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احتمـال  از  سـنا  مجلـس  اعضـای  شـماری 
تقاعـد هـزاران افسـر نظامی به دولت هشـدار 
داده و ایـن تصمیـم را بـرای امنیـت کشـور 

خطرنـاک توصیـف کردنـد.
اعضـای مجلـس سـنا همچنیـن ایـن تصمیـم 
حکومـت را خالف قانـون ذاتی امور افسـران 

نظامـی عنـوان کردند.
عبـداهلل قرلـق یـک عضـو مجلس سـنا گفت: 
»ریفـورم جدیـدی کـه حکومـت قـرار اسـت 
نظامـی روی دسـت گیـرد  افسـران  درمـورد 
عواقـب بـدی بـرای کشـور دارد؛ بر بنیـاد این 
تصمیـم ژنراالن نظامی افغانسـتان بعد از سـن 
50 سـاله گی تقاعـد داده می شـوند در حالـی 
کـه یـک تـورن امریـکا تـا 70 سـاله گی کار 

می کنـد«.
آقـای قرلـق افـزود کـه افسـران جـوان تجربه 
کافـی ندارنـد و نمی توانند امور نظامی کشـور 

را به درسـتی مدیریـت کنند.
گاللـی اکبـری دیگـر عضـو سـنا هـم گفـت: 
جمهـور،  رییـس  جدیـد  فرمـان  »براسـاس 
ژنـراالن در اوج تجربـه بـه تقاعـد سـوق داده 
می شـوند و ژنـراالن جـوان نمی تواننـد جـای 

خالـی آنـان را پـر کننـد«.
خانـم اکبـری افزود کـه اگر این کار از سـوی 
حکومـت عمـل شـود، نظـام افغانسـتان فلـج 

شـد. خواهد 
سـمیع فیصـل منشـی مجلس سـنا نیـز گفت: 
»تصمیـم اخیـر دولت مبنـی بر تقاعـد هزاران 
افسـر نظامی خـالف قانون ذاتی امور افسـران 

نیـز مـی باشـد زیرا ایـن تصمیم بـدون آوردن 
تعدیـل در ایـن قانون گرفته شـده اسـت«.

آقـای فیصـل خاطرنشـان کرد که ایـن تصمیم 
حکومـت، کشـور را بـا بحـران کمبـود کادر 

نظامـی مواجـه خواهد سـاخت.
از  و  خوانـد  عجوالنـه  را  تصمیـم  ایـن  او 
حکومـت خواسـت کـه در ایـن تصمیـم خود 

تجدیـد نظـر کنـد.
در همیـن حـال، فضل هـادی مسـلم یار رییس 
مجلـس سـنا نیـز تاکیـد کـرد کـه اگـر ایـن 
تصمیـم خـالف قانـون امـور ذاتـی افسـران 
نظامـی گرفتـه شـود، در برابـر آن می ایسـتد و 

از قانـون دفـاع مـی کنـد.
گفتـه می شـود، اخیـراً رییـس جمهـور غنـی 

فرمانـی را صـادر کـرده اسـت کـه بر اسـاس 
آن افسـران نظامـی بـاالی سـن 48، 50 تـا 55 
سـال تـا 18 مـاه دیگـر بـه تقاعـد سـوق داده 

شـد. خواهند 
فرمـان  ایـن  از  بیشـتری  جزئیـات  هرچنـد 
منتشـر نشـده امـا، واکنش هـای زیـادی را بـه 
ویـژه در شـورای ملـی بـه راه انداخته اسـت.

روز گذشـته مجلـس نماینـدگان نیـز بـا ایـن 
تصمیـم حکومـت مخالفـت کـرد.

گفتـه  جمهـوری  ریاسـت  حـال،  همیـن  در 
اسـت کـه قانـون ذاتـی امـور افسـران نیـاز به 
تعدیـل دارد امـا تاکیـد کـرده کـه معلومـات 
بیـرون داده شـده در ایـن مورد کامـل نبوده و 

ایـن زمینـه بی مـورد اسـت. نگرانی هـا در 

ابوبکر صدیق
پروفیســور مایــکل بــری، اســتاد دانشــگاه 
برجســتۀ  پژوهشــگر  و  امریــکا  پرینســتون 
جهــان اســالم روز دوشــنبه )20 ســنبله( در 
نشســتی در بنیــاد شــهید مســعود، دربــارۀ ابعــاد 
شــخصیت شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان 

ــرد.  ــخنرانی ک ــتان س ــی افغانس مل
از  تــن  صدهــا  کــه  نشســت  ایــن  در 
روزنامه نــگاران  و  فرهنگیــان  دانشــجویان، 
حضــور داشــتند، پروفیســور مایــکل بــری 
ــاه  ــهید احمدش ــخصیت ش ــه ش ــاره ب ــا اش ب
مســعود قهرمــان ملــی افغانســتان گفــت: شــهید 
مســعود در زمــان جهــاد در برابــر اشــغال 
مقاومــت در  شــوروی هم چنــان در وقــت 
برابــر تروریســم ایســتاده گی کــرد تــا عدالــت، 
ــود. ــن ش ــتان تأمی ــت و آزادی در افغانس امنی
آقــای بــری افــزود: در آن زمــان، مــا و دوســتان 
ــوق  ــاع از حق ــاد دف ــی و نه ــه یی، آلمان فرانس
بشــر، مــواد غذایــی و مــواد اولیــه پزشــکی را 
ــم، در  ــال می دادی ــگ زده انتق ــق جن ــه مناط ب
ایــن وقــت بــه مــن فرصــت بــرای آشــنا شــدن 

بــا »آمــر صاحــب« فراهــم شــد. 
آقــای بــری گفــت کــه »شــهید مســعود، بــرای 
ــرای  ــه ب ــرد؛ ن ــارزه می ک ــت مب ــن عدال تأمی
مقــام و منزلــت خــود«. مســعود طــرف دار 
ایجــاد تفرقــه میــان پشــتون، تاجیــک ، ازبیــک، 
هــزاره و ... نبــود. هم چنــان، نمی خواســت 
ــان مذاهــب ســنی و شــیعه نفــاق دامــن زده  می

شــود.
پــرو فیســیور بــری می گویــد: »آمــر صاحــب« 
ترقــی و بازســازی افغانســتان را مســوولیت 
خــود و شــهروندان افغانســتان می دانســت کــه 
ــد.   ــل نباش ــی  دخی ــت  خارج ــچ  دس در آن هی
کــه  می گفــت  مســعود  »شــهید  افــزود:  او 
ــه  ــت، ب ــتقل اس ــور مس ــک کش ــتان ی افغانس
ــه  ــم ک ــدرت  خارجــی اجــازه نمی دهی ــچ ق هی
ــد و  ــت درازی کن ــور دس ــن کش ــاک ای ــه خ ب
میــان اقــوام تفرقــه ایجــاد نمایــد. خدمــت بــه 
ــان  ــی می ــدت و همدل ــاد وح ــتان، ایج افغانس
اقــوام افغانســتان اســت. بــدون وحــدت و 
همدلــی، انکشــاف و پیشــرفت در ایــن کشــور 

ــت«.  ــر نیس ــکان پذی ام
آقــای مایــکل بــری تأگیــد کــرد: تأمیــن 
وحــدت میــان شــهروندان افغانســتان، از دســت 
ــن  ــان شــهروندان ای ــه می درازی و ایجــاد تفرق

کشــور جلوگیــری می کنــد. 
ــردم  ــه م ــه خدمــت ب ــاوردارد ک ــری ب ــای ب آق
ــه 3 ــه صفح ــن وحــدت...          ادام و تأمی
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ــی از  ــر یک ــار رهب ــن حکمتی ــه گلبدی از روزی ک
شــاخه های حــزب اســالمی وارد کابــل شــده، 
ــر دیگــر صحبت هــای غیرمســووالنه اش،  افــزون ب
ملــی  ترمینولــوژی  بــه  پیگیرانــه  به صــورِت 
چســپیده و از همــه بدتــر کــه در برخــی مواقــع در 
مــورد کاربــرد واژه گان یــک زبــاِن مشــخص ابــراز 
ــام داده  ــک انج ــانه و مضح ــای غیرکارشناس نظره

ــت.  اس
پرســش ایــن اســت کــه آیــا وظیفــۀ یــک حــزب 
جامعــه  یــک  در  زبانــی  بحث هــای  سیاســی، 
ــی  ــزب سیاس ــک ح ــوولیتی ی ــه مس ــت؟ چ اس
آن گونــه کــه خــود ادعــا می کنــد ـ حــاال بــدون در 
نظرداشــِت صحت وســقِم چنیــن ابــراز نظرهایــی ـ 
می توانــد در قبــال زبــان و کاربــرد واژه گان داشــته 
باشــد؟ چــرا آقــای حکمتیــار و همراهــاِن او در این 
ــِت  ــران وضعی ــن نگ ــالمی چنی ــزب اس ــاخۀ ح ش
و  واژه گان  به کارگیــری  نــوع  و  فارســی  زبــان 
ــن  ــد؟ ای ــوراِن آن ان ــوی گویش ــات از س اصطالح
ــن  ــای ای ــرای اعض ــد ب ــا می توان ــا حت ابرازنظره
ــای  ــا اعض ــد. آی ــوال برانگیز باش ــم س ــزب ه ح
ــار از خــود  ــای حکمتی حــزب اســالمِی شــاخۀ آق
ــن  ــه چنی ــان، یک تن ــرا رهبرش ــه چ ــیده اند ک پرس

ــی رود؟  ــی م ــِگ زبان ــه جن ب
شــخص آقــای حکمتیــار تا به حــال در چنــد مورد 
ــه اســت  ــان فارســی گفت ــی در مــورد زب حرف های
ــی  ــی و زبان شناس ــگاه علم ــچ پای ــا هی ــه نه تنه ک
نــدارد، بــل به صــورِت بســیار ســطحی و مضحــک 
ــه  ــت. ب ــن درآوردی اس ــاِی م ــه و حرف ه مغالط
ــی«  ــاِن »فارس ــار زب ــای حکمتی ــال، آق ــۀ مث گون
را  آن  و  می خوانــد  »دری«  زبــاِن  را  افغانســتان 
چیــزی جــدا از زبان هــای فارســی در ایــران و 
ــن  ــه ای ــی ک ــد. در حال ــوان می  کن ــتان عن تاجیکس
ــی  ــی و تاریخ ــۀ علم ــچ ریش ــازی هی ــوع جداس ن
نــدارد و نــه هــم کســی می توانــد کــه ایــن 
کنــد،  عنــوان  مســتقل  زبان هــای  را  زبان هــا 
مگــر این کــه آن هــا را گویش هــای مختلــِف از 
ــا در  ــی حت ــن تفاوت های ــد. چنی ــان بدان ــک زب ی
ــای  ــی در جغرافی ــان فارس ــای زب ــان گویش ه می
افغانســتان قابــل شــناخت اســت. بــه گونــۀ مثــال، 
در مناطــق مختلــِف افغانســتان از بدخشــان و تخــار 
گرفتــه تــا مــزار و ســمنگان و هــرات و بســیاری از 
والیت هــا و مناطــق کشــور کــه بــه زبــان فارســی 
ــن  ــی از ای ــای مختلف ــد، گویش ه ــخن می گوین س
ــن  ــِم ای ــرای فه ــا ب ــی حت ــان وجــود دارد. گاه زب
ــی  ــرد برخ ــه کارب ــت ک ــاز اس ــا نی ــوع گویش ه ن

ــود. ــح داده ش واژه گان توضی

 در همیــن حــال، حتــا در یــک محــدودۀ کوچــِک 
گویش هــای  انــواع  می توانیــم  جغرافیایــی، 
ــای آن  ــه معن ــن ب ــان را شــاهد باشــیم. ای ــک زب ی
ــای  ــا زبان ه ــن گویش ه ــه ای ــد ک ــوده نمی توان ب
ــاِن  ــده از یــک زب ــد برآم ــد و نمی توانن مســتقلی ان

ــادر باشــند.  م
زبــان فارســی در طــول تاریــخ پُربــار خــود، یکــی 
از زبان هــای رایــج در منطقــه و حتــا فراتــر از 
ــارِف  ــاد مع ــن ایج ــته ضم ــوده و توانس ــه ب منطق
بــزرگ و عظیــم، کشــورهای زیــادی را بــه یکدیگر 
پیونــد دهــد. زبــان فارســی شــاید در حــال حاضــر 
ــتان  ــران و تاجیکس ــتان، ای ــمی افغانس ــان رس زب
شــمرده شــود، ولــی حــوزۀ تأثیرگــذاری و شــمار 
ــترده تر از  ــر و گس ــیار بزرگ ت ــوران آن، بس گویش

ایــن ســه کشــور مشــخص اســت. 
ــِخ  ــول تاری ــان فارســی در ط ــب دیگــر، زب از جان
ــده  ــا مان ــِی به ج ــناد تاریخ ــه اس ــا ب ــود و بن خ
ــه  ــواره ب ــه هم ــد ک ــان می ده ــان، نش ــن زب از ای
اســت.  می شــده  شــناخته  متفاوتــی  نام هــای 
فارســی، فارســی دری و پارســی از مهم تریــن 
نام هــاِی ایــن زبــان در طــول تاریــخ آن بــوده و در 
آثــار شــاعران و نویســنده گان آن بــه همیــن نام هــا 
شــناخته شــده اســت. دلیــل چنیــن نام هایــی هــم 
کامــاًل مشــخص اســت و می تــوان بــا مراجعــه بــه 
ــود  ــه وج ــن زمین ــه در ای ــته هایی ک ــار و نوش آث

ــرد.  ــی حاصــل ک ــا آگاه ــد، از آن ه دارن
ایــن نوشــته بــه هیــچ صــورت ادعــای بحث هــای 
ــدارد،  زبان شناســی و تاریخــی را در ایــن حــوزه ن
بحــث اصلــی در ایــن نوشــته ایــن اســت کــه چــرا 
آقــای حکمتیــار و دوســتاِن او چنیــن غیرمســووالنه 
ــت  ــتان صحب ــی در افغانس ــان فارس ــورد زب در م
بســیار  کــه  صحبت هایــی  آن هــم  می کننــد، 
ــی  ــه دور از هنجارهــای علمــی و زبان ناشــیانه و ب
اســت. شــاید بــرای برخــی از هــواداراِن متعصــب 
ــی خوشــایند  ــن صحبت های و کم ســوادِ آن هــا چنی
و زیبــا باشــد، کــه دلیــل چنیــن امــری نیــز کامــاًل 
مشــخص اســت؛ ولــی انــکار نمی تــوان کــرد کــه 
ــخنان  ــه س ــی این گون ــای علم ــوزۀ بحث ه در ح
و اظهارنظرهــا حتــا قابــل توجــه و پرداختــن هــم 
ــه ُمصــر  ــا کســی ک ــا می شــود ب ــاًل آی نیســتند. مث
اســت ماســت ســیاه اســت، کســی بحــث کنــد کــه 

نخیــر ماســت ســفید اســت!
زمانــی کارل پوپــر یکــی از معروف ترین فیلســوفان 
قــرِن گذشــته می گفــت، انســان ها وقتــی در مــوارد 
ــزاع و جنجال هــای لفظــی  ــا یکدیگــر ن مختلــف ب
می کننــد کــه در آن حوزه هــا مطمیــن نیســتند کــه 

ــن  ــۀ ای ــه گفت ــه ب ــان درســت باشــد، ورن حرف ش
ــوا  ــی دع ــا کس ــد ب ــس نمی آی ــچ ک ــوف هی فیلس
ــش  ــل ش ــه ب ــار ن ــد دو و دو چه ــه بگوی ــد ک کن
ــه دو و دو  ــد ک ــی باش ــی مدع ــر کس ــود. اگ می ش
شــش می شــود، بــه ایــن معناســت کــه ایــن فــرد 
ــار  ــا بیم ــد و ی ــی نمی دان ــم ریاض ــزی از عل چی
ــن کســی بحــث و  ــا چنی ــد ب ــی اســت و نبای روان
ــد  ــه نمی خواه ــی ک ــم وقت ــرد، آن ه ــو ک گفت وگ
ــته  ــول داش ــتی را قب ــرِف درس ــق و ح ــچ منط هی

باشــد. 
ــم  ــتاِن او ه ــار و دوس ــای حکمتی ــای آق حرف ه
ــِف  ــن تعری ــان فارســی مشــمول همی ــورد زب در م
کارل پوپــر از مســایل علمــی می شــود. آن هــا نیــز 
هیــچ حــرِف منطقــی و درســتی در ایــن خصــوص 
نمی زننــد کــه کســی بیایــد و بــا آن هــا بحــث کنــد. 
ــد  ــی می آم ــار کس ــای حکمتی ــای آق ــه ج ــر ب اگ
ــه  ــی زد ک ــی م ــی حرف های ــان فارس ــورد زب در م
حرفــه اش زبان شناســی بــود، آن وقــت می شــد 
ــرد  ــتدالل و بحــث ک ــن شــخصی اس ــا چنی ــه ب ک
و نــه بــا کســی کــه یــک حــرِف درست وحســابی 
هــم در عرصــۀ زبــان و زبان شناســی نمی دانــد 
ایرانــی  واژۀ  »راهبــرد«  کــه  مثــاًل می گویــد  و 
ــد در افغانســتان از آن اســتفاده کــرد.  اســت و نبای
دیگــر  زبان هــای  در  کــه  نمی داننــد  ایشــان 
چــه اتفاق هایــی می افتـــد و روابــط زبانــی و 
میان زبانــی تــا چــه حــد گســترده و عمیــق اســت. 
زبــان انگلیســی بــا همــۀ عظمــت و اعتبــار خــود، 
هزارهــا واژۀ دیگــر را از زبان  هــای دیگــر وام 
ــزاران  ــان ه ــن زب ــنده گان ای ــت، نویس ــه اس گرفت
واژۀ نــو را بــر مبنــای اساســاِت زبان شناســی 
ــه  ــن ب ــخ گفت ــرای پاس ــان ب ــن زب ــات ای و مقتضی
نیازهای شــان درســت کرده انــد. مگــر می شــود 
زبــان را از حرکــت بازداشــت و گفــت نبایــد فراتــر 

ــرود؟! ــش ب ــه هســت، پی ــزی ک از چی
بی بی ســی  در  زمانــی  کــه  دوســتانم  از  یکــی 
فارســی کار می کــرد برایــم قصــه کــرد کــه روزی 
ــا مجــاور  ــی ب ــایل زبان ــورد مس ــتم در م می خواس
احمدزیــار کــه در لنــدن زنده گــی می کنــد و 
یکــی از زبان شناســان بــه نــام افغانســتان اســت، از 
راه تلیفــون گفت وگــو داشــته باشــم. ایــن دوســت 
ــرای  ــم ب ــه حرف های ــل این ک ــه دلی ــد ب می افزای
آقــای زیــار حساســیت برانگیز نشــود، برایــش 
ــما  ــا ش ــان دری ب ــه زب ــم ب ــه می خواه ــم ک گفت
ــن دوســت،  ــۀ ای ــه گفت ــم. ب ــته باش ــه داش مصاحب
ــه  ــت ک ــد و گف ــفته ش ــار برآش ــای زی ــان آق ناگه
ــت را  ــامِ زبان ــوز ن ــتی و هن ــم هس ــی زبان ه فارس
ــه  ــام دارد و ب ــی ن ــان، فارس ــن زب ــی. ای نمی دان
ــام هــم در جهــان معــروف شــده اســت،  همیــن ن
ــر  ــی دیگ ــرای آن نام ــه ب ــت ک ــاز نیس ــما نی ش
ــازید  ــرگردان بس ــان را س ــردم جه ــد و م بگذاری
ــه  ــی ک ــت. زبان ــی اس ــه زبان ــر چ ــن دیگ ــه ای ک
در ایــران، تاجیکســتان و افغانســتان بــه آن ســخن 
گفتــه می شــود، یــک زبــان اســت ولــی بــه دالیــِل 
ــی  ــای متفاوت ــه نام ه ــه ب ــده ک ــالش ش ــی ت سیاس

ــود.  ــناخته ش ش
ایــن ســخِن یــک زبان شــناِس پشــتوزبان در مــورد 
ــد و  ــار بیای ــای حکمتی ــاال آق ــت. ح ــی اس فارس
بگویــد کــه زبــان فارســی بــا زبــان دری فــرق دارد! 
ــی  ــه متک ــتر از آن ک ــار بیش ــای حکمتی ــث آق بح
باشــد،  زبان شناســی  و  علمــی  داده هــای  بــر 
ــای  ــه هدف ه ــه ب ــت ک ــی اس ــث سیاس ــک بح ی
مشــخصی، آن هــم بــرای ایجــاد تقابل هــای قومــی 
و زبانــی در کشــور دامــن زده می شــود. آقــای 
ــه  ــد ک ــم نمی دان ــا ه ــد و ی ــا می دان ــار ی حکمتی
ــرد  ــی و کارب ــان فارس ــورد زب ــش در م حرف های
ــًا  ــا یقین ــدارد، ام ــی ن ــای علم ــچ مبن واژه گان هی
ــه  ــد ک ــالش می کن ــری ت ــای دیگ ــرای هدف ه ب
ــن بحث هــا در جامعــه داغ نگــه داشــته شــوند. ای
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سیاســت نیــز هماننــد ســایر عرصه هــای زنده گــی انســانی، عرصــۀ 
ــچ  ــدان سیاســت، هی ــان اســت. در می فرصت هــا و تهدیدهــاِی توام
شــانس و امتیــازی همیشــه گی نیســت؛ همان طــور کــه هیــچ خطــر 
ــق  ــر موف ــک بازیگ ــد. ی ــی باش ــد پایان نیافتن ــدی نمی توان و تهدی
ــی  ــتثنایی و بعضــًا تصادف ــای اس ــد از فرصت ه ــدان سیاســت بای می
ــا  ــن فرصت ه ــه روزی ای ــد ک ــرداری کن ــرض بهره ب ــن پیش ف ــا ای ب
پایــان می پذیرنــد و در آن هنــگام نبایــد پُل هــای پشــِت ســر 

شکســته و راه هــای بدیــل مســدود باشــد.
در روزهــا و هفته هــای اخیــر بــا توجــه بــه اخبــار و معــادالِت تــازه  
شــکل گرفته چنیــن احســاس می شــود کــه دورۀ فرصت هــای 
طالیــی پاکســتان در نظــام بین الملــل و در محــورِ افغانســتان به ســر 
ــه چهــل ســال کامروایــی  رســیده و ایــن کشــور پــس از نزدیــک ب
و سیاســت گرِی خودمحورانــه در منطقــه، در تنگنــا و تعلیقــی 
ــازۀ امریــکا در جنــوب  خودکــرده قــرار گرفتــه اســت. اســتراتژی ت
آســیا و افغانســتان، اعــالم مواضــع گــروه بریکــس در مــورد مبــارزۀ 
قاطــع بــا تروریســم و حمایت گــران آن، نشــرات رســانه های 
معتبــر و موثــِر غربــی پیرامــون نقــش پاکســتان در ترویــج تروریســم 
ــارکت  ــورای مش ــت ش ــن نشس ــترک دومی ــۀ مش ــراً اعالمی و اخی
اســتراتیژیک افغانســتان و هنــد و بــه تعقیــِب آن، ســرگردانی وزارت 
ــن  ــا ای ــه ب ــور در مقابل ــن کش ــرِی ای ــتگاه تصمیم گی ــه و دس خارج
مــوج مخالــف، ایــن تنگنــا و تعلیــق را بــه بهتریــن شــکل توضیــح 

می دهــد. 
سیاســت مداران هنــدی در نشســت شــورای مشــارکت اســتراتیژیک 
افغانســتان و هنــد تاکیــد کردنــد کــه هــر دو کشــور از روابــط مثمــر 
و دوســتانه برخــوردار بــوده و هنــد از یــک افغانســتاِن واحــد، دارای 
حاکمیــت، دموکراتیــک، صلح آمیــز، پایــدار، مرفــه و کثرت گــرا 
حمایــت می کنــد. همچنیــن آن هــا خواهــان ختــم »حمایــت 
ــه  ــا ب ــش کمک ه ــه افزای ــی« از تروریســتان شــدند و نســبت ب دولت
نیروهــای امنیتــی افغانســتان تعهــد ســپردند. دهلــی جدیــد پنجصــد 
ــواده و  ــای خان ــه اعض ــتری را ب ــع ماس ــی در مقط ــیۀ تحصیل بورس
ــی افغانســتان  ــی و نیروهــای امنیت ــاع مل ــارب شــهدای وزارت دف اق
ــرا  ــه اج ــتان ب ــعه یی را در افغانس ــروژۀ توس ــرده و 116 پ ــا ک اعط
ــی،  ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــط بازرگان ــترش رواب ــر گس ــذارد و ب می گ

ــد.  ــد می کن ــور تأکی ــان دو کش ــی می ــی و اجتماع نظام
ــه پاکســتان به شــدت  ــرد ک ــی صــورت می گی ــات درحال ــن اقدام ای
در تــالش مهــار فشــار ایــاالت متحــده امریــکا در قالــب میدان دهــی 
بــه هنــد در افغانســتان و منطقــه می باشــد. بــر بنیــاد اســتراتژی تــازۀ 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــش می یای ــتان افزای ــد در افغانس ــش هن ــکا، نق امری
می رســد کــه نزدیکــی هنــد و امریــکا در مســألۀ افغانســتان، بــا مفــاد 
ــارکت  ــورای مش ــت ش ــن نشس ــه در دومی ــورت گرفت ــداِت ص تعه
اســتراتیژیک افغانســتان و هنــد کلیــد خــورده و حساســیِت باالیــی را 

ــرده اســت.  ــِب اســالم آباد ایجــاد ک در جان
البتــه هندی هــا پیــش از ایــن نیــز در حوزه هــای مختلــف بــا 
آب گــردان  بندهــای  ســاخت  کرده انــد.  همــکاری  افغانســتان 
از مهم تریــن پروژه هــای  و احــداث ســاختمان شــورای ملــی 
ــا و  ــون کمک ه ــا اکن ــت. ام ــوده اس ــتان ب ــد در افغانس ــی هن عمران
ــعه یِی  ــی و توس ــای زیربنای ــای بیشــتر و اجــرای پروژه ه همکاری ه
ــم  ــتوانۀ »خت ــزارۀ پُرپش ــپ و گ ــبِز ترام ــراغ س ــا چ ــمارتر ب پُرش
ــان و  ــوازن می ــر از شکســِت ت ــی از تروریســتان«، خب ــت دولت حمای

ــد.  ــتان می ده ــد در افغانس ــِع هن ــه نف ــتان ب ــد و پاکس هن
ــژه  ــی به وی ــارهای بین الملل ــی فش ــالش تالف ــتان در ت ــون پاکس اکن
ــازه  ــِی ت ــاالت متحــدۀ امریکاســت. فشــارهای بین الملل از ســوی ای
ــۀ  ــی از جامع ــش کالن ــِت بخ ــتان، حمای ــر پاکس ــه ب ــکل گرفت ش
جهانــی را بــه دنبــال دارد؛ چــرا کــه کشــورهای قدرتمنــد اروپایــی 
همه گــی هم پیمــان ایــاالت متحــده در بازی هــای جهانی انــد و 
ــدام  ــر ک ــز ه ــادی نی ــور اقتص ــورهای نوظه ــس و کش ــروه بریک گ
چندیــن کشــورِ دیگــر را بــه لحــاظ سیاســی و اقتصــادی زیــر شــعاع 

ــد.  دارن
ــد  ــن و بع ــه چی ــتان ب ــۀ پاکس ــر خارج ــه آصــف، وزی ــفر خواج س
ــه  ــنبه( ب ــردا )چهارش ــاالً ف ــه و احتم ــه ترکی ــر ب ــران و بعدت ــه ای ب
ــه منظــور کاســتن از  مســکو برخاســته از جدیــِت ایــن فشــارها و ب
بــارِ اتهامــات و نجــات از تنگنــا و تعلیــق و بالتکلیفــی اســت. ایــن 
ــس  ــو بریک ــورهای عض ــر کش ــه اوالً اکث ــت ک ــا درحالی س تالش ه
نســبت بــه اســالم آباد تصویــر مطلوبــی ندارنــد و ثانیــًا بــرای چیــن 
دفــِع خطــِر ورود تروریســم بــه مناطــق مسلمان نشــینش بــر دوســتی 

ــا پاکســتان، ارجحیــِت بســیار بیشــتری یافتــه اســت. ب
 کشــورهای منطقــه ماننــد ایــران و روســیه نیــز یــا از سیاســت های 
ــایِل  ــا و مس ــر بازی ه ــا درگی ــد و ی ــی ندارن ــالم آباد دِل خوش اس
مهم تــری از دوســتی بــا یــک کشــور و همســایۀ بدنــام انــد. 
ــت  ــش رف ــالم آباد پی ــا اس ــگ ب ــرز جن ــا م ــته ت ــال گذش ــران س ای
ــن  ــا ای ــی ب ــِی  جدی ی ــرزی و امنیت ــای م ــز تنش ه ــون نی و هم اکن
ــتان  ــا پاکس ــکا را ب ــز امری ــعودی هرگ ــتان س ــور دارد. عربس کش
ــدی  ــاید متح ــه ش ــان، ترکی ــن می ــرد. در ای ــد ک ــه نخواه معاوض
ــره در راه  ــِت انق ــا ظرفی ــد، ام ــتان باش ــرای پاکس ــبه ب ــل محاس قاب
ــه تحلیــل  تحقــِق آرمان هــای اردوغــان در منطقــه و جهــان چنــان ب
ــه دســتگیری از  ــن لحظــات دشــوار ب ــد اســت در ای ــه بعی ــه ک رفت

ــد. ــدام کن ــان اق ــورِ جه ــن کش بدنام تری
پاکســتان چهل ســال بی محابــا از خشــونت پروری و ویرانــی در 
افغانســتان تغذیــه کــرده و قویــًا بــه نظــر می رســد کــه اکنــون بهــای 

بی انصافی هــای سیاســِی خــود را می پــردازد.

خودکرده را تدبیر نیست!
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 نُهــم ســپتمبِر 2001، خبــر شــهادتت دنیــا را 
ــرا  ــاک ت ــخصیِت پ ــه ش ــانی ک ــکان داد و کس ت
می شــناختند، روزهــا در ایــن ســوگ اشــک 
ریختنــد. مــن نیــز شــریک ایــن غــم بــودم و بدون 
ــنایی  ــان آش ــاران نزدیک ت ــما و ی ــا ش ــه ب این ک
شــخصی داشــته باشــم، بــا ابــراز احساســات پاکم 
ــرای خوشــنودی  ــه ســرودم و ب ــرای شــما مرثی ب
ــد دعــا کــردم  ــار خداون ــه درب ــاک شــما ب روح پ

ــاد.« ــارت ب ــدا ی ــارت باد-خ »خدای
شــما در کنــار همــه شــهیدان مؤمــن و پــاک 

ــی ها و  ــه خوش ــد ک ــردی بودی ــرزمین، ف ــن س ای
ــد.  ــی کردی ــان قربان ــرای مردم ت ــان را ب آرزوهای ت
مــن ایــن مرثیــه را بــه تاریــخ دهــم ســپتمبر 2001 
اجــرا و بــرای خانــوادۀ گرامــی شــما، فرزنــدان و 
ــا  ــی برخی ه ــردم. ول ــه ک ــت داران تان هدی دوس
ــما درک  ــر ش ــرا در براب ــاک م ــاس پ ــن احس ای
نکردنــد و حتــا مــورد مالمــت مخالفــان شــما نیــز 

ــم . ــرار گرفت ق
یکی گفت، این مداح است؛

دیگری گفت، عضو این تنظیم است؛
ــرمایه  ــول و س ــر پ ــت، او را در براب ــری گف دیگ

ــد؛ ــی کن ــا مداح ــد ت ــفارش داده ان س
آمرصاحب!

ــت  ــر دریاف ــه خاط ــودم، ب ــداح می ب ــن م ــر م اگ
مقــام و منزلــت در وصــف آقــای جــورج بــوش 
ــل  ــا مث ــردم ت ــی می ک ــرزی مداح ــای ک ــا آق و ی
برخی هــا صاحــب مقــام و منزلــت می شــدم. 
امــروز مــن برخــالف کســانی کــه بــا اســتفاده از 
ــاک شــما صاحــب ثروت هــای هنگفــت و  ــام پ ن
ــن  ــد، کوچک تری ــی گردیدن ــت دنیای ــام و منزل مق
ــا  ــاک شــما نکــرده ام و حت ــام پ ــتفاده از ن سوءاس
ــه تجــارت سیاســی و  ــن مرثی ــا ای ــه ب کســانی ک
اقتصــادی کردنــد، بــه حرمــت نــام پــاک شــما در 
برابرشــان ســکوت اختیــار کــردم و مــردم شــریف 

مــا از ایــن موضــوع آگاهــی کامــل دارنــد.
لطفــًا جفــای زمانــه را در برابــر خویــش و یــاران 
ــار دارم  ــن افتخ ــد. م ــده بگیری ــتین تان نادی راس
کــه ایــن مرثیــه بــه عنــوان ترانــۀ حماســی بــرای 

ــودِ شــما مانــدگار گردیــد. یادب
مرد آمدی و مردانه رفتی

نخل جوانی ات را شکستی
در ره دین در نجات مردم

خدا یارت باد، خدا یارت باد
روح شــما شــهیدان مؤمــن و پــاک ایــن ســرزمین 

خوشــنودباد.

ــا  ــان ب ــرایطی که طالب ــی در ش ــان مل قهرم
حکومــت مجاهدیــن درگیــر جنــگ بــود، 
ــان گذاشــت کــه  ــی را بنی دانشــگاه البیرون
نهادهــای  معتبرتریــن  از  یکــی  امــروز 
ــت. ــتان اس ــی در افغانس ــی و تحصیل علم

محمدعلــم ایزدیــار معــاون مجلس ســنا در 
محفــل بزرگداشــت از ســال روز شــهادت 
قهرمــان ملــی و هفتــه شــهید کــه از ســوی 
دانشــجویان دانشــگاه شــهید اســتاد ربانــی، 
روز گذشــته دوشــنبه 20 ســنبله/ شــهریور، 
ــا  ــود، ب ــده ب ــت ش ــی داش ــل گرام در کاب
تاکیــد برایــن مطلــب گفــت:  شــهید 
ــه آمــوزش  ــن شــرایط ب مســعود در بدتری

ــرد. ــر می ک فک
بــه گفتــه ایزدیــار: مســعود تنهــا بــه 
جنــگ نمی اندیشــید، بــل بــه مســایل 
توجــه  قضایــی  و  اجتماعــی  معــارف، 
خــاص داشــت و دیدگاه شــان نســبت 
ــود  ــاص ب ــدگاه خ ــک دی ــوزش ی ــه آم ب
و بــرای او آمــوزش زنــان و مــردان از 

اهمیــت خاصــی برخــودار بــود.
معــاون اول مجلــس ســنا در ایــن همایــش 
ــه  ــدف از هفت ــار ه ــه چه ــا ب ــت: م گف
شــهدا و ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی 

ــم. ــل می کنی ــور تجلی کش
ــه  ــتن ب ــت گذاش ــزود: نخســت حرم او اف
ــر  ــه خاط ــان ب ــرا آن شــخصیت شــهدا، زی
حفــظ عــزت و نامــوس مــردم افغانســتان 
ــد  ــان کردن ــدای وطن ش ــود را ف ــان خ ج

ــم. ــی کنی ــربلند زنده گ ــا س ــا م ت
از  یــادآوری  دوم   کــرد:  تاکیــد  وی 
خاطــرات و کارنامه هــای شــهدای کــه 
ــتقالل  ــظ اس ــر حف ــه خاط ــان را ب جان ش
ــر  ــد و دیگ ــت دادن ــن از دس و آزادی وط

ــتند. ــا نیس ــان م درمی
ــر  ــاله مهم ت ــت: مس ــان گف ــار همچن ایزدی
دیگــر احتــرام بــه وارثیــن و خانــواده 
ــواده  ــه خان ــد ب ــت بای ــت، دول ــهدا اس ش
ــد و ایــن باورمنــدی  شــهدا رســیده گی کن
را بــه وجــود بیــاورد تــا ســپاهیان دیگــری 

ــد. ــی نمای ــنگرها راه ــه س را ب

ــی  ــف اصل ــی از وظای ــرد: یک ــد ک اوتاکی
حکومــت یــادآوری از شــهدا و رســیده گی 
بــه خانــواده و وارثیــن آنــان اســت، زیــرا 
اگــر از خانــواده شــهدا حمایــت صــورت 
در  بایــد  کســی  چــه  دیگــر  نگیــرد، 
ــد. ــن بجنگن ــاع از وط ــرای دف ــنگرها ب س

معــاون مجلــس ســنا گفــت: اخریــن 
هــدف ادامــه راه شهداســت، امیــدوارم 
ــردم  ــده اراده م ــل کنن ــه تمثی ــت ک حکوم
اســت، توجــه جــدی بــه ایــن مــورد 
داشــته باشــد و مــردم را بــه ادامــه راه 
ــف  ــای مختل ــرای برنامه ه ــا اج ــهدا ب ش

ــد. ــویق کن تش
درهمیــن حــال بانــو قدریــه یزدان پرســت 
کمیشــنر کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر 
و یکــی از فعــاالن دوران جهــاد و مقاومــت 
ــی  ــان مل ــت: قهرم ــش گف ــن همای در ای
در یــک برهــه ی از تاریــخ درخشــید و 

ــد. ــخ ش ــت تاری ــای اش ثب کارنامه ه
ــهید  ــت: ش ــزدان پرس ــو ی ــاور بان ــه ب ب
ــط  ــود در خ ــه خ ــود ک ــردی ب ــعود م مس
ــات  ــا اطالع ــود و ب ــتاده ب ــوادث ایس ح
ــروزی را  ــل پی ــن دلی ــه همی ــد و ب می رزمی
ــی آورد. ــه دســت م ــات ب ــن تلف ــا کمتری ب
ــر  ــوق بش ــیون  حق ــنر کمیس ــن کمیش ای
گفــت:  انــکار از قهرمانــی مســعود، انــکار 
ــم  ــه می دانی ــرا هم ــت، زی ــانیت اس از انس
ــق  ــن اش عش ــه وط ــعود ب ــهید مس ــه ش ک
می ورزیــد و عاشــقانه بــرای وطــن اش 
بــرای  عاشــقانه  و  می کــرد  مبــارزه 

ــپرد. ــان س ــن اش ج وط
بــه گفتــه او: نادیــده گرفتــن زحمــات 
ــان در زمــان جهــاد و مقاومــت جفــای  زن
ــت،  ــتان اس ــان افغانس ــق زن ــزرگ در ح ب
زیــرا زنــان در هــر دو دور) جهــاد و 
و  داشــتند  فعــال  حضــور  مقاومــت( 
قهرمــان ملــی جنبــش زنــان را در هــر دور 

تشــویق می کــرد. و  دوره حمایــت 
وی تاکیــد کــرد: قهرمــان ملــی کشــور بــه 
ــت  ــاور داش ــان ب ــداکاری زن ــالش و ف ت
و همــواره آنــان را حمایــت می کــرد و 

مســاله مهــم دیگــر این کــه شــهید مســعود 
ــرا  ــود، زی ــد ب ــوان باورمن ــروی ج ــه نی ب
همــه ی هم ســنگران و کســانی که در آن 
ــد؛  ــهید، می رزمیدن ــعود ش ــا مس ــان ب زم
جــوان بودنــد و مســعود بــه ســربازان 

جوانــش افتخــار می کــرد.
دانشــجویان  از  شــماری  حــال  باایــن 
تاکیــد  ربــان  اســتاد  شــهید  دانشــگاه 
ــعود  ــاه مس ــهید احمدش ــام ش ــد: ن کردن
قهرمــان ملــی کشــور بــا جهــاد، مقاومــت 
و مبــارزه خســته گی ناپذیــر چندیــن دهــه 

ــت. ــورده اس ــره خ گ
بــا  مســعود  فرمانــده  افزودنــد:  آنــان 
آزاد  را  افغانســتان  و  جنگیــد  روس هــا 
ــت داد و  ــان را شکس ــپس طالب ــرد و س ک
افغانســتان را در بحرانی تریــن لحظــه را 
ــه همیــن دلیــل او محبــوب  رهــا نکــرد، ب

قلب هــا بــود و اســت.
بــه گفتــه دانشــجویان دانشــگاه اســتاد 
ربانــی: مســعود قهرمــان جنــگ نبــود، بــل 
ــن او  ــد، بنابرای ــح می جنگی ــه خاطــر صل ب
قهرمــان صلــح بــود و بــرای آوردن صلــح 

ــرد. ــالش می ک ــتان ت در افغانس
ایــن دانشــجویان همچنــان افزودنــد: یکــی 
از ویــژه گی هــای شــهید مســعود ایــن بــود 
ــوزش  ــه آم ــید و ب ــتقل می اندیش ــه مس ک
ــود و  ــل ب ــودکان ارزش قای ــان و ک جوان
ــان  ــه آمــوزش زن ــرای فراهم ســازی زمین ب

ــرد. ــیار می ک ــالش بس ــردان ت و م
بــه بــاور ایــن دانشــجویان، احمدشــاه 
ــان  ــل قهرم ــه ب ــگ ن ــان جن مســعود قهرم
صلــح بــود، زیــرا بــه خاطــر تامیــن صلــح 
می رزمیــد و پیــام او پیــام صلــح ودوســتی 

بــود.
ــنبله،  ــه از 18 س ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــی کشــور،  ــان مل ســال روز شــهادت قهرم
شــهید احمدشــاه مســعود و هفتــه شــهید، 
ــور  ــارج کش ــل و خ ــاله در داخ ــه س هم
ــل  ــه عم ــل ب ــکوهی تجلی ــور باش ــه ط ب

می آیــد.

آمرصاحب

دانشجویان دانشگاه شهید استاد ربانی:

شهید مسعود در بدترین شرایط 
به آموزش و پرورش می اندیشید

وحید قاسمی

ناجیه نوری 

پخــش  بــه  اعتــراض  در  تــن  صدهــا 
ســوی  از  »توهین آمیــز«  برگه هــای 
نیروهــای خارجــی در شــمال کابــل دســت 

ــد. ــراض زدن ــه اعت ب
ــل- ــن ســاعت مســیر کاب معترضــان چندی

بــه روی رفت وآمد کننــده گان  را  شــمال 
ــتند. بس

ــکا  ــه آمری ــعارها علی ــردادن ش ــا س ــان ب آن
می گوینــد کــه هیــچ خواســتی از حکومــت 
ندارنــد، امــا بــه نیروهــای ائتــالف هشــدار 

ــن  ــه چنی ــت ب ــر دس ــه دیگ ــد ک می دهن
نزننــد. »بی حرمتی هایــی« 

بــا ایــن کــه نیروهــای ائتــالف بــرای 
ــا  ــد، ام ــی کردن ــرد عذرخواه ــن عملک ای
معترضــان می گوینــد کــه ایــن برگه هــا 
»قصــدی« پخــش شــده و عذرخواهــی 

ــت. ــی نیس کاف
مــردم،  واکنــش  برگه هــا  ایــن  پخــش 
حکومتــی  مقام هــای  و  دینــی  عالمــان 

برانگیخــت. را  پــروان 

ــس  ــروان پ ــی پ ــم، وال ــم عاص محمدعاص
نشســت  یــک  در  برگه هــا  پخــش  از 
ــالف  ــای ائت ــن عملکــرد نیروه ــری، ای خب
را »نابخشــودنی« خوانــد و از کمیســیون 
ــه  ــن قضی ــی ای ــرای بررس ــاب ب حقیقت ی

ــت. ــخن گف س
ــک  ــه حــدوداً ی ــن قضی ــه از ای ــن ک ــا ای ب
ــی  ــون از بررس ــا تاکن ــذرد، ام ــه می گ هفت
ــاب خبــری در دســت  کمیســیون حقیقت ی

نیســت.

اعتراض صدها تن علیه پخش برگه های »توهین آمیز« نیروهای ائتالف

مسعود بدون نفرت...
از  یکــی  افغانســتان،  مــردم  میــان  همدلــی  و 

بــود.  مســعود  شــهید  آرمان هــای 
ــکا،  ــۀ ایــن اســتاد دانشــگاه پرینســتون امری ــه گفت ب
 ( افغانســتان شــخصیت شــهید مســعود  مــردم 
ــت  ــکل درس ــه  ش ــوز ب ــا هن ــی( را ت ــان مل قهرم
نشــناخته اند. او تنهــا فــردی بــود کــه بــرای تأمیــن 
امنیــت، عدالــت و آزادی مبــارزه می کــرد. او در 
تــالش بازی هــای شــهرهای بــزرگ افغانســتان 

ــود.   ــرفته ب ــدرن و پیش ــکل م ــل به ش ــد کاب مانن
ــری، شــخصیت شــهید احمدشــاه مســعود  ــای ب آق
ــعود،  ــهید مس ــه ش ــد ک ــته می گوی ــل دانس را بی دی
در  کــه  بــود  خســته گی ناپذیر  مبــارزان  از 
ــرخ  ــون های س ــر قش ــات در براب ــخت ترین اوق س

ــرد.  ــارزه ک ــیاه مب و س
او گفــت کــه شــهید مســعود در هیــچ مرحلــۀ 
ــهید  ــرد. ش ــردم دوری نک ــه م ــت ب ــخ از خدم تاری
ــت  ــک استراتیژیس ــه ی ــالوۀ این ک ــه ع ــعود، ب مس
ــز  ــی نی ــت مدار و صوف ــک سیاس ــود، ی ــی ب نظام
ــرد. ــث می ک ــوف بح ــارۀ تص ــی درب ــود و گاه ب

آقــای بــری بــاور دارد کــه مســعود رهبــر فیلســوف 
بــود کــه بــرای ترقــی و مدنیــت تــالش می کــرد. 

ــهید  ــم ش ــی مه ــد: ویژه گ ــری می گوی ــور ب پروفیس
مســعود ایــن اســت کــه شــهید مســعود، تنهــا رهبــر 
ــر دشــمن می جنگیــد، امــا  ــود کــه در براب نظامــی ب
ــا  ــود ت جنــگ را دوســت نداشــت، مجبــور شــده ب
ــت،  ــت نداش ــلحه را دوس ــا اس ــردارد؛ ام ــلحه ب اس
تنهــا فرمانــدۀ نظامــی بــود کــه بــدون نفــرت 

می جنگیــد. 
ــهید  ــایقین ش ــی از ش ــگاه و یک ــتاد دانش ــن اس ای
ــخصیت  ــورد ش ــاد در م ــاالت زی ــه مق ــعود ک مس
قهرمــان ملــی افغانســتان نگاشــته اســت، می گویــد 
کــه دفــاع از فرهنــگ، ثبــات و اراضــی کشــور کار 
ــول  ــتان در ط ــهروندان افغانس ــت. ش ــاده یی نیس س
ــات و  ــرای ایجــاد ثب ــا ب ــر خارجی ه ــخ در براب تاری

انســانیت جنگیده انــد. 
ــری  ــا رهب ــعود تنه ــهید مس ــه ش ــرد ک ــد ک او تأکی
نظامــی بــود کــه بــدون نفــرت می جنگیــد، و بــاور 
ــورد  ــت و برخ ــان اس ــمن هم انس ــه دش ــت ک داش
انســان دوســتانه بــه تمــام بازداشــتیان جنــگ 

ــت. داش
او می گویــد: شــماری از ســربازان روســی کــه 
ــعود  ــاه مس ــهید احمدش ــای ش ــه نیروه ــود را ب خ

انســان  و  نیــک  رفتــار  از  و  تســلیم می کردنــد 
ــد.  ــراف کرده ان ــا اعت ــب« باره ــتانۀ »آمرصاح  دوس
ــه در  ــی ک ــی روس ــران نظام ــاد از افس ــمار زی ش
ــرام  ــه او احت ــدن، ب ــر شــهید مســعود، می جنگی براب

ــتند. داش
بــری می گویــد کــه شــخصیت شــهید  آقــای 
ــارت  ــون بناپ ــد ناپیلی ــه یی ها  مانن ــعود را فرانس مس
دوســت دارنــد. شــخصیت پارلمانــی، دموکراتیــک، 
...، کــه در  مانــدال، گانــدی و   نلســون  ماننــد 
برابــر اتحــاد جماهیــر شــوروی و طالبــان کــه 
در ســال های 1۹۹2 - 1۹۹6 از طــرف پاکســتان 
حمایــت می شــدند کابــل را تصــرف کننــد، مبــارزه 

ــرد. ک
ایــن پروفیســور گفــت:  یــک روز در حانــۀ نزدیــک 
ــمن  ــرف دش ــم، از ط ــته بودی ــان نشس ــۀ مرنج تپ
ــته  ــز نشس ــاالی می ــن ب ــد، م ــلیک می ش ــت  ش راک
ــر  ــت: »آم ــد گف ــر آم ــگ نف ــماریدم، ی ــول می ش پ
صاحــب« می خواهــد شــما را فــوراَ ببینــد. بــه 
ــه دروازۀ  مجــردی کــه مــن از میــز بلنــد شــدم و ب
ــا  ــز م ــه می ــت ب ــک راک ــم، ی ســفارت فرانســه رفت
ــدم  ــاگ دی ــرد و خ ــدن گ ــس از دور ش ــورد. پ خ
ــه  ــده اســت. همــه ب ــی نمان ــا باق ــچ ســامان ازم هی
خاک یکســان شــده اســت. بــه »آمــر صاحــب« 
ــه مــا حــاک  گفتیــم کــه تــو معجــزۀ کــردی و گرن

می شــدم. 
آقــای بــری می گویــد کــه مســعود، تنهــا شــخصیت 
نظامــی نبــود، او یــک سیاســت مدار، صوفــی و رهبر 
ــن  ــا آخیری ــه ت ــود ک ــتان ب ــردم افغانس ــل م بی بدی
لحظــات زنده گــی بــرای آزادی و انســانیت رزمیــد. 
ــه مبــارزات  ــا اشــاره ب ایــن پروفیســور امریکایــی ب
امیــر عبدالقــادر الجزایــر کــه فرمانــده یــک گــروه از 
ــر فرانســه  ــش در براب ــا  را 150 ســال پی الجزایری ه
درمصــر عهــده دار بــود، گفــت: الجزایــر شــخصیتی 
و  اســالمی  تمدن هــای  میــان  در  کــه  اســت 
امریکایــی شــناخته شــده بــود، امــا شــهید احمدشــاه 

مســعود، بیشــتر از آن شــناحته شــده اســت. 
او گفــت کــه امیرعبدالقــادر الجزایــری، روز در 
طــرف  از  امــا  می جنگیــد،  فرانســه یی ها  برابــر 
شــب کتاب هــای نظامــی، فرانســه یی و عربــی 
مطالعــه می کــرد، وقتــی کــه توســط نیروهــای 
او  بــه  فرانســه یی ها  شــد،  اســیر  فرانســه یی 

می کردنــد.  احتــرام 
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ــت  ــگاه و سیاس ــر در ن ــدم تغیی ــه و ع ــۀ رابط ادام
امریــکا در برابــر احمدشــاه مســعود                                        

ــر محمدعــارف ســروری  ــه قــول انجین علی رغــم آن کــه ب
ــا بســیار  ــا امریکایی ه ــات ب ــۀ اطالع ــر ســر تبادل رابطــه ب
پیشــرفته و گســترده شــد، امــا سیاســت آن هــا را در مــورد 
ــای او در  ــرش دیدگاه ه ــدم پذی ــعود و ع ــاه مس احمدش
ــا  ــداد. حت ــر ن ــتان را تغیی ــت پاکس ــان و دخال ــورد طالب م
ــکل  ــل مش ــا ح ــه ب ــد ک ــدد آن بودن ــا در ص امریکایی ه
ــه رســمیت  ــان را ب بــن الدن در افغانســتان، حکومــت طالب
بشناســند. انتشــار اســناد محرمانــۀ وزارت خارجــۀ ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا بعــداً در اوایــل تابســتان ســال 2005 
ــه  میــالدی ایــن تصمیــم واشــنگتن را برمــال می ســازد: »ب
ــک  ــکا  ی ــت امری ــی، دول ــات امریکای ــک دیپلوم ــۀ ی گفت
ــان  ــم  طالب ــه رژی ــتان ب ــه افغانس ــه ب ــش از حمل ــال پی س
ــدارد.  ــا را ن ــودی آن ه ــد ناب ــه قص ــود ک ــان داده  ب اطمین
بــه گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، اســناد محرمانــۀ 
ــر  ــا منتش ــن تازه گی ه ــه در ای ــکا ک ــۀ امری وزارت خارج
ــفیر  ــم س ــام میلی ــه  ویلی ــت ک ــی  از آن اس ــده، حاک ش
امریــکا در پاکســتان  مالقــات محرمانه یــی  بــا یــک مقــام 

ــال 2000  ــپتمبر س ــاه س ــان در م ــد طالب ارش
ــود   ــر داده ب ــان خاط ــه وی  اطمین ــام و ب انج
در صــورت اخــراج بــن الدن رهبــر القاعــده 
از افغانســتان، کلیــۀ تحریم هــای وضــع شــده 
علیــه طالبــان رفــع خواهــد شــد. بــر اســاس 
ــه  ــی ک ــۀ محرمانه ی ــم در نام ــند، میلی ــن س ای
ــه واشــنگتن  نوشــته  ــدار ب در مــورد ایــن دی
بــوده، آورده اســت:  تأکیــد کــردم کــه ایــاالت 
ــِف  ــود مخال ــودی خ ــه خ ــکا ب ــدۀ امری متح
طالبــان نیســت و در صــدد نابــودی آنهــا 

نمی باشــد.«)15( 
پذیــرش یک نفــر نماینده از ســوی واشــنگتن 
ــا  ــعود ی ــاه مس ــدۀ احمدش ــوان نماین ــه عن ب
ــز باعــث  ــان نی ــِف طالب ــۀ مخال ــدۀ جبه نماین
تغییراتــی در دیــدگاه و سیاســت امریکایی هــا 
ــر  ــد. انجنی ــتان نش ــان و پاکس ــورد طالب در م
ایــن  مســوولیت  کــه  اســحاق   محمــد 
ــد: ــت، می گوی ــه دوش داش ــی را ب نماینده گ
»مــن بــا آن کــه بــه توافــق خــودِ امریکایی هــا 
بــه حیــث نماینــدۀ جبهــۀ متحــد رفتــه بــودم، 
ــط  ــد. فق ــام نمی دادن ــدام کاری انج ــا ک آن ه
ــر، هــر ســه  ــر پرداخــت  شــصت دال در براب
ــد و گاهــی کــه  ــزای اقامــت می دادن ــاه  وی م
ــورت  ــن  ص ــطح پایی ــات در س ــگان مالق ی
گفتــه  متحدالمــال  گپ هــای  می گرفــت، 
می شــد. در مجمــوع امریکایی هــا بعــد از 
ــه  ــدام برنام ــب اهلل  ک ــت نجی ــقوط حکوم س
ــتند.  ــتان نداش ــورد افغانس ــتراتژی در م و اس
ــگ ســرد  ــه جن ــود ک ــن ب ــم ای ــت حاک ذهنی
ختــم شــده و دیگــر مــا نمی توانیــم در 
ــاده، خــود  ــده و دورافت ــک کشــور عقب مان ی
وزارت  از  افرادی کــه  بســازیم.  درگیــر  را 
ــورد  ــی در م ــرس گاه ــا از کانگ ــه ی خارج
بــا  یــا  افغانســتان صحبــت می کردنــد و 
گــپ  افغــان  مختلــف  افــراد  و  گروه هــا 
ــود  ــخصی خ ــات ش ــتر نظری ــد، بیش می زدن
ــوکال گــپ  ــد. یکــی از یون ــان می نمودن را بی
مــی زد، دیپلوماتهای شــان کــه در پاکســتان 
ــه  ــد ک ــتان را می گفتن ــات پاکس ــد، نظری بودن
حکومــت  افغانســتان  در  بایــد  پشــتون ها 
ثبــات  تــا  باشــند  داشــته  به دســت  را 
بیایــد و امثــال ایــن چیزهــا. امریکایی هــا 
بــا آمرصاحــب فقــط یــک رابطــه بــرای 
ــن الدن  ــد و ب ــدا کردن ــن الدن پی ــوع ب موض
ــد  ــن ببرن ــتند از بی ــوری می خواس ــم ط را ه
ــتان  ــان و پاکس ــا طالب ــکلی ب ــچ مش ــه هی ک
ــر  ــاه مســعود دیگ ــا احمدش ــاد نشــود. ب ایج
ــت  ــه دس ــم ب ــتند. او را مته ــی نداش روابط
ــد  ــدر می کردن ــواد مخ ــاق م ــتن در قاچ داش
مســوولش  کابــل  جنگ هــای  در  و 
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ــا  ــه ب ــۀ رابط ــعود و ادام ــاه مس احمدش
ــار  ــر و انتظ ــِت صب سیاس

ــع،  ــکالت و موان ــۀ مش ــم هم ــعود علی رغ ــاه مس احمدش
افزایــش رابطــه و تمــاس امریکایی هــا را بــا خــود بعــد از 
انفجــارات نایروبــی و دارالســالم یــک گامِ مهــم بــه جلــو 
ارزیابــی می کــرد و در صــدد آن بــود کــه از ایــن انکشــاف 
مناســبات بــر ســر تبادلــۀ اطالعــات تــا ســرحد تغییــر در 
دیــدگاه و سیاســت امریــکا بهره بــرداری کنــد. او سیاســِت 
صبــر و انتظــار را در ایــن مــورد پیــش گرفت و می کوشــید 
ــر ســرخرید  ــا چــه  ب ــا امریکایی ه ــه رابطــه ب ــه هرگون ک
ــات  ــۀ  اطالع ــر مبادل ــر س ــه ب ــتنگر و چ ــک های س موش
ــد. چنان چــه  ــی بمان ــی باق ــامه بن الدن مخف ــورد  اس در م
ــت و اســتخباراِت خــود   ــی او دســتیار اول  ادارۀ  امنی وقت
محمدعــارف ســروری  را بــا امــراهلل صالــح در ســال 1۹۹۹ 
بــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــه دعــوت ســی.آی.ای اعــزام  
ــا  ــرات آن ه ــفر و مذاک ــن س ــه ای ــود ک ــالش نم ــرد، ت ک
ــود.  ــکار نش ــنگتن آش ــی.آی.ای در واش ــن س ــا مأموری ب

ــه  ــد ک ــرده بودن ــرک نک ــنگتن را ت ــا واش ــوز آن ه ــا هن ام
ــد و  ــا گردی ــا افش ــا امریکایی ه ــان ب ــفر و مذاکرات ش س
ــن  ــتند از ای ــا می خواس ــد. امریکایی ه ــات برآم ــه مطبوع ب
ــد  ــرداری کنن ــان بهره ب ــر طالب ــار ب ــت فش ــه در جه رابط
ــل دادن  ــه تحوی ــد ب ــان متقاع ــاری، طالب ــن فش ــا چنی و ب
ــی  ــا عالقه ی ــن رو امریکایی ه ــوند. از ای ــن الدن ش ــامه ب اس
ــۀ  ــاه مســعود و جبه ــا احمدش ــه ب ــردن رابط ــان ک ــه پنه ب
ــه  ــن رابط ــای ای ــد. افش ــان نمی دادن ــان نش ــِف طالب مخال
ــورت  ــت ص ــز می توانس ــتان نی ــار دادن پاکس ــرای فش ب
ــده  ــورد اســامه و ســازمان القاع ــرد. پاکســتانی ها در م بگی
ــام  ــا انج ــا امریکایی ه ــی ب ــکاری اطالعات ــه هم هیچگون
نمی دادنــد. چــون آن هــا می خواســتند رژیــم طالبــان 
ــه  ــه هرگون ــود. درحالی ک ــان داده ش ــق نش ــوب و برح خ
ــده  ــامه و ســازمان القاع ــورد اس ــی در م ــات منف اطالع
ــاخت.       ــال می س ــز برم ــان را نی ــم طالب ــی رژی ــرۀ  منف چه

ــا  ــده ب ــاد ش ــط ایج ــعود از رواب ــاه مس ــه احمدش  اینک
تــا  طالبــان  علیــه  مقاومــت  دوران  در  امریکایی هــا 
ــرای او  ــباتی ب ــن مناس ــا چنی ــرد و ی ــود ب ــدی س ــه ح چ
ــا  ــاید ب ــه، ش ــا ن ــود ی ــی ب ــروری و حیات ــت ض و مقاوم

دیــدگاه و برداشــِت متفــاوت مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد؛ 
ــا  ــه امریکایی ه ــبات ک ــن مناس ــان ای ــن زی ــا عمده تری ام
ــد، تصمیــم اســامه بــن الدن  عالقه منــد علنی شــدن آن بودن

ــود. ــعود ب ــاه مس ــرور احمدش ــه ت ــده ب ــازمان القاع و س

ــا  ــم ب ــه تروریس ــارزه علی ــا در مب ــرا امریکایی ه چ
ــد؟  ــی نکردن ــکاری و همراه ــعود هم ــاه مس احمدش
افــزون بــر ایجــاد رابطــۀ اطالعاتــی میــان احمدشــاه 
مســعود و نهــاد اســتخباراتی امریــکا، او بــا مقامــات 
ــو  ــاس و گفت وگ ــز وارد تم ــکا نی ــۀ امری وزارت خارج
ــورت”  ــا “کارل اِندرف ــتان 1۹۹۹ ب ــعود در تابس ــود. مس ب
معــاون وزارت خارجــۀ ایــاالت متحــدۀ امریــکا در دوشــنبه 
ــا  ــتانی ها را ب ــر پاکس ــار ب ــوع فش ــرد و موض ــات ک مالق
ایــن اســتدالل کــه کمــک آن هــا  موجــب تقویــت طالبــان 
ــه  ــت ک ــود و گف ــرح نم ــود، مط ــن الدن می ش ــامه ب و اس

اکنــون زمــان 
ــت  ــتان را تح ــده پاکس ــاالت متح ــه ای ــیده ک ــرا رس آن ف
فشــار بگــذارد. جالــب و شــگفت آور ایــن بــود کــه وقتــی 
ــان  ــه طالب ــد )20جــوالی2000( ک ــال بع ــورت” س “اندرف
ــرای  ــا ب ــت امریکایی ه ــالش و درخواس ــه ت ــه هرگون ب
تســلیم اســامه بــن الدن پاســخ رد دادنــد، حیــن ســخنرانی 
ــدید  ــادات ش ــم  انتق ــکا به رغ ــس امری ــر کانگری در براب
ــان،  ــاداِت او از طالب ــد انتق ــد کــرد کــه نبای ــان تأکی از طالب
ــری  احمدشــاه  ــه رهب ــف آن ب ــۀ مخال ــه شناســایی جبه ب

ــر شــود. ــکا تعبی ــاالت متحــدۀ امری مســعود توســط ای
در مرحلــۀ ایجــاد رابطــه میــان احمدشــاه مســعود و امریکا 
پــس از انفجــار نایروبــی و دارالســالم، تمــام دولت مــداراِن 
ــود  ــِی خ ــتخباراتی و اطالعات ــوران اس ــه مأم ــی ب امریکای
و  رابطــه  ایــن  کــه  می کردنــد  تأکیــد  و  گــوش زد 
ــان  ــر طالب ــت مســعود در براب ــه تقوی ــا، ب ــای آن ه کمک ه

ــد: ــباح« می نویس ــگ اش ــاب »جن ــف کت ــد. مؤل نینجام
ــه  ــد ک ــن حاصــل کن ــه یقی  »قصــر ســفید می خواســت ک
مأموریــت مبــارزه بــا تروریســم ســی.آی.ای بــه پنجشــیر 
ــن ســرکش آن  ســازمان طــوری  توســط یکــی از مأموری

بــه کار گرفتــه نشــود کــه ســبب نیرومنــدی نظامی مســعود 
در جنــگ علیــه طالبــان شــود. بــل کلنتــن رییس جمهــور 
ــق   ــتخباراتی مواف ــور اس ــا  مســعود در ام ــکاری ب ــه هم ب
بــود امــا نمی خواســت بــه ائتــالف شــمال )جبهــۀ متحــد 

مخالــف طالبــان( کمــک نظامــی بدهــد. 
بعــد از مطالعــۀ گزارش هــای ارگان هــای مختلــف، کلنتــن 
ــان  ــه طالب ــعود علی ــگ مس ــه در جن ــت ک ــم گرف تصمی
ــت  ــورای امنی ــد.  ش ــتبانی نکن ــعود پش ــده از مس و القاع
ملــی امریــکا، طــرح همــکاری اســتخباراتی بــا مســعود را 
تصویــب کــرد امــا ســی.آی.ای ایــن قیــد را وضــع نمــود 
ــی  ــث دگرگون ــه باع ــد ک ــعود نکن ــه  مس ــی ب ــه کمک ک
اساســی در وضعیــت جنــگ در افغانســتان شــود... . اگــر 
امریکایی هــا طــرف مســعود در جنــگ  بــا طالبــان را 
ــتان  ــر پاکس ــث افســرده گی خاط ــن کار باع ــت،  ای میگرف
می شــد و در نتیجــه ادارۀ کلنتــن امــکان مؤفقیــت در 

ــتان  ــته یی پاکس ــۀ هس ــرول برنام ــر کنت ــر س ــرات  ب مذاک
ــی داد.  ــت م را از دس

وزارت دفــاع امریــکا به خصــوص جنــرال “زنــی” در 
فرماندهــی مرکــزی ارتــش کــه بــا مشــرف روابــط نزدیــک 
ــتان  ــای  پاکس ــا جنرال ه ــی ب ــاد  نزدیک ــر مف ــت، ب داش
تأکیــد می ورزیــد. آن هــا دادن کمــک تســلیحاتی بــه 
مســعود و یــا تهیــۀ  اطالعــات جنگــی  بــرای او را  
شــرکت در جنــگ غیرمســتقیم هنــد علیــه پاکســتان تعبیــر 

می کردنــد.«)17(
ــِت  ــی و امنی ــۀ ارتش ــات بلندپای ــی از مقام ــا برخ ــه تنه ن
ــت  ــعود حمای ــر مس ــتان در براب ــدگاه پاکس ــکا از دی امری
ــعود در  ــاه مس ــه احمدش ــک ب ــف کم ــد و مخال می کردن
جنــگ بــا طالبــان و القاعــده بودنــد، بلکــه نهادهــای ملکــی 
و غیرنظامــی چــون وزارت خارجــه و دیپلومات هــای 
امریکایــی بــا ایــن دیــدگاه و سیاســت موافــق بودنــد و آن 
را تطبیــق می کردنــد. ســتیف کــول مولــف جنــگ اشــباح 

می نویســد:
ــم  ــنگتن خان ــکا در واش ــفرای امری ــۀ س ــک جلس »در ی
البرایــت بــا ســفرای امریــکا در پاکســتان و ازبکســتان بــه 
ــا  ــه آنه ــید ک ــا پرس ــه، از آن ه ــو پرداخت گفت وگ
ــر  ــه فک ــعود  چ ــکا از مس ــت امری ــارۀ حمای درب
ــالم آباد  ــکا در اس ــفیر امری ــم” س ــد. “میلی می کنن
بــا ایــن کار مخالــف بــود... مأموریــن دیگــر 
وزارت  خارجــه و قصــر ســفید از حــوادث دهــۀ 
ــل  ــی در کاب ــراد ملک ــه اف ــونت علی ــود و خش ن
ــد  ــاد می کردن بعــد از ســقوط رژیــم کمونیســتی ی
کــه  در آن وقــت مســعود بــه حیــث  وزیــر 
ــام وارد  ــا اته ــرد. آن ه ــه می ک ــای وظیف ــاع  ایف دف
ــول  ــدر پ ــواد مخ ــاق م ــه او از قاچ ــد ک می کردن
ــا، او ارزش  ــدۀ آن ه ــه عقی ــی آورد. ب ــت م به دس

ــت.«)18( ــکا را نداش ــا امری ــت  ب رفاق

کمــک امریــکا بــه احمدشــاه مســعود در رابطۀ 
اطالعاتــی بــر ســر اســامه بــن الدن چــه بود؟                                  

مســعود  احمدشــاه  بــه  امریکایی هــا  کمــک 
شــامل کمک هــای محــدود نقــدی و اعطــای 
وســایل کشــف و مخابــره بــه منظــور جمــع آوری 
اطالعــات در مــورد بــن الدن و انتقــال آن بــه 
مأموریــن امریکایــی می شــد. بــا وجــود آن کــه در 
مرحلــۀ  انکشــاف مناســبات اطالعاتــی بــه مبادلــۀ 
اطالعــات توافــق  شــد امــا امریکایی هــا هیچــگاه 
ــی  ــای ماهواره ی ــون عکس ه ــی چ ــات دقیق اطالع
را در اختیــار احمدشــاه مســعود نگذاشــتند تا از آن 
در جنــگ علیــه طالبــان  اســتفاده نمایــد. مأموریــن 
ســی.آی.ای و کارمنــدان ادارۀ مبــارزه بــا تروریســم 
ــب  ــد و در نص ــد می کردن ــیر رفت وآم ــه پنجش ب
وســایل و جمــع آوری بــه همــکاری و گفت وگــو 
می پرداختنــد. “ســتیف کــول” نویســندۀ امریکایــی 

ــد: ــباح می نویس ــگ اش جن
»تــا ســال 1۹۹۹ ســه تیــم  دیگــر ســی.آی.ای بــه 
آن جــا )پنجشــیر( ســفر نمودنــد. آن هــا معمــوالً در 
ــی مســعود   ــز فرمانده ــا مرک ــه ب ــارک ک ــۀ به قری
ــه را  ــا دو هفت ــک ی ــت، ی ــک داش ــۀ نزدی فاصل
ــات  ــه مالق ــن مرتب ــا او چندی ــوده و ب ــپری نم س
کــه  مخابره یــی  کشــف  وســایل  می نمودنــد. 
ــادر می ســاخت  ــد، او را ق ــه مســعود دادن ــا ب آن ه
ــان گــوش دهــد. در  ــی طالب ــرات رادیوی ــه مخاب ب
عــوض، ســی.آی.ای از مســعود می خواســت کــه 
اطالعــات به دســت آمــده دربــارۀ تحریــکات  
در  فــوری  به صــورت  را  بــن الدن  اســامه 
ــعود را  ــا مس ــکاری ب ــذارد. هم ــا بگ ــار آنه اختی
ــی.آی. ــتخبارات س ــات و اس ــای عملی مدیریت ه
ای هــر دو تأییــد می کردنــد امــا در مــورد هــدف 
ــاِت  ــا نظری ــودن آن ه ــد ب ــا و مفی ــن تماس ه ای
متفــاوت داشــتند. در بخــش شــرق  نزدیــک 
ــری  ــه شــمول “گ ــدادی ب ــات، تع ــت عملی مدیری
شــرون” مســعود را  شــخصی مســتقل می دانســتند 
ــا شــک  ــت. آن ه ــه  از کســی  دســتور نمی گرف ک
ــل  ــد قاب ــک متح ــد ی ــعود بتوان ــه مس ــتند ک داش
ــن الدن   ــه ب ــگ علی ــا در جن ــرای آن ه ــاد ب اعتم
ــز  ــی مرک ــر عموم ــک” )مدی ــا “کوفربلی ــد. ام باش
ــی.آی.ای( و  ــز س ــم  در مرک ــا تروریس ــارزه  ب مب
“رچ” )مدیــر مرکــز تعقیــب بــن الدن( خواهــان آن 
ــن الدن شــریک   ــه ب ــارزه علی ــه مســعود را در مب ــد ک بودن
ســازند. آن هــا مثــل هــواداران اروپایــی احمدشــاه مســعود، 
ــاد و  ــای زی ــی و دارای مهارت ه ــرۀ تاریخ ــک چه او را ی

تصمیــم آهنیــن  ارزیابــی می کردنــد.«)1۹(
در میــان دســتگاه حکــوت امریــکا، تنهــا برخــی مأموریــن 
ــا تروریســم و عده یــی از کارمنــدان ســی.آی.ای  ــارزه ب مب
کــه بــا احمدشــاه مســعود بعــد از ســقوط کابــل بــه دســت 
طالبــان در تمــاس نزدیــک بودنــد، خواســتار کمــک نظامی 
ــه او در جنــگ علیــه طالبــان می شــدند.  ایــاالت متحــده ب
ــی و  ــای امریکای ــفید، وزارت خارجــه، دیپلوماته قصــر س
بســیاری از اعضــای کابینــۀ کلنتــن و بعــداً جــورج بــوش 
در کمــک نظامــی بــه  احمدشــاه مســعود و حمایــت از او 
ــت  ــی مخالف ــل گوناگون ــه دالی ــان ب ــه طالب ــگ علی در جن

داشــتند. 

محمداكرام اندیشمند //////////////////////////////////// بخش چهــارم

احمدشاه مسعود 
 و ایاالت متحدۀ امریکا



ــاور  ــر کســی ب اگــر روزی قصــۀ ایــن زن )مــادر جمیــل( را بنویســند، کمت
خواهــد کــرد.

احمدشاه مسعود 
ــی را  ــری شمس ــال 1361 هج ــای س ــدیدترین جنگ ه ــی از ش آن روز یک
پشــِت ســر می گذاشــتیم؛ جنگــی کــه بــر ســِر حفــظ و تصاحــِب »ســریچه« 
ــک  ــدن نزدی ــرد ش ــه س ــگ ب ــور جن ــود، تن ــر روز ب ــت. عص ــان داش جری
ــِل  ــای ثقی ــود. توپ ه ــته ب ــرو ننشس ــوز ف ــگ هن ــار جن ــا غب ــد ام می ش
ــد  ــراش منفجــر می ش ــا صــدای گوش خ ــه ب ــد دقیق ــد از هرچن ــمن بع دش

و قریــه را می لرزانــد.
چنــد روز بــود کــه طبــق معمــول دو نفــر بایــد از پــل »خانیــز« می گذشــتند 

و به خاطــر آوردِن غــذا بــه درون ده، نــزد مــادر جمیــل می رفتنــد.
ــا  ــدِن بچه ه ــب ش ــل، داوطل ــالح ثقی ــت س ــول روز و انداخ ــته گی ط خس
را دشــوار می کــرد. مــن ناگزیــر داوطلــب شــدم و بــا جمیــل بــه راه افتــادم. 
ــِی  ــاس نیمه نظام ــوزون داشــت و لب ــِد م ــدام بلن ــگ، ان ــای طالیی رن او موه
ــاالی  ــگ، از ب ــانه یی قهوه یی رن ــمۀ سرش ــود. دو تس ــش ب ــه تن ــن ب مجاهدی
ــه جــوان  ــن ب ــود و ای ــِن روســی اش پیوســته ب ــِد په ــه کمربن شــانه هایش ب
ریش هــای  مي رفــت.  حســاب  بــه  اســتایل  او،  ماننــد  هژده ســاله یی 
قهوه یی رنــِگ  ریــِز  بســیار  خال هــای  بــا  نورســته اش  خرمایی رنــِگ 

ــود. ــا ب ــدایی م ــی دورۀ ابتـ ــی داشــت. او هم صنف ــش همخوان صورت
ــن  ــا په ــاروت در فض ــوی ب ــار و ب ــت. گرد وغب ــگ زده داش ــیمای جن دِه س
ــا را  ــان، راه م ــادۀ درخت ــم افت ــتۀ روی ه ــاخه های شکس ــی ش ــود و گاه ب
ســد می کــرد. پــس از ســبک شــدن آتــش، زنــان و مــردان بــا کودکان شــان 
بــا ســیمای وحشــت زده، مخالــف مســیِر مــا می گریختنــد. زنــان چیزهایــی 
شــبیه بــه نالــه می گفتنــد و یــا بــا دعــا و نــامِ خــدا زیــر لــب، از کنــار مــا 

می گذشــتند.
ــد کــه  ــواده کشــته شــده بودن در ســردابه، ســر راه، شــش نفــر از یــک خان

یــک مــادر و پنــج طفــل بودنــد.
بعــد از مدتــی کــه ندانســتم چــه فاصلــه را طــی کردیــم، بــه کنــار مســجد 
ــز،  ــجد خانی ــش مس ــل در پی ــادر جمی ــود... م ــی نب ــاور کردن ــیدیم. ب رس
ــار  ــر انفج ــر اث ــه ب ــوت ک ــتبِر ت ــاخۀ س ــاالی ش ــان، ب ــر از خانۀش پایین ت

ــرد.  ــت می ک ــاز پوس ــته و نوش پی ــود، نشس ــده ب غلتی
گفتم: مادر چه می کنی این جا؟! 

ــت. در درون  ــار اس ــان تی ــم غذای ت ــت: بچی ــن گف ــرِف م ــه ح ــه ب بی توج
ــه  ــتم ب ــدار نتوانس ــِش دوام ــر آت ــا به خاط ــه ام. ام ــود انداخت ــوربا دال نخ ش

ــم. ــن بچین ــازه و ســبزی از زمی ــاز ت ــی پی ــدر کاف ق
 ایــن جــواب نه تنهــا حــاال، بلکــه در آن وقــت نیــز کــه مــا در شــور جوانــی 
ــی  ــش زنده گ ــمندر در آت ــانه یی س ــرغ افس ــون م ــی، همچ ــزۀ دین و انگی
می کردیــم، غیرعــادی می نمــود. او زنــی بــا اســتخوان بندی قــوی و 
اندکــی فربــه بــود و چهــرۀ محکمــش بــرای یــک هیکل تــراش مي توانســت 

ــد. ــن باش ــادر وط ــِس م ــش تندی الهام بخ
ــیدیم  ــار کش ــتیم و انتظ ــادۀ درخــت نشس ــاخۀ افت ــاالی ش ــل ب ــن و جمی م
ــۀ پشــتی عســکری )کــه ســبزرنگ اســت،  کــه مــادرش شــوربا را در قروان
بــه شــکل ترمــوز بــزرگ ســاخته شــده و بندهایــی بــرای انداختــن بــه شــانه 
دارد( بیــاورد. آن را بــه پشــِت جمیــل کــرد و مــن نــان خشــک و ســبزی را 

ــۀ کاکا شــفاعت  ــه خان ــه قرارگاه مــان برگشــتیم. وقتــی ب زیــر بغــل زدم و ب
ــر  ــت جمپ ــه و پش ــی ریخت ــوربا اندک ــیدیم، ش ــود رس ــا ب ــرارگاه م ــه ق ک

جمیل را چرب کرده بود.
یــک روز دیگــر، چنــد نفــر بــه شــمول بابــه ظاهــر )گلنــور( رســتم و جمیــل 
در زیــر یــک درخــت، لــب جــوی نزدیــک خانــه، مشــغول قصــه و شــوخی 
بودیــم کــه مایــن هــاوان در کنــار مــا منفجــر شــد و فاصلــۀ بیــن مــا و نقطــۀ 
انفجــار، تنهــا عــرِض یــک جــوی بــود. در ایــن میــان، ســه نفــر از پنــج نفــر 
ــۀ ســر کمــی  ــه از ناحی ــود ک ــل ب ــا جمی ــه یکــی از آن ه زخمــی شــدند ک
جراحــت برداشــته بــود. خــون جمیــل یک طــرف رویــش را پوشــانیده بــود 

ــد. ــا گــوش و زنخــش می چکی و از بن
ــا  ــرد و ب ــا می ک ــا را تماش ــرارگاه، م ــام ق ــاالی تخت ب ــل از ب ــادر جمی م
ــه  ــا ک ــم بی ــل بچی ــدا زد: »جمی ــل را ص ــن آرام، جمی ــادی و لح ــِت ع حال

ــویم!« ــه بش ــم و رویت ــته کن ــه بس زخمت
همــۀ آن چــه کــه چشــم دیِد مــن از آن مــادر عجوبــه بــه حســاب مــي رود، 
ــه  ــا ب ــۀ م ــه قطع ــید ک ــه زودی روزی رس ــرا ب ــت؛ زی ــدازه اس ــن ان همی
ــۀ  ــن و قطع ــاری کمال الدی ــد و ق ــل ش ــم تبدی ــدان عظی ــی قومان قوماندان
ــت  ــداً موقعی ــه بع ــنیدم ک ــتانم ش ــت. از دوس ــا را گرف ــای م ــرک ج متح
ــه  ــفاعت را ک ــی کاکا ش ــۀ گل ــاره، خان ــاران خمپ ــد و ب ــاه ش ــرارگاه افش ق
ــل  ــد. خواهــر جمی ــود، در هــم کوبی ــازک پوشــیده شــده ب از چوب هــای ن

شــهید شــد. 
ــرد  ــکاری می ک ــپزی هم ــل در آش ــادر جمی ــا م ــه ب ــفاعت ک ــم کاکا ش خان
ــه  ــی را ک ــرد. او بچه های ــرک نک ــرارگاه را ت ــادر ق ــا م ــد. ام ــهید ش ــم ش ه
ــک روز  ــه ی ــا این ک ــرد. ت ــجیع می ک ــد، تش ــده نبودن ــا آب دی در جنگ ه
ــرد.  ــورت می گی ــریچه ص ــرف س ــر تص ــمن به خاط ــۀ دش ــدیدترین حمل ش
ــد،  ــوده شــامل بودن ــی جــواِن ناآزم ــه عده ی ــن ک ــاری کمال الدی ــۀ ق در قطع
پراکنده گــی رخ مي دهــد. مــادر جمیــل ماشــین دار پیــکا را به دســت 
ــرای  ــب ب ــل مناس ــه مح ــی ک ــی« نقطه ی ــیاه گل ــه »س ــد و ب ــرش مي ده پس
آتــش حمایــِت افــراد خــودی بــود و همیشــه از آن  جــا بــاالی دشــمن آتــش 

می کردیــم، می فرســتد. دشــمن این گونــه عقــب زده می شــود.
امــا آخریــن روز زنده گــی جمیــل وقتــی بــود کــه چاشــتگاه نــزد خانــواده 
بازگشــته بــود و یــک گلولــه هــاوان در مقابــل او منفجــر مي شــود. گفتنــد: 
او کــه بدنــش را چره هــای بــي شــمار غربــال کــرده بــود، از درد بــه خــود 
می پیچیــد. بابــه شــاه نقــل کــرد کــه قبــل از شــهادت بــه مــادرش دلــداری 
ــوراخ  ــدا س ــه در راه خ ــودم ک ــرده ب ــا ک ــن دع ــت: »م ــی داد و می گف م
ســوراخ شــده و شــهید شــوم و اکنــون چنــان شــد کــه آرزو کــرده بــودم.«
چنــد روز بعــد، مــادر جمیــل کــه دیگــر چیــزی برایــش باقــی نمانــده بــود، 
بــه اصــرار مجاهدیــن، بــا انــدوه بــزرگ و صبــر جمیــِل یــک مؤمــن بــه درۀ 

ــد. ــل کوچی عبداهلل خی
بــاری زمانــی کــه حکومــت مجاهدیــن در کابــل مســتقر بــود، بــرادر کوچک 
جمیــل را دیــدم کــه بــه جوانــی رســیده بــود و بــا یــک ارابــه )کراچــی( در 
بــازار بارکشــی می کــرد. او گفــت کــه در خواجــه بغــرا خانــه دارنــد. روزی 
هــم خبــر شــدم بــرای مــادر جمیــل، بــه مناســبت روز مــادر، جایزه یــی در 

غیابــش بخشــیده بودنــد.

آربوی خاک!

تو آخرین چریک زمین بودی

وند ایپم خالهص ما هب خدا

اشارۀ زمین هب کهکشان اهی دوردست.

حاال رهشب از اعماق آسمان

ستاره یی نورانی

نگران روستایی کوچک رد رده یی دورافتاده است

حاال ره شب رد داهن ُپستارۀ افغانستان

تویی هک سرزمینت را هب انم کوچک می خوانی

...
آمر صاحب!

این رده اه قد بلنِد تورا از یاد نخواهند ربد

و این آسمان

وقتی ره شب رد آسمان شان می اتبی

ی آسمان. و نگران این خاکی رب بلندا

 محمد حسین جعفریان
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احمدشـاه مسـعود، از فرماندهـان جهـاد و مقاومـت مردم 
افغانسـتان بـود کـه بیـش از دو دهـه رهبـرِی جنـگ علیه 
قـوای متجاوز شـوروی، القاعده و تروریسـم بین المللی را 
در افغانسـتان بـه عهـده داشـت. او ضمـن مدیریت جنگ 
در تأمیـن روابـط سیاسـی مجاهـدان و جبهـۀ مقاومـت، با 
کشـورهای دور و نزدیـک نقـش اساسـی را بـازی کـرده 
اسـت و در عین حال، در جهت حفظ اسـتقالل، حاکمیت 
ملـی و جایگاه افغانسـتان در سـطح جامعـه بین المللی نیز 

تـالش کرد.
او یـک سیاسـت گر واقع گـرا بـود و همـواره در بحـث 
روابـط افغانسـتان بـا سـایر کشـورها منافـع و حاکمیـت 
ملـی افغانسـتان برایـش قابل اهمیت بـود. او در چارچوب 
مبـارزۀ مشـترک علیه تروریسـم و دهشـت افگنی با سـایر 
کشـورها رابطـه تأمیـن کـرده و کمک هـای مالـی و نظامی 
کشـورهای دور و نزدیـک بـه جبهـۀ مقاومـت علیـه گروه 
طالبـان و القاعـده نیز بر همین اسـاس صـورت می گرفت. 
شـهید مسـعود به کشـورهای کمک کننده وانمـود می کرد، 
در صورتـی کـه جلـوی جنـگ و گسـترش تروریسـم در 
افغانسـتان گرفتـه نشـود، آنـان نیـز از تهدیـدات بـه میـان 
آمـده مصـوون نخواهنـد مانـد. شـهید احمدشـاه مسـعود 
سـرخ  ارتـش  علیـه  جنـگ  فرماندهـی  این کـه  ضمـن 
شـوروی، طالبـان، القاعـده و تروریسـم بین المللـی را در 
افغانسـتان بـه عهـده داشـت، مسـایل بین المللـی را نیز به 
دقـت دنبـال کرده و شـناخت کامـل از وضعیـت منطقه و 

جهـان نیز داشـت.
او شکسـت کمونیسـم، فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی 
وقـت، از بیـن رفتـن ایدئولـوژی کمونیسـم، تحـوالت در 
سـطح جهـان و آزاد شـدن ده هـا کشـور اسـالمی و غیـر 
اسـالمی را از پیامدهـای جهـاد مـردم مسـلمان افغانسـتان 
می دانسـت. از سـوی دیگـر، او کمک هـای مالـی و نظامی 
امریـکا در جهاد افغانسـتان را رقابت آن کشـور علیه اتحاد 
جماهیر شـوروی دانسـته و نـگاه او به سیاسـت امریکا در 
ایـن راسـتا بربنیـاد منافـع آن کشـور تعریـف شـده اسـت 
و در همیـن مـورد، در یکـی از سـخنرانی هایش در میـان 
انقـالب  نمی خواهـد  امریـکا  کـه  می گویـد  مجاهـدان 
اسـالمی در افغانسـتان پیروز شـده و یک نظام اسـالمی در 

ایـن کشـور حاکـم گردد.
از جانـب دیگر، شـهید احمدشـاه مسـعود بعـد از پیروزی 
جهـاد مردم افغانسـتان و روی کار آمـدن دولت مجاهدان، 
بزرگ ترین اشـتباه ایـن گروه را در امر دولـت داری و عدم 
درک آنـان از روابـط خارجـی دانسـته و اعتـراف می کنـد 
کـه مجاهـدان در تصـرف کابـل مسـتقالنه عمـل کـرده و 
هیـچ تماسـی بـا کشـورهای دور و نزدیک برقـرار نکردند 
کـه ایـن مستقل اندیشـی آنـان بر کشـورهای کمـک کننده 
بـه جهـاد افغانسـتان کـه خـود را در پیـروزی مجاهدان و 
شکسـت اتحـاد جماهیـر شـوروی در ایـن کشـور سـهیم 

دوسـتان  آن،  از  بعـد  و  تمـام شـد  می دانسـتند، سـخت 
مجاهـدان بـه دشـمنان آنان بـدل شـدند و پـس از آن، در 
حمایـت از گـروه نوظهـور طالبـان علیـه دولـت مجاهدان 
تالش هـای  نیـز  آنـان  پیـروزی  امـر  در  و  گرفتـه  قـرار 
چشـم گیری انجـام دادنـد. سـرانجام پـس از سـقوط پـی 
هـم والیت هـای جنوب و شـرق افغانسـتان، گـروه طالبان 
در پنجـم مـاه میزان سـال 1375 خورشـیدی شـهر کابل را 
تصـرف کردنـد و در نخسـتین سـاعات، داکتـر نجیب اهلل، 
رییس جمهـور وقـت افغانسـتان را همـرا بـا بـرادرش در 
ایـن  آویختنـد.  دار  بـه  ریاسـت جمهوری  کاخ  نزدیکـی 
بـه  را  کشـورهای خارجـی  واکنش هـای  آنـان  عملکـرد 
همراه داشـت. شـهید احمدشـاه مسـعود با نیروهای تحت 
امـرش در شـمال کابـل جابه جـا گردیـد و مقاومـت علیه 
گـروه طالبـان را سـازمان داد. او در کنـار رهبـری جنـگ 
علیـه طالبـان و القاعده، برای جلب و همکاری کشـورهای 
خارجـی در امـر مبارزۀ مشـترک علیـه ترویسـم و القاعده 
در افغانسـتان نیز تالش کرد که سـفر و سـخنرانی تاریخی 

او بـه اروپـا بیانگر آن اسـت.
برنامۀ سـفر احمدشـاه مسـعود بـه اروپا در کنفـراس صلح 
و بازسـازی تاجیکستان در شـهر »ویانا« طرح ریزی گردید 
و در حاشـیۀ کنفرانـس، هیـأت افغانسـتانی تحت ریاسـت 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل بـا شـهزاده کریـم آغاخـان، رهبـر 
اسـماعلیان جهـان مالقـات کـرده و پیرامون برنامۀ سـفر و 
هزینـۀ آن صحبـت کردنـد کـه از جانب او مـورد پذیرش 
قـرار گرفـت. پـس از آن، تعـدادی از نماینـده گاِن پارلمان 
اروپـا بـه سرپرسـتی جنـرال فیلیـب موریـان بـا همراهـی 
مهراب الدیـن مسـتان، سـفیر افغانسـتان مقیـم پاریـس در 
سـال 137۹ خورشـیدی بـه درۀ پنجشـیر سـفر کـرده و از 

احمدشـاه مسـعود خواسـتند تـا بـه اروپا سـفر کند.
این کـه  کنـار  در  سـفر  ایـن  در  موریـان  فیلیـپ  جنـرال 
احمدشـاه مسـعود را یـک چهـرۀ نظامـی عنوان کـرده، او 
را یـک چهرۀ سیاسـی نیز دانسـته اسـت. به گفتـۀ موریان، 
مـا آمده ایـم تا پیام هـا و نظریات او)احمدشـاه مسـعود( را 
بـه کنگـرۀ اروپـا و امریـکا منتقـل کنیم تـا تصمیمی جدی 
دربـارۀ آینده افغانسـتان اتخـاذ گردد. او در دیدار با سـران 
جبـۀ مقاومـت عنـوان کرده اسـت که شـما به کشـورهای 
اروپایـی و امریکا سـفر کـرده و حرف های خـود را دربارۀ 
حقـوق بشـر و حقـوق زنـان بـه جهانیـان منتقـل کنیـد تا 

قناعـت مـردم دنیا حاصل شـود.
شـهید احمدشـاه مسـعود در ایـن دیـدار راه حـل بحـران 
افغانسـتان را مذاکـره و تفاهـم عنـوان کـرده و از زحمات 
جنـرال فلیـپ موریـان در پیوندد بـه جلوگیـری از فاجعۀ 
انسـانی علیـه مسـلمانان بوسـنی سـتایش کـرد. هم چنـان 
لهسـتان،  امریـکا،  کـوزوو،  ایـران،  کشـورهای  دربـارۀ 
چچیـن، چیـن، روسـیه و آمـدن پوتیـن در رأس قـدرِت 
در روسـیه، صحبت هـای مختصـری نیـز صـورت گرفتـه 

اسـت. در مقابـل، جنـرال فیلیـپ موریـان، نگرانی روسـیه 
بـا  را  اسـالمی  بنیادگرایـان  از وجـود  و جامعـۀ جهانـی 
احمدشـاه مسـعود در میـان گذاشـته و مبـارزۀ او در برابـر 
طالبـان را سـتایش کـرده و تصویـری که او از اسـالم ارایه 
می دهـد را بـه نفـع دانسـت. احمدشـاه مسـعود در ایـن 
دیـدار از مداخـالت پاکسـتان در امـور افغانسـتان نگرانـی 
کـرده و گفتـه اسـت کـه بـا آمدن پرویز مشـرف بر سـری 
قدرت در پاکسـتان، هم چنـان مداخالت پاکسـتان در امور 

افغانسـتان تـداوم خواهـد یافت.
بـا وجـود  اروپـا  بـه  احمدشـاه مسـعود در سـفر خـود 
عـدم توجـۀ آن کشـور ها بـه مسـألۀ تروریسـم؛ نسـبت به 
گسـترش و نفوذ دهشـت افگنی بـه اروپا و امریکا ُهشـدار 
جهـان  امـا  یافـت،  تحقـق  نیـز  او  پیش  بینی هـای  و  داد 
نـداد.  بـه موقـع عکس العمـل نشـان  او  بـه ُهشـدارهای 
احمدشـاه مسـعود در سـفر اروپـا به دنیـا ُهشـدار داده بود 
کـه در صـورت تنهـا گذاشـتن افغانسـتان در امر مبـارزه با 
تروریسـم، ایـن پدیـدۀ شـوم روزی جهانـی خواهد شـد؛ 
زیـرا تهدیـد تروریسـم محدود بـه یک جغرافیـای خاص 
نمی مانـد. او از جامعـۀ بین المللی خواسـت کـه با حمایت 
از جبهـۀ مقاومـت و فشـار آوردن باالی کشـورهای حامی 
و  موقـت  حکومـت  صلـح،  بـرای  را  زمینـه  تروریسـم، 

انتخابـات آزاد در افغانسـتان فراهـم سـازند. 
پـس از ایـن سـفر، ذهنیت هـای جهانیـان بـا واقعیت هـای 
عینی افغانسـتان آشـنا شـد، امـا در آن هنـگام حمایت های 
و  نگرفـت  مقاومـت صـورت  از جبهـۀ  بین المللـی  الزم 
تروریسـتان بـا اسـتفاده از فرصـت، بـه جنایت هـای خود 
ادامـه دادنـد. قهرمان ملی بـا دیدگاه اسـتراتژیک و ارزیابی 
پیـام واضـح داد و  اروپـا  بـه  از خطـر تروریسـم  دقیـق 
براسـاس پیش بینـی او، تروریسـم بـه یـک خطـر جهانـی 
تبدیـل گردیـد و بـر اسـاس گفتۀ فرانسـوا ریشـیه، سـفیر 
فرانسـه مقیـم کابـل، فرانسـوی ها نیـز قربانـی آن شـدن. 
او می گویـد کـه پیـام احمدشـاه مسـعود تنهـا مربـوط بـه 
فرانسـه نبـود، بلکـه مربـوط بـه تمام اروپـا می شـد و این 
مسـأله اتحـاد و باهـم بودن مـا را با مردم افغانسـتان مهم و 
دایمی سـاخته اسـت. احمدشـاه مسـعود در جامعۀ فرانسه 
بـه عنوان یک شـخصیت قهرمـان و مبـارز در برابر تجاوز 
ماندگار شـده اسـت و تعـداد زیـادی او را دوسـت دارند.
ضـرورت مبـارزه جهانـی بـر علیـه تروریسـم، خطر عمق 
اسـتراتژیک و مداخـالت بیرونـی، احتـرام به حقوق بشـر 
و مشـارکت عادالنـۀ اقـوام براسـاس اصـل انتخابـات، از 
نکات محوری سـخنان احمدشـاه مسـعود در جریان سـفر 
بـه اروپـا بـود. او اجمـاع ملـی و بین المللـی را در برابـر 
تروریسـم یـک ضرورت فـوری و جدی عنوان کـرده بود. 
تبدیـل شـدن افغانسـتان بـه یـک تهدیـد جهانـی، تجـاوز 
عنـوان  بـه  افغانسـتان، دهشـت افگنی  امـور  در  پاکسـتان 
تهدیـد بین المللـی و افغانسـتاِن آزاد، از پیام های احمدشـاه 

مسـعود بـه جهانیـان بوده اسـت.
مبـارزۀ  افغانسـتان،  مـردم  مقاومـت  از  قاطـع  حمایـت 
مشـترک علیـه دهشـت افگنی، فشـار آوردن بـر پاکسـتان 
افغانسـتان، حمایـت  امـور  بـه خاطـر قطـع مداخلـه در 
از حقـوق بشـر و برگـزاری انتخابـات در افغانسـتان، از 
خواسـته های احمدشـاه مسـعود در سـفر بـه اروپـا بـود. 
تغیـر ذهنیـت دنیا نسـبت بـه قضایـای افغانسـتان، بر حق 
ثابـت کـردن مقاومت مردم افغانسـتان، معرفی پاکسـتان به 
عنـوان کشـور حامـی تروریسـم و پیشـبینی تهدیداتـی که 
بعداً دامن گیر جهان شـد، از دسـتاوردهای سـفر احمدشـاه 
مسـعود بـه اروپا بـود. نتایج این سـفر در محورهای تهدید 
جهانـی تروریسـم و مبـارزۀ بین المللـی با آن، دموکراسـی، 
اعتـدال مذهبـی و سیاسـی، حقـوق بشـر و زنـان خالصه 

می شـود.
احمدشـاه مسـعود به عنـوان فرمانـده نظامـی و وزیر دفاع 
دولـت اسـالمی افغانسـتان در تصمیمـات کالن سیاسـی 
کشـور نقـش اساسـی داشـته اسـت. او بر روابـط خارجی 
و مناسـبات بین المللـی اهمیـت ویژه یـی قایـل بـود و از 
همیـن رو، ناکامـی مجاهـدان را در امـر دولـت داری، عـدم 
می دانسـت.  خارجـی  سیاسـت  از  آنـان  درسـت  درک 
احمدشـاه مسـعود آشـنایی با نظریه هـای روابـط بین الملل 
داشـته و در ایـن زمینـه کتاب هـا و مقاالتـی را نیـز مطالعه 
و  غـرب  امپریالیسـم  رقابـت  از  همـواره  و  بـود  کـرده 
از  کمونیسـم یـادآوری کـرده اسـت. او شـناخت کامـل 
وضعیـت منطقـه و جهـان داشـته و مسـایل داغ روز را 
کشـور  خـارج  و  داخـل  در  ارتباطـی اش  چینل هـای  از 
تعقیـب می کـرد. او روابـط افغانسـتان بـا سـایر کشـور ها 
را بـر مبنـای منافـع و حاکمیـت ملـی ایـن کشـور تعریف 
کـرده و بـر اهمیـت روابط با کشـورهای منطقـه و جهان و 

سـازمان های بین المللـی تأکیـد کـرده اسـت.
احمدشـاه مسـعود در سـفر به اروپا جهان را در امر مبارزۀ 
مشـترک علیه دهشـت افگنی فراخواند و خواسـتار توجه و 
همکاری هـای الزم بـه مقاومـت مردم افغانسـتان از سـوی 
جامعـۀ بین المللـی شـد. نـگاه او بـه روابـط بین الملـل بـر 
مبنـای نظریـۀ ریالیسـم جدیـد اسـتوار بـوده اسـت، زیـرا 
جهـان را از گسـترش و نفـوذ تروریسـم جهانـی ُهشـدار 
داده و در امبـر مبـارزۀ مشـترک با آن دعوت کرده اسـت و 
براسـاس مولفه هـای نظریـۀ ریالسـیِم جدیـد، دولـت را به 
عنـوان بازیگـر اصلـی در صحنـۀ بین المللـی می دانسـت. 
او در راسـتای تأمیـن روابـط میـان کشـور ها بـر حفـظ 

حاکمیـت و تأمیـن امنیـت آنـان نیـز تأکید کرده اسـت.
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د افغانســـتان مرشانـــو جرګـــه وايـــي، د افغانســـتان او ســـیمې 

د روان وضعیـــت پـــه اړه د امریـــکا پـــه ســـراتیژۍ کـــې بایـــد 

ـــخ  ـــر م ـــې پ ـــولې د پروس ـــم د س ـــو او ه ـــو د ځپل ـــم د مخالفین ه

ـــول يش. ـــې ونی ـــام ک ـــه پ ـــول، دواړه پ بی

ـــو  ـــله وال ـــه وس ـــد ل ـــت بای ـــان حکوم ـــي، افغ ـــه واي ـــه جرګ دغ

مخالفینـــو رسه د جګـــړې تـــر څنـــګ، د ســـولې دروازې هـــم 

پرانېســـتې پرېـــږدي.

ـــره د  ـــلمیار دا خ ـــادي مس ـــل ه ـــس فض ـــې رئی ـــو جرګ د مرشان

ـــډه کـــې، د  ـــي غون ـــه عموم ـــه ورځ د جرګـــې پ ـــې شـــنبې پ س

ـــر  ـــکا پ ـــه اړه، د امری ـــت پ ـــي وضعی ـــیمې د امنیت ـــتان او س افغانس

ـــړه. ـــته وک ـــو وروس ـــه بحثون ـــناتورانو ل ـــراتیژۍ د س س

ښاغيل مسلمیار وویل:

»دغـــې پالیســـۍ تـــه بایـــد دوام ورکـــړي او زمـــوږ سیاســـیون 

یـــې بایـــد مالتـــړ وکـــړي، ســـولې تـــه هـــم بایـــد کار ويش او 

تـــر څنـــګ یـــې د جنـــګ لپـــاره هـــم بایـــد کار ويش، ځکـــه 

ـــت  ـــه مقاوم ـــو ښ ـــدې ی ـــر وړان ـــمنانو پ ـــې د دښ ـــه چ ـــر کوم ت

ـــل  ـــه خپ ـــږي، پ ـــه حارضې ـــه ن ـــولې ت ـــوې س ـــه وي، هغ ـــود ن موج

ـــر  ـــو ت ـــولې د دروازو د خالصول ـــې د س ـــوو چ ـــږ ک ـــت غ حکوم

ـــړي.« ـــم وک ـــاع ه ـــو دف ـــه خلک ـــګ، ل څن

ـــو کـــې د وســـله  ـــه څـــو والیتون ښـــاغيل مســـلمیار د افغانســـتان پ

ـــه  ـــې پ ـــل چ ـــارې رسه ووی ـــه اش ـــه پ ـــو ت ـــو بریدون ـــو مخالفین وال

ـــه ګـــډون  ـــرو پ ـــد کـــې د ښـــځو، ماشـــومانو او ســـپین ږی ـــر بری ه

ـــوي دي. ـــان وژل ش ـــي کس ـــلګونه ملک س

ـــو د  ـــو مخالفین ـــله وال ـــر وس ـــل پ ـــو ت ـــت مرشان ـــان حکوم د افغ

ـــوازې دا  ـــه ی ـــو ن ـــو مخالفین ـــله وال ـــو وس ـــړی، خ ـــږ ک ـــولې غ س

ـــان او  ـــې د افغ ـــړی، بلک ـــه دی ورک ـــې ن ـــواب ی ـــت ځ ـــې مثب چ

ـــړی  ـــه زور ورک ـــو ت ـــو بریدون ـــې خپل ـــد ی ـــو پرض ـــو ځواکون بهرنی

دی.

ــه، د  ــه توګـ ــړي پـ ــراتیژیک مالتـ ــتان د سـ ــکا د افغانسـ امریـ

ــو  ــتونزو د ختمولـ ــي سـ ــو امنیتـ ــیمې د روانـ ــتان او سـ افغانسـ

ـــاره  ـــیا لپ ـــويب اس ـــتان او جن ـــت د افغانس ـــره میاش ـــت، تې ـــه نی پ

ـــل او  ـــرو ځپ ـــې د ترهګ ـــړه چ ـــالن ک ـــراتیژي اع ـــوې س ـــه ن خپل

ـــم  ـــراتېژۍ مه ـــې س ـــارونه د دغ ـــې فش ـــو ی ـــړو هېوادون ـــه مالت پ

ټکـــي وو.

افغـــان کارپوهـــان هـــم پـــر دې موضـــوع د ټینـــګار تـــر 

څنـــګ چـــې یـــوازې جنـــګ د حـــل الره نـــه ده، وايـــي چـــې 

ـــي  ـــړۍ او ځین ـــۍ ک ـــې بهرن ـــړه ک ـــه جګ ـــه روان ـــتان پ د افغانس

ګاونـــډي هېوادونـــه الس لـــري او امریـــکا تـــه پـــکار ده چـــې 

ــه  ــو تـ ــړې ختمولـ ــې جګـ ــم د روانـ ــه هـ ــیمې هېوادونـ د سـ

ــوي. وهڅـ

د دغـــو کارپوهانـــو لـــه ډلـــې پخـــواين جـــرال زملـــي وردګ 

ازادي راډیـــو تـــه وویـــل:

ـــاع  ـــۍ اج ـــو بهرن ـــري، خ ـــورې اړه ل ـــو پ ـــوله افغانان ـــيل س »داخ

ــتان  ــې د افغانسـ ــه چـ ــوم هېوادونـ ــري، کـ ــورې اړه لـ دوی پـ

ـــه دې  ـــرې دي او پ ـــه لې ـــتان څخ ـــه افغانس ـــا ل ـــان دي، ی ګاونډی

ـــوړه  ـــد ج ـــې بای ـــاع ی ـــوې اج ـــکېل دي، د هغ ـــې ښ ـــئله ک مس

ـــم  ـــګ خت ـــی وای او جن ـــه تلل ـــولې ت ـــره س ـــې خ ـــړې وای چ ک

شـــوی وای.«

دا پـــه داســـې حـــال کـــې ده چـــې افغـــان ولســـمرش محمـــد 

رارشف غنـــي پـــه وار وار دا ویلـــی چـــې د افغانســـتان جنـــګ 

ـــتې  ـــې غوښ ـــو ی ـــو هېوادون ـــه ګاونډی ـــري او ل ـــه ل ـــرين اړخون به

ـــدف،  ـــه ه ـــوي پ ـــخ نی ـــدو د م ـــتونزې د پراخې ـــې س ـــې د روان چ

ـــړي. ـــکاري وک ـــل رسه هم ـــو ب ـــه ی ل

ـــو  ـــه هغ ـــې ل ـــيل چ ـــم وی ـــې دا ه ـــره ک ـــه تې ـــت پ ـــان حکوم افغ

ـــه  ـــو ت ـــولې کول ـــواړي، س ـــوله غ ـــې س ـــوم چ ـــو رسه، ک مخالیفین

ـــه  ـــدې ب ـــه وړان ـــوي، پ ـــړه ک ـــې جګ ـــوی چ ـــو هغ ـــار دي، خ تی

ـــه  ـــې ل ـــري چ ـــوان ل ـــه دا ت ـــان ځواکون ـــړي او افغ ـــړه وک ـــې جګ ی

ـــړي. ـــاع وک ـــواده دف ـــل هې خپ

 نصیر فرزام



 فرهاد سجودی
شـام بـود و سـیاهی کم کـم دامنـش را پهـن می کـرد. بیرون 
از خانـه سـر و صداهـای بلنـد شـد. یکی می گفـت: می گن 
شـهید شـده. دیگـری می گفـت: نـه؛ اصـاًل دروغ اسـت! و 
کسـی هـم می گفـت: زخـم شـدید برداشـته و... از خانـه 
بیـرون شـدم، از بچه هـا پرسـیدم، چـه خبـر اسـت؟ گفتند: 
می گوینـد، آمرصاحـب شـهیده شـده و... کنجکاو شـدم. آن 
طرف تـر پهلـوی مسـجد، بـزرگان قریـه جمـع بودنـد، بـه 
سـوی آنـان رفتـم. همـه مبهـوت بودند. کسـی آه می کشـید 
و کسـی می گریسـت؛ یکـی می گفـت، خـدا کنـد کـه دروغ 
باشـد... در این هنگام، کسـی از راه رسـید: نفس سـوخته و 
عـرق بـر جبیـن... همـه متوجـه شـدند. او از بـازارک آمـده 
بـود، انـگار از تازه تریـن خبرهـا با خبـر بود. از او پرسـیدند 

کـه قضیـه از چـه قـرار اسـت؟ آمرصاحب شـهید شـده؟ 
نفـس عمیقـی گرفـت و بـه حـرف زدن پرداخـت و گفـت، 
خوش بختانـه آمرصاحـب زنـده اسـت، شـهیده نشـده، امـا 
زخـم شـدید برداشـته. بـا شـنیدن ایـن خبر همه خوشـحال 
شـدند و شـکر خـدا را به جـا آوردنـد. یکی به دعا مشـغول 
شـد و دیگـری رفـت، تـا نمـاز شـکرانه ادا کنـد و مـن هم 

رفتم. خانـه 
رادیـوِی کوچکـی داشـتیم، شـاید از محـدود کسـانی بودیم 
کـه در آن زمـان رادیـو داشـتیم. رادیـو را روشـن کـردم، در 
آن زمـان در پنجشـیر مـردم رادیـوی »بی.بی.سـی« و رادیـو 
»صـدا و سـیما«ی جمهـوری را می شـنیدند. خبرهـا شـروع 
شـد و نخسـتین خبـر هـم خبـر شـهادت آمرصاحـب بـود، 
امـا در اخیـر خبـر گفـت، نزدیکان احمدشـاه مسـعود، ترور 
او را تاییـد نمی کننـد و می گوینـد، زخـم برداشـته اسـت. 
رادیـو را گرفتـم و دوان دوان بـه طـرف بـاغ رفتـم. پـدرم 
در بـاغ بـود و بـاغ را آبیـاری می کـرد. ایسـتاده بـود و بیلـی 
بـه دسـت داشـت، خواسـتم موضـوع را بـه او بگویـم، مـرا 
دیـد کـه دوان دوان رسـیدم، گفـت: خیریـت، خیریـت. چرا 
دویـده آمـدی؟ بـا صـدای بلنـد و لـرزان گفتـم، می گوینـد 

آمرصاحب شـهید شـده.
-کی گفت؟

-همه گی می گویند، رادیو هم گفت.
بیـل از دسـتش رهـا شـد و در جـا نشسـت. چشـم هایش 
از اشـک پُـر شـد و خیلـی گریسـت. ایـن حالـِت پـدرم 
خیلـی عجیـب و بـاور نکردنـی بـود، چـون اوگاهی کـه نام 
مسـعود گرفتـه می شـد، مسـعود را زشـت می گفـت. فکـر 
می کـردم کـه دوسـتش نـدارد و خبـر شـهادت مسـعود هم 
شـاید برایـش تأثیری نداشـته باشـد. بعدها فهمیـدم که چرا 
پـدرم بـه مسـعود زشـت می گفـت، در حالـی که دوسـتش 
داشـت: »پـدرم معلـم بـود، پنـج لـک که معـادل آن بـه پول 
امـروز 500 افغانی می شـود، معاش داشـت. شـش مـاه بعد، 
هشـت مـاه بعـد و گاهی هـم یک سـال بعد، معاش شـان را 
می دادند)البتـه نظـر بـه امکانـات پولـی دولـت در پنجشـیر( 
آن هـم دوماهـه یـا سـه ماهه بیشـتر یا کم تـر. بنابـر آن، پدرم 
بـا اسـتفاده از رخصتی هـای سـه مـاه زمسـتانی،  زمسـتان 
آشـپزی می کـرد تـا پولی به دسـت بیـاورد و مصـرف آزوقۀ 
مـا کنـد و پولـی هـم کـه به دسـت مـی آورد، یـا از سـالنگ 
و یـا هـم از خـاواک، مـواد خوراکی مـی آورد، آن هـم باالی 

شـانه هایش یـا بـاالی مرکب«.
این هـا و ده هـا درد و رنـج دیگـر سـبب شـده بود کـه پدرم 
گاهی مسـعود را زشـت بگوید و از او شـکایت کند. شـاید 
ایـن حالـت را همـه مـردم پنجشـیر داشـتند. از بـس غـم 
شانه های شـان  بـاالی  و  بـود  کـرده  زمین گیرشـان  روزگار 
سـنگینی می کـرد کـه از عزیـز همه شـان، شـکایت کننـد و 
زشـت بگوینـد، اما ایـن هیچگاه به معنای دوسـت نداشـتن 
مسـعود نبود، فقط گله هایی بود که ایشـان داشـتند. از سویی 
هـم، خبر مـرگ مسـعود برایش آسـان نبـود، آمرصاحب در 
آن شـرایط، گذشـته از همه خوبی های دیگـرش برای مردم، 

امیـد بـود و پایمـردی و پیروزی.
پـدرم از جـا بلنـد شـد و گفـت، برویـم خانـه. خانـه رفتیم 
کـه مـادرم سـفرۀ غـذا را پهـن کـرده و کسـی نزدیـک غـذا 
نمی شـود. همیـن کـه مـا خانـه آمدیـم و بـا دیـدن حالـت 
پـدرم، همـه بـه گریه شـدند؛ کوچـک و بـزرگ. مـادرم که 
درد رنـج آواره شـدن و مهاجـر شـدن را در دوران جهـاد 
دیـده بـود؛ در میـان گریـه هـی می گفـت: چه خواهد شـد! 
بـاز چـه روزی باالی ما خواهـد آمد! اگر آمرصاحب شـهید 
شـده باشـد، این مـردم چه خواهـد کردند؟ پدرم همـه را به 
آرامـش دعـوت کـرد و گفـت، تا حـاال دقیق معلوم نیسـت، 
می گوینـد زخمـی شـده. بیاییـد کـه غـذا بخوریـم. کسـی 

نخـورد و سـفرۀ غـذا را جمـع کردند.
فـردای آن روز همـه اهالـی دهکـده -پیـر و جـوان- بـه 
سـوی بـازارک رفتنـد. مـن هـم بـا جمعـی از بچه هـا روانۀ 
بـازارک شـدیم. در مسـیر راه بـا جمعـی از موسـفیدان قریه 
سـر خوردیـم کـه آنـان هـم بـازارک می رفتنـد. یکـی از آن 
عجیبـی  وضعیـت  بـود،  عاطفی تـر  کـه  جمع)موسـفیدان( 
داشـت. گاهـی ناخودآگاه می گریسـت، گاهـی در میان گریه 
می خندیـد. گاهـی می گفـت، اگـر آمرصاحـب شـهید شـده 
باشـد، تبـاه شـدیم! تمـام شـدیم و... و گاهی هـم می گفت، 
نه، نه شـهید نشـده، حتماً زنده اسـت، من او را می شناسـم، 
یک بـار دگـر هـم چنین توطیه شـده بـود، خـودش گپ زد، 
خـودش! گفـت ایـن توطیه اسـت. ایـن پیرمرد تا بـازارک با 

ایـن وضعیت ادامـه داد.
بازارک پُر از آدم شـده بود، مردم از شهرسـتان های پنجشـیر 
و از روسـتا ها آمـده بودنـد و هـم از والیت هـای نزدیـک 
و حتـا از شـمالی و کابـل. همـه مبهـوت، غم زده، خسـته و 

نـاالن و وحشـت زده. هـر کی در هر گوشـه دونفر، سـه نفر 
یکجا شـده بود و در مورد شـهید شـدن و نشدن آمرصاحب 
صحبـت می کردنـد. در همیـن هنـگام، »محمـد گل« کـه در 
آن زمـان راننـدۀ آمرصاحـب بـود، بـه دوکانی داخل شـد و 
پـس از چنـد دقیقه، سـر و صـدای عجیبی در داخـل دوکان 
رخ داد. محمـد گل از دوکان بیـرون آمـد، گریه کنان به موتر 
سـوار شـد و رفـت. یـک عـده بـا دیـدن ایـن حالـت، باور 
کردنـد کـه آمرصاحـب شـهید شـده اسـت و حالـت این ها 

هـم، بدتر از پیش شـد.
آن روز تـا پایـان، همـه منتظـر ماندیـم، امـا خبـر موثقی در 
دسـت نبـود کـه چـه شـده و چـه خواهـد شـد. مـا دوباره 
برگشـتیم خانه و کسـانی کـه از والیت هـای دور آمده بودند 
و از مناطق دور افتادۀ پنجشـیر، شـب را در همانجا)بازارک( 
سـپری کردند. همین روز در سرتاسـر والیت پنجشـیر برای 

صحت یابـی آمرصاحـب ختم هـای قـرآن صـورت گرفت و 
و... دعاخوانی 

شـب گذشـت. صبـح دوبـاره همـه بـه بـازارک آمدیـم، اما 
امـروز باورهـای مـردم مثل دیـروز نبود، همه فهمیـده بودند 
کـه دیگـر آمرصاحب در میان ما نیسـت. خبر آمـد که امروز 
آمرصاحـب بـه پنجشـیر انتقال داده می شـود. همه به سـوی 
جنگلـک حرکـت کردیـم. جنگلک، روسـتایی کـه زادگاه او 
اسـت و قسـمت پاییـن آن چمنـی وجود داشـت کـه در آن 
هلیکوپترهـا نشسـت و برخاسـت می کردنـد. مـردم در آنجا 

جمـع شـده بودند و منتظـر هلیکوپتـر بودند.
حکایت گـِر  اشـک آلود،  چشـم های  و  خسـته  چهره هـای 
درد عمیقـی بـود کـه بـه دوش می کشـیدند، دردی کـه هـر 
لحظـه گرده های شـان را می فشـرد، غمـی که شـبیه اسـیری 
در آورده بودشـان و ازش مجـال رهایـی نداشـتند، اندوهـی 
کـه بغـض میدادشـان و خفۀشـان می کـرد. همـه نـگاه بـه 
آسـمان داشـتند کـه چه وقـت هلیکوپتر می رسـد و به زمین 
می نشـیند. در همیـن هنـگام هلیکوپتر شـبیه پرنده یی از دور 
بـه فـراز کوه هـا غرغرکنـان نمایـان شـد و مـردمِ چشـم بـه 
راه همـه از جـا برخاسـتند و چشـم بـه آسـمان دوختنـد و 
کم کـم بـه گریـه افتادند. بـا نزدیک شـدن هلیکوپتـر صداها 

و فریاد هـا بلنـد و بلندتـر می شـد.
نشست هلیکوپتر

بـه تصویـر کشـیدن ایـن لحظـه از تـوان کسـانی شـبیه من 
نیسـت؛ هلیکوپتـر نشسـت، فریادهـا بلنـد شـد، خانـواده، 
یـاران، فرماندهـان، مجاهـدان، پیـر، جـوان، همه وهمه چیغ 
می زدنـد؛ گویـی همه چیـز و همه جـا می گریسـتند، کوه هـا 
می گریسـتند و دریا می گریسـت، پرنده گان و حتا خورشـید 
در ماتـم اش می گریسـت. احمـد کـه همیشـه در ایـن چمن 
بـا جهانـی از شـادی و لبخنـد بـه اسـتقبال پـدر می آمـد تـا 
پیشـانی گشـادۀ پـدر را ببینـد، محبـِت پـدر را حـس کنـد، 
لب خنـدش را ببینـد و آغوشـش بگیـرد، حاال بـا دل خونین 
و گلـوی پُـر از بغـض و بـا چشـم های پُـر از اشـک آمـده 
تـا پیکـر بی جـان پـدر را اسـتقبال کنـد. دیـدن و کشـیدن 
ایـن همـه درد بـرای احمـِد کوچـک، آسـان نبود؛ ذهـن پُر 
از دنیـای کودکانـه اش یـک سـره بـه هـم خـورد، همه چیـز 
تغییـر کـرده بـود. حـاال پـدر زنـده نیسـت، دگـر از پله های 

هلیکوبتـر لب خندکنـان پاییـن نمی آیـد و دسـتش را تـکان 
نمی دهـد. قامـت بلنـدش شکسـته و قامت بلند پدر اسـتوار 
نیسـت. پیکـرش غـرق خون اسـت. به جمع شـهدا پیوسـته 
اسـت. حـاال پدر را از تابـوت در هلیکوپتر پاییـن می آورند.
پـس از سـاعتی، تابـوت آمرصاحـب بـه آغـوش ماشـین 
گذاشـته شـد و بـه سـوی سـریچه)تپه سـاالر( راه افتادیـم. 

ماشـین حرکـت داده شـد، همـه دنبـال تابوت روانه شـدیم. 
یکـی پـا برهنـه، یکـی یخن کنـده و جز چیـغ و فریـاد و آه 
و اشـک... روایـت دیگـری نبـود. هـزار متـری پیـش نرفته 
بودیـم کـه پیـر مـردی توجهـم را جلـب کـرد. مـردی کهن 
سـال بـا قامت بلنـد، لباس هـای ژولیـده و فرسـوده، پکولی 
در سـر، کفش هـای کنـده و قدیفـه بـه شـانه؛ از دور دیـده 
می شـد کـه چیـزی می گوید، امـا از بس چیغ و فریـاد کرده، 
صدایـش خفـه شـده بـود. نزدیـک اش شـدم و بـه صدایش 
گـوش دادم: آمرصاحـب، کمـرم شکسـتی! کمرم شکسـتی! 
کاش عوضـت مـن می مـردم. در نزدیکـی مـا درختـی بود، 
مـرد خـودش را بـه آن تکیـه داد، کمـی آرام گرفت. سـرش 
بلنـد کـرد و مـرا بـاالی سـرش دیـد. نـگاه معنـاداری کرد؛ 
فکـر کـردم می خواهـد بلنـد شـود و بایـد کمـک اش کنـم، 
گفتـم: دسـتت را بگیرم، دسـتش را بـه عالمت نـه بلند کرد 
و گفـت، خـودم بلنـد می شـوم. بلنـد شـد. دسـت هایش را 
بـه کمـرش گرفـت و قامتـش را راسـت کـرد، آهـی کشـید 
و دوبـاره بـه درخـت تکیه کـرد و گفـت: نمی توانـم! کمرم 
شکسـت، مـرگ مسـعود کمرم را شکسـت! من سـه پسـرم 
را از دسـت دادم، هـر سـه شـهید شـده انـد، دوتایـش در 
جهـاد شـهید شـد و یکیـش همیـن یـک سـال پیـش. مرگ 
مسـعود  نکـرد.  شکسـته ام  انـدازه  ایـن  بـه  هیچ کدام شـان 

همه چیـز مـا بـود، حـاال چـه خواهـد کردیم؟
ایـن را گفـت و دوبـاره بـه گریه شـد. دردِ نبودِ مسـعود در 
آن شـرایط، قامـت کـوه را خـم می کـرد، انسـان کـه ناتـوان 
اسـت و پاسـِخ ایـن پرسـش کـه »چـه خواهد شـد«؟ در آن 
زمـان، آسـان نبـود. ایـن پرسـش هـر کسـی را در آن روز 
زمین گیـرد می کـرد و بـه گریه مـی آورد. به بازارک رسـیدیم 
و ازدحـام بیـش از حـد شـد. مـردم از والیت هـای پـروان، 
کاپیسـا و شـمالی آمـده بودنـد، جـادۀ پنجشـیر در آن زمان 
خیلـی کم عـرض و خـراب بود، مـردم به بـاال و پایین جاده 
دوان دوان دنبـال جنـازه می رفتنـد. صف هـا را کمـک منظـم 
کردنـد و صداهـا هـم تنظیـم شـد و ایـن شـعار ها را سـر 

می دادنـد:
زنده باد مقاومت! 
زنده باد مجاهدین!

زنده باد اسالم!

مرگ به تروریسم!
مرگ به پاکستان!
مرگ به افراطیت!

و... شعار ها و نعرۀ تکبیر کنان ادامه می دادند.
آفتـاب گـرم می تابیـد؛ بـه حـدی کـه چهـرۀ سـبز درختـان 
را پژمـرده و گرفتـه کـرده بـود. بـه مِنطقـۀ »رحمان خیـل« 
هـر  از  بودیـم،  کاوران  عقـب  در  کودک هـا  مـا  رسـیدیم. 
مِنطقه یـی کـه از میـان خانه هـا می گذشـتیم، صـدای گریـۀ 
زن هـا را می شـنیدیم و می دیدیـم کـه از کلکینچه هـا سـر 
بـرون کـرده انـد و می گرینـد. صـدای کودکـی بـه گوشـم 
رسـید کـه می گفـت: او خـدا جان، چطـو کنیم! به بـاال دیدم 
سـه تـا کودکان/دختر زیر سـن 12 سـال، هر سـه بـا صدای 
بلنـد می گیرنـد و چیـغ می زننـد. دیـدن ایـن حالـت برایـم 
عجیـب نبـود، چـون در آن روز هـر موجودی می گریسـت، 
حتـا آفتـاب با زبـان گرمایـش، اندوهش را فریـاد می کرد. از 
منطقۀ »لغانه« گذشـتیم و سـر کاروان به سـریچه)تپۀ سـاالر( 
ماشـین  بـه جلـو  تاج الدیـن  کاکا  بـا  احمـد  بـود.  رسـیده 
نشسـته بودنـد، یـاران آمرصاحب به راسـت و چپ ماشـین 
در حرکـت بودنـد. عقب تـر ایشـان بیرق سـه رنگ)سـیاه و 
سـفید و سـبز( به دسـت جوانان بلنـد بـود و تکبیرگویان به 

سـر تپه رسـیدیم.
»تپـۀ سـاالر« پُـر از مردمـی بود که یـک عده اش، یک شـب 
و روز را بـه خاطـر آخریـن دیـدار بـا قهرمـان، در بـازارک 
و جاهـای دیگـر سـپری کـرده بودنـد. چهره هـا خسـته و 
افسـرده و چشـم ها گریه آلـود بـود. آن طرف تـر جوانـان بـا 

شـور عجیبـی ایـن ترانـه را می خواندنـد:
عزا عزاست امروز
روزِ سیاست امروز
مسعودِ دشمن شکن

پیش خداست امروز...
بعـد هـم با جوش و شـور فراوان نعرۀ تکبیـر، اهلل اکبر همراه 
می شـد. پس از چنـدی، تابوِت قهرمان جلو گشذاشـته شـد 
تـا نمـاز جنـازه را بـر او بـه جا آورند. صف ها درسـت شـد 

و نمـاز به امامت اسـتاد ربانی خوانده شـد.
لحظۀ وداع با قهرمان

وقـت آن رسـیده بـود کـه قهرمـان بـا همـه وداع کنـد: بـا 
کوه هـای پُـر غرور پنجشـیر، کوه هایـی که فـرش قدم هایش 
بودنـد. بـا آب و هوایـی کـه بـا نفس هایـش خو گرفتـه بود. 
بـا یارانـی کـه »بهتـر از آب روان« بودنـد، یارانـی کـه جـز 
اشـک ریختن در آن لحظـه، چیـزی از دست شـان سـاخته 
نبـود. بـا مردمـی کـه همـه امیدشـان بـود، بـا مردمـی کـه 
صادقانـه دوسـتش داشـتند و باهـاش بودنـد و دوست شـان 
داشـت. مردمـی کـه با ایشـان پرورده شـده بود، بزرگ شـد، 
محبوب دل ها شـد، مشـهور شـد و شیر درۀ پنجشـیر و شیر 
آهن کـوه و قهرمـان بی بدیـل شـد. وداع بـا پنجشـیر، نامـی 
کـه بـا او پیونـد داشـت، نامـی کـه بـا غـرور مسـعود پیوند 
ناگسسـتنی خـورده بـود و بـا پنجشـیری کـه سنگ سـنگ و 
دره دره اش، کـوه و بـرزن و آب و هوایـش، هسـت بـودش، 
هسـتی اش بـا او پیونـد داشـت. وداع بـا دره یـی کـه برایش 
گفتـه بـود »به انـدازۀ کالهم اگر جایـی برایم باشـد، می مانم 

و مبـارزه می کنـم.«
وداع بـا مقاومـت، بـا جریانی که شـبیه خـون در رگ هایش 
جریـان داشـت، جریانـی کـه بـا خـون دل سـاختش و بـا 
عرق ریـزی شـبانه روزی نگـه اش داشـت، با جبهه یـی که در 
برابـر بزرگ تریـن توطیـۀ جهانی ایسـتاده گی کـرد و متزلزل 
نشـد. بـا کانونی کـه در آن دغدغـۀ دفاع از ُکل افغانسـتان را 
داشـت و بـه همیـن منظور مبـارزه می کرد و وداع بـا نظام و 
خطـی کـه گفتـه بود: اگر باشـم، نباشـم این مقاومـت وجود 
دارد. وداع بـا خانـواده، کـودکان و بسـته گانی کـه توته هـای 
تـن و هسـت و بودشـان بودنـد. وداع بـا احمـِد مسـعود، 
یگانـه پسـرش، یگانه یـی کـه برایـش آرزوهایـی داشـت، 
وقتـی ازش در مـورد پرسـیده بودنـد، اگـر احمـد کسـب 
پدری)نظامی گـری( را نپذیـرد، آیـا حیـف نیسـت؟ گفتـه 
بـود: »بگـذار حیف باشـد.« او بـا این حرفـش می فهماند که 
دوسـت نـدارد به درد سـرهایی که خـودش در بخش نظامی 
داشـت، احمـد هـم دچار شـود. او بـرای احمـد و احمدها، 

می خواسـت. را  بهترین هـا 
وداع بـا احمـد، احمـدی کـه باهـاش می خندیـد، شـوخی 
می رفـت،  سـفر  بـه  وقتـی  مـی داد.  نوازشـش  و  می کـرد 
تـا پـای هلیکوپتـر همراهـی اش می کـرد و پـدر بـا تـکان 
دادن دسـتش، پـرواز می کـرد و پسـر دوان دوان بـه طـرف 
خانـه می رفـت و وقتـی می آمـد، احمـد بـه پـای هلیکوپتـر 
می رسـید تـا لبخندهای پدر را حیـن پایین آمـدن از پله های 
هلیکوپتـر تماشـا کنـد و... چـه سـخت وداع! وداع آخریـن! 
بریـدن از همـه تعلقـات، از زنده گـی، زن، فرزنـد، خانـواده، 
یـاران، مـردم، وطـن و...! او مـی رود، همه را تنهـا می گذارد، 
اما رسـم عیاری، پایمردی، شـجاعت، آرمان ها، راه و رسـم، 
فکـر و مکتـب و همـه را به جا گذاشـت تا نسـل های بعدی 
راه را گـم نکننـد و او را الگویـی بـرای زنده گی انسانی شـان 

برگزینند.
او رفـت. بـه خانۀ ابـدی اش سـپردندش، جدا از همـه، تنها، 
تنهـای تنهـا... بـا رفتنـش گفـت: »راه و روش شـیر به جـا 
می مانـد« و »مـا جـان بـه فنا دادیم تا زنده شـما باشـید« و به 
متجـاوزان فهماند »ملت با شـرفی در دل کهسـاری هسـت« 
و در اخیـر این کـه »هرگـز نمـی رد آنکـه دلـش زنده شـد به 

عشـق - ثبت اسـت بـر جریـدۀ عالـم دوام ما...«
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در ایــن محفــل بــزرگ کــه جمــع بزرگــی از هراتیــان عزیــز اشــتراک داشــتند، جنــاب الحــاج امیــر محمــد اســماعیل خــان، شــخصیت بــزرگ جهــادی، محمــد آصــف رحیمــی، والــی محتــرم هــرات، احمدولــی 
مســعود، رئیــس عمومــی بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود، داکتــر ابراهیــم مصئــون، رئیــس والیتــی بنیــاد شــهید مســعود در هــرات، روحانــی محتــرم حســن زاده، امــام مســجد جوادیــه و محتــرم جنــرال اوریاخیــل 
رئیــس ارکان 307 ظفــر از جنــراالن مقاومــت، ســخنان مفصلــی در محــور جهــاد و مقاومــت، شــهادت و قهرمــان ملــی ارایــه نمودنــد و بــه پیــام پیشــنهادی »وفــاق ملــی« از جانــب احمدولــی مســعود، مهــر 
تأییــد گذاشــتند و از آن حمایــت نمودنــد. در آخــر محفــل ترانــۀ شــهادت از جانــب دختــران مکتــب لیســۀ گوهرشــاد بیگــم ســروده شــد و بــا دعایــۀ محتــرم حاجــی قاضــی از علمــای هــرات خاتمــه یافــت.

تفصیل سخنرانی ها از طریق روزنامۀ ماندگار منتشر خواهد شد.

»وفاق ملی« در هرات مورد تأیید قرار گرفت
نماهائی از شانزدهمین سالروز گرامی داشت شهادت قهرمان ملی و هفتۀ شهید در هرات


