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غنـی اشتبـاه را 
با اشتبـاه پُـر می کنـد

در جنـرال قنسولگـری افغـانستان 
در استـانبـول چه مـی گـذرد؟
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حمایت مردم پروان از وفاق ملی
احمدولی مسعود: آمده ایم تا اندیشه های قهرمان ملی افغانستان را پیاده کنیم

تجدید پیمان با احمد مسعود 
بر سر آرمان های احمدشاه مسعود
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ایـن گـزاره کـه »انقـاب بـدون آگاهـی، فاجعـه اسـت« را همـه 
شـنیده ایم، امـا از فحـواِی ایـن گـزارۀ معقـول می تـوان گزاره هـاِی 
معقـوِل دیگـری نیـز اسـتخراج کرد، از جملـه این کـه: »صلح بدون 

مشـارکت مـردم، نتیجـه اش جنـگ خواهـد بود!«
اسـتخراِج گـزارۀ دومـی از ایـن بابـت اسـت کـه این روزهـا دیده 
می شـود کـه توافق نامـۀ صلح بـا طالبان نهایـی می شـود درحالی که 
مـردم افغانسـتان که طـرِف اصلِی جنگ محسـوب می شـوند، هیچ 
نماینده یـی در ایـن مذاکـرات نداشـته اند و امریکایی هـا و طالبـان 
موافقت نامـۀ  چندی وچونـِی  کـه  ندیده انـد  الزم  هیچ کـدام  نیـز 

قریب االمضای شـان را بـه سـمع و نظـِر مـردم برسـانند.
در میانـۀ ایـن خودسـری و انفعـاِل مرگبـار، احمـد مسـعود فرزند 
قهرمـان ملـِی افغانسـتان به قاطعیـِت تمـام اعـام موضـع نمـوده 
کـه بـرای صلـح و جنـِگ احتمالـی، آماده گی هـاِی الزم را خواهـد 
گرفـت. صحبت هـاِی او در کمـاِل متانـت نشـان می دهـد کـه هـر 
دو گـزارۀ آغازیـِن متـن را به زیبایـی می فهمد و در خـاِی موجود 
حاضر اسـت بارِ یک مسـوولیِت بسـیار سـنگین را به دوش بکشد.

امـا ایـن »خـای موجـود« و آن »بـار مسـوولیِت سـنگین« کـه بـه 
دوِش احمـد افتـاده، چیسـت؟

هجـده سـال پیش، پـدر احمد مسـعود یعنی قهــرمان ملِی کشـور 
در اوِج تاش هـاِی خسـته گی ناپذیرش بـرای نجـات افغانسـتان از 
تروریسـم و تشـکیل یـک دولـِت ملـی با پایه هـای وسـیع مردمی، 
توسـط دو انتحاری عرب به شـهادت رسـید و شـهادِت او در کنار 
حـوادث 11 سـپتمبر، زمینه سـاز توجـه جامعۀ جهانی به تروریسـم 
و موقعیـِت کانونـِی افغانسـتان در ایـن ارتباط شـد. در آن زمان که 
احمد 12 سـال سـن داشـت، انبـوهِ یاراِن پـدرش آن هـم در بزنگاهِ 
رجـوع جامعـۀ بین الملل به این کشـور، ایـن امید را بـه میان آورده 
بـود کـه دوسـتان و یـاراِن ویـژۀ مسـعود راه و آرمـاِن او را ادامـه 
می دهنـد و دولتـی بـه معنـای واقعی ملـی، متکثـر و صلح آفرین را 

بـه میان خواهنـد آورد.
امـا متأسـفانه تجارِب هجده سـاِل گذشـته تا امروز کـه یگانه فرزند 
شـهید مسـعود پا به سی سـاله گی نهاده اسـت، نشـان داد کـه یاران 
بازی  هـای سیاسـی  و دوسـتاِن خـاِص مسـعود، همـه در شـعاِع 
در محـورِ کسـِب قـدرت و ثـروت ذوب شـدند و در نتیجـه هـم 
محبوبیت شـان را در نـزد مـردم از دسـت دادنـد و هم توانایی شـان 
را بـرای اثرگـذاری مثبـت بر اوضاع افغانسـتان. آن هـا در معادالت 
سیاسـی، از آن جـا کـه آرمان هـای اصیـِل قهرمـان ملـی و از همـه 
مهم تـر آرمان هـاِی پـاِک مردمِ مجاهـد را فراموش کردنـد، به تدریج 
از پایگاه هـاِی مردمی شـان فاصلـه گرفتند و این دور شـدن از مردم، 
آنـان را بـه اشـتباهاِت سیاسـِی متعددی سـوق داد کـه نتیجه اش را 
امـروزه در دولـت دارِی فاسـد و فرومانـده در جنـگ و صلـح بـه 

تلخ ترین شـکِل آن شـاهد هسـتیم.
مسـعود جـوان، از سـکوتی هجده سـاله و پُـر از پنــد و آموزه سـر 
بـرآورده اسـت: تحصیـل کـرده، از دانش سیاسـی و نظامـِی ُمدرن 
و معاصـِر خـود توشـه ها گرفتـه، رمـز و رازهـاِی مبـارزاِت پدرش 
را مطالعـه نمـوده و از اشـتباهاِت صورت گرفتـه در دورۀ پـس از 
مسـعود آموخته اسـت. او به زبـان انگلیسـی، روان صحبت می کند 
و بـه پشـتوانۀ آن، دنیـای امروز و مناسـبات پیچیـدۀ آن را به خوبی 
تلنبارشـدۀ  و  دیریـن  آرزوهـاِی  از  آن،  پهلـوی  در  امـا  می فهمـد 
مـردم و جامعـه اش فـارغ نمانـده و توانسـته میان گذشـته و امروز 
رابطه هـای منطقـِی زیـادی را دریافـت کنـد و میـان امـروز و آینده 

نیـز هشـدارهای جدی یی را برجسـته سـازد.
احمـد مسـعود فضـای سیاسـِی امـروز را یـک خـاِی خطرنـاک 
تشـخیص کـرده؛ فضایـی کـه در آن یـاراِن ویـژۀ مسـعود ضعیـف 
ظاهـر شـدند و نه تنها نتوانسـتند آرمان های ملی و افغانستان شـموِل 
قهرمـان ملی را محقق سـازند، بلکه هسـتۀ مقاومت علیه تروریسـم 
و تجـاوز را در معرض فروپاشـی قـرار دادند. او از تحـرکاِت اخیِر 
امریـکا زیـر نـامِ صلح به دلیِل عـدم حضور مردم و نماینده گان شـان 
در آن بیمنـاک اسـت و بـه صلحـی کـه در یک طـرِف آن گروهی با 
انبـوهِ سـوابق تروریسـتی و در طرف دیگـِر آن قدرت هـای بیرونی 
قـرار داشـته باشـد، بـه دیـدۀ شـک می نگـرد و می گویـد: بـرای 
فردایـی کـه در آن بـاز مـردم افغانسـتان می تواننـد مـورد تـرور و 

تجـاوز قـرار بگیرنـد، بایـد آماده گـی گرفت.
 مسـعود جـوان پـس از هجـده سـال ضعـف و ناکامـِی دوسـتان 
سـنگیِن  مسـوولیِت  بـارِ  کـه  شـده  آمـاده  پـدرش،  پُرنام ونشـاِن 
آماده گـی بـرای صلح وجنـِگ احتمالـی را خـود بـر دوش بگیـرد و 
در ایـن راه، یـارِی میلیون هـا دوسـت و یـاورِ بی نام ونشـاِن قهرمان 
ملـی را بسـیج کنـد و از یـک آدرِس واحد اوالً در عرصۀ سیاسـت 
و دیپلماسـی بـه سـودِ مـردم نقـش ایفـا کنـد و ثانیـًا در صـورت 
ضـرورت و ناگزیـری، در میـدان جنـگ برزمـد تـا این کـه آغـازی 

دوبـاره را بـرای همـه رقـم زند. 

احمد مسعود؛
 فهِم دو گزاره و آماده گی برای جنگ وصلح

ــح  ــای صل ــِم گفت وگوه ــان دور نه ــس از پای پ
میــان امریــکا و طالبــان، وقتــی زلمــی خلیــل زاد 
ــه  ــتان ب ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــدۀ امری نماین
ــای امضــای  ــًا از پیامده ــردم واقع ــد، م ــل آم کاب
ــی  ــان در موج ــا طالب ــور ب ــن کش ــۀ ای توافق نام
از نگرانــی فــرو رفتنــد ولــی در ایــن میــان ارگ 
وارد مرحلــۀ شــوک و وارخطایــِی پیــش از وقــت 
شــد. از یــک طــرف، موضــوع توافق نامــۀ صلــِح 
طالبــان بــا امریــکا و از طــرِف دیگــر آینــدۀ 
نامعلــومِ تیــم ارگ در ایــن گفت وگوهــا و از 
جانــب دیگــر فشــارهای نظامــی دیوانــه وارِ 
گــروه طالبــان بــر غیرنظامیــان در کابــل و شــدت 
ــِت کشــور  ــه جنگ هــا در چنــد والی بخشــیدن ب
بــه صــورت هم زمــان، محمداشــرف غنــی را بــه 
ــون رســانده اســت. او کــه به شــدت  ــۀ جن مرحل
ــدون  ــت، ب ــده اس ــدرت ش ــی و ق ــتۀ چوک دلبس
ــا در  ــد و ی ــته باش ــری داش ــز فک ــه تمرک آن ک
ایــن مــورد بخواهــد بــه صــورِت عقانــی فکــر 
کنــد و چاره اندیشــی عقانــی داشــته باشــد، 
حرف هایــی می زنــد کــه هیــچ تناســبی بــا 

ــدارد.  ــور ن ــارِی کش ــت ج وضعی
چنــدی پیــش آقــای غنــی بــه صــورِت پیوســته از 
اکمــاِل فصــل ناتمــامِ امــان اهلل خــان و بعد ســردار 
ــا  ــی ب ــت، ول ــخن می گف ــان س ــد داوود خ محم
ــاد  ــه ی ــل، ارگ نشــیان ب ــه کاب ــل زاد ب ــدن خلی آم
داکتــر نجیــب اهلل افتاده انــد و حــاال اکمــال فصــل 
ناتمــامِ او را در دســتورِ کار قــرار داده انــد. در 
حالــی کــه وضعیــت پیچیــده و بحـــرانی کشــور 
در شــرایط فعلــی بــه تدبیــر عقانــی، خردمنــدی 
ــای  ــاز دارد. آق ــه نی سیاســی و راه گشــایِی مدبران
غنــی کــه ُکِل هــراس و تــرِس او بــرای از دســت 
ــه  ــا ب ــل زنبورگزیده ه ــت، مث ــدرت اس ــِن ق رفت
ــانه ها را  ــوار رس ــد و در و دی ــود می پیچ دورِ خ
از تبلیغــات و تصویرهــای عجیــب و غریب و گاه 
ــر کــرده اســت. همیــن مانــده  خنــده آورِ خــود پُ
ــن شــرایط حساســی از  ــی در چنی ــای غن ــه آق ک
ــردم  ــه م ــد ک ــتور صــادر کن ــخ کشــور، دس تاری
بــرای نشــان دادن وفــادارِی خــود بــه شــخص او، 
ــان  ــای خانه های ش ــه دروازه ه ــش را ب تصویرهای
نصــب کننــد، تــا ایشــان بــه ایــن صــورت حــس 
اعتمــاد بــه نفــس به دســت آورده و حداقــل 
ــدن کابوس هــای وحشــتناِک از  ــدون دی ــد ب بتوان

ــرد.  ــی آرام گی دســت دادن ارگ، لحظات
صــورت  زمانــی  در  مســخره بازی ها  ایــن 
از  موجــی  میــان  در  کابــل  کــه  می گیرنــد 
ــارِی  ــات انتح ــی از حم ــِت ناش ــون و وحش خ
مرگ ســاالران دســت و پــا می زنــد و هیــچ 
امنیتــی و نظامــی بــرای  نشــانه یی از تدبیــر 
جلوگیــری از حمــاِت وحشــیانۀ گــروه طالبــان 

ــال  ــج س ــس از پن ــی پ ــای غن ــدارد. آق وجــود ن
معصــوم  ثابت شــدۀ  و  متواتــر  ناکامی هــاِی 
اســتانکزی رییــس پیشــین امنیــت ملــی، بــا 
تأســِف تمــام اســتعفای او را منظــور کــرد و بــه 
جایــش فــردی ناکام تــر از او را کــه هیــچ و 
ــه و آگاهــِی اســتخباراتی  هیــچ صاحیــت، تجرب
ــی  ــت مل ــِت امنی ــزد پس ــدارد، نام ــی ن و امنیت
ــاکام  ــتانکزِی ن ــن اس ــا رفت ــا ب ــرد. آی ــور ک کش
می تــوان  او  از  ناکام تــر  چهره یــی  آوردن  و 
امنیــت کابــل و ُکل کشــور را تأمیــن کــرد؟ 
ــه  ــت ک ــد صاحی ــخاِص فاق ــن اش ــا از چنی آی
ــم  ــد و آن ه ــارز دارن ــِت ب ــک خصوصی ــط ی فق
ارادِت فریب کارانــه و دروغیــن بــه شــخص 
ــردن  ــر ک ــه پُ ــل ارادت ب ــی و در اص ــای غن آق
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــای خــود، کاری ب جیب ه

ــت؟  ــاخته اس ــور س ــِی کش امنیت
آقــای غنــی در پایــاِن راهِ خــود هــر لحظــه 
ــد. او  ــر می کن ــر پُ ــتباهِ دیگ ــا اش ــتباهی را ب اش
ــراِف  ــراد در اط ــن اف ــر ای ــه اگ ــد ک ــر می  کن فک
او نباشــند و کار را بــه دیگرانــی کــه او بــه آن هــا 
اعتمــاد نــدارد بســپارد، ممکــن اســت کــه آن هــا 
ــِم از  ــم مات ــر گلی ــد و او ب ــش کنن از ارگ بیرون
ــال،  ــن ح ــیند. در همی ــدرت بنش ــت دادِن ق دس
آقــای غنــی بــرای حــل مشــکل توافق نامــۀ صلــح 
بــا طالبــان، کوله پشــتی اش را بســته و می خواهــد 
رهســپار کاخ ســفید شــود و یــا شــاید هــم تــا بــه 
حــال رهســپار شــده باشــد. در حالــی کــه اصــِل 
مســأله دیگــر از کاخ ســفید بیــرون افتــاده و نیــاز 

ــه فکــر و چــارۀ ملــی دارد.  ب
ــۀ  ــردِن جامع ــع ک ــی قان ــر توانای ــی اگ ــای غن آق
جهانــی و از جملــه امریــکا را می داشــت، در 
روابــط  این قــدر  گذشــته  ســاِل  پنــج  طــی 
افغانســتان و امریــکا تیــره و تــار نمی شــد. 
ــط خارجــِی کشــور  ــی نتوانســت رواب ــای غن آق
را متناســب بــه منافــع ملــی مدیریــت و رهبــری 
ــورِت  ــه ص ــز ب ــه چی ــه هم ــذارد ک ــد و نگ کن
یک جانبــه در اختیــارِ امریــکا قــرار بگیـــرد. 
ــچ  ــا هی ــباهتی ب ــچ ش ــد هی ــی هرچن ــای غن آق
ــام  ــا ن ــه او از آن ه ــام داراِن پیشــین ک ــک از زم ی
می بــرد و دوســت دارد مثــل آن هــا دیــده شــود، 
ــِک  ــزب دموکراتی ــران ح ــا رهب ــی ب ــدارد؛ ول ن
گاهــی  روزهــا  ایــن  در  افغانســتان  خلــق 
شــباهت هایی بــه امــر می رســاند. از جملــه 
ــه کاخ  ــتن ب ــل جس ــکا و توس ــه امری ــفِر او ب س
ــد  ــباهتی می توان ــن ش ــای چنی ــفید از جلوه ه س
ــِق  ــک خل ــت حــزب دموکراتی ــد. در حاکمی باش
ــض  ــه مح ــت ب ــران حکوم ــم رهب ــتان ه افغانس
ــوراً  ــدند، ف ــه می ش ــکلی مواج ــه مش ــه ب این ک
بــه ســوی مســکو می شــتافتند. کمــا این کــه 

ــۀ  ــای موافقت نام ــه امض ــه ب ــی ک گفت وگوهای
ــد،  ــر ش ــب اهلل منج ــر نجی ــان داکت ــو در زم ژنی
ــکا  ــِی امری ــای فعل ــا گفت وگوه ــباهت هایی ب ش
بــا طالبــان دارد. امــا متـــأسفانه در آن زمــان و هم 
ــود  ــه خ ــتان ک ــران افغانس ــان، رهب ــن زم در ای
را متکــی بــه هدایــات بیرونــی می دانســتند، 
ــراِن  ــد حــل بحـ ــه کلی ــد ک ــتند درک کنن نتوانس
افغانســتان را در خــود ایــن کشــور می بایــد 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــردـ هرچن ــت وجو ک جس
بــه  نیــز  منطقه یــی  و  جهانــی  تاش هــای 

ــاند.  ــک برس ــد کم ــن رون ــرفت ای پیش
ــای  ــِت گفت وگوه ــانس مدیری ــی ش ــای غن آق
صلــح و حتــا کشــور را از دســت داده اســت؛ او 
ــۀ  ــن مرحل ــی افغانســتان را وارد چنی ــا بی کفایت ب
خطرناکــی ســاخت. او اگــر کمــی هــم سیاســت 
ــه  ــد ک ــاده گی می ش ــت، به س ــت می داش و درای
افغانســتان را از وضعیــِت فعلــی نجــات بخشــید، 
ــل را از او  ــوۀ تعق ــدرت ق ــه ق ــی افســوس ک ول

گرفتــه و کامــًا کــر و کــورش نمــوده اســت.

را  اشتبـاه  غنـی 
پُـر می کنـد اشتبـاه  با 

آقای غنی پس از پنج سال ناکامی هاِی 
متواتر و ثابت شــدۀ معصوم استانکزی 
رییس پیشــین امنیت ملی، با تأســِف 
تمام اســتعفای او را منظــور کرد و به 
جایش فردی ناکام تــر از او را که هیچ 
استخباراتی  آگاهِی  و  تجربه  صالحیت، 
و امنیتی ندارد، نامزد پســِت امنیت ملی 
کشور کرد. آیا با رفتن استانکزِی ناکام 
و آوردِن چهره یی ناکام تر از او می توان 
امنیت کابل و ُکل کشــور را تأمین کرد؟ 
آیــا از چنین اشــخاِص فاقد صالحیت 
کــه فقط یک خصوصیِت بــارز دارند و 
به  دروغین  و  فریب کارانه  ارادِت  آن هم 
شخص آقای غنی و در اصل ارادت به پُر 
کردن جیب های خود، کاری برای بهبود 

وضعیت امنیتِی کشور ساخته است؟

احمـد عمران
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روز  آســتانۀ هجده ســالگی، ســال  در  مانــدگار: 
شــهادت احمدشــاه مســعود، احمــد مســعود، پســر 
ــوان  ــه عن ــت و ب ــت گذاش ــۀ سیاس ــه عرص ــا ب او پ
ــان تعییــن شــد و  ــر حــوزۀ مقاومــت ضــد طالب رهب

ــد. ــان کردن ــد پیم ــا او تجدی ــردم ب م
ســنبله/  14 پنجشــنبه  روز  مســعود،  احمــد   

دوازده  از  بیــش  کــه  حالــی  در  شــهریور1398، 
ــار آرام گاه  ــتان در کن ــر افغانس ــر از سراس ــزار نف ه
ــی افغانســتان، گــرد  ــان مل احمدشــاه مســعود، قهرم
ــت،  ــران مقاوم ــران و س ــط رهب ــد، توس ــده بودن آم
فرماندهــان معــروف جهــادی و هــزاران تــن دیگــر 
از هوادارانــش بــه عنــوان ادامــه دهنــدۀ راه احمدشــاه 

ــد. ــن ش ــعود تعیی مس
ــعود  ــد مس ــا احم ــش ب ــن همای ــه گان ای حضوریافت
پیمــان بســتند کــه در مســیر و اهــداف شــهید 
احمدشــاه مســعود انجــام وظیفــه می کننــد و از 
ــردم  ــد م ــر جدی ــوان رهب ــه عن ــعود ب ــد مس احم
ــت  ــاه مســعود حمای ــین احمدش ــتان و جانش افغانس
ــا شــور  ــردم از مســعود پســر، ب ــت م ــد. حمای کردن
ــر  ــای تکبی ــا نعره ه ــراه ب ــی هم ــۀ زایدالوصف و هلهل

ــت. ــورت گرف ص
ــاون  ــی، مع ــس قانون ــش، محمدیون ــن همای در همی
ــس  ــعود ریی ــی مس ــور، احمدول ــین رییس جمه پیش
ــات  ــزد انتخاب ــعود و نام ــهید مس ــاد ش ــی بنی عموم
ریاســت جمهوری، حضــرت علــی از فرماندهــان 
جهــادی حــوزۀ شــرق، انــور جکدلــگ از فرماندهــان 
جهــادی، انجنیــر کمــال نظامــی، والــی والیــت 
پنجشــیر، جنــرال ایــوب ســالنگی از فرماندهــان 
معــروف مقاومــت، ذلفقــار امیــد، بــه نماینده گــی از 
جنبــش روشــنایی، فضــل کریــم ایمــاق از فرماندهان 
معــروف جهــاد، رییســان شــورا های والیتــی چندیــن 
والیــات،  آن  مــردم  از  نماینده گــی  بــه  والیــت 
داکتــر ضیــا بــه نمانیده گــی از مــردم ســمنگان، 
نماینــدۀ خانــوادۀ قــاری بابــا بــه نمانیده گــی از 
ــی  ــه نماینده گ ــر ب ــماری دیگ ــی و ش ــت غزن والی
ــرده و  ــت ک ــور صحب ــف کش ــای مختل از والیت ه
حمایت شــان را از احمــد مســعود بــه عنــوان »رهبــر 
ــور  ــخنرانان از حض ــد و س ــان کردن ــوب« اع محب
ــش  ــن همای ــردم از سراســر کشــور در ای ــگ م پُررن

ســپاس گزاری کردنــد.
رهبــری  شــورای  عضــو  قانونــی  محمدیونــس 
جمعیــت اســامی در ایــن همایــش گفــت: از همــه 
ــه  ــام و آدرس احمدشــاه مســعود ب کســانی کــه از ن
شــهرت، مقــام، پــول و منصب هــای بــاال رســیده اند، 
ــرو  ــه پی ــتی و صادقان ــه راس ــر ب ــه اگ ــم ک می خواه
ــعود  ــد مس ــتند، از احم ــعود هس ــاه مس راه احمدش
ــعود  ــاه مس ــین احمدش ــر و جانش ــوان رهب ــه عن ب

ــد. ــت کنن ــت و اطاع حمای
 آقــای قانونــی بــا بیــان خصوصیــات فــردی احمــد 
مســعود، او را در جایــگاه شایســتۀ رهبــری دانســت 
و افــزود کــه از او در امــور کشــوری اطاعــت 
ــت  ــه از او حمای ــد و از همــه گان خواســت ک می کن

ــد.  ــت کننن و اطاع
ــهید  ــاد ش ــی بنی ــس عموم ــعود، ریی ــی مس احمدول
مســعود واگــذاری مســوولیت بــه احمــد مســعود را 

ــد.  ــه نســل جــوان خوان ــال سیاســت ب انتق
او در ایــن همایــش گفــت: بــا شــناختی کــه از احمد 
ــی،  ــدارک تحصیل ــه م ــه ب ــا توج ــعود دارم و ب مس
ــوای  ــی و تق ــخصیت عال ــردی و ش ــای ف توانایی ه
ــعود  ــد مس ــه احم ــدارد ک ــود ن ــکی وج ــچ ش او هی
ــن  ــردم افغانســتان را در ای ــری م ــار رهب ــد ب می توان
ــردارد.  ــه دوش ب ــر ب شــرایط بســیار دشــوار و خطی
احمدولــی مســعود، ضمــن اعــام حمایتــش از 
ــعل دار راه  ــر و مش ــوان رهب ــه عن ــعود ب ــد مس احم
احمدشــاه مســعود، از مــردم و سیاســیون پیــرو 
احمدشــاه مســعود خواســت کــه از او حمایــت 

ــد.   کنن
احمدولــی مســعود افــزود: در محــور نمــاد جهــاد و 
مقاومــت، نمــاد عــزت و عدالت )احمدشــاه مســعود( 
همــه باهــم بــار دیگــر در حمایــت از پســر جــوان و 
ــپاریم  ــد می س ــم و تعه ــان می بندی ــدش پیم برومن
ــا ایــن راه بــرای همیــش پــر رهــرو باقــی بمانــد،  ت

ــی برســیم. ــان مل ــه آرمان هــای قهرم ــا ب ت
ــن  ــه  در آغازی ــاد دارم ک ــه ی ــه خــوب ب او گفــت ک
عده یــی  جهــاد،  دوران  بهخصــوص  مبــارزات، 
ــی  ــهید نگران ــودن آمرصاحــب ش ــر جــوان ب به خاط
داشــتند. امــا بــه زودی بــا تــوکل بــا خــدا، پشــت کار 
ــی دیگــری برداشــته شــد،  ــع یکــی پ ــر، موان و تدبی
تردیدهــا  و  اعتمــاد محکم تــر گردیــد و شــک 
ــن می باشــم  ــز مطمی ــروز نی ــد. ام ــع ش ــره رف یک س
کــه انشــاهلل احمــد جــوان مــا بــا اســتعداد خــدادادی، 
فرزانگــی، تحصیــل بلنــد و هوشــمندی کــه دارد بــه 
ــزرگ  ــوولیت ب ــن  مس ــس ای ــد از پ ــی می توان خوب

ــد. بربیای
او افــزود کــه همانگونــه کــه بارهــا وعــده داده 
بودیــم کــه مســوولیت ها را بــه نســل جــوان انتقــال 
بدهیــم، امــروز یــک آغــاز بــزرگ در همیــن راســتا 

می باشــد.
ــه  ــان را ب ــدام حمایت ش ــر ک ــر ه ــخنرانان دیگ س
نماینده گــی از مــردم شــان از احمــد مســعود اعــان 

ــد. کردن
ــش  ــه واپســین ســخنران آن همای احمــد مســعود ک
بــود، بــه مــوارد صلــح و انتخابــات پرداخــت و روی 
ــر  ــرح تغیی ــا ط ــتان ب ــل افغانس ــی معض ــل اساس ح

ــرد.  ــد ک ــور تاکی ــی در کش ــدرت سیاس ــاختار ق س
احمــد مســعود در ایــن همایــش گفــت کــه در 
جریــان چندیــن مــاه گذشــته در دیــدار و گفت وگــو 
اقشــار مختلــف جامعــه و سیاســیون افغانســتان، روی 
تشــکیل ایتــاف مقاومــت دو، رای زنــی کرده اســت. 
او از حمایــت و اعتباردهــی همــه مــردم حــوزۀ 
ــوولیت  ــذاری مس ــر واگ ــت به خاط ــاد و مقاوم جه
ــر سرنوشــت  ــاره و تغیی ــک ایســتاده گی دوب ــم ی مه
ــت  ــک حرک ــدازی ی ــرای راه ان ــتان ب ــردم افغانس م
جدیــد بــه هــداف پاســداری از ارزش هــای ملــی و 
مردمــی افغانســتان و زنــده نگهداشــتن راه احمدشــاه 

ــرد. ــپاس گزاری ک ــعود س مس
 او اطمینــان داد کــه در راســتای احیــای آرمــان 
قهرمــان ملــی افغانســتان، تأمیــن وحــدت ملــی 
ــام  ــاد نظ ــت و ایج ــاختن ارزش مقاوم ــده س و زن
معتــدل اســامی و وحــدت ملــی کار خواهــد کــرد. 
ــال  ــده س ــه هج ــروری ب ــخنرانی، م ــن س او در ای
ــه  ــه ب ــرد ک ــه هایی یادک ــت و از دسیس ــته داش گذش
هــدف زدودن ارزش هــای جهــاد و مقاومــت چیــده 
شــده بودنــد. او گفــت کــه در هجــده ســال گذشــته 
از کشــته شــدن یــاران قهرمــان ملــی در برنامه هــای 
ــات  ــن انتخاب ــخره گرفت ــا س ــه ت ــی گرفت زنجیره ی
ــردن  ــگ ک ــرای کمرن ــه ب ــی، هم ــای مل و رونده
ــا  ــت، ام ــوده اس ــت ب ــاد و مقاوم ــای جه ارزش ه
ــا وجــود تمــام ایــن  ارزش هــای مــردم افغانســتان ب
ــت.  ــده اس ــوی مان ــده و ق ــان زن ــا همچن توطیه ه

ــردم در  ــور م ــی از حض ــپاس و قدردان ــن س او ضم
آن همایــش، وعــده داد کــه بتوانــد بــه عنــوان ادامــه  
دهنــدۀ راه پــدر نقــش درســتی را در افغانســتان بازی 
ــمت  ــن س ــه ای ــه او را ب ــانی ک ــه کس ــد. او هم کن
انتخــاب کــرده انــد سپاســگزاری کــرد و گفــت کــه 
ــه  ــرار دارد و او ب افغانســتان در شــرایط دشــواری ق
ایــن ترتیــب، مســوولیت بزرگــی را روی شــانه های 

ــد.  ــاس می کن ــودش احس خ
رونــد  ســخنرانی  ایــن  در  مســعود  احمــد 
ــده  ــران کنن ــدت نگ ــه ش ــح را ب ــای صل گفت وگوه
خوانــد و گفــت کــه در برابــر چنیــن مســألۀ مهمــی 

باشــد. بی تفــاوت  نمی توانــد 
ــی  ــان مل ــل قهرم ــا و عم ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش او ب
ــره و  ــره و مذاک ــح و مذاک ــورد صل ــتان در م افغانس
گفت وگــوی شــخصی او بــا رهبــران طالبــان در 
ــت از  ــه نیاب ــم ب ــا ه ــه م ــت ک ــهر، گف ــدان ش می
قهرمــان ملــی افغانســتان دنبــال صلــح هســتیم؛ 
امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه در برابــر رونــد 
ــد. او  ــن باش ــح مطمی ــای صل ــود گفت وگوه موج
گفــت کــه وضــع موجــود ممکــن بــه پایــان جنــگ 
ختــم شــود، امــا قعطــا بــه معنــای بــه وجــود آمــدن 

ــرای  ــه ب ــت ک ــت. او گف ــتان نیس ــح در افغانس صل
ــی  ــه عوامل ــد ب ــدار بای ــح پای ــدن صل ــه وجــود آم ب

ــد. ــتان ان ــگ در افغانس ــبب جن ــه س ــت ک پرداخ
آقــای مســعود از ســاختار سیاســی افغانســتان انتقــاد 
کــرده گفــت کــه نظــام متمرکــز یکــی از بزرگتریــن 
چالش هــای مــردم افغانســتان اســت کــه حتــا 
ــمن  ــن دش ــن و خطرناک تری ــوان آن را بزرگتری می ت
مــردم افغانســتان یــاد کــرد. او گفــت تــا زمانــی کــه 
ــی  ــود، نم ــل نش ــتان ح ــدرت در افغانس ــل ق معض

ــه صلــح دســت یافــت. ــوان ب ت
ــدرت و  ــی از مشــکات ق ــا برشــماری مصادیق او ب
ــدرت  ــر ق ــه اگ ــت در نظــام ریاســتی، گفــت ک دول
ــد  ــان نیای ــه می ــه یی ب ــود و پروس ــز نش ــر متمرک غی
ــه  ــن هم ــروت بی ــدرت و ث ــاس آن ق ــر اس ــه ب ک
جناح هــا تقســیم شــود، هیــچ مشــکلی در افغانســتان 
ــش  ــان از تاش های ــد. او همچن ــد ش ــل نخواه ح
ــال  ــت در قب ــوزۀ مقاوم ــاختن ح ــد س ــرای متح ب
یــک نامــزد واحــد اشــاره کــرد و در عیــن حــال بــه 
ــات پیــش رو پرداخــت و خواهــان  مشــکات انتخاب
برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف و بــدون تقلــب در 

کشــور شــد. 
احمــد مســعود زمانــی بــه شــکل علنــی وارد 
سیاســت در کشــور شــده اســت کــه پــس از هجــده 
ــده گان  ســال از نبــود مســعود، پــدر، مــردم از بازمان
ــاد منافــع  ــر بنی ــه دلیــل سیاســت های مقطعــی ب او ب
فــردی شــان، خســته شــده اند. در عیــن حــال 
مســعود پســر زمانی وارد کارزار سیاســی شــده اســت 
ــم  ــای مه ــی از مرحله ه ــه یک ــتان دارد ب ــه افغانس ک
ــا  ــکا ب ــق امری ــارت تواف ــه عب ــش ک ــی خوی تاریخ
ــه  ــود ک ــده ش ــود. دی ــک می ش ــت، نزدی ــان اس طالب
مســعود جــوان، در ایــن راه دشــوار و حســاس، چــه 

به جــا می گــذارد. از خــود  کارنامه یــی 
گفتنــی اســت کــه احمــد مســعود تنهــا پســر 
احمدشــاه مســعود اســت. زمانــی کــه مســعود 
در نخســتین حملــه انتحــاری بســیار پیچیــده در 
افغانســتان بــه شــهادت رســید، او دوازده ســال 

داشــت. 
ــدر،  مســعود پســر، پــس از کشــته شــدن مســعود پ
تحصیــات ابتدایــی اش را در ایــران بــه اتمــام 
ــت  ــی سندهرس ــی نظام ــه اکادم ــپس ب ــاند و س رس
ــا  ــی از آنج ــدرک تحصیل ــت و دو م ــا را یاف بریتانی
ــاه  ــد احمدش ــد مســعود فرزن ــه دســت آورد. احم ب
ــش را در  ــر دارد و تحصیات ــال عم ــعود 3۰ س مس
رشــتۀ مطالعــات جنــگ از دانشــگاه کینــگ در لنــدن 
بــه دســت آورده اســت. اکنــون امیدهــا بــه او دوختــه 

شــده اســت.

تجدید پیمان با احمد مسعود 
بر سر آرمان های احمدشاه مسعود
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ی در تاریک تریـن لحظه هـای خویـش بـه سـر می ُبرد 
خافـت اسـام

و در اوجـی از فسـاد و انحطـاط فکـری و سیاسـی و نظامـی قـرار 

داشـت و بـه تبـع آن، امـت اسـامی نیـز در خوابـی عمیق فـرو رفته 

بـود کـه نـاگاه سـتاره یی در آسـماِن جهان اسـام درخشـید کـه نوید 

سـتارۀ درخشـان سـیدجمال الدین افغانی 
طلـوع صبـح را مـی داد. این 

ورد و آهنِگ 
بـود؛ کسـی کـه زنـگ بیـداری اسـامی را بـه صـدا درآ

ف و اکنـاِف جهان 
صدایـش بـا گذشـت بیشـتر از یـک قـرن در اطـرا

کـه  افغانـی خواسـت  اسـت. سـید جمال الدیـن  طنین انـداز  اسـام 

و یـا کامنولثـی ایجـاد کنـد کـه اسـتوار بـر اصـول و مبانی 
حکومـت 

ی الهـام بگیـرد و راهی کـه برای 
ه و از ارزش هـای اسـام

اسـام بـود

رسـیدن بـه این هـدف انتخاب کرده بـود، برانگیختِن نخبـه گان بود تا 

تفاده از ابزارهای مختلـفـ  از جمله انقاب 
ایـن طبقـه از مـردم با اسـ

ـ بـه حاکمیـت دسـت یابند. 

د تـا انعـکاس صـداِی بیدارگرایانـۀ خویش 
افغانـی خیلـی زنـده نمانـ

را کـه در جهـان اسـام پیچیـده بـود، ببیند؛ اما نـدای افغانـی تأثیراتی 

داشـت کـه به شـاگردانش منتقـل گردیـد. برخی از شـاگرداِن ایشـان 

ی را تعقیـب 
ماننـد محمـد عبـده راه و رسـِم تربیتـی و اصاحـِی و

ن و فقیهـاِن عصـر حاضـر از مکتب 
کردنـد کـه بزرگ تریـن دانشـمندا

فکری ایشـان متولد شـدند و امروز اگر به دانشـمندانی افتخار شـود، 

ه در زمینه هـای مختلـف 
پیـروان فکـرِی مکتـب محمـد عبـده انـد کـ

ی و فقهـی کم نگذاشـتند و به سـان سـتاره گان در آسـمان جهان 
فکـر

حسـن البنا  امـام  را 
ایشـان  دعوت گـری  روش  درخشـیدند.  اسـام 

ن مبـارزان و 
تعقیـب کـرد کـه در مکتـب فکـری ایشـان بزرگ تریـ

دعوت گـران تربیـت یافتنـد کـه همه گـی باعـث افتخار جهان اسـام 
ند. ا

پیـش از سـید جمـال، شـیخی بـه نـام محمدبـن عبدالوهـاب نجـدی 

ز مبـارزه اش پاک سـازی دیـن و 
ز قیـام کـرد کـه هـدِف او ا

در حجـا

تعالیـِم آن از خرافـات و خزعبـات بـود. وی بـا نظـاِم حاکم سـازش 

ود را در خدمـت حاکمیت گذاشـت 
کـرد و نفـوذ دینـی و معنـوِی خـ

ود را در خدمت 
 زمـام داران جزیرۀ العـرب هـم شمشـیر و قدرِت خـ

و

باورهایـی کـه نجـدی بـه آن فـرا  امـا  د. 
اهـداِف شـیخ قـرار دادنـ

ت و ادارۀ 
سـاده و بسـیط بودنـد و کاری بـه سیاسـ

می خوانـد، خیلـی 

رهـا و منع 
مـردم نداشـت و تمـام هم وغـِم او نابودسـازی مقابـر و مزا

مـردم از توسـل و... بـود کـه بـه نظـر او باعث انحـراِف جامعه شـده 
. بود

ی از تاریـخ امپراتوری هـا اطاعـی نداشـت و از انقـاب 
شـیخ نجـد

فرانسـه چیـزی نمی دانسـت و از طرح های سیاسـی مونتسـکیو و ژان 

ژاک روسـو چیـزی نخوانـده بـود. وی اصـًا بـه چنیـن ایده هایـی 

نیـاز نداشـت و طبیعـت صحـرای سـوزان عربسـتان سـعودی هـم 

تـوان تحمـِل چنیـن افـکاری را نداشـت و عاقانـه هـم نبـود که یک 

حکومـت، تمـام تـواِن خـود را در ویـران کـردن گنبدهـا و مزارهـا 

بـه مصـرف برسـاند امـا شـیخ نجـدی چنیـن کـرد. چیـزی کـه بایـد 

اسالم گرایان 
و رؤیای ناتماِم 
حکومت اسالمی

ــه  ــوان گفــت یگان ــد و شــاید بت ــی نبردن ــد و از عقالنیــت و خردمنــدی در کارهــای سیاســی بهره ی ــز چنیــن کردن اســالم گرایان در افغانســتان نی
کســی کــه در افغانســتان در طــول ســال های جهــاد بــا قضایــا خردمندانــه برخــورد می کــرد، شــهید احمدشــاه مســعود بــود کــه شــریکاِن احساســاتی 
و سلفی مشــربش موانــع زیــادی فــرا راِه او قــرار دادنــد و در اخیــر زیــاِن تمــام بی خردی هــا بــه ضــرر ملتــی تمــام شــد کــه در راه ایجــاد حکومــت 

اســالمی صدهــا هــزار شــهید و معلــول و مهاجــر را متحمــل گردیــده بــود

ه در کنـار مبـارزه 
شـیخ نجـدی انجـام مـی داد ایـن بـود کـ

بـرای رهایـی باورهـای دینـی از زشـتی ها و پلشـتی ها و 

بدعت هـا، سـعی می کـرد بایـد بـرای رهایـی حاکمیـت از 

لـوث ظلـم و بی عدالتـی و اسـتبداد و خودکامه گـی کمـر 

همـت می بسـت کـه متأسـفانه چنیـن کاری را نکـرد وتـا 

امـروز پیروانش هم به سـان شیخ شـان مشـغول شـرِک قبور 

انـد و بـه شـرک قصرهـا توجهـی ندارند.

در شـبه قارۀ هنـد هـم پـس از پایـان جنـگ جهانـِی دوم 

کسـانی سـر برآوردنـد تا حکومـت اسـامی را برپـا دارند 

امـا اقلیـت بـودِن مسـلمانان و توطیـۀ اسـتعمار، وضعیـت 

را خیلـی بحرانـی سـاخت کـه منجـر بـه تجزیـۀ هنـد بـه 

هندوسـتان و پاکسـتان گردیـد؛ گرچـه در هنـد آن زمـان، 

احمـد  ماننـد:  داشـتند  حضـور  مسـلمانی  روشـن فکران 

مولـف  دانشـگاه علیگـره و سـید علـی  بنیان گـذار  خـان 

کتـاب ارزشـمند روح االسـام و موالنـا ابوالـکام آزاد کـه 

اسـامی  تأثیرگذارتریـن شـخصیت های  و  بزرگ تریـن  از 

هنـد بـه حسـاب می آمد که تمـام ایـن دانشـمندان گرایش 

اصاح طلبانـه داشـتند. این هـا از تنگ نظـری و تعصـب و 

جهـل بـه دور بودنـد و همه گـی بـه جریـان روشـن فکر 

سـرزمیِن هنـد تعلـق داشـتند کـه از تعالیـم دینـی و دانش 

معاصـر بهـرۀ وافـری داشـتند. امـا آنچـه ایـن دانشـمندان 

نداشـتند، انگیـزۀ انقابـی بـود کـه ایـن نقیصـه را رهبـران 

فکـرِی دیگـری ماننـد محمد اقبـال و محمد علـی جناح و 

عامـه مودودی و بعدها دانشـمند یهودی تبار مسلمان شـده 

زمـام داران  نفـاق  امـا  کردنـد.  ُپـر  اسـد  محمـد  نـام  بـه 

پاکسـتان، مانـع اساسـی در برابـر حکومـت اسـامی بـود. 

اگـر پاکسـتان از اندیشـه های محمـد اقبـال و محمـد اسـد 

الهـام می گرفـت، خیلـی به خوبـی حکومـت اسـامی مورد 

الهـام  امـا  به وجـود مـی آورد  را  پاکسـتان  پذیـرش مـردم 

گرفتـن زمـام داراِن پاکسـتانی از اندیشـه های مـودودی از 

یک طـرف و محمدعلـی جنـاح از طـرف دیگر این کشـور 

را میـان سـلفی گری سـنتی و سیاسـت مداران فرصت طلـب 

متوقـف سـاخت، گرچـه مـودودی توانسـت طرحـی برای 

حکومـت اسـامی بـا اسـتناد به آیـات و احادیـث با روش 

سـهل و ابتدایـی بریـزد امـا این طرح چنان بسـیط و سـاده 

بـود کـه مـودودی فکـر کـرده بـود کـه بـا اعتماد بـه آیات 

و احادیـث می توانـد طبیعـت بشـری را شکسـت دهـد و 

بـا نوشـتن ایـن کتـاب بـه همـۀ مشـکات سیاسـی نقطـۀ 

پایـان گـذارد و بـه پیچیده گی های اجتماعی و مشـکات و 

قضایـای نویـن توجهی نکـرد؛ قضایایـی که با سـلفی گری 

نمی تـوان آن هـا را حـل کـرد. قدرت اندیشـۀ مـودودی در 

ایـن بود که برخاسـته از اندیشـۀ سـلفی بود و بـا گفته  های 

فقهـا مـورد تأییـد قـرار گرفتـه بـود و ضعـف آن هـم در 

سـلفی بـودِن آن نهفتـه بـود که از پیشـرفت باز می داشـت. 

پاکسـتان می توانسـت بحـراِن خـود را بـا نادیـده گرفتـن 

اندیشـه های مـودودی و بـاز کـردن اندیشـه های اقبـال و 

محمـد اسـد حـل کنـد، امـا متأسـفانه کـه چنیـن نکرد.

را  اسـامی  حکومـت  از  دیگـری  تجربـۀ  افغانسـتان  در 

می یابیـم کـه بـا مقاومـت در برابـر قشـون سـرخ اتحـاد 

جماهیر شـوروی شـروع شـد و به جنگ های خانمان سـوز 

داخلـی به پایان رسـید. بـدون تردید آنچه که افغانسـتان را 

در برابر سـپاه خون آشـام شـوروی نگه داشـت، انگیزه های 

دینـی بـود امـا مقاومـِت مـردم افغانسـتان و از پـا درآوردن 

بزرگ تریـن ابرقـدرت جهـان، پایان ناخوشـایندی داشـت. 

گروه هایـی کـه جهـاد را رهبـری کردنـد، پـس از خـروج 

روس هـا و سـقوط حکومت کمونیسـتی به جـاِن همدیگر 

بیـن  از  را  افغانسـتان  مـردم  تمـام هسـت وبودِ  و  افتادنـد 
بردند.

انگیزه های دینی توانسـت از مردم افغانسـتان سـپر پوالدین 

در برابِر شـوروی ها بسـازد امـا نتوانسـت گروه های مجاهد 

را از جنـگ بـا همدیگر باز دارد.

در سـال های اخیـر دیدیـم که اسـام گرایان در کشـورهای 
نتوانسـتند  امـا  به دسـت گرفتنـد  را  امـور  زمـام  مختلـف 
حکومـت کننـد؛ بـرای این که در امـر حکومـت داری بیش 
از این کـه بـر راهـوار عقانیـت سـوار باشـند، بـر مرکـب 
اردوگان  طیـب  رجـب  مثـًا  بودنـد،  سـوار  احساسـات 
بـرای اخوان المسـلمین در مصـر پیشـنهاد داد کـه حکومت 
خویـش را سـیکوالر اعـان کنند و زمـام امور را به دسـت 
گیرنـد بـدون این کـه اطراف ملـی و بین المللـی را تحریک 
کننـد امـا اخـوان مصر سـخت بـر وی تاختنـد و نتیجه اش 
ایـن شـد کـه نظامیان بـا تحریـِک مـردم و دسـایِس پیدا و 

پنهـان همۀشـان را بـه النه هـای زنـدان کشـانیدند.
اسـام گرایان در افغانسـتان نیز چنین کردنـد و از عقانیت 
و خردمنـدی در کارهـای سیاسـی بهره یـی نبردند و شـاید 
طـول  در  افغانسـتان  در  کـه  کسـی  یگانـه  گفـت  بتـوان 
سـال های جهـاد بـا قضایـا خردمندانـه برخـورد می کـرد، 
شـهید احمدشـاه مسـعود بـود کـه شـریکاِن احساسـاتی و 
سلفی مشـربش موانـع زیـادی فـرا راهِ او قـرار دادنـد و در 
اخیـر زیـاِن تمـام بی خردی هـا بـه ضـرر ملتـی تمـام شـد 
کـه در راه ایجـاد حکومـت اسـامی صدهـا هزار شـهید و 

معلـول و مهاجـر را متحمـل گردیـده بـود.
بدون شـک با احساسـات می تـوان جوانان را بـه جبهه های 
جنـگ فرسـتاد )آن گونـه که عبداهلل عـزام در کتـاب »آیات 
الرحمـان فـی جهـاد االفغـان« دروغ هـای معنـوی زیـادی 
گفـت تـا جواناِن عـرب را به جهاد افغانسـتان بکشـاند که 
در ایـن کار موفق هم بود( و از آن ها سـپر دفاعی سـاخت، 
امـا بـا احساسـات نمی تـوان حکومـت اسـامی واقعـی را 

کـه اسـتوار بر عدالـت باشـد، پایه گـذاری کرد.
از ایـن سـیر تاریخـِی کوتـاه می توان بـه این نتیجه رسـید: 
آنچـه کـه باعـث ناکامـی جریان هـای اسـامی در ایجـاد 
حکومـت در کشـورهای مختلـف شـده، علـل و اسـباب 
مختلفی سـت کـه می تـوان بـه مهم تریـن آن ها کـه دو چیز 

اسـت اشـاره کرد:
نخسـت: عـدم موجودیـِت تیـوری مناسـب از حکومـت 
اسـامی کـه آن را از سـایر حکومت هـا متمایـز سـازد و 

باشـد. موفقیت آمیـز  مقومـات  دارای 
آنچـه کـه عجیـب و قابل تأمل و تأسـف اسـت این اسـت 
کـه تمـام جریان های اسـامی تـا کنـون نتوانسـته اند طرح 
مـدرن و کارآمـدی برای حکومت اسـامی بریزنـد. گرچه 
انـد و در ایـن راه  همه گـی خواهـان حکومـت اسـامی 
شـعارهای پُرطمطراقـی هـم می دهنـد، اما طرحـی ندارند؛ 
بـه همیـن لحـاظ در برخـی از کشـورها کـه به قـدرت هم 
رسـیده انـد، مجبـور شـده اند از نظام هـای موجـود جهـان 
معاصـر اسـتفاده بـرده و تنها پسـوند و یا پیشـوند اسـامی 

بـه آن افـزون کنند.
در افغانسـتان شـهید مسـعود بعـد از شکسـت حکومـت 
اسـامی در برابـر طالبـان، بـه اسـتاد سـیاف گفتـه بـود که 
اسـتاد! مـا همـواره از حکومت اسـامی حـرف زدیم و در 
راه ایجـاد آن مبـارزه کردیـم، امـا تـا کنـون طرحـی مدون 
نداریـم. از شـما خواهـش می کنـم که طرحـی بریزید تا در 
صـورت دسـت یابی بـه قـدرت آن را عملـی کنیـم. اسـتاد 
سـیاف هـم خواهش ایشـان را پذیرفتـه و طرحـی ریختند 
و پیـش از این کـه آن را خدمـت مسـعود بفرسـتند، ایشـان 
مـورد هجـوم انتحـاری تروریسـتاِن عربـی قـرار گرفتـه و 
بـه شـهادت رسـیدند و آقای سـیاف آن طـرح را در کتابی 
تحـت عنـوان »نظام سیاسـی اسـام« بـه چاپ رسـانید که 

امـروز در دسـترس مردم قـرار دارد.
بـه معرفـی  را حنفی مذهـب  اسـتاد سـیاف ظاهـراً خـود 
می گیـرد امـا همـه گان می داننـد کـه ایشـان سـلفی انـد و 
طرح شـان هـم رنگ وبـوِی سـلفی گری دارد و اگـر ادعـا 
کنـم کـه کتـاب ایشـان ترجمـۀ ناموفـِق »الخافـه« و یـا 

»السیاسـه الشـرعیه« ابـن تیمیـه اسـت، گـزاف نگفتـه ام.
پُرواضـح اسـت که طـرح سلفی مشـربانه حتا اگـر در قالب 
خیلـی ُمـدرن هـم انداختـه شـود، بهتـر از طـرح عامـه 

بود. مـودودی نخواهـد 
بنده پیش از نوشـتن این مقاله با چند تن از شـخصیت  های 
علمـی، سیاسـی و فرهنگِی جمعیت اسـامی تماس گرفتم 
و هیچ کـدام از ایشـان چیـزی دربـارۀ حکومـت اسـامی 
نمی دانسـتند. آن  هـا گفتند که اسـتاد ربانی پس از شکسـت 
حکومـت اسـامی، به فکـر طرح افتـاده بود و پیـش از آن 

مـا چیـزی در این زمینه نداشـتیم.
بـه نظـر بنـده و خیلـی از کسـانی کـه در زمینـۀ حکومـت 
اسـامی قلـم زده انـد، اگـر مـا خواهـان حکومت اسـامی 
الهـام  بـا  و  اسـامی  تعالیـم  در روشـنایی  بایـد  هسـتیم، 
اسـامی  حکومـت  بـرای  طرحـی  دینـی  آموزه هـای  از 
بریزیـم. متأسـفانه آنچـه در گذشـته ها تدویـن شـده بـود، 
تلفیقـی از آموزه هـای تمـدن رومـی و فارسـی بـود و در 
عصـر حاضـر آنچـه تـا کنـون مطـرح شـده، تلفیقـی میان 
بـه  کـه  اسـت  سـرمایه داری  و  مارکسیسـتی  تیوری هـای 
چنـدی از آیـات قـرآن کریـم و احادیث نبوی مزین شـده 
و این هـم پُرواضـح اسـت که اندیشـه های تلفیقـی محکوم 
بـه شکسـت اند؛ زیـرا این عملیـه در حقیقت سـازواره گی 

ایجـاد کـردن میـان اندیشـه های متضـاد اسـت. 

احمدذکی خاورنیا

بخش نخست



سال l11 شمارۀ مسلسل l2565  شنبه 16 سنبله/ شهریور l1398 7 محرم الحرام l1440 7 سپتمبر 2019
www.mandegardaily.com

گل پاچـا الفـت در سـال 1288 هجـري شمسـي در محـل کـج 
عزیزخـان ولسـوالي قرغه یـي والیـت لغمـان زاده شـد. گل پاچـا 
در یـک خانـوادۀ روحانـي و علمـي به دنیـا آمد. پدرش میر سـید 

پاچـا نام داشـت. 
آغـاز در مکتب هـاي  نداشـت. در  اکادمیـک  الفـت تحصیـات 
خانگـي درس خوانـد. نـزد معلمـان زمـان بـه تلمـذ نشسـت و 

علـوم عربـي را فـرا گرفـت. 
بـه  را  الفـت  پاچـا  گل  مـداوم،  تـاش  و  کار  ذاتـي،  اسـتعداد 
مدارجـي رسـاند کـه در عصـر خـود از اسـتادان مسـلم ادب و 
آفرینـش گردیـد، تـا آن حد کـه در چگونگي نـگارش و آموزش 
نثـر واال؛ نبشـته هاي الفـت حـق تقـدم و تعالـي خویـش را هنوز 

اسـت.  نموده  حفـظ 
گل پاچـا الفـت، شـاعر ذو لسـانین بـود، ترجمه هـاي خـوب از 
خویـش بـه یادگار گذاشـت، آثـاري در نثـر و تحقیقـات لغوي و 
ادبـي آفریـد و پارچه هـاي ناب ادبـي را خلق کرد. الفـت در همه 
آفریده هایـش، داراي سـبک و بیـان و دیـد ویـژه اسـت. از کنـار 
مسـایل اجتماعـي بي تفـاوت نمي گذشـت. درد مـردم را صریح و 
شـجاعانه مي نوشـت. شـاید همین حساسـیت اجتماعـي و توجه 
عمیقـش بـه مـردم و نحـوۀ زیسـت آنهـا و عایقـش به سـعادت 
افغانسـتان بـود کـه او را به سیاسـت کشـاند تـا آنجا کـه امروز به 

عنـوان مرد ادب و سیاسـت شـناخته مي شـود. 

الفت و كارهاي دولتي
از   1314 سـال  در  را  خـود  کار  نخسـتین  الفـت،  پاچـا  گل 
نمایندهگـي روزنامـۀ انیـس آغـاز کـرد. الفـت از ایجـاد گـران و 
پیشـروان موسسـۀ علمـي و تحقیقاتـي پشـتو تولنـه اسـت که در 
راسـتاي انکشـاف زبان پشـتو تأسـیس گردیده بود. الفت در سال 

1315 عضـو شـعبۀ تألیـف و ترجمـه پشـتو تولنـه شـد. 
در سـال 1318 بحیـث معـاون در مدیریـت صحافت پشـتو تولنه 
خدمـت کـرد. الفـت کـه بـه مدارجـي از دانـش و پژوهشـگري 
رسـیده بود در سـال 1319 درحالي که 31 سـال داشـت، مدیریت 
شـعبۀ لغـات و قواعـد پشـتو را در پشـتو تولنـه به عهـده گرفت. 
در سـال 132۰ الفـت، مشـاور پشـتو در روزنامـۀ اصـاح بود. در 
سـال 1325 بـه حیـث آمـر شـعبۀ صحافت و شـعبۀ تألیف پشـتو 
تولنـه تقـرر یافـت که در کنـار آن به عنـوان مبصر عمومي پشـتو 

تولنـه نیـز کار مي کرد. 
گل پاچـا الفـت در سـال 1328 بـه نمایندهگـي از حـزب ویـش 
زلمیـان، خـود را کاندیـداي نمایندهگـي در پارلمـان سـاخت که 
از شـهر جال آبـاد توسـط مـردم بـه حیـث وکیـل برگزیده شـد. 
در جریـان وکالـت در پارلمان، از سـوي نمایندهـگان به معاونیت 
دوم ولسـي جرگه انتخاب شـد کـه تا ختم ایـن دوره، معاون دوم 

ولسـي جرگه بود. 
در سـال 1331 از ولسـوالي قرغه یي والیت لغمان، به نمایندهگي 
در پارلمـان برگزیـده شـد. بعـد از ایـن هـم مدتي، مدیـر عمومي 

قبایـل در والیـت ننگرهار بود. 
زمانـي کـه لویـه جرگه سـال 1334 دایـر گردید، الفـت از جانب 

شـهریان جال آبـاد بحیـث نماینـده در لویه جرگـه راه یافت. 
در سـال 1335 گل پاچـا الفـت بـه عنـوان دانشـمند و ادیـب و 
سیاسـتگر توانـا بـه رهبـري پشـتو تولنـه انتخـاب شـد. الفـت تا 
سـال 1342، مـدت بیشـتر از هفـت سـال پشـتو تولنـه را رهبري 
کـرد کـه نقـش موثـري در رهبـري، تحقیقـات ادبـي و تاریخي و 

انکشـاف پشـتو تولنه داشـت. 
زمانـي کـه در 1342 داکتـر یوسـف بـه عنـوان صدراعظـم کابینۀ 
خـود را ایجـاد کـرد. گل پاچـا الفـت در آن کابینـه، بحیث رییس 

عمومـي مسـتقل قبایل برگزیده شـد. 

الفت و ژورناليزم
بررسـي حیـات ادبـي و ایجادي الفت نشـان مي دهد کـه گل پاچا 
الفـت از دریچـۀ ژورنالیـزم بـه پهنـاي ادب و آفرینش و سیاسـت 

گام نهاده اسـت. 
مي دانیـم کـه نخسـتین کار الفـت، نمایندهگـي در روزنامـۀ انیس 
بـود، کار بـراي انیـس، توانایي هـاي الفت را در نـگارش و تحقیق 
بلنـد بـرد. شـهرت و تشـویق از طریـق کار در انیـس باعث شـد، 
الفـت در عرصـۀ ادب و نـگارش مصمم تـر و آگاهانه تـر گام نهد. 
همیـن تجربـۀ روزنامه نـگاري بـود کـه در سـال 1316 در حالـي 
کـه عضـو پشـتو تولنـه بـود، ادارۀ جریـدۀ »زیـري« را کـه ارگان 
نشـراتي پشـتو تولنـه بود، بهدسـت گرفـت. مدت یک ونیم سـال 

ایـن مسـوولیت را ادامه داد. 
در سـال 132۰ الفـت، مشـاور پشـتو در روزنامـۀ اصاح شـد، تا 
از تجـارب ژورنالیسـتیک او در بهبـود این نشـریه اسـتفاده گردد. 
کار دیگـر مطبوعاتـي الفـت در جریـدۀ اتحـاد مشـرقي بـود کـه 
بعـداً بـه »ننگرهـار« تغییـر نام داد. الفـت در 1325 بـه حیث مدیر 

مسـوول اتحـاد مشـرقي مقـرر گردید. 
الفـت بـه عنوان موسـس و عضـو فعال ویـش زلمیان، در انتشـار 
جریـدۀ آن حـزب »انـگار« نقش موثري داشـت. انگار همیشـه از 
راهنمایي هـا و مطالـب و نوشـته هاي الفـت بهره منـد بـود. زماني 
کـه نشـرات انـگار متوقف شـد، بـه اسـاس فیصله ویـش زلمیان 
نشـریۀ دیگري رویدسـت گرفته شـد که »ولس« خوانده مي شـد. 

صاحـب امتیـاز این نشـریه گل پاچـا الفت بود. 
تـا جایـي که دیده مي شـود، در عرصـۀ مطبوعات، الفـت کارهاي 
اساسـي و ارجمنـدي را آغـاز کـرده و بنیـاد نهـاد کـه هنـوز کار 
او و راه او ادامـه دارد. جریـدۀ زیـري هنـوز در اکادمـي علـوم 
نشـر مي گـردد و زنـده اسـت. جریدۀ ننگرهـار تا همیـن اکنون به 
نشـرات ادامـه مي دهـد، به خصـوص مجلـۀ ننگرهار که بـا محتوا 
و صحافـت عالـي نشـر مي گـردد جریـدۀ ولس نیـز بـا وقفه ها تا 
هنـوز بـه نشـرات خود ادامـه مي دهـد. اینهـا بیانگر آن اسـت که 
کارکردهـاي الفـت، بنیـادي و راهگشـا بـود که راهیانـش تا هنوز 

آن را ادامـه مي دهنـد و بـه آن باورمنـد انـد. 
الفت و سیاست

گل پاچا الفت
 اديب سياستگر

در زمـان صـدارت شـاه محمودخـان، افغانسـتان گونه یـی از 
دموکراسـي را تجربـه کـرد. احـزاب سیاسـي مسـتقل ایجـاد 
شـد و مطبوعـات خصوصـي و آزاد یکـي پـي دیگـري در 
جامعـه تبـارز نمـود. اولیـن حزبـي کـه در این دوره سـاخته 
شـد »ویـش زلمیـان« بـود کـه بـه تعقیـب آن حـزب خلـق 
محمـودي و حـزب »وطـن« میـر غام محمـد غبـار عـرض 

نمود.  وجـود 
داشـت.  موثـري  نقـش  الفـت  زلمیـان،  ویـش  ایجـاد  در 
الفـت مي نویسـد:  بررسـي حیـات سیاسـي  دانشـمندي در 
»در زمان الفت، شـماري از نویسـندهگان و شـاعران مترقي، 
تحول طلـب و طرفـدار دموکراسـي، حزبـي را به نـام ویـش 
زلمیـان اسـاس گذاشـتند که الفـت صاحـب در ایجاد حزب 
نامبرده نقش بزرگ و فعال داشـت و از شـمار موسسـین آن 
بـود.« )داد محمـد دلگیـر، مجلـۀ ننگرهار، شـماره 5، 1385(

الفـت همچنـان کـه عضـو ویـش زلمیـان بـود، در معرفـي 
مـرام و اهـداف ایـن حـزب، اسـتوارانه قلـم و قـدم مـي زد. 
بعـد از ایـن روزگار، نـه تنهـا در »انـگار« و »ویـش زلمیـان« 
کـه در سـایر نشـریات کشـور نیـز، آٍثـاري را از قلـم الفـت 
شـاهد هسـتیم کـه در بیان خواسـت و اهداف ویـش زلمیان 

اسـت.  یافته  اختصـاص 
الفـت به نمایندهگـي و حمایت ویش زلمیـان در دورۀ هفتم 
1328 و دورۀ هشـتم 1331 از ننگرهـار و لغمـان، بحیـث 
نماینـده انتخـاب شـد. در دورۀ هفتم حزب ویـش زلمیان را 
در داخـل ولسـي جرگـه کـه در آن دوره از تحـرک و پویایي 
فراوانـي برخـوردار بـود، نمایندهگـي مي کـرد. بعـد از ایـن 
روزگار، در همـه دوره هـاي کار دولتـي، الفـت، بـه گونه یـي 
آن اهـداف و وابسـتگي سیاسـي خـود را مدنظـر داشـت و 
هیـچ گاه از آن تخطـي نمي کـرد. آن گونـه که محققي نوشـته 

است:
د الفـت صیـب یوه لویه او خاصه زانگرتیـا داده چي هیحکله 
بـه یـي د دولتـي لـورو دنـدو ترالسـه کیـدو په وخـت کي، 
دخپـل گونـد داهدافـو او مـرام خحه بـه هیحگله نـه تیریده 

او هغـه بـه یي لـه یاده نـه لیري کـول« )ننگرهـار، همان(

آثار الفت
گل پاچـا الفـت شـاعر بـزرگ زبـان پشـتو اسـت کـه بـه 
زبـان فارسـی دري نیـز شـعر مي گفـت، نویسـنده و ادیب و 
ژورنالیسـت و مترجـم توانـا بـود و در همه ایـن زمینه ها آثار 
ارجمنـدي از الفـت برجـا مانـده اسـت. آثـاري کـه جوایـز 
متعـددي را نصیـب الفت سـاخته اسـت. از آن شـمار اسـت 
جای ـزۀ  فرهنـگ،  و  اطاعـات  وزارت  مطبوعاتـي  جایـزۀ 
خوشـحال خـان ختـک و... برخـي از آثـار، گل پاچـا الفت، 

اینهاسـت:
ادبي بحثونه که در 1332 نشر گردید. 

دآزادي پیغام
جلد پنجم پشتو کلي، که در دو جز جداگانه منتشر شد.

غوره اشعار 1334
ملي قهرمان خوشحال خان ختک 1334

منطق 1335
نطق 1335

لور خیالونه او ژور فکرونه 1335
نوي سبک او نوي ادب 1339

لیکوالی اماء او انشاء 1339
د زره وینـا 1342، غـوره نثرونـه، پشـتو سـندري، پسـرلي 
نغمـه، بلـه دیوه، لغـوي حیرنه، عالـي افکار، حـه لیکل، نوي 
حوک، شـه لمسـون، د اشـعارو مجموعه، اجتماعي نظریات، 

حـه کوم او حـه اورم. 
د تولني علم )ترجمه(، د موفقیت لیار )ترجمه(. 

عـاوه از این آثـار، در مجـات آن روزگار، مقاالت فراواني، 
در زمینه هـاي مختلـف ادبي، اجتماعي و سیاسـي از گل پاچا 
الفـت نشـر گردیده اسـت کـه جمـع آوري آن مي تواند، خود 

اثـر مسـتقلي را ایجاد کند. 
در کنـار ایـن همـه آثـار، الفـت بیشـتر بـه عنـوان 
توانـا.  و  ظریـف  شـاعر  اسـت.  مطـرح  شـاعر، 
مي گوینـد: زمانـي الفـت با دو تن از دوسـتان شـاعر 
و ادیـب خـود کـه در دو کنارش در حرکـت بودند، 
جایـي مي رفتنـد. در مسـیر حرکـت متوجـه شـدند 
کـه در مزرعه یـي دو خـر، باهـم شـوخي و مسـتي 
دارنـد. یکـي از یاران الفـت مي گوید: عجب اسـت، 
در بیـن خـران هـم الفـت اسـت. الفـت مي گویـد: 
بلـي، همچنانکـه مـن در میـان شـما هسـتم. این هم 
نمونه یـي از سـروده هاي پشـتو و فارسـی دري گل 

الفت: پاچـا 
نه مي دچامال خوريل، نه مي څوك وژيل دي

نه مي دچاته ورك شه باگم شوكل وييل دي

نوره گناه نه لرم به دي گناه مي مه نيسه

زره يك مي چي پت ظامل ته بدغوندي كتيل دي

وخت دي اعرتاف دي گناه خپله ورته واميه

نه ميه منكر په مظلومانو مي ژريل دي

نه وم خرب پرده مي غوندي چي څه كره

نه وي دويلو هغه څه چي مي ليديل دي

آزادي

به تن برهنه و عریان خوشم، نیم پیله
که بي خبر به اسیري روم به بند حریر

به مشت خاک که از دشت حریت خیزد
اسیر هیچ نیرزد بدیدهگان بصیر

گر از کمان اسارت شود خاص کسي
ز شوق پرکشد و در هوا رود چون تیر

خیال اگر چه شب و روز مي کند پرواز
چو هست در قفس تن، بود چو مرغ اسیر

دمي که آب سرازیر گردد از لب جام
به قهقه کند از حسن حریب تعبیر
پري که مي نگري در میان بالینش

همان زشهپر مرغي است کامده است اسیر
مآخذ

- دانشـنامۀ ادب فارسي، ادب فارسـي در افغانستان، 
به سرپرسـتي حسن انوشـه، تهران، 1378. 

- معاصرین سخنور، خال محمد خسته. 
- رشـد زبان و ادب دري در گسـترۀ فرهنگي پشـتو 

ص155 زبانان، 
- فرهنگ ادب پشتو، جلد2، ص225، 226

- ننگرهـار )مجلـه(، دادمحمـد دلگیـر، »گل پاچـا 
الفـت او د هغـه سیاسـي او ادبـي هحـي«، شـماره 

پنجـم سـال دوم، دورۀ پنجـم، حـوت 1358

دکتر شمس الحق آریانفر

مي دانیم که نخستین کار الفت، 
نمایندهگي در روزنامة انیس 

بود، کار براي انیس، توانایي هاي 
الفت را در نگارش و تحقیق بلند 

برد. شهرت و تشویق از طریق 
کار در انیس باعث شد، الفت در 
عرصة ادب و نگارش مصمم تر و 

آگاهانه تر گام نهد. 
همین تجربة روزنامه نگاري بود 
که در سال 1316 در حالي که 

عضو پشتو تولنه بود، ادارۀ جریدۀ 
»زیري« را که ارگان نشراتي پشتو 

تولنه بود، بهدست گرفت. مدت 
یك ونیم سال این مسوولیت را 

ادامه داد. 
در سال 1320 الفت، مشاور پشتو 
در روزنامة اصالح شد، تا از تجارب 

ژورنالیستیك او در بهبود این 
نشریه استفاده گردد. 

کار دیگر مطبوعاتي الفت در جریدۀ 
اتحاد مشرقي بود که بعداً به 

»ننگرهار« تغییر نام داد. الفت در 
1325 به حیث مدیر مسوول اتحاد 

مشرقي مقرر گردید. 
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تیم وفاق ملی به رهبری احمدولی مسعود، 
نخستین همایش والیتی خود را به روز 4 
برگزار  پروان  والیت  در  پیش  هفتۀ  شنبۀ 
در  مناسبت  به همین  که  مراسمی  در  کرد. 
برگزار  پروان  والیت  مرکز  چاریکار،  شهر 
جوانان،  از  تن  صدها  آن  در  بود،  شده 
سفیدان،  محاسن  جهادی،  فرماندهان 

فرهنگیان دانشجویان اشتراک کرده بودند.
شرح  به  ملی  وفاق  تیم  رهبری  اعضای 
این  در  خود  حکومت داری  برنامه های 
نامزد  مسعود،  احمدولی  پرداختند.  مراسم 
انتخابات ریاست جمهوری در این محفل از 
داشت  نظر  در  با  تا  خواست  پروان  مردم 
برنامه های  و  مبارزاتی  پیشینۀ  کارکرد، 
استفاده  رأی شان  از  انتخابات  در  نامزدان 

کنند.
آقای مسعود بیان داشت که پس از شهادت 
و  فرهنگی  کارهای  همیشه  آمرصاحب، 
انجام  افغانستان  آیندۀ  برای  برنامه ریزی 
تکیه  اشتیاق  این که  بیان  با  او  است.  داده 
زدن بر کرسی دولتی را نداشته و به دنبال 
معاونت  از  که  افزود  نیست،  امتیازگیری 
و  خارجه  وزارت  تا  ریاست جمهوری 
پیشنهاد  برایش  دولت  کابینۀ  در  عضویت 
شده است، اما او به همه اش دست رد زده 

است.
احمدولی مسعود می گوید که بنابر ضرورت 
انتخابات  میدان  وارد  مردم  و  کشور 
این  گفتۀ  به  است.  شده  ریاست جمهوری 
»کشور  ریاست جمهوری:  انتخابات  نامزد 
انفجار،  است.  متعدد  بحران های  درگیر 
انتحار، فقر و بیکاری و ده ها مشکل دیگر 
دامن گیر کشور است. محاسبۀ ما این بود که 
میدان نشویم،  اگر در چنین وضعیتی وارد 

چه زمانی باید وارد میدان شویم؟«.
مقام  داشتن  هوس  که  ورزید  تأکید  او 
جالتمأب  هوس  و  موترها  قطار  دولتی، 
به  خدمت  هوس  بلکه  ندارد،  را  گفتن 
بیان داشت که  آقای مسعود  مردم را دارد. 
در هجده سال گذشته کسانی با استفاده از 
نام جهاد و مقاومت وارد سیاست شدند و 
اما به جهاد و مقاومت و به  امتیاز گرفتند، 

مردم، کوچکترین خدمتی نکردند.
هجده  که  داشت  اظهار  مسعود  احمدولی 
سال پیش وقتی جامعۀ جهانی به افغانستان 

آمد، امکانات فراوانی را برای مردم افغانستان 
فراهم کرد، اما عده یی از این امکانات به نفع 
را  افغانستان  استفاده کردند و  شخصی شان 
فراموش کردند و نتیجۀ همین ناکاره گی و 
ضعف بود که امروز افغانستان بار دیگر به 

هجده سال گذشته برگشته است.
نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات پیش رو به 
این باور است که رهبران حکومت وحدت 
با سرنوشت مردم  ملی در پنج سال گذشته 
زنده گی  و  کردند  »مسخره گی«  افغانستان 
او:  گفتۀ  به  گرفتند.  »بازی«  به  را  مردم 
می گوید  را  دیگرش  رهبران  از  »یکی 
بر  را  تنفگچه  می رفتم  می کردم؟  چه  که 
سیاست  تو  کار  نخیر،  بگذارم.  شقیقه اش 
کار  تبلیغات  بود،  تو  کار  دیپلوماسی  بود، 
تو بود، آگاهی دهی به مردم کار تو بود. به 
من  که  می گفتی  و  می کردی  مراجعه  مردم 
نمایندۀ شما هستم و این آدم با ما نمی سازد. 
حق  بود.  داده  رأی  تو  به  انسان  میلیون ها 
خود  حق  از  بخشیدی؟  چطور  را  مردم 
می بخشیدی، اما از حق مردم که بخشیدی، 

جفا کردی.«
او بیان می دارد که طرح و برنامۀ آجندای ملی 
را سال ها پیش با الهام از اندیشه های قهرمان 
ملی کشور مطرح کرد، زیرا به گفتۀ  آقای 
مسعود، شهید احمدشاه مسعود به وحدت 
که  گفت  بارها  و  داشت  باور  شدیداً  ملی 
وحدت ملی در گرو عدالت اجتماعی است 
و کسی که از آدرس قوم حرف می زند، در 

واقع آب به آسیاب دشمن می اندازد.
دولت مردان  می دارد:  اظهار  مسعود  آقای 
پیشین به برنامه و طرح آجندای ملی وقعی 
اندیشه های  تا  آمده ایم  ما  اکنون  نگذاشتند، 
کنیم.  پیاده  را  مسعود  احمدشاه  ملی شهید 
برنامه  این  محور  در  باید  نو  چهره های 
حضور داشته باشند و تغییر به معنای واقعی 

کلمه کلید زده شود.
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
و  نو  طرح  با  ملی  وفاق  تیم  که  می گوید 
حضور  بدون  می خواهد  جدید،  رویکرد 
تیکه داران قومی و جهادی با مردم و جوانان 

وارد میدان انتخابات شود.
اختیار  که  است  عقیده  این  به  مسعود 
دست  در  افغانستان  صلِح  و  انتخابات 
در  او، هیچ کسی  به گفتۀ  است.  خارجی ها 

در  خلیل زاد  که  نمی داند  افغانستان  داخل 
چه  افغانستان  مورد  در  بسته  درها  پشت 
معامله یی  کی، چه  از  نیابت  به  و  می گوید 
با طالبان انجام می دهد. او می گوید که مردم 
گرفته  قرار  بحران«  »چهارراه  در  افغانستان 
به  تبدیل  برای شان  انتخابات  و  صلح  اند؛ 
تهدید شده است و نمی دانند به کدام سمت 

حرکت کنند.
حتا  این که  به  اشاره  با  مسعود  احمدولی 
رییس حکومت و رییس اجرایی حکومت 
نمی دانند که آیا انتخابات برگزار می شود و 
یا صلح به میان می آید؟ افزود: چون رهبران 
این حکومت تصمیم گیر نیستند. این ها خود 
شدیداً  و  نمی دانند  افغانستان  صاحب  را 

وابسته هستند.
او می گوید که تیم وفاق ملی در پی آن است 
افغانستان  مردم  به  را  افغانستان  اختیار  تا 
که  می کند  اضافه  مسعود  آقای  بازگرداند. 
هستند  صلحی  خواهان  افغانستان  مردم 
ببینند،  آن  در  را  خود  آرامش  و  عزت  که 
آتش بس موقت و  معنای  به  که  نه صلحی 
حملۀ  برای  تروریستی  گروه های  اکماالت 
انتخابات  نامزد  این  باشد.  کشور  به  دیگر 
که  است  باور  این  به  جمهوری  ریاست 
و  سیاست مداران  گذشته  سال  هجده  در 
دولت مردان به نام صلح، سیاست و تجارت 

کردند.
اقوام  و  »مردم  مسعود:  احمدولی  گفتۀ  به 
صلحی  کنند.  صلح  باخود  باید  افغانستان 
که در دوحه جریان دارد، صلح میان طالبان 
افغانستان  به مردم  امریکا است و ربطی  و 
وقتی  بدهد،  پاسخ  ما  به  خلیل زاد  ندارد. 
چه  شما  نگیرد  بین افغانی صورت  دیالوگ 
عالم  یک  با  غنی  اشرف  وقتی  می کنید؟ 
باورهای  غرب  در  زنده گی  و  تحصیل 
نشد  حاضر  و  داد  ترجیح  را  قومی اش 
آیا  کند،  گفت وگو  و  دیالوگ  مردمش  با 
طالب با ساح و امکاناِت نظامی گفت وگو 

می کند؟«.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود 
مدیران  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که 
پروژه ها هستند، نه رهبران یک حکومت. او 
می گوید که دشمنان اصلی و طرف واقعی 
طالب که رهبران مقاومت بودند و هستند و 
در هجده سال گذشته بزرگان شان را هم در 

گفت وگوهای  در  دادند،  دست  از  راه  این 
صلح حضور ندارند. آقای مسعود گفت که 
دشمن طالب حامد کرزی و اشرف غنی و 
های  سال  در  این ها  زیرا  نیستند،  خلیل زاد 
و  می کردند  حمایت  گروه  این  از  گذشته 

آنان را نه دشمن، بلکه برادر می خواندند.
مشورتی  جرگۀ  لویه  که  داشت  اظهار  او 
صلح یک کمپاین سیاسی بود، در عقب آن 
برنامه و نیت خیر وجود نداشت و به همین 
گفت وگوهای  در  ملموسی  نتیجۀ  دلیل، 
انتخابات  نامزد  این  نیاورد.  میان  به  صلح 

حکومت  که  می گوید  جمهوری  ریاست 
کمپاینی،  را  صلح  پروسۀ  ملی  وحدت 
سیاسی و تجارتی ساخت و به همین دلیل 
و  مردم  و  نرسید  موفقیت  به  پروسه  این 

حکومت در حاشیه ماندند.
افغانستان  مردم  به  سخنانش  پایان  در  او 
آرامش  و  صلح  کلید  ملی  وفاق  که  گفت 
دایمی مردم افغانستان است و اعضای این 
و  قومی  دیوارهای  شکستاندن  پی  در  تیم 
سمتی هستند. آقای مسعود گفت به پروان 
پروسۀ  در  که  کند  مشورت  تا  است  آمده 
صلح و انتخابات در آینده چه کنیم. به گفتۀ 
تا  نیز سفر می کند  به والیت های دیگر  او، 
واحد  انتخابات، یک صدای  و  برای صلح 
ایجاد کند و به صلح و انتخابات آماده باشیم. 
به گفتۀ او، اگر مردم آماده گی نداشته باشند، 
بار دیگر تیکه داران سیاست سرنوشت مردم 
آن  در  و  می کنند  معامله  سیاست  میدان  را 

صورت مردم ضرر می کنند.
که  می گوید  همچنان  مسعود  احمدولی 
به گفتۀ  مبهم است.  نیز  انتخابات  وضعیت 
برای  آنان  که  پیشنهاداتی  و  اصاحات  او 
در  انتخاباتی  کمیسیون های  بهبود وضعیت 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  امر 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  بودند،  کرده  آتی 
حکومتی  تیم های  که  گفت  او  است. 
همه روزه از امکانات دولتی استفاده می کند 
را  کمپاینرهای شان  بیت المال  خزانۀ  از  و 
چهره های  حتا  و  می دهند  سیاسی  رشوت 

مخالف شان را تهدید نیز می کنند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری مدعی 
است که تیم های دولتی برخی از چهره ها را 
کنند  آنان کمپاین  نفع  به  تا  تهدید می کنند 
در غیر آن، پرونده های شان را به دادستانی 
نصب هایی  و  عزل  او،  گفتۀ  به  می فرستند. 
و  گرفت  صورت  اخیر  روزهای  در  که 
اکنون نیز صورت می گیرد، همه در راستای 

کمپاین انتخابات ریاست جمهوری است.

حمایت مردم پروان وفاق ملی

آمده ایم تا اندیشه های قهرمان ملی افغانستان را پیاده کنیم
روح اهلل بهزاد



و  تجـارت  مصـروف  افغانسـتان  در  درازی  سـال های 
تشـبث بـودم. نخسـتین کار تجارتـی ام را بـا ایجـاد یـک 
فابریکـۀ کوچک موبل و فرنیچرسـازی در زمان حکومت 
طالبـان آغـاز کردم. همزمـان با فعالیـت در عرصۀ موبل و 
فرنیچزسـازی، کارهـای دیگـر تجارتی نیز انجـام می دادم 
کـه ذکـر آن هـا از حوصلـۀ ایـن مقـال خارج اسـت. پس 
از ختـم مکتـب، به تجارت و کار مشـغول شـدم و رشـتۀ 
تحصیـل از دسـتم خـارج شـد تـا در نهایـت در سـال 
1392 فرصـت فراهـم شـد و در یکـی از دانشـگاه های 
معتبـر خصوصـی در رشـتۀ روابـط بین الملل بـه صورت 
تخصصـی تحصیـات عالـی را فـرا بگیـرم و تـا مقطـع 

لیسـانس تحصیـل کنم.
بـه  مربـوط  هتـل  یـک  پیـش،  سـال  سـه  بـه  نزدیـک 
خارجی هـا در هم جـواری خانـه ام در قلعـۀ فتـح اهلل شـهر 
کابـل مـورد هدف موتـر بم قـرار گرفت. در ایـن رویداد 
خسـارات مالـی شـدید بـه خانـه و دفتـر کارم وارد شـد. 
پـس از ایـن حملـه و حمله هـای دیگـری کـه در سـطح 
پایتخـت هرازچندگاهـی ُرخ مـی داد و نیـز تهدیداتـی که 
متوجـه خـود و خانـواده ام بـود، تصمیم گرفتم کشـور را 

بـه مقصـد ترکیـه تـرک بگویم.
چـون سـال های درازی در افغانسـتان تجـارت و تشـبث 

کرده بودم، وقتی اسـتانبول رسـیدم، با حفـظ کاروبارم در 
کابـل، کار در این کشـور را با صـادرات و واردات برخی 
کاالهـای ترکـی بـه افغانسـتان و برعکس آن آغـاز کردم. 
در فرصـِت زمانـی کـه در این کشـور بودم، با شـهروندان 
افغانسـتان مقیـم ترکیـه، کارمنـدان قنسـلگری افغانسـتان 
آشـنایی  ترکیـه«  مقیـم  »افغان هـای  اتحادیـۀ  اعضـای  و 
پیـدا کـردم. در ایـن میـان، برخـی از دوسـتان و آشـنایان 
در قنسـلگری برایـم پیشـنهاد کار دادنـد. مـن هـم چـون 
خدمـت بـه مـردم و مهاجـران هموطـن خود را بـه خود 
فخـر و مایـۀ مباهـات می دانسـتم، پذیرفتـم و بـه صورت 
رسـمی، کارمنـِد محلـی جنـرال قنسـلگری افغانسـتان در 

شدم. اسـتانبول 

آغاز كار؛ اهداف و چالش ها
وقتـی مأموریتـم را رسـمًا آغـاز کـردم، در دفتـر معـاون 
محـل  شـد.  گذاشـته  چوکـی  و  میـز  برایـم  قنسـلگری 
قنسـلگری حـدود دو سـاعت از خانـه ام فاصلـه داشـت 
و مـن همـه روزه بـا اسـتفاده از ترانسـپورت شـهری، این 
مسـیر را بـدون دل زده گـی طی می کـردم. حـدود یک ماه 
از آغـاز کارم سـپری شـده بـود کـه روزی بـه دفتـر آمدم 
و در کمـال نابـاوری متوجـه شـدم کـه میز و کرسـی مرا 
کـس دیگـری اشـغال کـرده و کرسـی و میـز بـرای مـن 
وجود ندارد. این نخسـتین زیگنال غیرمسـتقیم مسـووالن 
قنسـلگری بـرای مـن بـود تـا دیگـر بـه دفتـر نیایـم و از 
کارم دل سـرد و پشـیمان شـوم. طبیعـی اسـت کـه بـا 43 
تجـارت،  سـال   2۰ و  جامعـه  متـن  در  زنده گـی  سـال 
شـناخت زیـادی در کابـل داشـتم. برخـی از نزدیکانم نیز 

در سـطوح بلنـد دولـت در کابـل وظیفـه اجـرا می کننـد؛ 
امـا مـن برای مقرر شـدن، نخواسـتم از آنان اسـتفاده کنم، 
بـه همین دلیـل کارم را بدون واسـطه و مداخلـۀ نزدیکان 
و آشـنایانم در کابـل، در سـطح بسـیار پاییـِن قنسـلگری 
)کارمنـد محلـی کـه صاحیت تقـرر آن به دسـت جنرال 
قنسـل اسـت( آغاز کردم تا آهسـته و پیوسـته به صورت 
مسـتقل و بـدون دخـل و تصـرف کسـی، سلسـله مراتب 

اداری را طـی کنـم و بـه پیـش بروم.
پـس از ایـن رویـداد، اعتـراض کـردم و به صـورت کتبی 
قنسـلگری  دیپلمات هـای  برخـی  بـه  را  اعتراض نامـه ام 
فرسـتادم. دو روز پـس از آن، دوبـاره برایم میز و کرسـی 
جدیـد خریـداری شـد. کرسـی و میـز مـن در حالـی بـه 
کسـی دیگـر واگـذار شـده بـود کـه مـن رسـمًا کارمنـد 
قنسـلگری بـود و بایـد برایـم جـای کار در نظـر گرفتـه 
می شـد. قصـه کوتـاه، رونـد عـادی کارم بار دیگر از سـر 
گرفتـه شـد. حـدود دو مـاهِ دیگـر سـپری شـده بـود کـه 
بازهـم سـنگ اندازی بـرای بیـرون کردنـم از دفتـر آغـاز 
شـد. در ایـن مـدت، بـدون آنکـه معـاش و امتیـازی در 
بـدل کار تقاضـا کنـم، برایـم احـوال دادند که قـراردادت 
بـه وزارت خارجـه در کابـل فرسـتاده شـده و تـا زمانـی 
کـه پاسـخ آن بـه مـا رجعـت نکنـد، برای تـان معـاش و 

امتیـازی داده نمی توانیـم. ایـن در حالی اسـت که وزارت 
خارجـه صاحیـت گزینش کارمنـدان محلی)قـراردادی( 
بـه  اسـت.  کـرده  تفویـض  قنسـل  بـه خـود جنـرال  را 
عبـارت دیگـر، قانون بـه جنرال قنسـل صاحیت گزینش 
کارمنـدان محلـی را بـدون آنکه تائیدی و رد آن از سـوی 
وزارت خارجـه صـادر شـود، داده اسـت. در واقـع، بـه 
صـورت غیرمسـتقیم برایـم تفهیـم می کردند کـه دیگر به 
دفتـر نیایـم. این که چـرا؟ در پاراگراف هـای قبلی توضیح 
دادم. برای شـان عـرض کـردم کـه چون کارهـای تجارتی 
می کنـم، بـه لحـاظ اقتصـادی روزگارم بهتـر اسـت و تـا 
بـه  را  کارم  می توانـم  نیایـد،  پاسـخ وزارت  کـه  زمانـی 

صـورت عـادی ادامـه بدهم.
هفتـۀ نخسـِت مـاه چهـارم کاری ام در قنسـلگری آغـاز 
شـده بـود کـه جنرال قنسـل شـخصًا مـرا به دفتـرش فرا 
خوانـد و گفـت کـه چـون پاسـخ قـرارداد تـو از مرکـز 
بـرای مـا نیامده اسـت، بنـاًء آمدنـت به جنرال قنسـلگری 
خـودت  »تصمیـم  کـه  افـزود  او  نـدارد.  »مشـروعیت« 
چیسـت؟ چـه کنیـم؟« جنـرال قنسـل همچنـان مدعـی 
بـود کـه وزارت خارجـه بـرای گزینـش کارمنـد محلـی 
)در بخش هـای فرهنگـی و اقتصـادی( برای شـان بودجـه 
در نظـر نگرفتـه اسـت. در نهایـت، بـه این نتیجه رسـیدم 
کـه مسـووالن ایـن اداره ترجیـح می دهنـد مـن این جـا 
نباشـم. گرچـه ایـن امـر از اول هویـدا بود. دفتـر کار من 
در حاشـیه ترین جـای ممکـن و یک گوشـه قرار داشـت 
و عمـًا حـق در ارتبـاط بـودن با سـایر بخش هـای کاری 
را نداشـتم؛ برخـی از بخش هـا و دفترهـای قنسـلگری را 

برایـم خـط سـرخ عنـوان کردند.
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در جنـرال قنسولگـری افغـانستان 
در استـانبـول چه مـی گـذرد؟

دارۀ شــفاخانه حــوزوی غزنــی ازتمــام داوطلبــان 
واجــد شــرایط دعــوت مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی 
دارای  وپطــرول  دیــزل  تیــل  قلــم  تــدارک)2( 
GoV/MoPH /HRP/NCB/ نمبرتشــخیصیه  
وآفرهــای  نمــوده  اشــتراک   G06/1398/GAN
ــی 21 روز  ــراعان ال ــداز نش ــش را بع ــته خوی سربس
ــه لســان دری ،  ــق شــرایط شــرطنامه ب تقویمــی مطاب
ــد. ــه نماین ــدارکات ارائ ــل ت ــون وطرزالعم ــق قان طب
ــرول   ــزل وپط ــل دی ــم تی ــر تدارک)2(قل ــن آف   تضمی
مبلــغ)17۰,۰۰۰( افغانــی بــه شــکل پــول نقــد 
ــد،  ــی باش ــول م ــل قب ــی قاب ــط بانک ــت خ ویاضمان
ــزان  ــخ 7 می ــنبه تاری ــه روزیکش جلســه آفرگشــایی ب
ــت  ــت صح ــس ریاس ــالون کنفران ــال 1398 در س س
ــه  ــت باارائ ــرایط اهلی ــردد ، ش ــی دایرمیگ ــه غزن عام
ــیده  ــت رس ــای ناوق ــد، آفره ــروری میباش ــناد ض اس
ــه حســابات  ــوده  وتصفی ــرش نب ــل پذی ــی قاب وانترنیت

ــد ــی باش ــت م ــار اهلی ــی ازمعی مالیات
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتوانند شــرطنامه را بدســت 

ــل اند: ــد قرارذی بیاورن
ــی   ــه غزن ــت عام ــت صح ــنتر  ریاس ــگ س 1. ترینین

ــی                                                              ــهر غزن ش
2. شماره تماس:۰793181769و۰7936۰5۰۰2

3. پــروژه اصاحــات شــفاخانه هــا - وزارت صحــت 
عامــه کابــل شــماره تمــاس:۰7۰۰892888 

نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهــم 
قانــون تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری بودجــه مــی 

شد با

موضوع: اعالن  دور سوم  تدارکات )2( قلم تیل دیزل 

وپطرول  برای شفاخانه حوزوی غزنی    

بـا آنکـه جنـرال قنسـل برایـم گفـت کـه بودجـه بـرای گزینش 
کارمنـد محلـی ندارنـد، امـا یـک هفتـه پـس از تـرک وظیفـه، 
روزی بـه صفحـۀ رسـمی فیسـبوک جنـرال قنسـلگری سـرزدم 
و متوجـه شـدم کـه در ایـن صفحه بـرای شـهروندان افغانسـتان 
مقیـم در ترکیـه، اعـان کاریابـی در بخـش کارمنـد محلی نشـر 
شـده اسـت. همین مسـأله بود که بیشـتر کنجکاو شـدم تا دالیل 
تـاش بـرای برکنـاری ام از قنسـلگری را پیـدا کنـم. یکـی دیگر 
از ایـن دالیـل شـاید ایـن بـود کـه آنان دسـت بـه خـورد و برد 
آن  شـاهد  مـن  نمی خواسـتند  و  می زدنـد  سوءاسـتفاده هایی  و 
باشـم. برایـم خـط سـرخ کشـیده بودنـد کـه نبایـد بـه برخی از 
دفترهـای قنسـلگری مراجعـه کنـم. از جملـه دفتـر کار جنـرال 
قنسـل -کـه در آن روزهـا موضـوع خریـد ویـای دایمـی برای 
جنرال قنسـلگری بسـیار داغ بود-. بخـش اداری و مالی و بخش 
خدمـات قنسـلی کـه برخـی اوقـات از معامـات پولـی از ایـن 
بخـش خبـر می رسـید نیـز برایـم خط سـرخ بـود. باور مـن این 
اسـت کـه ایـن سـه اداره بایـد از سـوی وزارت خارجـه جـداً 

شـود. تفتیش 
این همـه در حالـی اسـت کـه پـس از پیوسـتن بـه قنسـلگری 
افغانسـتان در ترکیـه، بـرای خـود اهـداف و برنامه هایـی تنظیـم 
کـرده بـودم کـه در طـول یک سـال بایـد به صـورت پیوسـته در 
آن مسـیر گام می گذاشـتم تـا بـه نتیجـه می رسـیدم. بـه عبـارت 
دیگـر، مدتـی وقـت گذاشـتم تـا چگونه گـی وضعیـت مهاجران 
و دانشـجویان افغانسـتان در ترکیـه را بررسـی کنـم و بـرای رفع 
نقشـه هایی  برای شـان،  سـهولت ها  آمـدن  میـان  بـه  و  موانـع 

. یختم ر
از ایـن جملـه می تـوان بـه صـورت فشـرده و کلـی به »بررسـی 
»ایجـاد  افغـان«،  اطفـال  بـرای  مکتـب  بـاب  دو  یـک  ایجـاد 
هماهنگـی و رابطـه میان دانشـجویان افغان و جنرال قنسـلگری«، 
»ایجـاد رابطـه با مسـووالن ارشـد دانشـگاه های خصوصی ترکی 
بـرای اهـدای بورسـیه بـه دانشـجویان افغـان«، »ایجـاد همکاری 
بـا اتشـۀ تجـاری افغانسـتان در اسـتانبول«، »ایجاد خـط ارتباطی 
و  نویسـنده گان  دانشـگاه،  اسـتادان  هنرمنـدان،  بـا  همـکاری  و 
اتحادیه هـای مردمـی افغـان در اسـتانبول« و »تنظیـم برنامه هـای 
فرهنگـی و ملـی در روزهـای مناسـبی ماننـد نـوروز و تجلیـل 
از سـالروز دوسـتی افغان-ترکیـه« یـاد کـرد. ایـن برنامه هـا بـه 
صـورت فردی و شـخصی قـرار نبود برگزار شـود، بلکـه جنرال 
قنسـل در جریـان ایـن برنامه هـا قـرار گرفتـه بـود. در آسـتانۀ 
سـال روز دوسـتی افغان-تـرک، برخی از دانشـجویان افغانسـتان 
مقیـم ایـن کشـور از ما خواسـتند تـا در برگـزاری محفلـی برای 
بزرگداشـت از ایـن روز آن هـا را کمـک کنیـم. دانشـجویان فقط 
هـزار دالـر امریکایـی می خواسـتند تا امکانـات مورد نیـازِ محفل 
را خریـداری کننـد، امـا جنـرال قنسـل بـه دانشـجویان گفت که 
بـرای چنیـن کاری بودجـه نداریـم. ایـن در حالـی اسـت کـه 
وزارت خارجـه بـرای هـر دیپلمات در بیـرون از کشـور، ماهانه 

تـا ده هـزار دالـر امریکایـی هزینـه می کنـد!
در یـک مـورد، شـخصًا البـی کـردم تـا زمینـۀ ماقـات رییـس 
یکی از دانشـگاه های معتبر اسـتانبول با جنرال قنسـل افغانسـتان 
فراهـم شـود تـا بـرای برخـی از شـهروندان افغانسـتان از ایـن 
دانشـگاه بورسـیه بـه دسـت آوریـم. رییـس دانشـگاه در نهایت 
بـرای مـا وقت ماقـات تنظیم کـرد. مـن و معاون جنرال قنسـل 
رفتیـم بـه دفتر دانشـگاه بـه جنرال قنسـل افغانسـتان باربـار پیام 
فرسـتادم کـه اگـر مصـروف اسـت، معاونـش آجندا را بـا رییس 
دانشـگاه بـه پیـش ببـرد، امـا او علی الرغم این که خـودش حاضر 
بـه ماقـات نشـد، به معـاون خود نیـز اجـازه و صاحیت بحث 
روی آجنـدا را نـداد و در نهایـت، ایـن فرصت طایی از دسـت 
ما رفت. برداشـت من از شـخصیت جنرال قنسـل این بود که او 
حساسـیت و جدیـت بسـیار مسـایل را درک نمی کرد و دوسـت 
داشـت در همـه مـوارد و نشسـت ها و جلسـه ها، خودش باشـد 
تـا تصویـری بـردارد و در شـبکه های اجتماعـی بـه ایـن هـدف 
نشـر کنـد کـه امتیـاز همـه نشسـت ها و فعالیت هـای قنسـلگری 
بـه نـام او ختم شـود. چندین برنامۀ دیگر نیز سـازمان دهی شـد، 
امـا در دقیقـۀ نـود، بـه دلیـل ضعـف، بی میلـی و شـاید نفهمـی 
شـخص جنرال قنسـل از حساسـیت موضـوع، به هـم می خورد. 
در یـک مـورد دیگر، برخی نماینـده گان اقوام ترکمـن و اوزبیک 
در اتحادیـۀ افغان هـا مقیـم اسـتانبول، روزی بـرای بحـث روی 
کم توجهـی قنسـلگری بـه کارمنـدان اوزبیـک و ترکمـن و نیـز 
کم توجهـی و ضعـف در رسـیده گی به امورشـان در این کشـور، 
بـه قنسـلگری حضـور پیـدا کـرده بودند. جنرال قنسـل گذشـته 
از این کـه نتوانسـت نماینـده گان اقـوام ترکمـن و اوزبیـک را در 
جلسـه قناعـت بدهـد، آنـان را از دفتـر کشـید و با آنان نـزاع راه 
انداخـت. ایـن کشـمکش و نـزاع تـا جایـی رسـید کـه مهاجران 
مقابـل جنـرال  بـزرِگ مظاهـره در  برنامـۀ  ترکمـن  اوزبیـک و 
قنسـلگری را تنظیـم کردنـد. حتـا بحـث کشـمکش و نـزاع در 
جنـرال قنسـلگری بـا شـهروندان خودش، بـه رسـانه های ترکی 
هرج ومـرج،  از  جلوگیـری  بـرای  میزبـان  کشـور  و  کـرد  درز 
پادرمیانـی کـرد. فاجعـه زمانـی اوج گرفـت که جنرال قنسـل از 
نهادهـای امنیتـی ترکیـه، برای خـود محافظ شـخصی طلب کرد 
و مدعـی شـد کـه شـهروندان خـودش قصـد جانـش را دارنـد! 
در نهایـت بـا پادرمیانـی مـن، افغان هـای بی طـرِف مقیـم در این 

کشـور و برخـی از کارمنـدان دیگر قنسـلگری بـا صحبت با 
اعضـای اتحادیـۀ افغان هـا، ایـن مسـأله تـا حـدی فروکـش 

کـرد، امـا پایـان نپذیرفت.

دستگاه دپلوماسی یا دستگاه پابوسی؟
در حالـی کـه عمده تریـن وظایـف نماینده گی هـای سیاسـی 
کشـورها در خـارج از کشـور را رفـع موانـع و چالش هـای 
مهاجـران و حمایـت از آنـان، انتقـال پیـام دولـت خـود بـه 
دولـت کشـور میزبـان و بالعکـس، اطاع رسـانی از اتفاقـات 
مهـم سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی، نظامی و دیگـر اتفاقات 
معاهـدات  عقـد  متبـوع،  دولـت  بـه  میزبـان  کشـور  در 
بین المللـی و سـازماندهی دیدارهـای رسـمی بیـن دولت هـا 
و ترویـج و گسـترش فرهنـگ، اقتصـاد و علـم کشـور خود 
در کشـور میزبـان تشـکیل می دهـد، امـا متأسـفانه آنچـه در 
روزهایی مأموریتم در قنسـلگری افغانسـتان در ترکیه شـاهد 
بـودم، ایـن بـود کـه تمـام هـم و غـم و فعالیـت دپلوماتیِک 
دیپلومات هـای افغانسـتان در ایـن کشـور، فقـط تشـریفات، 
مقام هـای  از  آب وتـاب  پُـر  خوش آمدگویـی  و  پذیرایـی 
دولتـی افغانسـتان در ایـن کشـور بـود. انـرژی و ظرفیـت 
انداختـه  کار  بـه  زمانـی  ترکیـه  در  افغانسـتان  دپلوماتیـک 
می شـد کـه یـک مقـام دولتـی از افغانسـتان بـه ترکیـه سـفر 
می کـرد. دپلومات هـای افغانسـتان در ترکیـه در پذیرایـی و 
خوش آمدگویـی مقام هـای دولتـی افغانسـتان هیـچ کوتاهـی 
نمی کردنـد، زیـرا در صـورت چنین کاری، جایگاه و کرسـی 

خـود را در خطـر می دیدنـد.
بـه هـر صورت، اکنون بعد از شـرح مختصر ماجـرا، خواهان 
این هسـتم که مشـخص شـود علـت چنین برخـوردی با من 
چـه بـوده اسـت؟ بدون شـک مـن اولین و آخرین شـخصی 
نیسـتم کـه چنین سرگذشـتی را سـپری می کند، امـا به عنوان 
یکـی از ایـن افـراد، بـه جـای این کـه از کار کـردن بـرای 
وطنـم دل سـرد شـوم، برخاسـته ام تـا بـه کمـک مراجـع بـا 
صاحیـت قانـون، خـط فرزنـدان صدیق و کسـانی کـه بنابر 
هـر دلیلـی کارشـکنی می کننـد را مشـخص کنم تـا در آینده 
ظرفیت هـای دیگـری بنابـر مشـکاتی کـه ذکـر کـردم، بـه 

حاشـیه رانده نشـوند.

فضل واحد صافی
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