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ــان  ــای پارلم ــتانی اعض ــای تابس رخصتی ه
کشــور بــه پایــان رســید و اعضــای مجلــس 
ســنا دیــروز یک شــنبه )19 ســنبله( بعــد 
ــه کار  ــاره ب ــتانی دوب ــای تابس از رخصتی ه

ــد.  ــاز کردن آغ
شــماری از اعضــای مجلــس ســنا در جلســۀ 
دیروزشــان از بانــک مرکــزی کشــور انتقــاد 
کــرده و گفتنــد: تصمیــم بانــک مرکــزی مبنی 
ــده  ــوده ش ــای فرس ــه بانک نوت ه ــر این ک ب
غیرقانونــی اســت و ایــن کار ضررهــای 

ــردم رســانده اســت. ــه م ــی ب ــی هنگفت مال
ــان گفتنــد کــه  اعضــای مجلــس ســنا هم چن
بانــک مرکــزی بــدون آن کــه بانک نوت هــای 
کنــد،  جمــع آوری  مــردم  از  را  فرســوده 
ــم  ــه ه ــرده، درحالی ک ــام ک ــی اع غیرقانون
اکنــون میلیون هــا افغانــی بانک نوت هــای 
ــردم موجــود اســت کــه در  ــزد م فرســوده ن

ــد. ــازار چلــش ندارن ب
فضل هــادی مســلم یار، رییــس مجلــس ســنا 
در نشســت عمومــی دیــروز گفــت: »تصمیــم 
ــی اعــام  ــر غیرقانون بانــک مرکــزی مبنــی ب
ــه  ــده ب ــوده ش ــای فرس ــردن بانک نوت ه ک
خیــر کشــور نیســت و اعتمــاد مــردم را 

ــه پــول ملــی کــم کــرده اســت«. نســبت ب
ــون در  ــم اکن ــه ه ــزود ک ــای مســلم یار اف آق

ــتانی  ــدار پاکس ــاط کشــور کل ــیاری از نق بس

و تومــان ایرانــی مــورد اســتفاده مــردم قــرار 
ــه  ــود ب ــزی خ ــک مرک ــرا بان ــد، زی می گیرن

ــد. ــت نمی ده ــور اهمی ــول کش پ
در  ســنا،  مجلــس  رییــس  گفتــۀ  بــه 
ــریال  ــا س ــر تنه ــا اگ ــر حت ــورهای دیگ کش
نمبــر بانک نوت هایــش مشــخص باشــد، 
بــاز  چلــش  از  و  اســت  قانونــی  پــول 

نمی مانــد؛ امــا بانک نوت هــای افغانســتان 

از ســوی خــود  انــدک  بــا فرســوده  گی 
ــی اعــام می شــود. ــزی غیرقانون ــک مرک بان

ــو  ــک، عض ــن هوت ــر، حس ــویی دیگ در س
ــم  ــه ه ــت ک ــز گف ــنا نی ــس س ــر مجل دیگ
اکنــون میلیون هــا افغانــی بانک نوت هــای 
ــی اعــام  ــک مرکــزی آن را غیرقانون کــه بان
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صدیق
نانسـی هـاچ دوپری، افغانسـتان شـناس مشـهور 
امریکایـی بـه دلیـل بیمـاری و کهولـت سـنی به 

عمـر 9۰  سـالگی  در کابـل درگذشـت.
معلومـات  منبـع  مرکـز  مسـوول  وفـا،  وحیـد 
روز  دوپـری  بانـو  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان 
یکشـنبه )19 سـنبله ( در بیمارسـتانی در کابـل 

گذشـت.  در 
آقـای وفـا علـت مـرگ بانـو دوپـری را کهولت 
سـن و بیمـاری قلـب، کلیه و شـش گقته اسـت.  
خانـم دوپـری متولـد سـال  19۲۷ امریـکا بود و 

بـه هنگام مـرگ 9۰ سـاله شـده بود. 
مـرگ بانـو دوپـری واکنـش  رهبـران و نهادهای 

فرهنگـی را در پی داشـت. 
محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی در پیامـی گفتـه کـه خانـم دوپـری بخـش 
بزرگـی از عمـر خویـش را صـرف خدمـت بـه 

تاریـخ، فرهنـگ و مـردم افغانسـتان اسـت.
حکومـت  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل 
وحـدت ملـی افغانسـتان از مـرگ خانـم دوپری 
ابـراز تأسـف کرده و گفته شـهروندان افغانسـتان 
را  او  دهـۀ  چندیـن  احتـرام خدمـات  و  ارزش 

می داننـد.
رییـس  دوم  معـاون  دانـش  سـرور  هم چنـان، 
حکومـت وحـدت ملی، به مناسـبت در گذشـت 
نانسـی دوپـری گفته که بانـو دوپری کارشـناس 
برجسـتۀ هنر،تاریـخ وباستان شناسـی افغانسـتان 

درکابـل درگذشـت.
در ایـن پیـام آمـده اسـت کـه مرکـز معلومـات 
افغانسـتان« کـه در دانشـگاه کابـل واقـع اسـت، 
زمینـه  در  منبـع  و  سـند  هـزار   6۰ از  بیـش 
افغانسـتان را در خـود جـا داده اسـت. این مرکز 

یـادگار بانـو دوپـری اسـت.
حامـد کـرزی رییس جمهـور پیشـین افغانسـتان 
نیـز در پیامـی درگذشـت بانـو دوپری نانسـی را 
ضایعه دانسـته اسـت. آقـای کرزی گفتـه که بانو 
نانسـی بیـش از پنجـاه سـال عمـر خـود را برای 
پژوهـش  و  فرهنگـی  داشـته های  آوری  جمـع 
در مـورد افغانسـتان سـپری کـرده اسـت. آقـای 
کـرزی گفتـه کـه مـردم افغانسـتان خدمـات بانو 
دوپـری و شـوهرش لویـس دوپـری را فراموش 

نمی کننـد.
کننـدۀ  حمایـت  نـی  دفتـر  حـال،  درهمیـن 
رسـانه های آزاد افغانسـتان، مـرگ خانـم نانسـی 
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ــن  ــس از چندی ــاال پ ــتان را ح ــیمه گی پاکس سراس
روز از اعــامِ راهبــرد جدیــد رییس جمهــوری 
امریــکا در مــورد افغانســتان و جنــوب آســیا 
ــوان در ســفرهای شــتاب زدۀ خواجــه آصــف  می ت
ــه نظــر  ــرد. ب ــر خارجــۀ پاکســتان مشــاهده ک وزی
ــزی  ــش از آن چی ــرد بی ــن راهب ــه ای ــد ک می رس
کــه از ســوی آگاهــان و تحلیل گــراِن مســایل 
بــود،  شــده  ارزیابــی  بین المللــی  و  منطقه یــی 
و  سیاســت گران  در  تشــویش  ایجــاد  باعــث 

دولت مــرداِن پاکســتانی شــده اســت. 
برخی هــا پــس از اعــام راهبــرد تــازۀ امریــکا ایــن 
احتمــال را مطــرح کــرده بودنــد که شــاید پاکســتان 
ــه  ــی را ب ــود، تاش های ــگاه خ ــای جای ــرای احی ب
هــدف راضــی کــردن امریکایی هــا صــورت دهــد؛ 
ــور، راه  ــن کش ــه ای ــی رود ک ــان م ــاال گم ــا ح ام
ــرده اســت.  ــی را انتخــاب ک ــن پیش بین خــاِف ای
پاکســتان  ســفرهای منطقه یــِی وزیــر خارجــۀ 
ــرد  ــر راهب ــور را در براب ــن کش ــش ای ــًا واکن دقیق

ــکا نشـــان می دهــد.  ــِد امری جدی
چیــن، نخســتین کشــوری بــود کــه خواجــه 
ــوان  ــه عن ــر خارجــۀ پاکســتان آن را ب آصــف وزی
ــن  ــی اش انتخــاب کــرد. چی آغازگــر ســفر منطقه ی
ــت  ــن فهرس ــدر ای ــی در ص ــورت تصادف ــه ص ب
ــا پاکســتان از  ــن کشــور ب ــه اســت. ای ــرار نگرفت ق
گذشــته های دور روابــط اقتصــادی دارد و همــواره 
از آن هــا بــه عنــوان دوســتان اســتراتژیِک منطقه یــی 
نــام گرفتــه می شــود. پاکســتان پــس از امریــکا، از 
ــه  ــا را ب ــترین حمایت ه ــه بیش ــی ک ــور دوم کش

ــوده اســت.  ــن ب دســت آورده، کشــور چی
هرچنــد چیــن بــه عنــوان عضــو کشــورهای 
ــس  ــند کنفران ــای س ــس، در پ ــه بریک ــوم ب موس
ــر  ــه در آن ب ــرد ک ــا ک ــروه، امض ــن گ ــر ای اخی
ــد  ــم تأکی ــی تروریس ــورهای حام ــا کش ــارزه ب مب
رفتــه اســت، امــا بــه همــان میــزان بــه ســفر وزیــر 
ــل  ــت قای ــن کشــور اهمی ــه ای خارجــۀ پاکســتان ب
ــوری  ــن و کش ــِت مطمی ــتان را دوس ــد و پاکس ش
ــارزه  ــادی در مب ــه قربانی هــای زی ــرد ک خطــاب ک

ــت. ــه اس ــم پرداخت ــا تروریس ب
دیگــر  مــاه  ســه  تــا  دارد  تصمیــم  چیــن   
ــتان،  ــور افغانس ــه کش ــان س ــی را می گفت وگوهای
هــدف  بــه  شــانگهای  در  چیــن  و  پاکســتان 
دســت یافتــن بــه توافــق تــازه بــرای بهبــود 
روابــط افغانســتان و پاکســتان برگــزار کنـــد. ایــن 
ــن  ــکارکنندۀ ای ــود آش ــودِی خ ــه خ ــا ب تاش ه
اســت کــه پاکســتان بــرای چیــن از اهمیــِت ویــژه 
ــه آن  ــد ک برخــوردار اســت و به آســانی نمی خواه

را در پــای منافــع امریکایی هــا قربانــی کنـــد.
ــرار  ــتان ق ــۀ پاکس ــر خارج ــن، وزی ــس از چی  پ
اســت بــه کشــورهای روســیه، ایــران و ترکیــه نیــز 
ــًا مشــخص  ــن ســفرها کام ــد. هــدِف ای ســفر کن

اســت و آن، بــه دســت آوردِن حمایــِت منطقه یــی 
در برابــر امریکاســت کــه حــاال دیگــر ایــن کشــور 
را متحــدی قابــل اعتمــاد نمی دانــد. پاکســتان درک 
ــن  ــا بزرگ تری ــتی اش ب ــاب دوس ــه آفت ــرده ک ک
ابرقــدرِت جهــان کــه ســالیان ســال از آن بهره منــد 
بــود و بــه ویــژه در زمــان جنــگ ســرد و اشــغال 
افغانســتان از ســوی اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــب زد، در  ــه جی ــِت آن ب ــر از برک ــا دال میلیارده
حــاِل افــول اســت و دیگــر نمی توانــد بــرای 
ــد.  ــرد باش ــگ س ــال های جن ــِد س ــکا آن متح امری
ــتان  ــت پاکس ــِی حمای ــل اصل ــی از دالی ــاید یک ش
از تنــدروی مذهبــی و گروه هــای وابســته بــه 
ســال های  همــان  از  افراط گــرا  تروریســتاِن 
نخســت جنــگ افغانســتان، پیش بینــی همیــن 
باشــد.  بــوده  امریــکا  بــا  روابــط  تیره گــی 
ــد کــه در حــال  پاکســتانی ها احســاس کــرده بودن
دور شــدن از امریــکا انــد و بــه همیــن دلیــل، بــه 
ــک  ــتر نزدی ــود را بیش ــا خ ــا و روس ه چینایی ه
ــگ ســرد  ــان جن ــد در زم ســاختند. روســیه هرچن
ــا  ــی ب ــت، ول ــرار داش ــتان ق ــا پاکس ــمنی ب در دش
ــان  ــر شــوروی و پای ــن اتحــاد جماهی ــان رفت از می
یافتــن جنــِگ ســرد موفــق شــد کــه بــاِب تازه یــی 

ــه  ــه و از جمل ــورهای منطق ــا کش ــط را ب از رواب
ــد.  ــاز کن ــتان ب پاکس

ــتان  ــه پاکس ــی ب ــورِت تصادف ــه ص ــز ب ــیه نی روس
ــع  ــز مناف ــور نی ــن کش ــت. ای ــده اس ــک نش نزدی
بــه  شــدن  نزدیــک  در  منطقــه  در  را  خــود 
امریــکا  ســابِق  اســتراتژیک  متحــد  مهم تریــن 
می دانــد. دوســتی روســیه و پاکســتان نیــز بــا همــۀ 
تناقض هــای خــود می توانــد منافــع ایــن دو کشــور 
را در برابــر ابرقدرتــی چــون امریــکا تــا حــدودی 
ــد  ــورت نمی توان ــچ ص ــه هی ــا ب ــد، ام ــن کنـ تأمی
ــرای پاکســتان شــود.  ــکا ب ــن امری روســیه جایگزی
امریــکا  ســوی  از  پاکســتان  کــه  را  امکاناتــی 
دریافــت می کــرد، هیــچ کشــور دیگــری پرداخــت 
کــرده نمی توانــد. از جانــب دیگــر، ُکل تســلیحاِت 
پاکســتان مهــر امریکایــی دارد و از ایــن ناحیــه ایــن 
ــن  ــد از چنی ــود را نمی توان ــاده گی خ ــور به س کش

ــد.  ــات بخش ــی نج تعلق
از  کمتــر  روســی  جنگ افزارهــای  شــاید 
جنگ افزارهــای امریکایــی نباشــند و چــه بســا 
جنگ افزارهــای  از  حتــا  مــوارد  برخــی  در 
ــی بحــث تنهــا  ــد، ول ــز پیشــی بگیرن ــی نی امریکای
خــود جنگ افزارهــا نیســتند، بــل امکاناتــی را هــم 
شــامل می شــوند کــه ایــن جنگ افزارهــا بــه آن هــا 
ــد. از ایــن بابــت پاکســتان ســال های  ــاج دارن احتی
طوالنــِی زیــادی را در وابســته گی بــه امریــکا 
ــر  ــدن از زی ــرون ش ــرا بی ــد؛ زی ــپری کن ــد س بای
ــر  ــور اگ ــن کش ــرای ای ــکا ب ــای امری ــارِ کمک ه ب

ناممکــن نباشــد، به شــدت دشــوار اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــاال پاکس ــال، ح ــر ح ــه ه  ب
واکنش هــای منفــِی کشــورهایی مثــل روســیه، 
رییــس  تــازۀ  اســتراتژی  بــه  ایــران  و  چیــن 
ــان  ــت کم نشـ ــد دس ــکا می خواه ــوری امری جمه
دهــد کــه دســت روی االشــه نخواهــد نشســت و 
اگــر امریــکا بــر فشــارهای خــود بــر ایــن کشــور 
ــود کــه  بیفزایــد، پاکســتان آن کشــوری نخواهــد ب
ــازد.  ــا بب ــد و ی ــی کن ــا خال ــارزه ج ــن مب در ای
ــکا نشــان دهــد کــه  ــه امری پاکســتان می خواهــد ب
ایــن امریکاســت کــه در به دســت آوردن موفقیــت 

در جنــگ بــا تروریســم، بــه پاکســتان نیــاز دارد و 
ــس. ــه برعک ن

ــورد  ــس در م ــروه بریک ــِف گ ــد از موق ــا بع  ام
ــز از  ــا تروریســم کــه روســیه و چیــن نی ــارزه ب مب
امضــا کننــده گاِن آن هســتند، برای پاکســتان دشــوار 
ــای  ــت از گروه ه ــن حمای ــه ضم ــود ک ــد ب خواه
افراط گــرا و تروریســت بتوانــد حمایــِت ایــن 
کشــورها را نیــز بــه دســت آورد. روســیه حداقــل 
بــا تجربــه از ســال های انــزوا و مشــکات داخلــی 
ــه خوبــی حفــظ کــرده کــه  خــود، ایــن درس را ب
هــر گــروه افراط گرایــی کــه در منطقــه ســر بلنــد 
ــور را  ــن کش ــِع ای ــت مناف ــد، در گام نخس می کنـ

ــد. ــرار می ده ــدف ق ه
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ــۀ شــهید و شــانزدهمین ســالروز شــهادت قهرمــان  امســال از هفت
ــل  ــی تجلی ــعود، در حال ــاه مس ــهید احمدش ــتان، ش ــی افغانس مل
ــوان  ــهید مســعود، عن ــاد ش ــکار بنی ــه ابت ــه ب ــرد ک صــورت می گی
درخشــاِن »مســعود و وفــاق ملــی« نیــز ضمیمــۀ همــۀ یادکردهــا و 
یادآوری هــا از مقــامِ شــهدای راهِ آزادی شــده اســت. ایــن عنــوان 
و نام گــذارِی بامســما از دو منظــر صــورت گرفتــه اســت: نخســت 
این کــه همــۀ مجاهدت هــا و قهرمانی هــای شــهید مســعود در 
ســایۀ وحــدت و همدلــی و در راســتای ُزدایــِش هــر نــوع نفــاق 
و تبعیــض صــورت گرفتــه اســت؛ و دوم این کــه فضــای سیاســِی 
اخیــر کشــور به شــدت مملــو از افتراق هــا و بی اعتمادی هــاِی 

قومــی و ســمتی شــده اســت. 
ایــن نام گــذاری می خواســت یــادآوری کنــد کــه اوالً شــهید 
مســعود و همــۀ شــهدای راه آزادی از نفــاق و تفرقــه بیــزار بودنــد 
و جان هــای شیرین شــان را بــرای ایجــاد افغانســتانی سرشــار 
ــا و  ــًا افتراق ه ــد، و ثانی ــه کردن ــری هدی ــادی و براب از آزادی، آب
پراکنده گی هــاِی مــا از اثــر دوری گرفتــن از آرمان هــای واالِی 
ــاق و  ــه وف ــیدن ب ــرای رس ــًا ب ــده، و ثالث ــان آم ــه می ــهیدان ب ش
همدلــی و عــزت و ســرفرازی بایــد از آموزه هــای راســتیِن شــهدا 
ــان ملــی،  ــۀ شــهید و ســالروز شــهادت قهرم الهــام گرفــت و هفت
ــا  ــاره ب ــاِق دوب ــی و میث ــن همدل ــارزِ ای ــرای تب ــن فرصــت ب بهتری

ــود. شــهیدان خواهــد ب
بــه حــول و قــوۀ الهــی، در چنــد روزی کــه گذشــت، ما تبلــورِ این 
اندیشــۀ نیکــو و حرکــت بــه ســمِت وفــاق ملــی را بــه زیباتریــن 
ــان  ــهادت قهرم ــِت ش ــانزدهمین سالگش ــل از ش ــکل در تجلی ش
ــل از  ــه تجلی ــده ایم ک ــد ش ــتیم و آرزومن ــا نشس ــه تماش ــی ب مل
هفتــۀ شــهید، منبعــی عظیــم بــرای پایــان تمــام نفاق هــای سیاســی 

و قومــی گــردد.
در 18 ســنبلۀ امســال، رســانه ها، مجالــس و محافــِل کشــور 
حال وهــواِی عبــور از قوم زده گــی و رســیدن بــه ملت بــاوری 
ــا  ــِل واگرایی ه ــۀ وص ــوح نقط ــعود به وض ــهید مس ــی داد و ش را م
ــی،  ــبکه های اجتماع ــت. در ش ــرار گرف ــا ق ــِم بی اعتمادی ه و ترمی
جمعیــِت کثیــری از کاربــران افغانســتانی از همــۀ تبارهــا و 
ــر  ــتند و ب ــور نوش ــی کش ــان مل ــل از قهرم ــا در تجلی قومیت ه
الگوگیــری از کارنامــۀ سرشــار از نکته هــای وحدت آمــوزِ او 

ــد.  ــد کردن تأکی
ــژه در پایتخــت،  ــِس تجلیــل از 18 ســنبله به وی در محافــل و مجال
ــد  ــا حضــور یافتن ــوام و تباره ــۀ اق ــزرگان و سیاســت مداراِن هم ب
و هــر کــدام بــا بیانــاِت صمیمانــه و برادرانــه بــه تجلیــل از مقــام 
قهرمــان ملــی و لــزومِ پندگیــری از آموزه هــای او و همــۀ شــهدای 
وطــن پرداختنــد. فراتــر از ایــن، 18 ســنبلۀ امســال مســافراِن زیادی 
ــیر و  ــی درۀ پنجش ــی را راه ــمالی و جنوب ــِف ش ــاِت مختل از والی

آرامــگاه قهرمــان ملــی در ســریچه ســاخت. 
ــِت  ــر از روحانی ــی به غی ــروی مادی ی ــچ نی ــع هی ــرِس قاط ــه ض ب
ــتانی ها  ــۀ افغانس ــوِب هم ــه او در قل ــی ک ــب و محبوبیت آمرصاح
ایجــاد کــرده، نمی توانــد مســافری را از دشــت های هلمنــد و 
باغ هــای قندهــار راهــی پنجشــیر و زیارتــگاه قهرمــان ملــی کنــد. 
ــی« را  ــاق مل ــعود و وف ــوان »مس ــه می ت ــت ک ــق همین جاس دقی
ــور از  ــهید و عب ــۀ ش ــزاری هفت ــرای برگ ــوان ب ــماترین عن بامس
ــده در اجتمــاع و سیاســِت افغانســتان  ــان آم ــاِی به می بی اعتمادی ه

تشــخیص کــرد.
جلوه هــای زیبــا و رنگین کمانــِی 18 ســنبلۀ امســال فــراوان 
ــدای خــون،  ــای اه ــه برنامه ه ــوان ب ــا می ت ــۀ آن ه ــد، از جمل بودن
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب، حشــر پــاک کاری، شــب شــعر، پخــش 
نوارهــای صوتــی و تصویــری از ســخنرانی های مهــِم قهرمــان ملــی 
ــردم و هواخواهــاِن  ــکار م ــه ابت ــن برنامه هــا کــه ب اشــاره کــرد. ای
راســتیِن شــهید مســعود صــورت گرفــت، کامــًا رنــِگ ملــی، مدنی 
و موافــق بــا آرمان هــای شــهدا داشــت. چــرا کــه همــۀ مبــارزاِت 
شــهید مســعود بــر اندیشــۀ انســانی، تفکــِر ملــی و پیشــرفِت مــادی 
و معنــوی اســتوار بــوده اســت و بهتریــن همراهــی و هواخواهــی 

ــج انســانیت، دوســتی و برادری ســت. ــا قهرمــان ملــی، تروی ب
در پهلــوی ایــن زیبایی هــا، برخــی حــوادِث ناگــوار نیــز در شــهر 
ــه دروغ  ــه ب ــی ک ــراد الابال ــی از اف ــاِل برخ ــطۀ اعم ــل به واس کاب
خــود را بــه هواخواهــاِن قهرمــان ملــی نســبت می دهنــد، ُرخ داد. 
ــی  ــای هوای ــی و فیره ــبِک خیابان ــای س ــر نمایش ه ــی نظی اعمال
باعــث زخمــی شــدِن شــماری از هموطنــاِن عزیزمــان شــد. یقینــًا 
چنیــن افــرادی بــا اندیشــه و مکتــِب سرشــار از انســانیِت قهرمــان 
ملــی بیگانه انــد و ســزاوار اســت کــه حکومــت بــا قاطعیــِت تمــام 

ایــن بــزه کاران را دســتگیر و مجــازات کنــد.
ــۀ وصــِل  ــی و نقط ــاِن مل ــی، قهرم ــچ شــک و ریب ــعود بی هی مسـ
تمــام مــردمِ افغانســتان اســت، بایــد از ایــن منبــِع عظیــم بهتریــن 
ــِی  ــادی و آرام ــا آزادی و آب ــود را ت ــت و راهِ خ ــا را گرف بهره ه

ــِل کشــور ترســیم و همــوار نمــود.  کام

مسـعود؛
نقطۀ وصـِل مردم افغانستان

روسیه به صورِت تصادفی به پاکستان نزدیک نشده است. این کشور نیز منافِع 
خود را در منطقه در نزدیک شدن به مهم ترین متحد استراتژیک سابِق امریکا 
می داند. دوستی روسیه و پاکستان نیز با همۀ تناقض های خود می تواند منافع 
این دو کشور را در برابر ابرقدرتی چون امریکا تا حدودی تأمین کنـد، اما به 
هیچ صورت نمی تواند روسیه جایگزین امریکا برای پاکستان شود. امکاناتی را 
که پاکستان از سوی امریکا دریافت می کرد، هیچ کشور دیگری پرداخت کرده 
نمی تواند
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ــور  ــذرگاه ن ــوالِی گ ــگاه خیاب)ولس ــب در پای آمرصاح
ــروِف  ــی و مع ــِس تاریخ ــِد آتش ب ــه موع ــود ک ــی( ب فعل
ــوروِی  ــش ش ــتاِن ارت ــتقر در افغانس ــِی مس ــا فرمانده او ب
وقــت، به ســر رســید. نیروهــاِی مشــترک شــوروی و دولت 
ببــرک کارمــل، از زمیــن و هــوا بــه پنجشــیر یــورش آوردند. 
آنــان می پنداشــتند کــه مســعود بــا تمــام نیــرو در برابرشــان 
ــر از دشــمن  ــروِی برت ــه هــر نی ــزی ک ایســتاده اســت؛ چی
ــان  ــه جنگجوی ــتند ک ــان می خواس ــد. آن ــش می خواه خوی
ــل خــود  ــدان جنــگ در مقاب ــان مســعود را در می ــر فرم زی
ــد،  ــرده بودن ــه ک ــه تعبی ــی را ک ــا آن نیروی داشــته باشــند ت

برســرِ او بکوبنــد.
ولــی وقتــی از زمیــن و هــوا بــه پنجشــیر فــرود آمدنــد و آن 
دره را از پایــان تــا بــاال و از »نَِشــر تــا پَیتــو« مســخر کردنــد، 
اثــری از مجاهــدان و خبــری از اهالــی و ســاکنان پنجشــیر 
ــان-  ــمن پنه ــن دش ــا ای ــن -ب ــا مای ــا ب ــد؛ همه ج نیافتن
ــه رو شــدند. دســتگاه تبلیغاتــی مشــترک شــوروی ها و  روب
دولــت کارمــل بــا پخــش ورق پاره هایــی از هــوا، جبهــه را 

ــد. ــراری می خواندن ــب را ف ــیده و آمرصاح فروپاش
در روســتایی در خوســت در حضــورِ آمرصاحــب نشســته 
بودیــم؛ کســانی چــون شــهید داکتــر عبدالرحمــن، انجنیــر 
محمــد اســحق، ســید اکرام الدیــن آغــا، شــهید محمــد ناصر 
فورمــول، صالــح محمــد ریگســتانی و کســان دیگــری کــه 
حافظــه یــاری نکــرد تــا نــام آنــان را بــر قلــم آورم، حاضــر 
بودنــد. راجــع بــه »چرایــی و چگونه گــی خــروج مجاهــدان 
و مــردم از پنجشــیر« ســخن در میــان بــود. انجنیــر محمــد 
ــی از  ــیرِ خال ــه پنجش ــوروی ب ــۀ ش ــت: حمل ــحق گف اس
مقاومــت، ماننــد مشــتی اســت کــه حوالــه شــود، ولــی بــه 
هــدف نخــورد؛ ایــن دســت اگــر نشــکند، بی گمــان از بــازو 
خلــع خواهــد شــد. آمرصاحــب گفــت: همین طــور اســت؛ 
ــۀ بعــد باشــیم.  ــزی مرحل ــه فکــر برنامه ری ــد ب از حــاال بای
ــد  ــرار خواه ــه ق ــورد  حمل ــر م ــای دیگ ــه زودی پایگاه ه ب
گرفــت، انــدراب، خوســت، خیــاب، اشــکمش، فرخــار-
ــب وارد  ــه ترتی ــاره و ب ــد مجاهــدان دوب ورســج. حــاال بای
پنجشــیر شــوند و بــا جنگ هــاِی ایزایــی و چریکــی، آنــان 

را خســته بســازیم.
ــگ  ــدۀ جن ــق آن قاع ــن مطاب ــت: ای ــمی گف ــهید هاش ش
چریکــی اســت کــه می گفتــی، چــون دشــمن حملــه کــرد، 
ــه عمــق دره هــا و  ــاِی خــود ب عقــب بنشــین و او را در قف
ــتوهش  ــه س ــد، ب ــتقر گردی ــون مس ــان؛ چ ــا بَِکش پایگاه ه
بیــاور؛ چــون عقــب نشســت، او را دنبــال نمــا و از جوانــب 
بــر او حملــه کــن. هاشــمی، معلم قطعــات چریکی مســمی 

بــه »قطعــات مرکــزی« بــود.
ــاِی  ــه پایگاه ــی شــوروی ها ب از آمرصاحــب پرســیدم: وقت
دیگــر مثــل خوســت حملــه کننــد، امنیــت مهاجــران چــه 
ــب،  ــول صاح ــهید فورم ــِت ش ــد)من در آمری ــد ش خواه
مســووِل امــور فرهنگــی و جابه جایــی بی جاشــده گان 
در خوســت بــودم(؟ آمرصاحــب گفــت: حملــه بــه ســایر 
پایگاه هــا بــه قــدرت و دحشــِت حملــه بــه پنجشــیر 
نیســت؛ مــردم بایــد روزانــه بــه پناهگاه هــا برونــد و شــبانه 
ــه را  ــن نکت ــد؛ در ضمــن ای ــر گردن ــه خانه هــای خــود ب ب

نیــز یــادآور شــد کــه روس هــا بــه زن و بچــۀ مــردم کاری 
ــد. ندارن

آمرصاحــب از راه کوتــل خاوِش)گردنه یــی کــه در ارتفاعات 
خوســت و خــاواک، انــدراب را به پنجشــیر وصــل می کند- 
ارتفاعــات شــمال گــذرگاه و کوتــل معــروف خــاواک( بــه 
پنجشــیر رفــت و قطعــات مجاهــدان، یکــی بعــد از دیگری، 
ــرارگاه  ــی در ق ــر گروپ ــد و ه ــه پنجشــیر رفتن ــی او ب در پ

قبلــی خــود جابه جــا گردیــد.
ــا  ــک از قرارگاه ه ــه هری ــه ب ــور باوقف ــه ط ــب ب آمرصاح
ــو  ــا از یکس ــود؛ ت ــت ب ــاِل حرک ــدام در ح ــی زد، م ــر م س
ــب  ــد، از جان ــرده باش ــیده گی ک ــا رس ــور قرارگاه ه ــه ام ب
دیگــرف خــود را -کــه بیــش از همــه زیــر تعقیــب بــود- از 

آســیب حملــۀ دشــمن مصــون نگــه دارد.
اواســط تابســتان ســاِل 1۳6۳ش بــود. آمرصاحب مســووالن 
پایگاه هــای فوق الذکــر را بــه پنجشــیر فــرا خوانــد. جملــه 
گــرد آمدیــم. ســه شــب را در زیــر ســنگ بزرگــی -در هزار 
ــه  ــبی را ب ــه ش ــم؛ از آن جمل ــده- گذرانیدی ــمۀ  پارن چش
نظــارت شــخص آمرصاحــب مشــاعره داشــتیم. صــورت 

ــنگری و  ــن س ــزد معین الدی ــب، ن ــاعرۀ آن ش ــل مش کام
ریگســتانی اســت.

از آن جــا بــا عبــور از یــک کوتــل بلنــد، بــه قــرارگاه »شــابه« 
ــرارگاه  ــه ق ــِت ب ــح وق ــم. صب ــا بودی ــبی را آنج ــم، ش رفتی
ــم. شــب را در آنجــا  ــه پیشــغور رفتی بعــدی، روز دیگــر ب
ــارد خفیــف و  ــم. بمب ــم و فردایــش را همان جــا ماندی بودی
بی تلفاتــی را پشــت ســر گذاشــتیم. روز دیگــر بــه قــرارگاه 
ســفید شــیر گذشــتیم. در آنجــا کســانی که تــازه از پاکســتان 
آمــده بودنــد، شــامل چهــار داکتــر -دو داخلــی، هــر یــک 
داکتــر عبــداهلل و داکتــر حیــدر، معیــن ســابق وزارت 
تجــارت و دو خارجــی- بــه مــا پیوســتند. بامــداد، هنــگام 
صــرف چــاِی صبــح از بمبــارد وحشــت ناکی جــان ســالم 
بــه در بردیــم. از آن جــا بــه قــرارگاه دشــت ریــوت رفتیــم و 
در اســتحکامات طبیعــی و ســوف های کنــده شــده توســط 
ماشــین، احســاس راحــت کردیــم. در ایــن قــرارگاه دیرتــر 
ماندیــم. آمرصاحــب مراجعــان خــود را کــه از اطــراف کابل، 
ــات نمــوده مرخــص  ــد، ماق ــده بودن ــروان و کاپیســا آم پ

کــرد.

راه پریــان در پیــش گرفتیــم. طیــارات جیــت گشــت 
می زدنــد و بــا این حــال، ارتفــاِع »بــام وردار« را بــاال شــدیم. 
ــرار دارد،  ــاواک ق ــروف خ ــی  مع ــاز تنگ ــام وردار در آغ ب
ــی  ــده و َمیْل ــده ش ــوه کن ــۀ ک ــه در دامن ــی ک ــی از راه وقت
ــای  حــدود  ــه پهن ــی ب ــاال شــدیم، میدان ــاال دارد، ب ــه ب رو ب
ــی کــه هــر از راه رســیده یی  ــم. جای ــع یافتی ــر مرب صــد مت
می خواهــد درنــگ کند)وقتــی گفتــه بــودم: کــه بــر خســته 
کافــی بــود یــک دمــی(. آمرصاحــب بــا همراهــان خاصــش 
پیــش از همــه رســیده بودنــد؛ مــا از پــِی او رســیدیم و هــر 
کــدام بــر ســنگی نشســتیم؛ آن همــواری از ســنگ هایی -بــا 
ــا  ــا صده ــی ... ت ــا ده، بیســت، س ــیر ت ــج س ــاوت از پن تف
ســیر- مملــو بــود. ســنگ ها عمومــاً شــکل تقریبــاً کــروی 
داشــنند کــه بــه آن نــوع ســنگ و بــه آن نــوع در کنــار هــم 
ــوه  ــاید انب ــه سنگ ها«]ش ــاً- »انب ــن –اصطاح ــرا گرفت ق
از َدم راســتی، آمرصاحــب  ســنگ ها[ می گوینــد. بعــد 
همــه را بــه ســنگ اندازی دعــوت کــرد؛ آمرصاحــب 
-مثــل شــطرنجش- در زمــرۀ  متوســطان بــود. قهرمــان ایــن 
میــدان، حاجــی عبدالمحمــد)از دســتیاران ســارنوال صاحب 
دقیــق- در آن زمــان آمــر پنجشــیر( بــود. کســی از آن میــان، 
ــدۀ یکــی  ــاال کنن ــه ب ــادآور شــد ک ــی را ی ــزۀ تاریخی ی جای
از همــان انبــه ســنگ ها نصیــب می شــود. بســیاری از 
ماهــا زورآزمایــی کردیــم، بازهــم تنهــا حاجــی عبدالمحمــد 
ــه  ــد، چــه رســد ب ــد کن ــن بلن توانســت آن را فقــط از زمی
این کــه آن را بــه ســینه برســاند؛ آمرصاحــب در ایــن 

ــود. مســابقه تماشــاچی ب
ــری  ــم؛ در دو کیلومت ــش رفتی ــی پی ــا در درون تنگ از آن ج
ایــن موِضــع، بــه »آب تـُـل« رســیدیم. پلچــک روی رودخانه 
ــی از  ــه بعض ــتیم ک ــب داش ــک اس ــود. ی ــرده ب ــیل ب را س
ــاب،  ــل کت ــب مث ــخصی آمرصاح ــروری و ش ــوازم ض ل
ــر  ــم و عط ــرس و کری ــاک، ب ــن، روپ ــذ، دوربی ــم و کاغ قل
ــل چیز هــا را حمــل می کــرد. پیــش از پیــش  ــن قبی و از ای
ــور از رود  ــرای عب ــه ب همــه می دانســتیم و می خواســتیم ک
ــت،  ــرض نداش ــر ع ــش مت ــش از ش ــه بی ــدی ک ــۀ تن خان
ــا  ــود را از پ ــای خ ــکری و جوراب ه ــای عس ــد بوت ه بای
ــا  ــم« و ســر انجــام از آب ب ــا را ور بزنی ــم، »پاچه ه در آوری
ــم؛ امــا آمرصاحــب کــه می خواســت یکــی از  ــای بگذری پ
ــوش  ــت فرام ــه داش ــا را )ک ــرِح آن روز ه ــوخی های مط ش
ــه از آب  ــن ک ــت: م ــاورد، گف ــا بی ــرِ م ــه خاط ــد( ب می ش
ــت  ــه نوب ــما ب ــا ش ــتم ت ــس می فرس ــب را پ ــتم، اس گذش
ــا دســت از کار برداشــتیم و هــر کــدام در جــا  ــد. م بگذری
نشســتیم. آمرصاحــب از آب گذشــت؛ حینــی کــه بــا ضرِب 
آهســتۀ قمچیــْن اســبش را می رانــد، رویــش را بــه قفــا -بــه 
ســوی  مــا- گردانیــد و بــا تبســم ملیحــی گفــت: »َمــه رفتــم 

ــان«! شــما ره دِل ت
ایــن وجیــزه، عبارتــی بــود کــه تبلیغات چیــان دولــت ببــرک 
ــرار آمرصاحــب  ــورِ« در حــال ف ــای »کاریکات ــل، در پ کارم

نوشــته بودنــد.

یادبــود از مــردی کــه دوســومِ ســال های زنده گــی را بــرای 
مبــارزه بــه حصــول اســتقال افغانســتان وقــف کرد، دشــوار 
اســت در نوشــته های مؤجــز ایــن چنیــن بــه آن پرداخــت. 
ــتان  ــغال افغانس ــعود در دوران اش ــارزات مس ــه مب ــر ب اگ
ــن دوره،  ــه شــود، در ای توســط قشــون ســرخ نظــر انداخت
محــور مبــارزات مغــز متفکــر جهــاد افغانســتان اســتقال، 
آزادی و حراســت از دیــن و نامــوس مــردم تشــکیل مــی داد 
و اگــر بــه مبــارزات ایــن قلــب تپنــده جهــاد بعــد از فتــح 
کابــل نظــر انداختــه شــود، محــور مبــارزات او را حراســت 

از مــردم و صلــح ســاخت.
ــان  ــه بی ــوان خاص ــاه می ت ــِد کوت ــش در آم ــن پی ــا ای ب
داشــت کــه مســعود فرماندهــی بــود کــه بــه خاطر اســتقال 
افغانســتان و بــرای تأمیــن صلــح در ایــن ســرزمین رزمیــد. 
ــر  ــۀ او در براب ــارزات قهرمانان ــاد و مب ــنگرهای داغ جه س
تجــاوز ابرقــدرت جهــان، او را بــه رهبــر قــوی سیاســی و 
نظامــی مبــدل ســاخت. او جنــگ را رهبــری می کــرد و در 
امــر گسترده ســازی جبهــۀ مردمــی مصــروف بــود. مســعود 
ــود،  ــهور ش ــی مش ــرۀ سیاس ــک چه ــا ی ــه ب ــش از آنک پی
ــان  ــود، او خواه شــخصیتی سیاســی و صاحــب اندیشــه ب
ــود. ــاوت ب ــای شــاخصه های متف ــر مبن ــن ب افغانســتان نوی
ــاوز  ــه تج ــام علی ــتراتیژی قی ــور در اس ــی کش ــان مل قهرم
ــر خــاف  ــابق، ب ــورای س ــه ش ــامِ وابســته ب ــقوط نظ و س
ــا  ــح نه تنه ــروزی وفت ــن پی ــد. ای ــروز گردی ــا پی برآورد ه
ــی  ــد، بلکــه آنان کــه در ســطح بین المللــی حمایــت نگردی

کــه تــا دیــروز بــه مجاهــدان کمــک می کردنــد نیــز تبدیــل 
بــه دشــمنان خامــوش مــردم افغانســتان شــدند. از آن جملــه 
ــال افغانســتان  ــه اش را در قب پاکســتان کــه اهــداف خصمان
ــتراتیژی  ــرد، اس ــت وجو می ک ــکا جس ــتراتیژی امری در اس
خــود در قبــال افغانســتان را بــا فتــح کابــل، شکســت خورده 
حســاب می کــرد؛ بــه همیــن دلیــل پــس از تصــرف 
کابــل بــه دســت مســعود، در پــی فتنــه شــدند و انتخــاب 
ــدگاه  ــه دی ــک ب ــه نزدی ــتان ک ــام افغانس ــی در نظ چهره های

ــان بودنــد. آن
اســاِس خانه جنگــی در افغانســتان را پــس از پیــروزی 
مجاهــدان، چنیــن فتنه گری هــا تشــکیل مــی داد و بــر 
ــرون از  ــگ کــه آبشــخور در بی ــه و نیرن ــن فتن اســاس همی
کشــور داشــت، سرنوشــت مــردم افغانســتان را بــه گونه یــی 
ــن  ــا همی ــامی ب ــزب اس ــگ ح ــه جن ــم زد ک ــر رق دگ
ــای اســامی در افغانســتان آغــاز  ــت نوپ ــا دول تحــرکات ب

شــد.
مســعود در آن زمــان بــه عنــوان وزیــر دفــاع دولــت 
ــعود  ــان مس ــود. در آن زم ــده ب ــده ش ــر گزی ــتان ب افغانس
ــه  وظیفــه داشــت تــا از مــردم دفــاع کنــد. شــخصی کــه ب
حیــث نخســت وزیر افغانســتان گزیــده شــده بــود بــا دولت 
ســاخته شــده و توافــق شــده در پشــاور وارد جنــگ شــد. 
ــرا  ــت؛ زی ــوار اس ــر دش ــتاِن دلگی ــن داس ــه ای ــن ب پرداخت
ــدان  ــت مجاه ــقوط دول ــاز س ــا انگیزه س ــن درگیری ه همی
ــل شــدند. دلیــل حمایــت مســعود از مــردم برهــان  در کاب

ــمرد،  ــردود می ش ــدرت را م ــتای ق ــگ در راس ــود. او جن ب
ــای  ــی داد. گروه ه ــح م ــح را ترجی ــرای صل ــگ ب ــا جن ام
متخاصــم و وابســته در تبانــی بــا اســتخبارات منطقــه در پــی 
ترفنــد دیگــری شــدند. طالبــان را ســاختند و ایــن اهریمــن 
وابســته در اســتقامت اســتخبارات منطقه، ســلطۀ بیــداد را در 
افغانســتان بــه راه انداخــت. یعنــی دولــت مجاهــدان کــه بــا 
ــود،  آرزو هــا و آرمان هــای ملیون هــا شــهید گــره خــورده ب

ســقوط کــرد.
مســعود بازهــم وارد مرحلــۀ نخســت جنــگ شــد و جنــگ 
ــرای آزادی و اســتقال از تســلط اســتعمار ســیاه، مــردی  ب
کــه مردمــش در یــک تجــاوز او بــه شــیر پنجشــیر ملقــب 
ــر  ــد ب ــر ق ــاوز دگ ــر تج ــر در براب ــد، ناگزی ــرده بودن ک
افراشــت و درپــی ایجــاد مقاومــت فراگیــر شــد. او هســتۀ 
ایــن مقاومــت را از اقــوام اقشــار و طبقــات مختلــف کشــور 

اســاس گذاشــت.
سیاســت مغــز تفکــر و قلب تپنــدۀ جهــاد مــردم افغانســتان 
در قبــال پاکســتان روشــن و مشــخص بــود. او افغانســتان را 

بــرای مردمــش می خواســت و هرگــز حاضــر نبــود در بــدل 
قــدرت، حلقــۀ اســارت برگــردن گیــرد؛ رزمیــد، رزمیــد تــا 
آنکــه بــه خاطــر آزادی اســتقال و حراســت از نامــوس و 
دیــن مــردمِ افغانســتان، در یــک توطیــۀ ســازمان داده شــده 

در بیــرون از کشــور، خونــش را نثــار وطــن کــرد.
مســعود دو روز پیــش از حملــۀ ســازمان یافته توســط 
ــر امریــکا در نُهــم ســپتامبر ۲۰۰1، در یــک ســؤ  القاعــده ب
ــعود  ــد. مس ــاخته ش ــهید س ــار ش ــت تخ ــد در والی قص
شــهید شــد، امــا میراث هــای گران ســنگی از خــود بــه جــا 
ــه میراث هــا او از میــان  گذاشــت، مگــر دریــغ و درد کــه ب

ــردد. ــل نمی گ ــت، عم ــه داش ــردم مای م
مســعود بــا فســاد، ظلــم، سوءاســتفاده، زورگویــی، تســلیم 
ــد. او افغانســتانی  ــرد و رزمی ــه، ســتیزی ک ــه بیگان شــدن ب
را می خواســت بنــأ بگــذارد کــه مــردم کــران تــا کــران آن 
ــه گــور رفــت و  ــا خــودش ب می خواســتند. آرمان هایــش ب

افغانســتان بــه میــدان بزکشــی بیگانــه گان مبــدل شــد.

چند گامی در  رکاِب
 قهرمان ملی

دكتر محی الدین مهدی

عبدالخلیل مینوی

مسعود در دوران جهاد،
 حکومت مجاهدان و زمان طالبان
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عــدم اعتنــا و اعتمــاد امریکایی هــا بــه دیــدگاه 
احمدشــاه مســعود 

ــاالت  ــا ای ــط مســتقل ب احمدشــاه مســعود خواســتار رواب
متحــدۀ امریــکا بــه دور از چشــم و نفــوذ آی.اس.آی بــود. 
ــن رابطــه در نیمــۀ اول دهــۀ هشــتاد ایجــاد نشــد و در  ای
نیمــۀ دوم هرچنــد مأموریــن امریکایــی ســی.آی.ای و 
ــرار  ــا او برق ــتقیمی  ب ــای غیرمس ــه تماس ه وزارت خارج
ــن   ــده گرفت ــطح نادی ــا س ــا ت ــن تماس ه ــا ای ــد، ام کردن
دیدگاه هــا و نظریــات آی.اس.آی در مــورد مســعود پیــش 
ــت؛  ــرار نگرف ــا ق ــاد امریکایی ه ــورد اعتم ــت و او م نرف
زیــرا پالیســی ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــر مبنــای خشــنودی 
ــود.  ــتوار ب ــتان اس ــورد افغانس ــتان در م ــِت پاکس و رضای
ایــن پالیســی نه تنهــا در دهــۀ هشــتاد بلکــه مدت هــا 
ــتان  ــام پاکس ــه ن ــوری ب ــد کش ــان تول ــل از آن و از زم قب
در ســرلوحۀ سیاســت امریــکا قــرار داشــت. در دهــۀ 
هشــتاد کــه آی.اس.آی ترســیم کنندۀ سیاســت افغانــی 
ــت  ــال آن حرک ــه دنب ــم ب ــی.آی.ای ه ــد، س ــتان ش پاکس
ــا را  ــای امریکایی ه ــش پ ــش از پی ــه بی ــه ک ــرد. آن چ ک
ــی  ــت افغان ــال آی.اس.آی و سیاس ــه دنب ــن دوره  ب در ای

ــلطنتی  ــم س ــقوط رژی ــانید، س ــتان کش پاکس
ایــران هم زمــان بــا  تجــاوز نظامــی شــوروی 
بــر افغانســتان بــود. حاکمــان اســامی ایــران 
بــا اتخــاذ سیاســت های ضــد امریکایــی 
فرقه یــی  و  ایدیولوژیــک  سیاســت های  و 
عربــی  کشــورهای  برابــر  در  خصمانــه 
منطقــه، ایــن فرصــت طایــی را بــه پاکســتان 
و اســتخبارات نظامــی آن کشــور فراهــم 
ــو  ــروری  198۰ “زبیگنی ــد. وقتــی در فب کردن
برژنیســکی” )۲۰1۷ مــی – 19۲8 مــارچ( 
مشــاور امنیــت ملــی رییــس جمهــور امریــکا 
بــه اســام آباد آمــد تــا توافــق حاکمــان 
ــه اســتفاده از خــاک آن کشــور  پاکســتان را ب
بــه حیــث پایــگاه و دهلیــز اکمــاالت نظامــی 
و لوژســتکی مجاهدیــن در جنــگ علیــه 
ــاهی  ــد،  آغاش ــب نمای ــوروی جل ــوای ش ق

ــت:  ــه  او گف ــتان ب ــۀ پاکس ــر خارج وزی
ــا  ــه م ــکا  ب ــه امری ــت ک ــن اس ــت ای »حقیق
ــه  ــد ک ــا می خواه ــذارد. از م ــرام  نمی گ احت
حیثیــت یکــی از دولت هــای اقمــار را اختیــار 
ــما  ــه ش ــم ک ــی می دانی ــه خوب ــا ب ــم. م نمایی
ــا اســتفاده  ــه ب ــد ک چطــور کوشــش می کردی
ــه حیــث یــک  ــا را ب ــران( م از شــاه )شــاه ای

ــد.«)8(  ــه رو نگــه داری ــت دنبال دول
پــس از آن، ایــن پاکســتان و آی.اس.آی بــود 
ــی.آی.ای  ــکا و س ــدۀ امری ــاالت متح ــه ای ک
ــود  ــه رو خ ــتان دنبال ــا افغانس ــط ب را در راب
ــتگذاران  ــیاری از سیاس ــه بس ــاخت. اگرچ س
امریکایــی غلطی هــای سیاســت پاکســتان 
و  می کردنــد  درک  را  آی.اس.آی  و 
اغمــاض  آن  برابــر  در  امــا  می دیدنــد، 
امریکایی هــا  از  برخــی  حتــا  می نمودنــد. 
اتخــاذ چنیــن سیاســت هایی را از ســوی 
پاکســتان اجتناب ناپذیــر و حــق جنــراالن 
پاکســتانی تلقــی می کردنــد. آن گونــه کــه 
ــباح”  ــگ اش ــاب “جن ــی کت ــف امریکای مؤل
ــر  ــۀ امریــکا فک می نویســد: »وزارت خارج
ــدرت  ــه ق ــرای ب ــتان ب ــاش پاکس ــرد ت می ک
ــۀ ناآرامــی   رســانیدن اســام گراها ســبب ادام
امــا  می شــد.  افغانســتان  در  بی ثباتــی  و 
تحلیلگــران ســی.آی.ای بــه قضیــۀ افغانســتان 
بــه شــکل بدبینانــه  می نگریســتند. آن هــا 
ــتان  ــه افغانس ــح ب ــه صل ــد ک ــر می کردن فک
به آســانی برنخواهــد گشــت و بعضــی از 
مأموریــن ســی.آی.ای نفــوذ پاکســتان در 
می خواندنــد.  اجتناب ناپذیــر  را  افغانســتان 
اظهــارات  وجــود  بــا  می گفتنــد  آن هــا 
جهــادی   احــزاب  و  آی.اس.آی  دشــمنانۀ 

نزدیــک آن علیــه امریــکا،  ایــن کشــور نبایــد علیــه تــاش 
پاکســتان  بــرای پخــش نفــوذ خــود در افغانســتان ممانعــت 

ــد.«)9(  ــاد کن ایج
بــرای  تاش هــای مشــترک ســی.آی.ای و آی.اس.آی 
ســرنگونی حکومــت نجیــب اهلل ادامــه داشــت کــه کودتــای 
شــهنواز تنــی وزیــر دفــاع در مــارچ 199۰ به وقــوع 
ــزب  ــا ح ــترک ب ــورت مش ــا به ص ــن کودت ــت. ای پیوس
ــود و  ــه شــده ب ــه راه انداخت ــار ب ــن حکمتی اســامی گلبدی
ســازمان اســتخبارات نظامــی پاکســتان )آی.اس.آی( از آن 
ــاع و  ــر دف ــی وزی ــهنواز تن ــرال ش ــرار جن ــود. ف ــع ب مطل
شــماری از جنــراالن کودتاچــی کــه همــه از جنــاح خلــق 
حــزب حاکــم بودنــد بــه پاکســتان و اســتقبال آی.اس.آی 
ــا  ــی آی.اس.آی از کودت ــاع قبل ــت از اط ــا، حکای از آن ه
ــۀ  ــت در برنام ــا آن وق ــی.آی.ای ت ــه س ــا آن ک ــت. ب داش
ــال  ــه دنب ــی ب ــب اهلل از راه نظام ــت نجی ــرنگونی حکوم س
کــه   می رســید  نظــر  بــه  ولــی  می رفــت،  آی.اس.آی 
آی.اس.آی کودتــای شــهنواز تنی و حکمتیار را از ســی.آی.
ای پنهــان کــرده باشــد. مؤلــف “جنــگ اشــباح” در حالــی 
ــی را  ــای تن ــد، کودت ــد می کن ــان کاری را تأیی ــن پنه ــه ای ک
ــد  ــار می دان ــن حکمتی ــت گلبدی ــرای حاکمی ــی ب برنامه ی
ــود: ــه ب ــن الدن پرداخت ــی آن را اســامه ب کــه مصــارف پول

»بــا نزدیــک شــدن بهــار، ســی.آی.ای اطاعاتــی به دســت 
ــدام  ــل  اق ــه داخ ــور یک جانب ــه آی.اس.آی به ط آورد  ک
ــاند.  ــدرت برس ــه  ق ــل ب ــار را در کاب ــا حکمتی ــده ت ش
ــد  ــیخ ثروتمن ــک ش ــه ی ــود ک ــی از آن ب ــات حاک اطاع
عــرب  بــه نــام اســامه ملیون هــا دالــر بــرای عملــی شــدن 
ایــن کار در اختیــار آی.اس.آی قــرار داده اســت. ستیشــن 
ــز  ــه مرک ــات را ب ــن معلوم ــام آباد ای ــی.آی.ای در اس س
ــده   ــرح ش ــۀ ط ــارچ 199۰ دسیس ــود. روز۷ م ــره نم مخاب
ــت.  ــوع  پیوس ــی به وق ــای تن ــد. کودت ــا ش ــل برم در کاب
ــد  ــی.آی.ای را معتق ــن س ــیاری از مأموری ــه بس ــن حادث ای
ســاخت کــه  آی.اس.آی در رابطــه  بــا حکمتیــار بــا آن هــا 

ــوده  اســت.«)1۰( صــادق  نب
هرچنــد بــه نظــر می رســید پــس از کودتــای تنــی، 
ــا آی.اس.آی  ــت ب ــی را در رفاق ــل قبل ــی.آی.ای تمای س
ــا  ــترک ب ــای مش ــی تاش ه ــد و ناکام ــت داده  باش از دس
ــرای ســرنگونی حکومــت نجیــب اهلل اشــتیاق  آی.اس.آی ب
آن را سســت گرادانیــده باشــد،  بازهــم ســی.آی.ای فکــر 
همســویی بــا آی.اس.آی را در ســرنگونی حکومــت کابــل 
از طریــق نظامــی کنــار نگذاشــت. پیتــر تامســن و برخــی 

ــود  ــای خ ــه تاش ه ــی.آی.ای ب ــت س ــن سیاس از منتقدی
در طــرح نظریات شــان  افزودنــد و تامســن بــرای مذاکــره  
ــت  از  ــه حمای ــرد و ب ــفر ک ــه  روم  س ــابق ب ــاه س ــا ش ب
ــی.آی.ای  ــت. س ــان پرداخ ــری  قوماندان ــورای سرتاس ش
تعــدادی از تانک هــای بــه غنیمــت گرفتــه شــده از ارتــش 
ــا  ــه آی.اس.آی داد ت ــت ب ــگ کوی ــین را در جن صدام حس
ــترس  ــل در دس ــرف کاب ــرض تص ــی غ ــات نظام در عملی
ــا در  ــن تانک ه ــرار داده شــود. شــماری از ای ــن ق مجاهدی
اختیــار فرقــۀ  ایثــار حــزب اســامی در لوگــر قــرار گرفت 
کــه قوماندانــی ایــن فرقــه را ابوبکــر از فرماندهــان حــزب 
اســامی بــه دوش داشــت. امــا عملیــات  نظامــی  بــا طــرح  
و تــاش آی.اس.آی و همســویی ســی.آی.ای هیچــگاه بــه 
ســقوط  کابــل و ســرنگونی حکومــت نجیــب اهلل نینجامیــد.  

دورۀ حکومت مجاهدین در کابل 
ــی  ــات درون ــا اســتفاده از اختاف احمدشــاه مســعود کــه ب
حــزب  متخاصــم  و  رقیــب  دســته های  و  جناح هــا 
دموکراتیــک خلــق در ثــور 1۳۷1 )اپریــل 199۲( مؤفــق بــه 
ســقوط حکومــت حــزب مذکورگردیــد، می پنداشــت کــه 
ایــن پیــروزی مــورد پذیــرش امریــکا و کلیــۀ کشــورهای 

ر  ا ف د طــر
ــه  ــرد ک ــان می ک ــعود گم ــرد. مس ــرار بگی ــن ق مجاهدی
کابــل  ســقوط  از  نارضایتــی اش  علی رغــم  پاکســتان 
ــرد.  ــرار می گی ــر عمــل انجــام شــده ق به دســت او در براب
ــت  ــت نپیوس ــه حقیق ــورات ب ــن تص ــدام ای ــچ ک ــا هی ام
ــکا و  ــا امری ــط ب ــتان و رواب ــذاری پاکس ــوف اثرگ و موص
جهــاِن خــارج را در بقــا و اســتحکام حکومــت مجاهدیــن 
ــت  ــد، درس ــکیل گردی ــوری او تش ــش مح ــا  نق ــه ب ک

ــود.  ــرده ب ــی نک ــبه  و ارزیاب محاس
ایــاالت متحــدۀ امریــکا دولــت مجاهدیــن را بــه رســمیت 
نشــناخت. پیترتامســن نماینــدۀ امریــکا در ســطح ســفیر نزد 
مجاهدیــن در پاکســتان معرفــی شــده بــود تــا هم زمــان بــا 
تشــکیل دولــت مجاهدیــن در کابل دروازۀ ســفارت کشــورِ 
ــنگتن  ــس، واش ــا برعک ــاید، ام ــهر بکش ــود را در آن ش خ
ــا  ــن ملغ ــزد مجاهدی ــفیر ن ــطح س ــی او را در س نماینده گ

نمــود و تامســن بــه مأموریتــی دیگــر گماشــته شــد. 

ــاه  ــوری احمدش ــش مح ــا از نق ــی امریکایی ه نارضایت
مســعود در تشــکیل دولــت مجاهدیــن 

ــا نقــش  ــن ب ــت اســامی مجاهدی ــا دول ــرای امریکایی ه ب
ــی از  ــتاد ربان ــت اس ــعود و ریاس ــاه مس ــوری احمدش مح

ــود: ــرش ب ــل پذی ــوب  و غیرقاب ــف نامطل ــای مختل زوای
ــدام از دو  ــا هیچک ــویی ب ــن در همس ــت مجاهدی -1 دول
پالیســی متفــاوت ســی.آی.ای و وزارت خارجــه کــه بعــد 
از خــروج قــوای شــوروی ایجــاد شــد، تشــکیل نگردیــده 
بــود. ایــن دولــت  نــه بــر اســاس نظریــات و تاش هــای 
ــی  ــل سیاس ــک راه ح ــاد ی ــتار ایج ــه خواس ــن ک پیترتامس
ــال و  ــکاری فع ــا هم ــا ب ــاه و حت ــش محمدظاهرش ــا نق ب
مســتقیم ملــل متحــد بــود، به وجــود آمــده بــود و نــه بــر 
ــرنگونی  ــت س ــی.آی.ای جه ــۀ س ــای مســاعی و برنام مبن
حکومــت حــزب دموکراتیــک خلــق از طریــق نظامــی در 
کنــار آی.اس.آی قــرار داشــت. نقشــی را کــه امریکایی هــا 
بــرای احمدشــاه مســعود در هــر دو راه حــل غــرض 
ــتند،  ــر داش ــد نظ ــب اهلل م ــیِن نجی ــت جانش ایجــاد حکوم
ــف  ــک و ضعی ــارکت کوچ ــک مش ــتر از ی ــزی بیش چی
نبــود. ســی.آی.ای و آی.اس.آی در عملیــات نظامــی بــرای 
تصــرف کابــل و ســرنگونی حکومــت نجیــب اهلل، فقــط  از 
ــا  ــه داشــتند. ام مســعود انســداد شــاهراه ســالنگ را مطالب
ســقوط حکومــت نجیــب اهلل توســط احمدشــاه مســعود بــا 

ــدون  ــت ب ــای داخــل حکوم همــکاری بخشــی از جناح ه
اطــاع و اســتیذان ســی.آی.ای و آی.اس.آی که به تشــکیل 
دولــت مجاهدیــن  بــا ریاســت اســتاد برهان الدیــن ربانــی 
ــش  ــر دو بخ ــگفتی ه ــی و ش ــب نارضایت ــد، موج انجامی
راه حــل سیاســی و نظامــی کارگــزاران سیاســت امریــکا در 

مــورد افغانســتان شــد. 
-۲ تعلــق قومــی و زبانــی اســتاد ربانــی و احمدشــاه 
ــان فارســی، عامــل مهمــی  ــه قــوم تاجــک و زب مســعود ب
در عــدم پذیــرش دولــت مجاهدیــن بــرای ایــاالت متحــده 
ــت در دســت پشــتون ها  ــری دول ــتن رهب ــرار داش ــود. ق ب
ــت  ــی سیاس ــرش اصل ــش، نگ ــل ثبات بخ ــوان عام ــه عن ب
ــا افغانســتان می ســاخت. ایــن  امریکایی هــا را در  رابطــه ب
نگــرش و سیاســت از عوامــل متعــددی ریشــه می گرفــت:
ــا از  ــه آن ه ــس ک ــِت انگلی ــدگاه و سیاس ــه دی ــدی ب پایبن
دوران اســتعمار در نیم قــارۀ هنــد، رهبــری حاکمیــت 
ــِت  ــه و قومی ــِق جامع ــتان را ح ــت افغانس ــی و دول سیاس
ــتان را  ــی در افغانس ــات سیاس ــتند و ثب ــتون می پنداش پش

ــتند.  ــت می دانس ــن حاکمی ــه ای ــروط ب ــق و مش متعل
ــری و ریاســِت  ــه رهب ــا سیاســت پاکســتان ک همســویی ب
در  پشــتون  جامعــۀ  از  خــارج  را  حاکمیــت 
ــِی خــود  ــح مل ــع و مصال ــف مناف افغانســتان مخال

می کردنــد. تلقــی 
ــت  ــه دول ــران ک ــامی ای ــم اس ــا رژی ــت ب مخالف
در  را  فارســی زبانان  و  تاجک هــا  رهبــری  بــه 
افغانســتان همســو بــا تمایــل و خواســت آن 
رژیــم ارزیابــی می نمودنــد و ایــن ذهنیــت از 
ــا  ــه امریکایی ه ــز ب ــعودی نی ــتان س ــوی عربس س
تلقیــن می شــد. مؤلــف امریکایــی کتــاب “جنــگ 
ــد  ــن ســی.آی.ای می گوی ــول ماموری ــباح” از ق اش
کــه بزرگ تریــن دلیــل ترکــی فیصــل رییــس 
ــا  ــت ب ــعودی در مخالف ــتان س ــتخبارات عربس اس
ــت:  ــه او می گف ــود ک ــن ب ــعود ای ــاه مس احمدش
ــا گــپ  ــان ایرانی ه ــه زب ــش ب مســعود و مجاهدین

می زننــد.

ــرای  ــل ب ــعود در کاب ــاه مس ــاش احمدش ت
ــکا   ــت امری ــه و حمای ــب رابط جل

حکومــت  ســال های  در  مســعود  احمدشــاه 
ــی و  ــر در بی ثبات ــه سراس ــل ک ــن در کاب مجاهدی
ــل   ــا تمای ــرد ت ــاش ک ــد، ت ــپری گردی ــگ س جن
ــکا را در همــکاری  ــاالت متحــدۀ امری ــۀ ای و عاق
ــای  ــد. او به ج ــب کن ــن جل ــت مجاهدی ــا دول ب
تغییــر  و  پاکســتان  ســاختن  قانــع  در  تــاش 
مــورد  در  آی.اس.آی  خصمانــۀ  دیدگاه هــای  
خــودش و دولــت مجاهدیــن، ســعی ورزیــد کــه 
ایــاالت متحــده را راضــی بــه برقــراری روابــط و 
ــق  ــل بســازد و از طری ــا کاب همــکاری مســتقیم  ب
امریکایی هــا پاکســتان را وادار بــه قطــع مداخلــه و 
تــرک مخاصمــت علیــه دولــت مجاهدیــن نمایــد. 
ــرای  ــاالت متحــده هیــچ گــوش شــنوایی ب ــا ای ام
آن چــه کــه از کابــل گفتــه می شــد، نداشــت. 
امریکایی هــا هیچگونــه اعتنایــی بــه حکومــت 
مجاهدیــن نشــان نمی دادنــد. هــر روزی کــه 
ــر  ــعود از عم ــاه مس ــور احمدش ــش و حض ــا نق ب
حکومــت مجاهدیــن در کابــل ســپری می گردیــد، 
ــوان  ــه عن ــر آن، ب ــاالت متحــده در براب ــت ای ذهنی
حکومتــی کــه در مخاصمــِت فزاینــده  بــا پاکســتان 
متحــد اســتراتژیِک امریــکا  قــرار دارد، نامســاعدتر 
کــه  امریکایــی  مقــام  بلندپایه تریــن  می شــد. 
مســعود  احمدشــاه  بــا  مذاکــره  و  تمــاس  در 
قــرار گرفــت خانــم “رابیــن رافــل” معــاون 
ــه بــود. او دو بــار بــا احمدشــاه  وزارت خارج
ــن  ــود و در آخری ــت نم ــدار و صحب ــعود دی مس
دور مذاکــراِت خــود  در تابســتان 1996 در درۀ 
ــل نارضایتــی خــود را  اســتالیف واقــع شــمال کاب
از بقــای حکومــت مجاهدیــن و خصومــت آن 
ــاه  ــرد. احمدش ــراز ک ــتان  اب ــا پاکس ــت ب حکوم
مســعود کــه از ایــن دیــدار و مذاکــره بســیار 
ــود را در  ــاش خ ــود و ت ــده ب ــمگین ش ــت و خش ناراح
ســال های  گذشــته در دولــت مجاهدیــن بــرای قانــع 
ــبات   ــکاری و مناس ــر هم ــی ب ــا مبن ــاختن امریکایی ه س
ــر و  ــن بی ثم ــت مجاهدی ــود و دول ــا خ ــا ب ــک آن ه نزدی
ــاران   ــن از ی ــد ت ــه چن ــان روز ب ــد، هم ــه می دی بی نتیج
ــک  ــرای  ی ــود  را ب ــر خ ــت: “کم ــود گف ــاِن خ و هم رزم
ــی  ــلطه گری و زورگوی ــا س ــر ب ــِت دیگ ــارزه و مقاوم مب
فراخوانــدن   بــا   بعــد  روز  او  ببندیــد”.  امریکایی هــا 
در  کــه  جلســه یی  در  قوماندان هایــش  از  تعــدادی 
وزیراکبرخــان  کابــل تشــکیل داد، از موقــف زورگویانــه و 
نادرســِت امریــکا بــه تفصیــل صحبــت کــرد و آن هــا را بــه 
ادامــۀ مبــارزه و مقاومــت دعــوت نمــود. او در ایــن جلســه 
ــا معــاون  ــاِن نیروهــای خویــش از پرخــاش ب ــه قوماندان ب
وزیــر خارجــۀ  امریــکا مبنــی بــر حمایــِت او از طالبــان و 
ــه  ــت ک ــات داد و گف ــتان معلوم ــودن پاکس ــب ب حق بجان
امریــکا در پشــت ســِر طالبــان و پاکســتان قــرار دارد و از 
ــر افغانســتان حمایــت  ایــن دخالــت و تجــاوز پاکســتان ب
ــش،  ــان خوی ــا  فرمانده ــت ب ــن نشس ــد. وی در ای می کن
جنــگ را  طوالنــی خوانــد و از آن هــا خواســت  کــه بــرای  

ــوند.)11(  ــاده ش ــی آم ــِت طوالن ــگ و مقاوم ــک جن ی

احمدشاه مسعود 
 و ایاالت متحدۀ امریکا

اكرام اندیشمند //////////////////////////////////// بخش دوم
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محمـد اقبـال الهوری فلیسـوف شـرق در کتاب بازسـازی 
اندیشـۀ دینـی در اسـام می گویـد کـه »اسـام و فـاداری 
نسـبت بـه خـدا را خواسـتار اسـت، نـه و فـاداری نسـبت 
حکومـت اسـتبدادی را)۳(. محمـد مجتهـد شبسـتری یکی 
از  اندیشـمندان اسـامی معاصر در کتـاب »ایمان و آزادی« 
را  ابعـاد جامعـه  نمی شـود همـۀ  »بـا زور  می نویسـد کـه 
دینـی کـرد و اصـًا چنین فکری نادرسـت اسـت. بـا چنین 
کارهایـی هـم علم و فلسـفه و هنـر و صنعـت هویِت خود 
را از دسـت می دهنـد و هـم ایمـان هویت انتخـاِب آگاهانه 
بیـن  از  آن  اجتماعـی  زمینه هـای  و  می دهـد  از دسـت  را 
می رود...«  احمدشـاه مسـعود نسـبت به رفتار اسـتبدادی و 
براینـد وحشـتناِک آن از سـوی گروه های القاعـده و طالبان 
در کشـورهای اسـامی و افغانسـتان واقـف بـود.  شـماری 
تصـور می کنند که غایت مبارزۀ احمدشـاه مسـعود، کسـب 
»قـدرت« بـود؛ درحالی کـه او بـرای پیـاده کردن یک  سـری 
ارزش هـای دیگـر در جامعـه مبـارزه کـرد؛ یکـی از ایـن 
ارزش هـا نگاهِ انسـانی بـه دیـن و آموزه های دینـی در میان 
دیـن داران بـود. بـه همین دلیل، تـا پای جـان در برابر تفکر 
بنیادگرایـی و افراطیـت مبـارزه کـرد. »او بـه معتـدل بـودن 
دین اسـام اعتقــاد داشـت و قرائـت افراطـی و تفریطی از 
دیـن را برای ادارۀ جامعه و کشـور، مضـر و مخالف روحیۀ 
اصلـی دیـن و معـارف دینـی می پنداشـت. او افراط گرایـی 
کورکورانـه را در معـارف و احـکام اســامی، هـم بـرای 
حقانیـت و قدســیت دین اسـام و هم بـرای جامعۀ متدیِن 
همیـن  مبنـای  بـر  و  می کـرد  تلقـی  کشـورمان خطرنـاک 
اعتقـاد و اندیشـه بـود کـه بـا صراحت گفـت: »ما با اسـام 
معتـدل هـم می توانیـم با مـردم خود و هـم با دنیـا زنده گی 

)4 کنیم«)
در آن روزگار کمتـر انسـانی رفتارِ امروزیـِن افراط گرایان را 
پیش بینـی می کـرد. ولـی قهرمـان ملی کشـور، هم خـود به 
نیـت اصلـِی آن هـا پی  بـرد و هم  بـه  جهانیان گـوش زد کرد 

کـه این هـا را دسـت کم نگیرید. 

1.   احمدشاه مسعود و دیِد ملی گرایانه
 در یـک تعبیـر، تاریـخ معاصـر افغانسـتان روایت گـِر درد 
اسـتبداد گفتـه شـده اسـت، کمتـر  و رنـج، بی عدالتـی و 
چیـزی  کـه در ایـن میـان بـه  چشـم می خـورد، نـگاه ملـی 
نسـبت بـه همـۀ اقشـار و الیه هـای اجتماعـی بـوده اسـت. 
بزرگ تریـن آفـِت این طرزِ دیـد، کوچک و ناتوان شـمردِن 
دیگـران محسـوب می شـود. بـه همیـن دلیـل هرکـس در 
چنیـن جامعه یـی تصمیـم داشـته باشـد جایـش را عـوض 
کنـد، مـورد نفریـن باالنشـین ها قـرار می گیـرد. نگاهـی از 
بـاال بـه پاییـن ریشـه در گذشـته های دورِ ایـن سـرزمین 
داشـته اسـت، امـا روزگاری کـه افغانسـتان مـورد هجـوم 
اتحـاد جماهیر سوسیالیسـتی شـوروی سـابق قـرار گرفت، 
شـماری از شـخصیت های پایین دسـت  در صـدد رفتـن بـه 
بـاال شـدند. ایـن رفتـار در ایـن زمان بـه گونـۀ حداقلی اش 
آغـاز شـد و در زمان فروپاشـی آن و پیـروزی مجاهدین به 
اوِج خـود رسـید. ایـن دگرگونـی سیاسـی، متولیـاِن نگاه از 
بـاال بـه پایین را دسـت پاچه سـاخت. بـه باور مـن، گفتمان 
قومـی از این جـا بـه بعـد در افغانسـتان تیوریـزه می شـود. 
شـماری از سیاسـت مداران کشـور به قدرت رسـیدِن استاد 
افغانسـتان را »زوال  برهان الدیـن و احمدشـاه مسـعود در 
پشـتون ها« تعبیـر کردند)انورالحـق احـدی(. عدالت در نظر 
ایـن دسـته آدم هـا همـان چیزی بود کـه ارسـطو و افاطون 
بـه خـورد جهانیـان داده بودنـد. ارسـطو عدالـت را برابری 
در میـان برابرهـا می دانسـت. وی می گفت »اگر شـهروندان 
بـا بـرده گان و زنـان نابرابرنـد، رفتـار نابرابـر بـا آنـان عین 
عدالت اسـت«. سـوگ مندانه این بینش هنوز هـم در جامعۀ 
مـا پیـرواِن بسـیاری دارد.  بـا ایـن وصف، وقتی احمدشـاه 
دسـِت«  »پاییـن  به اصطـاح  تبـار  یـک  میـان  از  مسـعود 
جامعـه برخاسـت و بـر جایـگاهِ باالتـری سیاسـی تکیه زد، 
ایـن جایـگاه خشـم برتری طلبـاِن قومـی را برانگیخـت و 
آنـان را واداشـت تـا پـای جـان در برابـرِ او مبـارزه کننـد. 
دردآورتـر این کـه انورالحـق احـدی رییـس حـزب »افغـان 
ملـت« در کتـاب »مسـایل ملی« می نویسـد که »اسـتاد ربانی 
و قوماندان مسـعود وحدت ملی مردم افغانسـتان را شـدیداً 
متضـرر سـاخته اند؟!«)5(، او بـه همیـن دلیـل رژیـم طالبان 
را نسـبت بـه حکومـت مجاهدیـن بـه رهبـری برهان الدین 
ربانـی ترجیـح می دهد. به باور ایشـان، حکومـت تک قومی 
ماعمـر و طالبان نسـبت بـه حکومت مجاهدیـن »ملی گرا« 
مـردم  رفته رفتـه  بیمـاری  ایـن  متأسـفانه  اسـت!  بـوده 
افغانسـتان را از پرداختـن به مسـایل کان و مهم بازداشـت 
و آنـان را درگیـر پدیـدۀ قومـی کـرد. گذشـته از بحث های 
تمامیت خواهانـۀ قومـی )برعهـدۀ سیاست پیشـه گان جامعـۀ 
مـا، نـه همـۀ آن(، احمدشـاه مسـعود یـک سـر و گـردن 
نسـبت بـه همـۀ حاکمـان و سیاسـت مداران قبـل و بعـد از 
خـودش بـاال بـود. او بـه عدالـت اجتماعـی باورمنـد بود و 
می دانسـت کـه انحصارگرایـی قدرِت سیاسـی در کشـوری 
مثـل افغانسـتان پاسـخ گو و قناعت بخـش نیسـت. بـه بـاور 
اکـرام اندیشـمند »احمدشـاه مسـعود مبارزه را بـرای تحقق 
عدالـت آغـاز کرد. انگیـزه و آرمـاِن او در تداوم مبـارزه نیز 
چیـزی جـز عدالت خواهـی و حاکمیـت عدالـت نبـود. و 
در فرجـام حیـات، جانـش را در راه عدالت خواهـی بـرای 
دیـن، مـردم و وطنش قربانی کـرد«)6( هیچ گاه دیده نشـده 
اسـت که احمدشـاه مسـعود جایـگاه دیگر اقوام شـریف و 
زحمت کِش افغانسـتان را منتفع دانسـته باشـد. تنها مشـکِل 
او ایـن بـود کـه برجـای خویش - کـه دیگـران تعیین کرده 

بودنـد-، ننشسـت و جایـش را تعویض کـرد، این 
تبارگـرا خـوش  برتری خواهـاِن  بـه مـزاج  کنـش 
نخـورد و او را متضـررِ وحدت ملـی خواندند. این 
در حالی سـت کـه او می گفت: »مـن تحقق وحدت 

ملـی را در تأمیـن عدالـت اجتماعـی می دانـم«.

۳.  مسـعود و داعیـۀ اسـتقال و آزادی:  شـماری 
اسـتقال طلبی«  و  وطن دوسـتی  »آزادی خواهـی، 
سرنوشت سـاز  گفتمان هـای  مهم تریـن  جـزو  را 
بشـری دانسـته اند. به باور تاریخ نگاران، افغانسـتان 
بیشـتر از یک صدوشـصت سـال بدین سـو از نبـود 
هیـچ گاه  اسـتعمار  سـایۀ  می بـرد.  رنـج  اسـتقال 
دسـت از سـِر مـردم افغانسـتان برنداشـته اسـت. 
روزگار درازی اسـتعمارگران بیرونـی، خود بازیگِر 
میـدان سیاسـت در افغانسـتان بودنـد. آن گاه کـه 
دیدنـد سرشـت و خـوی مـردمِ ایـن سـرزمین بـه 
بیگانـه گان جـور درنمی آیـد، راه و روش دیگـری 
را در پیـش گرفتنـد؛ از این پـس دیگـر خودشـان 
در صحنـه ظاهـر نشـدند، بـل از طریـق گماشـتن 
افـرادِ دست نشـانده، برنامه هـا و اهـداف خویـش 
را عملـی کردنـد. تجـاوز اتحـاد شـوروی سـابق، 
اوج برهنه گـی اسـتعمار پـس از انگلیس هـا بـود. 
مسـتقیم  جنـِگ  دو  کارنامـۀ  مسـعود  احمدشـاه 
بیرونـی )روس هـا و پاکسـتانی ها و...( و یک جنگ 
برنامه ریـزی شـدۀ دیگر بـه رهبری حکمتیـار را با 
خـود حمل می کرد. احمدشـاه مسـعود تمام دوران 
زنده گـی خویـش را رزمیـد. بـه بیـان پروفیسـور 
را  وی  مسـعود،  شـخصی  »عرفـان  بـری  مایـکل 
وادشـت کـه بـدون نفـرت و تنفـر و انتقام جویـی 
شـِر  یـک  را  مسـلحانه  مبـارزۀ  وی  بجنگـد. 
تحمیلـی و ضروری بـرای دفـاع از آزادی مردمش 
می دانسـت. او عاشـق شـعر و عرفـان هـم بـود«. 

و  مبـارزات  ایـن  تمـام 
احمدشـاه  رنج هایی کـه 
مسـعود در عمـِر خویش 
و  آزادی  بـرای  کشـید، 
افغانسـتان بود.  اسـتقاِل 
اسـتعمار  نـوع  هـر  او 
می دانسـت،  مـردود  را 
غیردینـی  اسـتعمار  چـه 
و چـه اسـتعمار بـه نـام 
دیـن! وگرنه می توانسـت 
مثـل دیگـران با یکـی از 
قدرت هـای جهانـی وارد 
معامله شـود و در قدرت 

باقـی بمانـد؛ امـا چنین نکـرد و  بی هیـچ تردیـدی در برابر 
دو اسـتعمار تـا پـای جـان مبـارزه کـرد. او می گفـت: »مـا 
برده گـی،  چتـِر  زیـر  در  زیسـتن  می رزمیـم،  آزادی  بـرای 
پسـت ترین نـوع زنده گـی اسـت... اگـر آزادی مـا بـر بـاد 
رفـت، اگـر غـرور ملـی مـا درهـم شکسـته شـد و اگـر 
اسـتقال مـا نابـود گشـت، در آن صـورت ایـن زنده گـی 
بـرای مـا کوچک تریـن لـذت و ارزشـی نخواهـد داشـت«. 
قهرمـان ملـی کشـور برخـاف ادعاهـای دور از واقعیـِت 
مخالفانـش بـرای تـاج و تخـت نمی  رزمیـد. اگـر مبـارزۀ 
احمدشـاه مسـعود معطـوف بـه قـدرت سیاسـی افغانسـتان 
کـه  بودنـد  آمـاده  دست نشـانده  رژیـم  دو  هـر  می بـود؛ 
قـدرت را بـا او تقسـیم کننـد. مسـعود مبـارزۀ خویـش را 
طـی کـرد تـا شـاهد سـرزمینی باشـد کـه مردمـاِن آن حـق 
تعییـن سرنوشت شـان را خودشـان داشـته باشـند. این کـه 
چقـدر مـا پـس از مسـعود بـه ایـن آرزوهـا نایل شـدیم و 
آن آرمان هـا را دیدیـم، دغدغه یـی اسـت کـه گذشـِت زمان 

می دهـد. پاسـخ 
پرسـش ایـن اسـت کـه مـا پـس از مسـعود در کجـای کار 
قـرار داریـم؟ و چـرا رهـروان قهرمـان ملـی از مسـیری که 
برای شـان ترسـیم شـده بود، دور شـدند و راهی را در پیش 

گرفتنـد کـه بـا آرمـان قهرمـان ملـی هم خوانی نداشـت؟ 

راهی که ادامه نیافت!
و  شـاگردان  خویـش،  از  پـس  افغانسـتان  ملـی  قهرمـان   
رهـرواِن بسـیاری بـه یـادگار گذاشـت؛ شـاگردانی  که پس 
میـدان  بازیگـران  مؤثرتریـن  طالبـان  رژیـم  فروپاشـی  از 
سیاسـت بودنـد؛ امـا کنفرانس بن سرنوشـت این شـاگردان 
را بـه »پـول« و »چوکـی« گـره زد. سـرازیر شـدن میلیاردها 
دالـر از غـرب، شـماری از رهـروان مسـعود بـزرگ را بـه 
سـرمایه اندوزی مصـروف کـرد و جیب اندیشـی رفته رفتـه 
پـای آن هـا را بـه جـادۀ معاملـه و فسـاد کشـاند. از این پس 
دیگـر راه و روِش مبـارزۀ مسـعود به سـاده گی بـه حاشـیه 
رانـده شـد. در ایـن سـال ها نـام و آرمـان »مسـعود« تنهـا 
منبـری بـرای امتیازخواهـی برخـی از رهـروان و پیـرواِن او 
شـد، آن هـم بـرای کسـانی که از قـدرت بیـرون می ماندنـد، 
امـا همیـن کـه پـای آن هـا بـه رکاب قـدرت رسـید، دیگـر 
احمدشـاه  مانـدۀ شـهید  به جـا  رسـِم  و  اسـم  از   خبـری 
مسـعود نبـود. بـه بـاور مـن، تنهاتریـن وسـیله کـه زبـان و 
تـواِن حداکثـرِی رهـروان قدرتمنـد قهرمـان ملـی را بسـته 
کـرد، »پـول« بـود. پول هـای بـادآورده هیـچ گاه بـه آن هـا 
اجـازه نـداد که حداقـل پروندۀ ترورِ او را از سـکوی دولت 
افغانسـتان مطـرح نمایند، چه رسـد بـه آرمان و اندیشـۀ او! 
رازِ درخشـش و موفقیـِت قهرمان ملی افغانسـتان در سـطح 

ملـی و بین المللـی ایـن بـود کـه او هـم راهِ خـود و آینـدۀ 
خویـش را می دانسـت و هـم مـرام و نیـِت دشـمنش را بـه 
نیکـی می شـناخت. او بـه نیکـی می دانسـت کـه چـرا و در 
برابـر چـه  کسـانی می جنگـد. پـس از او پیـروان و رهرواِن 
سیاسـِی او نـه برنامـۀ سیاسی شـان مشـخص و تعیین شـده 
بـود و نـه می  دانسـتند کـه بـه دنبـال چـه هسـتند. تجربـۀ 
سـال ها حضـور آن هـا در قدرت نشـان داد کـه آن ها چیزی 
را به نـام آینده نگـرِی سیاسـی کـه تـوأم و آمیختـه بـا یـک 
آرمـان باشـد، نمی شناسـند. دیده شـد که پس از احمدشـاه 
مسـعود، رهـروان و پیـروان سیاسـی و فکـرِی او بـه باالتر 
از دو چیـز نیندیشـیدند: قـدرت و ثروت؛ قـدرت و ثروتی 
کـه تنهـا بـه خـود و خانـوادۀ خویش خواسـتند. بـه همین 
دلیـل بـود کـه هر روز کـه مـا از دوران قهرمان ملـی فاصله 
می گرفتیـم، می دیدیـم کـه هم سـنگران و رهـروان آن مـرد 
بـزرگ بـه حاشـیه رانده شـده و منـزوی می شـوند. منزوی 
شـدن نـه بـه ایـن معنا کـه خلـع قـدرت و منصب شـدند؛ 
بـل بـه ایـن معنـا کـه شـمار زیـادی از این هـا در قـدرت 
بودنـد، ولـی تـواِن مدیریتـی نداشـتند و نمی دانسـتند کـه 
در ایـن کشـور چـه می گـذرد. آن هـا بارهـا نشـان دادنـد 
کـه جهـاد و مقاومـت را بـا رسـیدن بـه قـدرت و ثـروِت 
شـخصی و خانواده گـی اشـتباه گرفته انـد، همیـن بـود کـه 
هـر بـار کـه پـای یکـی از آن هـا از قـدرت بیرون می شـد، 
جهـاد و مقاومـت و مسـعود را بـه میـان می کشـیدند و بعد 
از رسـیدن بـه قـدرت، دیگـر اسـمی از آن مـرد نمی بردند. 
ایـن امـر در نهایـت آنـان را در میداِن سیاسـت به بن بسـت 

است.  رسـانده 
نتیـجه گیری

را  دردی  و  می پیماینـد  را  راهـی  هنـوز  افغانسـتان  مـردم 
تحمـل می کننـد کـه دو دهـه قبـل از امـروز، قهرمـان ملـی 
فریادگـِر آن بـود. او نه تنهـا بـا مبـارزۀ خسـته گی ناپذیرش 
ایدیولوژی زده گـی،  حیـث  از  کـه  تجـاوز  دو  برابـِر  در 
انحصارگرایـی و مطلق اندیشـی همسـان و همنگـر بودنـد، 
رزمیـد؛ بلکـه رویـای سـرزمینی را داشـت کـه در آن همـۀ 
شـهروندانش از نعمـِت آزادی و عدالـت برخوردار باشـند. 
مسـعود در هـر دو دوره عاشـقانه رزمیـد تـا شـاهد یـک 

سـرزمیِن مسـتقل، آزاد و آبـاد باشـد. 
ناعادالنـه  بـه عادالنـه و  نظریه پـردازان نظامـی، جنـگ را 
تقسـیم کرده انـد. جنگـی که احمدشـاه مسـعود سـال ها آن 
را رهبـری کـرد، یکـی از عادالنه تریـن جنگ هـای جهـان 
شـمرده شـده اسـت. عادالنه بودِن این جنگ در این اسـت 
کـه او در زمـان جهـاد، در برابر یـک تجاوز عریـان رزمید؛ 
اسـتقال،  نفی کننـدۀ  رادیـکال  به صـورِت  کـه  تجـاوزی 
آزادی و ارزش هـای دینـی و فرهنگـی مردم افغانسـتان بود. 

دیـری از ختـِم این جنگ نگذشـته بود کـه بدخواهان مردم 
افغانسـتان، یـک جنـِگ ویران گـر و طاقت فرسـاِی دیگـر را 
بـر مـردم افغانسـتان تحمیـل کردنـد. ایـن جنـگ پیچیده تر 
از آن بـود کـه دیگـران فکـر می کننـد. طالبـان کـه خـود را 
مدافعـاِن سرسـخِت دیـن و شـریعت می دانسـتند، ظاهراً به 
ایـن منظـور وارد نبرد با مردم افغانسـتان شـدند؛ اما  پشـِت 
سـر آن دسـتاِن نیرومنـِد سـازمان های اسـتخباراتی منطقه  و 
جهان قرار داشـت. شـهید احمدشـاه مسـعود هیچ گاه فریب 
را  آنـان  و حامیـاِن  طالبـان  دینـی  عوام فریبانـۀ  شـعارهای 
نخـورد و تجاوز آنـان را بدتر از تجـاوز روس ها تلقی کرد. 
او می دانسـت کـه ایـن گـروه چـه باهـا و مصیبت هایی را 
بـر مردم افغانسـتان و جهـان می آورند. بعد از نبود مسـعود، 
راه و آرمـاِن او بـه همـه گان آشـکارتر گردیـد و جهانیـان 
پـی  بردنـد کـه جنگـی کـه قهرمـان ملـی آن را در دو فصل 
رهبـری کـرد، برخاف تبلیغات دشـمنانش، جنِگ مشـروع 
و عادالنـه بـوده اسـت. امـروز پانزده سـال از نبـود قهرمان 
ملـی کشـور سـپری می شـود؛ امـا راهِ او همچنـان جـاری 
اسـت. امـروز دردی کـه مسـعود آن را فریـاد کـرد، هنـوز 
مـردم افغانسـتان آن را بـه چشـِم سـر می بیننـد. او به تنهایی 
کـرد؛  مبـارزه  منجمـد  و  یـخ زده  اندیشـۀ  یـک  برابـر  در 
اندیشـه یی کـه امروز همه را دسـت پاچه سـاخته اسـت. هر 
قدمـی که مـردم افغانسـتان به پیـش می نهند، بـه حقانیت و 
دردهاِی او بیشـتر واقف می شـوند. او شـانزده سـال قبل از 
امـروز به تنهایـی راهـی پیمـود که امـروز ده ها کشـور به آن 
راه و نتیجـه رسـیده اند و بـر حقانیِت مبارزۀ او پـی برده اند. 
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ده هــا تــن از رهبــران سیاســی و شــخصیت های نظامــی و 
هــزاران تــن از شــهروندان سراســر کشــور، بــه مناســبت 
شــانزدهمین ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی، بــا حضــور 
در والیــت پنجشــیر، بــه پــای مرقــد مطهــر شــهید 

ــل گل گذاشــتند.  احمدشــاه مســعود اکلی
نخســت، احمدولــی مســعود رییــس بنیــاد شــهید مســعود 
و هیــأت آجنــدای ملــی، بــا حضــور در آرامــگاه قهرمــان 
ــاد و  ــتوه جه ــده نس ــر فرمان ــد مطه ــای مرق ــه پ ــی، ب مل

مقاومــت اکلیــل گل گذاشــت. 
ــراالن  ــی و جن ــاع مل ــری وزارت دف ــات رهب ــپس، هی س
ارشــد قــوای امنیتــی کشــور بــه پــای آرامگاه ســپه ســاالر 

جهــاد و مقاومــت اکلیــل گل گذاشــتند.
ــن برنامــه، طــارق شــاه بهرامــی سرپرســت وزارت  در ای
ــتاد  ــس س ــی ریی ــریف یفتل ــرال ش ــی، دگرجن ــاع مل دف
ــن وزارت  ــراالن ای ــایر جن ــور و س ــش کش ــترک ارت مش
حضــور داشــته و بــه روح قهرمــان ملــی کشــور و 

ــد. ــا کردن ــاف دع ــاران اش اتح ی
همچنــان، عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی، محمــد یونس 

قانونــی معــاون اول پیشــین ریاســت جمهــوری، بســم اهلل 
ــخصیت های  ــایر ش ــاع و س ــین دف ــر پیش ــدی وزی محم
سیاســی و جهــادی نیــز بــا گذاشــتن اکلیــل گل بــه پــای 
مرقــد قهرمــان ملــی افغانســتان یــاد او را گرامــی  داشــته 

و بــه خاطــر شــادی روح مســعود بــزرگ دعــا کردنــد.
در مراســم گل گــذاری امــروز هــزاران تــن از باشــنده گان 
سراســر کشــور نیــز حضــور داشــتند و بــه روح قهرمــان 

ملــی کشــور دعــا کردنــد. 
از هفتۀ شــهید و شــانزدهمین ســالروز شــهادت احمدشــاه 
مســعود قهرمــان ملــی کشــور امســال بــه گونــۀ گســترده 

در سراســر افغانســتان نیکوداشــت بــه عمــل آمــد. 
ــی  ــورهای خارج ــور در کش ــهروندان کش ــان، ش همچن
ــه ماســبت ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی برنامه هــای  ب

ــد.  ــزار کردن ــی را برگ ویژه ی

ولســمرش محمــد ارشف غنــي د اســامي هېوادونــو د 

ــه خپــل  ــډه کــې ل ــه څن ــډې پ همــکارۍ د ســازمان د غون

ــديل دي. ــیاالنو رسه لی ــي س ــې او قزاق ترکی

ــان  ــه افغ ــان ل ــب اردوغ ــب طی ــمرش رج ــې ولس د ترکی

ــه  ــې ژمن ــه ک ــه کتن ــي رسه پ ــد ارشف غن ــمرش محم ولس

کــړې چــې د افغانســتان او پاکســتان د اړیکــو د ښــه کولــو 

ــړي. ــې وک ــې هڅ ــه ک ــه برخ پ

ــاه  ــت ش ــر رسپرس ــد د دف ــت د ویان ــوري ریاس د جمه

ــې  ــل چ ــه ووی ــو ت ــنبه ازادي راډی ــوي یکش ــین مرتض حس

ــه ورځ د  ــنبې پ ــمرشانو د یکش ــې ولس ــتان او ترکی د افغانس

قزاقســتان پــه پازمېنــه اســتانه کــې، د اســامي هېوادونــو د 

همــکارۍ د ســازمان د غونــدې پــه څنــډه کــې رسه لیــديل 

دي.

د نومــوړي پــه وینــا، پــه دغــه کتنــه کــې د داوړو هېوادونــو 

ــه اړه خــرې شــوي او دغــه  ــو پ ــر منــځ د ګــډو همکاری ت

شــان د ترکیــې ولســمرش ژمنــه کــړې چــې د افغانســتان او 

پاکســتان د اړیکــو د ښــه کولــو پــه برخــه کــې بــه، هڅــې 

وکــړي.

ښاغيل مرتضوي وویل:

»د ترکیــې ولســمرش وویــل هېــواد یــې چمتــو دی چــې د 

افغانســتان او پاکســتان د اړیکــو د ښــه کولــو لپــاره هڅــې 

وکــړي او ولســمرش یــې هــم پــه ځــواب کــې وویــل چــې 

ــو  ــرو کول ــزو خ ــر اړخی ــتان رسه د ه ــه پاکس ــتان ل افغانس

لپــاره چمتووالــی لــري.«

ښــاغلی مرتضــوي وايــي، افغــان ولســمرش د خپــل قزاقــي 

ــديل او دواړو  ــوف رسه هــم لی ــور ســلطان نظربای ســیال ن

ولســمرشانو د اقتصــادي او ټرازیټــي همکاریــو پــه پراختیــا، 

پــه ځانګــړي ډول د هغــه ریــل پټلــۍ نــه د اســتفادې پــه اړه 

ــن رسه  ــه چی ــه الرې ل ــتان ل ــتان او قزاقس ــه ازبکس ــې ل چ

نښــي، ټینــکار کــړی دی.

ــه ورځ د  ــنبې پ ــي د ش ــد ارشف غن ــمرش محم ــان ولس افغ

یــو پــاوي پــه مــرشۍ د اســامي هېوادونــو د همــکارۍ 

د ســازمان د مرشانــو پــه لومــړۍ غونــډه کــې د ګــډون پــه 

ــه ســفر وکــړ. هــدف، اســتانې ت

ــتان  ــتان او پاکس ــه د افغانس ــې ترکی ــتنه دا ده چ اوس پوښ

ــی  ــور رول ولوبول ــه برخــه کــې ګټ د اړیکــو د ښــه وايل پ

يش؟

ــه ارشيف  ــت الل ــوه رحم ــارو کارپ ــو د چ ــو اړیک د نړیوال

ــي: ــواب واي ــه ځ ورت

»ترکیــه یــو ځواکمــن اســامي هېــواد دی او شــاید د 

ــه  ــه برخ ــو پ ــه کول ــو د ښ ــتان د اړیک ــتان او پاکس افغانس

ــدل  ــه کې ــر الس ــه ت ــه نتیج ــو مثبت ــړي، خ ــې وک ــې هڅ ک

تــرې ســتونزمنه ښــکاري، ځکــه لــه کلونــو راهیســې ځینــو 

هېوادونــو غوښــتي چــې پاکســتان لــه افغانســتان رسه 

همــکارۍ تــه اړ کــړي، خــو د پاکســتان لپــاره د هغــه هېواد 

ــې دي.« ــې مهم ــې ګت خپل

ــکارۍ د  ــو د هم ــامي هېوادون ــې د اس ــتان ک ــه قزاقس پ

ســازمان پــه غونــده کــې د ۵۷ اســامي هېوادونــو مرشانــو 

ــاوړي کــول،  ــووايل پی ــې د ی ګــډون کــړی چــې هــدف ی

پــه اقتصــادي، ټولنیــزو، فرهنګــي او عمــي برخــو کــې لــه 

ــات دی. ــوال امــن او ثب ــړ او نړی ــو څخــه مات همکاری

خــو ولیــدل يش چــې دغــه غونــډه او د یــو شــمېر 

هېوادونــو لــه مرشانــو رسه د ولســمرش غنــي لیدنــې کتنــې 

د افغانســتان د ســولې پــه برخــه کــې څــه نتایــج لــه ځانــه 

رسه درلــودالی يش.
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مادر»باستان شناسی افغانستان«...
 برای آزادی بیان و دسترسـی به اطاعات در افغانسـتان دانسـته، 
از دولـت افغانسـتان می خواهـد تـا به پـاس خدمات ارزنـدۀ بانو 
دوپـری »مرکـز منبـع معلومات افغانسـتان« را به نـام او نام گذاری 

. کند
 هم چنـان بـه پـاس خدمات خانم نانسـی در راسـتای دسترسـی 
بـه اطاعـات و آزادی بیـان در ایـن کشـور، دولـت افغانسـتان 
بایـد راه انـدازی سـمینار های علمـی  و پژوهشـی را در کشـور 
گسـترش داده و زمینـۀ چرخـش آزاد اطاعات را بیشـتر از پیش 

سازد. آسـان 
از سـویی هم، دفتر میدیوتیک افغانسـتان به مناسـبت درگذشـت 
خانـم نانسـی دوپـری ، پژوهش گر و افغانسـتان شـناس مشـهور 
امریکایـی مراتـب همـدردی و تسـلیت خـود را بـه بـه خانوادۀ 

محتـرم و مـردم افغانسـتان ابراز کرده اسـت.
دفتـر مدیوتیـک گفته که  نـام و خدمات فرهنگـی بانو دوپری را 
گرامـی مـی دارد. در گذشـت خانم نانسـی دوپـری ضایعۀ بزرگ 

و جبران ناپذیـر برای جامعۀ فرهنگی افغانسـتان اسـت.
خانـم نانسـی دوپـری از سـال 195۰ بـا افغانسـتان آشـنا شـد و 
از آن بـه بعـد بارهـا بـه افغانسـتان سـفر کـرده و سـال ها در این 

کشـور زنده گـی کـرد.
او اخیـراً یـک سـاختمان جدید بـا طراحی قدیمـی را در محوطه 
دانشـگاه کابـل بـه نام »مرکـز منبـع معلومـات افغانسـتان« ایجاد 
کـرد کـه روزانـه پذیـرای د ه هـا دانشـجوی دانشـگاه کابـل و 

محققان کشـور اسـت.
ایـن مرکـز بـرای اولین بـار توسـط خانم دوپـری در سـال 1989 
در شـهر پیشـاور پاکسـتان ایجاد و بعد به افغانسـتان منتقل شـد.

دوپـری از رنج هـای کـه بـرای ایجـاد ایـن مرکز کشـیده سـخن 
گفتـه بـود، امـا اولیـن نسـخه یی را کـه بـرای ایـن مرکـز جمـع 
از  یکـی  شـاید  کـه  گقتـه  ولـی  نمـی آورد  بیـاد  کـرده  آوری 

بـود. افغانسـتان  دربـاره  شـوهرم  کتاب هـای 
او گفتـه بـود کـه کار ایـن مرکـز را بـا ثبت شـمار محـدود منابع 
آغـاز کـرده بـود ولی اکنون 1۰۰ هزار سـند در آن وجـود دارد و 

هـر روز بر شـمار آن هـا افزوده می شـود.
نعمـت  تنـوع فرهنگـی و قومـی خـود یـک  او می گفـت کـه 
اسـت. تنفـر از همدیگـر باعـث هـدر رفتـن انـرژی می شـود و 
اگـر شـهروندان همدیگـر را بپذیرنـد، زندگی شـان زیبـا خواهد 
شـد و آن زمـان صلـح خواهد آمد و افغانسـتان دوبـاره راه ترقی 

را خواهـد پیمـود.

در پیوند به بانک نوت های... 
وجود دارد، ولی در بازار کسی آن را نمی گیرد.

ــا در  ــی از بانک ه ــه برخ ــرد ک ــان ک ــک خاطرنش ــای هوت آق
کشــور نیــز در عرضــۀ این گونــه بانک نوت هــا بــه مــردم 

ــد. ــده ان ــی مان ــردم باق ــزد م ــی در ن ــد، ول ــدام می کنن اق
همزمــان باایــن، نثــار حــارث، از اعضــای دیگــر مجلــس ســنا 
تأکیــد دارد کــه غیرقانونــی اعــام شــدن بانک نوت هــای 
ــل  ــردم تحمی ــر م ــی را ب ــی هنگفت ــرر مال ــده ض ــوده ش فرس

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــا ب ــزی ی ــک مرک ــه بان ــد ک ــد ورزیدن ــناتوران تأکی ــن س ای
ــی  ــم تمام ــا ه ــد و ی ــر کن ــد نظ ــود تجدی ــم خ ــن تصمی ای
بــازار  از  بایــد  خــود  را  شــده  فرســوده  بانک نوت هــای 

ــود. ــه ش ــردم گرفت ــرر م ــو ض ــا جل ــد ت ــع آوری کن جم
اعضــای مجلــس ســنا در نهایــت تصمیــم گرفتنــد تــا در پیونــد 
ــیون  ــه کمیس ــزی را ب ــک مرک ــووالن بان ــأله مس ــن مس ــه ای ب
اقتصــادی مجلــس ســنا فــرا بخواننــد و در صورتــی کــه مشــکل 
در کمیســیون حــل نگــردد، آنــان در نشســت عمومــی مجلــس 

ســنا فراخوانــده خواهنــد شــد.
بانــک مرکــزی، اول مــاه جــاری )ســنبله( بانک نوت هــای 
فرســوده شــده را غیرقانونــی اعــام کــرده اســت. هرچنــد بــرای 
ــه  ــی گفت ــود، ول ــرده ب ــن ک ــم تعیی ــی ه ــن کار ضرب االجل ای
می شــود، بانک نوت هــای غیرقانونــی بیشــتر در نــزد مــردم 
باقــی مانــده اســت کــه انتقــاد و شــکایت شــهروندان کشــور را 

نیــز برانگیختــه اســت.
آزار و اذیت مردم

بــه  مجلــس  دیگــر  اعضــای  از  برخــی  حــال،  عیــن  در 
گشــت وگذار موترهــای هــواداران شــهیدان افغانســتان در 
ــوردِ  ــلیک های بی م ــد، ش ــرده و گفتن ــاره ک ــهید اش ــۀ ش هفت
در ســالروز درگذشــت قهرمــان ملــی کشــور موجــب نگرانــی 

ــت. ــده اس ــردم ش م
ــهدا  ــه ش ــن ب ــن روز را توهی ــی در ای ــلیک های هوای ــان ش آن
خواندنــد و از هــواداران قهرمــان ملــی و ســایر شــهدا خواســتند 
تــا در ایــن روز بــه مســاجد رفتــه و مراســم ختــم قــرآن برگــزار 

کننــد.
ــه  ــن زمین ــنا در ای ــس س ــس مجل ــلم یار، ریی ــادی مس فضل ه
ــزاری  ــش از برگ ــعود، پی ــاه مس ــهید احمدش ــاد ش ــت: بنی گف
ــه  ــود ک ــته ب ــه خواس ــهادتش از هم ــالگرد ش ــانزدهمین س ش

ــوند. ــردم نش ــت و آزار م ــب اذی موج
گفتنــی اســت کــه همــه ســاله بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود 
قبــل فــرا رســیدن هفتــۀ شــهید و هجدهم ســنبله، از شــهروندان 
ــا  ــد ت ــور می خواه ــی کش ــان مل ــواداران قهرم ــژه ار ه ــه وی ب
بی مــورد و شــلیک های هوایــی در شــهر  از گشــت وگذارِ 
ــی برگــزار کــرده و  ــه جــان آن، مراســم دعاخوان ــد و ب بپرهیزن

ــه روج شــهدا اتحــاف دعــا کننــد. ب
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سـالروز  ششـمین  از  بزرگداشـت  مناسـبت  بـه 
شـهادت جانگـدازِ احمدشـاه مسـعود )در محفـل 
لنـدن( و کلیـه شـهیدان گلگـون کفـن میهـن کـه 
جنـت  و  گرامـی  خاطرۀشـان  شـاد،  روح شـان 

بـاد. جای شـان  فـردوس 
سـخن بر سـر ابرمردی اسـت که در تاریخ سرزمین 
مـا که حـدود ۳۰ سـال از عمر عزیـز خویش را در 
مبـارزه بـر علیه اسـتبداد داخلی، اشـغال خارجی و 
تروریسـم بین المللـی وقف کـرده و در اوج افتخار 
و عظمتـی کـه شایسـتۀ اوسـت، 6 سـال قبـل از 

امـروز، جام شـهادت می نوشـد.
ضـد  بـر  مقاومـت  و  سیاسـی  فعالیـت  آغـاز 

سـرخ: اشـغال گران 
بلـی سـخن بـر سـر مسـعود بـزرگ اسـت کـه در 
سـال 1۳5۲ کـه هنـوز دانش آمـوزِ انسـتیتوت پولی 
بـه »جمعیـت  پیوسـتن  بـا  تخنیـک کابـل اسـت، 
اسـامی«، فعالیت سیاسـی خویش را آغـاز می کند. 
در  داود  اسـتبدادی  رژیـم  علیـه   1۳54 سـال  در 
پنجشـیر بـه قیـام بـر می خیـزد، ولـی ایـن قیـام به 
شکسـت می انجامـد. مسـعود در سـال 1۳58 عمًا 
بـه نبرد مسـلحانه بـر ضد رژیـم اسـتبدادی تره کی 
در پنجشـیر می پـردازد و بعـداً مقاومـت مسـلحانۀ 
خویـش بـر ضـد اشـغال ارتش سـرخ شـوروی را 
گسـترش می دهـد. مقاومـت پیروزمندانـۀ مسـعود 
در کوهپایه هـای هندوکـش بـر علیـه ارتـش سـرخ 
در طول ده سـال، او را به مظهر درخشـان مقاومت 
مبـدل می کند و به شـیر پنجشـیر مشـهور می شـود.

بیـن  در  سـرخ  ارتـش  پیهـم  حمـات  شکسـت 
را  او  پنجشـیر،  درۀ  در   1۳61-1۳58 سـال های 
بـه سـطح جهانـی شـهرت می دهـد و نـام مسـعود 
قهرمـان شکسـت ناپذیر در ردیـف  منحیـث یـک 
جهـان  گوریایـی  جنگ هـای  قهرمانـان  سـایر 
قـرار می گیـرد. پنجشـیر طـی 1۰ سـال مقاومـت، 
شـاهد ۷ بـار لشکرکشـی سـنگین قـوای شـوروی 
در چنـد  ایـن حمـات  از  یکـی  می شـود و هـر 
مرحلـه اجـرا و هـر یـک بـه شکسـت می انجامـد. 
بـا وجـود این کـه سیاسـت های مسـتقانۀ مسـعود 
در برابـر کشـور های خارجـی سـبب می شـود تـا 
او از کمک هـای زیـادی برخـوردار نگـردد، ولی با 
آن هـم مسـعود موفـق می شـود در 5 ثـور 1۳۷1، 
رژیم دست نشـاندۀ شـوروی را سـرنگون ساخته و 

بـه حیـث قهرمـان جهـاد وارد کابـل می گـردد.
مسعود و حکومت داری مجاهدان:

بـا پیـروزی مسـعود و ایجـاد حکومـت مجاهـدان 
در کابـل، آرزو هـای پاکسـتان بـه خاطر بـه قدرت 
رسـانیدن حکمتیـار بـه یـأس مبـدل می گـردد. در 
نتیجـه، حکمتیـار بـه راکت بـاران شـهر کابـل اقدام 
کـرده و شـهر زیبـای کابـل را بـه ویرانـه تبدیـل 
دوران  تلخ تریـن  و  سـخت ترین  شـاید  می کنـد. 
حیـات سیاسـی مسـعود، همیـن دوران حکومـت 
این کـه  وجـود  بـا  باشـد.  کابـل  در  مجاهـدان 
یـک  ایجـاد  از  امـا  نمی گـردد،  پیـروز  حکمتیـار 
حکومـت بـا ثبـات در کابـل جلوگیـری می کنـد. 
تاش هـای مسـعود در جلـب همکاری های سـران 
توفیـق  مجاهـدان  تنظیم هـای  سیاسـی  رهبـران  و 
نمی یابـد و از پشـتیبانی موثـر کشـور های خارجـی 
و بـه ویـژه همسـایه گان نیز بی بهـره می مانـد. بنابر 
بی بندوبـاری  و  کابـل  وضـع  از  موصـوف  ایـن، 
مجاهـدان در ایـن دوران سـخت نـاراض اسـت و 
بنـا بـه گفتـۀ هم رزمانـش، باربـار از این کـه قبـل 
از رسـیدن بـه کابـل شـهید نشـده، اظهـار انـدوه و 

می کنـد. تأسـف 
مسعود و مقاومت بر ضد اشغال گران سیاه:

ناکامـی حکمتیـار در مبارزه با مسـعود سـبِب ایجاد 
و ارسـال نیـروی جدیدی -به نـام طالبان- از طرف 
پاکسـتان می شـود. ایـن نیروی تـازه وارد بـه کمک 
ارتـش پاکسـتان موفق می شـود قسـمت های زیادی 
از کشـور را اشـغال و به طرف کابل پیشـروی کند. 
مسـعود پـس از ارزیابـی اوضـاع، با قـوای خود به 
طـرف شـماِل پایتخت عقب نشـینی کـرده و طالبان 
در میـزان 1۳۷5 وارد کابـل می شـوند و بـه ایـن 
ترتیـب، آرزوی دیرینـۀ پاکسـتان مبنـی بـر ایجـاد 
رژیـم طرفدار پاکسـتان در کابل و تبدیل افغانسـتان 

بـه صوبۀ پنجـم آن کشـور عملـی می گردد.
در این زمان اسـت که شـخصیت اسـتثنایی مسـعود 
-منحیـث سـمبول واقعـی و اسـوۀ مقاومـت- بـار 
دیگـر ُگل می کنـد، زیـرا در همیـن شـرایط اسـت 
کـه همـه رهبـران و فرماندهـان در داخـل و خارج 
او  از  و  پنداشـته  بیهـوده  را  مقاومـت  کشـور، 
می خواهنـد کـه بایـد کشـور را تـرک گویـد؛ اما او 
بـا صدای رسـای خویش چنیـن فریـاد می زند: اگر 
یـک نفـر هـم باقی بمانـم، نه تسـلیم می شـوم و نه 

فـرار می کنـم، بلکـه مقاومـت می کنـم!
در  بی نظیـر  ایسـتاده گی  و  پایـداری  همیـن  بلـی، 
برابـر طالبـان قـرون وسـطایی -ایـن ارتش سـیاه- 
او را بـه سـردار مقاومـت ملـی در برابـر طالبـان 
می کنـد  مبـدل  بین المللـی  تروریـزم  و  پاکسـتانی 
و هنگامـی کـه ابر هـای یـأس و نومیـدی سراسـر 
کشـور را فرا گرفته اسـت، مسـعود بازهم در گوشۀ 
پرچـم  نهایـت محـدودی،  امکانـات  بـا  میهـن  از 
مقاومـت ملـی در مقابل اشـغال گران خارجی را در 

نگه مـی دارد. اهتـزاز 
حماسـۀ مقاومت دلیرمـردان کوه پایه های هندوکش 
در طول پنج سـال و پیوسـتن فرماندهـان و رهبران 
گروه هـا و اقـوام مختلـف کشـور در مناطـق زیـر 
مسـعود  خردمندانـۀ  رهبـری  تحـت  و  کنتـرل 

مقابـل  در  ملـی  متحـد  جبهـۀ  سـاختار  درون  در 
افتخـارات  از جملـه  و ظلمـت،  لشـکریان جهـل 
بـزرگ مسـعود و فصـل نوینی در زنده گی سیاسـی 
موصـوف پنداشـته می شـود. در ایـن هنـگام اسـت 
کـه شـخصیت مسـعود ابعاد جدیـدی پیـدا می کند 
و مسـعود از »آمریت در سـطح پنجشـیر«، به یگانه 
امیـد و »رهبـر در سـطح کشـور« مبـدل می گـردد. 
مسـعود پـس از سـفر به اروپـا، منحیث شـخصیتی 
در سـطح جهانـی، مطـرح و مـورد پذیـرش قـرار 

می گیـرد.
این جاسـت کـه دیگـر تروریـزم بین المللـی متوجه 
رشـد شـخصیت مسـعود در مقیاس جهانی گردیده 
و برای برداشـتن موصوف از سـر راه، با شـیوه های 
از  و  می گردنـد  عمـل  وارد  فرومایـه  و  نامردانـه 
قبـل،  سـال ها  کـه  می گیرنـد  کار  اسـلوبی  همـان 
-رهبـر  خراسـانی  ابومسـلم  قتـل  در  هم تبارانـش 
آزادی خـواه و مقاومت خراسـان زمیـن- کار گرفته 

بودند.
بلـی، ما را در سـوگ مسـعود نشـانیدند و تراژیدی 
اشـغال خارجـی و اسـتبداد داخلـی ادامـه دارد! اما 

امـروز نام مسـعود احیا کنندۀ حیٍثیت های از دسـت 
رفتـه، غرور هـای شکسـته شـده و آرمان هـای برباد 

رفتـه مردم ما اسـت.
دوستان:

سـخن بـر سـر بزرگ سـازی و یـا معصوم سـازی 
مسـعود نیسـت. دیگـر مسـعود در کنـار مـا وجود 
نـدارد؛ امـا زنده گی عملی، بینش سیاسـی و سـابقۀ 
مبارزاتـی او از مسـعود چنـان شـخصیتی سـاخته 
سیاسـیی  اشـتباهات  تمـام  وجـود  بـا  کـه  اسـت 
کـه انجـام داده و نیـز انتقـادات جدی یـی کـه در 
بعضـی مـوارد )بـه ویـژه در دوران حکومـت داری 
مجاهـدان در کابـل(، علیـه او وجـود دارد، او را به 
یک »اسـطوره« و یـک »مکتب« تبدیل کرده اسـت، 
زیرا او فرماندهی اسـت برخاسـته از میـان مردم که 
در بیـن آنـان زنده گی می کنـد. در میان سـربازانش 
در  می جنگـد.  آنـان  کنـار  در  و  می خـورد  غـذا 
نبرد هـای بـزرگ در  آنـان می خوابـد و در  جمـع 
خـط مقـدم قـرار دارد. مسـعود در عفـت و پـاک 
ذرۀ  نه تنهـا  هیچ کـس  و  اسـت  بی ماننـد  دامنـی 
انحـراف اخاقـی در او سـراغ نـدارد بلکـه به قول 
هم رزمانـش، هیچ کـس شـاهد فحـش و ناسـزا از 

زبـان او نبـوده اسـت.
تـا کنـون هیچ گونـه سـند یا شـاهدی وجـود ندارد 
تـا نشـان دهـد که مسـعود در فکر اندوختـن مال و 
مقـام بوده باشـد. مسـعود می توانسـت مانند سـایر 
رهبـران و فرماندهـان، پولـدار بزرگی باشـد، اما او 
می توانسـت  مسـعود  می کنـد.  زنده گـی  زاهدانـه 
فرماندهـان  و  رهبـران  از  زیـادی  تعـداد  ماننـد 
جهـادی، هـر چنـد گاهـی ازدواج جدیـدی کنـد، 
ولـی او بـا یـک ازدواج سـاده و دور از هـر گونـه 

آوازه و تشـریفات اکتفـا می کنـد.
مسـعود بـه تاریـخ، فرهنـگ و گذشـتۀ سـرزمین 
و نیاکانـش افتخـار دارد و بـه آن عشـق مـی ورزد. 
مسـعود معتقد اسـت که آزادی بدون آگاهی میسـر 
نیسـت! او می گویـد، اگـر قـرار باشـد سـه کتـاب 
را بـه همـراه ببـرم -قرآن مجیـد، مثنـوی معنوی و 
شـاهنامۀ فردوسـی را بر می گزینـم. در مورد حافظ 
می گویـد کـه غزل هـای او سـرود های مـن اسـت.

پیام مسـعود واضح و آرمان مسـعود روشـن اسـت: 
مقاومـت و ایسـتاده گی در مقابل اشـغال خارجی و 
اسـتبداد داخلـی. یعنـی آزادسـازی کشـور و تأمین 
عدالـت اجتماعـی در بیـن مـردم. مسـعود نظراتـی 
صریـح در بـارۀ حکومـت آینـده دارد؛ چنانچـه در 
از  بایـد  آینـده  حکومـت  می گویـد:  مصاحبه یـی 
طریـق انتخابـات و آرای مسـتقیم مـردم کـه در آن 
زنـان و مـردان اشـتراک داشـته باشـند، بـه وجـود 
عدالـت  بتوانـد  کـه  طـرز حکومتـی  یگانـه  آیـد. 
اجتماعـی را در بیـن اقـوام مختلـف برقرار سـازد، 

دموکراسـی و انتخابـات مردمـی اسـت.
مـورد  در  بی شـماری  مقـاالت  تاکنـون  چـه  گـر 
اوصـاف و ابعـاد مختلـف شـخصیت مسـعود بـه 
رشـتۀ تحریـر در آمـده اسـت، امـا بـه عقیـده من، 
آنچـه شـخصیت مسـعود را یـک سـر و گـردن از 
مدعیـان  دیـروزی و  فرماندهـان و رهبـران  تمـام 
و  متمایـز و محبوب القلـوب خـاص  آن  امـروزی 

عـام می سـازد، سـه اصـل زریـن اسـت:
و  شـخصی  زنده گـی  در  پاکدامنـی  و  تقـوا   -1

فسـاد؛ و  آلوده گـی  نـه  خصوصـی، 
۲- مقاومت و پایداری در مقابل اشـغال و اسـتبداد، 

نـه معامله و سـازش در مقابـل پول و مقام؛
بـه  رابطـه  در  وابسـته گی  غیـر  و  اسـتقال   -۳
دست نشـانده گی. و  مزدورمنشـی  نـه  بیگانـه گان، 
کـه  دارم  بـاور  سـخت  مـن  ترتیـب،  ایـن  بـه 
مقـام  و  شـخصیت  از  تجلیـل  و  بزرگ داشـت 
کارکردهـا،  اوصـاف،  مبالغـۀ  معنـای  بـه  مسـعود 
مقدس سـازی ها و یـا اشـک ریختن ها در سـوگ او 
نیسـت، بلکه تجلیل واقعی، دوسـت داری، وفاداری 
و پیـروی از مسـعود، همانـا تعقیـب »مکتـب« او و 
ادامـۀ »راه« او یعنـی تقـوا و پاک دامنـی، مقاومـت 
و پایـداری و اسـتقال و غیـر وابسـته گی در عمـل 

اسـت و بـس!
مزن ای مدعی دست طمع بر دامن یوسف 

زلیخا نیستی، قدر خریداری نمی دانی
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مســعود؛
 راهـت ادامـه دارد ...

شنـاخِت مـن 

از مسعوِد کبیـر!

دكتر لعل زاد

نوراهلل نایاب
ــف  پیــش از این کــه قدوقامــت ال
ــی  ــم طراح ــم و در ذهن را بشناس
ــاورم؛  ــذ بی ــه روی کاغ ــم و ب کن
قدوقامت مســعود را می شــناختم، 
بعــد،  بــه  ســاله گی  چهــار  از 
ــوده. در  ــن ب ــی م ــان زنده گ قهرم
ــتر  ــه بیش ــه ک ــای کودکان بازی ه
تمثیــل  جنــگ  آن وقت هــا  در 
می شــد، در نقــش مســعود ظاهــر 
قصــۀ  شــب  همــه  می شــدم. 
مســعود در قوش خانــۀ مســجد 
ــود،  ــا ب ــل قصه ه ــا نُق ــۀ م محل
ــنیدند و  ــتیاق می ش ــا اش ــه ب هم

می کردنــد. قصــه 
تــا صنــف دهــم کــه مکتــب 
خوســت  ولســوالی  در  را 
ــعود  ــام مس ــر روز ن ــدم، ه خوان
در مکتــب، شــهر و روســتاهی 
ــاهد  ــدا را ش ــد. خ ــرار می ش تک
هــم  یک بــار  بــرای  می گیــرم 
ــورد مســعود  ــف در م ــر مخال نظ
ــی  ــم یک ــت ها ه ــنیدم. خوس نش
از پایههــای مقاومــت بــود، هرگــز 
پــای طالــب بــه خوســتها نرســید؛ 
بقیــه جغرافیــای بغــان را گاهــی 

ــد. ــغال کردن اش
مــردم ســخت در تنگنــا بــود، 
ــازار  ــی در ب ــی گاه ــواد خوراک م
ــاز هــم نظــر  پیــدا نمیشــد، امــا ب
مقــدس  جنــگ  بــه  مخالفــی 
ــعود  ــد. مس ــراز نمیش ــعود اب مس
رســتم  همچــو  کــودکان  را 
جوانــان  میشــناختند،  داســتان 
امیــد  بــزرگان  و  نجات دهنــده 
ــروزی؛ خاصــه در جــای کــه  پی
می شــد،  گرفتــه  مســعود  نــام 
فکــر  شکســت  بــه  کســی 

. د نمی کــر
بــه عنــوان معلــم  حــاال کــه 
تاریــخ مشــاهدت خــودم را در 
ــخ  ــوِل تاری ــت و معل ــول عل فرم
ــن نتیجــه  ــه ای ــم، ب برســی می کن
می رســم کــه مســعود از اســتثناات 
ــردم لشــکر  بشــر اســت. همــه م
بــدون  مــردم  بــود.  مســعود 

ــل ُکل  ــعود را عق ــرط مس قیدوش
ــد. ــرده بودن ــول ک قب

ــعود  ــهادت مس ــایعۀ ش ــی ش وقت
پخــش شــد، همــه امیدهــا از 
مــردم کوچیــده بــود، زمانــی کــه 
خبــر شــهادت تاییــد شــد؛ انــدوه 
ــن و  ــه زمی ــود ک ــی ب ــه اندازه ی ب
ــن  ــا م ــا ب ــت: بی ــمان می گف آس
برداشــت  فصــل  کــن!  گریــه 
نویســنده  بــود.  محصــوالت 
ــر  ــر س ــان ب ــذ، دهق ــاالی کاغ ب
زمیــن، معلــم در مکتب، ســوداگر 
در بــازار و ریــش ســفیدان در 

می گریســتن. روســتاها 
ــی وارد  ــودم وقت ــاب خ ــا انتخ ب
عقــل  شــدم،  تاریــخ  صنــف 
ــه را پیــدا کــردم،  تحلیــل و تجزی
بــر همــه روایت هــا معتــرض 
را  مســعود  خواســتم  شــدم، 
ــم،  ــت، بشناس ــه هس ــه ک آن گون
گذشــته اش را از دیــد موافقــان 
و مخالفــان مــرور کــردم. چــرای 
کار و پیــکارش را برســی کــردم و 
ــاهده  ــه مش ــعود را ب ــس از مس پ

ــتم. نشس
آنچه من دریافتم!

-از دیــد موافقــان و مخالفــان، 
مســعود مــا را از حاشــیه بــه 
هویــت  آورده،  تاریــخ  متــن 
تــازه بخشــیده و صاحــب اقتــدار 

ســاخت.
-کار و پیــکارش بــرای تأمیــن 
جنگ هایــش  و  بــوده  عدالــت 

مقــدس؛
مســعود،  از  پــس  -اتفاقــات 
شــخصیت  پنهــان  زاوایه هــای 
کاریزمــای  چهــرۀ  و  بی بدیــل 

مســعود را اشــکار کــرد؛
بــه  مســعود  تأثیرگــذاری 
خــوی  کــه  اســت  گونه یــی 
اســتبدادپذیری را در نســل مــا 
کشــته، آن ســخن گهربــارش کــه 
»مــن باشــم یــا نباشــم، مقاومــت 
ادامــه دارد.« مصــداق عینــی پیــدا 

ــت. ــرده اس ک
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ــۀ  ــوالت ده ــعود و تح ــاه مس ــاِب »احمدش کت
هشــتاد«، اثــری از داکتــر صاحب نظــر مــرادی، 
تاریخ نــگار و پژوهشــگِر پُــرکار افغانســتان 
اســت کــه از نشــانی بنیــاد شــهید مســعود بــه 

نشــر رســیده اســت.
ایــن کتــاب در ۳1۷ بــرگ و دو هــزار نســخه 
بــه ســال 1۳85 خورشــیدی در کابــل بــه نشــر 
رســیده کــه زحمــت صفحه آرایــی آن را واحــد 
ــت  ــه دوش ــعود ب ــهید مس ــاد ش ــارات بنی انتش
ــاد  ــرز فره ــی آن را فرام ــته و حروف چین داش

ــد. مــرادی و همایــون ســید انجــام داده ان
ــۀ  ــوالت ده ــعود و تح ــاه مس ــاِب »احمدش کت
هشــتاد«، در پنــج فصــل و مســایل مرتبــط بــه 
ــهید  ــۀ ش ــه کارنام ــت ک ــده اس ــه ش ــم ارای ه
احمدشــاه مســعود را از دوران کودکــی تــا روز 

ــت. ــرده اس ــت ک ــل و روای ــهادت تحلی ش
شــامل  کتــاب  ایــن  نخســت  فصــل 
عنوان هــای: احمدشــاه مســعود در مقاطــع 
زنده گــی؛ مســعود از کودکــی تــا رویکــرد بــه 
مبــارزۀ سیاســی-نظامی؛ مســعود، افغانســتان و 
ــعود در  ــاه مس ــی؛ احمدش ــای جهان انقطاب ه
ــت  ــب اهلل، سیاس ــتان؛ نجی ــاد افغانس ــۀ جه پوی
ــزاب  ــدد اح ــن؛ تع ــی و مجاهدی ــۀ مل مصالح
اصاحــات  پارلمــان؛  تدبیــر  و  سیاســی 
ــوروی؛  ــش ش ــروج ارت ــی و خ ــۀ مل مصالح
حملــه بــه جال آبــاد و خوســت و نجیــب در 

ــر دارد. ــد را در ب ــل متح ــح مل ــک صل تل
»توضیــح  در  صاحب نظرمــرادی  داکتــر 
ــت:  ــته اس ــر« نوش ــن اث ــارۀ ای ــر در ب مختص
ــارۀ حــوادث بیشــتر از دو  ــن در ب ســخن گفت
دهــۀ گذشــته در افغانســتان، قضــاوت و داوری 
ــهید  ــون ش ــتر از دو میلی ــون بیش ــر خ در براب
آواره گان  و  معلــوالن  غم بــار  سرنوشــت  و 
ــنده  ــچ نویس ــن رو، هی ــد. از ای ــی می باش جنگ
نبایــد  خصــوص  ایــن  در  تحلیل گــری  و 
ــن  ــات و آهنگی ــاختن جم ــن س ــرای نمکی ب
ســاختن تعبیــرات خــود کاربــرد دقیــق واژه هــا 
را نادیــده انــگارد و بــرای ارضــای خاطــر 
محبــان و معانــدان، شــخصیت های بــزرگ 
ــداب  ــود را در گن ــی خ ــت تاریخــی و مل امان

بیاالیــد. جانب دارانــه  نگرش هــای 
ــرال  ــورش جن ــز )ش ــا مرک ــمال ب ــۀ ش مقاطع

دوســتم علیــه نجیــب اهلل(؛ ورود مجاهــدان بــه 
ــددی؛  ــت اهلل مج ــرت صبغ ــل؛ ورود حض کاب
جنــرال دوســتم و جنبــش ملــی شــمال؛ دولــت 
مجاهــدان برهــم زننــدۀ رول معمــول در ســنت 
اســتاد  حکومــت  افغانســتان؛  دولــت داری 
ربانــی، مرحلــۀ تشــدید؛ تدویــر شــورای حــل 
ــاد و  ــۀ جال آب ــای آن؛ جلس ــد و پیامده و عق
پیامدهــای آن؛ ســفر جنــرال دوســتم بــه کابــل 
ــکیل  ــه؛ تش ــه ترکی ــی ب ــتاد ربان ــفر اس و س
کودتــای شــورای هم آهنگــی و تدویــر جلســۀ 
ــن  ــل دوم ای ــده در فص ــای آم ــرات بحث ه ه

کتــاب انــد.
فصــل ســوم کتــاِب »احمدشــاه مســعود و 
ــای  ــامل بحث ه ــتاد«، ش ــۀ هش ــوالت ده تح
ــاله  ــا ســلطۀ پنج س ــور ت ــان از ظه چــون: طالب
بــر افغانســتان؛ تصــرف قندهــار؛ تصــرف 
هلمنــد، زابــل و غزنــی؛ تصــرف قنــدوز 
ــر  ــان ب ــرب طالب ــار و تق ــورای نظ ــط ش توس
ــا  ــع امریکایی ه ــرات؛ موض ــرف ه ــل؛ تص کاب
ــی- ــای سیاس ــتان؛ تاش ه ــۀ افغانس در قضی

نظامــی دولــت بــا مخالفــان و توظیــف مجــدد 
حکمتیــار بــه پســت صــدارت و ســقوط 

می باشــد.   جال آبــاد 
ــاب  ــن کت ــارم ای ــرادی در فصــل چه ــای م آق
ــه  ــا پرداخت ــن عنوان ه ــل ای ــه بحــث و تحلی ب
اقدامــات  کابــل؛  شــهر  ســقوط  اســت: 
ــۀ  ــای جامع ــان و نگرانی ه ــخت گیرانۀ طالب س
ــای  ــمالی و تاش ه ــردم ش ــام م ــی ؛ قی جهان
ــقوط  ــان و س ــا طالب ــک ب ــاد مل ــان؛ اتح طالب
شــمال؛ نخســتین قیــام مــردم شــمال در برابــر 
ــری  ــه رهب ــک ب ــرال مل ــاب جن ــان؛ انتخ طالب
جنبــش و ادامــۀ جنگ هــا بــا طالبــان؛ دور 
شــمال  در  طالبــان  تحــرکات  از  جدیــدی 
غفــوری  منصوبیــت  افغانســتان؛  مرکــز  و 
تاشــقرغان  پســت صــدارت؛ ســقوط  بــه 
و محاصــرۀ مزارشــریف؛ ســفر احمدشــاه 
حــزب  جنــگ  مزارشــریف؛  بــه  مســعود 
ــاد  ــف؛ اتح ــش در مزارشرس ــدت و جنب وح
ــکان و  ــح تاجی ــتقرار صل ــیعه؛ اس ــزاب ش اح
ــان. ــار و بدخش ــش در تخ ــۀ مده ــوع زلزل وق
ایــن  کتــاب  آخــر  و  پنجــم  فصــل  امــا 
آخریــن  دارد:  خــود  در  را  عنوان هــا 

ــان؛  ــت طالب ــه دس ــمال ب ــان ش ــقوط طالب س
ــان  ــی پناه گزین ــای فرهنگ ــکل گیری نهاده ش
ــی  ــی و سیاس ــع اجتماع ــتان؛ وض در تاجیکس
ــه ســقوط کــرد؛ تــاش  بامیــان؛ بامیــان چگون
ــماعیل  ــرار اس ــی؛ ف ــت نظام ــی و مقاوم سیاس
ــن  ــار؛ آخری ــان در قنده ــدان طالب ــان از زن خ
فشــار بــاالی تالقــان؛ طالبــان در تصــرف 

ــتۀ  ــن خواس ــد؛ کمتری ــاکام ماندن ــان ن بدخش
در  بــودا  مجســمه های  انفجــار  پاکســتان؛ 
بــه  بامیــان؛ احمدشــاه مســعود در گــذار 
تقویــت جبهــۀ  و  احیــا  حرکــت جدیــد؛ 
در  روزنامه نــگاران  آمــد  جمــع  نظامــی؛ 
شــهرک خواجــه بهاالدیــن؛ شــهادت ملکوتــی 
ــی  ــعود، تکانه ی ــهادت مس ــی و ش ــان مل قهرم

در تعویــض تاریــخ افغانســتان.
تحــوالت  تاریــخ  واقــع،  در  کتــاب  ایــن 
پیگیــری  را  هشــتاد  دهــۀ  در  افغانســتان 
می کنــد کــه شــهید احمدشــاه مســعود چهــرۀ 
اصلــی و متحــول کننــدۀ حــوادث ایــن مقطــع 

ــت. ــتان اس ــخ افغانس تاری
آقــای مــرادی موضوعــات آمــده در ایــن 
روایــت  زنجیره یــی  گونــۀ  بــه  را  کتــاب 
ــخصی و  ــت های ش ــتر از یادداش ــرده و بیش ک
خاطراتــش اســتفاده بــرده، چــون خــود ناظــر 
ــا  ــوده و حت ــادی از ایــن حــوادث ب بخــش زی
ــته  ــهم داش ــز س ــی نی ــکل گیری اتفاقات در ش
می تــوان  کــه  اســت  همین جــا  از  اســت. 
گفــت، کتــاِب »احمدشــاه مســعود و تحــوالت 
دهــۀ هشــتاد«، مســایل دســت اول را بــه 

ــت. ــه اس ــت گرفت روای
ایــن  پایانــی  آقــای مــرادی در برگ هــای 
و  پیشــبینی ها  اســت:  نوشــته  کتــاب 
رهبــری  بــه  مقاومــت  جبهــۀ  ایســتای  ها 
ــان، القاعــده  ــر طالب احمدشــاه مســعود در براب
و حامیــان  منطقه یــی و بین المللــی آنــان، 
ــه  ــعود ب ــی از مس ــر زنده ی ــت تصوی در حقیق
حیــث مبــارز خســته گی ناپذیر ضــد تروریســم 
و بنیادگرایــی را در رونــد مبــارزات ملــل جهان 
ــت و  ــرده اس ــت ک ــش و ثب ــتان نق و افغانس
ــه  ــه س ــکن ک ــوالِت استخوان ش ــن تح ــا ای ب
ــد،  ــا مســتولی گردی ــات مــردم م ــر حی دهــه ب
چهره هــای فراوانــی را به وجــود آورد کــه 
در صــدر آنــان، مســعود نه تنهــا بــه نــام شــیر 
پنجشــیر مشــهور گردیــد، بلکــه تصویــر خــود 
را در ســکۀ زمانه هــا بــه حیــث قهرمــان ملــی 

ــر زد. ــه نق ــتان جاودان افغانس
تحــوالت  و  مســعود  »احمدشــاه  کتــاِب 
ــوادث  ــازی ح ــرای مستندس ــتاد« ب ــۀ هش ده
عکس هــای را نیــز در خــود جــا داده، امــا 
ــه محتویــات  ــا توجــه ب ــاب ب صفحه آرایــی کت
آن مرغــوب و حرفه یــی نیســت. مــورد دیگــر 
ــاب  ــن کت ــاپ ای ــه بازچ ــاز ب ــه نی ــم این ک ه
زیــاد اســت و امیــد بــا برگ آرایــی و ویرایــش 
تــازۀ بازچــاپ، ایــن کتــاب بــه دســترس 
ــرد. ــرار گی ــتان ق ــخ افغانس ــدان تاری عاقه من

 

ــن در  ــدود ۳۰۰ ت ــته ح ــاه گذش ــش م در ش
هــرات دســت بــه خودکشــی زده انــد و از 
از  را  تــن جان هــای  خــود  ایــن رقــم 1۰ 
ــال  ــاه س ــم در 1۲ م ــن رق ــد. ای ــت داده ان دس
ــان  ــه ۲۰ تن ش ــید ک ــن می رس ــه ۷۰۰ ت ــار ب پ

جان هــای خــود را از دســت داده بودنــد.
محمدرفیــق شــیرزی، ســخنگوی شــفاخانۀ 
حوزه یــی هــرات می گویــد کــه رایج تریــن 
خودکشــی  بــرای  افــراد  ایــن  روش هــای 
مســمومیت، بــه دارآویختــن و خودســوزی بوده 
ــد  ــد، 8۰ درص ــیرزی می گوی ــای ش ــت. آق اس

ایــن رقــم زنان انــد و ۲۰ درصــد مــردان.
ازدواج هــای  خانواده گــی،  خشــونت های 

فقــر  و  بی ســوادی  زیرســن،  و  اجبــاری 
ــد خودکشــی در  ــم بلن ــل رق اقتصــادی از دالی

می شــوند. خوانــده  هــرات 
جیانــی فرهــاد، ســخنگوی والــی هــرات 
را  برنامه هایــی  محلــی  ادارۀ  کــه  می گویــد 
بــرای کاهــش آمــار خودکشــی در ایــن والیــت 

می کنــد. راه انــدازی 
جامعه شناســی  اســتاد  کاوه،  علی احمــد 
بنیــاد  بــر  می گویــد،  هــرات  دانشــگاه  در 
پژوهش هــا بیشــتر خودکشــی ها در هــرات 
ناشــی از مشــکات خانواده گــی، بــی کاری، 
شکســت های عاطفــی و عشــقی و نگرانــی 
ــرای کاهــش  ــد کــه ب اســت. او پیشــنهاد می کن
بایــد  ایــن والیــت  در  رقــم خودکشــی ها 
ــد و در ایــن زمینــه  ــی کاری کاهــش یاب آمــار ب

آگاهی دهــی انجــام شــود.

300 مورد اقدام به خودکشی در 6 ماه در هرات

هارون مجیدی


