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کتاِب »احمدشاه مسعود شهید 

راه صلح و آزادی« رومنایی شد

گرامی داشت سراسری از هجدهمین 
سالروز شهادت قهرمان ملی 

افغانستان
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پــس از لغــو گفت وگوهــای امریــکا بــا 
ــت  ــن باب ــه ای ــادی ب ــان واکنش هــای زی طالب
ــق  ــن تواف ــام ای ــماری از انج ــد. ش ــراز ش اب
ابــراز خشــنودی کــرده، برخــی آن را از پیــش 
ــر از  ــم ب ــی ه ــد و برخ ــده بودن ــاکام خوان ن

ــد. ــد دارن ــد تأکی ــن رون ســرگیری ای
در ایــن، احمدولــی مســعود نامــزد انتخابــات 
بــا  گفت وگــو  در  ریاســت جمهوری 
تلویزیــون VRT Belgiumگفتــه اســت 
ــرد  ــاش ک ــدت ت ــن م ــزاد در ای ــه خلیل ک
ــی  ــی قوم ــروه افراط ــۀ دو گ ــا توافق نام ــا ب ت
غنــی و افراطــی مذهبــی طالبانــی تحــت 

ــد. ــاد کن ــاد ایج ــح، اتح ــوان صل عن
آقــای مســعود کــه برشــی از ایــن گفت وگــو 
را در برگــۀ فیســبوکش همه گانــی کــرده، 
نوشــته اســت: آقــای خلیــل زاد ۹ مــاه مخفیانه 
ــروه  ــۀ دو گ ــا توافق نام ــا ب ــرد ت ــاش ک ت
افراطــی قومــی غنــی و افراطــی مذهبــی 
اتحــاد  صلــح،  عنــوان  تحــت  طالبانــی 
ــی  ــی وقت ــروژۀ مخف ــن پ ــد. ای ــاد نمای ایج
از هــم پاشــید کــه ســازمان دهی پنهانــی 
ــر  ــران ه ــان رهب ــد می ــپ دیوی ــت کم نشس
ــور  ــا حض ــه ب ــای توافق نام ــروه و امض دو گ
رییس جمهــور امریــکا بــا قهرمــان بــازی 

صلــح! خلیــل زاد توســط حلقــات امریکایــی 
افشــا گردیــد و آقــای ترامــپ بافاصلــه 
ــی  ــرد. پروژه ی ــخ ک ــاد فس ــه را از بنی معامل
ــوالی  کــه افغانســتان را دو دســته تســلیم هی

افــراط قومــی- مذهبــی می کــرد.
ــت جمهوری در  ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
ایــن گفت وگــو یــادآور شــده اســت: دام 
دوم، قبولــی انتخابــات از قبل مهندســی شــدۀ 
آقــای غنــی می باشــد کــه اگــر بــه تــاوان کل 
ــد در  ــود، می خواه ــام ش ــز تم ــتان نی افغانس
آخریــن فصــل عمــر طبیعــی و سیاســی خــود 

برنــدۀ آن گــردد. 
بــه بــاور آقــای مســعود: غنــی در ایــن 
راه، سال هاســت زحمــات شــبانه روزی را 
ــام آور  ــارف سرس ــت، مص ــرده اس ــل ک تحم
ــت  ــری و در کل سرنوش ــون دال ــا میلی صده
ــا  ــته اســت ت ــه حــراج گذاش افغانســتان را ب
برنــدۀ انتخاباتــی شــود کــه نتیجــۀ آن بــرای 
مــردم مــان ســرکوب شــدن و بــرای کشــور، 

ــت. ــقوط اس ــًا س قطع
توســط  صلــح  توافقنامــۀ  به نــام  اول  دام 
حلقــات امریکایــی فروریخــت، امــا دام دوم، 
انتخابــات صــد در صــد مهندســی شــدۀ غنــی 
در راه اســت کــه بایــد آگاه باشــیم تــا متحدانه 

ــردم چــارۀ ســنجید. ــا م ب
اســت:  آمــده  یادداشــت  ایــن  ادامــۀ  در 
چگونــه  می گویــم  کــه  این جاســت 
فرصت هــای تاریخــی انتخابــات و صلــح 
ــی  ــای قوم ــه تهدیده ــت، ب ــر مثب ــرای تغیی ب
ــدل  ــدرت مب ــگ و غصــب ق ــی، جن و مذهب

. ند می شــو
ــرده  ــان ک ــر خاطرنش ــعود در آخ ــای مس آق
اســت: چــرا و چگونــه جمــع دیگــری داخــل 
ــوال  ــان س ــد، از خودش ــوش ان ــت خام دول

شــود.

د امریـکا متحـده ایالتونـو د کانګـرس یـوې کمېټـې زملـی خلیلـزاد 

احضـار کـړی او غـواړي پوښـتنې تـرې وکـړي.

راتلونکـې  نولسـمې  د سـپټمرب  اسـتامعیه غونـډه  دغـه  کانګـرس  د 

پنجشـنبې تـه پـان شـوې ده.

د اسـتازو جرګـې د بهرنیـو چـارو د کمېټې رئیس ایلیـوټ اینګل پرون 

وویـل، د ټرمـپ ادارې لـه دې چـې خلیلزاد یـې د خپلـو فعالیتونو په 

اړه د خلکـو اسـتازو تـه د جزیاتـو لـه ورکولـو لېـرې سـاتلی، سـتړي 

شـوي یوو.

هغـه د ټرمـپ اداره مامتـه کـړه چـې عـام امریکایان یې هم د سـولې 

د پروسـې پـه اړه بې خربه سـاتيل دي.

خلیلـزاد همـدا سـپټمرب پـه لومړیـو ورځـو او د فـربورۍ او اپرېـل 

میاشـتو کـې هـم کانګـرس ته ورغوښـتل شـوی، خـو کانګـرس ته د 

خلیلـزاد د ورتلـو غوښـتنې د ولسـمرش ډونالد ټرمپ له خوا رد شـوې 

وې.

د افغانسـتان سـولې او ثبـات لپـاره د امریـکا خـاص اسـتازی زملـی 

خلیلـزاد داسـې وخـت کانګـرس تـه احضـار شـوی چـې د امریـکا 

ولسـمرش ډونالـد ټرمـپ تېـره شـنبه لـه طالبانـو رسه د امریـکا خربې 

پـای تـه رسـېدلې اعـان کړې.

هغـه لـه طالـب مرشانـو رسه د مریلینـد ایالـت پـه کمـپ ډېوېـډ کـې 

خپلـه لیدنـه هـم لغـوه کړه.

د امریـکا د متحـده ایالتونـو بهرنیـو چـارو وزارت ویانـدې مـورګان 

اورتاګـس پـرون پـه اوونیـزه غونـډه کـې خربیاالنـو تـه غږېـده او د 

افغانسـتان پـه اړه یـې هـم ځینې پوښـتنې ځـواب کړې چې یـوه یې د 

خلیلـزاد پـه اړه وه او دا چـې له دې وروسـته څه کېږي؟ وویل: سـفیر 

خلیلـزاد همدلتـه په واشـنګنت کـې دی او همـدا ]خربه[ هغه پوښـتنه 

ځوابـوي چـې هغـه چېرتـه دی؟ زمـوږ پـه بـاور که شـاته وګـورو او 

ووینـو، هغـه څـه چـې پـه شـااوخوا نهـو میاشـتو یا نـږدې یـوه کال 

کـې وشـول، موږ یـې په اړه له دې سـټيجه غږېـديل یوو، مهمـه دا ده 

چـې وګـورو ولسـمرش ډونالد ټرمپ د خپلـو ټاکنیزو مبـارزو پر مهال 

ټینـګار کـړی چـې هـدف یې پـه افغانسـتان کې سـولې ته رسـېدل او 

لـه هغـه ځایـه کـور ته زمـوږ د رستېـرو راوسـتل دي، دا هـدف ال هم 

پـر ځـای پاتـې، ولسـمرش پـه دې اړه له بهرنیـو چارو وزیـر څخه کار 

غوښـتی او د بهرنیـو چارو وزیـر هم غواړي چې د ولسـمرش د هدف 

لپـاره خدمـت وکړي.

د بهرنیـو چـارو وزارت ویانـدې هـم تأیید کړه چې د ولسـمرش ډونالد 

ټرمـپ د فرمـان له مخې لـه طالبانـو رسه خربې پای ته رسـېدلې دي.

:VRT Belgium احمدولی مسعود در گفت و گو با تلويزيون

صلـِح خلیـل زاد انتخـاباِت غنـی
دام های سیاسی یی که پیش پای مردم نهاده اند

د امریکا متحده ایالتونو 

د کانګرس یوې کمېټې زملی خلیلزاد احضار کړی
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جوانـان در هـر جامعـه و کشـوری، محـورِ تحـرک 
انـد. اگـر حرکـت انقابی یا سیاسـی باشـد، جوانان 
ایفـای نقـش  انـد. اگـر  جلوتـر از دیگـران آمـادۀ 
دسـتی  باشـد،  اصاح گرانـه  و  فرهنگـی  حرکـت 
اگـر  دارنـد و  از سـایرین  نیرومندتـر و کارآمدتـر 
حرکـت علمـی و تکنالوژیک باشـد، جوانـان با فهِم 
بـه روز و تخنیکی شـان، پیشـتازتر از هر قشـر و ردۀ 

سـنِی دیگـر اند. 
کشـورهایی کـه مسـیِر توسـعه را موفقانـه پیموده و 
بـه رفـاه اجتماعـی دسـت یافته انـد، همـه مرهـون 
و مدیـوِن اندیشـۀ خـاق و زحمـاِت شـبانه روزِی 
جوانـان انـد. افغانسـتان از جملـه کشورهایی سـت 
کـه بـا داشـتن آمار بلنـدی از جمعیِت جـوانـ  جدا 
از موثریـت و کارایـی در ابعـاد مختلـف ـ ضریـب 
مشـروعیِت پروسـۀ انتخابـات را تضمین کـرده و با 
روی کار آمـدِن نظـام نویـِن پسـاطالبان در کشـور، 
ایـن نسـل بـا شـور و هلهلـه، پرچم بـردارِ اصلـی 

نظـام دموکراتیـک در افغانسـتان شـده اسـت. 
تصمیم گیری هـاِی  کانـون  در  جوانـان  اگرچـه 
چشـم گیر  نقـِش  قـدرت  توزیـع  در  و  سیاسـی 
نداشـته اند، امـا سیاسـیون همـواره پله هاِی رسـیدن 
بـه قـدرت را بـر شـانه هاِی آن هـا اعمـار کرده انـد. 
بی آنکـه  افغانسـتان،  جوانـاِن  بـزرِگ  جمعیـت 
ظرفیـت و ضـرورِت جذب شـان بـه بدنـۀ قـدرت 
مـورد توجـه باشـد، شـعارِ دیرینـۀ محافل سیاسـی 
بـوده  اسـت. اما در کشـوری کـه پیرسـاالری حاکم 
باشـد و سرنوشـِت جوانان را سـالخورده گان تعیین 
 کننـد، اندیشـه های بِکـر و خـاق پژمـرده و جامعه 
از  کـه  انتخابـات  این میـان،  در  می گـردد.  سـترون 
می شـود،  شـمرده  مردم سـاالری  شـاخص های 
ممثـِل گسـترده و آب دهنـدۀ ریشـه های آن، نسـل 
جـواِن افغانسـتان بوده اسـت. حضور و صف کِشـی 
اجتماعـی  بـزرِگ  الیـۀ  ایـن  شـعِف  و  پُرشـور 
گذشـته،  انتخابـات  چنـد  در  رای دهـی  مراکـز  در 
نشـان گِر شـعور و بیـدارِی جوانـان و ضامـِن تنفِس 
دموکراسـی در کشـور بوده اسـت. همچنـان جوانان 
بـه عنوان سـنگرداراِن دفـاع از ارزش هـا و الگوهای 
ُمـدرن سیاسـی، در برابر دشـمناِن مدرنیِت سیاسـی 
و انتخابـات بـه عنـوان سـازوکارِ محـورِی آن، قرار 
داشـته اند. اکثریـِت غالـِب نسـل نـو، بـا تجربـه از 
گذشـته های تلـخ، بـا فاصلـه گرفتـن از نظام هـای 
خودکامـه، توتالیتر و مسـتبد و با نـه گفتن به امارت 
سـیاهِ طالبانـی و گروه هـای رادیکال، بـه جمهوریت 
چنـگ زده و بـا ژرف نگـری، انتخابـات را یگانـه 
برگزیده انـد.  افغانسـتان  بقـاِی  و  دریچـۀ سـامت 
زیـرا تاریـخ بـه یـاد دارد کـه در انتقـال قـدرت و 
تغییـر حکومت  هـا بـا اسـتفاده از روش های خشـن 
و کودتایـی، بیشـترین قربانـی را جوانـان متحمـل 
شـده اند. جوان هـا در سـایۀ تبلیغـاِت تخدیرکننـدۀ 
سـازمان ها و دسـتگاه های سیاسـِی جویـای قدرت، 
در راه رسـاندِن رهبـر یـا رهبران به کرسـی قدرت، 
جـز  و  سـپرده  بـا  بـه  را  شیرین شـان  جان هـاِی 

سـنِگ سـردِ گـور چیزی نصیب شـان نشـده اسـت. 
اما در هجده سـال پسـین، جواناِن افغانسـتان حافظۀ 
تاریخی شـان را به تدریـج بازیافتنـد و توانسـتند بـه 
بـا  سیاسـیون  تعامـِل  شـیوۀ  از  مشـترک  تفسـیری 
نیـروی جـوان و شـکاف ها و خالیگاه هـاِی آن نایل 
آینـد. ایـن تفسـیر مشـترک روی یـک نقطـه تأکیـد 
دارد و آن این کـه: از این پـس نبایـد جوان هـا اجـازه 
دهنـد کـه بـه یـک شـی ءِ کـم ارزش در بازی هـاِی 
سیاسـی بـدل شـوند کـه پـس از مصـرف به آسـانی 

حـذف یـا طـرد گردند! 
کامـًا  و  گذشـته  توتالیتـِر  حکومت هـاِی  از  اگـر 
بی بـاور بـه امـِر انتخابـات بگذریـم، در دورۀ جدید 
قـدرت  صحنـۀ  کنش گـراِن  و  سیاسـت مداران 
پوشـالی و  دادن شـعارهای  بـا  صرفـًا کوشـیده اند 
فریبنـده، نسـل جـوان را بـه یـک ابـزار انتخاباتـی 
الف وگزاف هـای  شـنیدِن  بـرای  سیاهی لشـکر  و 
و  مراسـم ها  بـه  بخشـیدن  جایـش  نامـزدان، 
پیکارهـای انتخاباتـی، هـورا کشـیدن بـه ادعاهـاِی 
بی پشـتوانه و در نهایـت نصـب عکس و اشـتهاراِت 
مدعیـاِن قـدرت در جاده هـا تقلیل بخشـند. نامزدان 
جـوان  انـرژی  ریاسـت جمهوری،  انتخابات هـای 
را در دفاتـر سـتادهای انتخاباتی شـان بـرای بسـیِج 
سـایرین اسـتفاده کـرده و بـا گرفتـن چند سـخنگو 
و بلندگـو، تظاهـر بـه ائتـاف بـا جوانـان کرده انـد. 
جویـاِی  سیاسـِی  چهره هـای  ایـن  ناپسـنِد  سـنت 
پیـروزی توسـط  از  ایـن اسـت کـه پـس  قـدرت 
رای و تـاش جوانـان، بـا بی اعتنایـی به شـعارها و 
وعده  هـای داده شـده، ایـن جمعیِت سرنوشت سـاز 

حاشیه  نشـین  سـازند.  را 
نامـزدان انتخابـات، رِگ درد و حـرِف دِل جوانان را 
در شـعارهاِی درشـت می نویسـند؛ گاهـی از ایجـاد 
زمانـی  و  می زننـد  حـرف  جوانـان  امـور  وزارت 
رفـع بـی کاری، فقـر و تنگدسـتی را اولویـِت کارِی 
خویـش می نماینـد؛ امـا وقتـی نوبِت عمل بـه وعده 
می رسـد، همـان کاری را می کننـد که دیگـران پیش 

از آن هـا کرده انـد! 
بلـه، به راسـتی کـه فقـر و بـی کاری و مـواد مخـدر 
عمـدۀ  معضـاِت  عنـوان  بـه  ناامنـی،  جنـِب  در 
کشـور، صدمه یـی بـزرگ بر پیکِر قشـر جـوان وارد 
می سـازد و در اولویـت قـرار دادِن مبـارزه بـا ایـن 
پدیده هـا، می توانـد بـرای نسـل جوان جـذاب تمام 
شـود و آن هـا را در محـورِ یک یا چند نامزد بسـیج 
سـازد. اما متأسـفانه نامزدان از مشـکات، آرزوها و 
ناگزیری هـاِی جوانـان بـه مثابـۀ تختۀ خیز اسـتفاده 
می کننـد و در صـورت رسـیدن بـه صحنـۀ قدرت، 
هیـچ التفـات و تعهـِد راسـتینی بـه قشـر جــوان 

ندارند. 
روی ایـن اوصـاف، در انتخابات ریاسـت جمهورِی 
قـرار  نیـز  آن  برگـزاری  آسـتانۀ  در  کـه  رو  پیـِش 
داریـم، جوانـان خوش باوری هـاِی گذشـته را کنـار 
گذاشـته اند و بـه شـعارها و منشـورهای انتخاباتـِی 
بـه  آن هـا  می نگرنـد.  شـک  دیـدۀ  بـه  نامـزدان 

انتخابـات بـا همـۀ زیبایی هـای ممکـن در آن، در 
جنـِب بازی هـای زشـت و کثیـِف رایـج در فضـای 
تذکـِر  ایـن  و  می کننـد  نـگاه  قـدرت  و  سیاسـت 
کلیــدی را دایـم بـه خـود می دهنـد کـه: بسـیاری  
از نامـزدان بـه هـر فریـب و نیرنـِگ ممکـن فقط از 
آن هـا »رای« می خواهنـد و پس از رسـیدن بـه ُمراد، 
خوب تریـن منصب بـرای یک جوان را سـخنگویی 
دسـتگاه  ندانم کاری هـای  و  کاسـتی ها  توجیـِه  و 
قـدرت می داننـد. آن هـا نه تنها هیـچ برنامـۀ خاصی 
برای شـگوفا کردِن اسـتعدادهاِی تـازه و میدان دادن 
بـه خاقیت هـای جـوان ندارنـد، بلکـه بـا مفهـوم 
»برنامـه« و »برنامه ریزی« به گونـۀ علمی و کاربردی 
آشـنا نیسـتند. این عـده در بهترین حالـت، بازیگراِن 
عجـول و شـتاب زده و متوهـِم میـدان سیاسـت و 
قـدرت اند کـه می خواهنـد عظمِت موهـومِ خود را 
بـه نمایـش بگذارنـد و غایتـی فراتر از ایـن را دنبال 
نمی کننـد. از این روسـت که پـس از روی کار آمدِن 
آن هـا، نیروی جوانی که در کشـورهای توسـعه یافته 
محسـوب  سـازنده گی  و  پیشـرفت  زیربنـاِی 
می شـود، در سـایۀ فسـاد اداری، تبعیض ساختاری، 
جـز  سرنوشـتی  استعدادُکشـی،  و  خویش خـوری 
مهاجـرت  و  اعتیـاد  و  سـرخورده گی  و  بـی کاری 
نـدارد و آن هایـی هـم کـه به ایـن مصیبت هـا دچار 
نمی شـوند، تبدیـل بـه یـک اداره چـِی چاپلـوس و 
بلی گـو می گردنـد کـه نـه خاقیتـی از آن هـا سـر 
می زنـد و نـه بـاری از جامعـه برداشـته می تواننـد.
بـه نظـر می رسـد در جـو آشـفتۀ سیاسـِی موجـود 
و نیرنگ بازی هـای انتخاباتـِی رایـج و تجـارب تلِخ 
انتخابات هـای گذشـته، در انتخابـات ششـم میـزاِن 
انتخاباتـی  نامـزداِن  و  جـوان  نسـِل  جـاری  سـاِل 
در یـک آزمـوِن تاریخـی بـرای حمایـِت مسـتدل 
گرفته انـد.  قـرار  تضمین شـده  حمایـِت  جلـب  و 
کـه  اشخاصی سـت  از  حمایـت  جوانـان،  دغدغـۀ 
لیاقـِت حمایـت داشـته باشـند و ایـن لیاقـت نه در 
دادن شـعار، بلکـه در ارایـۀ برنامـۀ جامـِع علمـی و 
عملـی مشـخص می گـردد و نامـزدان انتخاباتـی نیز 
بایـد ضمانـت اجـراِی شـعارها و وعده های شـان را 
لحـاظ  خویـش  انتخاباتـِی  برنامه هـای  تدویـن  در 

. کنند
 نسـِل امـروز بـا انتقاد از گذشـته گان از بهـِر میراث 
گذاشـتن سـرزمیِن سـوخته و برهم خـورده، خود را 
در برابـر نسـِل بعـدی پاسـخگو می شـمارد و برای 
بـه میـراث سـپردِن یـک کشـور مرفـه و پیشـرفته، 
عزم دارد که آگاهانه در پروسـۀ انتخابات مشـارکت 
کنــد. چنیـن نسـلی بـه شـعارهای داِغ قومـی رای 
کـه  داد  خواهـد  رای  کسـانی  بـه  بـل  نمی دهـد؛ 
عـاوه بـر آن کـه حـِق شـهروندی را می فهمنـد و 
به رسـمیت می شناسـند، لیاقـت و صداقـِت الزم را 
بـرای هدایـِت افغانسـتان در ایـن مسـیر با اسـتفاده 
از توانایـی و ظرفیـِت جوانـاِن دانش آموختـه دارند. 
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توقـف گفت وگوهـای صلـح میان امریـکا و طالبان، امـری غیرقابل 
پیش بینـی و یا آن طور که سـخنگویان ارگ مدعِی آن اند، دسـتاورد 
حکومـت نبـود. این گفت وگوهـا از آغاز نیز روِش مناسـب و قابل 
اطمینـان نداشـت و هـر لحظـه انتظـار می رفـت کـه به سرنوشـِت 
فعلـی دچـار شـود. هرچند هنـوز هم نمی تـوان با قاطعیـت مطمین 
بـود کـه دیگـر هیـچ گفت وگویی میـان امریـکا و طالبـان در آینده 

انجام نخواهد شـد. 
دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری امریـکا، سیاسـت مداری نابه هنگام 
اسـت، او همان طـور کـه بـا یـک توییـت گفت وگوهـای صلـح را 
متوقـف کـرد، می توانـد بـا توییتی دیگـر دوبـاره آن را آغاز کنــد. 
گفت وگوهـای صلحـی کـه میـان امریـکا و طالبـان آغاز شـده بود، 
بـه هیـچ صـورت گفت وگوهای صلـِح افغانسـتان نبودنـد و نه هم 
انتظـار می رفـت کـه ایـن گفت وگوهـا بـه اسـتقرار صلِح پایـدار و 

دایمـی در کشـور منجر شـود. 
گفت وگوهـای صلـح امریـکا و طالبان، گفت وگوهـای صلِح امریکا 
بودنـد، هرچنـد کـه امریـکا در ایـن گفت وگوها تاش داشـت که 
بـه گفت وگوهـای  را  آن  کـه  دهـد  قناعـت  را  طالبـان  به نحـوی 
افغانسـتان و زمینه یـی بـرای آتش بـس بکشـاند؛ ولـی در  صلـِح 
خـود  کـه  می خواسـتند  امریکایی هـا  اساسـی،  و  نخسـت  گام 
را از مخمصـۀ جنـِگ افغانسـتان بیـرون کننـد. امـا ظاهـراً طالبـان 
برداشـتی درسـت از چانه زنی هـا و وارد کـردِن فشـار بـر طـرف 
مقابـل نداشـتند و بـه همین دلیل هم نتوانسـتند ایـن گفت وگوها را 
آن گونـه که می خواسـتند، بـا امتیازگیری هـای کاِن سیاسـی به نفِع 
خـود رقـم زننـد. حـاال ایـن گـروه هارتـر و بی پرواتـر از گذشـته، 
تـاش مـی ورزد کـه با ریختانـدن خـوِن بی گناهاِن بیشـتری جبران 

کند.  خسـارت 
مشـکل اساسـی این جاسـت که تاوان توقـِف گفت وگوهـای صلح 
میـان امریـکا و طالبـان را مـردم افغانسـتان می پردازنـد. مـردم از 
روبـه رو  جنایت پیشـه  و  دهشـت  افکن  گروه هـای  بـا  یک طـرف 
اسـتند کـه هدف اصلِی آن هـا بردن افغانسـتان به گذشـتۀ تاریک و 
دشـوار اسـت و از طـرِف دیگر بـا حکومتی مقابل اند کـه با وجود 
از گروه هـای  ادعـای جمهوریـت و مردم سـاالری، دسـِت کمـی 
افراط گـرا و تمامیت خـواه نـدارد. کاش اگـر یـک طـرِف قضیـه 
گروه هـای جنایت پیشـه قـرار داشـتند، طـرف دیگـر حکومـت و 
رهبرانـی می بودنـد کـه دل شـان به مردم و کشورشـان می سـوخت 
و بـا دل سـوزی بـرای نجـات کشـور از بحـران موجـود تـاش 
می ورزیدنـد. متأسـفانه چنیـن نیسـت و ایـن درد بزرگـی اسـت! 

داشـته  جمهوریـت  و  انتخابـات  نـام  بـه  چیزهایـی  مـا  شـاید 
باشـیم، ولـی در عمـل ایـن سـازوکارها در خدمـت بـه اسـتبداد و 
خودکامه گـِی یـک قشـر به خصـوص بـا اهـداِف مشـخص قـرار 
دارنـد. نبایـد دل خـوش بـه ایـن بـود کـه در کشـور انتخابـات و 
جمهوریـت وجـود دارد. وقتـی انتخابـات و جمهوریت آلۀ دسـِت 
دیکتاتورهـا می شـود، ماهیـت و ارزِش خـود را از دسـت می دهد. 
سـفِر هجده سـالۀ مـردم افغانسـتان در بسـتر مردم سـاالری، سـفِر 
آسـانی نبـود. هرچند که نباید نظـامِ به وجود آمده پـس از طالبان را 
بـا هیـچ یک از دوره های چهل سـاِل اخیر مقایسـه کـرد؛ ولی نظام 
پـس از طالبـان نیز که در آغـازِ راه امیدهای زیـادی خلق کرده بود، 
از جانـب یـک قشـِر فاسـد و تمامیت خواه بـه گروگان گرفته شـد. 
مـردم افغانسـتان در هیـچ یـک از انتخابات هـای ریاسـت جمهورِی 
این سـال ها به آرزوهای شـان دسـت پیدا نکردند. در سـه انتخاباِت 
گذشـته آنچـه که بـر سـِر آرای مردم آورده شـد، آن ها را به  شـدت 
از حکومت هایـی کـه فقـط الف و چپـاول را در چانتـه داشـتند، 
مأیـوس و سـرخورده سـاخت. رهبـراِن فعلی که پنج سـال زعامت 
کشـور را بـا ناکامی هـاِی آشکارشـان در قبضـه داشـتند، چه چیزی 
بـه مـردم هدیه کردنـد؟ آیا آن هـا توانسـتند امنیت، کار، بهداشـت، 
نـان و عدالـت به مـردم هدیه دهند؟ آیا آن ها در پنج سـاِل گذشـته 
وعده هایـی را کـه در کارزارهـای انتخاباتی شـان داده بودنـد، حتـا 

بـه یـاد آوردند؟ 
 آقایـان غنـی و عبـداهلل امـروز چـه دسـتاوردی دارنـد که یـک بارِ 
دیگـر خود را شایسـتۀ گزینش برای رهبری آیندۀ کشـور می دانند؟ 
در کشـورهای غربـی حداقـل این قـدر شـرم و حیا وجـود دارد که 
حاکمـان در صـورِت ناکامـی بـار دیگـر خـود را نامـزد انتخابـات 
نسـازند، ولـی در افغانسـتان هیـچ حاکمـی نیسـت کـه ناکامی های 
خـود را بپذیـرد و دیگـر در انتخابـات شـرکت نکنـد. آقـای غنـی 
طـوری صحبـت می کنـد کـه مـردم بایـد قـدرداِن او هم باشـند که 
فـردی چـون او قبول کرده اسـت کـه آن همه امکانـات در غرب را 
تـرک کنـد و بیایـد در کشـوری مثل افغانسـتان رهبری مـردم را به 
عهـده بگیـرد. نـگاه آقای غنـی به مـردم، نگاهی طلب کارانه اسـت. 
مـردم در نـگاهِ او هیـچ ارزشـی ندارند. ُکل انتخابـات و جمهوریت 
بـرای او یـک بازی سیاسـی اسـت تـا از هـر راهِ ممکن خـود را بر 
ارادۀ مـردم تحمیـل کنـد. در چنیـن وضعیتـی، بازنـدۀ اصلی کی ها 
اند؟ آیا مردم افغانسـتان نیسـتند که در عین داشـتن کشـوری فقیر، 
بی ثبـات و ناامـن حکومت هـای تحمیلـی و فریـب کار را نیز تحمل 

می کننـد؟  

مـردم در میـاِن 
دو سنـگ آسیـاب

انتخـاباِت 6 میـزان 
نان و متغیـِر جـوا

فريداحمـد امیـری
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از هفتۀ شهید و هجدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی 
افغانستان گرامی داشت شد. بامداد روز دوشنبه 18 سنبله 
مسووالن دولتی و برگزارکننده گان این مراسم پای منار 
در  مراسم  آن،  از  پس  و  گذاشتند  ُگل  اکلیل  مقاومت 

خیمۀ لویه جرگه ادامه یافت.
احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود در 
این مراسم گفت که برخی مسووالن حکومتی در تاش 

کم رنگ ساختن تجلیل از روز شهید اند.
سخنانش  ادامۀ  در  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
گفت که حکومت در راستای برگزاری تجلیل از روز 
آقای  است.  نکرده  اقدامی  هیچ  ملی،  قهرمان  شهادت 
»این نشان می دهد که حکومت موجود  افزود:  مسعود 
که  بداند  باید  ولی  است؛  مجاهدین  دوست  چقدر 

مجاهدین و مقاومت گران یک دست هستند«.
به گفتۀ او، برخی مسووالن حکومتی تاش دارند تا با 
گذشت هر روز، تجلیل از روز شهید را کمرنگ ساخته 
و این روز را سبوتاژ کنند. او با این وجود، تأکید کرد 
که هفته شهید در سراسر جهان در واقع به یک فرهنگ 
به  مقاومت گران  اندیشه  نگه داشتن  تبدیل شده و زنده 
معنای زنده نگه داشتن مبارزه در برابر بی عدالتی و دفاع 
از مردم است و این میراث پُرافتخار را کسی نمی تواند 
عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  بیندازد.  نظرها  از  یا  و  کمرنگ 
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که در این مراسم 
صلح طلبانۀ  تاش های  به  اشاره  با  می کرد  صحبت 
احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور گفت که افغانستان 

بار دیگر مثل سابق از صلح فاصله گرفته است.
او گفت که افغانستان مسیر طوالنی جنگ را طی کرده؛ 
ولی هنوز هم دیده می شود که مشکاتی در این مسیر 

وجود دارد.
احمدشاه  شهید  تاش های  به  اشاره  با  عبداهلل  آقای 
مسعود در راستای صلح، دیدارها و گفت وگوهایش با 
رهبران طالبان، گفت: »آمر صاحب شهید با آنکه بیشتر 
عمرش در جنگ سپری شده بود؛ اما هیچ کس دیگری 

مثل او شایق صلح نبود.«
وقتی   ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  گفتۀ  به 
که آمرصاحب شهید به میدان شهر رفت بدون محافظ 
رفت؛ یک تعداد به دلیل خطرات احتمالی جانی مانع 
می شدند؛ اما »حرفش این بود که اگر من به خاطر صلح 
خطر جانی خود را ترجیح دهم مسوولیت خود را در 

قبال مردم چه پاسخ خواهم داد«.
صلح  گفت وگوهای  لغو  به  اشاره  با  اجرایی  رییس 
امریکا و طالبان، گفت: از شرایط کنونی کشور این طور 
برداشت می شود که متاسفانه یک تعداد طرف دار جنگ 
برای همیشه در کشور هستند؛ امیدها و یک فرصتی که 
از دست  به وجود آمده بود هم  به منظور صلح  اخیراً 

رفت.
پیشین  معاون  قانونی،  محمدیونس  هم،  سویی  از 
اسامی  جمعیت  رهبری  عضو  و  ریاست جمهوری 
افغانستان در این نشست گفت که تجلیل از هفتۀ شهید، 
یک  و  قوم  یک  و  تنظیم  یک  یک شخص،  از  تجلیل 
افغانستان  شهدای  همۀ  از  تجلیل  بلکه  نیست؛  گروه 

است.
این که عظمت مسعودِ  بیان  با  قانونی  آقای 
جنراالن  تاریخ  اوراق  البه الی  در  شهید 
ارتش مهاجم سرخ شوروی و در بیشتر از 
1۲۴ عنوان کتاب از زبان دانشمندان نظامی، 
افغانستان و جهان  اندیشه ورزان  و  سیاسی 

شناخته و مطرح می شود.
برای  نه تنها  امروز  »مسعود  او:  گفتۀ  به 
افغان ها، بلکه برای جامعۀ اسامی، به امت 
مسلمه و به جهان آزادی خواه، به یک الگو، 
و رسم  راه  یک  و  تفکر  یک  اندیشه،  یک 
تبدیل شده است. امروز به عظمت مسعود، 
نویسنده گان  می دهند،  شهادت  مسیحیان 
مسیحی، نویسنده گان یهودی و نویسنده گان 
غیرمسلمان، مسعود را سمبول آزادی خواهی 
مراکز  تحقیقی،  اکادمی های  می شناسند. 
شگردهای  شخصیت،  مورد  در  پژوهشی 
نظامی و تکتیک های نظامی مسعود تحقیق 

می کنند«.
این  به  ریاست جمهوری  پیشین  معاون 
بزرگ داشت  و  تجلیل  است که شیوۀ  باور 
در  کشور  ملی  قهرمان  شهادت  سالروز  از 
پیشنهاد  او  کند.  تغییر  باید  آینده  سال های 
دایر  علمی  سمینارهای  »بگذارید  می کند: 

را  ملت  کار  کنیم.  برگزار  اکادمیک  نشست های  کنیم، 
بگذارید به خود ملت. ملت به مراتب از کمیسیون های 
دولتی کرده با شکوه تر و با عظمت تر شخصیت قهرمان 
خود را از دل و جان تجلیل می کنند. ما باید تحقیق و 

پژوهش کنیم«.
او در بخشی از سخنانش، گزینش احمد مسعود را به 
عنوان جانشین شهید احمدشاه مسعود، یک کار »عاقانه، 
این  ادای حق مسعود« خواند و گفت:  و  دوراندیشانه 
حرکت از بهر آن انجام شد تا کسانی که تصور می کنند 
نسل اول و دوم جهاد، یا به شهادت رسیدند یا به حق 
انرژی  رفته،  باال  سن شان  شدند،  فرسوده  یا  پیوستند، 
فعالیت بیشتر را ندارند، می خواهم بگویم که اصل جهاد 
و مقاومت، ارزش جهاد و مقاومت با انتقال این ارزش 

به نسل دوم و سوم، تاریخی و جاویدانه خواهد شد.
محمدیونس قانونی در حالی که از شخص و گروهی 
تیوریک  »توطیه  پی  در  برخی  که  گفت  اما  نبرد،  نام 
سیاسی« اند و می خواهند صفحۀ جهاد و مقاومت مردم 
تا  برود  حاشیه  به  و  شود  کمرنگ  گا م به گام  افغانستان 
که  کرد  اضافه  قانونی  آقای  شود.  خاموش  سرانجام 
این عده، تاریخ افغانستان، دیانت و اندیشۀ نسل جوان 

افغانستان را نادیده گرفته و »کور خوانده اند.«
آقای قانونی با اشاره به این که شخصیت و نام احمدشاه 
مسعود »وحدت بخش« است، از بزرگان و شخصیت های 
سیاسی خواست تا وحدت را نه در شعار بلکه در عمل 

به میان بیاورند. او گفت: »ما از یک برنامۀ تعریف شده 
با  کنیم.  حمایت  باید  افغانستان  در  آوردن صلح  برای 
هیچ کسی  هم  از  جدا  و  جناحی  تنهایی،  حرکت های 
به صلح با عزت، وحدت ملی و آیندۀ روشن نخواهد 
از جمع  این لحاظ، فراخوان و خواهش من  از  رسید. 
بزرگان این حوزه این است که حداقل جدا از هر نوع 
انتخاباتی، برای صلح و برای همبسته گی مردم،  برنامۀ 
باهم در کنار هم باشیم و متحد باشیم. بارها ما شاهد 
جدا شدن های مؤقت انتخاباتی بودیم. هر کس به اساس 
اجتهاد سیاسی، تکت و یا مسیری را انتخاب کرد، اما 
بعد از انتخابات باهم در کنار هم بودند، یکجا شدند و 

در خیر و شر و در همه مسایل با هم ماندد«.
وحدت  حکومت  رییس  غنی  محمداشرف  همچنان، 
سالروز  از  تجلیل  مناسبت  به  پیامی  ارسال  با  ملی 
مسعود  احمدشاه  که  گفت  مسعود  احمدشاه  شهادت 
یکی از پیشگامان مبارزه راه آزادی در کشور بود و برای 

بقای افغانستان جان خود را فدا کرد.
در پیام آقای غنی آمده که آقای مسعود در عین حال به 
صلح و انتخابات به حیث پروسه های ملی تأکید داشت 
و مسوولیت جمعی همه مردم افغانستان این است تا از 

ارزش های فکری شهدا پاسداری کنند.
که  افزود  خود  پیام  در  ملی  وحدت  حکومت  رییس 
مهمترین هدف شهید احمدشاه مسعود و سایر شهدا، 
حفظ وحدت، دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت قانون 

در کشور بود.
تروریستی  حملۀ  قربانی  مسعود  احمدشاه  او،  گفتۀ  به 
می گیرند  قربانی  ما  ملت  از  هنوز  تروریستان  اما  شد؛ 
ولی باید بدانند که با ترور و انتحار نمی توانند بر ارادۀ 
عقب  به  مسیر  این  از  هرگز  مردم  و  آیند  فایق  مردم 

نخواهند رفت.
در این مراسم پیام های استاد عبدرب الرسول سیاف از 
رهبران جهادی و پیام عبدالرشید دوستم، معاون نخست 

ریاست جمهوری نیز به خوانش گرفته شد.
بی تردید  است:  گفته  پیامش  در  دوستم  عبدالرشید 
تاریخ  بارز  چهره های  از  یکی  شهید  آمرصاحب 
به شخصیت  نسبت  جهانیان  که  بود  افغانستان  معاصر 
دارند.  کامل  آگاهی  نظامی  بخش  در  کارنامه هایش  و 
آقای دوستم در بخشی از این پیام، خاطره یی از خودش 
است  گفته  و  کرده  نقل  را  مسعود  احمدشاه  شهید  با 
که پس از شنیدن خبر شهادت قهرمان ملی افغانستان، 

شب ها خواب نمی کرده و ناآرام بوده است.
خواجه  حادثۀ  از  پیش  می کند:  روایت  دوستم  آقای 
آمرصاحب گپ می زدیم،  با  دوبه دو  بهاوالدین همیشه 
خوب  وضعیت  اگر  و  می کردیم  بررسی  را  وضعیت 
نمی بود از کمک به همدیگر دریغ نمی کردیم و در کنار 

همدیگر می بودیم. 
معاون نخست ریاست جمهوری در پیامش از جانشینی 
که  است  گفته  و  کرده  خرسندی  ابراز  مسعود  احمد 
با روحیه  و  با اخاق  احمد مسعود جوان 
است. آقای دوستم گفته است که از احمد 
حمایت و پشتیبانی می کند و از مجاهدین 

نیز می خواهد تا از او حمایت کنند. 
آقای دوستم با بیان این که زمان، زمان اتحاد 
صورت  به  نباید  و  است  همبسته گی  و 
جداگانه تصمیم گرفته نشود، افزوده است: 
بدتر  شرایط  اگر  که  باشیم  داشته  یاد  »به 
شود و طالبان به قدرت برسند، نه آرام گاه 
آمرصاحب شهید و نه آرام گاه استاد شهید 
گنبِد  طالبان  چنان چه  می مانند؛  آباد  را 
آرام گاه جنرال مومن شهید، معاون شورای 
و  نتوانستند  دیده  را  شمال  عالی صفحات 
ریختند.  آمو  دریای  به  را ویران کردند  آن 
برنامه دارند و می خواهند  برای همه  آن ها 

برنامه های خود را تطبیق کنند«.
احمدشاه مسعود هجده سال پیش از امروز 
بهاوالدین  در خواجه  تروریستی  در حملۀ 
همه ساله  رسید.  شهادت  به  تخار  والیت 
در  کشور  ملی  قهرمان  شهادت  سالرزو  از 
سراسر افغانستان به گونۀ رسمی و مردمی 

گرامی داشت می شود. 

احمدولی مسعود در مراسم گرامی داشت از هجدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان:
برخی مسووالن حکومتی تالش دارند تجلیل از روز شهید را کمرنگ ساخته و آن را سبوتاژ کنند

روح اهلل بهزاد
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ــارزۀ  ــق، مب ــن راه ح ــدا و مجاهدی ــرداِن خ ــه م زمانی ک
ــال 1358  ــان را در س ــه و آزادی خواهانۀش عدالت خواهان
هجــری آغــاز کردنــد، مــن و هیچ یــک از هم نســاِن مــن 
پــا بــه عرصــۀ هســتی نگذاشــته بودیــم. نســِل مــن امــروز 
ــه عنــوان نســل ســومِ انقــاب و میــراث دارِ آن انقابــی  ب
ــمار  ــه ش ــود، ب ــرده ب ــاز ک ــش آغ ــال 58 نیاکان ــه در س ک
مــی رود. انقابــی کــه در نهایــت بــه پیــروزی رســید و پوز 
دشــمِن خونخــوار بــه خــاک مالیــده شــد. نســل من، نســل 
ــی  ــگ، ویران ــز جن ــی ج ــچ خاطره ی ــه هی ــت ک جوانی س
ــدارد؛ نســل مــن سال هاســت کــه  ــه ذهــن ن و بدبختــی ب
ــادی نشــنیده اســت و همــه جــا و  ــح و آب ــری از صل خب
همــه کــس برایــش از ظلــم، ســتم، بی عدالتــی، بی مهــری 
و توطیــه گفتــه اســت. امــا در میــان همــۀ کشــمکش ها و 
ناهنجاری هــا، تنهــا داســتانی کــه بــرای نســِل مــن الالیــی 
ــردان  ــاِی آن م ــا کارنامه ه ــوده، همان شــده و امیدبخــش ب
خداســت کــه در رأس شــان قهرمــان ملــِی ایــن ســرزمین 
ــا در  ــت. مادرکان ه ــته اس ــرار داش ــعود ق ــاه مس احمدش
روزگار کودکــی هرشــب پیــش از خــواب برایمــان از ایــن 
ــل  ــیِن نس ــه ذهن نش ــتان هایی ک ــد؛ داس ــتان ها گفته ان داس

مــن شــده و مطمئنــًا هیــچ گاه فرامــوش نخواهنــد شــد. 
نســل مــن از مســعود، از کارنامه هــای مســعود، از مبارزات 
ــای  ــری و مردانه گی ه ــعود، از دلی ــانی های مس و جان فش
ــت  ــعود، از عدال ــای مس ــفقت و مهربانی ه ــعود، از ش مس
و  وحــدت  آرزوی  از  مســعود،  آزادی خواهی هــای  و 
همدلی هــای مســعود و ســرانجام از صلح خواهی هــای 
مســعود، از آن مــردِ بــه بزرگــی هندوکــش و بلنــدی 
ــاران و  ــده اســت. ی ــنیده و بســیار خوان ــر، بســیار ش پامی
ــرای  ــادی از وی ب ــتان های زی ــعود داس ــنگراِن مس هم س
ــوز  ــه هن ــم ک ــوز ه ــد و هن ــو کرده ان ــن بازگ ــِل م نس
اســت، نســل مــن عاشــق شــنیدِن داســتان ها و قصه هــای 
ــه  ــن رو مســعود ب ــش اســت، از ای ــخ قرن ــرد تاری آن ابرم
ــده  ــناخته ش ــن ش ــل م ــرای نس ــو ب ــن الگ ــوان بهتری عن

اســت.
بــا آن کــه درک واقعــِی شــخصیت واالِی مســعود بــا 
ــوار،  ــس دش ــت ب ــاد آن کاری س ــام ابع ــت تم در نظرداش
امــا آنچــه کــه بــرای همــه گان هویداســت؛ کارنامــۀ 
مســعود، مجاهــدت مســعود، اســامیت مســعود، سیاســت 
مســعود، نظامی گــری مســعود، وطن دوســتی مســعود، 
ــعود  ــتی مس ــعود، صلح دوس ــارزۀ مس ــی و مب آزادی خواه
همــه و همــه آن چنــان دلچســپ و بــه قــول دکتــور 
شــمس الحق آریانفــر »ایــن قصــه شــنیدن دارد« کــه 
ــنیدن آن،  ــد از ش ــا بع ــر دنی ــادی در سراس ــخاص زی اش
عاشــِق مســعود شــدند و نویســنده گان و دانشــمندان 
ــم  ــد و قل ــخن گفتن ــخصیت وی س ــارۀ ش ــی درب بزرگ
ــارۀ  ــنده( درب ــن )نویس ــه م ــی را ک ــتین کتاب ــد. نخس زدن
مســعود از یــک نویســندۀ خارجــی خوانــدم، کتابــی 
 MaryAnn T.( ــی ــی ورل ــی. ب ــن. ت ــو ماری ــود از بان ب
Beverly(  کــه در ســال ۲008 زیــور چــاپ یافتــه 
ــاِن انگلیســی  ــم زب ــع معل ــی در واق ــی ورل ــو ب اســت. بان
در یکــی از مکاتــب امریــکا بــوده و همان گونــه کــه 
خــودش گفتــه اســت، از مســعود و مجاهدیــن افغانســتان 
ــعود  ــس مس ــدن عک ــد از دی ــا بع ــته، ام ــچ نمی دانس هی
روی جلــد مجلــۀ نشــنل جیوگرافــی، تصمیــم گرفتــه تــا 
ــن  ــت ای ــه در نهای ــد ک ــتر بدان ــای وی بیش از کارنامه ه
 From( ــعله ــاب از آن ش ــتن کت ــه نوش ــم منجــر ب تصمی
That Flame( - که داســتان تخیلی دارد – شــده اســت. 
هماننــد بانــو بــی ورلــی، نویســنده گان زیــادی در سراســر 
دنیــا بــه زبان هــای گوناگــون دربــارۀ مســعود قلــم زده انــد 

ــد.  ــخن گفته ان ــن س ــل م ــرای نس و ب
آری! مســعود نه تنهــا بــرای نســل مــن و مــردم افغانســتان، 
ــا  ــتان دنی ــان و آزادی دوس ــۀ آزادی خواه ــرای هم ــل ب ب
عزیــز، گرامــی و دوست داشــتنی اســت. مســعود بــه 
ــان و تحصیــل دختــران احتــرام  حقــوق بشــر، حقــوق زن
ــود.  ــه ب ــل پذیرفت ــک اص ــوان ی ــه عن ــت و آن  را ب داش
ــی  ــت  مدار عال ــک سیاس ــت، ی ــش سیاس ــعود در بخ مس
بــود و در بخــش نظامــی یــک مبــارز بی نظیــر و در 
مســلمانی یــک مســلماِن میانــه رو و در حــس وطن دوســتی 

یــک شــخصیت وطن دوســت و اســتقال طلب. 
ــده، از  ــهره ش ــه آن ش ــه ب ــه ک ــاف آنچ ــعود برخ مس
ــود و  ــی ب ــح و همدل ــق صل ــود و عاش ــزار ب ــگ بی جن
ــی  ــِح دایم ــه صل ــرای دســت یابی ب ــادی ب ــای زی تاش ه
ــه  ــا اینک ــام داد؛ او نه تنه ــون انج ــای گوناگ ــا جریان ه ب
یــک مبــارز و مجاهــد صــادق بــود، بــل شــخصیتی نــرم دل 
ــی  ــگ اندک ــه جن ــن ک ــود؛ همی ــم ب ــت ه و فرهنگ دوس
ــا  فروکــش می کــرد و فرصتــی برایــش مســاعد می شــد ت
دم راســت کنــد، می رفــت و شــب شــعر برپــا می داشــت 
ــد و  ــظ می خوان ــش حاف ــا یاران ــب ب ــای ش ــا نیمه ه و ت
شــعر بیــدل را تفســیر می کــرد. او عاشــق فرهنــگ و هنــِر 
ســرزمینش بــود. بــاری گفتــه بــود کــه: عملیــات )جنــگ( 

ــات )فرهنــگ( اســت. ــرای ]حفــظ[ ادبی ب
مســعود باورمنــد بــه یــک افغانســتان مســتقل، نیرومنــد و 

متحــد بــود و معتقــد بــود کــه مــردمِ آن آزادانــه در نتیجــۀ 
ــان را  ــم کشورش ــه زعی ــفاف و عادالن ــات ش ــک انتخاب ی

انتخــاب نماینــد.
مســعود معتقــد بــود کــه فقــر و تنگدســتی مانــع مبــارزه 
نمی شــود. مــواد مخــدر و قاچــاِق آن ســبب بربــادی 
ــرک  ــردن و ت ــرار ک ــه می شــود. از ســوی دیگــر، ف جامع
گفتــِن کشــور راه حــل نیســت و بایــد ایســتاده گی و 
ــدک  ــاِت ان ــا امکان ــه ب ــود ک ــی ب ــرد. او کس ــت ک مقاوم
بزرگ تریــن قــدرت نظامــی دنیــا را شکســت داد و آن هــم 
در شــرایط بســیار حســاس بــا شــکم گرســنه امــا عقیــدۀ 

ــه  ــود ک ــد ب ــرد و معتق ــارزه ک ــخ مب راس
ــش در  ــدازۀ کاه پکول ــه ان ــر ب ــا اگ حت
ــد  ــد، می مان ــته باش ــا داش ــن خــاک ج ای
دیگــر  جــای  در  می کنــد.  مبــارزه  و 
ــه  ــی ن ــچ گاه ــه هی ــود ک ــه ب ــم گفت ه
تســلیم می شــود و نــه فــرار می کنــد، 
بــل می مانــد و بــه مبــارزۀ برحقــش 
ــروه  ــر، گ ــوی دیگ ــد. از س ــه می ده ادام
ــام )و در  ــام اس ــر ن ــه زی ــوارج را ک خ
واقــع امــر، پروژۀ اســتخباراتی کشــورهای 
ــوم آورده  ــا هج ــاِک م ــه خ ــی( ب بیرون
بودنــد، نگذاشــت تــا در ایــن خــاک بقــا 
داشــته باشــند و بــا آن هــا نیــز تــا آخریــن 
رمــق مبــارزه کــرد. بــا تأســف کــه هنــوز 
هــم گــروه خــوارج در ایــن کشــور آتــش 
ــیلۀ  ــر وس ــا ه ــد و ب ــروزد، می کش می اف
ممکــن بــرای میهــِن مــا غــم می آفرینــد. 
یقینــًا امــروز چشــم امیــِد ایــن ســرزمین 
ــا  ــده اســت ت ــه ش ــن دوخت ــِل م ــه نس ب
توطیه هــای  و  پیمــوده  را  مســعود  راه 
دشــمن را در ایــن خــاک خنثــا و بــا 
ــه  ــد. نســل مــن ب دشــمنان آن مقابلــه کن
ــوده  ــد ب ارزش هــای مکتــب مســعود پابن
و راه مســعود را پیمــوده اســت. ایــن 
ــد  نســل مــن اســت کــه امــروز در هلمن
بدخشــان،  فاریــاب، در خوســت و  و 
ــتان در  ــام افغانس ــراه و تم ــدز و ف در کن
مقابــل دشــمناِن ایــن خــاک و در مقابــل 
ــارزه  ــدر، مب ــواد مخ ــاق م ــت و قاچ کش
ــه در  ــت ک ــن اس ــل م ــن نس ــد؛ ای می کن
ــِگ  ــه رن ــرق س ــی بی ــای ورزش میدان ه
کشــور را بــا افتخــار بلنــد می کنــد؛ ایــن 
ــد  ــل می کن ــه تحصی ــن اســت ک نســل م
ــا افتخــار می آفرینــد؛  ــر دنی و در سراس
ــت  ــه اس ــعود آموخت ــن از مس ــل م نس
ــن از مســعود  ــد؛ نســل م ــارزه کن ــه مب ک
ــد؛  ــار بیافرین ــه افتخ ــت ک ــه اس آموخت
ــت  ــه اس ــعود آموخت ــن از مس ــل م نس
کــه صبــر و تحمــل داشــته باشــد؛ نســل 
مــن از مســعود آموختــه اســت کــه اتحــاد 
ــۀ تمــام پیروزی هاســت و وحــدت و  مای
ــد؛  یکپارچه گــی اش را همیشــه حفــظ کن
ــت  ــه اس ــعود آموخت ــن از مس ــل م نس
کــه بــه فرصت طلبــان و توطیه چینــان 
فرصــت ندهــد و دســِت آن هــا را کوتــاه 
کنــد؛ نســل مــن بیــدار اســت و می دانــد 
ــی و  ــدد ویران ــانی در ص ــه کس ــه چ ک
تباهــی کشــورش هســتند و چــه کســانی 

ــه  ــت ک ــوان گف ــک کام می ت ــد. در ی ــع می برن از آن نف
ــعود در  ــون مس ــت و خ ــعود اس ــل مس ــن، نس ــل م نس
ــد  ــاری خواه ــه ج ــرای همیش ــت و ب ــش جاری س رگان

ــد.  مان
ــژده  ــت ه ــا گذش ــن ب ــل م ــه نس ــزی ک ــا چی ــا تنه ام
ســال نمی دانــد و بی صبرانــه انتظــارِ شــنیدنش را دارد 
این اســت کــه ایــن الگــوی بــزرگ زنده گی شــان را 
چــه کسی/کســانی از آن هــا گرفتــه اســت؟ و چــرا در ایــن 
ــرای نســِل  ــا ب همــه وقــت کســی صدایــی بلنــد نکــرد ت
مــن روشــن گــردد کــه مســعود چگونــه تــرور شــد و چرا 
ــت  ــرار نگرف ــدی ق ــرد ج ــورد پیگ ــرورِ وی م ــدۀ ت پرون
ــه  ــعود ب ــرواِن مس ــد؟ ره ــی کردن ــانی کوتاه ــه کس و چ
مقاطــع بلنــد دولتــی )تــا معــاون نخســت رییس جمهــور( 
ــِخ  ــن پاس ــل م ــرای نس ــان ب ــچ کدام ش ــا هی ــیدند، ام رس
ــن  ــل م ــه نس ــد ک ــد بدانن ــد و بای ــش ندادن ــت بخ قناع
ــپرده و  ــی نس ــه فراموش ــان را ب ــر و فرمانده ش ــرور رهب ت
روزی خواهــد رســید - کــه آن هــم دیــر نخواهــد بــود - 
ــد؛  ــه کنن ــتدل ارای ــش و مس ــخ قناعت بخ ــوولین پاس مس
ــا خــودش  ــد ب ــن نمی توان ــن بیشــتر از ای چــون نســل م

ــد.  ــش را برنجان ــد و ذهن ــر باش درگی

نســل مــن از مســعود آموختــه اســت کــه مبــارزه کنــد؛ نســل من از مســعود 
آموختــه اســت کــه افتخــار بیافرينــد؛ نســل مــن از مســعود آموختــه اســت 
کــه صبــر و تحمــل داشــته باشــد؛ نســل مــن از مســعود آموختــه اســت کــه 
اتحــاد مايــۀ تمــام پیروزی هاســت و وحــدت و يکپارچه گــی اش را همیشــه 
ــان و  ــه فرصت طلب حفــظ کنــد؛ نســل مــن از مســعود آموختــه اســت کــه ب
توطیه چینــان فرصــت ندهــد و دســِت آن هــا را کوتــاه کند؛ نســل مــن بیدار 
ــورش  ــی کش ــی و تباه ــدد ويران ــانی در ص ــه کس ــه چ ــد ک ــت و می دان اس
ــت  ــوان گف ــک کالم می ت ــد. در ي ــع می برن ــانی از آن نف ــه کس ــتند و چ هس
کــه نســل مــن، نســل مســعود اســت و خــون مســعود در رگانــش جاری ســت 

و بــرای همیشــه جــاری خواهــد مانــد

عبدالهادی شريفی



قهرمان  شهادت  سالروزِ  از  روزها سخن  این 
جهاد و مقاومت ملي کشور، انجنیر احمدشاه 
حماسۀ  و  مسعود  از  سخن  است.  مسعود 
یکي  قهرماني ست.  فرهنِگ  از  سخن  او، 
روحیۀ  ما،  فرهنگي  بارزِ  ویژه گي هاي  از 
هم  که  است  قهرمان گرایي  و  قهرمان پروري 
در رواِن ناخودآگاهِ فردي و جمعي و هم در 
یافته است.  بازتابي درخشان  ما  آثار حماسِي 
فرهنگ مردمِي ما در مسیر تاریخ طوالني اش، 
گرایش به ظهور قهرمان داشته است؛ قهرماني 
افسانه یي که در دفاع از کیان مردمش، به جنگ 
نامردي،  و  حیله  و  مکر  راه  از  سپس  و  رود 

به صورت بسیار مظلومانه یي شهید شود. 
قهرمانان  تاریخش،  امتداد  در  ما  فرهنِگ 
فراواني آفریده است؛ افرادي که در حوزه هاي 
مختلف زنده گي و در مقاطع حساس تاریخ، 
بر  تا  ساخته اند  شمعي  خویش  وجود  از 
اندازند.  نور  جامعۀشان  تاریک  بخش هاي 
تاش هاي  مدیون  ما،  اجتماعي  جهش هاي 
تاریخ  بلندقامت  قهرمانان  همین  ایثارگرانۀ 

محسوب مي شوند. 
دیگر  فرهنگ هاي  در  قهرمان گرایي  ویژه گي 
انسان ها  زیرا  مي خورد؛  چشم  به  هم  دنیا 
و  کمال  پویش  مسیر  در  که  دارند  عادت 
الگوهاي  و  برتر  انسان هاي  سوي  به  جمال، 
و  شوند  جذب  افتخار  و  سربلندي  و  مبارزه 
حس قهرمان گرایي خود را در عشق ورزیدن 
به آن الگوها، اشباع نموده و از رفتار، گفتار، 
پوشیدن  لباس  شیوۀ  حتا  و  سخن گفتن  طرز 
این  گیرند.  الهام  آن ها  چیز  هر  از  و خاصه 
الگوها به هر اندازه یي که متعالي تر، خدایي تر 
اندازه  همان  به  مي یابند،  ظهور  کم عیب تر  و 
کشش  این  راز  مي شود.  قوي تر  جاذبۀشان 
انساني  مغناطیسي، همان مشخصه هاي واالي 
سخاوت،  جوان مردي،  شجاعت،  چون 
پاکدامني،  تواضع،  استقامت،  صبر،  گذشت، 
و  خیرخواهي  گشاده رویي،  امانت داري، 

صفات واالي دیگري ست که سایر انسان ها را 
به صوب این ابرانسان ها مي کشاند.

مبارزه،  و  زنده گي  دوران  در  قهرمانان  اگر 
مي کنند،  مردم شان  فداي  را  خویش  همه چیز 
کالبد  در  مي شوند  روحي  مرگ  از  پس 
پیروان شان، و یادوخاطرۀشان شمعي مي شود 
امروز عده یي  بر فراز راهي که گزیده بودند. 
در  و  کنوني  جهان  در  که  اند  تصور  این  به 
عصر سیطرۀ دموکراسي هاي نوین، دیگر عصر 
قهرماني گذشته است. به عقیدۀ آن ها، جامعۀ 
هم  قهرمان  و  بیمار،  جامعه یي  قهرمان پرور، 
آن ها،  نظر  از  نیست.  آفِت جامعه  چیزي جز 
مدني،  نهادهاي  بر  تکیه  با  نتواند  که  نسلي 
نماید،  مطالبه  را  خویش  مشروع  حقوق 
در  تا  ندارد  قهرمان  در سایۀ  رفتن  راهي جز 
او، حق خویش را به دست آرد. استدالل  پناهِ 
این دسته این است که وجود قهرمان، فعالیت 
از  را  جامعه  و  نموده  فرد  به  قایم  را  سیاسي 
حرکت در مسیر تکاملي و مثبت باز مي دارد، 
و با رفتن قهرمان نیز ساختارهاي کهن جامعه 
از  مي مانند.  باقي  بودند،  که  همان طوري 
آن ها،  دید  از  قهرمان  بروز  اندیشۀ  همین رو، 

فکري مذموم و مرفوض است. 
عرصۀ  که  مي بینیم  بنگریم،  نیک  اگر  ولي 
نیست.  قهرمان  از  بي نیاز  زماني  هیچ  اجتماع 
»درد  مي گوید:  فرانسه  متفکران  از  »گئون« 
انسان امروز، نداشتن قهرمان است«. اما آن چه 
مي بخشد،  منفي  بار  »قهرماني«  فرهنگ  به 
مذموم بودن َعـَرضي است، نه ذاتي. آن هایي 
که مي گویند دیگر زمان قهرمان گرایي گذشته 
مبارزه  مسیر  بهانه،  این  به  مي خواهند  است، 
براي عدالت و آزادي را مسدود سازند. غافل 
از  بي نیاز  دموکراتیک هم  جوامع  این که  از 
با کثرت  قهرمان نیستند، بلکه در این جوامع 

قهرمان روبه رو هستیم. 
قهرمان پدیده یي شناخته شده در سراسر تاریخ 
عرصه هاي  تمامي  در  و  بشري  جغرافیاي  و 

اخاقي  و  دیني  فرهنگي،  علمي،  اجتماعي، 
هستِي  خویش،  فداکاري هاي  با  که  مي باشد 
را  بشري  جامعۀ  و  گرفته  بازي  به  را  خود 
راستاي  در  است.  برده  پیش  به  گام  به  گام 
سیاست قهرمان ستیزي این جمله که مي گوید: 
»بدبخت ملتي که به قهرمان نیاز دارد«، بیشتر 
قرار  استفاده  مورد  دیگري  عبارت  هر  از 
گرفته است؛ زیرا این ایدۀ شبه مدرن مي تواند 
تسلیم طلبي  بي همتي،  براي  خوبي  توجیه گر 
همان طوري  درست  باشد.  راحت خواهي  و 
به جاي  این عبارت،  که گالیله صاحب اصلي 
به خاطر  را  خویش  تقصیر  مسوولیت  آن که 
آن که ایمان و اعتقاد و یک عمر تحقیق و تفکر 
گناه خود  بپذیرد،  گذاشت  پا  زیر  را  خویش 
را  بُزدلي خویش  و  افکنده  مردم  به دوش  را 
زیر  را  قهرماني  اصل  نموده،  رندانه  توجیهي 

سوال برد. 
قهرمان خواهي  فرهنگ  با  رابطه  در  آن چه 
نکوهیده است، همانا مسوولیت گریزي مردم و 
احالۀ همه مسوولیت ها به دوش قهرمان است. 
در چنین جوامعي، مردم با ظهور قهرمان شان 
به هیجان می آیند و با افول ستارۀ او؛ سیاهي، 
سراپاي  بر  یأس  و  پراکنده گي  پژمرده گي، 
این که  از  غافل  مي شود.  مستولي  وجودشان 
قهرمان ها، مسوولیِت ما را با خود نمي برند و 
ستایش از قهرمان هرگز به معناي نشستن در 
گوشه یي و چشم به راه قهرماِن دیگري بودن، 

نیست.
امروز همۀ ملت هاي دنیا، از قهرمانان استقال، 
آزادي، عزت و سربلندي شان تمجید مي کنند، 
بسیار  جنگ هاي  افسران  به  حتا  که  جایي  تا 
ظالمانه هم مدال قهرماني داده شده و نام شان 
جنگ  مي شود.  یاد  حقیقي  قهرمانان  کنار  در 
قهرمان زدایي هم یکي از انواع نبردهایي ست که 
گاهي کشورهاي معاصر جهان علیه همدیگر 
امریکا در حالي که  به راه مي اندازند. سینماي 
براي  و  »سوپرمن«  کشور  این  کودکان  براي 
»ژاندارک«  ولي  مي سازد،  »رامبو«  آن  بزرگان 
آن دوشیزۀ قهرمان فرانسوي که قرن ها است 
الهام  منبع  فرانسه  آگاه  و  بیدار  مردم  براي 
گردیده و در ضمیر آن ها دانۀ احساس و فدا 
کاري و حماسه مي پاشد، از طرف هالیوود به 
عنوان دختري بیمار و دروغگو تمثیل مي شود. 
از  مکزیک،  دهقانان  انقابي  قهرمان  »زاپاتا« 
طرف همین سینما به عنوان قهرماني وحشي 
و بي سواد معرفي مي گردد و سیماي حقیقِي او 
را در زیر شعاع سحرآمیز رنگ و روشني پردۀ 
دنیا  مردم  که  جایي  تا  مي نمایند  مسخ  سینما 
کف  مذکور،  فلم  دایرکتر  کازان«  »ایلیا  براي 
بینندۀ مکزیکي که قهرمان خود  مي زنند ولي 
تصویرشده  سیماي  این  مي شناسد،  خوب  را 
توسط هالیوود را نپذیرفته، سینما را به آتش 
کشیده و شعار »زنده باد زاباتا« را سر مي دهد. 
دستگاه  نحیف،  جسد  هم  انگلیس  سینماي 
ریسنده گي، بز و لُنگ گاندي را به باد سخریه 

مي گیرد. 
مبناي  بر  را  قهرمانان شان  انساني،  جوامع 
که  جامعه یي  مي کنند.  انتخاب  نیازهاي شان 
نیازمند  در معرض تهاجم نظامي قرار گرفته، 
قهرماني از نوع نظامي است و مردمي که در 
برابر امواج تهاجم سیاسي و فرهنگي دست وپا 
مي زنند نیز قهرماني از نوع دیگر مي خواهند. 
زیرا همان طوري که گفتیم، جوامع انساني بر 
مبناي نیازهاي خود قهرمانان شان را تعریف و 
مطالبه مي نمایند. قهرمانان را کسي نمي سازد؛ 
بلکه این ابرمردان سلحشور، در متن جامعه و 
در کورۀ گرم حوادث ساخته مي شوند. آن ها 
کارت  گرفتن  با  تا  نمي آیند  کسي  دعوت  به 
دعوت، از صحنه غایب شوند. قهرمانان آیندۀ 
از  که  نیستند  پُرمدعا  شهرآشوباني  ما  کشورِ 
بدنام،  و  مجهول الهویت  »انجوهاي«  طرف 
بي زحمت ترین  و  آسان ترین  و  شده  تراشیده 
مبارزه  در  نه  نام ونان،  به  رسیدن  براي  را  راه 
براي حق و عدالت و آزادي، بلکه در تاختن 
نمایند.  جست وجو  قهرمانان شان،  و  مردم  بر 
این »قهرمانان انجویي« چیزي جز کارگرداناِن 
نیستند. اگر  صحنه هاي سیاست هاي خصمانه 
شجاعت  مقوله های  شهید،  مسعود  دوران  در 
معیار  نظامي،  هوشیاري  و  رزم جویي  و 
نیازمند  ما  جامعۀ  امروز  بود،  قهرماني  این 
تشکلي  انداختن  به راه  با  که  کساني ست 
قانون مند و شفاف، ظرفي براي این همه مردان 
این  و  ساخته  آماده  متعهد  و  دردمند  زنان  و 
و  عدالت خواهانه  مبارزات  مسیر  در  را  موج 

حق طلبانۀ ملي استقامت دهند. 

بزرِگ  قهرمانان  واپسین  از  شهید،  مسعود 
خصوصیت هاي  داشتن  با  که  ماست  تاریِخ 
از معاصرانش ربود.  فراواني، گوي سبقت را 
خوش گذراني هاي  صرف  را  ملت  پول  او 
از عمر و خون و وجودِ  بلکه  نکرد،  خویش 
خود براي ملتش سرمایه گذاشت. او هیچ گاه 
خود را گم نکرد، در نهان به ساخت وباخت 
نپرداخت؛ بلکه حرف ها و سیاست هایش همه 
از  و  نمي داد  فریب  را  مردمش  بودند.  آفتابي 
سالوس و ریا بدش مي آمد. او از کساني که در 
ظاهر تسبیحي در دست گرفته، ریش درازي 
پُرطمطراق مي گویند ولي  گذاشته و سخناني 
در باطن به هر جنایتي دست مي یازند، سخت 
آگاه  انسانیِت  تفسیِر  وجودش  داشت.  نفرت 

و بیدار بود. 
گاهي پیش مي آید که وجود قهرمان، فعالیت 
را  جامعه  و  نموده  فرد  به  قایم  را  سیاسي 
باز  مثبت  و  تکاملي  مسیر  در  حرکت  از 
مي دارد. ولي این مقوله در مورد این قهرمان 
روزهاي  واپسین  در  مسعود  نمي کرد.  صدق 
نمودن  طي  از  پس  یعني  خویش،  زنده گاني 
نهایي  هدف  مبارزه،  سه دهه  پُرفرازوفرودِ  راه 
مبارزات خویش را این گونه تشریح نمود: »... 
برگزاري انتخابات سالم، تدوین قانون اساسي 
و قانون مند کردن نظام اسامي در افغانستان، 
سالیان  در  من  اصلِي  معیارهاي  و  اصول 
مبارزات بوده است.« و در جاي دیگري گفته 
آینده  در  که  کنند  قبول  را  این  همه   ...« بود: 
برویم به طرف یک حکومت ملي ... و احترام 
که  هرچه  بپذیریم  و  مردم.  آراي  به  بگذاریم 
آراي مردم فیصله کرد، ما بر آن اطاعت و اعتنا 

داشته باشیم.« 
قهرماناِن تاریخ را از دو راه به قتل مي رسانند: 
یکي از راه فراموشي، و دیگرش از راه مسخ 
شخصیت. به عنوان مثال، در این سه دهه یي 
که سپري شد، ما شاهد تاش هاي فراواني در 
سیدجمال  چهرۀ  دادن  جلوه  دگرگون  جهت 
بودیم که از طرف نماینده گان دیرینۀ انگلیس 
دیگر،  راه  مي گرفت.  صورت  خاورمیانه  در 
مسخ و تشویۀ سیماي تابناک قهرمانان تاریخ، 
گذاشتن نقاب »سپارتا کوس« و »هوشي مین« 
و »چیگوارا« و »ابو مسلم« و »صاح الدین«... 
بر روي بازیگران صحنه هاي تحریف، دروغ، 
نفاق و ریا مي باشد. تاش در جهت مسخ و 
معتقد،  قهرمان  آن  شخصیت  و  سیما  تشویۀ 

مي تواند در همین راستا تفسیر شود. 
اما ترور راه قهرمان، خطرناک تر از ترور خودِ 
اوست؛ زیرا قهرمان همۀ هستِي خود را در راه 
آرمان و هدِف خویش فدا مي سازد. قهرمانان 
با شیوه هاي نظامي از میان برداشته مي شوند، 
ترور  فرهنگي  ابزار  با  هدف شان  و  راه  ولي 
و  زمیني  مرزهاي  از  قهرمانان  اگر  مي شود. 
مي نمایند؛  پاسداري  سرزمین  یک  خاکِي 
راه حفاظت  از  آن ها،  مرامِ  و  پیام  از  حمایت 
ممکن  اعتقادي  و  هویتي  فرهنگي،  مرزهاي 
است و بس. اگر وجود قهرمان از راه انفجاري 
که آوازه اش در همه جا پیچید، تصفیه گردید؛ 
امروز راه او با شیوه هاي مایم، آهسته و آرام 

هدف قرار داده مي شود. 
عرصه هاي مبارزۀ قهرمان، خوف ناک است و 
پُرسود.  او، فریبنده و  صحنه هاي ترورِ هدف 
ترور او، از راه دشمني صورت گرفت و ترور 
آرمان او، از راه دوستی اجرا مي شود. وقتی که 
او را از پا در می آوردند، طنین انفجار آن دنیا 
را تکان داد، ولي هنگام مسدود ساختِن راه او، 
موسیقِي تخدیرکنندۀ قدرت، همه را به خواب 

مغناطیسي فرو برد. 
مي جنگید،  جبهه  مرزهاي  در  قهرمان  آن 
خانه ها،  درون  او؛  اهداف  ترور  عرصۀ  ولي 
انجمن ها و دفاتر است. در آن جا بمب و گلوله 
مي ریختند و در این جا بذر تفرقه مي افشانند. 
کوبیده مي شد و  اول جبهه  آن جا خطوط  در 
در این جا نصاب تعلیمِي مکاتب و برنامه هاي 
مي گیرند.  قرار  هدف  تلویزیوني  و  رادیویي 
هندوکش  دامنه هاي  مبارزه،  عرصۀ  آن جا  در 
این جا، صفحات مجات و جراید  در  بود و 
آن جا  در  است.  انترنت  و  سینما  پرده هاي  و 
توپ  و  تانک  دشمن،  نظامي  کارخانه هاي 
و  تبلیغاتي  مراکز  این جا  در  و  مي نمود  تولید 
مي سازند  اصطاح  و  واژه  روز  هر  اطاعاتي 
بي هویت  و  بي شعور  مشتي  دهان  در  و 
و  شد  ایجاد  شور  او،  ترور  در  مي گذارند. 

هنگام ترورِ راه او، شعور کشته مي شود. 
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 ترور راه قهرمان،
 خطرناك تر از ترور خوِد

 اوست؛ زيرا قهرمان همۀ
 هستِي خود را در راه
 آرمان و هدِف خويش

 فدا مي سازد. قهرمانان با
 شیوه هاي نظامي از میان
 برداشته مي شوند، ولي
 راه و هدف شان با ابزار
 فرهنگي ترور مي شود.

 اگر قهرمانان از مرزهاي
 زمیني و خاکِي يک سرزمین
 پاسداري مي نمايند؛ حمايت
 از پیام و مراِم آن ها، از راه

 حفاظت مرزهاي فرهنگي،
 هويتي و اعتقادي ممکن
 است و بس. اگر وجود

 قهرمان از راه انفجاري که
 آوازه اش در همه جا پیچید،

 تصفیه گرديد؛ امروز راه
 او با شیوه هاي ماليم،

 آهسته و آرام هدف قرار
داده مي شود

ي 
صار

 ان
مد

اح
یر

ش
ه ب

اج
خو



آزادی روز  کتـاِب احمدشـاه مسـعود شـهید راه صلـح و 
پنجشـنبه هفتـه گذشـته در دانشـگاه کابـل نقـد و رونمایـی 

. شد
و  داخلـی  نویسـنده گان  مقـاالت  مجموعـه  کتـاب  ایـن 
خارجـی، مصاحبه هـا و خاطـرات دوسـتان قهرمـان ملـی 
کشـور اسـت که توسـط داکتـر مجیب الرحمـان رحیمی در 
یـک هـزار و بیسـت سـه صفحـه  و در دو جلد گـرد آوری 

شـده و توسـط انتشـارات عـازم بـه چـاپ رسیده اسـت.
در محفـل رونمایـی این کتـاب که در یادبـود از هجدهمین 
سـالیاد شـهادت قهرمـان ملـی و هفتـۀ شـهید در دانشـگاه 
کابـل برگزار شـده بـود، شـماری از شـخصیت های مطرح، 

اسـتادان، فرهنگیـان و دانشـجویان حضور داشـتند. 
حمیـداهلل فاروقـی رییـس دانشـگاه کابـل در ایـن محفـل 
گفـت، دانشـگاه کابل افتخـار دارد که در سلسـله برنامه های 
علمـی، اکادمیـک و فرهنگـی  خـود امـروز شـاهد رونمایی 
کتـاب ارزشـمندی به نام احمدشـاه مسـعود شـهید راه صلح 

و آزادی اسـت.
آقـای فاروقـی افـزود، در ایـن محفـل نقـد و نظریـات در 
مـورد اثـری صورت می گیـرد که محصول تـراوش دانش و 
اندیشـه های شـماری از نخبه گان کشـور در مورد شخصیتی 
اسـت کـه  نـه تنهـا افغانسـتان بـل منطقـه را بـا جهـاد و 
مقاومـت خود دچـار تحوالت ارزشـمندی سـاخت و ورق 

جدیـدی را در تاریـخ معاصـر افغانسـتان رقم زد.
وزارت  معـاون  سـانچارکی  فاضـل  سـید آقا  حـال،  باایـن 
اطاعـات و فرهنـگ گفـت، یکـی از ویژه گی هـای خـوب 
ایـن اثـر مانـدگار این اسـت کـه ایـن مجموعه بـه صورت 
یک نواخـت و یـک دسـت اسـت و احسـاس نمی شـود که 

ادبیـات نوشـتاری باهـم تفاوت باشـد.
او افـزود، خاطـرات نگاشـته شـده در این مجموعـه از قول 
دوسـتان بسـیار نزدیـک و هم سـنگران قهرمـان ملی کشـور 
نقـل شـده اسـت کـه می توانـد بـرای مسعودشناسـان یـک 

منبـع بسـیار خوبی باشـد.

و  دوسـتان  نوشـته های  سـانچارکی،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
ملـی  قهرمـان  شـخصیت  مـورد  در  مسـعود  هم سـنگران 
مشـابه  و  دارد  انـدک   بسـیار  تفـاوت  محتـوا  لحـاظ  از 
همدیگـر اسـت و گاهـی احسـاس می شـود کـه هر نوشـته 
تکـرار نوشـتۀ دیگـری اسـت و گاهـی یـک روایـت را بـا 

می کننـد. نقـل  انـدک  تفاوت هـای 
او تأکیـد کـرد، بعضـی یـا اکثـر نوشـته های این اثـر آمیخته 
و  شـیفته گی  شـور  از  سرشـار  و  عاطفـه  احساسـات،  بـا 
کردنـد  تـاش  کمتـر  نویسـنده گان  و  اسـت  دلبسـته گی 
را  مسـعود  شـهید  لغزش هـای  و  کاسـتی ها  کمی هـا،  کـه 

یـادآوری کننـد.
معـاون وزارت اطاعـات و فرهنگ همچنان گفـت ، باآن که 
در نوشـته های حفیـظ منصـور رگه هـای از تحلیـل و نقـد 
دیـده می شـود و او تـاش کـرده باوجـود نقد بسـیار نرم و 
همدالنـه، به این مسـایل بپـردازد ، اما از دیگر دوسـتان نقد 
و تحلیـل وجـود نـدارد. در حالی کـه بایـد دوسـتان بـه این 

نکتـه نیـز توجـه می کردند.
محمـد ناطقـی نویسـنده و تحلیل گـر در این محفـل گفت، 
زمانی کـه مقدمـه این اثـر مانـدگار را می خوانیـد، تصویر از 

دو جلـد کتاب در ذهن شـما کشـیده می شـود.
بـه گفتـۀ آقـای ناطقـی، مقـاالت و خاطرات نگاشـته شـده 
درایـن کتـاب متعلـق بـه 17 سـال پیـش اسـت و مـا در 
18همیـن سـالروز شـهادت قهرمـان ملـی قـرار داریـم و به 
همیـن دلیـل کمـی و کاسـتی های در خاطـرات و مقـاالت 

ایـن کتـاب وجـود دارد. 
او افـزود، نویسـنده گان 17 سـال پیـش سـعی کردنـد تـا 
مقاالتـی را در مـورد قهرمـان شـگفت انگیز تاریـخ مـا تهیـه 
کننـد بـه همیـن دلیل بخـش خاطـرات را خوب یافتیـم؛ اما 
بخـش مقـاالت بـا کمـی و کاسـتی های مواجـه اسـت کـه 
البتـه داکتـر رحیمـی دراین بخـش تقصیری نـدارد و تاش 
کـرد تـا مقـاالت را گـردآوری کنـد و بدون شـک یـک کار 

بسـیار نیکـی را انجام داده اسـت.
در همیـن حال، حشـمت رادفر مشـاور ریاسـت اجرایی در 
ایـن محفـل گفـت، نوشـتن در مـورد قهرمان شـگفت انگیز 

تاریـخ هم آسـان اسـت و هم دشـوار، آسـان به خاطـر صفا، 
صداقـت، بی االیشـی، جوان مردمـی، فروتنـی و... ایـن مـرد 
تکـرار نشـدنی تاریـخ اسـت و مشـکل به خاطـر گشـودن 
راز و رمـزی کـه انسـان را توفیـق و توانایـی می بخشـد که 
در برابـر قدرت هـای شـیطانی زمـان و توطیه هـای قـرن، 
پیمان شـکنی و دو روی و دو رنگـی بـه تنهایـی ایسـتاده گی 

اسـت. کرده 
او گفـت، کتاب مسـعود شـهید راه صلـح و آزادی در 10۲3 
صفحـه، ده بخـش و دو جلـد حـاوی مطالـب قابـل توجـه 
اسـت کـه می توانـد راه گشـایی تحقیقـات و پژوهش هـای 
علمی در راسـتایی فهم و تحوالت سیاسـی کشـور در چهار 

دهه گذشـته افغانسـتان باشد.
آقـای رادفـر افـزود، بـا یـک نـگاه کلـی بـه مقـاالت ایـن 
مجموعـه، خاطراتـی کـه از دوسـتان قهرمان ملی نقل شـده 
و مصاحبه هـای کـه صـورت گرفتـه اسـت، متناسـب بـه 
شـناخت، بینـش سیاسـی ایدیالوژیک و چگونگـی نقش در 
متـن و حاشـیه تحـوالت سیاسـی کشـور بـا نـام و کارنامۀ 
سیاسـی شـهید مسـعود در دونیم دهه حیات سیاسـی شـان 

پیونـد داشـته اسـت بیان داشـتند.
رحیمـی  مجیب الرحمـان  داکتـر  محفـل  ایـن  پایـان  در 
کتـاب  ایـن  تدویـن  گفـت،  مجمـوع  ایـن  گرد آورنـده 
حـدود 17 سـال پیـش آغـاز شـد و در آن زمـان مـن در 
لندن و در سـفارت افغانسـتان مشـغول کار بودم و متاسـفانه 
سـهولت های امـروزی وجـود نداشـت و مشـکات زیـاد 

. د بو
داکتـر رحیمـی خاطر نشـان کـرد، دسترسـی بـه کامپیوتر و 
برنامه هـای فارسـی کار سـاده نبـود، تمـاس برقـرار نکردن 
نیـز مشـکل بـود. بـا وجـود تمامی مشـکات موفق شـدیم 

که ایـن اثـر را تهیـه نمایم.
آقـای رحیمـی افـزود، درآن زمان بـا وجود تمام مشـکات 
مـن با اسـتاد ربانی شـهید تماس گرفتم و اسـتاد یـک مقاله 
به نـام مسـعود شـهید راه صلـح و آزادی را فرسـتاد کـه نـام 

ایـن کتـاب هـم از همین مقاله گرفته شـده اسـت. 
او همچنـان گفـت، اسـتاد سـیاف و سـایر دوسـتان مقاالت 
شـان را از طریـق فکـس بـه مـا می فرسـتادند و مـا مقاالت 
را دوبـاره تایـپ می کردیـم. در نهایـت با مشـکات فراوان 
کتـاب چـاپ شـد، چـون کتـاب نیازمنـد ویراسـتاری بود؛ 
بنابرایـن تصمیـم گرفتیـم کـه ایـن اثـر تجدید چاپ شـود.
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احمدشـاه  شـهادت  سـالروز  هجدهمیـن  از 
و  مرکـز  در  کشـور  ملـی  قهرمـان  مسـعود، 
والیت هـای کشـور و همچنـان در شـماری از 

شـد.  گرامی داشـت  بیرونـی  کشـورهای 
پایـی  بـر  بـا  مختلـف  والیـت  شـهروندان 
محافلـی ضمـن گرامی داشـت از 18 سـنبله از 
ملـی  قهرمـان  و شـجاعانۀ  نیـک  کارنامه هـای 

کردنـد.  یـادآوری  کشـور 
اشـتراک کننـده گان ایـن محافـل در داخـل و 
بیـرون از کشـور بـا سـخنرانی ها و یـادآوری از 
کارنامه هـای شـهدای افغانسـتان به ویـژه شـهید 
احمدشـاه مسـعود، آنـان را مورد سـتایش قرار 

دادند.
یـادآوری  را  سـنبله   18 کننـده گان،  اشـتراک 
از  یکـی  افغانسـتان  کـه  می داننـد  روز  از 
شـجاع ترین فرمانده هـان - چریک هـای خـود 
را کـه قشـون سـرخ را شکسـت داد و در برابر 
تروریسـم جهانی مبـارزه می کرد از دسـت داد. 
غـور،  بادغیـس،  هـرات،  کابـل،  والیت هـای 
کاپیسـا،  پـروان،  پکتیـا،  پنجشـیر،  جوزجـان، 
بدخشـان، کندهـار، تخـار و بلـخ همچنـان در 
کشـورهای مانند، ایران، فرانسـه، کانـادا، هند و 
شـماری دیگـر از این روز گرامی داشـت شـده 

 . ست ا

پنجشیر
یک روز پس از مراسـمی رسـمی گرامی داشت 
قهرمـان  شـهادت  روز  سـال  هجدهمیـن  از 
ملـی کشـور در خیمـۀ لویـه جرگـه شـماری 
مسـووالن  و  جهـادی  رهبـران  سیاسـیون،  از  
ارشـد دولتـی و هزاران تـن از هواداران شـهید 
والیـت  در  ملـی  قهرمـان  مسـعود،  احمدشـاه 
پنجشـیر مراسـم گل گـذاری بـه مـزار قهرمـان 
ملـی  را به جـا آوردنـد. در ایـن مراسـم شـمار 

زیـاد از شـهروندان اشـتراک کـرده بودنـد.

والیت غور  
همچنان، شـهروندان والیت غـور از هجدهمین 
سـالروز  شـهادت احمدشـاه مسـعود، قهرمـان 
ملـی کشـور گرامی داشـت کردنـد. باشـنده گان 
ایـن والیـت بـا برپایـی محفلـی در فیـروز کوه 
مرکـز ایـن والیـت، یـادآوری از 18 سـنبله را 
گرامی داشـت از شـهادت مـردی می داننـد کـه 

بـرای آزادی و عـزت جـان خـود را اهـدا کرده 
ست.  ا

والیت جوزجان 
برپایـی  بـا  نیـز  شـبرغان  والیـت  شـهروندان 
شـهادت  روز  سـال  هجدهمیـن  از  محفلـی 
کردنـد.  گرامی داشـت  کشـور  ملـی  قهرمـان 

هرات
سـالروز  هجدهمیـن  و  سـنبله  هجدهـم  از 
شـهادت قهرمـان ملـی افغانسـتان، در والیـت 
بـه  محفلـی  در  شـد.  گرامی داشـت  هـرات 
مناسـبت هجدهمیـن سـالروز شـهادت شـهید 
احمدشـاه مسـعود در ایـن والیت تدویـر یافته 
بـود؛ عبدالقیـوم رحیمـی، والـی هـرات، اسـتاد 
عطامحمـد نور رییـس اجرایی حـزب جمعیت 
اسـبق  وزیـر  خـان  اسـماعیل  امیـر  اسـامی، 
احمدولـی  همچنـان  و  آب  و  انـرژی  وزارت 
مسـعود، رییـس عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود 
و نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری و شـمار 

زیـاد از شـهروندان اشـتراک کـرده بودنـد. 
اشـتراک کننـده گان بـا یـادآوری از شـجاعت و 
پای مـردی قهرمـان ملـی کشـور، افزودنـد کـه 
شـهید مسـعود در برابـر تجـاوز سـرخ و سـیاه 

رزمید. 
همچنان از هجدهمین سـالروز شهیداحمدشـاه 
از  بیـرون  در  کشـور،  ملـی  قهرمـان  مسـعود، 

افغانسـتان گرامی داشـت شـد.  مرزهـای 
در  مسـعود،  شـهید  هـواداران  از  شـماری 
کانـادا  و  هنـد  ایـران،  فرانسـه،  کشـورهای، 
گرامی داشـت  روز  ایـن  از  و  آمـده  گردهـم 

کردنـد. 

فرانسه
در  مقیـم  افغانسـتان  شـهروندان  از  شـماری 
کشـور فرانسـه در برابـر بـرج ایفـل  گردهـم 
آمـده و از هجدهمین سـالگرد شـهادت قهرمان 
ملـی و هفتـۀ شـهید را گرامی به عمـل آوردند. 
اشـتراک کننده گان در این نشسـت بـا یادآوری 
فداکاری هـای  و  زحمـات   قهرمانی هـا،  از 
شـهدا از جایـگاه ارزشـمند آنـان در قلب ملت 

افغانسـتان یـادآوری کردنـد.
در ایـن نشسـت یـاد آوری شـد کـه حضـور 

در مجالـس سـالگرد قهرمـان ملـی در شـهرها 
و کشـورهای مختلـف و یـادآوری از کارنامـۀ 
پـر افتخـار ایشـان، بـه معنـای بـر حـق بـودن 
و درسـت بـودن مبـارزات احمد شـاه مسـعود 
شـهید اسـت. به گفتۀ اشـتراک کننده گان، آنانی 
کـه در برابر مسـعود بزرگ جنگیدنـد هنوز هم 

دشـمنان ملـت افغانسـتان اند.
در ایـن نشسـت همچنـا بـا اشـاره بـه رونـد 
یـک  طالبـان  گرفـت:  صـورت  تأکیـد  صلـح 
گـروه تروریسـتی و جنایت کار اند که مسـوول 
جنـگ و خونریـزی در ۲5 سـال اخیر هسـتند.

هند
شـماری از  شـهروندان افغانسـتان مقیـم دهلی 
مرکـز هنـد بـه گونـۀ متفـاوت از 18 سـنبله و 
ملـی  قهرمـان  شـهادت  سـالروز  هجدهمیـن 
گرامی داشـت کردنـد. آنـان بـا تهیـه غـذا برای 
مـردم در مکان هـای مشـخص به مناسـبت این 

روز برایـم مـردم غـذا توزیـع کردنـد. 

چین
در کشـور چیـن نیـز بـه مناسـبت هفتـۀ شـهید 
و هجدهمیـن سـالروز شـهادت قهرمـان ملـی 
کشـور، بـه شـکل متفـاوت گرامی داشـت. در 
ایـن  خیابان هـای  از  یکـی  در  پروجیکتـوری 
تصاویـر  سـنبله  هجـده  مناسـبت  بـه  کشـور 
از شـهدای جهـاد و مقاومـت و قهرمـان ملـی 

پخـش شـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه از هجدهـم سـنبله 
سـالروز شـهادت قهرمـان ملـی کشـور، همـه 
از کشـورهای  برخـی   و  افغانسـتان  در  سـاله 

می شـود.  تجلیـل  بیرونـی 
شـهید احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملی کشـور، 
18 سـال پیـش زمانـی که فرماندهـی جبهۀ ضد 
طالبـان را بـه عهـده داشـت، در منطقـه خواجه 
بهاوالدیـن والیـت تخار توسـط دو تروریسـت 
القاعـده  تروریسـتی  بـه گـروه  مرتبـط  عـرب 
کـه خـود را خبرنـگار معرفـی کـرده بودنـد، به 
شـهادت رسـید و در جرگـۀ قانـون تصویـب 
اساسـی لقـب قهرمان ملی کشـور برایـش اهدا 

گردید. 

گرامی داشت سراسری از هجدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان
ابوبکر صديق

ناجیه نوری  

کتاِب »احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی« رونمایی شد
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ید شد اسطوره یـی که جاو
سـال 137۴ بـود. آن وقـت مـن خبرنـگار آژانـس باختر 
و صدیـق اهلل  بـود  رئیـس  منصـور  عبدالحفیـظ  بـودم. 
توحیـدی و ایزدیـار معاون هـای آژانـس. آن وقـت آدم 
پرتاشـی بـودم، بـا آن کـه جنگ  بـود و آقـای حکمتیار 
وقفـه  بـدون  را  کابـل  مـردم  راکـت  سـهمیۀ  روزانـه 
مهـم  اتفاقـات  از  و  از گوشـه وکنار شـهر  می فرسـتاد، 

خبـر و گـزارش تهیـه می کـردم.
رابیـن رافائـل، معـاون خـاوری وزارت خارجـۀ آمریکا 
بـه افغانسـتان می آمـد و قـرار بـود ماقـات مهمـی بـا 
احمدشـاه مسـعود داشـته باشـد. قرعه بـه نام مـن افتاد 
و جنـاب توحیـدی گفـت که عکاسـی بگیر و بـه بگرام 
بـرو! بـا محمـود عـکاس بـه بگـرام رفتـم. نزدیک های 

ظهـر بود کـه رابیـن رافایل رسـید.
پتلـون و بلـوز خاکسـتری پوشـیده بود و معلوم می شـد 
راه زیـادی را آمـده اسـت. لباسـش پـر از چین وچروک 
بـود. تشـریفاتی نبـود. از جانـب آمریـکا و یـا کـدام 
کشـور دیگـری هیچ کـس در میدان هوایـی بگـرام نبود. 
فقـط هفت هشـت موتـر از یـاران مسـعود بـه میـدان 

هوایـی آمـده بودند.
رابیـن رافائـل پاییـن شـد و بـا چنـد نفـر احوال پرسـی 
کـرد. تعـدادی از همراهان او در طیـاره ماندند و صرف 
چهـار نفـر در موتری نشسـتند و حرکت کردنـد. ما هم 
بـا موتـر والـگای کهنه یـی کـه داشـتیم بـه دنبـال آنـان 
بـه راه افتادیـم. خیلـی عـادی و بـدون هیـچ تدابیـری 
بـه اسـتالف رفتیـم. در آن جـا بـرای خانم رافائـل اتاقی 
تـدارک کـرده بودنـد. او بـه اتـاق خـود رفـت. یکی از 
همراهـان او فـوری دسـت بـه کار شـد و بکسـی را باز 
کـرد و از داخـل آن سـتی الیتی برداشـت و عیـار کـرد 
و بعـد از این کـه بـه شـبکه وصل شـد، همان جـا منتظر 

شـد. رافائل 
رافائـل دیـری در اتاقـش بـود. وقتـی بیرون شـد حمام 
کـرده بـود و لبـاس سـفیدی پوشـیده بـود و دسـت مال 
سـفیدی هـم بـر سـر انداختـه بـود. او تقریبـًا چهـل 
سـال و شـاید هـم چهل وپنـج سـال عمر داشـت. ظاهر 
اغبـر کـه لحظه هایـی می شـد بـه آن جا رسـیده بـود، به 
اسـتقبال او رفـت و برایـش خوش آمدیـد گفـت. اغبـر 
کـه آن وقـت جـوان و برازنـده بـود، دریشـی عسـکری 
زیره یـی پوشـیده بـود و چنـان خوش تیپ شـده بود که 
رافائـل بـا دیدنـش تکان خـورد و نتوانسـت احسـاس 
خـود را مخفـی کنـد. او خطـاب بـه اغبـر گفـت کـه 
هیـچ گمـان نمی کـرده اسـت کـه در این جا چنیـن مرد 
خوش قیافـه و شیک پوشـی ببینـد. ظاهر اغبـر خندید و 
از تعریف هـای او بـادی در غبغبـه انداخـت و گفت که 

افغان هـا همـه مثـل او مقبـول هسـتند.
رافائـل رفـت و دیـری از طریـق سـتایت بـا کسـی 
گـپ زد و بعـد رفـت و بـه دیـدار درختان کهـن هوتل 
اسـتالف نشسـت. سـاعتی بعد احمدشاه مسـعود رسید 
و بعـد از احوال پرسـی و خوش وبـش بـا رابیـن رافائل 
بـه اتاقـی رفـت که غـذای خـاص افغانـی روی میزش 
چیـده بودنـد. من و محمود عکاس در سـالون نشسـتیم 

سـبکی  غـذای  مسـعود  دسـتیاران  از  تعـدادی  بـا  و 
خوردیـم. بعـد از غذا، مسـعود و رابین رافائـل به اتاقی 
در مجـاورت سـالون آمدنـد و بـه گفت وگـو پرداختند. 
مـن چنـد بار به یکی از دسـتیارهای احمدشـاه مسـعود 
بـه معلومـات و  نیـاز  نوشـتن خبـر  بـرای  گفتـم کـه 
جزئیـات گفت وگوهـا دارم. او گفـت که پریشـان نباش 
در آخـر از آمـر صاحـب هدایـت می گیریـم و بـه تـو 

معلومـات می دهیـم.
صبحت هـای آن هـا از آن سـوی دیـوار چوبی اسـتنادی 
شـنیده می شـد. بعدها دسـتیار مسـعود خندیـد و گفت: 
گفت وگوهـا  رفته رفتـه  بشـنو!«  همین جـه  از  »اینـه 
جـدی می شـد. رافائـل بحـث تحریـم را مطـرح کرد و 
گفـت کـه آمریـکا همـراه بـا سـازمان ملل شـما و همه 
طرف هـای جنـگ را تحریـم می کنـد. مسـعود صدایش 
را بـا ایـن گفتـۀ او بلندتـر کـرد: »خـوب گیریـم شـما 
مـا را تحریـم کردیـد و کشـورهایی را کـه مـا بـا آن ها 
مـراوده داریـم قناعـت دادیـد که دیگـر به ما اسـلحه و 
امکانـات ندهنـد؛ امـا شـما پاکسـتان را چطـور نظارت 
خواهیـد کـرد؟ پاکسـتان بـا مـا دوهـزار کلیومتـر مـرز 
دارد، آیـا شـما آگاه هسـتید کـه روزانـه هـزاران طالب، 
عسـکر و افراد اسـتخبارات پاکسـتان از مرزها به داخل 
افغانسـتان رفت وآمـد دارنـد و مسـتقیم در جنگ دخیل 
هسـتند. مسـعود گفـت کـه نـه ایـن تحریم هـای شـما 
علیـه ماسـت و علیـه منافـع ملـی افغانسـتان اسـت، ما 
بـه هیچ وجـه چنیـن تحریم هایـی را قبـول نداریـم. این 

تحریم هـا بـه نفـع مخالفین ماسـت.«
جلسـه بعـد از جروبحث هـای زیـادی پایـان یافـت و 
احمدشـاه مسـعود برافروختـه از اتـاق خـارج شـد. من 
بـه دنبـال او بـه بیـرون دویـدم و گفتم که آمـر صاحب 
چـه بنویسـم. او جوابی نـداد و رفت. یکی از دسـتیاران 
او برگشـت و گفـت کـه همین جـا بـاش، مـا بعـد از 
نمـاز پـس می آییـم. رفتنـد و در میـان دره، جایی کـه از 
آن بـاال دیـده می شـد و منظـرۀ بی بدیلـی داشـت نمـاز 
خواندنـد، امـا دیگـر بـر نگشـتند. شـاید هم مسـعود با 
نیامـدن خـود خواسـت نقطـۀ پایانـی بر ایـن گفت وگو 

بگذارد. و ماقـات 
مـن بـه آژانـس رفتـم و ریسـک بزرگـی کـردم، خبری 
بـدون هماهنگـی و آن چه شـنیده بودم، نوشـتم. نوشـتم 
که احمدشـاه مسـعود در مورد طرح تحریم هـا به رابین 
رافائـل گفـت کـه علیـه منافع ملـی خود عمـل نمی کند 
تحریم هایـی  چنیـن  نمی پذیـرد،  را  تحریمـی  هیـچ  و 

یک جانبـه و بـه نفـع مخالفین اسـت.
خبـر، شـب از طریـق رادیـو و تلویزیـون نشـر شـد و 
آرشـیف  در  خبـر  )ایـن  گردیـد.  روزنامه هـا  سـرخط 
روزنامه هـای  کلیکسـیون های  در  و  باختـر  آژانـس 

اسـت.( موجـود  آن زمـان 
گفتنی سـت کـه چنـد سـال بعـد؛ امـا رابیـن رافائـل از 
وزارت خارجـۀ آمریـکا کنـار رفـت و بـا یک قـرارداد 
چنـد ملیون دالری مسـئول البی پاکسـتان در واشـنگتن 

. شد

د  احمدشاه مسعو
نماد مقاومت در برابر تحجر

    فريدون آژند
سـاعت دوازده و نیـم ظهر 18 شـهریور سـال 1380 شمسـی 
قالـب  در  کـه  عـرب  تروریسـت  دو  فیلم بـرداری  دوربیـن 
خبرنگار برای شـهادت احمدشـاه مسـعود سـازمان دهی شده 
بودنـد، منفجـر شـد و احمدشـاه مسـعود، فرمانـده نیروهـای 
مقاومـت کننـده در مقابـل طالبـان در جـا بـه قتـل رسـید. 
احمدشـاه مسـعود پـس از سـقوط کابـل توسـط طالبـان در 
سـال 1375 بـه پنجشـیر زادگاه خود برگشـت و پنج سـال در 
مقابـل سـیل حمـات طالبـان، بـر تنهـا نقطهـۀ باقی مانـده از 
تصـرف آنـان، مقاومـت کـرد و نگذاشـت تـا خـواب طالبان 
بـرای بـه  زیرسـلطه در آوردن سراسـر افغانسـتان بـه واقعیت 
تبدیـل شـود. طالبـان و القاعده که تقریبًا از شکسـت مسـعود 
در سـنگر جنـگ مأیـوس شـده بودنـد و می دانسـتند کـه تـا 
زمانـی کـه او مدیریت جنگ را در دسـت داشـته باشـد امکان 
تصـرف مناطـق تحـت کنتـرل وی وجود نـدارد، بـه این فکر 

افتادنـد تـا خـود او را از میـان بردارنـد.
به همیـن دلیـل دو تـن از تروریسـت های عرب را بـرای ترور 
او موظـف کردنـد و ایـن دو تروریسـت بـا اسـتفاده از عنوان 
خبرنـگار، جهـت مصاحبـه بـا وی بـه خواجـه بهاوالدین، در 
والیـت تخـار، که مرکـز فرماندهی مسـعود بـود آمدند و پس 
از آن کـه موافقـت او را بـرای مصاحبـه بـه دسـت آوردنـد، 
در حیـن مصاحبـه با اسـتفاده از مواد منفجرۀ جاسـازی شـده 
در دوربیـن فیلم بـرداری، او را بـه شـهادت رسـاندند. مـرگ 
مسـعود درسـت دو روز پیـش از حوادث تروریسـتی یازدهم 
سـپتامبر در امریـکا صـورت گرفت و بـه دلیل این کـه القاعده 
را مجـری هـر دو حملـه می داننـد، خیلی هـا معتقـد انـد بیـن 
شـهادت مسـعود و حـوادث یازدهـم سـپتامبر رابطۀ  مسـتقیم 

دارد. وجود 
بـا مـرگ مسـعود امیـد بـه تـداوم مقاومـت در مقابـل طالبان 
کامـًا از بیـن رفـت و اگـر حـوادث یازدهم سـپتامبر صورت 
نمی گرفـت و امریـکا وارد جنـگ بـا طالبـان نمی شـد، ایـن 
احتمـال وجود داشـت که مقاومـت در مقابل طالبـان به زودی 
از هـم بپاشـد و طالبـان بر سراسـر افغانسـتان مسـلط شـوند. 
ولـی وارد شـدن امریـکا به جنـگ با طالبـان تمـام برنامه های 
طالبـان و القاعـده را بـر هـم زد و آنـان پیش از آن کـه بتوانند 
پنجشـیر و مناطـق دیگـر زیـر سـلطۀ مجاهدیـن را تصـرف 
کننـد، تمـام افغانسـتان را از دسـت دادنـد و رژیـم متحجـر 
طالبـان پـس از شـش سـال سـقوط کـرد. در لویـه جرگـۀ 
بـه  افغانسـتان کـه در سـال ۲00۲ برگـزار شـد  اضطـراری 
احمدشـاه مسـعود لقـب قهرمـان ملـی داده شـد و روز نهـم 
سـپتامبر به عنـوان روز شـهید و تعطیـل رسـمی عنـوان شـد. 
امـا احمدشـاه مسـعود یـا همـان شـیر پنجشـیر قهرمـان ملی 

چـه  کسـی بود؟
احمدشـاه مسـعود هم زمـان بـا ورود بـه دانشـکدۀ مهندسـی 
در سـال 135۲ بـه عضویـت نهضـت اسـامی افغانسـتان که 

در سـال 133۶ شمسـی توسـط غام محمـد نیـازی، یکـی از 
اسـتادان دانشـکده الهیـات دانشـگاه کابل تأسـیس شـده بود، 
درآمد و در سـال 135۴ شمسـی مسـوولیت قیـام این نهضت 
را در پنجشـیر در مقابـل حکومـت سـردار محمـد داوود بـر 
عهـده گرفت. با شکسـت قیـام، احمدشـاه مسـعود مجبور به 
فـرار از افغانسـتان شـد و تـا زمـان کودتای اردیبهشـت سـال 
1357 کـه حکومـت مارکسیسـتی هـوادار شـوروی سـابق در 
افغانسـتان ایجـاد شـد، میـان پاکسـتان و افغانسـتان در رفـت 
و آمـد بـود. او در سـال 1358 شمسـی جبهـه پنجشـیر علیـه 
حکومـت وقـت را ایجـاد کرد و تا سـال 1371 کـه مجاهدین 
قـدرت را در افغانسـتان بـه دسـت گرفتنـد، در پنجشـیر علیه 

روس هـا و حکومـت تحـت حمایـت آنـان جنگید.
بـا سـقوط حکومـت دکتـر نجیـب اهلل، احمدشـاه مسـعود بـه 
کابـل آمـد به عنـوان وزیـر دفـاع دولـت مجاهدین شـروع به 
کار کـرد. ولـی جنگ هـای میـان گروه هـای مختلـف جهادی، 
او را نیـز وارد ایـن نبرد هـای ویران گـر سـاخت و تـا سـال 
1375 کـه طالبـان کابـل را به چنـگ آوردند، همچنـان درگیر 
جنگ هـای میـان گروه هـای جهـادی بـود. طالبـان در سـال 
1373 در والیـت قندهـار اعـام حضـور کردنـد و احمدشـاه 
مسـعود که فسـاد فرماندهان جهـادی را به خوبـی درک کرده 
بـود، از حضـور طالبـان به عنـوان یـک گـروه نجات بخـش 
اسـتقبال کـرد. ولـی طالبـان نبـرد علیـه خـود او را نیـز آغـاز 
کردنـد و در سـال 1375 احمدشـاه مسـعود زیـر فشـار بیش 
از حـد طالبـان کـه از چنـد جهـت بـر کابـل یـورش آورده 
بودنـد، مجبـور بـه عقب نشـینی از کابـل شـد و دوبـاره بـه 
پایـگاه اصلـی اش پنجشـیر برگشـت. او تـا سـال 1380 کـه 
مقابـل  در  قتـل رسـید  بـه  القاعـده  تروریسـت های  توسـط 
هجـوم بی امـان طالبـان مقاومـت کـرد، ولی نتوانسـت شـاهد 
سـقوط آنـان باشـد و چنـد مـاه پیش از ایـن  که رژیـم طالبان 

سـقوط کند، کشـته شـد.
شـرق  و  سیاسـت مداران  از  تعـدادی  تعبیـر  بـه  مسـعود 
شناسـان و حـت نویسـنده هایی کـه در مورد جنگ افغانسـتان 
نوشـته اند، یکـی از بهتریـن چریک هـای قـرن بـود. او را هـم 
سـنگ چه گـوارا می داننـد و بـه تعبیـر رابرت کپان نویسـنده 
کتـاب )سـربازان راه خـدا( مسـعود را می تـوان فاتـح جنـگ 
سـرد هـم عنـوان کـرد. زیرا شکسـتی کـه روس هـا در جنگ 
بـا او متحمـل شـدند، زمینۀ اضمحال کمونیسـم شـوروی را 

کرد. فراهـم 
بـا این حال احمدشـاه مسـعود هم خالـی از خطا نبوده اسـت. 
او در ایجـاد رابطـه بـا دیگر فرماندهـان جهادی تعلـل کرد یا 

نخواسـت ایـن رابطه به نحو احسـن شـکل بگیرد. 
او یکـی از بهتریـن طراحـان جنگ هـای چریکـی بـود. ولـی 
شـاید در عرصـۀ سیاسـت نتوانسـت آن انسـجامی کـه بـرای 
شـکل دهی یـک دولـت در افغانسـتان نیـاز بـود را بـه وجود 

بیاورد.

سیامک هروی
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