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په ځينو ناامنو سیمو کې به 

انتخابايت مرکزونه تړيل وي

3

صفحه 3

پیشنهاد غنی برای ساخت 

کتابخانه در آرامگاه قهرمان 
ملی افغانستان چه بود؟

اشـرف غنـی: »مـن به بنیـاد مسـعود پیشـنهاد کـرده بودم 
کـه بـه ایجـاد یـک کتاب خانه در مزار مسـعود شـهید من 
شـخصًا کمک می کنـم. اونا مفکوره های دیگری داشـتند«.

احمدولـی مسـعود: چنـد مـاه قبل آقـای امـراهلل صالح به 
نماینده گـی از آقـای غنی پیشـنهاد امکانات مالـی را برای 
تکمیـل آرامـگاه قهرمان ملـی داد. گفتم  مسـوولیت بخش 
اجرایـی بنیـاد می باشـد. چنـد روز بعـد سـه نفـر هیـأت 
تخنیکـی ریاسـت جمهوری بـه خانه آمدند. نقشـۀ آرامگاه 
را با مسـوولین بنیاد نیز به خانه خواسـتم. مسـوول پروژه 
توضیحـات الزم را داد. هیـأت گفـت: امـا رییس صاحب 
جمهـور می خواهـد از پـول شـخصی خـود کتاب خانه یی 

در آرامگاه بسـازد.
سـرانجام بـرای هیـأت ریاسـت جمهوری گفتـم کـه بهتر 
اسـت آقای اشـرف غنـی در مقـام رییس حکومت رسـمًا 
تحـت عنـوان »جهـت تکمیـل آرامـگاه شـهید احمدشـاه 
مسـعود قهرمـان ملی افغانسـتان یکـی از آبـدات تاریخی 
کشـور کمیسـیون/هیأت/دفتری...موظف گردیـد« مکتوبی 
صـادر نمایـد و بعـد کارتـان را در هماهنگی با مسـوولین 

پـروژه آغـاز نمایید. 
همیـن بـود و همین شـد، هیـأت ریاسـت جمهوری رفت 

و دیگـر خبـری نشـد. مفکوره همیـن بود.

احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

ریاست حکومت وحدت ملی:

پس از 6 میـزان دربارۀ صلـح 
با طالبـان تصمیـم گرفتـه می شـود



فراخوانـدن زلمـی خلیـل زاد نمایندۀ ویـژۀ امریکا 
بـرای صلِح افغانسـتان بـه کمیتۀ روابـط بین الملِل 
اظهـارات سـهیل شـاهین  ایـن کشـور و  سـنای 
سـخنگوی گـروه طالبان در شـبکۀ الجزیـره، همه 
گفت وگوهـای  دراماتیـِک  وضعیـِت  نشـان دهندۀ 
صلـح می تواننـد باشـند؛ گفت وگوهایـی کـه بـه 
فرمایـش و تأکیـد دونالد ترامـپ رییس جمهوری 
در  ظاهـراً  او  توییـِت  بـا  و  شـد  آغـاز  امریـکا 
واکنـش بـه کشـته شـدِن یـک سـربازِ این کشـور 
پایـان  کابـل،  در  طالبـان  تروریسـتی  حملـۀ  در 
خوش بیـن  چنـان  امریکایی هـا  آغـاز  در  یافـت. 
بـه نتایـج ایـن مذاکـرات بودند کـه هیـچ انتقادی 

از  و  برنمی تافتنـد  آن  انجـامِ  نحـوۀ  مـورد  در  را 
همـۀ طرف هـای ذی دخـل در مسـالۀ افغانسـتان 
دعـوت می کردنـد کـه از روند مذاکـرات حمایت 
کننـد. امـا حـاال نه تنهـا کاخ سـفید خواهـاِن ادامۀ 
بـر  را  خـود  کـه حمـاِت  نیسـت  گفت وگوهـا 
گـروه طالبـان افزایـش داده اسـت. آقـای ترامـپ 
گفـت کـه ایـن حمـات چنـان شـدت داشـته اند 
کـه در ظـرِف ده سـال گذشـته بی سـابقه بوده انـد 
و اشـرف غنی زمـام دار افغانسـتان نیـز اعـام کرد 
ایـن  در  طالبـان  جنگجـوی  هـزار  حداقـل  کـه 
حمـات کشـته شـده اند. امـا از آن طرف، سـهیل 
شـگفت زده گی  از  طالبـان  سـخنگوی  شـاهین 
توقـِف  مـورد  در  طالبـان  مذاکره کننـدۀ  هیـأت 
کـه  گفـت  و  داد  خبـر  صلـح  گفت وگوهـای 
مذاکـرات صلـح در زمانـی کـه می خواسـت بـه 

نتیجـه برسـد، پایـان یافـت. 
بین الملـل  روابـط  کمیتـۀ  بـه  خلیـل زاد  زلمـی 
سـنای امریـکا دعوت شـده تـا در مـورد جزییاِت 
گفت وگوهـای صلـح بـه ایـن کمیتـه معلومـات 
دهـد. معلـوم نیسـت کـه اعضـای ایـن کمیتـه به 
گفت وگوهـای صلـِح امریـکا با طالبـان خوش یبن 
بوده انـد و یـا خیـر، ولـی در میان سیاسـت مداراِن 

امریکایـی افـراد زیـادی بودنـد کـه از آغـاز ایـن 
گفت وگوهـا را بی حاصـل می دانسـتند و معتقـد 
بودنـد کـه طالبان گروهی نیسـت که بشـود به آن 
اعتمـاد کـرد. آن هـا می گفتنـد طالبان نـه تنها پس 
از رسـیدن بـه توافق صلح بـا امریـکا روابط خود 
را بـا شـبکۀ القاعـده قطـع نمی کننـد بلکـه زمینـۀ 
حمـاِت دوبـاره بـه امریـکا و کشـورهای متحـد 
آن را نیـز فراهـم خواهنـد سـاخت و افغانسـتان 
غـرب  ضـد  تروریسـتِی  پایگاه هـای  بـه  دوبـاره 

تبدیـل خواهد شـد. 
هـم  تصـور  از  دور  زیـاد  سـخن  ایـن  مسـلمًا 
نیسـت؛ زیـرا طالبـان بـا اعتقـادات و باورهایی که 

دارنـد، بـه سـاده گی می تواننـد دوبـاره بـه یکـی 
از تهدیدهـای واقعـی علیـه منافـِع غـرب تبدیـل 
شـوند. هیـچ نشـانه یی وجـود نـدارد کـه طالبـان 
بنیادگرایانـۀ خـود برداشـته  اعتقـاداِت  از  دسـت 
انجـام  مصـروف  کـه  زمانـی  در  آن هـا  باشـند. 
قسـاوِت  و  بـا شـدت  بودنـد،  مذاکـرات صلـح 
تمـام از مـردم بی گنـاه و بی دفـاع کشـور قربانـی 
می گرفتنـد؛ هیـچ انعطافـی در مواضـِع خـود بـه 
خواسـت های  بـر  یک سـره  و  نیاوردنـد  وجـود 
حـاال  داشـتند.  پافشـاری  خـود  خودخواهانـۀ 
سـوال این جاسـت کـه امریـکا چـه سیاسـتی را 
آیـا  باشـد؟  داشـته  طالبـان  قبـال  در  می خواهـد 
دوبـاره می خواهـد گفت وگوهـای صلح را از سـر 

بگیـرد؟  
گفت وگوهـای  توقـِف  از  شـک  بـدون  طالبـان 
صلـح شـوکه شـده اند و می خواهنـد کـه دوبـاره 
ایـن رونـد آغـاز شـود. آن هـا حتـا حاضـر اند که 
در زمـاِن کمتر و بـا انعطاِف بیشـتر گفت وگوهای 
صلـح را آغـاز کننـد؛ چـون بـدون تردید تـوان و 

امکانـات جنگـِی سـابق را در اختیـار ندارنـد. 
گفت وگوهایـی را کـه امریـکا آغـاز کـرده بـود، 
هیـچ دورنمـای واقعـی و خوش بینانـه بـه دنبـال 

نداشـت. شـاید بسـتر مقاومـِت مردمی یـی کـه به 
صـورِت خودجـوش در حـال شـکل گیری اسـت 
بتـوان  آورده،  میـدان  بـه  را  تـازه  چهره هـای  و 
یکـی از دالیـِل تجدیـد نظـِر کاخ سـفید در مورد 
گفت وگوهـای صلـح دانسـت. در داخـِل کشـور 
گفت وگوهـای صلـِح امریـکا بـا نگرانـی دنبـال 
می شـد و فضـای کشـور دوباره در حاِل برگشـت 
بـه سـال های مقاومت بـود. بوی مسـعود بزرگ را 
می شـد دوبـاره حس کـرد. می شـد دوبـاره چهرۀ 
زیبـا و پُـر از امیـدش را در کوهپایه هـای کشـور 
دیـد. در میـان مـردم دوبـاره شـوری تـازه دیـده 
می شـد، همان شـوری کـه آن هـا را در سـال های 
مقاومـت چـون صخره مقاوم سـاخته بـود. آیا این 
شـورِ تـازه از چشـم سیاسـت گراِن امریـکا به دور 

بود؟  مانـده 
کـه  می دیدنـد  امریکایی هـا  خیـر.  شـک  بـدون 
افغانسـتان بار دیگر در حـال گرفتن تصمیِم بزرِگ 
می توانسـت  دلیـِل خوبـی  ایـن  اسـت.  خویـش 
باشـد کـه نسـبت بـه گفت وگوهای صلـح تجدید 
نظـر کـرد. در آغاز امریـکا به گونۀ شـتاب زده این 
گفت وگوهـا را بـه پیـش می بـرد و چنـدان نگران 
سرنوشـِت افغانسـتان نبـود. حکومت هـم که بود 
و نبـودش بـه حـاِل گفت وگوهـای صلـح هیـچ 
تأثیری نداشـته اسـت. متأسـفانه مردم افغانستان را 
حکومت هـای ضعیـف و فاسـد همـواره شـرمنده 
کرده  انـد. در پنـج سـاِل حکومـت وحـدت ملـی، 
بارهـا و بارهـا گزارش هـای مسـتند مبنـی بر عدم 
ارادۀ حکومـت در قلـع و قمـِع طالبـان و دیگـر 
تحـت  والیت هـای  در  دهشـت افکن  گروه هـای 
نشـر  بـه  رسـانه ها  سـوی  از  کشـور  محاصـرۀ 
قربانـِی  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  بارهـا  رسـید. 
سـراِن  قومـی  تبانی هـای  و  مصلحت جویی هـا 
حکومـت شـدند. در هلمنـد و کنـدز ده هـا بـار 
نیروهـای امنیتـی از توقـِف عملیات هـای نظامـی 
ابـراز  آن  بـه  دادنـد و حتـا نسـبت  شـکوه سـر 
شـک و تردیـد کردنـد، امـا حکومـت بـه دالیـِل 
نامشـخص تاش کـرد که این همدلـی و نزدیکِی 

خـود بـا طالبـان را پنهـان نگـه دارد. 
اسـت.  نکـرده  تفـاوت  زیـاد  وضـع  هـم  حـاال 
حکومـِت افغانسـتان همـان حکومتـی اسـت کـه 
طالبـان را بـرادراِن ناراضـی و مخالفـاِن سیاسـی 
سیاسـِت  سـکاِن  کسـانی  همـان  بـود.  خوانـده 
کشـور را بـه دسـت دارنـد کـه بارهـا طالبانـی را 
کـه دست های شـان بـه خـوِن مـردم سـرخ بـود، 
زمـان  در  امـا  حـاال  کردنـد.  آزاد  زندان هـا  از 
کمپاین هـای انتخاباتـی و وقتـی بحـِث از دسـت 
رفتـِن قـدرت به میـان آمده اسـت، چهـرۀ مردمی 
و ملـی بـه خـود گرفته انـد و فریـاد می زننـد کـه 
»ای وطـن می سـازمت، آخـر خودم می سـازمت!« 

طالبان با اعتقادات و باورهایی 
که دارند، به ساده گی می توانند 
دوباره به یکــی از تهدیدهای 
واقعــی علیــه منافــِع غرب 
نشانه یی  هیچ  تبدیل شــوند. 
وجود ندارد که طالبان دســت 
از اعتقــاداِت بنیادگرایانۀ خود 
برداشته باشند. آن ها در زمانی 
انجــام مذاکرات  که مصروف 
صلح بودند، با شدت و قساوِت 
تمام از مردم بی گناه و بی دفاع 
هیچ  می گرفتند؛  قربانی  کشور 
به  خود  مواضــِع  در  انعطافی 
وجود نیاوردند و یک ســره بر 
خود  خودخواهانۀ  خواست های 
سوال  حاال  داشتند.  پافشاری 
امریکا چه  کــه  این جاســت 
قبال  در  می خواهد  را  سیاستی 
طالبان داشته باشد؟ آیا دوباره 
صلح  گفت وگوهای  می خواهد 

را از سر بگیرد؟ 
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توانســت  طالبــان  و  امریــکا  صلــِح  گفت وگوهــای  توقــِف 
ــت  ــات ریاســت جمهوری را قطعــی و مســلم ثاب برگــزاری انتخاب
ــی  ــا تردیدهــا و تهدیدهــاِی فراوان ــات ب ســازد، امــا هنــوز انتخاب
ــامِت آن را  ــد س ــا می توان ــه آن ه ــن ب ــه نپرداخت ــت ک روبه روس

ــدازد.  ــه خطــر بین ــًا ب تمام
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــه برگ ــه ب ــر از دو هفت کمت
ــود  ــد خ ــن رون ــِر ای ــادی در براب ــای زی ــده و چالش ه ــی مان باق
ــدی  ــدم عاقه من ــش، ع را برجســته نمــوده اســت. نخســتین چال
ــه حضــور در پــای صندوق هــاِی رای اســت. ایــن عــدم  مــردم ب
ــه  ــته مای ــاِی گذش ــِخ انتخابات ه ــارب تل ــدی اوالً از تج عاقه من
می گیــرد و ثانیــًا از کم رونــق بــودِن رقابت هــای انتخاباتــی و 

سســتی نامــزدان در ارایــۀ برنامه های شــان.
ــردم را در  ــاِک م ــدِن آرای پ ــی ش ــته، قربان ــای گذش  انتخابات ه
پــای معامــاِت سیاســی و زدوبندهــاِی فســادآلود ثابــت ســاخت 
ــِی رقابت هــای  ــز بخــش اعظــِم دورۀ قانون ــح نی ــراِت صل و مذاک
انتخاباتــی را بــه رکــود کشــاند. انتخابــات پارلمانــی ســال گذشــته، 
ــول و  ــه پ ــود ک ــتان ب ــِی افغانس ــوابق انتخابات ــی در س اوج بدنام
ــتان های  ــت و داس ــره گش ــمارِش آرا چی ــدۀ ش ــر قاع ــازی ب طن
شــرم آورِ آن آفتابــی شــد. افــزون بــر آن، شــایبۀ تعلیــق انتخابــات 
را  انتخاباتی شــان  فعالیت هــاِی  و  نامــزدان  ریاســت جمهوری، 
ــرف  ــای ص ــد به ج ــح دادن ــه ترجی ــه هم ــرد ک ــل ک ــان تعطی چن
ــح باشــند. ــدان، مترصــد برنامــۀ صل ــن می ــرژی در ای ــه و ان هزین

ــس  ــور ریی ــزان، حض ــم می ــات شش ــش در انتخاب ــن چال دومی
ــه موجــب  ــزدان اســت ک ــی در صــِف نام حکومــت وحــدت مل
ــژه  ــود؛ به وی ــات می ش ــفافیِت انتخاب ــه ســامت و ش ــاوری ب بی ب
ــاِت  ــۀ امکان ــی از هم ــای غن ــه آق ــان داده ک ــن نش ــه قرای این ک
دولتــی بــرای پیــروزی در ایــن میــدان و تمدیــد قــدرِت خویــش 

ــد. ــته و می جوی ــود جس س
ــا  ــه ب ــت ک ــور اس ــا در کش ــترۀ ناامنی ه ــش، گس ــومین چال س
ــح  ــای صل ــۀ گفت وگوه ــِف یک جانب ــه توق ــان ب ــش طالب واکن
توســط امریــکا می توانــد پهنــاِی بیشــتری پیــدا کنــد و برگــزاری 
انتخابــات در بســیاری از حوزه هــا را ناممکــن و یــا بســیار 

ــازد. ــوار س دش
چهارمیــن چالــش، عــدم آماده گــِی کمیســیون های انتخاباتــی 
اســت.  پروســه  ایــن  ســالِم  نظــارِت  و  برگــزاری  بــرای 
کمیســیون های انتخاباتــی نیــز هماننــد نامــزدان در ســایۀ اخبــار و 
شــایعاِت مذاکــرات صلــح، در اســتراحت و انفعــال به ســر بردنــد 
ــن،  ــر ای ــزون ب ــد. اف ــران کنن ــد آن را جب ــاره بای ــاال به یک ب و ح
ــژه  ــت به وی ــوذِ حکوم ــال نف ــرای اِعم ــه را ب ــی زمین ــن فضای چنی

ــرد. ــوار ک ــًا هم ــیون ها قوی ارگ در کمیس
ــه  ــوری ب ــه در کش ــت ک ــب اس ــالۀ تقل ــش، مس ــن چال پنجمی
ــد  ــان خواه ــل کتم ــر و غیرقاب ــتان، گریزناپذی ــات افغانس مختص
بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه تقلــب حتمــًا صــورت می گیــرد و انگیــزه 
و تــاش بــرای آن نیــز قویــًا وجــود دارد، امــا دولــت و نهادهــای 
برگزارکننــدۀ انتخابــات بایــد دامنــۀ آن را مهــار کــرده و کوچــک 
ــران و  ــت  و بحـ ــه بُن بس ــه ب ــا جامع ــازند ت ــرش س و کوچک ت
ــنیده  ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ــود. ای ــه نش ــادل  مواج ــدمِ تع ع
ــرای  ــی را ب ــۀ رای ده ــون برگ ــار میلی ــی چه ــای غن ــود آق می ش
ــرده و می خواهــد نظــر  ــاده ک ــف آم ــب در والیت هــای مختل تقل

ــد. ــه وضعیــت از آن هــا اســتفاده کن ب
ایــن چالش هــا همــه تحــت تأثیــر یــک واقعیــت، بســیار 
دلهــره آور بــه نظــر می رســند و آن این کــه: فرصــِت بســیار 
ــی  ــچ تضمین ــا چالش هــا وجــود دارد و هی ــه ب ــرای مقابل کمــی ب
ــزان،  ــا ششــم می ــده ت ــیزده روزِ باقی مان ــه در س در کار نیســت ک
ــیون های  ــزدان و کمیس ــت، نام ــوی دول ــی از س ــکاراِت خاص ابت
ــی  ــِت فعل ــات را از وضعی ــه انتخاب ــرد ک ــی صــورت بگی انتخابات

ــد. ــی بخش رهای
ــات ریاســت جمهورِی  ــه انتخاب ــد گفــت ک ــن اوصــاف، بای ــا ای ب
ــود  ــد ب ــره  آور خواه ــش و دله ــاِت پُرچال ــک انتخاب ــش رو، ی پی
کــه از هم اکنــون می تــوان بی نظمــی، تقلــب و منازعــه را در 
آن مشــاهده کــرد. مســلمًا بخــش بزرگــی از ایــن وضــع، معلــوِل 
ــه  ــرات صلحــی ک ــان اســت؛ مذاک ــِح امریکا-طالب ــرات صل مذاک
اگرچــه مــورد شــک و اعتــراِض مــردم افغانســتان قــرار گرفــت، 
ــه  ــاال چ ــد. ح ــوردار ش ــی برخ ــۀ جهان ــت جامع ــی از حمای ول
ــودِ  ــه س ــزان ب ــم می ــات شش ــم، انتخاب ــه نخواهی ــم چ بخواهی
مذاکــراِت صلــح تضعیــف شــده و جامعــۀ جهانــی در ایــن 
ــاِی آن را  ــد پیامده ــا مقصــر اســت و بای ــه، مســوول و حت معادل

ــود.  ــاده ش ــا آن آم ــه ب ــه مقابل ــرده و ب درک ک
ایــن  در  می بایــد  بین المللــی  نهـــادهای  و  جهانــی  جامعــۀ 
ــِش  ــر و  بین ــاِی ویژه ت ــتر، ابتکاره ــخاوِت بیش ــا س ــات ب انتخاب
ــا اگرچــه آن هــا  ــاری برســانند ت ــه مــردم افغانســتان ی ــر ب عمیق ت
یــک انتخابــاِت ایــده آل را تجربــه نکننــد، امــا متحمــِل انتخاباتــی 

قهقرایــی، عدالت ُکــش و منازعه آفریــن نیــز نگردنــد. 

انتخـاباِت 
بـی در و پیکـِر 6 میـزان

ا چــر
صـلح  گفت وگـوهـای 

شــد؟ متــوقف 

احمــد عمران
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پس از توقف مذاکرات صلح امریکا و طالبان، آگاهان باور 
دارند طالبان از قبضۀ امریکا بیرون شده و در دامن کشورهای 

رقیب ایاالت متحدۀ امریکا افتاده اند.
مذاکرات صلح امریکا و طالبان هفتۀ گذشته از طرف دونالد 
بود که دونالد ترمپ، ۸ سپتامبر  قرار  لغو اعام شد.  ترمپ 
رییس  غنی،  اشرف  و  طالبان  ارشد  رهبران  میزبان   ۲۰۱۹
حکومت وحدت ملی در کمپ دیوید باشد، اما به دلیل کشته 
شدن یک سرباز امریکایی و ۱۱ تن دیگر در حمله طالبان، 
این نشست لغو  و مذاکرات صلح با طالبان متوقف شد. در 
این نشست روی آتش بس و امضای توافق نامۀ نهایی با طالبان 
بحث می شد. کمپ دیوید پیش از این نیز میزبان توافق صلح 
بوده  بیکن  مناخم  و  سادات  انور  فلسطین  و  اسراییل  میان 

است.
به  رابطه  در  که  می گوید  اما  ملی  ریاست حکومت وحدت 

صلح پس از انتخابات 6 میزان صحبت خواهد کرد.
متعجب   مذاکرات  روند  توقف  از  که  گفته اند  طالبان  گروه 
شده اند. اما آگاهان باور دارند که طالبان از قبضۀ امریکا بیرون  
قدرت های  در دست  سیاسی  ابزار  یک  عنوان  به  و  شده اند 

رقیب امریکا قرار گرفته اند.  
جعفر مهدوی، عضو پیشین مجلس نماینده گان و آگاه روابط 
این  به  اشاره  با  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  بین الملل 
موضوع گفت: سرنوشت جنگ و صلح از دست شهروندان 
افغانستان بیرون شده است و قدرت های جهانی و منطقه یی با 

تسلط بر طالبان این رشته را در دست خود گرفته اند. 
و   امریکا  مذاکرات صلح  به شکست  اشاره  با  مهدوی  آقای 
طالبان می گوید که در ۱۸ سال گذشته تجربه نشان داده است 
امریکایی در افغانستان بازنده بود و این موضوع را برخی از 
شخصیت های سیاسی و نظامی امریکا نیز تأیید کرده اند؛ زیرا 
مانند  نهادهای  اکنون  تا   ۲۰۰۱ سال  در  طالبان  سقوط  پس 
سیگار که در رابطه به اوضاع سیاسی پژوهش های را انجام 
یا  کشور  این  درصد خاک   ۸۰ که حدود  می گویند  داده اند، 
بیرون از قلمرو حکومت است تا در حال منازعه قرار دارد.  

منفی  تأثیر  مردم  زنده گی  باالی  ناامنی  و  فقر  او،  گفتۀ  به 
مهاجرت  دلیل  همین  به  شهروندان  بیشتر  و  است  گذاشته 
کرده اند. او حکومت کنونی را نیز بیکار و حامی راهبردهای 
میدانند که سبب شده تا به اعتماد نیم بند ملی صدمه برساند 
و به رغم ناامنی، شهروندان از بی ثبات سیاسی و بحران ملی 

رنج ببرند.
شده  تغییر  دچار  صلح  معادالت  که  می گوید  مهدوی  آقای 

سایه  از  طالبان  کردن  بیرون  برای  امریکا  تاش  است، 
کشورهای رقیب ایاالت متحده در افغانستان نتیجۀ نداد و با 
موضع گیری اخیر دونالد ترمپ معادالت دچار تحول عظیم 
شدند و امروز طالبان در دست کشورهای رقیب امریکا مانند 
این شگرد طالبان  با  دارند  قرار  ایران  پاکستان  روسیه، چین 
امریکا  حضور  مخالف  کشورهای  که  دادند  نشان  غرب  به 
نظامی  به عنوان یک جریان سیاسی  را  افغانستان طالبان  در 
حمایت می کنند و این سبب داغ شدن جبهه هات جنگ در 

افغانستان می گردد. 
این در حالی است که طالبان روز گذشته در دیدار با مقامات 
روسی در مسکو، گفته اند؛ زمانی که مذاکرات به نهایی شدن 

رسیده بود، امریکا آن رد کرده است. 
شیر محمد عباس ستانکزی، مسوول مذاکره کنندۀ طالبان گفته 
است که در ۹ دور از گفت وگو با امریکا بسیار موضوعات 
حل شده بود، اما ناگهانی مذاکرات متوقف شد. این نمایندۀ 
داده  نشان  امیدواری  صلح  مذاکرات  دوباره  آغاز  به  طالبان 
برای  دومی  راه حل  گفت وگو  بدون  او  باور  به  زیرا  است؛ 

چالش های افغانستان وجود ندارد. 
امور  در  روسیه  خاص  نمایندۀ  کابلوف  ضمیر  همچنان، 
افغانستان در این نشست گفته است که روند گفت وگوهای 

صلح باید از سر گرفته شود. 
وزارت خارجه ی روسیه، از ایاالت متحده و طالبان، خواسته 
و  گرفته  سر  از  را  صلح  گفت وگوهای  زودی  به  که  است 

توافق نامۀ صلح را امضا کنند.
سفارت روسیه در کابل، با نشر اعامیه  یی به نقل از وزارت 
خارجۀ این کشور، گفته است که هیچ بدیلی به غیر از رویکرد 
سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران افغانستان وجود ندارد.
به  رابطه  در  که  می گوید  اما  ملی  ریاست حکومت وحدت 

صلح پس از انتخابات 6 میزان صحبت خواهد کرد. 
خبری  نشست  یک  در  غنی  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
مورد صلح حکومت  در  می گوید:  موضوع  این  به  اشاره  با 
بعدی تصمیم خواهد گرفت، گروه طالبان دشمن اصلی روند 
انتخابات هستند و ما برای گفت وگوهای صلح تا  برگزاری 

بعد از انتخابات ریاست جمهوری هیچ برنامه نداریم.
انتخابات

هم چنان سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی از برگزاری 
انتخابات شفاف در ششم میزان خبر داد، آقای صدیقی گفت: 
سال  میزان  ششم  در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
جاری و تشویق مردم برای اشتراک گسترده در این روند از 

اولویت های حکومت افغانستان است و هیچ قدرت و مانعی 
نمی تواند جلو برگزاری انتخابات را بگیرد.

برگزاری  در  صلح  مشروعیت  کلید  ما  باور  به  گفت:  او 
انتخابات است و صلح بدون مشروعیت تأمین شده نمی تواند 

و مشروعیت صلح نیز بدون انتخابات به میان نمی آید.
و  بدنام  را  پروسه  این  تا  تاش اند  در  که  کسانی  گفت:  او 
سبوتاژ کنند و طرف دار حکومت موقت اند،اما آنها مخالف 
نظام جمهوریت و مردم ما است و در هم سویی با دشمنان 

مردم افغانستان قرار دارد.
به گفته ی آقای صدیقی، حکومت افغانستان و کمیسیون های 
انتخاباتی به برگزاری انتخابات در یک فضای امن و عاری 

از تقلب متعهد اند.
او گفت که محمد اشرف غنی به تمامی مسووالن نظامی و 
غیرنظامی در مرکز و والیت ها هدایت داده است تا به هیچ 
صورت در امور کاری کمیسیون های انتخابات مداخله نکنند 
و هر عملی که شفافیت و سامت انتخابات را زیر سوال ببرد، 

به گونۀ جدی مورد تعقیب قرار دهد.
دارند که محمد اشرف  باور  آگاهان  این در حالی است که 
تقلب  نوع  هر  به   دست  شدن  انتخاب  دوباره  برای  غنی 
سازمان یافته می زند، اما به گفتۀ آنان، این دور تقلب به معنای 

آغاز جنگی داخلی در کشور است. 
با روزنامۀ  جعفر مهدوی در قسمت دیگر از صحبت هایش 
انتخابات  آشفته  وضعیت  این  بحبوحۀ  در  گفت:  ماندگار 

برگزاری خواهد شد، اما نتیجۀ در پی  نخواهد داشت؛ زیرا 
در  یافته  تقلب سازمانی  به  متهم  از طرف رقیب هایش  غنی 

انتخابات است.
این عضو پیشین مجلس نماینده گان حکومت را به نداشتن 
ارادۀ سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف متهم می کند و 
می گوید: آقای غنی درتاش است تا با تقلب یا بار دیگر به 
کرسی ریاست حکومت برسد، اما این کار سبب بحران بزرگ 
در کشور خواهد شد؛ زیرا هیچ یک از شخصیت های با نفوذ 
و مردمی در کنار غنی قرار ندارد و هر نوع تاش برای تقلب، 

سبب آغاز یک جنگ داخلی در کشور است.   
قوۀ  از  تحمیل خود  برای  غنی  که  در صورتی  که  گفت  او 
کشور  خیابان های  در  مردم  از  موج  با  کند  استفاده  قهریه 
به  والیات  مراکز  و  ولسوالی  از  برخی  شد،  خواهد  مواجه 
رقیب های غنی سقوط خواهد کرد و یک بی ثباتی و جنگی 

داخلی متحمل است.
حکوت  یک  ایجاد  ممکن  بحران  این  راه حل  که  گفت  او 

عبوری باشد که انتخابات را مدیریت کند.
گروه طالبان از یک سال به این سو ۹ دور با زلمی خلیل زاد، 
اما  کردند،  گفت و گو  صلح  ایجاد  برای  امریکا  نمایندۀ 
کرد.  لغو  را  روند  این  نود  دقیقه  در  امریکا  رییس جمهوری 
انتحاری  حمله های  انجام  ادامه  را  تصمیم  این  ترمپ  آقای 

و انفجاری به خصوص انفجار شش درک کابل عنوان کرد.

کمېسـون  خپلـواک  انتخاباتـو  د  افغانسـتان  د 

امنیتـي  بـه چـې  پـه ځينـو سـیمو کـې  ویـي، 

وضعیـت ډېـر بـد دی، انتخابـايت مرکزونه تړيل 

يش. پاتـې 

تېـرکال غـزين پـه بشـپړ ډول د ولـي جرګې له 

ټاکنـو پاتې شـو.

خـو د ټاکنـو د خپلـواک کمېسـيون ویانـد وویل 

چـې دا وار بـه هېـڅ والیـت بشـپړ لـه انتخاباتو 

نـه پاتـې کېږي.

د کمېسـيون ویانـد عبدالعزیـز ابراهیمـي پرون د 

سـپټمرب په دیارلسـمه ازادي راډیو تـه وویل: هغه 

والیتونـه چـې امنیتـي وضعیت یې ښـه نـه دی، 

مثـاً پـه کنـدز، تخـار، ارزګان، نیمـروز او فـراه 

کـې بـه ځینـي مرکزونه تـړيل پاتې يش، مـوږ نه 

غـواړو چـې د خلکـو او خپلـو کارکوونکو ژوند 

له ګـواښ رسه مخامـخ کړو.

ابراهیمـي ټینـګار وکـړ چـې د مناسـبو انتخاباتو 

تـررسه کولـو تـه تیـار دي او غـواړي داسـې کار 

وکـړي چـې پـر دې ډموکراتیکـه پروسـه د ولس 

بـاور ټینـګ کړي.

د افغانسـتان د ټاکنـو خپلواک کمېسـيون ۵۳۷۳ 

انتخابـايت مرکزونـه تثبیـت کړي دي.

خـو د کمېسـيون ویانـد د کورنیـو چـارو وزارت 

لږترلـږه ۴۳۱ مرکزونـه  پـه حوالـه وویـل چـې 

ښـايي تړيل پاتـې يش، په دې ډول بـه په ۴۹۴۲ 

مرکزونـو کـې ټاکنـې وي.

عبدالعزیـز ابراهیمـي وویـل چـې پـه تـر تهدیـد 

النـدې سـیمو کې یـې هـم د انتخاباتـو د تررسه 

کولـو لپاره ټـول تخنیکي مـواد برابر کـړي او که 

د کورنیـو چـارو وزارت له لـوري ډاډ ورکړ يش، 

دوی کار کولـی يش.

هـر انتخابـايت مرکـز تـه پـه بایومټریـک سېسـتم 

دوه  ثبـت  د  معلوماتـو  د  ورکوونکـو  رأیـې  د 

ماشـینونه اسـتول کېـږي چې لـه یوه به اسـتفاده 

کېـږي او بـل بـه د احتیـاط لپـاره سـاتل کېـږي.

انتخاباتـو  د  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

نـوې  زره   ۱۷ نـږدې  کمېسـیون  خپلـواک 

بایومټریـک دسـتګاوې رانیـويل چـې د پخوانیو 

تـه  زره دسـتګاوو  ۲۲ زره رسه  يـې شـمېر ۳۹ 

رسـېږي.

د یادولـو وړ ده چـې د ولـي جرګـې پـه تېـرو 

ټاکنـو کـې هـم په دغـو دسـتګاوو کـې بېابېلې 

سـتونزې موجـودې وې.

د ولـي جرګـې د ټاکنو لپـاره د رأیـې اچونې په 

ورځ د بایومټریـک د یـو شـمېر دسـتګاوو کار نه  

کـول او د کارکوونکـو کمه تجربه هغه سـتونزې 

یـادې شـوې وې چې د رأیې اچونـې په ورځ  يې 

پروسـه لـه ګـډوډۍ رسه مخ کړه.

خـو د افغانسـتان د انتخاباتو خپلواک کمېسـیون 

دامهـال ډاډ ورکـوي چې پـه ولسـمرشیزو ټاکنو 

کـې د دغو دسـتګاوو سـتونزه هواره شـوې ده.

د ټاکنـو دخپلـواک کمېسـيون ویانـد زیاتـه کـړه 

چـې د ۴۰ او ۴۵ زره ترمنـځ کارکوونکـي یـې 

روزيل چـې کولل يش د بایومټریـک معلوماتو د 

ثبـت لـه ځانګـړو ماشـینونو کار واخي.

د افغانسـتان د جمهـوري ریاسـت ټاکنې د میزان 

په شـپږمه دي.

والیتونـو تـه د حساسـو انتخابايت موادو اسـتول 

پیل شـول

د ګاونډیـو هېوادونـو پـه پرتلـه تـر ټولـو ګران بیه 

کنې ټا

ځینـي  انتخاباتـو  د  ګـډون  پـه  بایومیټریـک  د 

رسـېديل تـه  کمېسـیون  مـواد  حسـاس 

ازادي  ویانـد  کمېسـيون  خپلـواک  د  ټاکنـو  د 

راډیـو تـه وویـل چې د رأیـې ورکولو پـه رشایطو 

نـه دی څرګنـد،  دقیـق شـمېر  برابـرو وګـړو  د 

ځکـه پـه وروسـتیو کلونـو کـې د وګـړو دقیقـه 

رسشـمېرنه نـه ده شـوې.

خـو نهـه ميلیونه او ۶۶۵ زره کسـانو چې د رأیې 

ورکولـو پـه رشایطو برابـر وو، خپـل نومونه ثبت 

دي. کړي 

په دې کې ۳ ميلیونه او ۳۳۴ زره ښځې دي.

د افغانسـتان د ټاکنـو خپلـواک کمېسـيون، څـو 

اوونـۍ مخکـې اعـان وکـړ چـې هغـه ښـځې 

بـه چې نه غـواړي عکـس یې واخیسـتل يش، د 

رأيـې کارت نـي اخیسـتلی.

مخکنیـو  پـه  چـې  وویـل  ویانـد  کمېسـيون  د 

ټاکنـو کـې د رأیـې د کارت لپاره د ښـځو عکس 

نـوم  پـه  املـه د ښـځو  لـه دې  نـه و،  اجبـاري 

خیـايل رأیـې اچـول شـوې وې او درغلـۍ تـه 

وه. برابـره شـوې  الره 

عبدالعزیـز ابراهمـي وویل چـې دا وار د ټاکنو د 

شـفافیت او د درغلـۍ د مخنیوي لپاره ښـځو ته 

اعـان وشـو چـې د رأیـې کارت د ترالسـه کولو 

لپـاره به عکـس اخي.

د ابراهیمـي پـه وینـا، د افغانسـتان ۲۶ والیتونـو 

انتخابـايت  حسـاس  غیـر  او  حسـاس  ټـول  تـه 

مـواد چې د رأیـو پاڼـې، د بایومټریـک معلوماتو 

د ثبـت ماشـینونه، د ګوتـو رنـګ او قرطاسـیه په 

کـې شـاملېږي، اسـتول شـوي دي.

او  پـروان  کاپيسـا،  او  والیتونـو  مرشقـي  خـو 

پنجشـېر تـه بـه هـم پـه راتلونکـو درېیـو ورځـو 

ټـول مـواد ور ورسـېږي. کـې 

تـر دې وړاندې يو شـمېر ګوندونـو او څارونکو 

بنسـټونو خـربداری ورکـړی و چې که دغـه مواد 

پـه والیتـي دفرتونـو کـې خونـدي نـه وي، نـو 

پراخـو انتخابـايت درغلیـو تـه به الر هـواره يش.

د انتخاباتو حساس مواد

د  انتخاباتـو  عادالنـه  او  ازادو  د  افغانسـتان  د 

بنسـټ يـا فیفـا ویانـدې سـمیرا رسـا د وږي د 

میاشـتې پـه ۲۳مـه ویـي وو چـې اوسـمهال په 

دې اړه هېـڅ ډول تضمیـن نـه لېـدل کېـږي.

دې وویـل: دا چـې دغه مواد پـه والیتي دفرتونو 

کېـږي،  سـاتل  خـوا  لـه  کسـانو  کومـو  د  کـې 

څومـره خونـدي او څنګـه لېـږل کېـږي، ورتـه 

اندېښـمن یـوو، موږ وېـره لرو چې د تېـر په څېر 

يـو ځـل بیا د پراخو درغلیو شـاهدان ونه اوسـو، 

د سـیمه ییـز زورواکـو مداخلـې بلـه موضوع ده 

چـې مـوږ ورته په اندېښـه کـې یوو، د دغـه بهیر 

خوندیتـوب موږ تـه مهـم دی، دوی باید ځواب 

ورکوونکـي وي.

د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت پـه دې اړه 

زمـوږ اړیکـو تـه ځـواب ورنـه کړ.

دا اندېښـنې پـه داسـې حـال کـې مطـرح کېـږي 

چـې د افغانسـتان د کورنیو چـارو وزارت له دې 

وړانـدې ویي وو چـې ۷۲ زره امنیتـي ځواکونه 

لپـاره  ټينګښـت  د  امنیـت  د  بهیـر  دغـه  د  یـې 

ګـاريل دي.

د افغانسـتان ټولـو والیتونو ته د حساسـو او غیر 

حساسـو مـوادو د رسـولو بهیـر بـه د میـزان تـر 

پنځمـې نېټـې روان وي.

د  لپـاره  انتقـال  د  مـوادو  د  وویـل،  ابراهیمـي 

لـري. وخـت  شـپې  تـر  انتخاباتـو 

د انتخاباتو کمېسیون:

په ځينو ناامنو سیمو کې به انتخابايت مرکزونه تړيل وي

ریاست حکومت وحدت ملی:
پس از 6 میزان دربارۀ صلح با طالبان تصمیم گرفته می شود ابوبکر صدیق



سال l11 شمارۀ مسلسل l2569  یکشنبه 24 سنبله/ شهریور l1398 15 محرم الحرام l1440 15 سپتمبر 2019
www.mandegardaily.com

رجـال  برجسـته ترین  از  یکـی  مسـعود  احمدشـاه 
افغانسـتان، حداقـل در سـه دهـۀ اخیر تاریخ کشـور، 
در عرصـۀ نظامـی و سیاسـی بـه شـمار می آیـد. او 
توانسـت سـاحۀ کاری و نفـوذ خـود را ابتـدا از یک 
درۀ در محاصـره )پنجشـیر( بـه ۱۲ والیت شـمالی و 
مرکـزِی افغانسـتان و بعـداً بـا اسـقاط رژیـم کابل به 

سراسـِر افغانسـتان و منطقـه گسـترش دهد.
بدون شـک شـخصیتی بـه حجِم احمدشـاه مسـعود 
و  فرازهـا  خـود،  پُرماجـرای  زنده گـی  دوران  در 
نتیجـه،  در  و  نمـوده  تجربـه  را  زیـادی  فرودهـای 
دوسـتان و دشـمنانی بـرای خـود خلق کرده اسـت؛ 
زیـرا در تاریـخ بـه تکـرار دیده شـده کـه موفق ترین 
الهـی  رجـال  مقدس تریـن  بلکـه  شـخصیت ها، 
)پیامبران( از حسـد حاسـدان و طعنۀ حاقدان در امان 
نبـوده کـه طبعـًا احمدشـاه مسـعود نیـز نمی تواند از 

ایـن امر مسـتثنا باشـد.
بـه همـه گان معلـوم اسـت که احمدشـاه مسـعود در 
۱4 سـال جهـاد )۱357 ـ ۱37۱( حماسـه های زیـاد 
آفریـد، سـازمان دهی مبتکرانه یـی از خود نشـان داد، 
سـازنده گی قابـل لمسـی به جـا گذاشـت و باالخـره 
دست نشـانده  رژیـم  سـرنگونی  در  قاطـع  نقـش 
این هـا  البتـه  داشـت.  نجیـب  داکتـر  کمونیسـتی  و 
رویدادهایـی بودنـد کـه بـه مـذاق و مـزاج بعضـی 
برخـی  منافـع  و  افغانسـتان  داخـل  در  گروه هـا 
کشـورهای همسـایه افغانسـتان سـازگار نبـود. بنـا 
بـر آن، طـرح تـرور شـخصیتِی احمدشـاه مسـعود 
قبـل از تـرور فیزیکـی او، سـال ها قبـل ریختـه شـد 
کـه ایـن دو دسـته از مخالفـان احمدشـاه مسـعود با 
برنامـۀ  پیچیـده،  طرح هـای  و  گسـترده  هماهنگـی 
تـرور او را پی گیـری می کردنـد کـه قطعـًا راه اندازی 
جنگ هـای خانمان سـوز کابـل بعد از پیـروزی جهاد 
راسـتا  همیـن  در  اسـامی،  دولـت  شـکل گیری  و 
صـورت گرفـت تـا از احمدشـاه مسـعود، قهرمـان 
جهـاد ـ کـه در عیـن حـال یـک مجاهـد صلح جـو 
و دل سـوز بـه ملـت و وطـِن خـود بـود ـ چهره یـی 
جنگ جـو و جاه طلـب ارایـه دهنـد کـه یقینـًا جفـا 
و ظلـم بـه حـِق آن مجاهـد فـداکار اسـت. مـن بـه 
حیـِث یکـی از هم رزمانش دسـت کم در یازده سـال 
جهـاد )۱36۰ـ  ۱37۱(، مسـوولیِت خـود می دانـم تا 
چشـم دیدهای خـود را از صحنه هایـی که احمدشـاه 
مسـعود حیـاِت خـود را به خاطـر تأمیـن صلـح میان 
هم چنیـن  و  درگیـر  گروه هـای  و  رقیـب  احـزاِب 
به خاطـر تحقـِق صلـح سراسـری در افغانسـتان بـه 

خطـر جـدی انداخـت، روایـت کنـم.
 اگرچـه مـدت زیادی از آن سـال ها سـپری می شـود 
و ممکـن اسـت بسـیاری صحنه هـا فرامـوش شـده 
باشـد، امـا مـن در ایـن مقاله سـعی می کنـم مختصراً 
بـه مـواردی اشـاره کنـم کـه بـه یـادم مانـده اسـت. 
از  بزرگ مـرد  آن  هم سـنگراِن  و  دوسـتان  امیـدوارم 
صحنه هایـی کـه جنبۀ صلح جویِی شـخصیت ایشـان 
کننـد،  یـادآوری  می سـازد،  آشـکار  و  برجسـته  را 
واقعیت هـا را بگوینـد و بنویسـند تـا بـه نسـل های 
فعلـی و آینـده کـه تشـنۀ اطاع یابـی از کارنامه هـای 
ایـن شـخصیِت سـترِگ ملی و اسـامی سـرزمیِن ما 

هسـتند، الگویـی ارایـه دهند.
مـوارد مـورد نظـر من، بـه ترتیـِب ذیل توضیـح داده 

شـده است:
۱ ـ صلـح با اسـتاد فرید، آمر جهادی حزب اسـامی 

)حکمتیار( در کوهسـتان والیت کاپیسا، سال ۱36۰
۲ـ  صلـح بـا سـید منصـور آغـا، آمر جهـادی حزب 
اسـامی )حکمتیـار( در والیـت بغان، سـال ۱36۲

3 ـ صلـح با اسـتاد عیسـی خان، آمر جهـادی حزب 
اسـامی )حکمتیار( در والیت پروان، سـال ۱363

4 ـ صلـح بـا سـیدجمال ولیـد، آمـر جهـادی حزب 
اسـامی در والیـت تالقـان، سـال ۱366

5 ـ مذاکـرات بـا شـورای علمای افغانسـتان در دفتر 
مرکـزی حرکـت انقـاب اسـامی در کابـل، سـال 

۱37۱
6 ـ آتش بـس میـان حـزب وحـدت و حـزب اتحاد 

اسـامی در غـرب کابـل )قلعه شـاده(، سـال ۱37۱
7 ـ صلـح با رهبر حزب اسـامی آقـای حکمتیار در 

بگرامی کابل، سـال ۱37۱
حـزب  میـان  آتش بـس  تأمیـن  بـرای  تـاش  ـ   ۸
وحـدت و حـزب اتحـاد اسـامی در سـیلو، سـال 

۱37۱

۹ ـ صلـح بـا حرکت طالبـان در والیت میدان، سـال 
۱374

۱۰ـ  بازهـم صلـح با حکومت طالبان در سـال ۱376 
در منطقۀ زمۀ شـمال کابل

۱۱- نقـش احمدشـاه مسـعود در اسـتقرار صلـح در 
ن. تاجیکستا

 
ا. صلح با استاد فرید ـ سال 1360 

در سـال ۱36۰ رقابت هـای تنظیمی تـازه در جبهات 
جهـادی آغـاز شـده و مناطـق آزاد اکثـراً در میـان 
گروه هـای مختلـف جهـادی تقسـیم شـده بـود، از 
جملـه ولسـوالی کوهسـتان والیـت کاپیسـا. اکثریت 
مناطـق همـوارِ کوهسـتان در اختیـار افـراد حـزب 
اسـامی حکمتیـار بـه فرماندهی اسـتاد عبـد الصبور 
فریـد قـرار داشـت، امـا اکثریـت مناطـق کوه بندهـا 
)سـنجن، بولغیـن، درنامه، پفـدم...( توسـط نیروهای 
شـاه  احمـد  فرماندهـی  تحـت  اسـامی  جمعیـت 
مسـعود، آمـر والیتی پـروان و کاپیسـا اداره می شـد.
تنش هـا میـان تنظیم هـا اکثـراً ریشـه در رقابت هـای 
ذات البینـی متنفذین منطقه داشـت که تحت پوشـش 
اختـاف تنظیمـی و سیاسـی قـرار گرفتـه بـود و بـا 
گذشـت زمـان، این کشـمکش ها از حـدود قوماندان 
منطقـه تجـاوز می کـرد و در آن پـای آمریـن جبهات 
و مرکـز رهبـری حـزب کشـیده می شـد. وضعیـت 
تابسـتان  در  کوه بندهـا  و  کوهسـتان  منطقـۀ  در 
و  افـراد  میـان  درگیری هایـی  و  بـود  چنیـن   ۱36۰
قوماندان هـای محلـی صـورت می گرفـت و تشـدید 
می یافـت. احمدشـاه مسـعود اسـتاد عبدالمالک خان 
را کـه خویشـاوند نزدیـک اسـتاد فریـد اسـت، بـه 
کوهسـتان فرسـتاد تا او را به مصالحـه دعوت نماید. 
اسـتاد فریـد این پیشـنهاد را با تردد پذیرفـت و قرار 
شـد ماقـات در منطقـۀ کوه بندها صورت گیـرد، اما 
بعدهـا اسـتاد فریـد از آمدن بـه کوه بندها ابـا ورزیده 
اصـرار کـرد کـه مسـعود بایـد در قلعۀ عطـا خان که 
در قلمـرو حـزب اسـامی قـرار داشـت، بیایـد. فکر 
می شـد کـه اسـتاد فریـد از بـاال تحـت فشـار قـرار 
داشـت تـا ایـن ماقـات صـورت نگیـرد. بنا بـر آن 
در پـی بهانـه بود، اما مسـعود نخواسـت این فرصت 
تأمیـن صلح و جلوگیری از کشـتار ناحـِق مردم را از 
دسـت بدهد. بنابرین به پیشـنهاد اسـتاد فرید تن داد 
و بـه دیـدار او در قلمـرو حـزب اسـامی رفـت که 
البتـه ایـن کار در آن اوضـاع جنگی و گـذر از مناطق 
نا امـن، یـک اقـدام متهورانه بـود و خطـِر صددرصد 
حیـاِت او را تهدیـد می کـرد، از ایـن رو بسـیاری از 

مشـاورینش بـا آن موافـق نبودند.
فریـد تحـت  اسـتاد  و  احمدشـاه مسـعود  باالخـره 
شـرایط امنیتی شـدید با هـم ماقات کردنـد و هنوز 
روی مسـایل اساسـی بـه توافـق نرسـیده بودنـد کـه 
هواپیماهـای جیـت رژیـم کابـل در آسـماِن منطقـه 
منطقـه  برهـم زدن  یـک چشـم  در  و  ظاهـر شـدند 
را زیـر بمبـاران شـدید قـرار دادنـد کـه تلفاتـی نیـز 
به همراه داشـت اما احمدشـاه مسـعود و اسـتاد فرید 
از آن جـان بـه سـامت بردند کـه بارهـا آمرصاحب 

از شـدت بمبـاراِن آن روز یـاد می کـرد.
ایـن اولیـن دیدارِ ایـن دو فرمانـدهِ مهِم جهـادی بود 
کـه دومیـِن آن بعـد از سـقوط رژیم نجیـب در کابل 
صـورت گرفـت، و آن هم زمانـی بود کـه یکی وزیر 
دفـاع و دیگـری صـدر اعظـِم حکومـت مجاهدیـن 
بـود. خداونـد آن دو فرمانـده شـهید و همۀ شـهدای 
جهـاد و مقاومـِت افغانسـتان را غریق رحمت کنــد.

 

قهرمانی هاِی 
مسـعود  در  راه صلح

بخش نخست

خلیل الرحمن حنانی

ــد، ســازمان دهی  ــاد آفری ــاد )1357 ـ 1371( حماســه های زی ــوم اســت کــه احمدشــاه مســعود در 14 ســال جه ــه همــه گان معل ب
مبتکرانه یــی از خــود نشــان داد، ســازنده گی قابــل لمســی به جــا گذاشــت و باالخــره نقــش قاطــع در ســرنگونی رژیــم دست نشــانده 
و کمونیســتی داکتــر نجیــب داشــت. البتــه این هــا رویدادهایــی بودنــد کــه بــه مــذاق و مــزاج بعضــی گروه هــا در داخــل افغانســتان 
و منافــع برخــی کشــورهای همســایه افغانســتان ســازگار نبــود. بنــا بــر آن، طــرح تــرور شــخصیتِی احمدشــاه مســعود قبــل از تــرور 
ــای  ــترده و طرح ه ــی گس ــا هماهنگ ــعود ب ــاه مس ــان احمدش ــته از مخالف ــن دو دس ــه ای ــد ک ــه ش ــل ریخت ــال ها قب ــی او، س فیزیک
ــاد و  ــروزی جه ــد از پی ــل بع ــوز کاب ــای خانمان س ــدازی جنگ ه ــاً راه ان ــه قطع ــد ک ــری می کردن ــرور او را پی گی ــۀ ت ــده، برنام پیچی
ــک  ــن حــال ی ــه در عی ــاد ـ ک ــان جه ــا از احمدشــاه مســعود، قهرم ــن راســتا صــورت گرفــت ت ــت اســامی، در همی شــکل گیری دول
مجاهــد صلح جــو و دل ســوز بــه ملــت و وطــِن خــود بــود ـ چهره یــی جنگ جــو و جاه طلــب ارایــه دهنــد کــه یقینــاً جفــا و ظلــم بــه حــِق 
آن مجاهــد فــداکار اســت. مــن بــه حیــِث یکــی از هم رزمانــش دســت کم در یــازده ســال جهــاد )1360 ـ 1371(، مســوولیِت خــود 
می دانــم تــا چشــم دیدهای خــود را از صحنه هایــی کــه احمدشــاه مســعود حیــاِت خــود را به خاطــر تأمیــن صلــح میــان احــزاِب رقیــب 

و گروه هــای درگیــر و هم چنیــن به خاطــر تحقــِق صلــح سراســری در افغانســتان بــه خطــر جــدی انداخــت، روایــت کنــم
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حقیقِت مسعود 
میان دیدگاه ها 

و داوری های متفاوت
اسطوره یِی  و  شهیر  مرداِن  از  مسعود  احمدشاه 
دو دهۀ اخیر هزارۀ دومِ عیسوی است. مسعود 
نه تنها در این سال ها، نامی متن ساز برای تاریخ 
تحوالت  در  نقش آفرین  افغانستان و شخصیتی 
کشور  این  اجتماعِی  حتا  و  نظامی  ـ  سیاسی 
اهِل  مردمِ  برای  او  نامِ  بلکه  می شود،  شمرده 
نامی  جهان،  نقاط  اقصا  در  سیاست  و  تاریخ 
دهۀ  دو  در  مسعود  زیرا  است.  پُرآوازه  و  آشنا 
به  خارجی  تجاوز  دو  علیه  خود  عمِر  اخیِر 
قربان  راه  این  را در  مبارزه برخاست و جانش 
و  شوروی  نظامی  تجاوز  مقابِل  در  دفاع  کرد: 
و  پاکستان  غیرمستقیِم  تجاوز  علیه  ایستاده گی 
و  اسام آباد  مورد حمایِت  بین المللِی  تروریسم 

متحدان عربی و عجمی اش. 

تعریفی متفاوت با دوستان و دشمناِن بسیار
شخصیِت  عنوان  به  مسعود  احمدشاه  از 
تعاریف  بیستم،  قرن  پایانی  سال های  معروِف 
و شناخت های متفاوت و متضاد ارایه می شود. 
با  هم  شماری  که  مسعود  مخالفاِن  و  دوستان 
او  از  دارند،  کینه توزانه  او دشمنی و خصومِت 

تصویرها و تعاریِف متفاوت ارایه می دهند. 
به خصوص  و  توسط مخالفان  ارایه شده  تصویر 
دشمنان مسعود، در نقطۀ مقابل تصویر ارایه شده 
توسط دوستان و هواداراِن او قرار داردـ هرچند 
که شماری از دشمناِن او به ویژه نیروهای ارتش 
با  سرِخ شوروِی سابق که در میدان های جنگ 
او مقابله کرده اند، تصویری از یک دشمن قابِل 
از  لیخافسکی  جنرال  می کنند.  ارایه  حرمت 
جنراالن قوای شوروی در دهۀ هشتاد میادی در 
افغانستان می نویسد: »احمدشاه مسعود یکی از 
انقاب  برازنده ترین سران ضد  و  برجسته ترین 
آتشه  دو  مخالفِت  با  مسعود  احمدشاه  است. 
افغانستان، رهبران  با ساختار دولتی موجود در 
حکومت  و  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب 
یک  او  می پندارد.  خود  شخصی  دشمنان  را 
و  است  شوروی  ضد  است.  پُرشور  ملی گرای 
ضد حضور سپاهیان شوروی در افغانستان اقدام 
و  قاطع  پُرشور،  اراده،  با  رهبر  یک  او  می کند. 
اهداف مطرح شده  به  در دست یابی  است.  دلیر 
پی گیر است. عزم خدشه ناپذیر دارد. و به قول 

خود پابند است...«.
شماری از مخالفان و دشمنان احمدشاه مسعود 
ریشه های  خصومت شان،  و  مخالفت  که 
برتری جویانۀ  نگرِش  از  یا  دارد و  ایدیولوژیک 
می شود،  ناشی  شخصی  حسادت های  و  قومی 
مسعود  از  ناعادالنه  و  واقعی  غیر  تصویری 

ترسیم می کنند. 
مانند  نیز  مسعود  احمدشاه  که  نیست  تردیدی 

بسیاری از مردان معروف و مبارزِ جهان، دارای 
و  خبط ها  نیز  او  و  بوده  قوتی  و  ضعف  نقاط 
اشتباهاتی در دوران مبارزه داشته است؛ اما آن چه 
که هیچ انسان منصفی نمی تواند انکار کند، نبوغ، 
شجاعت، فداکاری و قهرمانِی مسعود در دفاع از 
میهن و مردمش است. زنده گِی مبارزاتی مسعود 

شامِل چهار دورۀ متمایز اما پیوسته می  باشد:
آدرس  از  داوود  علیه حکومت محمد  قیام   -۱
نهضت اسامی یا جریان اسام گرای افغانستان

حزب  حکومت  علیه  جهاد  و  جنگ   -۲
دموکراتیک خلق و نیروهای شوروی

3- دوران حکومت مجاهدین و رهبری وزارت 
دفاع این حکومت

و  القاعده  طالبان،  برابر  در  مقاومت  دوران   -4
تجاوز غیرمستقیم پاکستان.

ویژه  به  مسعود،  احمدشاه  هواداران  و  دوستان 
نسل جوان و پس از او که در آرزوها و اهداف 
سیاسی و اجتماعی خود پیوندهای تنگاتنگی را 
متفاوتی  گونه های  به  را  مسعود  می یابند،  او  با 
او  اندیشه های  و  باورها  از  و  می کنند  معرفی 
شماری،  می کنند:  ترسیم  مختلفی  تصاویر 
احمدشاه مسعود را با چگوارا مقایسه می کنند؛ 
افراطی  و  بنیادگرا  مجاهدی  یک  را  او  برخی 
می پندارند؛ بعضی از نوگرایی و میانه روی دینِی 
او سخن می گویند؛ و جمعی هم او را ملی گرای 
در  می شناسند ،  اسامی  بنیادگرایی  با  مخالف 
حالی که این تعاریف و شناخت از مسعود نارسا 

و معیوب است. 

چه  را  مسعود  شخصیِت  و  سجایا  حقیقِت 
چیزی تشکیل می داد؟

ریخت ظاهری
مایل  متوسِط  قد  با  مردی  مسعود  احمدشاه 
روشن  و  صاف  گندمِی  پوست  بود.  بلندی  به 
کنجاوش  و  نافذ  تیزبین،  سیاه  چشمان  داشت. 

نظر هر بیننده یی را جلب می کرد.
دارای سر بزرگ با موی مجعد انبوه و سیاه بود 
موی  میان  سفیدی هایی  اخیر  سال های  در  که 
سرش به چشم می خورد. ریشش برخاف موی 

سرش باریک و اندک بود. 
بدن  داشت.  استخوانی  روی  و  عقابی  بینی 
و  فراخ  سینۀ  و  شانه  عضاتی،  و  ماهیچه دار 
ریخت  مجموع  در  داشت.  رفته  فرو  شکم 

ظاهری اش زیبا و جذاب بود. 

البسه
می نمود.  پاک  و  سلیقه  با  پوشیدن  لباس  در 
بیشتر رنگ کریمی متمایل  لباس های روشن و 
به خاکی و رنگ آبی روشن را می پسندید. در 

تمام روزهای دوران جهاد و مقاومت و ایام کار 
رسمی، دریشی نظامی به رنگ خاکستری و یا 
سبز کم رنگ به تن داشت. دایم به سرش کاه 
پکول می گذاشت که به یک طرِف سر تمایل پیدا 
می کرد. بیشتر اوقات به خصوص در سال های 
به  قوای شوروی، دستمال  با  یا جنگ  و  جهاد 
گردنش می آویخت. در لباس پوشیدن و سخن 
نمی کرد.  تقلید  کسی  از  رفتار خویش  و  گفتن 
حتا  که  کسانی  و  هم رزمان  اطرافیان،  برعکس، 
او را از نزدیک ندیده بودند، می کوشیدند که از 

وی تقلید کنند. 

زبان
لهجۀ  به  را  آن  که  بود  فارسی  مادری اش  زبان 
خاص درهم آمیختۀ پنجشیری و کابلی صحبت 
به  و  می فهمید  را  اردو  و  پشتو  زبان  می کرد. 
فرانسوی  زبان  به  داشت.  آشنایی  عربی  زبان 
و  تعصب  هیچ گونه  بگوید.  سخن  می توانست 

برتری جویی زبانی نداشت. 

ورزش
به ورزش عاقه مند بود. ورزش صبحگاهی را 
تکواندو،  بوکس،  با ورزش های  نمی کرد.  ترک 
گاهی  و  داشت  آشنایی  شنا  و  والیبال  فوتبال، 
در اوقات فراغت به فوتبال و شنا می پرداخت. 

رنگ ها و غذاها
از رنگ ها رنگ آبی، از غذاها شوربا، از میوه ها 
را  کاشینکوف  دستی  ساح  از  و  اَم  و  سیب 
به صورت  و  می نوشید  چای  می پسندید.  بیشتر 
مداوم با چای از میوۀ خشک و شیرینی استفاده 
پنجه  و  قاشق  با  را  غذا  اوقات،  اکثر  می کرد. 

تناول می کرد. 

رفتار ظاهری و برخورد با مردم
در راه رفتن با تندی و استواری قدم برمی داشت. 
باز  آغوش  کمتر  و  می داد  دست  مصافحه  در 
استثنایی  از روی بوسی به جز در موارد  می کرد. 
به  نسبت  می کرد.  اجتناب  نمی شد،  مجبور  که 
اطفال شفقت و مهربانی داشت. با بزرگان و اهل 
علم و فضل با احترام و تواضع برخورد می کرد. 
ناسزا  سخن  کسی،  بر  قهر  و  خشم  حالت  در 
به زبان نمی آورد. با دوستان و یارانش صمیمی 
بود و در برابر دشمنان، گذشت و مدارا داشت. 
بشردوستانه  و  نیک  برخورد  دشمن  اسیراِن  با 
می کرد و در نگه داری آن ها، به اصول اخاقی 

پای بند بود.
به  و  گشاده رویی  با  مردم  عامِ  با  برخورد  در   
و  زشت  عمل  می کرد.  عمل  تظاهر  از  دور 

می کرد  تقبیح  را  عامه  مصالِح  و  قانون  خاف 
و  ستم  و  ستمگر  از  می دید.  بد  را  عاملینش  و 
برابر  در  و  داشت  تنفر  بی عدالتی  و  فساد  از 
ظلم و بی عدالتی به شدت می ایستاد و مخالفت 
نمی پسندید.  را  ریاکاری  و  تظاهر  می ورزید. 
کمتر  عامه  انظار  در  می کرد.  نکوهش  را  تملق 

ظاهر می شد. 

شیوۀ تکلم و تفهیم
بود.  کوتاه  و  شفاف  همیشه  کامش  و  سخن 
با طرف  در گفت وگو  را  »جان گپ«  اصطاح 
به کار می برد. با اختصار و روشنی »جان گپ« 
نیز  مخاطب  از  و  می کرد  ارایه  مخاطب  به  را 

می خواست تا »جان گپ« را بگوید. 
در  می شنید.  به دقت  را  مقابل  جانِب  گِپ 
بود.  حاضرجواب  پرسش ها،  و  گفت وگوها 
قرار  عالی  سطح  در  تفهیمش  و  درک  قدرت 
کامش  پای  در  که  افرادی  برای  داشت. 
اعتماد  قابل  و  جاذب  شخصیتی  می نشستند، 
محسوب می شد. صولت و صابت شخصیتش، 

مخاطب را تحت تأثیر و نفوذ می گرفت. 
هر کسی که به احمدشاه مسعود نزدیک می شد، 
و  هماهنگ  وی  با  آرمان  و  افکار  در  را  خود 
همسو احساس می کرد، از همراهی و یاری با او 

لذت می برد و به وجد می آمد. 

شجاعت و پایداری
ناامیدی های مبارزه، شجاعت و  در سختی ها و 
پایدارِی شگفت انگیز داشت. هیچ گاه بی روحیه 
و  محکم  تصمیم  و  اراده  نمی شد.  ناامید  و 
عمل کرد  و  اندیشه  در  داشت.  تسخیر  غیرقابِل 
خویش، با عقانیت برخورد می کرد. از پذیرش 
دوری  احساسات  و  عاطفه  مبنای  بر  عمل  و 
و  نظامی  امور  در  جهت  همین  از  می جست. 
عملیات جنگی به کار اطاعاتی و کشف اهمیت 
اساسی می داد. در نتیجۀ این روش در سال های 
بسیار  اطاعاتِی  قوای شوروی، شبکۀ  با  جنگ 
شورا  به  آورد.  وجود  به  را  منظمی  و  نیرومند 
و مشورت اهمیت جدی می داد و اغلب بدون 
اقدام  عملی  و  کار  به  عمیق،  دقت  و  مشورت 

نمی کرد. 

کتاب و مطالعه 
مفرط  عاقۀ  و  دل چسپی  مطالعه،  و  کتاب  به 
انتقال  خود  با  را  کتاب  حالتی،  هر  در  داشت. 
استفاده  مطالعه  برای  فرصتی  هر  از  و  می داد 
مناظره های علمی، سیاسی و  مباحثه و  می کرد. 
ادبی را با دانشمندان و روشن فکران می پسندید. 
به شعر فارسی عاقه مند بود و دیوان شعِر حافظ 

شیرازی را اکثر اوقات با خود داشت. 

دین داری و تقوا
و  متدین  سخت  انسانی  مسعود  احمدشاه 
کمال  در  اصلی  عامل  را  دین  بود.  پرهیزگار 
شخصیِت انسان تلقی می کرد. نمازهای پنج گانه 
با  همیشه  می کرد.  ادا  با جماعت  وقتش  در  را 
وضو به سر می برد. قبل از رفتن به خواب شبانه، 

نماز تهجد می خواند. 

بینش و باور سیاسی
اسامی  جمعیت  عضو  مسعود  احمدشاه 
استاد  ریاست  و  رهبری  تحت  افغانستان 
برهان الدین ربانی بود که در اواخر سال ۱36۲ 
نیمه مستقل  سیاسِی  نظامی  سازمان  خورشیدی 
شورای  وی  کرد.  تأسیس  را  نظار«  »شورای 
اسامی  از جمعیت  مستقل  تشکیات  را،  نظار 
در  انتقادی  دیدگاه  علی رغم  و  نمی پنداشت 
به  استاد ربانی در جمعیت،  برابر شیوۀ رهبری 
وی  می گذاشت.  حرمت  او  ریاسِت  و  زعامت 
پس از تصرف کابل و تشکیل دولت مجاهدین، 
شورای نظار را در تابستان ۱37۱ طی اجاسی 

در جبل السراج منحل اعان کرد. 
یک  خود،  سیاسی  باور  در  مسعود  احمدشاه 
اسام گرای معتدل با تلفیقی از نوگرایی و سنت 
بود. او به ایجاد تعادل و پیوند میان اسام سنتی 
یک  شکل دهِی  جهت  در  مدرن  ارزش های  و 
در  وی  داشت.  باور  معتدل،  اسامی  حکومت 
با  مسالمت آمیز  همزیستی  به  باور،  این  فضای 
جامعۀ بین المللی، هم معتقد و هم متعهد بود. 

با تعبیرهای افراط گرایانه و متحجرانه از اسام، 
معتدل  دینی  را  اسام  می ورزید.  مخالفت 
در  اسام  نقِش  و  توانایی  بر  و  می پنداشت 
کمال و سعادِت جامعه از راه حفظ و گسترش 

ارزش های اخاقی تأکید می کرد. 
ثبات سیاسی را در افغانستان با ایجاد یک دولت 
ملی ممثِل اراده و خواسته های عادالنۀ مردم در 
افغانستان  یک  خواهاِن  جداً  می دانست.  پیوند 
کشوری  و  سیاسی،  لحاظ  از  مقتدر  و  ثبات  با 

پیشرفته و شکوفا از لحاظ اقتصادی بود. 
آزادی مردم و وطنش را به شدت دوست داشت. 
منافع  و  مردم  استقالیت خود، مصالح  هیچ گاه 
میهنش را با هیچ قدرِت بیگانه یی به سازش و 
معامله نگذاشت. تحقق صلح و ثبات در وطن، 
پیشرفت  و  مردم  رفاه  اجتماعی،  عدالت  تأمین 
افغانستاِن مقتدر و مستقل،  ایجاد یک  کشور و 
آرزوهای دیرین و همیشه گی اش را می ساختند. 

محمداکرام اندیشمند

احمدشــاه مســعود عضــو جمعیــت اســامی افغانســتان تحــت رهبــری و ریاســت اســتاد برهان الدیــن ربانــی 
ــار« را  ــورای نظ ــتقل »ش ــِی نیمه مس ــی سیاس ــازمان نظام ــیدی س ــال 1362 خورش ــر س ــه در اواخ ــود ک ب
تأســیس کــرد. وی شــورای نظــار را، تشــکیات مســتقل از جمعیــت اســامی نمی پنداشــت و علی رغــم 
ــت  ــِت او حرم ــت و ریاس ــه زعام ــت، ب ــی در جمعی ــتاد ربان ــری اس ــیوۀ رهب ــر ش ــادی در براب ــدگاه انتق دی
می گذاشــت. وی پــس از تصــرف کابــل و تشــکیل دولــت مجاهدیــن، شــورای نظــار را در تابســتان 1371 

ــرد ــان ک ــل اع ــراج منح ــی در جبل الس ــی اجاس ط
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیــروان جهــاد، مجاهدیــن عزیــز، بــرادران، جوانــان و 
خواهــران، الســام علیکم و رحمتــه اهلل و برکاته. سپاســگزار 
هســتیم کــه امــروز از والیت هــای دوردســت افغانســتان بــه 
ــه صــدای مــا لبیــک گفتیــد.  این جــا تشــریف آوردیــد و ب
امیــدوار هســتیم کــه امــروز، روز تعهــد و پیمــان، یــک روز 
ــتان  ــخ افغانس ــی در تاری ــک روز تاریخ ــرار و ی ــول و ق ق

باشــد.
بــا فرارســیدن هفتــۀ شــهید یکبــار دیگــر بــه روح شــهدای 
افغانســتان درود می فرســتیم و بــه خانواده هــای داغ دار 
کــه  روزی ســت  امــروز  می کنیــم.  عــرض  تســلیت 
ــی  ــی و هم صدای ــی، همزبان ــریکی، همدل ــدردی، غم ش هم
خــود را بــا خانواده هــای شــهدا اعــام کنیــم و بگوییــم کــه 
اگــر کمــی و کاســتِی داشــتیم، ان شــااهلل بــا احمــد مســعود 
ــروز  ــم. ام ــل کنی ــن کاســتی ها را تکمی ــم ای جــوان می توانی
در محــور نمــاد جهــاد و مقاومــت، نمــاد عدالــت و وفــاق 

و نمــاد وحــدت ملــی مــردم افغانســتان، آمرصاحــب شــهید 
قهرمــان ملــی افغانســتان یکجــا شــده ایم تــا یک بــار 
ــه از  ــم ک ــم و بگویی ــان ببندی ــد بســپاریم و پیم دیگــر تعه
احمــد مســعود بــه عنــوان مشــعل و پیــرو خــط آمرصاحــب 
ــی را کــه سال هاســت در  ــم و کاروان ــروی می کنی شــهید پی

ــانیم. ــود می رس ــرمنزل مقص ــه س ــرار دارد، ب ــار ق انتظ
ــهید  ــب ش ــه آمرصاح ــش از آنک ــاد دارم، پی ــه ی ــوب ب خ
ــک خــط فرســتاد و گفــت  ــن ی ــه م ــد، ب ــه پنجشــیر بیای ب
ــروع  ــا ش ــه کار م ــاور ک ــیر بی ــه پنجش ــواده را ب ــه خان ک
ــه در  ــتی ک ــال هایی نخس ــد و س ــه آم ــی ک ــود. زمان می ش
ــود، شــماری فکــر  ــان جــوان هــم ب ــود و آن زم پنجشــیر ب
ــد  ــوان بتوان ــن ج ــت همی ــن اس ــا ممک ــه آی ــد ک می کردن
ــفیدان  ــیاری از ریش س ــما و بس ــد؟ ش ــری کن ــا را رهب م
شــاهد هســتند کــه بســیاری از مــردم مطمیــن نبودنــد کــه 
ــردم  ــد م ــاه مســعود بتوان ــم احمدش ــه اس ــن جــوان ب همی
را رهبــری کنــد. شــماری از بــزرگان شــک داشــتند و 

می گفتنــد بایــد یــک ســر ســفید بیایــد. شــک و تردیدشــان 
همچنــان باقــی بــود، امــا بــه زودی دیدنــد کــه آمرصاحــب 
ــردم و  ــی توانســت م ــب شــد و در نوجوان ــا غال ــر قضای ب
ــا در فاصلــۀ  جهــاد را رهبــری کــرد. در فاصلــۀ دو دهــه ی
ــل  ــم در مقاب ــت ه ــت ویک توانس ــت و بیس ــرِن بیس دو ق
ــاوز  ــل تج ــم در مقاب ــد و ه ــتاده گی کن ــاوز روس ایس تج
ــش از بیســت ســال  تروریســم. همــان جــوان توانســت بی
ــد و  ــرف کن ــت ص ــاد و مقاوم ــود را در راه جه ــر خ عم
ــا  ــروز ب ــیدند و ام ــهادت رس ــه ش ــک ب ــام نی ــره به ن باالخ
نــام او جمــع می شــویم و پســرش را مشــعل دار راه او 

انتخــاب می کنیــم.
ــار  ــهید یک ب ــوادۀ آمرصاحــب ش ــام خان ــن از طــرف تم م
ــوان  ــه عن ــعود ب ــد مس ــه احم ــم ک ــد می کن ــر تأکی دیگ
ــم  ــا هســتند و همــه تعهــد می ســپاریم کــه بتوانی ــزرگ م ب
کمــک و حمایــت کنیــم و بتوانیــم آرمان هــای آمرصاحــب 
ــردم  ــن م ــانیم و بی ــود برس ــرمنزل مقص ــه س ــهید را ب ش

ــم.  ــن کنی ــت را تأمی ــدت و عدال ــرادری، وح ــتان ب افغانس
ــد پســرم اســت. در اســتعداد، لیاقــت،  احمــد مســعود مانن
ــری  ــی اش در رهب ــت ذات ــز ماهی ــت و نی ــیاری و درای هش
هیــچ شــک نــدارم. خداونــد حضــورش را مبــارک داشــته 
ــد بخواهــد  ــم. خداون ــش بروی ــی پی ــه یک جای ــا ب باشــد ت
ــه ســرمنزل مقصــود برســیم. ــروز، ب ــا تعهــد و پیمــان ام ب
ــم  ــان عــرض کن ــم خدمات ت ــه می خواهی ــۀ دیگــری ک نکت
ــه  ــه ک ــات اســت. همان گون ــح و انتخاب ــه صل ــاط ب در ارتب
ــت.  ــن نیس ــل کمپای ــل، محف ــن محف ــد، ای ــتان گفتن دوس
ــات  ــن انتخاب ــر ای ــت و اگ ــورت گرف ــی ص ــر انتخابات اگ
ــد و رأی  ــردم افغانســتان خودشــان می دانن ــود، م شــفاف ب
دادن شــان. مــردم خداونــد و وجدان شــان را حاضــر و 
ــه  ــند و ب ــته باش ــر داش ــته را در نظ ــد، گذش ــاهد بگیرن ش
ــاب  ــن انتخ ــد. ای ــتند، رأی بدهن ــه می خواس ــی ک ــر کس ه
ــت،  ــم اس ــه مه ــه ک ــا آنچ ــت. ام ــان اس ــار خودش و اختی
سرنوشــت مــردم اســت. در آینــده مســأله صلــح و جنــگ 
در میــان اســت. مــا بایــد چــه کار کنیــم؟ چطــور می توانیــم 
در مــورد صلــح صــدای خــود را واحــد بســازیم. خــدای 
ــان  ــه می ــری ب ــت دیگ ــد و حال ــح نش ــر صل ــته اگ نخواس
ــان  ــازیم. چن ــت واحــد بس ــم مقاوم ــور می توانی ــد، چط آم
کــه قانونــی صاحــب گفتنــد، اکثــر رهبــران محتــرم و تمــام 
ــد. مــردم افغانســتان در ایــن قســمت آماده گــی کامــل دارن

ــه  ــم این ک ــه کن ــم اضاف ــه می خواه ــری ک ــۀ دیگ ــک نکت ی
دیــروز اگــر مقاومــت محــدود بــه مــا و شــما بــود، دیــروز 
اگــر مقاومــت در یــک گوشــۀ افغانســتان تمثیــل ارادۀ ملــی 
را می کــرد، امــروز مقاومــت، تمــام مــردم و اقشــار مختلــف 
ــاط دارد.  ــی ارتب ــه همه گ ــد و ب ــوا می کن ــتان را احت افغانس
مــردم افغانســتان دیدنــد کــه طالــب چــه می کنــد؟ جوانانــی 
ــه آگاهــی رســیدند خــوب  کــه در هجــده ســال گذشــته ب
می داننــد کــه تعریــف صلــح چیســت و تعریــف مقاومــت 
چیســت؟ جوانــان می داننــد کــه طالــب کیســت؟ انتخابــات 
را چــه کســی انجــام می دهــد؟ انتخــاب مــا صلــح اســت، 
ــد،  ــت ضــرورت باش ــه مقاوم ــد ک ــرایطی بیای ــر ش ــا اگ ام
بدانیــد کــه تنهــا نیســتند. تمــام مــردم افغانســتان در 

مقاومــت بــا شــما شــریک هســتند.
تمــام  روح  بــه  دیگــر  یک بــار  می خواهــم  اخیــر  در 
شــهدای خــود درود بفرســتیم و اعــام کنیــم کــه در کنــار 
همــۀ مــا و شــما، کســی کــه مشــعِل راه آمرصاحــب شــهید 
را بــه دســت گرفتــه اســت، احمــد مســعود جــوان اســت. 
مــن او را بــه عنــوان پســرم می خواهــم در آغــوش بگیــرم 

ــد تاریخــی باشــد. ــا ایــن تعهــد بتوان ت

تشکر از حوصله مندی همۀتان.

در  نظریــۀ  فرانســوی،  فیلســوف  وی،  ســیمون  بانــو 
ــی را  ــول ژرف ــه تح ــرد ک ــرح ک ــاق مط ــی اخ روان شناس
ــوم  ــر مفه ــۀ او، ب ــم زد. اصــل نظری در فلســفۀ اخــاق رق
»توهــم« اســتوار اســت. بانــو وی، خاســتگاه تمــام شــرور را 
ــرداک،  ــراس م ــو آی ــد. بان ــم انســانی، توهــم، می دان در عال
ــعه داد؛  ــه را توس ــن نظری ــی، ای ــاق انگلیس ــوف اخ فیلس
ــی  ــیمون وی را پذیرای ــلبی، س ــۀ س ــه، نظری ــن اینک ضم
ــرداک  ــزود. م ــر آن اف ــل« را ب ــی »تخی ــوم ایجاب ــرد، مفه ک
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تخیــل، برخــاف توهــم، یــک 
ــی اســت.  ــات اخاق ــد حی ــوده و مم ــی ب ــر مثبت/ایجاب ام
ــرد،  ــی آن ب ــا ژرفای ــه را ت ــن نظری ــه ای ــومی ک ــوی س بان
ــت، پژوهــش در  ــود؛ آرن ــت ب ــا آرن ــی، هان فیلســوف آلمان
ــر انجــام داد. او  ــم هیتل ــف آیشــمان افســر رژی ــارۀ، آدول ب
ــل  ــه قت ــاری ب ــودی را در اردوگاه کار اجب ــزار، یه ــد ه چن
ــه  ــان داد ک ــمان، نش ــارۀ آیش ــت، درب ــه آرن ــاند. مطالع رس
علــت دســت زدنــی آیشــمان بــه آن همــه جنایــت ســترگ 
بشــری و نسل کشــی، توهــم زده گــی و فقــدان تخیــل بــود. 
امــروزه اکثــر فیلســوفان اخــاق، اعتقــاد دارنــد کــه تخیــل، 
یــک امــر مثبــت و ضــروری در اخــاق، فلســفه و سیاســت 
اســت؛ زیــرا تخیــل برخــاف توهــم، از واقعیت سرچشــمه 
ــرق  ــان، ف ــتاد ملکی ــر، اس ــه تعبی ــم! ب ــه از توه ــرد، ن می گی
ــت:  ــق اس ــور و تصدی ــد، تص ــم، مانن ــل و توه ــن تخی بی
یعنــی، تخیــل، تصــوری اســت کــه انســان بــا درنظرداشــت 
واقعیت هــای جامعــه و تفکــر، بــه آن دســت می یــازد؛ امــا 
توهــم، برخــاف تخیــل، تصدیقــی دور از واقعیت هاســت. 
ــم/حکومت  ــدرن، نازیس ــان م ــم در جه ــارز توه ــۀ ب نمون
رایــش در آلمــان، و طالبانیســم افغانــی اســت: افــکار متوهم 
هیتلــر و مــا عمــر، در بــاب ایجــاد آرمان شــهر فاشیســتی، 
ــان را،  ــۀ انس ــتار بی رحمان ــدف، کش ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب
ــت  ــاختن بهش ــی، س ــی توهم گرای ــد. ادعای ــه می کن توجی
ــونت را  ــوع خش ــن، هرن ــت. بنابرای ــهروندان اس ــرای ش ب
ــر فیلســوف برجســته  ــر کارل پوپ ــه تعبی ــد. ب مجــاز می دان

قــرن بیســتم، آنانــی کــه در زمیــن وعــده بهشــت داده انــد؛ 
زمیــن را بــه جهنــم ســاختند. بــه نظــرم، مهمتریــن اشــکال 
ــود،  ــن خ ــم را در ذه ــه توه ــت ک ــن اس ــان ای توهم گرای
ــم،  ــکار متوه ــه اف ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــق می کنن تصدی
ــن  ــه در زمی ــد ک ــا باش ــد؛ ت ــه می اندازن ــی را ب نسل کش
ــت  ــرای حاکمی ــم ماعمــری، ب ــد. توه بهشــت ایجــاد کنن
ــوزانیدن  ــور و س ــاه کش ــردم بی گن ــتار م ــوم، و کش ــک ق ی
ــی  ــم سیاس ــارز از توه ــۀ ب ــمالی، نمون ــاک ش ــاک و ت خ
اســت؛ زیــرا ایــن توهــم، بــه شــدت تکثرگرایی/پلورالیســم 
را انــکار می کنــد. مــی گویــد، حاکمیــت در افغانســتان، حق 
ــا، باشــند؛  ــع م ــردار و مطی ــد فرمان ب ماســت و دیگــران بای
دقیقــًا شــبیه تفکــر هیتلــر: کــه می خواســت، جهــان متکثــر 

ــد.  ــو، ده ــگ سمت وس ــک رن ــد و ی ــان واح ــه جه را ب
ــژه  ــه وی ــوم، ب ــان س ــم در جه ــر متوه ــن تفک ــاری، ای ب
افغانســتان، مســیر بنیادگرایــی و تروریســم را پیمــود؛ 
بنیادگرایــی بــرای طالبــان، وســیله مشــروع و توجیــه شــدۀ 
بــوده اســت کــه طالبــان بــه هدف یــک رنــگ کــردن جامعه 
و حــذف ســایر اقــوام و ملت هــا از صحنــۀ سیاســی، ســوق 
داده اســت. امــا از آنجایــی کــه عصــر مــدرن، عصــر بیداری 
ــن  ــن چنی ــر ای ــردم در براب ــت، م ــا اس ــا و هویت ه ملت ه
توهم هــای مفلــوک و مفلــوج همــواره واکشــن نشــان داده 
ــر چنیــن  ــد. یکــی از رادمــردان کــه در براب ــه ان ــه، گفت و ن
ــش،  ــواره چــون ســخره های ناشــکن هندوک ــا، هم ــوه  ه ت

ــوده اســت.  ایســتاده، شــهید احمدشــاه مســعود رح، ب
مســعود قــدرت تخیل/تصــور سیاســی و  انســانی عجیــب 
آیینــۀ  کــه  می کــرد  تصــور  را  جامعه یــی  او  داشــت: 
ــان مشــارکت  ــردم افغانســتان باشــد، زن تمام نمــای همــه م
فعــال داشــته باشــند، زعیم سیاســی بایــد از طریــق انتخابات 
ــوام  ــه اق ــان هم ــی در می ــدرت سیاس ــود، ق ــده ش برگزی
افغانســتان، عادالنــه توزیــع شــود، در امــر توزیــع ثــروت، 
عدالــت نمایــان باشــد، تفکــر مذهبــی متعــادل باشــد و اهــل 

ــد.  ــه بزن ــر کرســی سیاســت تکی ــش و کار، ب دان

حــاال پرســش ایــن اســت کــه چــه چیــزی، فرمانده مســعود 
ــون  ــانی رهمن ــی و انس ــل سیاس ــدرت تخی ــن ق ــه ای را ب
ــه  ــوان ب ــرداک، می ت ــراس م ــۀ آی ــه نظری شــد؟! باتوســل ب
ــی  ــت: یعن ــت یاف ــعود، دس ــی مس ــه سیاس ــدرت اندیش ق
ــل  ــی تخی ــر ایجاب ــه ام ــش ب ــی و گرای ــز از توهم گرای پرهی
ــان  ــا وی، طالب ــر ب ــی کــه طرف هــای درگی ممکــن. در حال
تروریســت، اهــل توهــم ناممکــن بــوده انــد. همیــن تفکــر 
ــل، خــود شــاهد  ــدۀ بی بدی ــراخ  فرمان ــل سیاســی ف و تخی
برحضــور همــوارۀ او، در میــان مــا و جهانیــان بــوده اســت. 
امــروزه، او موضــوع پژوهــش، نویســنده گان بــزرگ جهــان 
ــری و ســایر متفکــران اســت؛  ــکل ب ــد، پروفیســور مای مانن
ــی نشــان داده اســت  ــه خوب ــرا نتیجــه پژوهــش آنهــا، ب زی
کــه مســعود بــدون عشــق بــه جنــگ، می جنگیــد؛ او 
ــق  ــه از منط ــت ک ــه کار گرف ــانی ب ــر کس ــگ را در براب جن
و سیاســت علمــی، فرســنگ ها مســافه داشــتند. اهــل 
ــکار  ــران را ان ــتی دیگ ــور و هس ــد، حض ــو، نبودن گفت وگ
ــر حضــور همــه  ــی ب ــل سیاســی مبن ــوان تخی ــد، ت می کردن

ملت هــا را نداشــتند، اهــل تکفیــر و افــراط بودنــد، کشــتار  
ــق  ــود را ح ــا خ ــد و تنه ــه می کردن ــی را توجی و نسل کش
ــم  ــن رژی ــر چنی ــق می پنداشــتند. آری! مســعود در براب مطل
ــه  ــتاد و ب ــات ایس ــق حی ــن رم ــا آخری ــن ت ــت آفری وحش
ــان  ــه جهانی ــت و ب ــه گف ــونت ن ــتار، و خش ــتبداد، کش اس
و  تروریســم  و  بنیادگرایــی  کــه  داد  هشــدار  آگاهانــه 
طالبانیســم، روزی دامــن همــۀ کشــورها را خواهــد گرفــت 
و ایــن توهــم در حــال گســترش اســت. دریغــا! کــه هیــچ 
نیــروی بــرای یــاری او در برابــر تروریســم جهانــی و 
ــود  ــتافت و او، خ ــتان، نش ــم در افغانس ــردود، مقی ــر م تفک
ــدن  ــس در ب ــا نف ــت و ت ــم پرداخ ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ب
ــاری از  ــانی و ع ــۀ انس ــک جامع ــاد ی ــرای ایج ــت، ب داش

ــید. خشــونت کوش
خدایــش فرمانــده شــهید را بیامــرزد و تفکــر انســانی او را 

درمیــان مــا زنــده نگــه دارد.

احمدولی مسعود در همایش تجدید پیمان با آرمان های شهید مسعود:

امروز مقاومت تمام مردم افغانستان را در بر می گیرد

فـرمانـده مسعود 
و قـدرت تخیـل سیـاسی

فهیم رحیق پور



سال l11 شمارۀ مسلسل l2569  یکشنبه 24 سنبله/ شهریور l1398 15 محرم الحرام l1440 15 سپتمبر 2019
www.mandegardaily.com

بهزاد برمک - استاد اکادمی کوشا 

ی فرهنگی یعنی چه؟ زش ها گره کور  ار

در پیشـرفت های جهـان امـروز نقـش مهـم زنـان غیـر قابـل انـکار 
اسـت کـه تـاش بـرای محـدود کـردن شـان محال تریـن کار ممکن 
اسـت چـرا کـه زن ایـن آفریـده واال تمـام محدودیت هـا را درهـم 
می شـکند و راهـی بـرای رهایی بیشـتر می یابـد. وقت آن اسـت تا با 

دیـد وسـیع تر بـه زنـان نگاه شـود.
ارتقـای حقـوق زن در گرو تاش و تکاپوی زنـان در عرصۀ آموزش 
و کسـب تخصـص، تولیـد کاالهـا و خدمـات و خاقیـت در عرصه 
فرهنـگ و هنـر و امـور ورزشـی خواهـد بـود. چنانچـه زنـان از هر 
فرصـت محـدودی کـه حاصـل می   شـود نقـش خـود را با شـجاعت 
و بـدون تـرس از دیـدگاه مخالـف ایفا کننـد و به دولت   هـا بقبوالنند 
کـه بـدون حضـور آنها، توسـعۀ متـوازن و تنش زدایی ممکن نیسـت. 
دولت هـا نیـز ناگزیـر از طـرق مناسـب، زمینـه را برای حضـور فعال 

و بـدون تبعیـض زنان ایجـاد کنند. 
از سـوی دیگـر زنـان و مـردان، مکمـل یک دیگـر انـد و تفاوت های 
موجـود امروزی، زمینۀ بیولوژیکی نداشـته؛ بلکه ناشـی از ارزش های 
سـنتی، فرهنگـی، اجتماعـی، مذهبـی و سیاسـی رایج در جوامع شـان 

می شود.  پنداشـته 
مسـأله مـردان و زنـان را نبایـد از هـم جدا کـرد. آنها بایـد باهم علیه 
تعصبـات جاهانـه و تبعیضـات جابرانـه بکوشـند و تسلط شـان را 
بـر محیـط خویـش افزایـش دهنـد و با کمـک هم بـرای رسـیدن به 

مراتـب اعـای موجودیت انسـانی خـود اهتمـام ورزند. 
صـرف  جهـان،  در  خانم هـا  فعالیـت  و  انـرژی  از  مهمـی  بخشـی 
مبـارزه بـرای دسـت یابی بـه آن دسـته حقـوق و دادخواهی می شـود 
کـه مـردان بـدون هیـچ تاشـی از آنهـا برخـوردار بوده انـد. حـق 
بـودن، حـق داشـتن، حـق آموختن، حق سـخن گفتـن و اظهـار نظر 
کـردن، حـق رأی دادن و غیـره، جلوه هـای از ایـن گونـه ارزش هـای 

دموکراتیـک اسـت. 
زنـان حداقـل بـه اندازه یـی مـردان ـ توانا، مسـتعد و اعتمـاد به نفس 
دارنـد و خاطـر نشـان می گـردد زنـان باید بداننـد که هر چـه نادان تر 
بماننـد، ناتوان تـر انـد و در نتیجه بیشـتر از پیش تحت اقتدار آشـکار، 
پنهـان مـردان قـرار خواهنـد گرفـت و در نهایـت در جریـان سـیر 

تکامـل، عقب مانده تـر و محروم تـر خواهنـد بـود. 
در حالـی کـه افغانسـتان پس از یـک بحران به اندک تحوالتی دسـت 
یافتـه و به خاطـر پُـر کـردن خاهـای چهل سـال جنـگ، تاش هایی 
در راسـتای اعـادۀ حقـوق زنـان صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا حضـور 
کنونـی آنـان در سـاختارهای سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و اداری 

کافی نیسـت و ضـرورت بـه حضور گسـترده دارد. 
در زمـان حاضر، مهمترین مسـأله و مشـکل زنان جهان و افغانسـتان، 
بحـث فرصت هـای شـغلی اسـت. باتوجه بـه تبعیضی کـه در جامعۀ 
مـا بـه لحـاظ درآمـد میـان مـردان و زنـان وجـود دارد و از طـرف 
دیگـر، حداکثـر خانواده هـا کـم عاید و فقیر هسـتند و فشـار آن عاید 
ناچیـز، بـر خانم خانـه وارد می شـود؛ لذا اشـتغال باید افزایـش یابد؛ 
آن هـم پیشـه یی کـه ویـژۀ زنـان باشـد. مثًا: بـه صورت پـارت تایم 

یـا کارهایـی کـه در منـزل هم می تـوان آن را انجـام داد. 
از آنجایـی کـه زنـان بـه طبقـات مختلـف نسـبت داده می شـوند و 
از سـطوح مختلـف مهارتـی برخـوردار هسـتند، دارای ذهنیت هـای 
مختلـف فرهنگـی نیز می باشـند. هرچنـد فقـر فراگیر اسـت؛ بانوانی 
هـم وجـود دارند که شـاغل می باشـند؛ امـا در مورد درآمدشـان هیچ 

اختیـاری ندارنـد چـون مـرد از آن، سوءاسـتفاده می کنـد. 
مشـکل دیگـر زنـان، عـدم آگاهـی حقوقی شـان بـوده که زمینه سـاز 
بی عدالتـی می شـود. یکـی از پیامدهـای نبـود آگاهی زنـان از حقوق 
در  حقـی  جایـی  در  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  آنهـا  مسـوولیت های  و 
اختیارشـان گذاشـته می شـود، نمی داننـد چطـور بایـد از آن اسـتفاده 

. کنند
همچنان مشـاهده شـده که زنان در بیشـتر از کشـورهای پسـا جنگ، 
در حـال توسـعه و پیشـرفته مـدت چندیـن دهـه اسـت کـه در بازار 
کار شـامل بوده انـد، امـا از اسـتخدام آنـان در مدیریـت ارشـد یـا 

پُسـت های کلیـدی جلوگیـری شـده اسـت. 
زنـان کشـور بـا آنکه بـه نافرمانـی مدنی متوسـل شـده و فریادشـان 
را از طریـق رسـانه ها بلنـد کرده انـد و غوغـای گـوش کـرکــــن 
را سـر می دهنـد؛ بـا آنهـم در متـن رویدادهـای اجتماعـی، اقتصادی 
و سیاسـی قـرار نگرفتـه و متحمـل باهـای فـراوان می گردنـد کـه 
عمـق فاجعـۀ بشـری را نشـان داده کـه از مشارکت شـان در توسـعه 

می کنـد. جلوگیـری 
پُـر واضـح اسـت کـه زنـان، دختـران، خواهران، همسـران و مـادران 
در افغانسـتان بـازو بـه بازو بر ضـد حضور و نفـوذ القاعـده، طالبان، 
داعـش، تنـدروان عربـی، پاکسـتانی و حامیـان بین المللی شـان بـه پا 

می خیزنـد و نبـرد ملـی دادخواهانـه می نماینـد. 

نصرت اهلل حقپال

د سـولې لغـوه شوې خبـرې 

به بیا پیـل يش، خو په بلـه بڼه او نوو رشایـطو

د امریــکا ولســمرش ډونالــد ټرمــپ د خپــل هیــواد 

ــتو را  ــس میاش ــولې د ل ــځ د س ــو ترمن او طالبان

ــۍ  ــره اون ــرې تې ــربې ات ــې خ ــوا روان ــه دې خ پ

)وږي ۱۷مــه(  ســهار وختــي لغــوه اعــان کــړې 

او وې ویــل: »... ټــاکل شــوې وه چــې  طالــب 

مــرشان او ارشف غنــي لــه مــا رسه پــه جــا جــا 

ــه ورځ د  ــنبې پ ــک ش ــې د ی ــتو ک ــه« ناس ــه پټ »پ

واشــنګټن پــه کمــپ ډیویــډ تفریحــې پــارک کــې 

ــو«د  ــده مرغــه، دوی »طالبان ــه ب وګــوري. خــو ل

کاذب نفــوذ د ترالســه کولــو پــه موخــه، پــه کابــل 

ــه  ــې پ ــه چ ــئولیت ومان ــد مس ــه بری ــې د هغ ک

تــرڅ کــې یــو امریکایــي عســکر او ۱۱ تنــه نــور 

ــر  ــدې خاط ــه هم ــا پ ــول... م ــان و وژل ش کس

لــه طالبانــو او ارشف غنــي رسه خپلــه لیدنــه 

لغــوه کــړه او لــه طالبانــو رسه مــې د ســولې روان 

ــه ودرول...«.  ــه ټپ ــرات پ مذاک

ولســمرش ټرمــپ یــو عجیــب او غریــب شــخص 

دی، دی پــه سیاســت کــې ناپيژانــده دی. د ټرمپ 

د کړنــو او سیاســت وړانــد وینــه نــه کیــږي، ځکه 

د ده سیاســت او اداره هیــڅ ثبــات نــه لــري. نــو 

پــه همــدې خاطــر، دا لــرې نــه وه چــې یــوه ورځ 

ــولې  ــځ د س ــت ترمن ــل دول ــو او خپ دې د طالبان

روان مذاکــرات لغــوه اعــان او هرڅــه پــه اوبــو 

الهــو کــړي. 

د طالبانــو او امریــکا ترمنــځ پــه قطــر دوحــه کــې 

د ســولې روان مذاکــرات څــه عــادي مســئله نــه 

وه. دا هغــه مذاکــرات ول چــې د امریــکا پــه ټــول 

تاریــخ کــې، تــر ټولــو اوږدې جګــړې تــه ظاهــراً 

ــت  ــل اهمی ــو ب ــوده. د مذاکرات ــی ایښ ــای ټک د پ

ــې  ــه ک ــان پ ــکا او طالب ــوازې امری ــې ی دا وو چ

ــرت  ــړۍ س ــیمې او ن ــې د س ــه وو، بلک ــت ن بوخ

ــه پــه یــو او بــل ډول رسه پــه کــې دخیــل  هیوادن

ــوادو  ــرتو هی ــړۍ د س ــردې، د ن ــره پ ول. رس بی

ــتان او  ــران، پاکس ــد، ای ــیه، هن ــن، روس ــه چی لک

ــه  ــت پ ــي امنی ــې او م ــې مــي ګټ ــي ټولن اروپای

مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ډول د یــادو مذاکراتــو 

پایلــو او پــه افغانســتان کــې روان وضعیــت 

پــورې تــړيل دي، نــو پــه دې خاطــر وایــو چــې 

پــه دې آســانۍ رسه د دې خــربو اتــرو لغــوه 

ــاړه عواقــب لرلــی يش.  ــاره ن ــکا لپ کــول، د امری

ــه دې پریکــړې  فکــر کــوم، د ولســمرش ټرمــپ ل

څخــه د امریــکا د بهرنیــو چــارو وزارت، د مــي 

امنیــت شــورا، د دفــاع وزارت، کانګریــس او یــو 

شــمیر نــورې  ســرتې او قــدرت منــې ادارې او د 

هغــوی مــرشان خــرب نــه وو او نــه لــه هغــوی رسه 

پــه دې اړه مشــوره شــوې وه. دا د ټرمپ شــخيص 

ــې،  ــم ی ــت رسه س ــل طبعی ــم وو او د خپ تصمی

ــر  ــه او به ــه کــور دنن ــړه چــې پ دغــه پریکــړه وک

یــې ټــول هــک پــک کــړل.

دې پریکــړې د امریــکا یــو شــمیر سیاســتوال 

ــې  ــو او ځین ــک پامپی ــزاد، مای ــی خلیل ــه زمل لک

نــور ســخت نــاکام او رشمنــده کــړل. پــه دې رس 

بېــره، پــه ســیمه کــې د امریــکا متحــد هیوادونــه 

ــخت  ــتان او... س ــر، ازبکس ــتان، قط ــه پاکس لک

ناراضــه او حیــران کــړل، ځکــه چــې دغــه لــړۍ 

د دوی پــه مســتقیمو او غیــر مســتقیمو هڅــو پيــل 

او روانــه شــوې وه. د ټرمــپ دې اعــان د طالبانو 

تحریــک ســخت ســپک او پــه نړیوالــه کچــه بــې 

حیثیتــه کــړ، حتــی د تحریــک پــه داخــل کــې یــو 

شــمیر کــړی پــه دې کار ســخت خوشــاله شــوې 

او د تحریــک هغــو مرشانــو تــه بــه پــه تلویحــي 

ــه  ــو ت ــو تاس ــوږ خ ــې م ــوي چ ــور ورک ډول پیغ

ــه  ــاور م ــو ب ــه امریکایان ــې پ ــي وو چ ــوا وی پخ

کــوئ.

ــر،  ــه  او به ــور دنن ــه ک ــپ دې کار پ ــو د ټرم  خ

یــو شــمیر هیوادونــه او د هغــوی مــرشان ســخت 

خوشــاله کــړل او د هغــوی د کُلمــو درد یــې آرام 

کــړ. ولســمرش غنــي یــو لــه هغــو کســانو څخــه 

دی چــې پــه دې پریکــړه ســخت خوشــاله او درد 

ــه  ــې اوس د پنځ ــدی يش چ ــو. کی ــې آرام ش ی

ــدو  ــې کی ــې د پات ــه ارګ ک ــاره پ ــو لپ ــورو کلون ن

ــه ارګ کــې  ــې چــې پ ــي او و وای ــه و وین خوبون

ــدی يش  ــول. کی ــي ش ــدل حتم ــې کی ــې پات م

چــې ادعــا وکــړي چــې ولســمرش ټرمــپ زمــا پــه 

غوښــتنه او زمــا د فشــارو لــه وجــې دغــه قیمــت-

بیــه پریکــړه وکــړه او په تلویحــې توګــه د مذاکراتو 

ماتــړ کوونکــو تــه پیغــور هــم ورکــړي.

دغــه  ټرمــپ  ولســمرش  چــې  کیــږې  ویــل 

ــاو، چــې طالــب  ــم ځکــه ونی احساســايت تصمی

ــپ  ــمرش ټرم ــه ولس ــې ل ــړه چ ــو دا رد ک چارواک

رسه پــه واشــنګټن کمــپ ډیویــډ( کــې وګــوري او 

هلتــه ور رسه هوکــړه لیــک امضــا کــړي. طالبانــو 

دریــځ دا وو چــې پــه کــوم بــل هیــواد کــې دې دا 

ــلیک يش. ــړه الس هوک

ــه دی؛ همداســې چــې  ــای ن خــو دا د داســتان پ

ولســمرش ټرمــپ لــه طالبانــو رسه د ســولې د 

ــړ،  ــان وک ــدو اع ــي ختمی ــربو د ناڅاپ ــو خ روان

ــدو  ــل کی ــا پی ــوه ورځ د بی ــې ی ــه ی ــټ ب ــټ م ک

ــکر وژل  ــي عس ــوه امریکای ــړي. د ی ــان وک اع

ســرتو  او  ســرتاتيژیو  د  دولــت  امریکایــي  د 

ــري، دا  ــه ل ــا ن ــڅ معن ــاره هی ــق لپ ــو د تحق اهداف

ــه وه. د دې  ــومانه پلم ــه او ماش ــوه پوچ ــې ی هس

ترڅنــګ، د عامــو او بــې ګنــاه افغانانــو وژل هــم 

کــوم قیمــت نــه لــري. امریــکا پــه نــړۍ کــې هــره 

ورځ تــر ۵۰۰ زیــات بــې ګنــاه انســانان د خپلــې 

نړیوالــې برالســۍ او مــي ګټــو لپــاره پــه مســتقیم 

او غیــر مســتقیم ډول وژين، نــو بیــا څنګــه د ۱۲ 

ــه دومــره مهــم  ــد ولســمرش ټرمــپ ت کســانو ژون

ــه  ــرته پروس ــره س ــاره دوم ــو لپ ــې د هغ ــو چ ش

لغــوه کــوي؟

ــو  ــو او کړیدل ــول د مظلوم ــوه ک ــو لغ د مذاکرت

افغانانــو د وینــو روان ســیاب نــه دروي، بلکــې 

ــه  ــات يش. اوس ب ــدی او زی ــه ګړن ــه ب ــو ځل څ

ــکا،  ــوري )امری ــړې درې ل ــا د جګ ــل بی ــو ځ ی

افغــان حکومــت او طالبــان( لــه پخــوا څخــه څو 

ځلــه زیــات، د عامــو او بــې ګنــاه افغانانــو وژلــو 

ــو،  ــدو مبباری ــو ړن ــه خپل ــړي او پ ــش ورک ــه ک ت

ــورو  ــو او ن ــو، چاپ ــو، ځــان مرګــو، توپون چاودن

الرو څخــه، د زرګونــه مســلانانو ژونــد واخــي. 

ــه د  ــو ت ــي جرناالن ــپ او امریکای ــمرش ټرم ولس

افغانانــو ژونــد او وینــه، د یــوه میګــي پــه انــدازه 

ــه لــري.  ارزښــت ن

ژر یــا بــه ځنــډ، د طالبانــو او امریــکا ترمنــځ بــه 

ــل يش،  ــا پی ــرات بی ــوي مذاک ــوه ش ــولې لغ د س

خــو دا ځــل بــه لــه تېــر څخــه څــو ځلــه پیچــي، 

لــه پــوره بــې بــاورۍ ډک، ډیــر وخــت نیوونکــي، 

پیکــه او لــه خطــرو ډک مــزل وي. 

دمذاکراتــو دوام یــا درول، ډیــره مهمــه خــربه نــه 

ده، مهمــه خــربه د کړیــديل افغــان ولــس برخلیک 

دی. د طالبانــو پــه شــمول، دا چــې افغــان نــاکام-

ــه دې  ــت پ ــه وخ ــه څ ــرشان ب ــتوال او م سیاس

ــردو د  ــې د پ ــاوره ک ــه دې خ ــې پ ــږي چ وتوانی

ګټــو او اهدافــو د تحقــق لپــاره روانــه وژونکــې او 

ویجاړوونکــې جګــړه ودروي، ال هــم معلومــه نــه 

ده. فکــر نــه کــوم چــې پــردي دې مــوږ تــه ســوله 

او امنیــت راويل، ســوله او ریښــتینی امنیــت 

یرغلګــر  نــه  يش،  راوســتلی  افغانــان  خپلــه 

ــوله  ــي س ــو واقع ــرو بهرنیان ــه یرغلګ ــان. ک بهرنی

ــه شــوروي او  ــو پــرون ب او امنیــت را وســتلی، ن

ــتې وای.  ــکا راوس ــه امری اوس ب

یــو ځــل بیــا، د دې وخــت را رســیدلی چــې ټــول 

ــان  ــان، حکومتی ــرشان )طالب ــوري او م ــان ل افغ

ــپ  ــمرش ټرم ــرشان( د ولس ــو م ــور د احزاب او ن

ــه  ــي. پ ــربت واخ ــد او ع ــه پن ــه اقدام ــه پورت ل

ــیايس  ــې س ــو داس ــه ی ــول او پ ــې  راټ ــو ک خپل

نظــام بحــث او رسه متفــق يش چــې ريښــې یــې 

د افغــان ولــس پــه عقایــدو، ارزښــتونو، تاریــخ او 

ــی  ــه هــر ډول بهرن ــې وي، او ل ــګ کــې پرت فرهن

مداخلــې او مرســتې څخــه الس پــه رس يش، 

ــې  ــک لوب ــه برخلی ــوږ پ ــان زم ــې بهرنی ــه چ ځک

کــوي او نــه پریــږدي چــې دا میړنــی ولــس 

ــږي. ــو دری ــو پښ ــه خپل ــا پ ــل بی یوځ
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چاپ: مطبعه امام

سـالروز  و  شـهید  هفتـۀ  از  گرامی داشـت 
شـهادت قهرمـان ملـی افغانسـتان همیشـه از 
سـه آدرس تجلیـل می شـود، یکـی برنامه های 
رسـمی بـرای گرامی داشـت از هفتـۀ شـهید 
اسـت که از ُگل گـذاری بر پای منـار مقاومت 
لویـه  خیمـۀ  در  مراسـم  تـا  می شـود  آغـاز 
جرگـۀ ادامـه پیـدا می کنـد و بـا گل گـذاری 
پـای آرامـگاه شـهید مسـعود پایـان می یایـد.
در کنـار ایـن، در جریان هفتۀ شـهید و پس از 
هجدهـم سـنبله برنامه هـای فراوانـی فرهنگی 
در کابـل و والیـات بـه صـورت رسـمی و 
غیررسـمی و خودجـوش نیـز از سـوی مردم 
هفتـۀ  از  گرامی داشـت  بـرای  فرهنگیـان  و 
شـهید و سـالرزو شـهادت قهرمان ملی کشور 

برگـزار می شـود.
شـهر  در  جوانـان  از  برخـی  میـان،  ایـن  از 
کابـل و برخـی از والیت هـا بـه گشـت زنی 
می پردازنـد کـه از چنـد سـال به این سـو این 
گشـت زنی ها تـوأم شـده بـود بـا شـلیک های 
بسـیاری  آزار  اذیـت و  هوایـی کـه موجـب 
شـهید  بنیـاد  و  مـردم  شـده،  شـهروندان  از 
مسـعود از ایـن ناحیـه شـکایت داشـتند و در 
شـروع هفتـۀ شـهید و در جریـان ایـن هفتـه 
بارهـا مسـووالن بنیاد شـهید مسـعود از مردم 
خواسـته بـود تـا بـه ایـن گشـت زنی ها پایان 
دهنـد و باعـث آزار و اذیـت مـردم نشـوند.

از دو-سـه سال به این سـو برخی از فرهنگیان 
و فعـاالن مدنـی کشـور بـرای جلوگیـری از 
جوانـان  از  برخـی  خودسـر  گشـت زنی های 
برنامه هـای فرهنگـی برگـزار کردنـد کـه بنیاد 
شـهید احمدشـاه مسـعود نیـز در ایـن میـان 
کارهـای درخـوری انجام داده اسـت. امسـال 
بنیـاد شـهید مسـعود پیش قدمی کـرد و برنامۀ 
رسـمی گرامی دشـت از هفتۀ شـهید و سالروز 
شـهادت قهرمـان ملـی و برنامـۀ خون دهی به 

زخمی هـای نیروهـای امنیتـی را آغـاز کـرد.
اشـتراک کننـده گان ایـن حرکـت کـه در بنیاد 
شـهید مسـعود حضـور یافتـه بودنـد از تمـام 
شـهروندان خواسـتند تـا بـه در ایـن هفتـه به 
مراکـز گـردآوری خـون رفتـه و بـه نیروهای 
امنیتـی خـون اهـدا کننـد. احمدولی مسـعود، 
رییـس عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود حیـن 
اهـدای خـون از تمامـی پیـروان قهرمـان ملی 
افغانسـتان خواسـت تـا بـه مناسـبت سـالروز 
شـهادت احمدشـاه مسـعود و گرامی داشت از 

هفتـۀ شـهید، خـون اهـدا کنند.
رهبری بنیاد شـهید مسـعود نیـز در اعامیه یی 
نوشـت: »بـه ادامـۀ برنامه هــای فراگیـر خود، 
بـا  از همـۀ هموطنـان  بنیـاد شـهید مسـعود 
ملـی  قهرمـان  راسـتین  رهـروان  احسـاس، 
صمیمانـه تقاضـا بـه عمـل مـی آورد تـا طـی 
همیـن هفتـۀ شـهید، به پـاس خون شـهدا در 
هــر گوشـه و کنـار ایـن وطـن کـه هسـتیم، 
همه وهمـه باهم سـهیم شـده برای نیروهــای 
امنیتی مـان که  هـر روز در دفـاع از وطن جان 

می دهنـد، چنـد قطـره خـون اهـدا نماییـم«.
همچنـان پنج صـد تـن از جوانان دانشـگاهی، 
فعـاالن و نخبـگان نسـل نـو به مناسـبت هفتۀ 
شـهید و ۱۸میـن سـال روز شـهادت قهرمـان 
اهـدای  زیرنـام  را  برنامـۀ  نیـز  کشـور  ملـی 

خـون، اهـدا بـرای تغییـر برگـزار کردند.
چنـد روز پیـش از ۱۸ سـنبله احمـد مسـعود 
مـردم  از  افغانسـتان  ملـی  قهرمـان  پسـر 
خواسـت تا هنگام بزرگداشـت از هفتۀ شـهید 
احمدشـاه  شـهادت  سـالروز  هجدهمیـن  و 
مسـعود سـبب آزار و اذیـت مـردم نشـوند. 
وی گفتـه بـود:  »بی نظمـی، اخـال امنیـت و 
از بیـن بـردن آرامـش مـردم خـاف آرمان ها 
و باورهـای احمدشـاه مسـعود اسـت و ایـن 

مسـأله بـرای مـا قابـل قبـول نیسـت.«

نیـز ُهشـدار  در عیـن حـال، وزارت داخلـه 
داده بـود، هـر فـردی کـه نظـم عامـه را در 
هفتـۀ شـهید و عاشـورا برهـم بزند بـه چنگ 
قانـون سـپرده می شـود. گارنیزیـون کابـل نیز 
بـا نشـر اعامیـه از مـردم خواسـته بـود تـا 
در مراسـم عاشـورا و هفتـۀ شـهید از سـاح 
اسـتفاده نکننـد و همچنـان موترهـای دولتـی 
را بـا رنگ هـای مخصـوص نپوشـانند و نظـم 

ترافیـک شـهر را برهـم نزننـد.
در سـوی دیگـر، برخـی فرهنگیـان و فعـاالن 
ترغیـب و  بـرای  را  برنامه هایـی  مدنـی هـم 
تشـویق جوانـان بـه کتاب خوانـی بـا اسـتفاده 

میـان،  ایـن  از  کردنـد.  برگـزار  روز  ایـن  از 
نمایشـگاه دایمـی کتـاب آریانـا بـه مناسـبت 
کشـور،  ملـی  قهرمـان  شـهادت  روز  سـال 
بـرای مشـتریانش 3۰ درصد تخفیـف در نظر 
گرفت. مسـووالن ایـن نمایشـگاه در صحبت 
بـا روزنامـۀ مانـدگار، از اسـتقبال بی پیشـینۀ 
مـردم یـاد کـرده و گفتنـد کـه در ایـن روز 
را  از خواهنـده گان کتـاب  درصـدی زیـادی 
میزبـان بوده انـد. آنـان تعهـد می سـپارند کـه 
در سـال های آینـده نیـز ایـن رونـد را ادامـه 

داد. خواهنـد 
مکتـب خصوصی فصاحـت و کتاب خانۀ امین 

نیـز بـه مناسـبت هجدهـم سـنبله، نمایشـگاه 
کتـاب برگـزار کردند. این نمایشـگاه با شـعارِ 
»نسـل کتـاب بـاش، نه نسـل بـاروت« برگزار 
گردیـده بود. برگـزار کننده گان این نمایشـگاه 
می گوینـد کـه ایـن نمایشـگاه را در اعتـراض 
بـه گشـت زنی های جوانـان در شـهر برگـزار 
کرده انـد و هدف شـان رسـاندن ایـن پیـام بود 
کـه پیـروان واقعی شـهید مسـعود کسـانی اند 
کـه بـا کتـاب و علم و دانـش سـروکار دارند.

سـوی دیگـِر گرامـی داشت از 18 سنبـله
 روح اهلل بهزاد


