغ  و  ریــا  از  بــود،  هویــدا 
ــوغ  ــر ی ــی را از زی ــه ملت ــود ک ــردی ب ــعود م مس
اســارت نجــات داد و بــه سیاســت مداران درس داد 
ــای  ــم می شــود حکومت ه ــزدوری ه ــدون م ــه ب ک

ــت داد. ــزدور را شکس م
ــی  ــایل سیاس ــر مس ــژده، تحلیل گ ــده م ــاری وحی ب

ــان  ــت طالب ــۀ حکوم ــوران وزارت خارج و از مأم
ــار  ــه چه ــعود را ب ــی مس ــه زنده گ ــود ک ــته ب نوش
ــه اش،  ــن مرحل ــه بدتری ــد ک ــیم می کن ــه تقس مرحل
همــه  در  امــا  بــود،  مجاهــدان  دولــت  دوران 
دوره هــای دیگــر، او درخشــش و محبوبیــت خاصی 
ــای  ــه جنگ ه ــم ک ــد کن ــم تأکی ــت. می خواه داش
ــود؛ و  ــری ب ــم ناگزی ــدان ه ــت مجاه دوران دول
ــتان و  ــیاه پاکس ــتعمار س ــر اس ــارزه در براب ــم مب ه
کشــورهای ســودجوی همســایه و عــرب کــه زیــر 

نام هــای گوناگــون در برابــرش می جنگیدنــد.
اگــر جنــگ قهرمــان ملــی افغانســتان در دوران 
دخیــل  گروهــای  برابــر  در  مجاهــدان  دولــت 
درســت نبــود و مشــروعیت نداشــتف پــس جنــگ 
تروریســتی  گروه هــای  برابــر  در  هــم  کنونــی 
مشــروعیت نــدارد. بعضی هــا بــه اثــر عقــد و کینــه، 
ســعی می کننــد مقــام و منزلــت او را کاهــش دهنــد؛ 
ــی  ــش ارزان ــرای بنده گان ــد ب ــزت را خداون ــا ع ام
و  بی هویــت  و  بیمــار  آدم هــای  نــه  می کنــد، 

ــزدور. م
چراغی را که ایزد برفروزد

هر آن کس پُف کند ریشش بسوزد
کــه  انــد  زمــان  زیــان کارران  گــروه  ایــن 
چیــزی  و  می گــذرد  عقــده  در  زنده گی شــان 
هــم بــه دســت نمی آورنــد و در آخــرت نیــز 
عقوبــت ســخت در انتظارشــان خواهــد بــود. 
ــد  ــی خواه ــت و باق ــان آزاده گان اس ــعود قهرم مس
ــد، حــاال  ــان نمی جنگی ــا طالب ــر مســعود ب ــود. اگ ب
ــود. در  ــار ب ــر از میانم ــور بدت ــن کش ــت ای وضعی
کــوه و بــرزن افغانســتان درنده گــی، قتــل و تعصــب 
نــژادی، قومــی و مذهبــی بیــداد می کــرد. اگــر 
ــرد، در  ــرار می ک ــران ف ــد دیگ ــعود مانن ــهید مس ش
آن صــورت بــه یقیــن امریــکا و اروپــا هیــچ کاری 
ــات  ــا عملی ــد ت ــط ســعی می کردن ــد و فق نمی کردن
طالبــان در داخــل کشــور محــدود بمانــد و درد ســر 

ــوند. ــران نش ــه دیگ ب
ــا  ــه ی ــای ک ــماری از آدمک ه ــر ش ــن اواخ در ای
ــم  ــه فاشیس ــان ب ــد و ایم ــه ان ــان را باخت هویت ش
ــد،  ــی دارن ــت میراث ــم خصوم ــا ه ــد و ی آورده ان
ســعی می کننــد از شــهید مســعود، چهــرۀ دیگــری 
ــودی  ــه، س ــای مذبوحان ــن تاش ه ــه ای ــازند ک بس
نداشــته و فقــط چهره هــای شــیطانی آنــان را افشــا 
ــگ ســرد اســت  ــح جن ــرد. مســعود فات ــد ک خواه
ــه  ــه این ک ــود؛ ن ــش ب و چگــوارا و هوشــییمن زمان
ریاکارانــه اکــت انقــاب کنــد و در کمپ هــای 
ــه  ــردم را ب ــایۀ »ISI« م مهاجــران در پشــاور در س
جهــاد تشــویق کنــد و خــود زر بیانــدوزد و دســتار 

ــر ســر کنــد. ســیاه ب
مســعود مــردی بــا قامــت اســتوار و مقــاوم در برابــر 
ــای  ــمنان و رقب ــت دش ــه توانس ــود ک ــتعمار ب اس
ــد. در جــال شکســت  سیاســی اش را شکســت ده

ــاق  ــان ارف ــال آن ــه ح ــا ب ــی اش حت ــای سیاس رقب
ــای آن روشــن اســت از  ــه نمونه ه داشــته باشــد ک
اســداهلل ســروری و جمعــه اڅک تــا اســرای طالــب 
ــن  ــزار، شــاهد ای ــل و م ــار از کاب و نجــات حکمتی

مدعــا اســت.
ــراری  ــود کــه عســاکر ف ــد دیگــران نب مســعود مانن
رژیــم را بــه نــام جاســوس در کمــپ ورســک زیــر 
ــای سیاســی و فکــری اش را  ــا رقب ــد و ی خــاک کن
ــدد، چنانچــه  ــار بن ــه رگب ــاون شــهر پشــاور ب در ت
ــر  ــریۀ کوث ــر نش ــر دبی ــن، س ــن فروت ــی امی حاج
ــک  ــاد از ی ــرم انتق ــه ج ــاد ب ــال های جه را در س
رهبــران سیاســی آن زمــان مــورد حملــۀ مســلحانه 
ــی، بهاالدیــن  ــا عبدالرحیــم چینزای ــد و ی ــرار دادن ق
ــر  ــوم رهب ــر قی مجــروح، شــهید ننگرهــاری و داکت
ــرم  ــه ج ــن فکر را ب ــش و روش ــا دیگراندی و ده ه
ــی در  ــرم دیگراندیش ــه ج ــل و ب ــه عم ــده، ن عقی

ــد. ــه نیســت کردن ــر ب شــهر پشــاور پاکســتان س
ــت و  ــاک اس ــن و تابن ــپهر روش ــد س ــعود مانن مس
ــا  ــتند. دور ی ــش نیس ــی بی ــف خاک ــمنانش ک دش
ــده  ــوز زن ــه تاهن ــی اش را ک ــای سیاس ــک رقب نزدی
انــد، خداونــد ذلیل تــر از آنچــه کــه هســتند، 
ــی در  ــا وقت ــتم بعده ــن هس ــرد. مطمی ــد ک خواه
دانشــگاه های خوســت، قندهــار، ننگرهــار، هــرات 
ــه  ــور را ک ــر کش ــخ معاص ــان تاری ــخ و بامی و بل
ــد،  ــس کنن ــد و تدری ــده باش ــته ش ــه نوش بی طرفان
آن وقــت دختــران و پســران جــوان ایــن کشــور بــه 
ســر مــزارش رفتــه، اکلیــل گل خواهنــد گذاشــت.
ــر  ــی دیگ ــی پ ــی یک ــار کنون ــای بیم ــی آدم ه وقت
ــالم  ــیار و س ــل های ُهش ــه نس ــش را ب ــای خوی ج
ــده  ــی آین ــی و مذهب ــی، قوم ــای روان از بیماری ه
بدهنــد، آن وقــت منزلــت مســعود بیشــتر از حــاال 
مســجل خواهــد شــد. مــردم بــه مــزار آدم هایــی کــه 
ــرده  ــدرت ک ــه ق ــیدن ب ــیلۀ رس ــرآن خــدا را وس ق
بودنــد، نخواهنــد رفــت و کســی از آنــان بــه نیکــی 

ــاد نخواهــد کــرد. ی
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــه اســت و ب ــرد یگان مســعود ف
حتــا یــاران و هم ســنگرانش ماننــد او نیســتند. 
قهرمــان ملــی مــردی از تبــار لیــث صفــار، ابومســلم 
خراســانی و طاهــر فوشــنجی بــود کــه ســر تســلیم 
ــد  ــه بلن ــی آورد. او ن ــرود نم ــتبدی ف ــر مس ــه ه ب
ــه  ــه ســرمایه و حســاِب بانکــی، ن منــزل داشــت، ن
ــم  ــه ه ــرد و ن ــن می ک ــه ت ــی ب ــای قیمت لباس ه
ــودش را  ــی زد؛ او خ ــرش م ــر س ــر زن دوم ب فک
ــهید  ــود. ش ــرده ب ــام ک ــردم، آزادی و اس ــف م وق
ــر  ــرا و ماهرت ــوارا آرمان گ ــتر از چگ ــعود بیش مس
ــه  ــون ک ــذا اکن ــود؛ ل ــگ ب ــو در جن ــرال تیت از جن
خاموشــی گزیــده و از ایــن دنیــا رفتــه اســت، هــم 

ــد. ــت کن ــا او رقاب ــد ب ــی نمی توان کس
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دیــروز، درشــانزدهمین ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی و 
ــه  ــه لویه  جرگ ــاالر خیم ــزرگ در ت ــی ب ــهید، محفل ــۀ ش هفت
ــش رو،  ــه پی ــک هفت ــا ی ــه ت ــت ک ــرار اس ــد و ق برگزارش
ــهید  ــه ش ــهید و هفت ــخصی از روز ش ــای مش ــی برنامه ه ط
یادبــود بــه عمــل آیــد. در محفــل دیــروز، همــه ســخنرانان 
ــه او  ــد ک ــد و گفتن ــد کردن ــعود تاکی ــت راه مس ــر حقانی ب
ــود. از  ــتان ب ــرای افغانس ــودن ب ــی" ب ــان مل ــق "قهرم الی
ــان  ــهادت قهرم ــال روز ش ــال س ــم امس ــای مراس ویژه گی ه
کشــور ایــن بــود کــه همــه ســخنرانان بــه کلمــۀ وفــاق ملــی 
ــداف  ــی از اه ــاق مل ــه وف ــد ک ــه و گفتن ــد ک ــد کردن تاکی
احمدشــاه مســعود، بــوده اســت. احمدشــاه مســعود، شــانزده 
ــات و  ــروزه، انتخاب ــا ام ــید؛ ام ــهادت رس ــه ش ــل ب ــال قب س
ــاق  ــی و وف ــدت مل ــی و وح ــت اجمتاع ــی و عدال دمکراس
ــد  ــی ان ــان کلمات ــع هم ــود، در واق ــرح می  ش ــه مط ــی ک مل
ــه  ــارز یافت ــا تب ــی، باره ــخصیت مل ــخنان آن ش ــه در س ک
ــوگ  ــه در س ــانی ک ــروزه کس ــل، ام ــن دلی ــه همی ــد. ب بودن
قهرمــان ملــی افغانســتان نشســته انــد و ســخن گفتنــد 
ــر  ــرودند و ب ــی را س ــان مل ــت قهرم ــدا حقانی ــک ص ــه ی ب
ــر  ــار دیگ ــروزه یک ب ــتند. ام ــداف او گل گذاش ــت اه حقیق
ــت در  ــتی و صداق ــت، راس ــه حقیق ــرد ک ــت ک ــح ثاب تاری
نهایــت بــه کرســی می نشــیند و کارنامه هــای احمدشــاه 
مســعود ایــن را ثابــت کــرده اســت کــه راســتی و درســتی 
از چشــم هیــچ حقیقت بینــی پنهــان نمی مانــد و امــروز 
احمدشــاه مســعود و کارنامه هایــش چنــان بــر تــارک تاریــخ 
کشــور می درخشــند کــه دیگــر هیــچ کســی را تــوان انــکار 

ــت.  آن نیس
بــه هــر صــورت، وفــاق ملــی کــه بــه عنــوان طــرح جدیــد با 
توجــه بــه فضــای سیاســی کشــور، از جانــب آجنــدای ملــی 
ارایــه شــده اســت، امســال بــه عنــوان شــعار ســالروز یادبــود 
قهرمــان ملــی کشــور انتخــاب شــده اســت، مــورد موافقــت 
ــاند  ــد را می رس ــن نوی ــت و ای ــرار گرف ــا ق ــه جریان ه هم
همــه جریــان هــا در پــی یافتــن یــک آدرس منســجم و ملــی 
ــد  ــده گان نمی توانن ــان و حذف کنن ــن قوم گرای ــد و بنابری ان

برنامه هــای ســیاه شــان را در افغانســتان تطبیــق کننــد. 
امــروزه، همــه کســانی کــه در افغانســتان سیاســت می کننــد 
ــۀ شــان در مســیر  ــد، هم ــزم می جنگن ــر تروری ــا در براب و ی
اهــداف قهرمــان ملــی کشــور قــرار دارنــد؛ زیــرا او بــود کــه 
ــا تروریــزم را  در پــی ســاختن یــک دولــت ملــی، مبــارزه ب
آغــاز کــرد و حکومت هــای پــس از او هــم همــه در مســیری 
ــه پیــش رفتنــد و امــروزه جهــان هــم  کــه او ایجــاد کــرد ب
ــد  ــان می آورن ــه زب ــتان ب ــور افغانس ــای او را در ام حرف ه
و سیاســت مداران مــا هــم فقــط راه و روش او را تاییــد 
ــر  ــروز، در براب ــی ام ــه جهان ــا و جامع ــت م ــد. دول می کنن
کســانی مــی جنگنــد کــه دیــروز مســعود بــا آنــان می جنگیــد 
ــد  ــح کنن ــد صل ــا می خواهن ــد ی ــح می کنن ــا کســانی صل و ب
ــا می خواســت  ــود و ی ــرده ب ــح ک ــا صل ــا آنه ــه مســعود ب ک
صلــح کنــد. اعتــراف بایــد کــرد کــه ایــن احمدشــاه مســعود 
اســت کــه توانســته اســت بــا پاکــی و صداقــت بــه عنــوان 
قهرمــان ملــی کشــور تــا آخریــن رمــق حیــات مــارزه کنــد 
ــان  ــش و جه ــرای مردم ــی را ب ــای نیک ــرف و هدف ه و ح
بــه یــادگار بگــذارد. بــه هرصــورت، امــروزه بــا توجــه بــه 
ــه  ــاد تفرق ــدن فری ــد ش ــی و بلن ــود سیاس ــش آل ــای تن فض
قومــی و مذهبــی و تــاش بــرای غضــب یک جانبــۀ قــدرت 
کــه خــود ســبب اعتراض هــا و مشــکاتی می تواننــد بــرای 
مــردم و کشــوَر شــوند، وفــاق ملــی را بــه عنــوان تنهــا آیینــۀ 
تمام نمــای مــردم افغانســتان؛ چنانــی کــه در مراســم یادبــود 
از قهرمــان ملــی کشــور صــورت گرفتــه اســت، فریــاد بزنیم؛ 
ــه و  ــک برنام ــی روی ی ــاق مل ــکل گیری وف ــز ش ــرا ج زی
آجنــدای ملــی، هیــچ بدیــل دیگــری نمی توانــد کشــور را از 
بحــران کنونــی نجــات دهــد. بــه خصــوص ایــن کــه کشــور 
ــا امــن شــده مــی رود و سیاســت های  ــه دشــت هــر روز ن ب
تفرقــه افگنانــه قومــی و مذهبــی توســط افــراد و حلقه هــای 
ــن  ــری اســت. بنابرای ــر روز در حــال شــکل گی ــف ه مختل
امــروزه بایــد نخبــه گان کشــور نقــش خودشــان را در شــکل 
دادن عملــی وفــاق ملــی در کشــور نشــان داده و بایــد 
ــی  ــد؛ چنان ــر بدهن ــق تغیی ــن طری وضعیــت موجــود را از ای
کــه قهرمــان ملــی کشــور در دشــوار تریــن شــرایط از چنیــن 

آزمونــی موفــق برامــده بــود. 

"وفاق ملی"؛
 هدف قهرمان؛ صدای مردم افغانستان
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احمدولی مسعود:
طرح وفاق ملی یگانه راه برای مبارزه 

با دشمنان داخلی و خارجی است
احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیاد شــهید احمدشــاه 
ــانزدهمین  ــام ش ــه پی ــت ک ــم گف ــاز مراس ــعود در آغ مس
ســالروز شــهادت احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی کشــور 
و هفتــۀ شــهید »احمدشــاه مســعود، هفتــۀ شــهید و وفــاق 

ملــی« اســت.
آقــای مســعود افــزود کــه »وفــاق ملــی« نامــی اســت کــه 
ــه  ــور ب ــی کش ــرایط کنون ــِت ش ــا درنظرداش ــه و ب آگاهان
هفتــۀ شــهید انتخــاب شــده اســت، زیــرا وضعیــت کشــور 
ــاری،  ــی، تب ــای قوم ــه قطب بندی ه ــت ک ــی اس ــه گونه ی ب
ــرای  ــت و ب ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــی ب ــمتی و زبان س
ــه نفــع خــود اســتفاده  این کــه دشــمن از ایــن وضعیــت ب
نکنــد، بایــد مــردم در محــور طــرح »وفــاق ملــی« جمــع 

شــوند.
رییــس عمومــی بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود گفــت کــه 
آشــفته گی و پریشــانی مــردم زیــاد شــده و بهتــر اســت از 
تربیــون شــهدا، طــرح وفــاق ملــی را بــه فــال نیــک گرفتــه 
ــور  ــر کش ــه سراس ــرح را ب ــن ط ــی ای ــدای هم گرای و ص

برســانیم.
او گفــت: تاریــِخ افغانســتان نشــان داده اســت کــه هــرگاه 
ــردم  ــن م ــت، ای ــه اس ــی رفت ــوی واگرای ــه س ــوری ب کش
ــور را  ــاق کش ــدت و وف ــوِب وح ــه در چارچ ــد ک بوده ان
ــاق  ــرح وف ــد. ط ــات داده ان ــی نج ــی و بی نظم از فروپاش
ملــی بــرای هم گرایــی مــردم ریختــه شــده و بــه نظــر مــا، 
ــی  ــی و خارج ــمنان داخل ــر دش ــارزه در براب ــه راه مب یگان

ــد. ــاب می آی ــه حس ــور ب کش
ــتان  ــه افغانس ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــی مســعود ب احمدول
راه هــای بســیاری را بــرای بیــرون رفــت از بحران هــا 
تجربــه کــرده اســت، امــا نتیجــه نــداد و حــاال بهتریــن راه 

ــی اســت. ــاق مل ــه وف رســیدن ب
آقــای مســعود بــا اشــاره بــه اشــتراِک هــزاران  تــن از اقــوام 
مختلــف کشــور در مراســم گرامی داشــت از ســالروز 
ــح  ــهد، تصری ــۀ ش ــور و هفت ــی کش ــان مل ــهادت قهرم ش
کــرد: امــروز در ایــن تــاالر هــزاران تــن از اقــوام مختلــف 
ــد،  ــده ان ــم آم ــان گرد ه ــت از شهدای ش ــرای گرامی داش ب
ــم،  ــی داری ــا مشــترکات فراوان ــی. م ــاق مل ــی وف ــن یعن ای
فقــط نیــاز اســت گفتمانــی را در ایــن زمینــه راه بیندازیــم، 

اعتمــاد ایجــاد کنیــم و بــه توافــق ُکلــی برســیم. 
کشــور  بــرای  را  زبانــی  و  قومــی  قطب بندی هــای  او 
ــرح  ــا در ط ــام م ــه پی ــت ک ــرد و گف ــوان ک ــار عن زیان ب
ــه  ــن اســت ک ــتان ای ــردم افغانس ــام م ــه تم ــی ب ــاق مل وف
ــرای  ــی را ب ــر مشــترکات خــود گفتمان ــد ب ــا تأکی ــد ب بیای
ــم و  ــه راه بیندازی ــح ب ــه صل ــور از بحــران و رســیدن ب عب

ــم. ــده را راه بیندازی ــا قاع ــی ب ــت مل دول
ــش  ــی« در قســمت دیگــری پیام ــاق مل طــراح طــرح »وف
بــه مــردم گفــت کــه بایــد حرمــت و تقــدس هفتــۀ شــهید 
بایــد حفــظ شــود و در راســتای وحــدت و هم پارچه گــی 

ــرد. ــوام کار صــورت گی کشــور و اق

پیام اشرف غنی به مناسب سالروز شهادت قهرمان ملی:
روز شهید یادآور رشادت های بی نظیر 

و قربانی های عظیم ملت ماست
مــا یکبــار دیگــر در آســتانه هفتــه شــهید و ســالگرد 
ــاه  ــد ش ــهید احم ــتان ش ــی افغانس ــان مل ــهادت قهرم ش

ــم. ــرار داری ــعود ق مس
ــزرگ، رشــادت هــای  ــاد آور آرمــان هــای ب روز شــهید ی
می باشــد.  مــا  ملــت  عظیــم  قربانی هــای  و  بی نظیــر 
و ســربلندی خــود،  عــزت  بــرای حفــظ  افغانســتان 
حاکمیــت بــر سرنوشــت و دفــاع از ارزش هــا و مقدســات 

ــت. ــی داده اس ــدان اش را قربان ــن فرزن ــود، بهتری خ
ــا  ــان ب ــد پیم ــای تجدی ــه معن ــهید ب ــه ش ــل از هفت تجلی
ــزرگ در  ــای ب ــت. آن آرمان ه ــزرگ اس ــای ب آن آرمان ه
حفــظ وحــدت و یک پارچگــی مــردم، در پیشــرفت و 
ترقــی افغانســتان تجســم مــی یابــد. شــهدای افغانســتان از 
هــر قــوم و از هــر منطقــه ای کــه بودنــد، بــه تمــام اقــوام 
ــان می خواســتند  ــق داشــتند. آن ــه تمــام افغانســتان تعل و ب
ــد.  ــد باش ــربلند و عزتمن ــاد، س ــان آزاد، آب ــور ش ــه کش ک
آنــان می خواســتند کــه مــردم شــان در آســایش و آرامــش 
ــر  ــتان ه ــه افغانس ــتند ک ــان می خواس ــد. آن ــی کنن زندگ
روز شــاهد افزایــش شــمار یتیمــان، بیــوه زنــان و آســیب 
ــود  ــان خ ــان از ج ــد. آن ــی نباش ــگ و ناامن ــدگان جن دی
گذشــتند تــا ملــت شــان زندگــی آبرومندانــه داشــته باشــند.
افغانســتان هنــوز در جنــگ بــا تروریســم بین المللــی قــرار 
ــعود را  ــاه مس ــد ش ــهید احم ــه ش ــانی ک ــان کس دارد. هم
بــه شــهادت رســاندند، و پــس از آن نیــز توانســتند افــکار 
ــع  ــوز منب ــد، هن ــش کنن ــه پخ ــود را در منطق ــی خ افراط
شــرارت و جنایــت در ایــن منطقــه هســتند، و آینــده 
ــا  ــد. ب ــه ان ــد گرفت ــه تهدی ــه را ب ــن منطق ــای ای ملت ه
ــن  ــری از ای ــده ت ــا نســخه های پیچی ــا ب ــروزه م تاســف ام
ــز  ــرو هســتیم. مقابلــه موفقیــت آمی ــاک روب ــان خطرن جری
بــا ایــن جریــان، نیازمنــد هوشــیاری، درایــت و مســئولیت 

ــر اســت. ــن براب شناســی چندی
ــزودِن  ــکاف ها، اف ــه ش ــن زدن ب ــرایطی، دام ــن ش در چنی
ــرز  ــن م ــان ای ــان مردم ــن در می ــه انداخت ــا و تفرق فاصله ه
ــه  ــا ســازگار نیســت. ب ــا راه و روش شــهدای م ــوم، ب و ب
ــه  ــی را خدش ــاع مل ــه اجم ــی ک ــیدن بحث های ــان کش می
دار ســازد و بــه همبســتگی مــردم مــا آســیب برســاند، دور 
شــدن از آرمان هایــی اســت کــه فرزنــدان نامــور و افتخــار 

آفریــن افغانســتان بــه خاطــر آن جــان هــای خــود را قربــان 
کردنــد.

هفتــه ی شــهید بــرای مــا فرصتــی اســت تــا یکبــار دیگــر 
ــم، و  ــد نمائی ــهدا تجدی ــای ش ــا آرمان ه ــود را ب ــاق خ میث
ــان  ــاندن راه آن ــام رس ــر انج ــه س ــرای ب ــود را ب ــزم خ ع
گذشــته  از  اســتوارتر  ایشــان  خواســته های  تحقــق  و 

ــم. بگردانی
یادبــود از شــهدا در واقــع یادکــرد از مجاهدت هــا و 
ــود  ــن یادب ــت. ای ــتان اس ــان افغانس ــت قهرم ــارزات مل مب
می توانــد از یــک طــرف تعهــد بــه اهــداف ملــی و مقــدس 
ــر مســولیت های  ــد ب شــهدا باشــد و از ســوی دیگــر تاکی

ــه شهداســت.  ــر ورث ــا در براب م
ــه  ــس اجرایی ــداهلل ریی ــداهلل عب ــب عب ــر صاح ــن، داکت م
جمهــوری اســامی افغانســتان و هیــات رهبــری حکومــت 
ــان شــهدای گلگــون کفــن کشــور  ــه آرم ــی ب وحــدت مل
عزیــز متعهــد هســتیم و کمــک بــه رفــع نیازمنــدی 
ــان  ــه تحصیــل فرزنــدان آن خانواده هــای شــهدا و توجــه ب
ــوری  ــت جمه ــم دول ــوولیت های مه ــف و مس را از وظای

ــم. ــامی افغانســتان می دانی اس
ــرای  ــواب ب ــد متعــال اجــر و ث ــارگاه خداون ــان از ب در پای
ــان  ــده گان ش ــرای بازمان ــکیبایی ب ــر و ش ــان و صب قربانی

ــتدعا دارم. اس

داكتر عبداهلل عبداهلل:
قهرمان ملی سیاست مدار بی نظیر 

و فضیلت گرا بود
دکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ــۀ  ــود از هفت ــه یادب ــان داشــت ک ــن مراســم بی ــی در ای مل
شــهید و گرامی داشــت از ســالروز درگذشــت شــهید 
ــای  ــه معن ــور، ب ــی کش ــان مل ــعود، قهرم ــاه مس احمدش
بزرگ داشــت و گرامی داشــت از تمــام شهداســت کــه 
بــرای مــردم و وطن شــان مبــارزه کــرده و جــان داده انــد.
رییــس اجرایــی افــزود کــه مــن همــواره خــود را محافــظ 
ــاه  ــرده ام و صــدای احمدش ــر ک ــی کشــور فک ــان مل قهرم
مســعود بــرای مــا انگیــزه و اطمینــان مــی داد. او گفــت کــه 
ــف  ــود را وق ــر خ ــی عم ــهدا باق ــان ش ــق آرم ــرای تحق ب

می کنیــم.
ــا اشــاره بــه این کــه جــای شــهید  دکتــر عبــداهلل عبــداهلل ب
احمدشــاه مســعود در میــان هم ســنگرانش و در ایــن 
ــی  ــان مل ــت: قهرم ــار داش ــت، اظه ــی اس ــت خال مملک
ــت  ــدان گف ــی از مجاه ــه جمع ــی در تخــار ب کشــور زمان
ــه  ــردم و ب ــا م ــود؛ ام ــی آزاد می ش ــور زمان ــن کش ــه ای ک
ــه  ــن آزادی ب ــه ای ــد ک ــد بفهمن ــوان بای ــل ج ــژه نس وی

ــت. ــده اس ــت نیام ــه دس ــانی ب آس
ــهید  ــاد ش ــخنانش از بنی ــمتی از س ــداهلل در قس ــر عب دکت

ــی«  ــاق مل ــامِ »وف ــات ن ــِت انتخ ــعود باب ــاه مس احمدش
ــی  ــان مل ــهادت قهرم ــالروز ش ــهید و س ــۀ ش ــرای هفت ب
کشــور ســپاس گزاری کــرد و اظهــار داشــت: کســی را کــه 
خداونــد عــزت بدهــد، کســی بــا لعــن و طعــن نمی توانــد 
ــرای  ــدان ب ــه مجاه ــن ب ــن و لع ــد. طع ــزت او بکاه از ع
عده یــی وســلیۀ شــهرت یافتــن و شهره شــدن شــده 
ــاختن  ــترده س ــدازی و گس ــز تفرقه ان ــن کار ج ــت. ای اس
ــد  ــار نخواه ــه ب ــری ب ــز دیگ ــی چی ــیت های قوم حساس

آورد.
ــی  ــچ کس ــه هی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــس اجرای ریی
ــه  ــنی را ک ــخ روش ــد تاری ــی نمی توان ــچ حربه ی ــا هی و ب
ــه  ــرده و ب ــف ک ــد، تحری ــم کردن ــدان رس ــزرگان مجاه ب
ــش  ــک کوش ــن ی ــۀ او: ای ــه گفت ــد. ب ــردم بده ــورد م خ
ــرف  ــه ص ــی ک ــود انرژی ــد ب ــر خواه ــت و بهت ــل اس باط
ایــن کارهــا می شــود، در راســتای توســعه و رشــد وطــن 

ــود. ــرف ش ص
ــان  ــا قهرم ــه ب ــا کســانی ک ــد دارد، حت ــداهلل تأکی ــر عب دکت
ــگ و  ــاد و مقاومــت در جن ــان جه ــی افغانســتان در زم مل
ــرام قایــل  ــع و احت ــر بزرگــی او قان ــز ب ــد نی دشــمنی بودن
ــۀ  ــته ترین نمون ــابق برجس ــوروی س ــراالن ش ــد. جن بودن
ــر  ــب ب ــر صاح ــهادت آم ــد از ش ــه بع ــت ک ــن مدعاس ای

ــد. ــد کردن ــرار و تأکی ــر اق ــن ام ای
او شــهید احمدشــاه مســعود را »سیاســت مدارِ بی نظیــر 
قهرمــان  داشــت:  اظهــار  و  خوانــده  فضیلت گــرا«  و 
قهرمــان  را  او  وقتــی  نداشــت،  ملــی خودبزرگ بینــی 
ــاع  ــود دف ــور خ ــا از کش ــا تنه ــت م ــد، می گف می خواندن
ــوان  ــل ج ــًا نس ــن؛ بن ــتر از ای ــزی بیش ــه چی ــم، ن کرده ای
بایــد میــراث معنــوی شــهید احمدشــاه مســعود را سرمشــق 

ــد. ــرار دهن ــود ق راه خ

استاد سیاف:
مسعود شایستۀ لقب قهرمان ملی است

عبــدرب الرســول ســیاف، یکــی از رهبــران جهــادی 
ــم در  ــن مراس ــات در ای ــت و ثب ــورای حراس ــر ش و رهب
پیونــد بــه قهرمــان ملــی کشــور گفــت: نبایــد بــر قهرمانــی 
احمدشــاه مســعود رشــک ببریــم، او بــه حــق کــه قهرمــان 

ــد. ــش باش ــی مبارک ــی افغانســتان اســت؛ قهرمان مل
اســتاد ســیاف بیــان داشــت: "خداونــد در قرآن کریــم 
فرمــوده اســت کــه مجاهــد و غیــر مجاهــد برابــر نیســت؛ 
ــا آخــر جهــاد ایســتاده  احمدشــاه مســعود از اول جهــاد ت
ــن راه  ــرانجام در همی ــرد و س ــت ک ــاد و مقاوم ــد، جه ش
توســط اجانــب بــه شــهادت رســانیده شــد. هرکســی کــه 

ــر اســت". ــرد، کاف ــده می گی ــرآن را نادی ــن حکــم ق ای
ــتن  ــت داش ــه دوس ــان این ک ــا بی ــادی ب ــر جه ــن رهب ای
ــیلۀ  ــان را وس ــوم و زب ــا ق ــت، ام ــاه نیس ــوم گن ــان و ق زب

در شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور مطرح شد:

وفـاق ملـی آرمـان قـهرمان بـود
از شــانزدهمین ســالروز شــهادت احمدشــاه مســعود قهرمــان ملــی كشــور و هفتــۀ شــهید بــا حضــور گســتردة شــخصیت های 

سیاســی و هــزاران تــن از شــهروندان كشــور در كابــل گرامی داشــت بــه عمــل آمــد. 
در این مراسم، سخنرانان بر وحدت ملی و حمایت از »وفاق ملی« تأكید كردند. 
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1ـ سال های جهاد در دهۀ هشتاد  
ــق  ــک خل ــزب دموکراتی ــت ح ــور و حاکمی ــای 7 ث کودت
در افغانســتان بــرای ایــاالت متحــدۀ امریــکا حادثــۀ 
ناگهانــی و تکان دهنــده نبــود. چــون امریکایی هــا در 
ــان شــوروی  ــان مناســبات بســیار نزدیــِک نظامــی می جری
و افغانســتان قــرار داشــتند و شــاهد نفــوذ فزاینــدۀ روس ها 
در ارتــش افغانســتان  بودنــد. حتــا گــزارش شــورای 
امنیــت ملــی امریــکا در اوایــل دهــۀ پنجــاه نشــان مــی داد 
ــد شــوروی را  ــه تزای ــوذ رو ب ــا نف ــا نه تنه ــه امریکایی ه ک
در افغانســتان تــا ســرحد ســلطۀ روس هــا بــه ایــن کشــور 
ــد، بلکــه در صــورت  ــه بودن از راه اشــغال نظامــی پذیرفت
ــردم افغانســتان  ــِت م ــه مقاوم تجــاوز نظامــی شــوروی، ب
ــزارش  ــن گ ــه در ای ــی ک ــه گونه ی ــتند. ب ــاور نداش ــز ب نی

می آیــد:
ــز نســبی در افغانســتان  ــع ناچی ــه مناب ــراً ب ــن ظاه »کرملی
ــه افغانســتان  ــد ک بســیار اهمیــت نمی دهــد و فکــر می کن
ــد،  ــه اهــداف وســیعتر مســکو ایجــاب کن را در صورتی ک
ــدان  ــر چن ــن ام ــد. در ای ــرده می توان ــغال ک ــانی اش به آس
ــغال  ــانی اش ــتان به آس ــه افغانس ــدارد ک ــود ن ــکی وج ش
ــت در  ــر مقاوم ــی ب ــردم آن مبن ــد و ارادۀ م ــده می توان ش

ــود...«)1(  ــع نمی ش ــر واق ــیار مؤث ــم بس ــر تهاج براب
ــود  ــت ب ــل و سیاس ــن تحلی ــه همی ــه ب ــا توج ــاید ب ش
ــدون یــک تأخیــر طوالنــی  ــکا ب کــه ایــاالت متحــدۀ امری
حکومــت  مــی 1978  ششــم  در  ماحظــه  بــدون  و 
حــزب دموکراتیــِک خلــق را بــه رســمیت شــناخت. 
ــت:  ــار داش ــکا  اظه ــور امری ــر" رییس جمه ــز کارت "جیم
»هرچنــد در نتیجــۀ کودتــا، افغانســتان بیشــتر بــه شــوروی 
ــد  ــت جدی ــه دول ــی رود ک ــان نم ــا گم ــده ام ــل ش مای

ــد.«  ــار کن ــانده را اختی ــت دست نش ــِت دول حیثی
ــۀ   ــی  در روزنام ــناس امریکای ــری افغانستان ش ــوی دوپ ل
ــه  ــه: برچســپ کمونیســت ب ــارک  تایمــز نوشــت ک نیوی

ــت.«)2(  ــز اس ــتان ناجای ــِد افغانس ــم جدی رژی
بــه  اقتصــادی اش  کمک هــای  بــه  همچنــان  امریــکا 
حکومــت مذبــور و حتــا رابطــۀ نظامی یــی کــه بــه تربیــت 
ــه داد.  ــد، ادام ــدود می ش ــتان مح ــی افغانس ــران نظام افس
ــه کانگریــس  پیشــنهاد کــرد کــه  ــکا ب ــاع  امری وزارت دف
در ســال های مالــی -1980 1979 مبلــغ 310 هــزار دالــر 
مصــرِف تربیــت افســران افغانســتانی گــردد. معــاون وزیــر 
ــام   ــتین مق ــوان نخس ــه عن ــم" ب ــکا "دیویدنیوس ــاع امری دف
بلندپایــۀ امریکایــی در جــوالی 1978 بــه کابــل آمــد و بــا 
رهبــران حزبــی و دولتــی مذاکــره کــرد. هم زمــان بــا ایــن 
مذاکــرات، "آدولــف دبــس" بــه حیــث ســفیر ایــاالت متحــده 
در کابــل توظیــف شــد. در حالــی کــه امریکایی هــا 
سیاســت ادامــۀ روابــط  بــا حکومــت حــزب دموکراتیــک 
ــترش  ــدد گس ــا در ص ــد و حت ــال می کردن ــق را دنب خل
ــا در  ــفیر آنه ــل س ــد، قت ــکاری بودن ــبات و هم ــن مناس ای
ــه  ــط را ب ــن رواب ــل ای ــروری 1979 در کاب ــم فب چهارده

ــانید. ــی کش ــردی و تیره گ ــوی س س
ادعــای  بــا  متحــده  ایــاالت   1979 جــوالی  در 
از  بســیاری  امنیتــی  شــرایط  بــودن  نامســاعد 
خــود  فنــِی  کارگــران  و  متخصصیــن   دیپلومات هــا، 
بخش هــای  و  مســاعدتی  پروژه هــای  از  را 
ــد،  ــاه بع ــرد. م ــارج ک ــتان خ ــگاه افغانس ــارف و دانش مع
ــا   ــه امض ــی را ب ــکا الیحه ی ــور امری ــس جمه ــر ریی کارت
رســانید کــه بــه موجــب آن، کمــک بــه افغانســتان تــا ارایۀ 
ــرش  ــل ســفیر و پذی ــورد قت ــق الزم و درســت در م حقای
ــنگتن،  ــل از واش ــی کاب ــل و معذرت خواه ــوولیت قت مس
ــی  ــرد اصل ــه ف ــن ک ــظ اهلل امی ــه حفی ــد. البت ــوع گردی ممن
قدرتمنــد در دولــت علی رغــم موجودیــت نورمحمــد 
ــای  ــود، به ج ــت ب ــزب و دول ــوان رهبرح ــه عن ــی ب تره ک
ــاح   ــل، جن ــوولیت قت ــن مس ــی و پذیرفت ــذرت خواه مع
ــب را  ــن مطل ــرد. او ای ــی می ک ــوول معرف ــم را مس پرچ
ــس" در  ــاون "دب ــتوتز" مع ــی. بروسوامس ــه "ج ــار ب ــد ب چن
کابــل اظهــار نمــود. امــا پــس از حملــۀ شــوروی و قتــل 
امیــن در پایــان ســال 1979 ببــرک کارمــل رهبــر جنــاح 
پرچــم بــه جــای امیــن در رهبــری حــزب و دولــت قــرار 
نماینــدۀ  عنــوان  بــه  را  امیــن  حفیــظ اهلل  و  گرفــت 
امریــکا  ســفیر  قتــل  مســوول  امپریالیســت ها 
خوانــد. امریــکا بعــد از تجــاوز نظامــی شــوروی از 
تأمیــن  رابــط بــا حکومــت افغانســتان بــه عنــوان حکومتی 
کــه هیچ گونــه مشــروعیت  و قانونیــت نــدارد، خــودداری 
ــی و  ــه مناســبات اقتصــادی، فرهنگــی، نظام ــرد. هرگون ک
ــه حالــت تعلیــق درآورد. ســفارت  ــا کابــل ب سیاســی را ب
خــود را در کابــل بســت و در عــوض توجــه خــود را بــه 

ســوی مجاهدیــن معطــوف داشــت.

سیاست استخباراتی امریکا در افغانستان
بــا روی آوردن ایــاالت متحــدۀ امریــکا به ســوی مجاهدین 
بــه عنــوان نیروهــای مخالــف و متخاصــِم حکومــت حزب 
دموکراتیــک خلــق و قــوای شــوروی، سیاســت آن کشــور 
ــت  ــکل گرف ــی ش ــه گونه ی ــتان ب ــا افغانس ــبات ب در مناس
ــوِب  ــتخباراتی در چارچ ــت اس ــوان سیاس ــه آن را می ت ک

مناســبات غیررســمی نــام گذاشــت. 
سیاســت اســتخباراتی، همانــا ورود ســی.آی.ای بــه حــوزۀ 
ــم  ــود: »در نه ــتان ب ــورد افغانس ــکا در م ــت امری سیاس

در  اس407-  اتــاق  در  واشــنگتن  در   1980 جنــوری 
ــدازه  ــش از ان ــه بی ــره )ک ــاختمان کنگ ــنای س ــمت س قس
دســتگاه های الکترونیکــی حفاظتــی در داخــل و نیروهــای 
ــی  ــری از درز احتمال مســلح در خــارج آن جهــت جلوگی
کریســمیس  تعطیــات  طــی  دارد(  وجــود  اطاعــات 
کنگــره، گروهــی از ســناتورها حاضــر شــدند. نماینــدگان 
"ســیا" در ایــن جلســه معــاون رییــس ســی.آی.ای "فرانــک 
ــون"  ــک ماه ــان م ــات "ج ــاون عملی ــی" مع ــی کارلوس س
بعضــی مــردان شــماره یِک عملیــات مخفــی بودنــد. فقــط 
یــک موضــوع در دســتور کار ایــن جلســه وجــود داشــت 
ــرای  ــود از: مطــرح ســاختن برنامه هایــی  ب کــه عبــارت ب
ــتان.  ــیا" در افغانس ــی "س ــبه نظامی مخف ــات ش ــام عملی انج
ســناتورها هیچ گونــه مخالفــت اساســی نداشــتند. روز 
ــه کاخ  ــاون "ســیا"  نتیجــۀ اجــاس را ب بعــد "کارلوســی" مع
ــتوری  ــر دس ــور کارت ــود و رییس جمه ــفید  تســلیم  نم س
مبنــی بــر شــروع عملیــات برانــدازی در افغانســتان صــادر 

ــود.«)3(   نم
سیاســت اســتخباراتی امریــکا در افغانســتان که دهۀ هشــتاد  
و حتــا  دو ســال نخســت دهــۀ نــود را در برگرفــت در دو 
ــه  یافــت. نیمــۀ اول  ــا ادام ــا برخــی از تفاوت ه ــه ب مرحل
دهــۀ هشــتاد، مرحلــۀ اوِل ایــن سیاســت را تشــکیل مــی داد 
کــه در آن دوره  ایــن سیاســت در چــوکات مناســبات غیــر 
رســمی و از طریــق ســازمان اســتخبارات نظامــی پاکســتان 
اِعمــال  پنهانــی  و  مخفــی  به صــورت  )آی.اس.آی(  
می شــد. ســی.آی.ای کــه در رهبــری ایــن سیاســت قــرار 
ــت  ــای هنگف ــم آوری کمک ه ــود  فراه ــا وج ــت، ب داش
ــان  ــزاب و فرمانده ــران اح ــا رهب ــلیحاتی، ب ــی و تس پول
مجاهدیــن به نــدرت مناســبات نزدیــک بــر قــرار می کــرد. 
از وارد کــردن ســاح امریکایــی در جنــگ خــودداری 
رونــد  تــا  می گرفــت  صــورت  تــاش  و  می شــد 

ــد. انجــام سیاســت اســتخباراتی از انظــار مخفــی بمان
ــت  ــی در سیاس ــتاد تغییرات ــۀ هش ــۀ دوم  ده ــا در نیم  ام
ــاس و  ــد. تم ــود آم ــده به وج ــاالت متح ــتخباراتی ای اس
ــدود  ــورت مح ــد به ص ــتقیم هرچن ــط مس ــراری رواب برق
بــا رهبــران و قوماندانــان مجاهدیــن، اعطــای موشــک های 
ــای  ــران تنظیم ه ــی از رهب ــن، میزبان ــه مجاهدی ــتینگر ب س

ــرای  ــمی ب ــفیر رس ــزام س ــفید، اع ــر س ــادی در قص جه
از  هشــتاد  دهــۀ  اواخــر  در  پاکســتان  در  مجاهدیــن 
تغییــرات ایــن مرحلــه بــود. بــا وجــود آن، آن چــه کــه بــه 
ــر دو  ــا در ه ــت امریکایی ه ــد و طرزالعمــل ثاب ــوان دی عن
مرحلــه باقــی مانــد، همانــا نــگاه بــه افغانســتان از عینــک 
پاکســتان بــود. درحالی کــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا در دهــۀ 
کشــورهای  بزرگ تریــن  از  یکــی  میــادی،  هشــتاد 
علیــه  جنــگ   در  مجاهدیــن  بــه  کمک کننــده 
قــوای شــوروی و حکومــت مــورد حمایــِت آن قــوا 
ــن  ــذل و بخشــش ای ــت ب ــا صاحی محســوب می شــد ام
ــار پاکســتان و به خصــوص در حیطــۀ  کمک هــا را در اختی
ــور )آی.اس.آی(  ــی آن کش ــتخبارات نظام ــت اس صاحی
قــرار داد. جنــرال اختــر عبدالرحمــن رییــس آی.اس.
ــتخباراتی  ــت اس ــاز سیاس ــال های آغ ــتین س آی در نخس
ــارت"  ــوارد ه ــا  "ه ــق  ب ــت را در تواف ــن نیاب ــکا ای امری
رییــس دفتــر ســی.آی.ای  در اســام آباد بــا شــرایطی کــه 

آورد: به دســت  می خواســت  آی.اس.آی 
»-1 هیــچ امریکایــی، افــراد ســی.آی.ای و یــا ارگان هــای  

دیگــر حــق  ندارنــد وارد افغانســتان  شــوند.
2– توزیــع  و انتقــال ســاح تنهــا  توســط افســران 

می گیــرد. صــورت  آی.اس.آی 
ــای  ــن در کمپ ه ــرای مجاهدی ــی ب ــات  نظام -3 تعلیم
آی.اس.آی و توســط  افســران آن ســازمان در امتــداد مــرز 

ــا افغانســتان صــورت خواهــد گرفــت. ب
-4 مأموریــن ســی.آی.ای اجــازۀ تعلیــم مجاهدیــن را 

ــد. ندارن
5– در صــورت معرفــی سیســتم ســاح های جدیــد 
تعلیــم  را  آی.اس.آی  معلمیــن  ســازمان  آن  مأموریــن 

داد.«)4( خواهنــد  

ــا احمدشــاه مســعود در ســال های  مناســبات امریــکا ب
نخســت سیاســت اســتخباراتی   

وقتــی امریکایی هــا و به ویــژه ســی.آی.ای، پاکســتان 
و آی.اس.آی را در دهــۀ هشــتاد بــه نیابــِت خــود در 
جنــگ افغانســتان برگزیدنــد، روابــط ومناســبات آن هــا بــا 
تنظیم هــای جهــادی و فرماندهــان مجاهدیــن از جملــه بــا 

احمدشــاه مســعود بــر اســاس اراده  و دیــدگاه آی.اس.آی 
شــکل گرفــت. دیــدگاه  و سیاســت آی.اس.آی از همــان 
ــرار داشــت. آی.اس.آی  ــا مســعود ق ــاز در مخالفــت ب آغ
در ایــن جنــگ چشــم بــه گلبدیــن حکمتیــار دوختــه بــود 
و بخــش بــزرگ کمک هــای مالــی و تســلیحاتی امریــکا و 
کشــورهای دیگــر را در دســترِس او قــرار مــی داد. رییــس 

ــر افغانســتان در آی.اس.آی می نویســد: دفت
»مــن حکمتیــار را نه تنهــا به حیــث جوان تریــن بلکــه 
ــاف  ــر ائت ــن رهب ــخت ترین و قوی تری ــت سرس ــه صف ب
یافتــه ام. وی بــرای یــک حکومــت اســامی در افغانســتان، 
ــی  ــا جای ــت و ت ــی اس ــدۀ عال ــک اداره کنن ــخ  و ی راس
کــه بــرای مــن ثابــت گشــته، یــک احتیــاط کار وسواســی 

می باشــد.«)5( 
ســی.آی.ای و امریکایی هــا نیــز خواســِت پاکســتان و 
ــورد  ــا در م ــر آن ه ــد و از نظ ــه بودن آی.اس.آی را پذیرفت
تقویــت و حاکمیــت آینــدۀ حکمتیــار حمایــت می کردنــد. 

ــه نوشــتۀ مؤلــف "جنــگ اشــباح": ب
ــه در  ــی ک ــتان و آن های ــی.آی.ای در پاکس ــن س  »مأموری
مرکــز آن ســازمان بــا قضیــۀ افغانســتان ســروکار داشــتند، 
ــاد  ــل اعتم ــِد قاب ــث متح ــه حی ــار را ب ــن حکمتی گلبدی
و مؤثــر قبــول نمــوده بودنــد. اســتخبارات پاکســتان 
ســی.آی.ای را تشــویق بــه نزدیکــی بــا حکمتیــار می کــرد 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــز ب ــتقل نی ــورت مس ــی.آی.ای به ص و س
شــوروی ها  کشــتن  در  حکمتیــار  کــه  بــود  رســیده 
شــخصی بســیار مؤثــر اســت. "ویلیــم پکینــی" رییــس دفتــر 
ــن آی.اس. ــا ماموری ــا ب ــام آباد یک ج ــی.آی.ای در اس س
آی  و اعضــای  کنگــره  بــرای  دیــدن حکمتیــار در  یــک  

کمــپ در ســرحد می رفتنــد.«)6( 

تأمیــن رابطــه بــا مســعود و اختالف نظــر میــان 
اســتخباراتی  سیاســت  در  امریکایــی  نهادهــای 

ــتاد  ــۀ هش ــۀ دوم ده ــا در نیم ــه امریکایی ه ــم آن ک علی رغ
در اثــر تغییراتــی در سیاســت اســتخباراتی خــود مبنــی بــر 
ــا احمدشــاه  ــن، ب ــا فرماندهــان مجاهدی تمــاس مســتقیم ب
ــاور  ــته گان او در پش ــده گان و بس ــق نماین ــعود از طری مس
ــعود را  ــادی مس ــات انتق ــد و نظری ــرار کردن ــاط برق ارتب
ــت  ــر حمای ــی ب ــورد آی.اس.آی مبن ــا در م ــط آن ه توس
ســی.آی. امــا  می شــنیدند،  حکمتیــار  از  یک جانبــه 
ای کمــاکان بــه هم نظــری  و همآهنگــی بــا آی.اس.

آی ادامــه داد. هرچنــد در نتیجــۀ ایــن تماس هــا بــا 
احمدشــاه مســعود و برخــی قوماندانــان مجاهدیــن و 
احــزاب جهــادی دیدگاه هــای متفاوتــی میــان نماینــده گان 
امــور  بــرای  امریــکا  خارجــۀ  وزارت  و  ســی.آی.ای 
ــن  ــت ای ــد. نخس ــود آم ــام آباد به وج ــتان در اس افغانس
ــدۀ خــاص وزارت  ــم" نماین ــد مکیولی ــان "ادمون اختــاف می
اســام آباد   در  متحــده  ایــاالت  ســفارت  در  خارجــه 
بــرای افغانســتان  و "بیردیــن" رییــس دفتــر ســی.آی.

ــلط  ــه  از تس ــدۀ وزارت خارج ــد. نماین ــود آم ای به وج
بــه  شــده  ســرازیر  کمک هــای  مــورد  در  آی.اس.آی 
مجاهدیــن و همســویی ســی.آی.ای بــا آن انتقــاد می کــرد 
قــدرت  بــه  در  را  آی.اس.آی  برنامــۀ  به خصــوص  و 
ــا  ــرد. ام ــوال می ب ــر س ــار زی ــن حکمتی ــانیدن گلبدی رس
مســوول ســی.آی.ای در اســام آباد بــا نظریــاِت او موافقــه 
نداشــت. بعــداً ایــن اختاف نظــر میــان "پیترتامســن" ســفیر 
ــن و  ــزد مجاهدی ــروری 1989  ن ــکا در فب ــی امری اعزام
رئیــس ســی.آی.ای در اســام آباد نیــز ادامــه یافــت. 
تامســن از ایجــاد حکومتــی بــا قاعــدۀ وســیع و بــا نقــش 
ــرد  ــت  می ک ــتان حمای ــابق افغانس ــاه س ــر پادش محمدظاه
ــتیبانی  ــان پش ــری قوماندان ــورای سرتاس ــان از ش و همچن
ــام آباد  ــی.آی.ای در اس ــس س ــی آورد. ریی ــل م ــه عم ب
بــا نظریــات تامســن مخالفــت می کــرد. ســی.آی.ای 
علی رغــم ایــن نظریــات و حتــا بعــد از ناکامــی مجاهدیــن 
به وقــوع   1989 بهــار  در  کــه  جال آبــاد  جنــگ  در 
ــد و در  ــه راه افتی ــا خــروج ســربازان شــوری ب پیوســت، ب
کنــار آی.اس.آی باقــی مانــد. ســال بعــد، هــر دو ســازمان 
ــی غــرض تصــرف  ــۀ نظام ــک حمل ــرای ی ــتخباراتی ب اس
ــد:  ــزی کردن ــار برنامه ری ــن حکمتی ــط گلبدی ــل توس کاب
ــادی  »افســران ســی.آی.ای در زمســتان ســال 1990 می
بــرای  آماده گــی   به خاطــر  آی.اس.آی  افســران  بــا 
ــا  ــد. آن ه ــات  نمودن ــا ماق ــده باره ــی ش ــۀ پیش بین حمل
ــرای  ــوده  ب ــات رو در رو نم ــار ماق ــا حکمتی ــان ب همچن
او امکانــات آمــاده کردنــد. قــرار بــر آن شــد کــه نیروهــای 
ــرام را  ــی بگ ــدان هوای ــات، می ــاز عملی ــا  آغ ــار ب حکمتی
ــات  ــن عملی ــد. در ای ــرار دهن ــی ق ــات راکت ــت حم تح
ــود.  ــه ب ــرای مســعود در نظــر گرفت ســی.آی.ای نقشــی ب
ــر ســی.آی.ای در اســام آباد(  "گیــری شــرون" )رییــس دفت
بــه پشــاور رفتــه و از طریــق مخابــره بــا مســعود صحبــت 
کــرد. وعــده نمــود تــا بــرای بنــد ســاختن شــاهراه ســالنگ 
ــد.  ــه ش ــول پرداخت ــردازد. پ ــر بپ ــزار دال ــغ پنجصده مبل
ــالنگ  ــدن س ــدود ش ــا مس ــرد ب ــر می ک ــی.آی.ای فک س
ــب  ــم نجی ــل، رژی ــت و کاب ــر خوس ــات ب ــاز حم و آغ
ــای  ــا نیروه ــت. ام ــد داش ــود را نخواه ــاع از خ ــوان دف ت
مســعود مطابــق بــه خواســت ســی.آی.ای عمــل ننمودنــد. 
ــود و از نارضایتــی اش مســعود  ســی.آی.ای بســیار قهــر ب

ــاخت.«)7( ــع س را مطل
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احمدشاه مسعود 
 و ایاالت متحدۀ امریکا
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 درآمد
تاریخ را چراغی دانسـته اند که به وسـیلۀ نسـل های گذشـته 
بـه آینـده گان افروختـه شـده و همـۀ انسـان ها مکلـف انـد 
کـه آن را بـه نوبـۀ خـود و بـدون کم وکاسـت به نسـل های 
مقاومـت  و  جهـاد  دورۀ  بی تردیـد  کننـد.  منتقـل  بعـدی 
و نقشـی کـه احمدشـاه مسـعود در ایـن دوره بـازی کـرد، 
یکـی از درخشـان ترین دوره هـا در تاریخ معاصر افغانسـتان 
بـدون  دوره،  ایـن  بـه  کـه  ماسـت  بـر  مـی رود.  به شـمار 
اغـراِض  سیاسـی و ایدیولوژیـک نـگاه کنیـم تـا باشـد کـه 
آینـده گان بداننـد کـه چـه بر این مـردم رفـت و کی ها برای 
سـربلندی و آزادی مـردم و میهن شـان صادقانـه رزمیدنـد. 
در تاریـخ معاصـر افغانسـتان نگاه هـا همیشـه از بـاال بـه 
پاییـن بوده اسـت؛ نگاه هایـی که در سـیمای آن به وضاحت 
می تـوان فرادسـتی و فرودسـتِی شـهروندان را دیـد. قهرمان 
ملـی کشـور در چنیـن سـرزمین و شـرایطی بـه دنیـا آمد و 
به سـاِن هـر شـهروند دیگـر دردهای مـردم و سـرزمینش را 

فریـاد کرد. 
کمتـر سیاسـت گر و مبـارزی را در تاریخ معاصر افغانسـتان 
می تـوان دریافت که به سـان احمدشـاه مسـعود بـرای صلح 
طاقت فرسـاترین  او  باشـد.  رزمیـده  افغانسـتان  آرامـی  و 
جنـگ بـا روس ها را پشـِت سـر گذاشـت، بـه امیـد این که 
مردمان افغانسـتان شـاهد حکومـتِ  مردم سـاالر و قانون مند 
شـوند و ایـن کشـور بـه اسـتقال و آزادی دسـت یابـد؛ 
امـا دیـری از پیـروزی مجاهدیـن نگذشـته بـود کـه یـک 
جنـگ پیش بینی ناشـده و تحمیلـِی دیگـر شـکل گرفـت؛ 
جنگی کـه همـۀ هسـت وبود مجاهدیـن را زیر پرسـش برد. 
جنـگ پساکمونیسـم، یکـی از بدتریـن دام هایـی بـود که بر 
راهِ احمدشـاه مسـعود و دولـت مجاهدیـن تنیـده شـد. او 
بارهـا خاطرنشـان کـرده بـود کـه از جنـگ نفـرت دارد و 
نمی خواهـد کـه وارد یـک جنـِگ دیگـر شـود؛ جنگـی که 
تحـت هیـچ عنوانـی قابل توجیـه و دفـاع نبود. اما مسـعود 
به سـان هـر سیاسـت گر و دولت مـردِ دیگـر مجبـور بود که 

از مـردم و کیـان زیـِر قلمـروش دفـاع کند. 
هـرگاه کسـی به  فکـر برانـدازی حکومـت حاکـم برخیزد، 
پیشـاپیش حکـم آن روشـن اسـت. بـه بیـان دکتر سـروش 
»شـاید هیـچ حکومتـی در جهـان وجـود نداشـته باشـد و 
هیـچ قانـون اساسـی نوشـته و نانوشـته یی متصـور نباشـد 
کـه در آن بنویسـند کـه اگـر گروهی بـه قصد برانـدازی ما 
برخاسـتند، قبـل از این کـه جنگـی درگیرد، تـاج و تخت را 
تسـلیم مخالفان نمـوده و صحنه را خالـی خواهیم کرد«. در 
هـر جای جهـان، حکومت ها چـه دموکراتیک باشـند و چه 
دیکتاتـوری، آن گاه کسـانی بـر اسـپ قدرت سـوار شـدند، 
سـعی می کننـد کـه افسـار آن از دست شـان بیـرون نشـود. 
این کـه احمدشـاه مسـعود در برابـر مخالفـان سیاسـی اش 
رزمیـد و تسـلیم آن هـا نشـد، بر می گـردد بـه ذات قـدرت 

سیاسـی، نـه حـس قدرت خواهـی و یکه سـاالری!
احمدشـاه مسـعود به دلیل انتخاب راهِ میانه و آرماِن واالیش 
نویسـنده گان  و  صاحب نظـران  تحسـین  مـورد  همیشـه 
داخلـی و خارجـی قـرار گرفتـه اسـت. آگاهـان و ناظـران 
ملـی و بین المللـی، »میانـه روی« را یکـی از برجسـته ترین 
ویژه گی هـای شـخصیتِی او دانسـته اند. دورانـی کـه او در 
بـود.  یکه سـاالری  دوران  کـرد،  مبـارزه  و  بـرد  به سـر  آن 
امـا او راهـی را انتخـاب کـرد کـه همـۀ عدالت خواهـان و 
نیک بـاوران شـیفتۀ آن بودنـد. او بـه عدالـت اجتماعـی و 
برابری شـهروندی در افغانسـتان اعتقاد داشـت و بخشـی از 
مبـارزه اش بـر محـور آن سـازمان دهی شـده بـود. بـه نیکی 
می دانسـت  کـه عدالـت اجتماعـی و نفـی اسـتبداد تاریخی 
بـدون یـک نظـام مردم سـاالر ممکـن نیسـت. قهرمـان ملی 
افغانسـتان راهـی را پیمـود کـه دو دهـه پس از نبـود او، در 
ابتـدای همـان راه قـرار داریـم؛ او دردی را فریـاد کـرد کـه 

هنـوز در کشـور مـا طنین انـداز اسـت.
برابـر  در  به تنهایـی  امـروز  از  قبـل  دهـه  دو  از  بیـش   او 
عقب گراتریـن موجـوداِت روی زمین رزمید. او می دانسـت  
جغرافیـای  در  افراط گرایـی  و  طالبانیسـم  به نـام  آتشـی که 
افغانسـتان افروخته شـده است، سـرانجام سرنوشـِت انساِن 
ایـن جغرافیـا و همـۀ بشـریت را  تیـره می کنـد. او شـانزده 
سـال پیـش از امـروز قربانـی تروریسـم شـد)1380( و مـا 
بیسـت سـال بعـد از او در جهنـم تروریسـم می سـوزیم. 
کـه  می دانسـت  دورنگـر  سیاسـت گِر  هـر  به سـان  او 
افراط گرایـی آفـِت بشـریت اسـت و برتری طلبـی راه را بـه 

توسـعه و رفـاه می بنــدد. 
 

روزگاری  که او می زیست
احمدشـاه مسـعود در عصـری زنده گـی می کـرد کـه جهان 
بـه بخش هایـی ایدیولوژیکـی گونه گـون تقسـیم شـده بود؛ 
افغانسـتان هـم بـه دلیل موقعیـِت مهـم و اسـتراتیژیکی اش 
در آن روزگار، مـورد توجـه خـاص حامیـان و متولیـاِن این 
دوران،  ایـن  مؤلفه هـای  مهم تریـن  از  بـود.  ایدیولوژی  هـا 
دیـد »مطلق گرایـی« نسـبت بـه همـۀ پدیده هـا گفتـه شـده 
اسـت؛ ایـن دیـد همـه چیـز را در بـر می گرفـت. در آن 
روزگار یـا همـه چیـز سـیاه بـود و یـا سـفید؛ نگاهـی میانه 
در ایـن میـان کمتـر به چشـم می خـورد. اگـر دوران اقتدار 
شـیفته گاِن کمونیسـم در افغانستان را  نگاهی از باال به پایین 
و مطلق نگـری بدانیـم؛ همچنـان ایـن دید با همـان ویژه گی 
به گونـۀ دیگـری در گفتـار و رفتـار رژیـم »طالبـان« تکـرار 
شـد. یعنـی پیـروان هـر دو گـروه کـه در دو بسـتِر فکـری 
متفـاوت عـرض انـدام نمودنـد، ولـی نگاهِ شـان نسـبت بـه 
مـردم و پدیده هـای فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی در این 

سـرزمین یک سـان بود)نگاهـی از بـاال بـه پاییـن(. طالبـان 
هـم به سـان پیـروان کمونیسـم در افغانسـتان یـا همـه چیـز 
کـه  همان گونه یـی  »سـفید«،  یـا  و  می دیدنـد  »سـیاه«  را 
انسـان ها  همـۀ  یـا  کمونیسـم  انسان شناسـی  تـرازوی  در 
ترقی خـواه و توسـعه  یافته بودنـد و یـا مرتجـع و کهنه  گـرا. 
طالبـان همیـن مسـیر را بـه  نـام دیـن و شـریعت پیمودنـد، 
همـۀ  یـا  کـه  نشـان  مـی داد  آن هـا  انسان شناسـانۀ  نـگاه 
انسـان ها را کافـر و پسـت تر از حیـوان می دانسـتند و یـا 
مومـن و هم سـطح فرشـته گان خـدا. معیـار سـنجش آدمـی 

در نـزد آن هـا »ریـش طویـل و عمامـه« بـود.
سـیاه و سـفید دیدن همه چیز،  برایند بسـیار ناگوار و منفی 
بـه شـهروندان یـک جامعـه داشـته اسـت؛ هـر جامعه یی که 
وارد چنیـن فـازی شـده، بهزیسـتی شـهروندی از آن فـرار 
کـرده اسـت. جوامعی کـه بـه خیابـان منجمـِد مطلق گرایـی 
و  اسـتبداد  بـه  قطعـًا  می نهنـد،  قـدم  سـفید«  و  »سـیاه 
دیکتاتـوری منتهـی می شـوند. پیامـد »مطلق گرایـی« در یک 
جامعـه بـه »انحصارگرایـی« ختـم می شـود؛ انحصارگرایـان 
بـا مردم شـان بـه  زبـان »تکلیف« سـخن می گویند تـا »محق 
بـودن«. مسـلمًا در چنیـن جوامعی عدالـت و آزادی از میان 

شـهروندان رخـت می بنـدد.
انحصارگـرا،  جریان هـای  و  جوامـع  ویژه گـی  مهم تریـن   
تقـدم تجلیـل بر تحلیل و دشـمنی کـردن با پدیـدۀ مطلوب 
همچـون »نقـد« اسـت. جامعه هایـی  کـه از نقـد و وجـود 
منتقـد می هراسـند، پیشـاپیش راه را به سـوی دیکتاتوری و 
اسـتبداد بـاز می کننـد. تردیدی نیسـت کـه مردم افغانسـتان 
همـزاد و همـراهِ چنیـن نگرش هـا و باورهـا بودنـد. دهـۀ 
مطلق گرایـی  از یک سـو شـاهد  افغانسـتان  مـردم  شـصت 
در  و  بودنـد  کمونیسـم  کادرِ  در  تعریف شـده  ایدیولـوژی 
زمـان رژیـم طالبـان همیـن دیـد بـه نام شـریعت بـه خورد 
مردم افغانسـتان داده شـد؛ دیدی که چیزی به نام »تسـاهل، 

تسـامح و مـدارا« در آن دیـده نمی شـد.
تنش هـای  اوج  را  بیسـتم  قـرن  سیاسـی   نظریه پـردازان 
دسـت  کـه  ایدیولوژی هایـی   نامیده انـد؛  ایدیولوژی هـا 
و آسـتین بـر زده بودنـد تـا جهـان را بـه گونـۀ یک دسـت 
مدیریـت کننـد. سـرانجام بـه بیـان کارل پوپر »جهـان را به 
جهنـم انسـان ها مبـدل کردنـد«. افغانسـتان در اواخـر قـرن 
بیسـتم بـه این سـمت کشـیده شـد؛ َسـمتی که بعدهـا دیده 
شـد کـه همـۀ هسـت و بـود مـردم مـا را بـه لبـۀ پرتـگاه 
کشـاند. مـردم افغانسـتان چشـم بـه راهِ میانـه بودنـد؛ راهی 
 کـه ِخـرد و تدین را به گونۀ انسـانی اش در خـود جای داده 
باشـد. طالبـان به نـام دین اسـتبداد کردنـد و عقیـده و باور 
میلیون هـا انسـاِن مسـلمان را بـه مسـخره گرفتنـد و هنـوز 
هـم بـر این مرکب سـوار انـد و زیر ایـن عنوان، بـر مرکب 
بربریـت سـوار انـد و خـون می ریزنـد. احمدشـاه مسـعود 
اگرچـه در متـن چنیـن نگرش هـای سیاسـی و  فرهنگـی 
می زیسـت، امـا راه میانـه را برگزیـد و هیـچ گاه راهـی را 

نرفـت  کـه مخالفـان و دشـمنانش انتخـاب کـرده بودنـد.

را  خویـش  راهِ  روزگار،  آن  بـه جـِو حاکـم  توجـه  بـا  او 
منصفانـه در پیـش گرفـت؛ راهـی  که هم خواسـت خدا بود 
و هـم خواسـت بنـده گان خـدا. او گفتمـان سـیاه و سـفید 
و مطلق گرایـی معطـوف بـه قـدرت را مـردود دانسـت و 
تـا پایـان راه بـه همیـن امیـد رزمید و جـای خویـش را در 
قلـوب میلیون هـا انسـاِن آزادی خـواه و عدالت گـرا گشـود. 
مهم تریـن مسـایلی  کـه راه قهرمـان ملـی افغانسـتان را از 
سیاسـت مداراِن هـم دوره اش و پـس از آن جـدا می کنــد:  

1.  قرائت میانه از اسام
 اسـام در طـول تاریـخ چهارده صـد سـال و انـدی تاریـخ 
و هسـتی خویـش ثابـت کرده اسـت کـه ظرفیـِت قرائت ها 
اسـت؛  داشـته  را  متضـاد  حتـا  و  متنـوع  برداشـت های  و 
قرائت هایـی که از یک سـو سـودای سـازنده گی و انسـانیت 
دارد و از سـوی دیگـر،  سـودای ویرانـی و خردسـتیزی را 
در خـود حمـل کـرده اسـت. یا بـه عبـارت دیگر اگـر افراد 
کینه  گـرا، بدبیـن و ویرانگـر را در خـود جـای داده اسـت، 
داده  پـرورش  نیـز  را  نیک خـواه  و  اندیشـمند  انسـان های 

ست.  ا
اگـر بـن الدن، البغـدادی و ماعمـر پیـام دیـن را بـه معنای 
سـوی  در  گرفته انـد،  خون ریـزی  و  ویرانگـری  وحشـت، 
دیگـر ابن عربـی، موالنـا جال الدیـن بلخـی بـه  نماینده گی 
از نحلـۀ فکـری عرفـان و ابـن سـینا و ابـن رشـد و صدهـا 
متفکـر مسـلماِن دیگر بـه نماینده گـی از نحلۀ فکـری کام، 
عرفـان و فلسـفه هم وجود داشـته اسـت که لُـب لباِب دین 
و دیـن داری را بـه معنـای سـازنده گی، پیشـرفت و معرفت 

دانسـته اند. 
ایـن رویکردهـا منتهی به  تکثر قرائت ها از دین شـده اسـت 
و همیـن برداشـت ها و قرائت هـای گونه گـون بـوده اسـت  
کـه مـا شـاهد به وجـود آمـدن و ظهـور فرقه هـا و شـعبات 
نگرش هـای  و  قرائت هـا  بـا  کـه  بوده ایـم  دینـی  بسـیار 
ایـن  در  کـه  باورمندنـد  و  می نگرنـد  دیـن  بـه  خاصـی 
قرائت هـا حظـی از حقیقـت و راهـي بـه هدایـت برده انـد 
و از همـان دریچـه و پنـدار بـه خـدا، انسـان و جهـان نگاه 
می کننـد، امـا آفـت از آن جـا شـروع می شـود کـه هـر یـک 
از متولیـان و حامیـاِن ایـن قرائت هـا بـر حـق بـودن نگرش 
خـود نسـبت بـه دیگـران پافشـاری کننـد و این نـوع باور،  
دیـن دار می گیـرد.  فـرد  از  را  تسـامح  زمینـۀ همگرایـی و 
طالبـان حتـا در زمـان حاکمیت شـان چنیـن می اندیشـیدند 
کردنـد؛  رفتـار  در حـق شـهروندان کشـور  و چنـان هـم 
آن هـا از گذشـته تـا امـروز ثابـت کرده انـد کـه بـه جـز بـه 
محـق بـودِن راه و رسـِم خشـونت گرایانۀ خودشـان به چیز 
دیگـری باورمنـد نبـوده و نیسـتند. آن هـا  فکـر می کننـد که 
دیگـران رنـج بیهـوده می برنـد، گنـج بیهـوده می اندوزنـد و 
راهـی بـه بی راهه رفته انـد، به همیـن دلیل مسـتحق نابودی 
و مـرگ بـه شـمار می رونـد. ولـی احمدشـاه مسـعود در 
آن زمـان می دانسـت کـه این هـا »بـر سـِر شـاخ نشسـته و 
بـن شـاخ می برنـد« و کودکانـه آب در هـاون می کوبنـد و 

سـعی می کننـد که خـاف جریان تاریـخ و طبیعـِت کاروان 
بشـری راه برونـد. او آگاهانـه می دانسـت کـه طالبـان یـک 
پـروژۀ سیاسـی انـد کـه مبتنـی بـر وظیفـۀ محول شـده از 
می کننـد،  عمـل  بیرونـی  اسـتخبارات  سـازمان های  سـوی 
امـا  در آن زمـان خیلی هـا بـه ایـن نتیجـه نرسـیدند و حتـا 
برخـی از قدرت هـای جهانـی پـس از هفـده سـال مبـارزه 
بـا ایـن پدیـده، تـازه فهمیده انـد کـه طالبـان بی رحم تریـن 
موجـوداِت منفعلـی هسـتند کـه از جـای دیگـری مدیریت 

می شـوند. 
»دیـن  کـه  می دانسـت  به نیکـی  احمدشـاه مسـعود  شـهید 
نبایـد منشـای خصومت، منبـع عداوت و مایۀ انسان سـتیزی 
در جامعـه قلمـداد شـود. دیـن آمـده اسـت تـا دل هـا را از 
کینـه بشـوید و جان هـا را از بدبینـی و خودخواهـی، نفرت 
و سیاه اندیشـی برهانـد و زمینـۀ آشـتی، تفاهم و همزیسـتی 
مسـالمت آمیز را میان آنـان فراهـم آورد«.)1(؛ ولی هم اکنون 
اکثریـت جریان هـای اسـام گرا در جهـان معاصـر برخاف 
ایـن پیـام عمـل کرده اند و بـه  نام دین اسـتبداد و خشـونت 
را بـه ارمغـان آورده انـد. جریان هایـی کـه در خاورمیانـه و 
بخشـی از آسـیا از نام و نشـان دیـن عرض انـدام نموده اند، 

بهتریـن نمونۀ آن اسـت. 
در  تاریـخ  طـول  در  کـه  آدم هایـی  نیسـتند  و  نبـوده  کـم 
اطـراف و اکنـاِف جهـان به نـام دیـن، قـوم، نـژاد، حـزب، 
بـه  اسـتبداد ورزیدنـد و  انسـان ها  بـاالی  و...  ایدئولـوژی 
جـای مهـرورزی، کینه تـوزی را در جامعـه تبلیـغ و ترویـج 
و  جهان سـوز  انسان سـتیز،  زمانـی  اسـتبداد  امـا  کرده انـد. 
ویران گـر می شـود کـه پـای خـدا و دیـن بـه  میدان کشـیده 
شـود؛ در ایـن صـورت تـوان مهـار نمـودن آن به سـاده گی 
ممکـن نیسـت. اسـتبدادی کـه طالبـان در افغانسـتان پیـاده 
کردنـد، گذشـته از این کـه سرچشـمۀ جهالـت و قبیله گرایی 
داشـت؛ امـا سـوگ مندانه به نام »دیـن و شـریعت« به منصۀ 
اجرا درآورده شـد. به حاشـیه رانـدن اسـتبداد بیرون دینی و 
مبـارزه بـا آن خیلـی دشـوار و طاقت فرسـا نیسـت؛ باالخره 
آدمـی می توانـد حداقـل روزی تکلیـف خویـش را در برابر 
آن روشـن کنـد؛ امـا وقتـی پـای دین به میان کشـیده شـد، 
همـه چیـز رنـگ می بـازد. اسـتبداد مذهبـی بدتریـن انـواع 
اسـتبداد اسـت؛ زیـرا در این گونـه حکومت هـا، دیکتاتـور 
ـ چـه ایـن دیکتاتـور لباسـی روحانیت به  تن داشـته باشـد 
و چـه لباسـی دیگـر ـ ارادۀ ظالمانـۀ خـود را رنـِگ مذهبی 
و شـریعت  الهـی  لفافـۀ  در  را  ظلـم خویـش  و  بخشـیده 
آسـمانی بـر مـردم تحمیـل کـرده و مجاهـدان و رزمنده گان 
راه آزادی را بـه  نـام مخالفـان شـریعت و محاربـاِن خـدا 

معرفـی کـرده و نابـود می سـازد)2(. 
پرسـش ایـن اسـت کـه در میـان ایـن دو کدام یـک را بایـد 

برگزیـد؛ دیـن یـا حکومـِت اسـتبدادی؟ 
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ــت،  ــت اس ــم جنای ــاه و ه ــم گن ــاختن ه ــدازی س تفرقه ان
اظهــار داشــت: هرقــدر کوشــش کنیــم تمــام مــردم 
یــا  نیســت؛  ممکــن  بســازیم،  پشــتون  را  افغانســتان 
همین گونــه بخواهیــم تمــام مــردم افغانســتان را تاجیــک و 
اوزبیــک و... بســازیم، ممکــن نیســت؛ هموطــن بــودن مــا 
ــوده اســت  ــر فرم ــا کافی ســت. پیامب ــودن م ــن ب و هــم دی
کــه عــرب بــر عجــم ســفید بــر ســیاه برتــری نــدارد؛ اقــوام 

ــتند. ــن هس ــز چنی ــتان نی افغانس
رییــس شــورای حراســت و ثبــات تأکیــد کــرد کــه 
نیروهــای امنیتــی مــا در برابــر ظلــم و ظالــم می جنگنــد و 
مصــروف دفــاع از ســرزمین هســتند و پیــروزی و کامیابــی 

ــود. ــد ب ــان خواه ــز نصیب ش نی
عبــدرب الرســول ســیاف گروه هایــی را کــه در برابــر 
ــح  ــرار داده و تصری ــد مخاطــب ق ــردم می جنگن نظــام و م
ــه  ــد و ب ــا کنی ــود را ره ــک خ ــد ُمل ــر ض ــگ ب ــرد: جن ک

ــد.  ــح بپیوندن صل

حامد كرزی:
شهید مسعود 

قیمت  وطن  دوستی اش را پرداخت
حامــد کــرزی رییــس جمهــور پیشــین در مراســم "یادبــود 
ــل شــهادت احمــد  از شــهادت احمــد شــاه مســعود" دلی
شــاه مســعود را محبــت بــه وطنــش خوانــد و گفــت: وطن 
دوســتی قیمــت مــی طلبــد، کســی حاضــر بــه پرداخــت آن 
می شــود و کســی نــه! احمــد شــاه مســعود کســی بــود کــه 
ــه ایــن قیمــت پــردازی حاضــر شــده بــود و در نهایــت  ب

شــهید شــد.
ــعود در آن  ــبختی مس ــرد، خوش ــاوه ک ــرزی ع ــد ک حام
ــه او  ــد ب ــا کســانی کــه برضــدش می جنگیدن ــود کــه حت ب
احتــرام داشــتند. او بــا یــادآوری خاطــره یــک اســیر کــه در 
نــزد شــهید مســعود در پنچشــیر بــود، گفــت: ایــن اســیر را 
گاهــی در پاکســتان ماقــات کــردم؛ از وطــن و مقاومــت و 
بــزرگان وطــن پرســیدم، آن مــرد کفــت کــه » مســعود در 
ــر  ــاال در براب ــد و ح ــوروی ها می جنگی ــر ش ــدا در براب ابت

ــد.« ــتان می جنگ پاکس
آقــای کــرزی افــرود کــه مــا همــه می دانیــم کــه شــهدای 
ــد، شــهید احمــد شــاه  ــرای افغانســتان چــه کــرده ان ــا ب م

مســعود در قلــب تمــام شــهروندان کشــور جــای دارد.
ــرد،  ــد ک ــور تاکی ــین کش ــور پیش ــس جمه ــه ریی در ادام
ــد،  ــه بیاندازن ــا تفرق ــن م ــا در بی ــم خارجی ه ــد نگذاری بای
موضــوع امــروز مــا اتحــاد و اتفــاق ملــی کشــور ماســت.
ــد  ــتراتیژی جدی ــان اس ــه  پیم ــزود ک ــه اف ــرزی در ادام ک
آمریــکا یــک مســئله بــزرگ اســت و پیامدهای زیــادی دارد 
و از کشــورهای جهــان خواســت کــه افغانســتان را میــدان 
رقابت های شــان نســازند، و نیــز پاکســتان را هــم بــه 
ــم  ــتان می خواهی ــت: از پاکس ــرد و گف ــوت ک ــتی دع دوس

ــردارد. ــه از کارهــای خــود دســت ب ک
وی در اخیــر گفــت: مــا مــردم دل پــاک هســتیم کــه آســان 

ــه اینطــور آواره نمی شــدیم. ــم، وگرن فریــب می خوری

استاد عطا:
درد نبود مسعود جان سوز است

اســتاد عطــا محمــد نــور والــی بلــخ در پیامــی بــه مناســبت 
شــانزدهمین ســالگرد شــهید مســعود قهرمــان ملــی کشــور 
ــاد و  ــاالر جه ــهادت سپهس ــالیاد ش ــروز س ــه ام ــه ک گفت
ــرد مقــدس و  ــراز میدان هــای نب مقاومــت، ســردار ســر اف
ســالروز عــروج ملکوتــی اقتــدار هندوکــش و بابــا، احمــد 

شــاه مســعود بــزرگ اســت.
آقــای نــور افــزود کــه درد نبــودِ احمــد شــاه مســعود بــه 
ــردار و  ــرانجام س ــنگر و س ــت، همس ــرادر، دوس ــوان ب عن
سرلشــکر جبهــات جهــاد مقــدس و مقاومــت ملــی، برایــم 
ــه راه و  ــا ادام ــت، ام ــده اس ــر دهن ــوز و زج ــی جانس بس
ــن روش  ــل تری ــش، افض ــه های ــکار و اندیش ــل اف تعمی

ــت. ــعود اس ــهید مس ــت از ش ــرای بزرگداش ب
ــاب  ــوچ آفت ــال از ک ــانزده س ــور، ش ــای ن ــۀ آق ــه گفت ب
ــی،  ــان مل ــت قهرم ــی برگش ــفر ب ــن س ــا ای ــذرد، ام می گ
بــرای مــن کــه هنــوز طنیــن صدایــش، گــوش نــواز اســت، 

ســخت می گــذرد. 
ــی  ــه گواه ــعود ب ــاه مس ــد ش ــخ، احم ــی بل ــاور وال ــه ب ب
ــور  ــن کش ــخ ای ــی از تاری ــانش، بخش ــای درخش کارنامه ه
اســت و نــام او بــا تاریــخ و هویــت مــردم افغانســتان بــه 
یــک پیونــد نــا گسســتنی خــورده اســت. او زندگــی خــود 
ــش  ــاه مردم ــور و رف ــرای آزادی کش ــارزه ب ــف مب را وق
ــد. او از  ــی ش ــیر قربان ــن مس ــام در ای ــر انج ــرد و س ک
جــان شــیرین و خــون مقدســش بــرای ســرزمین و مــردم 
خــود مایــه گذاشــت و نامــش را جاودانــه ســاخت. رمــز 
جاودانگــی او پیونــدش بــا مــردم و خدمــت بــه ســرزمینش 

اســت. 
آقــای تــور بیــان کــرده کــه شــانرده ســال اســت کــه تاریــخ 

ورق مي خــورد و بــه همانجایــی مي رســیم کــه از مــا 
ــت  ــد. او رف ــش را گرفتن ــرور هندوک ــی و غ ــان مل قهرم
امــا مســیر و خطــی را بــرای مــا گذاشــت کــه پیمــودن ایــن 
مســیر نــه تنهــا افتخــار کــه مســوولیت ماســت. مــا متعهــد 
ــن شــرایط دشــوار از همــان تفکــر  و مســوولیم کــه در ای
و اندیشــه قهرمــان ملــی اســتفاده کنیــم و افغانســتان را از 
وضعیــت کنونــی بیــرون آوریــم. دســت یابــی بــه صلــح، 
رفــاه و آرامــش در کنــار ثبــات سیاســی و بهبــود حکومــت 
داری از خواســت هــای روشــن و آرمــان هــای بلنــد 
ــود کــه باییســت در تحقــق آن بکوشــیم. قهرمــان ملــی ب

صالح الدین ربانی:
بقای كشور محصول فداكاری های 

شخصیت هایی مثل احمدشاه مسعود است
ــر  ــامی و وزی ــت اس ــس جمعی ــی ریی ــن ربان صاح الدی
خارجــه کشــور در ایــن مراســم گفــت:  تفــاوت قهرمان هــا 
بــا آدم هــای بــاد آورده در ایــن اســت کــه قهرمان هــا تــوان 
ــت همه گــی  ــد و ماهی برداشــتن پرچــم مجاهــدت را دارن
ــان  ــوند؛ آن ــکار می ش ــردم آش ــه م ــل ب ــن اص ــو ای در پرت

مثــل آفتــاب ظهــور کردنــد.
آقــای ربانــی خاطــر نشــان کــرد کــه بقــای ایــن ســرزمین 
و کشــور به خاطــر فداکاری هــای شــخصیت هایی مثــل 
احمدشــاه مســعود اســت کــه بــرای حفــظ اســتقال قربانی 
داده انــد و مــردم نیــز آگاهانــه بــه ایــن شــخصیت ها اقتــدا 

کردنــد.
بــه گفتــۀ او، هفتــه شــهید بایــد فرصتــی بــرای بازخوانــی 
گذشــتۀ ایــن ســرزمین و انتقــال پیــام بــه نســل های بعــدی 

باشــد تــا از آن بهــره بگیرنــد.
ــری  ــرای برت ــدان، ب ــدت مجاه ــه مجاه ــادآور شــد ک او ی
ــن  ــتقال ای ــظ اس ــرای حف ــه ب ــود؛ بل ک ــی نب ــی قوم طلب
از  بزرگ تــر  مجاهــدان،  بود.»مجاهدت هــای  ســرزمین 
ــان  ــر آن ــار را ب ــت و تب ــگ قومی ــث تن ــه بح ــت ک آن اس
بپوشــانند« و بایــد بدانیــم کــه روح مبــارز شــهید مســعود 
آزاد باقــی مانــدن ایــن ســرزمین در پرتــو تحقــق عدالــت و 

ــوده و اســت. وحــدت ب
ــور  ــی کش ــاع کنون ــه اوض ــاره ب ــا اش ــه، ب ــر خارج وزی
گفــت، ایــن کشــور بایــد طــوری مدیریــت شــود کــه همــه 
خــود را در آن ببیننــد و همگــی از نظــام پاســداری کننــد.
آقــای ربانــی افــزود: "جمعیــت اســامی بــر اصــاح نظــام 
سیاســی و در ایــن اواخــر بــر اصــاح بنیادیــن در داخــل 
ــظ  ــن و حف ــای کشــور را تضمی ــه بق ــد دارد ک ــام تاکی نظ
ــا  ــن ســرزمین را خواســته ی ــا نشــود کســانی ای ــد ت می کن

ناخواســته بــه نابــودی بکشــانند.
ــه هیــچ صورتــی از خواســت های  ــد: مــا ب او تأکیــد ورزی
ــم،  ــود نظــام مطــرح کرده ای ــا و بهب ــرای بق ــه ب ــش ک خوی

عقــب نخواهیــم نشســت.

محمد محقق:
شهید مسعود اولین قربانی افراطیت

 و تروریسم بود
ــت  ــی حکوم ــت اجرای ــاون دوم ریاس ــق مع ــد محق محم
وحــدت ملــی، گفــت کــه احمدشــاه مســعود اولیــن 

قربانــی تروریســم در افغانســتان اســت.
ــاه  ــهید احمدش ــه ش ــرد ک ــر نشــان ک ــق، خاط ــای محق آق
ــم  ــونت و تروریس ــت، خش ــهید افراطی ــن ش ــعود اولی مس
ــن  ــی ای ــن دیگــر قربان ــزار ت ــا ه ــد از آن ده ه اســت و بع

ــده شــدند. پدی
ــان در  ــف کشــورهای جه ــاد از موق ــا انتق ــق ب ــای محق آق
ــا  ــه کســی ب ــت ک ــان گف ــت در جه ــر اندیشــۀ افراطی براب
ــول  ــا معل ــان ب ــد؛ جهانی ــارزه نمی کن ــت مب ــر افراطی تفک
را ترویــج  پدیــده خشــونت  مبــارزه می کننــد، ولــی 

می کننــد.
معــاون دوم ریاســت اجرایــی تاکیــد ورزیــد کــه افغانســتان 
ــم  ــان می خواهی ــده و از جه ــل ش ــگ تبدی ــدان جن ــه می ب
ــم در  ــا تروریس ــارزه ب ــر مب ــر س ــان را ب ــاق ش ــه وف ک
ــم  ــردان افغانســتان ه ــت م ــد و دول ــظ کنن افغانســتان حف
بایــد بــا تروریســم بجنگنــد و هــم جهــان را در ایــن راســتا 

متحــد کننــد.
آقــای محقــق بیــان داشــت: "مــن شــدیداٌ از این کــه بیــن 
ــی  ــتان تفاهم ــوع افغانس ــر موض ــان برس ــورهای جه کش
ــا  ــم ب ــود را ه ــی خ ــا نگران ــم! م ــدارد نگران ــود ن وج
نماینــده گان اتحادیــه اروپــا، ســازمان ملــل و ســفیر امریــکا 
در کابــل بیــان کــرده ام کــه تروریســم دشــمن همــه جهــان 

اســت.
بــه گفتــه او، نبایــد هیــچ  کشــوری همســایه مــا از 
ــی  ــت افغانســتان و حضــور جامعــه جهان ــت دول موجودی
ــه خــود را از  ــه جنــگ موازن احســاس خطــر کننــد و گرن
ــم از  ــتان ه ــایه افغانس ــورهای همس ــد. کش ــت می ده دس
دوســتی هایی کــه بــا برخــی حلقــات در افغانســتان دارنــد 

ــرد. ــد ب ــش نخواهن کاری از پی

محمد كریم خلیلی:
مردم در محور وفاق ملی جمع شوند

کریــم خلیلــی رییــس شــورای عالــی صلــح در ایــن 
نشســت گفــت کــه شــهید مســعود قهرمــان ملــی کشــور 
بــه آرمــان عملــی کــردن وفــاق ملــی در میــان شــهروندان 
بــود. امــا در حــال حاضــر برخــی از سیاســیون و قلــم بــه 
دســتان در میــان مــردم بــه  شــکل جــدی بــه نفــاق افگنــی 

دامن می زننــد. 
آقــای خلیلــی افــزود کــه سیاســیون بایــد وفــاق و وحــدت 
ــمت  ــان و س ــت، زب ــد. قومی ــاده کنن ــل پی ــی را در عم مل
ــتان  ــردم افغانس ــان م ــی در می ــاق افگن ــرای نف ــبب ب را س

نســازند. 
ــار  ــردم افتخ ــرای م ــان ب ــوم، زب ــدد ق ــۀ او، تع ــه گفت ب
ــه   ــث از هم گسســتگی وج ــات باع ــن موصوع اســت و ای
مشــترک مــردم مــا نمی شــود، امــا برخــی افــراد ســود جــو 
در تــاش نفــاق افگنــی زبانــی، ســمتی و قومــی در میــان 
ــت  ــن راه  منفع ــا از ای ــد ت ــاش می کنن ــتند و ت ــردم هس م

ــد.  ــن کنن شــخصی  خــود را تأمی
آقــای خلیلــی، در ادامــۀ ســخنان خــود افــزود کــه مــردم 
ــوند و  ــع ش ــی جم ــاق مل ــور وف ــد در مح ــتان بای افغانس

ــد.  ــاد کنن ــیون را ایج ــه گان و سیاس ــاع نخب اجم
او بیــان داشــت کــه صلــح یــک امــر ضــروری بــرای مــردم 
ــه  ــه پیوســتن ب ــد ب افغانســتان اســت و همــۀ مخالفــان بای
ــز روی   ــالمت آمی ــی مس ــره زنده گ ــز مذاک ــه می ــح ب صل

آورنــد. 
رییــس شــورای عالــی صلــح گفــت کــه صلــح فاقــد وفــاق 
ــرد در  ــم نب ــر بخواهی ــرد و اگ ــی نمی گی ــه عمل ــی جنب مل
ــه پایــان رســد بایــد وفــاق ملــی را در پیــش  افغانســتان ب

گرفــت.
ــه  ــح ب ــه صل ــت ک ــار داش ــر اظه ــی در اخی ــای خلیل آق
هیــچ وجــه تســلیم شــدن بــه گروه هــای مخالــف نیســت 
ــی  ــکاری اصول ــه راه ــاز ب ــه نی ــح عزت مندان ــرای صل و ب

اســت.
ویس احمد برمک:

قهرمان ملی افول نمی كند
ویــس احمــد برمــک سرپرســت وزارت داخلــه و رییــس 
کمیســیون برگزاری شــانزدهمین ســالگرد شــهید احمدشــاه 
ــۀ شــهید گفــت کــه  ــی کشــور و هفت ــان مل مســعود قهرم
شــهید احمدشــاه مســعود قهرمــان ملــی کشــور از کســانی 
ــانی کرد و  ــور جان فش ــات کش ــرای آزادی و ثب ــه ب ــود ک ب

ــه دارد. ــون ادام ــا اکن ــد قربانی دهــی ت رون
او افــزود کــه شــهادت واژۀ مقــدس و واالتریــن مقــام در 
ــت  ــزت امنی ــرای ع ــهدایی که ب ــت، ش ــی اس ــگ اله فرهن
و رفــاه کشورشــان جــان خــود را قربانــی کردنــد، در 

می شــوند. مانــدگار  اندیشــه ها 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــه گف ــت وزارت داخل  سرپرس
ــدۀ راه  ــداوم دهن ــراث دار شــهدا و ت ــروز می افغانســتان، ام
برحــق شــهیدان و قهرمــان ملــی کشــور خویــش هســتند. 
ــم  ــی داشــت می کنی ــهیدی گرام ــالگرد ش ــروز از س ــا ام م
ــتقال  ــارزۀ اس ــاد و مب ــت جه ــه عل ــان آن را ب ــه جه ک
طلبانــه اش بــه عنــوان اســطورۀ آزادی و فاتــح جنــگ ســرد 
ــل  ــزرگ در مقاب ــعود ب ــاه مس ــهید احمدش ــد. ش می پندارن
ــغال گری  ــون اش ــی قش ــیاه« یعن ــرخ و س ــاوز »س دو تج
شــوروی و قشــون ســیاه تروریســم مبــارزۀ اســتقال 
ــه  ــورش ب ــه کش ــتقال را ب ــا آزادی و اس ــرد  ت ــه ک طلبان

ــان آورد. ارمغ
وی افــزود: قهرمــان ملــی کشــور، در تاریــخ معاصــر 
افــول  کــه  اســت  تابنــاک  ســتاره گان  از  افغانســتان 
ــون  ــر قش ــه اش کم ــارزۀ آزادی خواهان ــد. او در مب نمی کن
ــد. او  ــده ش ــرد نامی ــگ س ــح جن ســرخ را شکســت و فات
ــتقال سیاســی  ــدان راه آزادی و اس ــام مجاه همســنگر تم
ــوان  ــه عن ــتقامتش ب ــارزه و اس ــا مب ــه ب ــود ک ــتان ب افغانس
ــان  ــانه های جه ــار رس ــرخط اخب ــدار در س ــک نام چری

ــت. ــرار گرف ق
برمــک تصریــح کــرد: مــردم جهــان او را بــه عنــوان نمــاد 
مقاومــت و آزادی می نامنــد. جهــاد و مبــارزۀ شــهید احمــد 
شــاه مســعود بــرای اســام معتــدل یــا اســام اعتدال گــرا 
در برابــر تروریســم بیــن المللــی بــرای تحقــق دموکراســی 
ــه  ــی پرســد ک ــگاری از او م ــود. چنانچــه خبرن و آزادی ب
تــا »تــا کــی مــی جنگیــد«؟ احمدشــاه مســعود بــا چهــرۀ 
مصمــم جــواب می دهــد کــه تــا رســیدن بــه قلعــۀ آزادی، 
ــک  ــتان ی ــان افغانس ــتقل و هم چن ــاد و مس ــور آزاد آب کش
پارچــه کــه در آن  حقــوق شــهروندی و عدالــت اجماعــی 

تحقــق یابــد.

امیر اسماعیل خان: 
مسعود تبلور یک نهضت هدف مند بود

امیــر اســماعیل خــان رهبــر جهــادی در پیامــی گفــت کــه 
ــزم  ــا ع ــه ب ــردی ک ــتوار م ــهادت اس ــن از ش ــخن گفت س
راســخ و قامــت بــر افراشــته جــز بــه معبــودش بــه کــس 

ــت. ــان نیس ــهل و آس ــد، س ــلیم نش تس
ــد  ــت هدف من ــک نهض ــور ی ــعود تبل ــه مس ــت ک  او گف
ــی  ــر در مقطع ــت تســخیر ناپذی ــرای آزادی مل ــه ب ــود ک ب
از زمــان بــه جهــاد مقــدس بــه پــا ایســتاد و مبــارزه کــرد. 
شــهید مســعود نــام و نشــانش را از مکتــب جهــاد اســام 
ــی و  ــن، متفکــر نظام ــن متدی ــود. مســعود مؤم ــه ب برگرفت
فاتــح جنگ هــای چریکــی و شــخصیت معتــدل و اندیــش 

ــود. ورز ب
امیــر اســماعیل خــان تصریــح کــرد: مســعود و همســنگران 
مجاهــدش، در تاریــخ افغانســتان در منظومــۀ فکــری جهــاد 
ــش در  ــعود و یاران ــهید مس ــتند. ش ــرار داش ــرت ق و هج
تاریــخ معاصــر افغانســتان چــون افــراد صالــح و شکســت 
ــاوزان را  ــوز متج ــخ پ ــذر تاری ــه در گ ــد ک ــری بودن ناپذی
ــۀ  ــن بره ــش در ای ــعود و یاران ــد. مس ــاک مالیده ان ــه خ ب
ــد  ــاع کردن ــان دف ــدال دینــی چن ــخ از کشــور و اعت از تاری
کــه جهــان در مواجــۀ بــا وحشــت کمونیســم و تروریســم 

ــود.  ــه ب خــواب از چشــمانش رفت
وی گفــت: پایــۀ زندگــی قهرمــان ملــی را اعتــدال و میانــه 
روی تشــکیل مــی داد. او وحــدت و همدیگــر پذیــری را در 
ــان کافــۀ ملتــش و ســاختمان وطــن جســتجو می کــرد.  می
ــیم  ــته باش ــکوهمند داش ــع و ش ــازۀ رفی ــم س ــر بخواهی اگ
ــان بیندیشــیم  ــد چن ــد، بای ــد نیاب ــاران گزن ــاد و ب ــه از ب ک

و عمــل کنیــم.
 امیــر اســماعیل خــان در ایــن پیــام گفــت: جســم و جــان 
ضمیــر و روان آن بــزرگ مــرد تاریــخ  بــا اندیشــۀ اســامی 
بــرای عــزت و ســرفرازی مردمــش می تپیــد. مســعود 
ــر  ــهیدش، در عص ــت ش ــد هم ــران بلن ــم فک ــهید و ه ش
احتنــاق، قتــل، ذبــح و شــکنجه، اشــغال و تجــاوز ناگزیــر 
ــه  ــامیت، جغرافی ــن و اس ــت، دی ــع و جمعی ــاع از جم دف
ــۀ خــود دانســتند  ــن المللــی را وجیب و حیثیــت ملــی و بی
و ایــن نــدای ظلــم ســتیز قــرآن کریــن را »نصــح العیــن« 
ــد. در معرفــت دینــی قهرمــان ملــی واژۀ تعصــب و  نمودن
قومیــت جــای نداشــت و درفهــم شــهید مســعود کمونیســم 
تروریســم و سکوالریســم پدیــدۀ شــوم و اندیشــۀ بیگانــه 

ــود. ــا جامعــۀ اســامی ب ب

 جنرال دوستم:
مسعود 

برای افغانستان یک موهبت بزرگ بود
جنــرال عبدالرشــید دوســتم معــاون اول رییــس حکومــت 
ــن  ــول چندی ــه در ط ــت ک ــی گف ــی  در پیام ــدت مل وح
ســال مــردان مبــارزان زیــادی در کشــور ســر بلنــد کردنــد 
کــه وجودشــان بــا ایــن تحــوالت پیونــد نــا گسســتنی دارد، 
ــان ملــی کشــور زنده گــی  شــهید احمدشــاه مســعود قهرم
ــن و  ــظ وط ــش را در راه حف ــرود خوی ــراز و ف ــر از ف پ

ــرد. ــپری ک ــا از کشــور س ــدن اجنبی ه ــرون ران بی
ــداً در  ــاد و بع ــت: او در دورۀ جه ــده اس ــام آم ــن پی در ای
دورۀ مقاومــت ملــی بــا حضــور در ســنگر های مبــارزه در 
برابــر تروریســم جنبــش ضــد تــرور و دهشــت را رهبــری 
می کــرد و طرفــدار مقاومــت ملــی مــردم افغانســتان 
ــا قهرمــان ملــی را  ــا آن کــه افتخــار آشــنایی ب ــود. مــن ب ب
ــای دشــوار  ــه در روزه ــه او چگون ــم ک ــی دان داشــته ام، م
ــر وجــود  ــی ب ــرد و مبن ــه می ک ــل و تجزی اوضــاع را تحلی

ــت.  ــی گرف ــم م ــور تصمی ــی کش ــای اجتماع واقعیت ه
آقــای دوســتم گفــت: او مجاهــد بــا تقــوا و دور اندیشــی 
بــود کــه بــا بیگانــه ســتیزی هایش در نــزد مــردم بــه یــک 
الگــو باقــی مانــد. همیــاری و همــکاری ما همیشــه کارســاز 

و تحــول آفریــن بــود.
ــک  ــوان ی ــه عن ــه او ب ــت ک ــور گف ــس جمه ــاون ریی  مع
دوســت و همســنگر بــرای مــن و همــۀ مجاهــدان و 
فرماندهــان بــود. مــن بــاور دارم کــه موجودیــت او بــرای 
ــر  ــود و چنانچــه او اگ ــزرگ ب ــت ب ــک موهب افغانســتان ی
ــن  ــا چنی ــتان ب ــود، افغانس ــده می ب ــی زن ــرایط کنون در ش
ــل در  ــد اق ــا ح ــد و ی ــار نمی ش ــزرگ گرفت ــکات ب مش

ــتیم. ــرار می داش ــر ق ــت بهت وضعی
ــخصیت های  ــدادی از ش ــت: تع ــده اس ــام آم ــن پی در ای
بــزرگ مــا بــرای عــزت مردم جان هــای شرین شــان را 
ــات  ــان در صفح ــای نامدار ش ــه نام ه ــد ک ــت داده ان از دس
تاریــخ و خــط زریــن حــک شــده اســت. نامــداران 
ــتاد  ــی، اس ــان مل ــود قهرم ــاه مس ــهید احمدش ــون ش چ
ــی  ــتاد عبدالعل ــح، اس ــهید صل ــی ش ــن ربان ــان الدی بره
ــت عبدالحــق و  ــهید مل ــی، ش ــهید وحــدت مل ــزاری ش م
ســایر شــهدای افغانســتان مایــۀ عــزت و ســربلندی مــردم 

ــتند.  ــتان هس افغانس

در شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور مطرح شد:

وفـاق ملـی آرمـان قـهرمان بـود
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زیباترین تصویِر جنگ
احمدشاه مسعود را چگونه شناختم؟

حامد علمی

محبوب احمدی

ــط  ــان فق ــن آن زم ــود. م ــیدی ب ــال 1380 خورش س
نُه ســال ســال داشــتم و در ده خدایــداد کابــل زنده گــی 
می کردیــم. در نزدیکــِی خانــۀ  مــا مزرعه یــی بــود کــه 
ــن و  ــد و م ــنایان مان می ش ــی از آش ــه یک ــوط ب مرب
ــای  ــرای خوش گذرانی ه ــب ب ــاالنم اغل ــر هم س دیگ
کودکانــه  بــه آن جــا می رفتیــم. عصــر یــک روز، 
حیــن بــازی نــوای تولــه بــه گوشــم رســید؛ صدایــی 
کــه خیلــی دوســتش داشــتم. نزدیک تــر رفتــم. 
کــه  خــورد  خوش طبعــی  پیرمــرد  بــه  چشــمم 
ــا  ــه آنج ــدن ب ــرای چری ــفندانش را ب ــا گوس عصره
مــی آورد و مــن و دیگــر بچه هــا یکی دوبــاری از 
ــرش  ــم. در براب ــرده بودی ــش حــظ ب خوش کامی های
ــرم  ــذت بب ــه ل ــواز تول ــا از صــدای گوش ن نشســتم ت
ــِن  ــا نواخت ــان ب ــرد همزم ــدم پیرم ــه ش ــه متوج ک
ــل  ــا کنجــکاوی دلی ــی ب ــزد. وقت ــه، اشــک می ری تول
ــرزان  ــا بغــض و صــدای ل گریســتنش را پرســیدم، ب
گفــت: »بچیــم، َد رادیــو گفــت کــه احمدشــاه مســعود 
َر شــهید کــردن، قهرمــان مــا َر شــهید کــردن...« ادامــه 
ــفندانش  ــوی گوس ــه س ــت و ب ــا برخاس ــداد. از ج ن
رفــت. شــاید دلیــل ادامــه ندادنــش تفــاوت ســنی مــا 
ــاله درد  ــودک نُه س ــک ک ــا ی ــت ب ــود و نمی خواس ب

ــد. دل کن
ــعود  ــاه مس ــام احمدش ــه ن ــود ک ــتین باری ب آن نخس
ــادی  ــای زی ــا و ماه ه ــس از آن، روزه ــنیدم. پ را ش
ذهنــم درگیــر ایــن بــود کــه ایــن »احمدشــاه مســعودِ 
ــش،  ــت ببینم ــم می خواس ــد. دل ــی باش ــان« ک قهرم
ــرم  ــه در براب ــک گزین ــط ی ــود. فق ــر ب ــر دی ــا دیگ ام
ــه  ــی ک ــه کتاب های ــردم ب ــوع ک ــدن. رج ــود: خوان ب
کارنامه هــای احمدشــاه مســعود  بــه زنده گــی و 
پرداختــه بودنــد. ســال های زیــادی ســپری شــد و در 
ــی  ــاالت فراوان ــا، مجــات و مق ــدت کتاب ه ــن م ای
از نویســنده گان داخلــی و بیرونــی را در مــورد او 
در  کودکــی اش  ســال های  نخســتین  از  خوانــدم. 
پنجشــیر گرفتــه تــا رفتــن اش بــه هــرات و در نهایــت 
آمدنــش بــه کابــل و واردشــدنش بــه لیســۀ اســتقال 
و پــس از آن بــه دانشــگاه پولــی تخنیــک؛ چگونه گــی 
بــه  پیوســتنش  سیاســت،  بــه  عاقه مندشــدن اش 
»نهضــت اســامی« و ســپس بــه »جمعیــت اســامی«، 
ــای چریکــی و...  ــا قشــون ســرخ، جنگ ه ــی ب رویای

ــدم. ــر گذران ــه را از نظ همه وهم
ــع  ــدم در واق ــورد مســعود خوان ــه در م ــی ک چیزهای
مصداقــی بودنــد بــه حرف هــای آن پیرمــردی کــه او 
ــن.  ــرای م ــی ب ــت و آموزه های ــان می پنداش را قهرم
روی هم رفتــه دریافتــم کــه او یــک  چریــک واقعــی و 
یــک رزمنــدۀ آگاه بــوده؛ آنــی که بــرای دفــاع از مردم 
ــر  ــد و در براب ــک ســرزمین می جنگی ــای ی و ارزش ه
تجــاوز بیگانــه گان ســینه ســپر می کــرد. چریکــی کــه 
ــدار، او را  ــن پن ــی و همی ــه ملیت ــی می اندیشــید، ن مل
بــه شــخصیت محبــوب و قابــل اعتمــاد میــان اقــوام 
ــۀ  ــکل گیری »جبه ــود. ش ــرده ب ــدل ک ــتان مب افغانس
متحــد ملــی بــرای نجــات افغانســتان« در ســال 

ــیدی  13٧٥ خورش
متشــکل  -کــه 
فرماندهــان  از 
تمــام  ســران  و 
چهــار  از  اقــوام 
ــتان  ــمِت افغانس س

نمونه هــای  از  بــود- 
بــارزِ ایــن محبوبیــت و اعتمــاد اســت کــه مســعود بــا 
درایــت تمــام توانســته بــود تمــام قوت هــای مخالــف 
طالبــان را دور یــک محــور جمــع کنــد تا دوشــادوش 
از این دســت  هــم برزمنــد. نمونه هــای فراوانــی 
ــر  ــت بیش ت ــان وق ــادآوری آن ــه ی ــد ک ــود دارن وج

می خواهــد.
لقــب  او  بــه  افغانســتان  نیســت کــه در  بی جــا 
و  سیاســت گران  و  انــد  داده  ملــی«  »قهرمــان 
قطــار  در  را  او  جهــان  بــزرگ  نویســنده گان 
ــرن  ــران نهضت هــای مقاومــت در ق ــن رهب بزر گ تری
بیســت و در ردیــف افــرادی چــون چگــوارا، مارشــال 
ــد.  ــاب می کنن ــان حس ــال آن ــن و امث ــو، هوچی م تیت
ــر از  ــان مســعود را یــک گام جلوت ــا برخــی از آن حت
ــرت  ــه »راب ــه ک ــد. همان گون ــران می پندارن ــن رهب ای
کپــان« نویســندۀ امریکایــی در کتــاب »ســربازان راه 
خــدا- Soldiers of God« می نویســد: »...مســعود 
ــر اداره داشــت کــه از نظــر  ســاحۀ گســترده یی  را زی
ــدیداً  ــوارگذر و ش ــیار دش ــکری، بس ــوقیات عس س
ــرار داشــت.  ــر دشــمن ق ــر فشــار حمــات متوات زی
ــه  ــود، در مقایس ــعود ب ــرف مس ــه در تص ــی ک مناطق
بــا ســاحاتی کــه در دوران رهبــری  نهضــت مقاومــت 
ــر ادارۀ  ــن و چگــوارا، زی ــگ، هوچی م ماووتســه تون
ــر حمــات دشــمن  ــر زی ــرار داشــت، بیش ت ــان ق آن

ــود.« ب
ــتنی تر  ــه او را دوست داش ــر مســعود ک ــی دیگ ویژه گ
ــه  ــر او ب ــۀ واف ــودن و عاق ــی ب ــاخت، فرهنگ می س
ــعود  ــه مس ــد ک ــان او می گوین ــود. همراه ــه ب مطالع
ــه  ــود ب ــا خ ــز ب ــی را نی ــات کتاب های ــر اوق بیش ت
ســنگر می بــرد تــا در صــورت فراهــم شــدِن فرصــت، 
بخوانــد. بــه شــعر نیــز عاقــه داشــت؛ بیش تــر موالنــا 
و حافــظ می خوانــد. مــن هرازگاهــی کــه بــه مســعود 
ــم  ــم مجس ــی در ذهن ــر چریک ــم، تصوی ــر می کن فک
می شــود کــه در دره یــی، روی ســنگی نشســته، 
تفنگــی بــه کنــارش اســت و حافــظ می خوانــد. ایــن 
ــگ  ــون از جن ــا کن ــه ت ــت ک ــن تصویری س زیباتری

داشــته ام.
ــب  ــک مکت ــرد نیســت؛ ی ــن، مســعود ف ــاور م ــه ب ب
اســت کــه بایســت مطالعــه شــود. مــردی کــه از درۀ 
پنجشــیر در قلــب شــباِن پیــری در گوشــۀ دورافتــادۀ 
کابــل نفــوذ می کنــد و شــجاعت اش در آســیا و روپــا 
ــت.  ــه کردنی س ــود؛ مطالع ــال زده می ش ــکا مث و امری
حتــا بــه مخالفــان مکتــب و روش او توصیــه می کنــم 
مســعود را بخواننــد؛ زیــرا هرگونــه حــِس پدیدآمــده 

از آگاهــی، زیباســت، حتــا نفــرت.

متــن ســخنرانی بنــده زیــر عنــوان ســیمای موزیــم ملــی جهــاد 
و مقاومــت در مراســم بزرگ داشــت از شــهادت قهرمــان ملــی 

افغانســتان در ایالــت ویرجینیــا- ۹ ســپتامبر 200٥ 
مــن در ســال های جهــاد و جنــگ در برابــر طالبــان، خبرنــگار 
بــودم و از کارنامه هــا و قهرمانی هــای مســعود بــزرگ و 
ســایر ســپاهیان راه خــدا و وطــن، گــزارش مــی دادم و اینــک 
بــه ســبک همــان نوشــتار کــه در دهــۀ هشــتاد و اوایــل دهــۀ 
نــود می نوشــتم، گزارشــی را تقدیــم می کنــم. متــن ذیــل 
یــک گزارشــی خیالــی اســت. گزارشــی از موزیــم ملــی 
ــید  ــر س ــاعی داکت ــر مس ــه اث ــراً ب ــه اخی ــت ک ــاد و مقاوم جه
مخــدوم رهیــن، وزیــر دانشــمند اطاعــات، فرهنــگ و توریــزم 
ــرم جمهــوری اســامی افغانســتان در  ــۀ محت و منظــوری کابین

جبل الســراج بنیان گــذاری شــده اســت.
ایــن موزیــم توســط جالتمــاب حضــرت پروفیســر صبغــت اهلل 
مجــددی، پیرمــردِ روحانــی و رهبــر مبــارز جهــاد افغانســتان در 
ــده  ــد و نگارن ــزاری ش ــش، بنیان گ ــای هندوک ــای کوهپایه ه پ

در عالــم خیــال بــه آن ســر زده اســت.
موزیــم ملــی جهــاد و مقاومــت در تپــه جبل الســراج در پــای 
ــت.  ــده اس ــار گردی ــش اعم ــرور هندوک ــر غ ــای پُ کوهپایه ه
موزیــم دقیقــًا در محلــی بنــا یافتــه کــه ســپاهیان آمرصاحــب 
ــه از قله هــای هندوکــش فــرود می آمدنــد و نیــرو عــدو  دلیران

ــد. ــرار می دادن ــدف ق را ه
ــد  ــفیدی گنب ــن س ــام اســت و ای ــفیِد نقره ف ــم، س ــگ موزی رن
آن بــا قلــۀ هندوکــش کــه از دور در زیــر خورشــید خراســان 
قلــۀ  می باشــد.  نهانــی  گفت وگوهــای  در  می درخشــد 
هندوکــش از نبــرد جمشــید بــا دیــوان حکایــت دارد و گنبــد 
ســفید موزیــم از کمیــن پنــاه قصــه می گویــد. قلــۀ هندوکــش 
ــرۀ اهلل  ــفید نع ــد س ــی آور و گنب ــر م ــه خاط ــان آرش را ب کم

ــد را. ــر ناهی اکب
قلــۀ هندوکــش جنــگ اســکندر را یــاد می کنــد و گنبــد ســفید 
ــۀ  ــر قل ــث ب ــوب لی ــر یعق ــح اهلل ســخن دارد. تی ــری ذبی از دلی
ــف را  ــگ حاجــی لطی ــد ســفید، تفن هندوکــش نشســته و گنب
ــه  ــه طبق ــاد دارای س ــم جه ــت. موزی ــا داده اس ــینه ج در س
ــاد  ــردم، جه ــر م ــم نمایان گ ــه موزی ــه طبق ــن س ــه ای اســت ک

و آمرصاحــب می باشــد.
ــک  ــه از ی ــار شــده اســت ک ــروی اعم ــه شــکل دای ــم ب موزی
ــا  ــر، ب ــرف دیگ ــد و از ط ــب را مان ــزار آمرصاح ــرف، م ط
تأســف تاریــخ کشــور بــه خــون خفتــۀ افغانســتان را هماننــد 
اســت. دروازه هــای ورودی و خروجــی تقریبــًا در کنــار 
ــان در  ــتاقان و مجذوب ــیلی از مش ــته و س ــرار داش ــر ق هم دیگ
عقــب در دخولــی صــف کشــیده انــد و کمتــر کســی از دروازۀ 

ــود. ــرون می ش ــی بی خروج
ــا  ــردی ب ــه پیرم ــد ک ــواب دی ــزرگ در خ ــعود ب روزی مس
ــن  ــام از ای ــا اله ــدد و او ب ــر او را می بن ــفید کم ــتمال س دس
خــواب، کمــر بــه جهــاد بســت و بعــد از بیســت ســال و چنــد 
دوبــاره همــان پیرمــرد را خــواب دیــد کــه دســتمال ســفید را از 
کمــرش بــاز کــرده، زنــخ مبارکــش را می بنــدد و تعبیــر چنــان 
کــرد کــه کارش را بــه اتمــام رســانیده و بایــد بــه دیــدار ربــش 
ــم اســت کــه در  ــرق موزی بشــتابد. همــان دســتمال ســفید، بی
وســط دروازه هــای ورودی و خروجــی موزیــم در بــاالی یــک 
پایــۀ مســتقیم کــه نشــانۀ پایمــردی و اســتواری اســت، آویــزان 

می باشــد.
ــه  ــز، در ســمت راســت نارســیده ب ــه دهلی ــه مجــرد ورود ب ب
گنبــد بــزرگ، یــک جعبــۀ شیشــیه یی بــا کاه مســعود بــزرگ 
ــه مســعود  ــی اســت ک ــان کای ــن هم ــن شــده اســت. ای مزی
ــر  ــاد آن را از س ــزرگان جه ــان و ب ــل فرمانده ــزرگ در مقاب ب
بیــرون و ســوگند یــاد کــرده گفــت: "بخــدا قســم اســت، اگــر 

بــه انــدازۀ همیــن کاه در افغانســتان جــای پایــی برایــم باقــی 
ــم". ــت نمی کش ــت دس ــد، از مقاوم بمان

ــرار دارد و  ــه یی ق ــۀ شیش ــه در جعب ــول ک ــن کاه پک ــی ای بل
نــور ســبزرنگ از عقــب آن می تابــد، عــرق جبیــن مســعود را 
در خــود جــا داده. عرقــی کــه نــه بــه خاطــر ســنگینی جنــگ، 
بلکــه اکثــراً از جفــای دوســتان نیمــه راه بــر پیشــانی آن مبــارک 
نمایــان می گردیــد. مقابــل جعبــۀ شیشــیه یی، موزه هــای 
ــای آمرصاحــب  چرمــی ســیاه رنگ قــرار دارد. ایــن موزه هــا پ
را از خارهــای تیــز هندوکــش و صخره هــای آن محفــوظ 
نگه داشــته اســت. در زیــر ایــن مــوزه بــا خــط زریــن نوشــته 
ــد: "ایــن موزه هــا پاه هــای آمرتــان را بوســه کــرده اســت". ان
ــت  ــان اس ــفیدرنگ نمای ــاس س ــا، لب ــاالی موزه ه ــاق ب در ت
ــگام  ــزرگ هن ــر ب ــه آم ــت ک ــاس اس ــان لب ــًا هم ــن دقیق و ای
ســفرش بــه اروپــا بتــن داشــت. لباســی کــه در مقابــل 
نماینــده گان ایســتاد و از داعیــۀ برحــق مــن و تــو دفــاع کــرد 
ــان  ــن دام ــی در ای ــه لکه ی ــه هیچ گون ــان داد ک ــه نش و مردان

ــدارد. ــی ن جای
نوارهــای  تاقچه هــای  و  الماری هــا  را  موزیــم  دوم  طبقــۀ 
صوتــی و تصویــری بــه خــود اختصــاص داده اســت. یکــی از 
نوار هــا را بــه آلــۀ صوتــی گذاشــتم. ناگهــان از بلندگــو غریــو 
ــت:  ــده داده می گف ــه قومان ــنیدم ک ــتان را ش ــرد افغانس راد م
"عظیــم عظیــم تــو کجــا هســتی پیــش نــرو کــه میــن اســت 
ــه را معطــل  ــو کجــا هســتی آتــش توپخان ــاه خــان ت ــن، پن می
کــن، دشــمن در حــال تســلیم شــدن اســت. گل حیــدر خــان 
گل حیــدر، در غضــب شــوی در میــن زار داخــل شــدی چــه 

ــرد." ــس بگ ــی؟ پ می کن
نــوار دیگــر صــدای حاجــی لطیــف را در خــود جــا داده. شــیر 
قندهــار بــا زبــان ســاده و روان می گویــد: "بــس نــو تــر آخــره 
پــوری جهــاد کــوو، تــر هغــه وخــت پــوره چــه ژونــدی یــو. 

وال چــی شــورویان پریــژدو."
تصاویــری کــه در داخــل تاقچه هــای شیشــه یی موزیــم 
ــت  ــکوه و عظم ــر ش ــک بیان گ ــر ی ــت، ه ــده اس ــا ش جابه ج
ــود  ــده می ش ــر دی ــی از آن تصاوی ــت. در یک ــران اس جهادگ
کــه مســعود بــزرگ ســر مبارکــش را بــه گــوش اختــر محمــد 
تولــواک نزدیــک ســاخته و از فتنــۀ دشــمن آگاهــش می ســازد 
و در دیگــری بــه حاجــی قدیــر می گویــد کــه راد مــردان مــن 
ــد و  ــادر ان ــک م ــد ی ــورند. فرزن ــک کش ــو از ی ــپاهیان ت و س
نــور دیــدۀ یــک پــدر. مواظــب بــاش کــه ایــن دشــمن نابــه کار 
فریبــت ندهــد. مســعود بــزرگ ضرب المثلــی را برایــش چنیــن 

ــزی  ــه بیلی ــگ ن ــه دان ــه پ ــد: اوب می گوی
در آخریــن قســمت دهلیــز دایــروی، آیینه هــای زمــان و 
ــت  ــده اس ــا ش ــوری جابه ج ــان دوران ط ــمه های قهرمان مجس
ــی.  ــم را ببین ــهید دو میلیون ــی ش ــی می توان ــه راحت ــو ب ــه ت ک
در پیشــاپیش ایــن کاروان راد مــردان، شــیر دختــران، معصــوم 
مــادران و کــودکان و محاســن ســفیدان، مســعود بــزرگ 
ایســتاده و در عالــم خیــال دســت تــرا می فشــارد، امــا زمانــی 
ــه گی  ــادت همیش ــق ع ــی، طب ــه زن ــی او را بوس ــه می خواه ک
آن  نمی توانــی  افســوس  و  می کشــد  عقــب  را  دســتش 
دســت های کــه وطــن مــن و تــو را محفــوط نگه داشــته بــود، 

ببوســی.
ــک  ــه اش ــی ک ــدم. در حال ــرون ش ــم بی ــی موزی از در خروج
افتخــار و غــرور رخســارم را نــم دار ســاخته بــود، دنــد شــمالی 
ــتم  ــرف راس ــه ط ــدی را ب ــۀ گلغن ــپ و دامن ــرف چ ــه ط را ب
ــجاعت و  ــتان ش ــاک آن داس ــر ت ــه ه ــمالی ک ــد ش ــم. دن یافت
پایمــردی را در ریشــه و هــر اللــه ســمت راســت، داغ از جفــا 

ــینه دارد. ــن را در س ــتانی زمی ــمن افغانس ــی دش و بزدل
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ــی  ــان مل ــهادت قهرم ــنبله، روز ش ــیدن 18 س ــا فرارس ب
کشــور کــه از آن بــه عنــوان هفتــۀ شــهید نیــز یــاد 
ــل  ــوع تجلی ــاوت و متن ــر متف ــی ب ــا مبن ــود، انتظاره می ش
ــرح  ــری مط ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــن روز بی ــردن از ای ک

 . می شــود
اعضــای رهبــری بنیاد شــهید احمدشــاه مســعود و نهادهای 
ــن روز، همه ســاله در  ــد گرامی داشــت از ای دیگــِر عاقه من
ــل  ــاوت تجلی ــه متف ــن هفت ــه از ای ــد ک ــوده ان ــاش آن ب ت
شــود. بــه همیــن مناســبت، در تقســیم اوقــات برنامه هــای 

همیشــه گی امســال چندیــن برنامــه اضافــه شــده بــود.
برنامه هــای دعاخوانــی، اهــدای خــون، حشــر بــرای 
پــاک کاری شــهر، نمایشــگاه کتــاب و نقاشــی چهــرۀ 

قهرمــان ملــی کشــور از ایــن برنامه هــا بودنــد.
ــت  ــهید و گرامی داش ــۀ ش ــمی هفت ــروع رس ــش از ش پی
ــور،  ــی کش ــان مل ــهادت قهرم ــالروز ش ــانزدهمین س از ش
ــد کــه امســال  ــاد شــهید مســعود گفتــه بودن مســووالن بنی
تدابیــر جــدی و گســترده یی را بــرای بزرگ داشــت از 
شــانزدهمین ســالگرد شــهادت قهرمــان ملــی و هفتــۀ 
شــهید روی دســت گرفتــه انــد کــه بــا ســال های گذشــته 

ــت. ــاوت اس ــًا متف کام
گفتــه شــده بــود کــه افــزون بــر مراســم رســمی در تجلیــل 
ــه  ــور ک ــی کش ــان مل ــهادت قهرم ــالروز ش ــن س از دهمی
ــور  ــرای حض ــه  ب ــود، زمین ــزار می ش ــت برگ ــط دول توس
ــه  ــان ک ــا آنچن ــد ت ــد ش ــاده خواه ــردم آم ــی م همه گان
ــان  ــی و ملی ش ــای واالی دین ــت، از ارزش ه ــته اس شایس
ــار جهــاد و  ــای من ــر پ ــا گذاشــتن گل ب تجلیــل کــرده و ب
مقاومــت در شــهر کابــل، بــار دیگــر بــا شــهدای عزیزشــان 

ــد. ــان کنن ــد پیم تجدی
دیــروز نیــز مراســم رســمی گرامی داشــت از هفتــۀ شــهید 
ــد و  ــاز ش ــت آغ ــار مقاوم ــل گل در من ــتن اکلی ــا گذاش ب
ســرانجام بــه برنامــۀ رســمی در تــاالر خیمــۀ لویــه جرگــه 
رســید. اعضــای رهبــری بنیــاد شــهید مســعود، شــانزدهمین 
ــاه  ــی کشــور را »احمدش ــان مل ــالروز شــهادت قهرم س
ــه  ــد ک ــاد کردن ــی« ی ــاق مل ــهید و وف ــۀ ش ــعود، هفت مس
ــوای ســخنان ســخنرانان ایــن مراســم،  بخــش عمــدۀ محت
ویــژۀ نــگاه شــهید مســعو بــه اتحــاد، همدلــی و وحــدت 
میــان شــهروند و ایــن کــه چگونــه از ایــن آموزه هــا 

ــود. ــرده شــود، ب اســتفاده ب
در شــانزدهمین ســالروز شــهادت مســعود، ســال نامۀ 
»یادیــار« نیــز بــه نشــر رســید کــه در آن بــه پخــش 
ــان  ــور و هم چن ــی کش ــان مل ــرات از قهرم ــاالت، خاط مق
معرفــی کســانی کــه پیرامــون کارنامــۀ شــهید مســعود کار 

ــه  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــی ک ــی از کتاب های ــرده و بخش ک
ــت. ــده اس ــه ش ــت، پرداخت ــیده اس ــر رس نش

ــاعات  ــادی از س ــش زی ــم بخ ــتان ه ــانه های افغانس رس
ــمول  ــه ش ــد و ب ــن روز کردن ــژۀ ای ــود را وی ــراتی خ نش
ــری  ــای دیگ ــا و هفته نامه ه ــدگار، روزنامه ه ــۀ مان روزنام

ــد. ــر کردن ــه نش ــز ویژه نام نی
ــوای  ــال و ه ــری، ح ــال دیگ ــر س ــه ه ــبت ب ــال نس امس
ــگ  ــر رن ــازی پُ ــن روز در فضــای مج گرامی داشــت از ای
بــود کــه یــاران و هم ســنگران شــهید مســعود بــه نوشــتن 
خاطــرات و برداشت های شــان از کارنامــۀ او پرداختــه 
ــا  ــری، گفته ه ــای تصوی ــز نواره ــر نی ــهروندان دیگ و ش
شــماری  می کردنــد.  دست به دســت  را  او  تصاویــر  و 
ــی  ــان مل ــخنان قهرم ــر س ــه نش ــه گان ب ــش  آموخت از دان
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــد ک ــرش پرداختن ــی از تصاوی ــا طرح ب

بی پیشــینۀ روبــه رو شــد.
در جریــان هفتــۀ گذشــته، بخــش بانــوان انجمــن اجتماعــی 

کاروان، بــا راه انــدازی برنامــۀ »افــکار دینــی مســعود 
ــی  ــد و جوانان ــت کردن ــن روز گرامی داش ــزرگ«، از ای ب
هــم بــا راه انــدازی مراســم دعاخوانــی در آرام گاه قهرمانــی 

ــتند. ــی داش ــن روز را گرام ــی، ای مل

شبی به یاد قهرمان 
از شــانزدهمین ســالروز شــهادت احمدشــاه مســعود، 
قهرمــان ملــی افغانســتان بــا برپایــی نشســتی زیــر عنــوان 
»شــبی بــه یــاد قهرمــان« بــا حضــور مجاهــدان، شــاعران، 

اســتادان دانشــگاه، اعضــای پارلمــان و فرهنگیــان در کابــل 
گرامی داشــت شــد.

احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیاد شــهید احمدشــاه 
ــدازی شــب های  ــه راه ان ــه گفــت ک ــن برنام مســعود در ای
شــعر بــه یــاد تمامــی شــهیدان و بــه ویــژه قهرمــان ملــی 
کشــور، از کارهــای رســمی و مهــم گرامی داشــت از هفتــۀ 
ــان  ــای قهرم ــی نگاه ه ــه معرف ــه در آن، ب ــت ک ــهید اس ش
ملــی بــه ادبیــات و احســاس فرهنگیــان بــه قهرمــان ملــی، 

ــود. ــه می ش پرداخت
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ــگاه  ــا گذشــت هــر روز جای ــه گفــت: ب ــی در آن برنام مل
ــا  ــر و ب ــردم محکم ت ــن م ــاه مســعود در بی ــهید احمدش ش

می شــود. شــکوه تر 
ــانی و  ــای انس ــام ویژ ه گی ه ــته از تم ــۀ او، گذش ــه گفت ب
ــی او  ــوغ نظام ــود، نب ــه ب ــود او نهفت ــه در وج ــی ک اخاق
بی نظیــر بــود و خــوب می دانســت کــه دشــمن را چگونــه 

ــد. ــر کن ــک زمین گی ــدام تاکتی ــا ک و ب
ــعود  ــر مس ــه آم ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــداهلل ب ــای عب آق
نه تنهــا در عرصــۀ نظامــی، بلکــه عاقه منــدی او بــه شــعر 
ــان برخــورد انســانی و  ــاب اســامی و هم چن و فرهنــگ ن

ــت. ــی اس ــردم مثال زدن ــا م ــرت او ب معاش
ــان،  ــاد قهرم ــه ی ــبی ب ــۀ ش ــن، در برنام ــا ای ــان ب هم زم
ــه زمزمــۀ شعرهای شــان پرداختــه و شــماری از  شــاعران ب
ــان ملــی کشــور بخشــی از خاطرات شــان  ــاِن قهرم هم رزم

را در پیونــد بــه آگاهــی و توجــه شــهید مســعود بــه شــعر 
ــد. ــات پرداختن و ادبی

نمایشگاه کتاب
ــانزدهمین  ــبت ش ــه مناس ــاب ب ــگاه کت ــزاری نمایش برگ
ــانی  ــه از نش ــور ک ــی کش ــان مل ــهادت قهرم ــالگرد ش س
انتشــارات امیــری و جنبــش رســتاخیز تغییــر برگــزار شــده 

ــود. ــال ب ــر امس ــاوت دیگ ــای متف ــود، از برنامه ه ب
بــا تخفیــف 40  ایــن نمایشــگاه،  برگــزار کننــده گان 
قــرار  عاقه منــدان  اختیــار  در  را  کتاب هــا  درصــدی، 
ــی  ــج کتاب خوان ــان را تروی ــن کارش ــدف از ای داده و ه
ــد. ــوان کردن ــۀ شــهید عن ــاوت از هفت و گرامی داشــت متف
در ایــن نمایشــگاه حــدود ده هــزار نســخه کتابهــای 
سیاســی و تاریخــی بــه نمایــش گذاشــته شــده بودنــد کــه 

ــد. ــه رو ش ــهروندان روب ــینۀ ش ــتقبال بی پیش ــا اس ب
ــاور انــد کــه  ــه ایــن ب اعضــای جنبــش رســتاخیز تغییــر ب
گســترش فرهنــگ کتاب خوانــی و تمریــن اندیشــیدن، 
ــهیدان آزادی  ــتین ش ــارزۀ راس ــت از مب ــن پاس داش بهتری

ــت. ــتان اس افغانس
ــا کمــال  ــد کــه ب ــه ان مســووالن در انتشــارات امیــری گفت
افتخــار بــه تمــام دوســت داران کتــاب و فرهنگیــان کشــور 
ــن  ــاله در همی ــن، همه س ــس از ای ــا پ ــپارند ت ــده می س وع
ــاس  ــهید« را در مقی ــۀ ش ــاب »هفت ــگاه کت ــه، نمایش هفت

ــرد. ــد ک ــزار خواه ــر برگ بزرگ ت
در ایــن حــال، اعضــای رونــد ســبز هــم یــک روز پیــش 
از شــروع برنامه هــای رســمی گرامی داشــت از هفتــۀ 
شــهید، در پــای منــار مقاومــت ُگل گذاشــتند و بــا شــعارِ 
ــه  ــت« ب ــعود اس ــد مس ــت، ض ــم اس ــه بی نظ ــی ک »هرکس
ــدا  ــود اه ــی خ ــای امنیت ــه نیروه ــد و ب ــتان ها رفتن بیمارس

ــد.  کردن
ــه  ــای را ب ــر انتقاده ــال های اخی ــه در س ــوردی ک ــا م تنه
هــواداران شــهیدان  کاروان  همــراه شــده، گشــت زنی 
ــه  ــت ب ــبب مزاحم ــی س ــه گاه ــت ک ــا اس در خیابان ه
شــهروندان شــده اســت. همه ســاله پیــش از شــروع 
دعــوت  شــهروندان  تمامــی  از  رســمی،  برنامه هــای 
ــوند،  ــهروندان نش ــه ش ــت ب ــِب مزاحم ــا موج ــود ت می ش
ــس  ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب ــروزی داکت ــۀ دی ــا در برنام حت
ــه یکــی از  ــا اشــاره ب ــی ب ــی حکومــت وحــدت مل اجرای
ایــن اتفاقــات از همــه خواســت تــا احتــرام شــهروندان را 

ــد. ــت کنن رعای
گفتنــی کــه همه ســاله از هفتــۀ شــهید بــه گونــۀ رســمی در 
ــات و نماینده گی هــای دیپلماتیــک افغانســتان  تمامــی والی

در بیــرون از کشــور نیــز نکوداشــت می شــود.
شــانزده ســال پیــش از امــروز، احمدشــاه مســعود توســط 
حملــۀ تروریســتی در خواجــه بهاالدیــِن والیــت تخــار بــه 
ــا عنــوان هفتــۀ  شــهادت رســید و همه ســاله از ایــن روز ب
ــرار  ــهادتش گرامی داشــت میشــود. ق ــالروز ش ــهید و س ش
ــگاه  ــروز )یک شــنبه( مراســم ُگل گــزاری در آرام اســت ام
ــزار  ــیر برگ ــت پنجش ــعود در والی ــاه مس ــهید احمدش ش

گــردد.
     

گرامی داشت متفاوت از شانزدهمین 
سالروز شهادت قهرمان ملی کشور

هارون مجیدی


