
حکمتیـار هیـچ چیـزی از آدلـف آیشـمان جنایـت کارِ نـازی کـه به فرمـان هیتلـر میلیون ها 
انسـان را کشـت، کـم نـدارد. او نیز بایـد همچون آیشـمان در برابـر قربانیاِن خـود محاکمه 
می شـد. امـا چنین نشـد؛ چون کشـوری کـه او در آن زنده گی می کند، کشـور سـازش گری 
و مصلحـت  اسـت. مصلحت گـری و سـازش بـه نام هـای مختلف، از قـوم و تبـار گرفته تا 

حـزب و منطقـه و والیت. 
گفت وگـوی حکمتیـار بـا تلویزیـون طلـوع افتضـاِح محـض بـود. هرچنـد ایـن گفت وگو 
آن گونـه که باید، تنظیم نشـده بود و مشـکالت فنـی و مدیریتِی خود را داشـت، ولی با همۀ 
ایـن کاسـتی ها یـک بـار دیگر چهرۀ منفـورِ »قصـاب کابل« را بـه نمایش گذاشـت. در تمام 
ایـن گفت وگـوی یک ونیم سـاعته، آقـای حکمتیـار حتـا بـه انـدازۀ یک سـرِ سـوزن حرف 
نداشـت. او همـان حرف هـا و ایده  آل هـای خـاِص خود را لق لقـه کرد؛ همان هایـی که دیگر 

حتـا در بازار کهنه فروشـاِن سیاسـت و دین مـداری خریدار نـدارد...
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دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا در توییتـی گفتـه 
اسـت کـه طالبـان بـا کشـتن 12 تـن از جمله یک سـرباز 
امریکایـی اشـتباه بزرگـی کردنـد و اکنـون نمی داننـد این 

اشـتباه را چگونـه جبـران کنند.
بـه گفتـۀ آقـای ترامـپ، بـرای پیش بـرد گفت وگوهـای 

صلـح راه هـای بهتـر دیگـری نیـز وجـود دارد.
رییس جمهـور امریـکا از حملۀ یاد کرده اسـت با اسـتفاده 
از یـک موتر نـوع »تونس« در منطقۀ شـش درک کابل رخ 
داد کـه در نتیجـۀ آن در کنـار شـهروندان افغانسـتان یـک 

سـرباز امریکایی نیز کشـته شـد.
پـس از کشته شـدن ایـن سـرباز آمریکایی دونالـد ترامپ، 
رییس جمهـور امریـکا گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان را 

لغـو کرد.
از سـویی هـم جنـرال تـاد ولتـرز، فرمانـدۀ نظامـی ناتو بر 
حضـور نیروهـای خارجـی در افغانسـتان تأکیـد می کنـد. 
بـه گفتـۀ او، تـا کنـون روی خـروج نیروهـای خارجی از 

افغانسـتان هیـچ بحث نشـده اسـت.
ایـن مقـام ارشـد ناتـو می گویـد، در حال حاضـر تالش ها 

روی تأمیـن صلح در افغانسـتان متمرکز اسـت.
انتخابـات  نزدیک شـدن  بـا  می افزایـد،  ولتـرز  جنـرال 
قاطـع  مأموریـت حمایـت  افغانسـتان،  ریاسـت جمهوری 
و  انتخابـات شـفاف  برگـزاری  بخاطـر  کـه  دارد  تـالش 
عادالنـه توجـۀ خـود را روی حمایـت از نیروهـای امنیتی 

افغانسـتان متمرکـز کنـد.
حـال  در  کـه  اسـت  گفتـه  نیـز  افغانسـتان  حکومـت 
پیش بـرد  و  دارد  اولویـت  انتخابـات  برگـزاری  حاضـر 
گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان مسـوولیت حکومتی سـت 

کـه پـس از ششـم میـزان بـه میـان خواهـد آمـد.

ترامپ:
طالبـان نمی داننـد اشتبـاه بـزرگ شان را 

چگـونه جبـران کننـد

صفحه 3

صفحه 2

احمدولی مسعود در محفل بزرگداشت از هفتۀ شهید در وزارت تحصیالت عالی:

سیـاست مـداران و نخبـه گان تهـدید را 
به فـرصت تبـدیل کننـد

الطائـالِت امیـِر فلـک زده
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توهم زده گــِی برخی هــا بســیار وحشــتناک و عمیــق اســت، آن گونــه کــه 
ــر  ــور در براب ــر و ک ــنوند. ک ــد و بش ــد ببینن ــی را نمی توانن ــچ واقعیت هی
واقعیــت ایســتاده اند و می پندارنــد کــه جهــان بــه کام شــان اســت و یــا 
بایــد چنیــن باشــد. این گونــه افــراد بیمــار نــه، کــه موجوداتــی ترحــم زا 
ــده  ــک ش ــان ح ــر پیشانی ش ــت ب ــه جنای ــرادی ک ــد. اف ــاره ان و بی چ
ولــی یــک بــار حاضــر نیســتند بــه آیینــه نــگاه کننــد. گلبدیــن حکمتیــار 
از ایــن دســت افــراد اســت. کســی کــه اگــر در هــر کشــورِ دیگــری غیــر 
از افغانســتان می بــود، بایــد بــه دلیــِل جنایاتــی کــه مرتکــب شــده، حــاال 
ــن  ــرد در چنی ــن ف ــا ای ــرد. ام ــر می ب ــدان به س ــای زن ــِت میله ه در پش
کشــوری نــه تنهــا مــورد بازخواســت قــرار نمی گیــرد، کــه حتــا مدعــِی 
ــدۀ آن  ــورِی آین ــوِت رییس جمه ــود را در کس ــود و خ ــت می ش حقانی

می بینــد. 
ــه  ــه ب ــازی ک ــت کارِ ن ــف آیشــمان جنای ــزی از آدل ــچ چی ــار هی حکمتی
ــد  ــز بای ــدارد. او نی ــم ن ــت، ک ــان را کش ــا انس ــر میلیون ه ــان هیتل فرم
همچــون آیشــمان در برابــر قربانیــاِن خــود محاکمــه می شــد. امــا 
ــور  ــد، کش ــی می کن ــه او در آن زنده گ ــوری ک ــون کش ــد؛ چ ــن نش چنی
ســازش گری و مصلحــت  اســت. مصلحت گــری و ســازش بــه نام هــای 

ــت.  ــه و والی ــزب و منطق ــا ح ــه ت ــار گرفت ــوم و تب ــف، از ق مختل
ــود.  ــض ب ــاِح مح ــوع افتض ــون طل ــا تلویزی ــار ب ــوی حکمتی گفت وگ
ــود و  ــده ب ــم نش ــد، تنظی ــه بای ــه ک ــو آن گون ــن گفت وگ ــد ای هرچن
ــن  ــۀ ای ــا هم ــی ب ــت، ول ــود را داش ــِی خ ــی و مدیریت ــکالت فن مش
کاســتی ها یــک بــار دیگــر چهــرۀ منفــورِ »قصــاب کابــل« را بــه نمایــش 
ــار  ــای حکمتی ــن گفت وگــوی یک ونیم ســاعته، آق گذاشــت. در تمــام ای
حتــا بــه انــدازۀ یــک ســِر ســوزن حــرف نداشــت. او همــان حرف هــا و 
ــا  ــی کــه دیگــر حت ایده  آل هــای خــاِص خــود را لق لقــه کــرد؛ همان های
در بــازار کهنه فروشــاِن سیاســت و دین مــداری خریــدار نــدارد. او هنــوز 
ــد.  ــی می کن ــی زنده گ ــه وضعیت ــا چ ــرن و ب ــدام ق ــه در ک ــد ک نمی دان
ــتان  ــردم افغانس ــِت م ــر روزی روزگاری بخ ــه اگ ــد ک ــر می کن او فک
ــان  ــر مقدرات ش ــود و او ب ــته تر ش ــم برگش ــت ه ــه هس ــزی ک از چی
ــر و  ــتاِن تدبی ــِر انگش ــا س ــکالت ب ــۀ مش ــد، آن گاه هم ــت کن حکوم

ــود.  ــل می ش ــن داری اش ح دی
حکمتیــار ســی ســال اســت کــه بــه خــواب رفتــه و همچنــان در خــواب 
ــر  ــز دیگ ــا پســرش نی ــه حت ــد ک ــد. او نمی دان ــای خــوش می بین رؤیاه
بــه حرف هــای او اعتقــاد نــدارد. همیــن کــه می گویــد بیشــتر از پنجــاه 
ــا  ــر آن ه ــه اکث ــی این ک ــد، یعن ــا او مخالفــت ندارن ــواده اش ب عضــِو خان
ــراوش  ــه از او ت ــی ک ــوِی خون ــل ب ــه دلی ــی ب ــتند ول ــِف او هس مخال

ــد.  ــش را ندارن ــرأِت بیان ــد، ج می کن
می کنــد،  انــکار  را  واقعیت هــا  تمــام  بی شــرمی  بــا  حکمتیــار 
همان گونــه کــه آیشــمان در دادگاه خــود کــرد و هانــا آرنــت کــه 
ــه  ــزش ب ــاب تأمل برانگی ــرد، در کت ــال می ک ــن دادگاه را دنب ــاِن ای جری
نــام »ابتــذال شــر« آیشــمان را انســانی حقیــر خوانــد؛ انســانی کــه حتــا 
ــد.  ــته باش ــش داش ــی از پیرامون ــت و واقع ــوری درس ــد تص نمی توان
ــا حرافــی و ماســتمالی  ــد کــه ب ــز چنیــن اســت؛ او نمی دان ــار نی حکمتی
کــردِن واقعیت هــا نمی شــود آن هــا را نابــود کــرد. او بــدون هیــچ 
تردیــدی قاتــل اصلــِی شــصت هزار کابلــِی بی گناهی ســت کــه در 
دهــۀ هفتــاد بــر ســِر رســیدن بــه قــدرت آن هــا را ســالخی کــرد. شــاید 
در جنگ هــای آن ســال ها دســت های دیگــری نیــز دخیــل باشــند، 

ــتند.  ــم نیس ــار مته ــدازۀ حکمتی ــه ان ــا ب ــدام آن ه ــچ ک ــی هی ول
ــل اســت و  ــی کاب ــدۀ کشــتار و ویران ــف اوِل پرون ــار متهــم ردی حکمتی
ــی  ــا همان های ــرد؛ حت ــان ک ــود آن را پنه ــه بش ــت ک ــزی نیس ــن چی ای
ــِک  ــن دلق ــی ارزش ای ــخیفانه و ب ــخناِن س ــه س ــی ب ــر دلیل ــه ه ــه ب ک
ــگاه  ــه او ن ــده ب ــرد ش ــم های گ ــا چش ــز ب ــد نی ــره می زدن ــی نع تاریخ
ــالت  ــره الطائ ــان یک س ــه امیرش ــتند ک ــز می دانس ــا نی ــد. آن ه می کردن
می بافــد و هیــچ شــرمی از تاریــخ و مــردم نــدارد؛ مردمــی کــه او آن هــا 
ــاران کــرده اســت. هــر نقطــۀ کابــل گــواه  ــا قســاوِت قلــب راکت ب را ب
ــرود؛  ــای دور ب ــی ج ــه کس ــت ک ــت. الزم نیس ــار اس ــاِت حکمتی جنای
حتــا همــان خانه یــی کــه خــودش در آن زنده گــی می کنــد، گــواه 

جنایت هــای اوســت. 
مواضــِع حکمتیــار مواضعــی تعصب آلــود و غرض ورزانــه اســت. او حتــا 
ــد؛  ــز کتمــان می کن ــا پاکســتان و آی اس آی را نی ــط آشــکارِ خــود ب رواب
ــه  ــا ب ــد و ت ــاز ش ــتان آغ ــش در پاکس ــال های اقامت ــه از س ــی ک روابط
ــوان مهــرۀ آی اس آی  ــه عن ــه دارد. او در چهل ســاِل گذشــته ب حــال ادام
در افغانســتان عمــل کــرده و ویرانــی کابــل عمــاًل مأموریــِت او پــس از 
ســقوط حکومــت نجیــب اهلل از ســوی آی اس آی بــوده اســت. برخــورد 
او بــا قهرمــان ملــی کشــور، امــان اهلل خــان و داکتــر نجیــب اهلل برخــوردی 
ــودِ  ــک موج ــخصِی ی ــای ش ــورد از عقده ه ــن برخ ــود. ای ــه ب بیمارگون
درمانــده و منــزوی منشــأ می گیــرد. او جبهــۀ مقاومــت را بــه تبانــی بــا 
»کمونیســت«ها متهــم می کنــد ولــی از شــهنواز تنــی وزیــر دفــاِع زمــان 
ــد،  ــار می کن ــود افتخ ــودِن خ ــه خلقی ب ــوز ب ــه هن ــب اهلل ک ــر نجی داکت
ــرح  ــت ط ــش می خواس ــه کمک ــه او ب ــی ک ــرد؛ همان ــی نمی ب ــچ نام هی

کودتــای آی اس آی علیــه داکتــر نجیــب اهلل را عملــی کنــد.
ــوش  ــز را فرام ــه چی ــخ هم ــردم و تاری ــه م ــد ک ــر می کن ــار فک حکمتی
کرده انــد و یــا آنچــه را کــه او خواســته باشــد و می گویــد، بــاور 

می کننــد. 

الطائالِت امیِر فلک زده

بی تردیـد انتخابـات یکـی از رکن هـای اساسـِی 
دموکراسـی می باشـد کـه بـر مبنـای آن، قـدرت 
از یـک فـرد و دسـته  بـه گـروه و افـرادِ دیگـری 
انتقـال می یابـد و همچنـان زمینـۀ رقابـت میـان 

نخبـه گان سیاسـی کشـور مسـاعد می گـردد.
مـردم افغانسـتان در ایـن برهـۀ حسـاس، به رغم 
سـاختارهای  و  پُرخم وپیـچ  مسـیرهای  آن کـه 
مغلـق و مصلحتـِی زیـادی را ذیـل دموکراسـی 
عنـوان  بـه  انتخابـات  بـه  کرده انـد،  تجربـه 
مهم ترین دسـتاورد دورۀ پسـاطالبانی در راسـتای 
انتقـال مسـالمت آمیِز قـدرت از یـک زعامـت به 

می بیننـد.  دیگـر  زعامـِت 
امـا آنچه کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری 1۳۹۸ 
را از روندهـای قبلـی متمایـز می سـازد، حضـور 
در  مردمـی  و  محاسـبه  قابـل  تـازه،  چهره هـای 

می  باشـد. انتخاباتـی  رقابت هـای 
پرسـش اساسـی یی کـه در اذهـاِن عامـه مطـرح 
اسـت، این کـه: چـه کسـی شایسـته گی زعامـِت 
افغانسـتان را دارد و یـک زعیـم اساسـًا از چـه 

باشـد؟  برخـوردار  بایـد  ویژه گی هایـی 
کـه  شـخصی  قاطـع،  و  سـاده  پاسـخی  در 
گذشـتۀ سیاسـی شـفاف، قابـل افتخـار و نیـت 
خدمت گـزارِی بـه میهن و مردم را داشـته باشـد، 
و  بگیـرد  قـرار  زعامـت  منصـب  در  می توانـد 

دارد. نیـز  را  مـردم  تأییـد  و  حمایـت  ارزش 
بـر مبنـای چنیـن پاسـخی کـه مسـلمًا معیارهای 
مـورد نظـر ملـِت افغانسـتان را احتـوا می کنـد؛ 
احمدولـی مسـعود یکـی از چهره هـای مطـرح و 
از نخبـه گاِن سیاسـِی صاحب اندیشـه در کشـور 
اسـت کـه پـا بـه میـدان انتخابـات بـرای احـراز 
کرسـی ریاسـت جمهـوری گذاشـته، درحالی که 
هیـچ نقطۀ سـیاه و ننگینـی در کارنامۀ سیاسـی و 

مبارزاتـِی خود نـدارد.
و  ارزشـی  پایـگاهِ  یـک  از  مسـعود  احمدولـی 
برخاسـته  مسـتحکم  و  پُرافتخـار  اجتماعـِی 
فـردی  ویژه گی هـای  سـایر  کنـار  در  او  اسـت. 
و شـخصیتی، یکـی از چهره هـای جدایی ناپذیـِر 
دورۀ طالیـِی جهاد و مقاومِت افغانسـتان شـمرده 
می شـود. او برادر قهرمان ملی )شـهید احمدشـاه 
مسـعود( اسـت و از لحـاظ مشـروعیت سـنتی 
سیاسـی- اجتماعـی همیـن کافی سـت کـه در۴۰  
سـاِل گذشـته، پاسـدار و مبلـِغ راه بـرادرش بوده 

 . ست ا
نـامِ  شـفاف،  گذشـتۀ  از  این کـه  ضمـن  در  او 
نیـک و پایـگاه سـنتی سیاسـی- اجتماعـِی قابـل 
سلسـله  یـک  دارای  اسـت،  برخـوردار  افتخـار 

از  کـه  اسـت  فـرد  بـه  منحصـر  ویژه گی هـای 
انتخابـات  نامـزدان  و  سیاسـت مداران  سـایر 

می گـردد. متمایـز  ریاسـت جمهوری 
1. سیاسـت مداری دوراندیـش اسـت: احمدولـی 
درِک  و  سیاسـی  پخته گـی  بـر  بنـا  مسـعود، 
سـایر  برعکـس  دارد،  سیاسـت  از  کـه  عمیقـی 
سیاسـت مداران، توانایـی و ظرفیِت برنامه سـازی 
و سیاسـت گذارِی دوراندیشانه در تیوری و عمل 
را دارد. او بـاور دارد کـه یکـی از چالش هـای 
سیاسـت گذاری  افغانسـتان،  سیاسـی  فضـای 
فصلـی و کوتاه فکـری در امـور جمعی اسـت. به 
عقیـدۀ او، سیاسـت مدار بایـد نسـبت بـه وقایـِع 
پیرامونـش دوراندیشـانه و طویل المـدت تصمیم 

بگیـرد، نـه روزمره یـی و فصلـی.
آنچـه کـه بـرای مـردم افغانسـتان تاهنـوز یکـی 
از منابـع چالـش   بـوده، همیـن سیاسـت گذاری 
و  محـدود  افـکارِ  بـا  کالن  تصامیـِم  اتخـاذ  و 
تنگ نظرانه اسـت. سیاسـت گذاراِن افغانستان حتا 
تصامیـم در سـطِح ملی شـان را کوتاه اندیشـانه و 
روزمره گـی اتخـاذ می کننـد. در واقـع، مـا قربانی 
فکـرِی  قلـِت  و  عجوالنـه  سیاسـت گذاری هاِی 

اربابـان قـدرت هسـتیم. تصمیم گیرنـده گان و 
مسـعود  احمدولـی  اسـت:  ناشـده  تجربـه   .2
فردی سـت کـه در دو دهـۀ گذشـته بـه احـراز 
نـداده  نشـان  دل چسـبی  حکومتـی  پسـت های 
و  دانـش  از  برخـورداری  به رغـم  او  اسـت. 
تخصـص در حـوزۀ سیاسـت و اجتمـاع و انجام 
فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی ارزشـمند، در 
کرسـی های بلنـِد دولتـی انجـام وظیفـه نکـرده 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، او در فسـاد و چپـاوِل 
نبـوده و نخواسـته در  دو دهـۀ گذشـته دخیـل 
باشـد.  کارگـزار  و  مأمـور  بیمـار،  سـاختارهای 
در  غـرق  افـراد  از  کـه  افغانسـتان  آزادۀ  ملـِت 
دنبـال گزینه  هـای  بـه  و  فسـاد خسـته شـده اند 
بکـر و جدیـد انـد، بایـد چهره هـای پـاک را بـه 
زعامـِت بعـدی برگزیننـد. ضرب المثـل معـروف 
اسـت کـه »آزمـوده را آزمـودن خطاسـت«، اگـر 
ملـت افغانسـتان ایـن بار بـه چهره هـای تکراری 
و آلـوده »نـه!« بگوینـد، یقینـًا در آینده هـاِی نـه 
چنـدان دور شـاهد گام نهادن به مسـیرهای نوین 

پیشـرفت و ترقـی خواهیـم بـود. 
۳. اندیشـۀ برنامه محـور دارد: احمدولـی مسـعود 
در  بدین سـو  سـال   2۰ از  کـه  شخصیتی سـت 
بـزرِگ  طرح هـای  روی  ملـی،  اجنـدای  محـور 
گام   هـای  ایـن مسـیر  در  و  کـرده  تمرکـز  ملـی 
از  اساسـی را برداشـته اسـت. وفـاق ملـی کـه 

متـن گفتمان  هـای اجنـدای ملـی گرفتـه شـده، 
اسـتوار  عدالت محـور  اساسـاِت  و  طرح هـا  بـر 
می باشـد. بـه عبـارت دیگـر، تیـم وفـاق ملـی و 
احمدولـی مسـعود حامِل اندیشـه ها و برنامه های 
کالِن ملی یـی هسـتند کـه ماحصِل بیسـت سـال 
و  فرهنگیـان  اندیشـمندان،  علمـِی   زحمـاِت 
در  دخیـل  و  صاحب رسـوخ  شـخصیت  های 
فضـای سیاسـت افغانسـتان محسـوب می شـود. 
۴. صداقـت بـه افغانسـتان: احمدولـی مسـعود، 
صاحـِب پسـوندی آشـنا و محبـوب بـرای مردمِ 
مجاهـد و مقاومت گـِر افغانسـتان اسـت. بـرادر 
بزرگـوار او، شـهید مسـعود قهرمـان ملی کشـور 
اسـت کـه از آغـاز جهـاد و مقاومـت تـا آخرین 
رمـق حیـات، صداقت و جان نثــاری اش نسـبت 
بـه خــاک و مــلت افغـانستــان بـر همـه گان 
هویداسـت. احمدولـی مسـعود نیـز در واقـع بـه 
عنوان پاسـدار ارزش های جهـاد و مقاومِت ملت 
افغانسـتان و همچنـان برخاسـته از متـن بحران و 
چالش هـای جـاری، صداقت و وجیبـه اش را در 
قبال مردمِ افغانسـتان ثابت سـاخته. او در این دو 
دهـه با وجود پیشـنهادهای مکـرر رهبران دولتی، 
خود را دخیل در سیاسـِت فسـادآلود نکرده و در 
واقـع خواسـته از ناپاکی ها و فسـادهاِی حکومتی 

باشـد.  مبرا 
اکنـون که احمدولی مسـعود بـرای احقاِق حقوق 
شـهروندی، تأمیـن عدالـِت اجتماعـی و اصـالِح 
گذاشـته  انتخابـات  میـدان  بـه  پـا  نابسـامانی ها 
ِقـدرت  موضـع  از  این پـس  از  دارد  تصمیـم  و 
را  اصالح گرانـه اش  و  مـدون  ملـی،  برنامه هـای 
پـی بگیـرد، حمایـت از او در میـان چهره هـای 
انتخـاب  تکـراری، عقالنی تریـن  آزموده شـده و 

بـرای ملـت افغانسـتان شـمرده می شـود. 
بنـا بر دغدغه های مردم افغانسـتان، آقای مسـعود 
به دلیـِل مبـرا بـودن از فسـاد و برخـورداری از 
دانـش و تعهـد و روحیـۀ ملـی، برتریـن گزینـه  
بـرای زعامِت آیندۀ افغانسـتان شـناخته می شـود 
خـود  فـردِ  بـه  منحصـر  ویژه گی هـای  بـا  کـه 
می توانـد آرزوهـای مردم را در میدان سیاسـت و 

خدمت گـزاری محقـق سـازد. 
مردم آزادۀ افغانسـتان، دیگر فریب پوپولیسـت ها، 
فسادپیشـه گان و تشـنه گاِن قـدرت و ثـروت را 
نخواهنـد خـورد و این بـار از کسـانی حمایـت 
خواهنـد کـرد کـه در قبـال سرنوشـِت جمعـِی 
آن هـا و آرمان های شـهدا تعهـِد راســتین دارند. 

 مسـعود؟چــرا   احمـدولی
عبدالقـادر فقیرزاده



از هفتــۀ شــهید و هجدهمین ســالروز شــهادت احمدشــاه مســعود، 
قهرمــان ملــی کشــور طــی محفلــی در وزارت تحصیــالت عالــی 
ــتادان  ــادی از اس ــمار زی ــل ش ــن محف ــد. در ای ــت ش بزرگداش
دانشــگاه، سیاســت مداران، فرماندهــان جهــادی و دانشــجویان 

ــد. اشــتراک کــرده بودن
ــهید و  ــۀ ش ــِت هفت ــدف از بزرگداش ــل ه ــن محف ــخنرانان ای س
ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور را پاســداری از آرمان هــا 
ــه های و  ــه اندیش ــد ک ــد و گفتن ــوان کردن ــهدا عن ــای ش و آرزوه
ــد. ــال یاب ــه نســل های بعــدی انتق ــد ب ــن شــهدا بای آرمان هــای ای
انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی  میــان،  ایــن  در 
ــعود در  ــهید مس ــاد ش ــی بنی ــس عموم ــت جمهوری و ریی ریاس
ایــن محفــل گفــت کــه تجلیــل از هفتــۀ شــهید بــه معنــای تجلیــل 
از همــۀ شــهدای راه اســتقالل، آزادی و دیــن داری مردم افغانســتان 
اســت. او در پیونــد بــه چرایــی تجلیــل از هفتــۀ شــهید و یادبــود 
ــد  ــا نبای ــه از مرده ه ــد ک ــا می گوین ــه برخی ه ــت ک ــهدا گف از ش
تجلیــل کــرد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شــهدا زنده انــد و مــا 

می کنیــم. تجلیــل  اندیشه های شــان  و  آرمان هــا  از 
ــه  ــهید ب ــۀ ش ــل از هفت ــه تجلی ــت ک ــار داش ــعود اظه ــای مس آق
ــای کشــور اســت.  ــتقالل و ارزش ه ــل از آزادی، اس ــای تجلی معن
تــا  می شــود  بزرگ داشــت  شــهید  هفتــۀ  »از  او:  گفتــۀ  بــه 
ــر از  ــا نف ــهدا. میلیون ه ــانی های ش ــود از جان فش ــگزاری ش سپاس
آزادی و اســتقالل ایــن کشــور دفــاع کردنــد. اگــر این هــا مبــارزه 
ــا و شــما در  ــروز م ــد و خــود را ســپر نمی ســاختند، ام نمی کردن

ــم«. ــاالر نبودی ــن ت ای
ــوان  ــهدا می ت ــای ش ــه از آموزه ه ــد ک ــی مســعود می گوی احمدول
ــی در  ــدت مل ــح و وح ــن صل ــم، تأمی ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ب
کشــور کار گرفــت. ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری 
می گویــد کــه اســتقالل افغانســتان را غــازی امــان اهلل خــان 
ــن اســتقالل  ــا وضعیــت در کشــور پیــش آمــد کــه ای گرفــت، ام
ــدن و از  ــان عــدۀ دیگــری آم ــن زم ــد و در همی ــد گردی ــا تهدی ب

ــد. ــت کردن ــت و حراس ــتقالل حفاظ اس
ــان این کــه افتخــاری  ــا بی ــاد شــهید مســعود ب رییــس عمومــی بنی
ــت  ــم، گف ــور نداری ــخ کش ــت در تاری ــاد و مقاوم ــر از جه بزرگت
کــه اگــر دهــۀ جهــاد و مقاومــت را از تاریــخ افغانســتان حــذف 
ــعود  ــای مس ــد. آق ــی نمی مان ــخ باق ــن تاری ــزی در ای ــم، چی کنی
در بخشــی از ســخنانش گفــت کــه طــرف دار جبهه گیــری و 
ــچ  ــه در هی ــت، بلک ــی نیس ــای علم ــا در نهاده ــدی نه تنه صف بن
ــکل و  ــردم ش ــاق م ــرای نف ــی ب ــدارد جبهه های ــت ن ــی دوس جای

ــرد. ــری صــورت گی درگی
ــگ در  ــح و جن ــدان صل ــه می ــاور ک ــن ب ــه ای ــعود ب ــای مس آق
ــۀ او،  ــه گفت ــار مــردم و سیاســت مداران افغانســتان نیســت. ب اختی

ــرار  ــتان ق ــگ افغانس ــب جن ــی در عق ــه کس ــد چ ــی نمی دان کس
ــور.  ــن کش ــح ای ــای صل ــت تالش ه ــی در پش ــه کس دارد و چ
ــت،  ــاد، سیاس ــک اقتص ــتان مال ــردم افغانس ــه م ــد ک او می افزای

ــتند.  ــود نیس ــت خ ــرزمین و سرنوش س
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری از سیاســت مداران و 
ــل  ــد تبدی ــه تهدی ــت را ب ــا فرص ــت ت ــی خواس ــه گان سیاس نخب
نکننــد، زیــرا صلــح و انتخابــات در پیــش رو اســت، مــردم نگــران 
ــت  ــد. او گف ــع دارن ــردان توق ــد و از سیاســت مداران و دولت م ان
ــر در  ــرای تغیی ــی ب ــح هــر دو فرصــت خوب ــات و صل ــه انتخاب ک

کشــور اســت.
ــا  ــرد، ام ــام نمی ب ــی ن ــه از کس ــی ک ــعود در حال ــی مس احمدول
ــی،  ــی، مافیای ــورد، تجارت ــح برخ ــۀ صل ــا پروس ــه ب ــد ک می گوی
ــه  ــی ب ــه هیچ کس ــد ک ــود. او می افزای ــی می ش ــی و کمپاین سیاس
ــن  ــه همی ــد و ب ــه نمی کن ــور توج ــگ در کش ــی جن ــل اصل عوام

ــد.  ــوا می کوب ــت در ه ــی مش ــل همه گ دلی

متعلــق  جوانــان  بــه  کــه صلــح  می گویــد  مســعود  آقــای 
ــا  ــاوت ب ــای متف ــاوت و باوره ــای متف ــان دنی ــرا جوان اســت، زی
ــتان را  ــزرگ افغانس ــکل ب ــد. او مش ــته دارن ــت مداران گذش سیاس
ــد  ــد و می گوی ــور می خوان ــل کش ــاق در داخ ــاع و وف ــود اجم نب
وقتــی مــا جمــع نباشــیم و از موضــع قــدرت دربــارۀ مســایل ملــی 
ــد. ــف می کنن ــن تکلی ــان تعیی ــران برای م ــم، دیگ ــت نکنی صحب
در عیــن حال، عبدالتــواب باالکرزی، سرپرســت وزارت تحصیالت 
عالــی در ایــن محفــل گفــت کــه کارنامه هــای شــهدای افغانســتان 
در دل هــای مــردم جــا دارد و بــا خــط زریــن در برگ هــای 
تاریــخ افغانســتان نگاشــته شــده اســت و جــزء ارزش هــای ملــی 
مــا اســت. آقــای باالکــرزی افــزود کــه افغانســتاِن امــروز مدیــون 
شــهدای بزرگــی چــون شــهید اســتاد برهان الدیــن ربانــی و 
قهرمــان ملــی شــهید احمدشــاه مســعود، شــهید عبدالحــق، شــهید 
ــرازق و غیــر شــهدا اســت. مــزاری، شــهید مــزاری، شــهید عبدال

مــردم  کــه  می گویــد  عالــی  تحصیــالت  وزارت  سرپرســت 

ــر  ــت را ب ــز ذل ــرده و هرگ ــدا ک ــان را ف ــتان جان های ش افغانس
ــه  ــری خردمندان ــه رهب ــت ک ــد. او گف ــداده ان ــح ن ــزت ترجی ع
ــن  ــدا و وط ــه در راه خ ــانی ک ــجاعت مندانۀ کس ــارزات ش و مب
ــر  ــود را ب ــت خ ــرات مثب ــد، اث ــت دادن ــان را از دس جان های ش

ــت. ــته اس ــروز گذاش ــتان ام افغانس
عبدالتــواب باالکــرزی بیــان داشــت کــه بزرگداشــت از هفتۀ شــهید 
بــه ایــن معنــا اســت کــه مــا بــا درک آرمان هــای ایــن رادمــردان 
تاریــخ، در راه تطبیــق آرزوهــا و آرمان هــای آن هــا در پرتــو 
وحــدت ملــی وفــاق اجتماعــی و همبســته گی تمــام اقــوام کشــور 
ــه نســل های  ــیده و آن را ب ــد کوش ــک ادارۀ نیرومن ــا ایجــاد ی و ب

آینــده خویــش انتقــال دهیــم.
ــس  ــین مجل ــو پیش ــی، عض ــیدعلی کاظم ــر، س ــوی دیگ در س
ــد در  ــم خداون ــه حک ــه ب ــت ک ــل گف ــن محف ــده گان در ای نماین
قــرآن شــریف، شــهدا زنــده انــد و در هــر دو عالــم زنــده مقــام و 
جایــگاه رفیــع و مانــدگار نــزد خداونــد می داشــته باشــند. آقــای 
کاظمــی افــزود کــه خداونــد شــهدا را در صورتــی کــه حق النــاس 

ــد. ــت می کن ــد، وارد بهش ــان نباش باالی ش
او بیــان داشــت کــه یکــی از دالیلــی کــه شــهید احمدشــاه 
مســعود را جاویــدان ســاخت، ایــن بــود کــه او در طــول 
ــزل  ــن، بلندمن ــای مفش ــر خانه ه ــه فک ــی اش ب ــی مبارزات زنده گ
ــای  ــود. آق ــاس نب ــال حق الن ــه دنب ــی و ب ــهرک های رهایش و ش
کاظمــی از خانواده هــای شــهدا خواســت در صورتــی کــه بــاالی 

بپردازنــد. را  باشــد، آن  بــوده  شهدای شــان حق النــاس 
ــهدا دو  ــاِس ش ــردن حق الن ــی: ادا ک ــیدعلی کاظم ــۀ س ــه گفت ب
ــه  ــد ب ــرای خانواده هــای شــهدا کــه خداون منفعــت دارد: یکــی ب
ــه  ــد و دوم این ک ــک می کن ــان را کم ــد و آن ــر می ده ــا اج آن ه
خداونــد مقــام و جایــگاه شهدای شــان را در دنیــا و آخــرت 
بلندتــر می ســازد. او بــه ایــن بــاور اســت کــه اگــر نســل امــروزی 
ــه  ــر از آنچ ــور کمت ــکالت کش ــد، مش ــب کنن ــهدا را تعقی راه ش

ــود. ــد ب اســت، خواه
ــن محفــل گفــت کــه هــدف از  ــاد یکــی از دانشــجویان در ای عب
بزرگداشــِت هفتــۀ شــهید در نهادهــای علمــی، انتقــال اندیشــه ها و 
افــکار ایــن بــزرگان بــه نســل های بعــدی اســت. عبــاد افــزود کــه 
دیانــت، حّریــت و آزاده گــی و کیاســت سیاســی و نبــوغ نظامــی از 
ویژه گی هــای بــارز شــهید مســعود بــود کــه او را از ســایر شــهدا 

ــازد. ــز می س متمای
ــت و  ــعود در سیاس ــهید مس ــه ش ــت ک ــان داش ــجو بی ــن دانش ای
ــای  ــۀ آق ــه گفت ــرا. ب ــه نتیجه گ ــود ن ــدار ب ــری، اخالق م نظامی گ
عبــاد، اخــالق سیاســی مســعود موجــب شــده اســت کــه تــا امروز 
ــد.  ــدگار بمان ــمنش مان ــت و دش ــن دوس ــر او در ذه ــام و خاط ن
ــاور آقــای عبــاد، شــهید مســعود بــرای ســه هــدف مبــارزه  ــه ب ب
ــا  ــارزه ب ــتعمار و مب ــا اس ــارزه ب ــتبداد، مب ــا اس ــارزه ب ــرد: مب می ک

تروریســم و تحجــر.
گفتنــی اســت کــه شــهید احمدشــاه مســعود هجــده ســال پیــش از 
امــروز در یــک حملــۀ تروریســتی در خواجــه بهاوالدیــن والیــت 
تخــار بــه شــهادت رســید. همه ســاله از ســالرزو شــهادت قهرمــان 
ــۀ رســمی و مردمــی  ــه گون ملــی کشــور در سراســر افغانســتان ب

گرامی داشــت می شــود.
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روح اهلل بهزاد

مسـووالن در نهادهـای ناظـر انتخاباتـی می گویند کـه هزینۀ 
کافـی بـرای نظـار از انتخابـات ریاسـت جمهوری پیش روی 

را در دسـت ندارند. 
آنـان در بـه روزنامۀ مانـدگار می گویند که جامعـۀ جهانی از 

ایـن نهادهای حمایت نکرده اسـت. 
بـه بـاور ایـن نهادهـای ناظـر انتخاباتـی، در صورتـی کـه 
نظـارت جـدی از انتخابات صـورت نگیرد، احتمـال بحرانی 
شـدن ایـن رونـد بیشـتر اسـت و همچنـان نتیجـۀ آن مـورد 

پذیـرش هیـچ شـهروندی واقـع نخواهـد شـد. 
ایـن نهادهـای ناظـر انتخاباتـی تأکیـد می کننـد کـه جامعـۀ 
بین المللـی از ایـن نهادهـا حمایـت مالـی نکـرده اسـت تـا 
بتواننـد هزینـۀ ناظران خـود را در روز انتخابـات تأمین کنند.
پیـش از نیـز جامعۀ بین المللـی برای حمایت مالـی انتخابات 
پیـش  شـرط های را گذاشـته بـود، بـه همیـن دلیـل بـود کـه 
نهادهـای بین المللـی آمـده شـدند تنهـا ۴۰ درصـد از هزینۀ 
انتخابـات ریاسـت جمهوری را بپردازنـد و 6۰ درصـد آن به 

عهـدۀ دولت افغانسـتان قـرار گرفت. 
وزارت مالیـه اعـالم آماده گـی کـرده اسـت ایـن هزینـه را 
تأمیـن می کنـد، کمیسـیون های انتخایـات نیـز چندیـن مرتبه 
از نبـود هزینـه بـرای برگـزاری انتخابـات نگرانـی خـود را 

دادند. نشـان 
و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  اجرایـی  رییـس  رشـید،  یوسـف 
عادالنـۀ افغانسـتان )فیفـا( با نگرانـی از این حالـت می گوید 
کـه جامعـۀ بین المللـی بـا نهادهـای معتبـر ناظـر انتخاباتـی 
همـکاری نکـرده اسـت تـا از رونـد انتخابات به عنـوان یک 

نهـاد بی طـرف نظـارت داشـته باشـند. 
آقـای رشـید با اشـاره بـه ایـن موضوع بـه روزنامـۀ ماندگار 
گفـت کـه نظـارت از انتخابـات از طـرف  نهادهـای مختلف 
تکت هـای  یـا  متذکـره  نهادهـای  امـا  می گیـرد،  صـورت 
انتخاباتـی هسـتند و یـا هـم احـزاب و جریان هـای سیاسـی 

کـه بـه یـک تکـت انتخاباتـی تمایـل دارنـد و نظـارت آنان 
مـورد شـک و تردید اسـت، ولـی یک نهادهـای بی طرفی که 
بتوانـد نظـارت عمومی از وضعیت انتخابات داشـته باشـد و 
از رفتـن انتخابـات بـه بحـران جلوگیـری کند، در ایـن میان 

نـدارد.  وجود 
آقـای رشـید گفـت کـه برخـی نهادهـای تمویل کننـده روی 
سـرمایه  انتخابـات  از  نظـارت  بـرای  کار  تـازه  نهادهـای 
گـزاری کرده انـد که  شـاید موثریت آنچنانی نداشـته باشـد، 
امـا نهادهـای ناظـر معتبـر انتخاباتـی مـورد حمایـت قـرار 

نگرفته انـد. 
نهادهـای  از  برخـی  گذشـته  انتخابـات  در  کـه  گفـت  او 
بین المللـی بـا مـا همـکاری کرده بودنـد، امـا خواهان دسـت 
یافتـن بـه اطالعـات جـزء مـا بودند کـه مـا در اختیار شـان 
قـرار ندادیم، این سـبب شـد تـا ایـن نهادها بـاالی نهادهای 

تـازه کار سـرمایه گـذاری کننـد.  
او گفـت کـه مـا بـرای نظـارت کار می کنیـم، امـا حمایـت 
نهادهـای بین المللـی را با خـود نداریم. او هر چند از شـمار 
دقیـق ناظران شـان در انتخابـات پیش روی چیـزی نگفت، اما 
افـزود: نظـارت از انتخابـات یک اصل اسـت، و نظارت یک 
نهـاد معتبـری کـه کارش مـورد تأیید همه باشـد مهم اسـت.
او گفـت کـه نهادهـای ناظـر انتخاباتـی بین المللـی کـه در 
افغانسـتان نیسـت و نهادهـای معتبـر داخلـی نیـز حمایـت 

نشـده اسـت کـه ایـن مسـألۀ قابـل نگرانـی اسـت. 
از سـویی هـم، نعیـم ایـوب زاده رییـس اجرایـی نهـاد تیفا یا 
بنیـاد انتخابـات شـفاف می گویـد که ۴ هـزار و 5 صـد ناظر 
را ایـن نهـاد بـرای نظـارت از انتخابـات ششـم میـزان سـال 

جاری آمـاده دارد. 
او گفـت کـه برخـی از نهادهـای در تأمیـن هزینـه  بـا تیفـا 
همـکاری کـرده  انـد، امـا جامعـۀ بین المللـی در ایـن مـورد 

عالقـه نشـان نداده اسـت. 

آقـای ایـوب زاده می گویـد کـه تالش هـا بـرای نظـارت از 
انتخابـات صـورت می گیـرد، امـا آماده گی هـای الزم در این 
مـورد از طـرف کمیسـیون انتخابات نیز گرفته نشـده اسـت. 
بـه گفتـۀ او، نظـارت بخـش مهـم از انتخابـات اسـت و نیاز 
بـود کـه تـا از نهادهـای ناظـر انتخاباتـی حمایـت صـورت 
می گرفـت کـه چنیـن نشـد، امـا در صـورت نبـود نظـارت 
جـدی از انتخابـات صـورت نگیـرد، نتیجـۀ آن بـرای هیـچ 

شـهروندی قابـل پذیـرش نیسـت.
در همیـن حـال، کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه زمینه را 
بـرای معرفـی ناظـران انتخابـات اعـم از نامـزدان انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری و نهادهـای ناظـر فراهـم کرده اسـت. 
ذبیـح اهلل سـادات معـاون سـخنگوی کمیسـیون انتخابـات به 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: کمیسـیون انتخابـات زمینـه را 
بـرای معرفـی ناظـران انتخابات از تمـام بسـته های انتخاباتی 

و همچنـان نهادهـای ناظـر فراهـم کرده اسـت. 
بـه گفتـۀ او، تـا هنـوز شـمار از بسـته های انتخاباتـی ناظران 
خـود را معرفـی کرده انـد و باقی مانـده نیـز تـا سـی ام مـا 
جـاری خورشـیدی فرصت دارند تـا ناظران خـود را معرفی 

 . کنند
در همیـن حـال، شـماری از تکت هـای انتخاباتـی تـا هنـوز 

ناظـران خـود را بـه کمیسـیون انتخابـات معرفـی نکـرده و 
گفته انـد کـه از شـفافیت در انتخابـات اندیشـه دارنـد. 

مسـووالن در کمیسـیون شـکایات انتخاباتی نیـز می گوید که 
بیـش از 5 هـزار ناظر را در سراسـر کشـور آمـاده کرده اند تا 

از انتخابـات نظارت کنند. 
از  نظـارت  جهـت  ناظـر  تـن   5555 کـه  گفته انـد  آنـان 
انتخابـات آمـوزش داده انـد و در هـر ولسـوالی یـک ناظـم 
انتخاباتـی و همچنـان در هـر مرکـز یـک ناظـر انتخاباتـی را 

گماشـت.  خواهنـد 
جـاری  سـال  میـزان   6 در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
برگـزاری می گـردد، بـر آوردهـای نشـان داده اسـت ایـن 
انتخابـات نزدیـک به 2 صـد میلیون دالـر هزینه بـر می دارد. 
کمیسـیون انتخابات هفتۀ گذشـته اعالم کرد که مواد اسـاس 
را بـه مرکـز انتخاباتـی والیت هـای انتقـال داده اسـت. امـا 
برخـی از چهره هـای و تکت هـای انتخابـات تیـم حاکـم بـر 
تقلـب سـازمان یافتـه در انتخابـات متهم می کنند کـه نگرانی 

جـدی را در اذهـان عامـه ایجـاد کرده اسـت. 

احمدولی مسعود در محفل بزرگداشت از هفتۀ شهید در وزارت تحصیالت عالی:

سیاست مداران و نخبه گان تهدید را به فرصت تبدیل کنند

نهادهای ناظر انتخاباتی:

هزینۀ نظارت از انتخابات را نداریم
ابوبکر صدیق
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2. صلح با سید منصورـ سال 1362 
اسـالمی  حـزب  برجسـتۀ  فرماندهـان  از  منصـور  سـید 
)حکمتیـار( در والیـت بغـالن بـود. پنجمیـن حملـۀ ارتـش 
شـوروی به درۀ پنجشـیر در سـال1۳61 صورت گرفت و در 
همیـن سـال نیروهای حزب اسـالمی در اندراب، کوهسـتان 
و نجـراب، راه اکماالتی جبهۀ پنجشـیر را مسـدود سـاختند. 
اکماالتـی  راه  بازکـردن  بـرای  ناگزیـر  پنجشـیر  مجاهدیـن 
جبهـه، در زمسـتان سـال 1۳61 ولسـوالی انـدراب را تحت 
کنتـرول خـود درآوردنـد و فرماندهان حزب من جمله سـید 

منصـور منطقـه را تـرک کردند.
آمرصاحـب بعـد از تسـلط بـر انـدراب، در اولیـن اقـدام بـا 
فرماندهـان متـواری حـزب اسـالمی در تمـاس شـد و آن ها 
را بـه صلـح و عـودت بـه انـدراب دعـوت نمـود کـه یـک 
تعـداد آن هـا ماننـد سـید منصـور و انجنیـر سـلیم پذیرفتنـد 
و برگشـتند، امـا جمعـه خـان، قومانـدان نظامـی انـدراب 
نیروهـای  بـا  همـراه   1۳6۳ ثـور  در  آن کـه  تـا  برنگشـت 

شـوروی و دولتـی دوبـاره بـه انـدراب برگشـت.
سـید منصـور ویژه گی هـای زیـادی داشـت، شـاخص ترین 
آن هـا خصلـت عیـاری و جوان مـردی بـود. با توجـه به این 
ویژه گـی، آمرصاحـب خواسـت صلـح با سـید منصـور را با 
تأمین روابط شـخصی ایجـاد نماید. زمینه هـای تأمین روابط 
ایجـاد شـد و سـید منصـور آمرصاحـب را به خانـۀ خود در 
شـهر بنـوی انـدراب کـه از امنیت چندانـی برخـوردار نبود، 
دعـوت کـرد. همراهـان آمرصاحـب مخالف رفتن ایشـان به 
خانـۀ سـید منصـور بودنـد؛ زیـرا اگرچـه سـید منصـور بـه 
انـدراب برگشـته بـود، اما با توجه به سـوابق حزبـی منصور 
و همچنـان بیـم از انتقام گیـری بـه هیچ وجـه قابـل اعتمـاد 
نبـود. امـا ایـن واهمه نمی توانسـت مانـع رفتـن آمرصاحب 
بـه خانـۀ سـید منصور شـود؛ چـون مسـعود هـدف باالتری 
را دنبـال مـی کـرد کـه رسـیدن بـه صلح بـا مخالفیـن بود و 
بـرای دسـت یابی بـدان آمـاده بـود تا حیـاِت خـود را نیز به 

اندازد. خطـر 
آمـر صاحـب بـا یـک تعـداد از مجاهدیـن معیتـی خـود ـ 
در  رفـت.  منصـور  سـید  خانـۀ  بـه  ـ  نویسـنده  من جملـه 
دور و بـر محـل مردمـان عجیـب و غریـب بـا قیافه هـای 
خطرناکـی بـه مشـاهده می رسـیدند. آمرصاحـب علی رغـم 
خطـرات جـدی، مذاکـرات طوالنـی با سـید منصور داشـت 
و بـه هـدِف خـود کـه ایجـاد روابـط دوسـتی و دسـت یابی 
بـه صلـح بـود، توفیـق یافـت و در نتیجـه سـید منصـور از 
دوسـتان وفـادار احمدشـاه مسـعود شـد؛ امـا مناسـباتش بـا 
رهبـری حـزب بـا چالش مواجـه گردیـد و باالخـره عرصه 
بـرای منصـور در والیـت بغـالن تنگ شـد و مجبـور گردید 
بـه پشـاور بـرود و در آن جـا متأسـفانه در اثـر یـک حادثـۀ 
ترافیکـی در جادۀ شمشـتو )کمپ حزب اسـالمی( در سـال 
1۳65 درگذشـت. برخی هـا ایـن حادثـه را با روابـط پُرتنش 
سـید منصـور بـا رهبـری حـزب اسـالمی مرتبـط می داننـد.

 
3. صلح با عیسی خان ـ سال 1363 

از همـان اوایـل آغـاز جهـاد اکثریـت مناطـق درۀ غوربنـد 
قلمـرو حـزب اسـالمی حکمتیـار بـه حسـاب می آمـد، امـا 
منطقـۀ »آشـابه« کـه در مدخـل درۀ غوربنـد موقعیـت دارد، 
منطقـۀ جمعیـت اسـالمی بود که بالطبـع میان ایـن دو تنظیِم 
از گاهـی جنـگ و برخـورد نظامـی صـورت  رقیـب هـر 

می گرفـت و تلفـات زیـادی بـه بـار مـی آورد.
سـال 1۳6۳ برای اهالی و مجاهدین پنجشـیر از سـخت ترین 
سـال های دوران جهـان شـمرده می شـود. در 2۹ ثـور همین 
سـال هفتمیـن حملۀ قشـون اتحاد شـوروی بر درۀ پنجشـیر 
صـورت گرفـت و قبـل از آن تقریبـًا نـود و پنـج درصـد 
اهالـی پنجشـیر روسـتاهای خـود را از بیـِم شـدِت حمالت 
و اسـتعمال اسـلحۀ خطرنـاک ترک کـرده و به شـهر کابل و 
مناطـق همجـوار پنجشـیر در والیات بغـالن، تخـار، پروان، 
کاپیسـا و غیـره مهاجـر شـدند و تعـداد اندکـی از مجاهدین 
بـه غرض مراقبـت تحرکات قـوای شـوروی در منطقه باقی 

ماندند.
حمـالت تهاجمـی قـوای شـوروی تـا آخر ماه سـنبلۀ سـال 
1۳6۳ ادامـه یافـت و بعـد از آن روس هـا وضعیـت تدافعی 
اتخـاذ نمودنـد و در نتیجه فشـار جنگ بـر مجاهدین کاهش 
یافـت، امـا بدبختانـه فصل سـردی و زمسـتان زودتـر از راه 
رسـید، کوتل هـا را بـرف گرفـت و راه هـای اکماالتـی جبهه 
از همـه سـو مسـدود گردیـد. بـا اسـتفاده از کاهـش جنـگ 
فرماندهـان  بـا  آمرصاحـب خواسـت  زمسـتان،  موسـم  در 
حـزب اسـالمی غوربنـد کـه ادامـۀ تشـنج و برخـورد برای 
همـۀ طرف هـا پُرهزینـه بـود، صلح کند کـه البتـه فرماندهان 

حـزب اسـالمی غوربنـد نیـز ابـراز آماده گـی کـرده بودند.
حـزب اسـالمی حکمتیار در غوربند سـه فرمانده سرشـناس 
داشـت: اسـتاد عیسـی خان، آمـر والیتـی پـروان، سـارنوال 
سـیف الرحمان  و  پارسـا  سـرخ  قومانـدان  عبدالـرؤوف 
قومانـدان سـیاه گرد و شـینواری. دقیـق بـه یـادم نیسـت که 
در کـدام تاریـخ حرکـت کردیـم، امـا ایـن را به خاطـر دارم 
کـه چّلۀ زمسـتان بـود و بـرف کوه هـا و دره ها را پوشـانیده 
بـود. آمرصاحـب بـا جمعـی از مجاهدیـن کـه نویسـنده در 
از »درخینـج« در  بـود،  ایشـان  آن زمـان مسـوول مخابـرۀ 
قسـمت علیـا و سـمت نشـر درۀ پنجشـیر، حرکـت کردیم. 
قـوای دولتـی پایین تـر از خینـچ در منطقـۀ پیشـغور مسـتقر 

مـا  و  مـی داد  رخ  گه گاهـی  نامنظـم  عملیات هـای  و  بـود 
مجبـور بودیـم از کوتـل »جـوکار« بـه ولسـوالی حصـۀ دوم 
درۀ پنجشـیر عبـور کرده، خط سـیر بادقول، ملسـپه، پارنده، 
کرواشـی، چمالـورده، تـاواخ و شـتل را پیـش گرفتیم و بعد 
از چندیـن روز راه پیمایـی در کوه هـا و کوتل هـای پُربـرف 
بـه درۀ سـالنگ رسـیدیم. آمرصاحـب تـالش داشـت کـه 
شـوروی ها و رژیـم کابـل از آمدن ایشـان به سـالنگ اطالع 
)اسـتخبارات  کاجی بـی  کـه  نگذشـت  دیـری  امـا  نیابنـد، 
شـوروی( و خـاد از ورود آمرصاحـب بـه سـالنگ اطـالع 
یافتنـد و یـک روز بعـد قریۀ »هنروه« شـدیداً بمباران شـد و 
در اثـر آن یـک تعداد مردم به شـهادت رسـیدند و خانه های 
زیـادی ویـران شـد. بـه همیـن ترتیـب، تمـام قریه هایی که 
محـل اسـتقرار و یا گـذرگاه آمرصاحب بـود، مورد حمالت 

هوایـی قـرار گرفت.
محـل مالقـات توسـط قوماندان هـای حزب اسـالمی منطقۀ 
آشـابه تعییـن شـده بـود و برای رسـیدن بـدان باید شـاهراه 
سـالنگ را کـه همـواره تانک هـا و وسـایط جنگی شـوروی 
و دولـت در آن تـردد داشـتند، عبـور می کردیم که گذشـتن 
از ایـن شـاهراه خیلـی خطرنـاک بـود.  شـب هنگام از جـادۀ 
»گـرگ دره« سـپری  در  را  کردیـم و شـب  عبـور  سـالنگ 
نمودیـم و فـردای آن بـه منطقۀ »اورتی« رسـیدیم و روز بعد 
هـم از راه »شـغال کنده« وارد آشـابه شـدیم. اگرچـه فصـل 
زمسـتان بود، اما آشـابه نسـبت به درۀ پنجشـیر آب و هوای 

خوبـی داشـت و از آن حـظ بردیم.
بعـد از بحـث و گفت و گـوی زیـاد در مـورد محـل و زمـان 
مالقـات، اولیـن قریـۀ منطقۀ آشـابه بـه حیث محـل مالقات 
تعییـن شـد و از جملـه فرماندهـان حـزب، تنها عیسـی خان 
و سـیف الرحمان حاضـر بـه مذاکـره شـدند کـه مذاکـرات 
تـا صبـح ادامـه یافـت و دو طـرف بـه موافقاتـی دسـت 
یافتنـد، امـا ایـن دیـدار بـرای عیسـی خان وسـیف الرحمان 
مصیبت بـار شـد؛ چون سـارنوال رؤوف که رقیـب منطقه یی 
و درون تنظیمـی عیسـی خان و سـیف الرحمان بـه حسـاب 
می آمـد، مذاکـره و مالقات با احمدشـاه مسـعود را سـازش 
خوانـده و بـه بهانـۀ آن علیه ایـن دو نفر به جنـگ پرداخت 
درۀ  از  و سـیف الرحمان  عیسـی خان  نیروهـای  باالخـره  و 
غوربنـد رانـده شـدند و دیگـر جایی بـرای ایـن دو فرمانده 
در حـزب اسـالمی باقـی نماند. بنابریـن ناگزیر شـدند تا به 

اتحاد اسـالمی اسـتاد سـیاف پنـاه ببرند.
بـا  اسـالمی  حـزب  فرماندهـان  دیـدارِ  و  مصالحـه  آری، 
فرماندهانـی  نبـود.  ریسـک  از  خالـی  مسـعود  احمدشـاه 
کـه از ایـن فرمـول آگاه بودنـد و تـوان تحمـل ریسـک ها 
را نداشـتند، سـعی می کردنـد تـا از مذاکـره و مالقـات بـا 
احمدشـاه مسـعود طفره برونـد؛ زیرا پی آمد آن طاقت فرسـا 

قربانـی می طلبیـد. و  بـود 
غوربنـد  فرماندهـان  بـا  یک شـبه  مالقـات  انجـام  از  بعـد 
حزب اسـالمی، از آشـابه برگشـتیم و تا که به درۀ پنجشـیر 
رسـیدیم، زمسـتان پایان یافتـه بود. بهار خـاک و فضای دره 
را دگرگـون سـاخته بـود، امـا قرارگاه هـای جبهـۀ پنجشـیر 
روزگار بـدی داشـتند؛ زیـرا کوتل هـا و راه هـای اکماالتـی 
مسـدود بودنـد و تمـام مواد غذایی ذخیره شـده در زمسـتان 
بـه مصرف رسـیده بـود و مجاهدین در غذای خـود بیش تر 
بـه علف هـای کوهی تازه رسـیده اتکا داشـتند کـه این مورد 

داستان مسـتقلی دارد.
راه  از  در فصـل سـرما  آن هـم  زمسـتانی چندماهـه،  سـفر 
علیـای  قسـمت  از  پربـرف  کوتل هـای  و  بلنـد  کوه هـای 
پنجشـیر تـا بـه آشـابه و عکس آن در مسـیر دشـوار و عبور 
شـبانه از مقابـل پسـته های دشـمن و جـادۀ قیـر سـالنگ و 
خطـر حمـالت هوایـی روس ها و غیـره، همـه خطراتی بود 
کـه حیـات مسـعود را تهدید می کـرد. به یـاد دارم که در آن 
سـال بیـش از ده نفـر از مجاهدین پنجشـیر در اثر برف کوچ 
در همـان مسـیری کـه احمدشـاه مسـعود از خینچ به آشـابه 
رفتـه بـود، بـه شـهادت رسـیدند. همچنـان عبـور از سـرک 
قیـر سـالنگ همیشـه بـرای عابریـن پُرتلفات بـود، خصوصًا 
این که دسـتگاه اسـتخباراتی )K.G.B( و خاد )اسـتخبارات 

رژیـم نجیـب( در منطقـه خیلـی قـوی و پُرنفـوذ بودند.
بـه  را  جانـی  این همـه خطـرات  مسـعود  احمدشـاه  آری، 
هـدِف دسـت یابی بـه صلـح و قطـع جنـگ و خون ریـزی 
می پذیرفـت. امـا این کـه حـزب اسـالمی بـا آن فرماندهـان 

صلح جـو چـه معاملـه کـرد، بحـث دیگـری اسـت.

قهرمانی هاِی 
مسـعود  در  راه صلح

بخش دوم

خلیل الرحمن حنانی

آمــر صاحــب بــا یــک تعــداد از مجاهدیــن معیتــی خــود ـ من جملــه نویســنده ـ بــه خانــۀ ســید منصــور رفــت. در دور و بــر محــل 
ــا قیافه هــای خطرناکــی بــه مشــاهده می رســیدند. آمرصاحــب علی رغــم خطــرات جــدی، مذاکــرات  مردمــان عجیــب و غریــب ب
طوالنــی بــا ســید منصــور داشــت و بــه هــدِف خــود کــه ایجــاد روابــط دوســتی و دســت یابی بــه صلــح بــود، توفیــق یافــت و در 
نتیجــه ســید منصــور از دوســتان وفــادار احمدشــاه مســعود شــد؛ امــا مناســباتش بــا رهبــری حــزب بــا چالــش مواجــه گردیــد 
و باالخــره عرصــه بــرای منصــور در والیــت بغــالن تنــگ شــد و مجبــور گردیــد بــه پشــاور بــرود و در آن جــا متأســفانه در اثــر 
یــک حادثــۀ ترافیکــی در جــادۀ شمشــتو )کمــپ حــزب اســالمی( در ســال 1365 درگذشــت. برخی هــا ایــن حادثــه را بــا روابــط 

پُرتنــش ســید منصــور بــا رهبــری حــزب اســالمی مرتبــط می داننــد.
 3. صلح با عیسی خان ـ سال 1363 

ــۀ  ــا منطق ــد، ام ــاب می آم ــه حس ــار ب ــالمی حکمتی ــزب اس ــرو ح ــد قلم ــق درۀ غوربن ــت مناط ــاد اکثری ــاز جه ــل آغ ــان اوای از هم
»آشــابه« کــه در مدخــل درۀ غوربنــد موقعیــت دارد، منطقــۀ جمعیــت اســالمی بــود کــه بالطبــع میــان ایــن دو تنظیــِم رقیــب هــر 

از گاهــی جنــگ و برخــورد نظامــی صــورت می گرفــت و تلفــات زیــادی بــه بــار مــی آورد
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»شوروي جنگ را باخت«
مسـعود ایـن جملـه را زمانـي بـه زبـان آورد کـه 
ارتـش سـرخ در هفتمیـن حمله به پنجشـیر، در دام 
تنیـدۀ او افتـاد. ایـن قصـه شـنیدن دارد. یک طرف، 
جنـراالن و ارکان حـرِب بزرگ تریـن قـدرِت جهان 
 ۳2 جـواِن  دیگـر،  جانـب  از  و  ریخته انـد  برنامـه 
سـاله یی کـه در کوهپایه هـاي هندوکـش زاده شـده 

و هیـچ دانشـگاه نظامي یـی را ندیـده اسـت.
را  بزرگ تریـن حملـۀ خـود  و  هفتمیـن  شـوروي 
کـرد.  آغـاز   1۳6۳ حمـِل   21 در  پنجشـیر  بـاالي 
۳۰هـزار سـرباز، یک هـزار وسـیلۀ نقلیـه و زرهي ، 
6۰ جـت و ۳۰۰ فرونـد چرخبال، سـازوبرِگ ارتش 

مهاجـم را تشـکیل مـي داد.
مسـعود مي گویـد: مـن 2۴ روز قبل، از پـالِن حمله 
و چه گونه گـي اعـزام نیـرو و اهداِف آن آگاه شـدم، 
امـا چنیـن وانمـود کـردم کـه روس هـا را اجـازۀ 
حملـه نخواهـم داد و گام بـه گام مقاومـت خواهم 
کـرد. بـه ایـن منظـور در مناطقـي کـه قایـل رویت 
بـود، بـه سـاخِت سـنگر و اسـتحکامات پرداختـم. 
روس هـا از طریـق جواسـیِس خود مطلع شـدند که 
مـن قصـد مقاومـِت جـدي دارم.  2۳سـاعت قبـل 
از آغـاز حملـه، تمـام راه هـاي ورود به پنجشـیر را 
بسـتم. افـراد ارتباطـِي روس ها را زنداني سـاختم و 
هدایـت دادم تمام مردم پنجشـیر منطقـه را تخلیه و 
از گردنه هـا بـه والیـاِت هم جـوار مهاجـرت کننـد. 
آگاهـي  2۴سـاعته  تحـوالِت  ایـن  از  شـوروي ها 

 . فتند نیا
فـردا بامـدادان عملیـاِت گسـترده آغاز شـد. در گام 
نخسـت، ۳۰۰ چرخبـال در نقاط مرتفع در سراسـر 
درۀ پنجشـیر کوماندوهـاي روس را پاییـن کـرد تـا 

هیچ کـس امـکان فـرار از پنجشـیر را پیـدا نکنـد. 
سـپس 6۰ جـت تمام طـوِل دره و دره هـاي مجاور 
را بمبـاران کـرد. ایـن عملیـه سـه روز دوام یافت.

 مسـعود همچنـان کـه پنجشـیر را  از مـردم تخلیـه 
گـروه  سـه  نیـز  را  خـود  مجاهدیـن  بـود،  کـرده 
سـاخت. گـروه کوچکـي در قله هـا مترصـد احوال 
دره بودنـد؛ گروهـی در بیـرون ایـن حلقه بـه گونۀ 
سـومي  گـروه  و  بودنـد؛  جابه جـا  تقویـه  نیـروي 
بیـرون از پنجشـیر بـه عملیـات مي پرداختنـد تا هم 
روس هـا را در سـایر مناطـق مصروف سـازند و هم 
بـا اسـتفاده از مصروفیت ارتش سـرخ در پنجشـیر، 

دسـتاوردهایی داشـته باشـند.
مسـعود خـود شـخصًا در اندراب بـود و از آن جا از 
طریـق مخابـره و افراد مراقـِب خـود، وضعیت دره 
را زیر نظر داشـت. شـماري از خبرنـگاران نیز او را 
در احاطـه داشـتند تـا ببیننـد در جنگ سرنوشـت با 

شـوروي چه خواهـد کرد. 
روز سـومِ حملـه بـود کـه افـراد مترصِد مسـعود از 
طریـق مخابـره اطـالع دادنـد: روس هـا از قله هـا به 
طـرف دره پاییـن مي شـوند. خبرنـگار ایتالیایي یـی 
کـه در آن زمـان نزد مسـعود بود، در گـزارش خود 
مي نویسـد: مسـعود با شـنیدن ایـن خبـر، بي اختیار 
از جا برخاسـت و با شـادماني دسـت بر دسـت زد 
و بـا صـداي بلنـد گفت: شـوروي جنـگ را باخت!

این جـا تقابـل دو برنامـه اسـت؛ برنامـۀ شـوروي و 
جنـراالن ارتـش سـرخ و برنامۀ احمدشـاه مسـعود. 
باالخـره روس هـا بـا همـۀ محاسبات شـان،  بـه دامِ 
مسـعود افتادنـد و سـرافکنده و شکسـت خورده از 
پنجشـیر خـارج شـدند و همان زمان بـود که اعالن 
کردنـد: جنـگ در افغانسـتان بـه بن بسـت رسـیده 

ست. ا

باور ملي و نجاِت افغانستان از تجزيه 
در  کامـل  پیـروزي  از  آن کـه  از  پـس  شـوروي ها 
افغانسـتان  خواسـتند  شـدند،  ناامیـد  افغانسـتان 
را تجزیـه کننـد و شـمال افغانسـتان را بـه عنـوان 
یـک کمربنـد امنیتـي در اختیـار و زیـر نفـوذ خـود 
داشـته باشـند. به همین منظور، ملیشـه هاي دوسـتم 
و گروه هـاي سـتِم ملـي را اکمـال نمودنـد  تـا بـر 
شـمال کامـاًل مسـلط شـوند و ایـن برنامـه تحقـق 
یابـد. از جانبـي هـم ایـن برنامـه حرکـِت دیگـري 
بـود از جانـب شـوروي علیـه مسـعود و پایگاه هـا 
و منطقـۀ او. مسـعود تمـام سـال هاي 1۳6۹ و 7۰ 
را در مبـارزه بـا ایـن گروه هـا سـپري کـرد و طرح 
تجزیـه را منتفي سـاخت. این کارنامۀ عملي، نشـان 
مي دهـد کـه مسـعود در پرتـو تعالیـم اسـالمي، بـه 
نجـات مسـلمانان، به وحـدت ملي مردمِ افغانسـتان 

مي اندیشـید. افغانسـتان  یکپارچه گـي  بـه  و 

زماني كه نجیب مي گريد
ایـن رویـداد نیـز با نـگاه ملي و انسـاني و اسـالمِي 
احمدشـاه مسـعود پیونـد دارد کـه عظمـِت آن در 

مخیلـۀ کوتاه اندیشـان و تنگ نظـران نمی گنجــد.
کاکا جان محمـد کـه هنـوز بـه عنـوان شـاهد عیني 
دارد،  دراز  را  عمـرش  خداونـد  و  اسـت  زنـده 
مي گویـد: مـن میزبـان نجیـب در مرکـز ملـل متحد 
بـودم. روزهـا مي رفتـم، بـا او مي نشسـتم و قصـه 
در  مـن  کـردم:  قصـه  برایـش  روزي  مي کـردم. 
توپ خانـه وظیفه داشـتم. آن چه از پاکسـتان مي آمد 
بـه مـن تسـلیم داده مي شـد و مـن آن را بـه داخـِل 
جبهـه مي فرسـتادم. یـک مرتبـه 6۰ کارتـن کتـاب 
آمـد؛ کتابـي بـه نـام  »آیـا نجیـب را مي شناسـید؟« 
نوشـتۀ صدیـق راهـي. من پنـج کارتـِن آن را به آمر 
صاحـب روان کـردم. ایـن زمانـي بـود کـه حکـم  
اعـدام غیابـي مسـعود از طـرف دولت صادر شـده 
بـود. دو سـه روز بعـد کـه کارتن هـا برایـش رسـید، 
مخابـره کـرد و گفـت: کارتن هایـي را که بـراي من 
روان کـردي مي دانـي چیسـت. من گفتـم: نمي دانم 
)در حالـي کـه مي دانسـتم(. گفـت: چنـد کارتـن 
بـود. گفتـم: 6۰ کارتن بـود؛ 5 کارتن به شـما روان 
کـردم، 55 کارتـن مانـده اسـت. آمرصاحـب گفت: 
از جایـت مي خیـزي، یـک گیلـن  »همیـن لحظـه 
تیـل مي گیـري، همـه را آتـش مي زنـي و بـراي من 
دوبـاره اطمینان مي دهي. درسـت اسـت کـه نجیب 
مخالـِف ماسـت، امـا ایـن درسـت نیسـت کـه آي 
اس آي هـر ناسـزایي را بـه خانـه و خانـوادۀ یـک 
هموطـِن مـا بگویـد و مـا تحمـل کنیـم. وقتـي این 
قصـه را مي کـردم، متوجـه شـدم کـه نجیـب گریان 

مي کنـد«.
 شـاید گریـۀ نجیـب از ایـن بود کـه ما چـه کردیم 
و ایـن مـرد چـه کـرده. این نشـان مي دهـد آن هایي 
کـه بـا ذهنیت هـاي عصبیت بـار دربـارۀ او قضاوت 

مي کننـد، تا کـدام پیمانـه در خطا هسـتند.  

بزرگواري و جوان مردِي بي بديل
جلیـِل  سـنت  سـابقۀ  بـه  مسـعود  احمدشـاه 
نیـاکاِن ماسـت  جوان مـردي کـه میـراث خجسـتۀ 
و دسـتورهای اسـالمي، چنـان در برابـر دشـمنان و 
مخالفـان و قاتـالن، انسـاني و بزرگوارانـه برخـورد 
مي کـرد کـه تحسـین و تأییـد جهانـي را بـه همـراه 

مـی آورد:
- در یکـي از شـب هاي تابسـتان 1۳5۹ زمانـي کـه 
مسـعود در یـک جیـپ روسـي از منطقـه سـریچۀ 
پنجشـیر مي گذشـت، جوانـي از فاصلـۀ ۴متـري بر 
او فیـر کـرد. مرمـي خطـا رفـت. مسـعود از موتـر 
پاییـن شـد، تفنـگ را از دسـِت آن جـوان گرفـت 
و بـدون این کـه حتـا سـیلي یی بـه او بزنـد، گفـت: 
وطـن دار دسـتت مي لـرزد، خـوب نشـان زدن بلـد 

. نیستي
-  عبدالقـادر از سـوي روس هـا موظـف شـده بود 
در غذای مسـعود زهـر بیاندازد. مسـعود این برنامه 
را کشـف کـرد، امـا عبدالقـادر را بخشـید و چیزي 

. نگفت
- تمـام اسـراي روس، دولت نجیـب و طالبان را به 
نیکوتریـن شـیوه نگهـداري کـرد و حتا یـک تن را 
نکشـت. در دوران مقاومت داوود پنجشـیري رییس 
دفتـر مسـعود بـود و مکلف بـود وضعیـت زندانیان 
را نیـز زیـر نظـر داشـته باشـد. او مي گویـد: در آن 
زمـان زندانیـان را بـا مینـوي مشـخص و معیـاري 

غـذا مي دادیـم، در حالـي کـه مجاهدیـن حتـا نـان 
خشـک را بـه مشـکل مي یافتند.

بـه نگارنـده گفـت: نجیـب  بـاري در پنجشـیر   -
بـراي مـن احوال داده اسـت که بـدون بادیگارد هر 
جایـي کـه مـن بخواهـم، بـراي مذاکره مي آیـد. من 
بـه خنـده گفتـم: خـوب اسـت، نجیـب را بگیرید، 
مشـکل افغانسـتان حل مي گـردد. با جدیـت گفت: 
نـه او مي دانـد که وقتي مـن او را بخواهـم و او نزد 
مـن و در منطقـۀ مـن بیایـد، مصـون اسـت و به او 

خیانـت نمي شـود.
- روزي در مهمان خانـۀ نمبـر یـک وزیـر اکبرخان، 
یکـي از حاضـران گفـت: بـا یـک هجوم انسـاني با 
دو یـا سـه هـزار تلفـات مي شـود غـرب کابـل را 
تصفیـه کـرد. باید ایـن کار انجام شـود. آمرصاحب 
بـه طـرِف او دیـد و گفـت: بلي بـه شـرط آن که در 
بیـن آن  دو یـا سـه هزار نفـر خـودت و یـا پسـرت 
نیـز باشـد. بعـد بـه قهـر گفـت: جواناني که کشـته 
مي شـوند، علـف نیسـتند کـه در بهـار دیگـر بـاز 
بروینـد. اصـاًل نیـازي نیسـت کـه چنیـن عملیاتـي 

گیرد.  صـورت 
 عقب نشیني از كابل

افراد عادي همیشـه پیشـروي در جنگ ها را پیروزي 
مي داننـد؛ امـا نظریه پـردازان نظامي مي داننـد که در 
مواردي عقب نشـیني مهم تر از پیشـروي اسـت. یک 
عقب نشـیني به موقـع مي توانـد لشـکري را از مرگ 
و زواِل حتمـي نجات بخشـد. عقب نشـیني مسـعود 
از کابـل بـا آن که بدنامي شکسـت و مـوج تبلیغات 
منفـي را بـه همـراه داشـت و تصمیـم آسـاني نبود، 
بـا درنظر داشـت شـرایط حاکـم و نتایـج بعدي آن، 
یـک بـار دیگر نبوغ نظامي و سیاسـِي مسـعود را به 

نمایش گذاشـت:
- نیروهـاي مجاهدیـن بدون تلفات عقب نشسـتند 

و توانسـتند در مرحلـۀ دیگر تجدیـد نیرو کنند.
- مـردم کابل و افغانسـتان در نتیجـۀ تبلیغات غرب 
و پاکسـتان فریفتـۀ طالـب بودنـد و حتـا آن هـا را 
طالبـان  بایـد  مي خواندنـد.  نجـات  فرشـته هاي 
یـک بـار حاکـم مي شـدند تـا ماهیت شـان برمـال 

مي گشـت.
- جنبـش و گروه هـاي متحـد آن کـه عقـب جبهـۀ 
ترفنـد  نتیجـۀ  در  و  نمـوده  مسـدود  را  مسـعود 
پاکسـتان، طالبان را شـریک سیاسـي خود و مسعود 
درک  را  واقعیـت  بایـد  مي دانسـتند،  دشـمن  را 

مي کردنـد.
تنهـا و تنهـا عقب نشـیني مسـعود بـود کـه ماهیـت 
طالـب، حقانیـت دفـاِع او و خطـا و اشـتباه دیگران 
را هویـدا سـاخت. ایـن نبوغ مسـعود بود کـه تبلیغ 
و حمایـِت جهانـي از طالـب را در عمـل خنثا کرد. 

ایثار براي صلح
را  شـوروي  کـه  مـردي  صلـح  تأمیـن  به خاطـر 
شکسـته و کابـل را فتـح نمـوده اسـت، یـک سـال 
بعـد از پیـروزي در 1۰ ثـور 1۳72 بـه خواسـِت 
دفـاع  از وزارت  تأمیـن صلـح  بـراي  حکمتیـار و 
اسـتعفا داد. در رویـداد دیگـر براي صلح تا سـرحد 
ایثـارِ جـان پیـش رفت. در سـال 1۳7۳ تـک و تنها 
بـه قـرارگاه طالبان در میدان شـهر رفت. با شـناختي 
کـه امـروز از برنامۀ طالب و پاکسـتان داریم، نجات 
مسـعود را در آن مالقـات مي شـود یـک معجـزه و 

لطـف و عنایـِت آفریـده گار گفـت و بـس.
 قومانـدان قطـره کـه بـا مسـعود در آن سـفر بـود، 
مي گویـد: همـۀ بـزرگان طالـب جمـع شـده بودند. 
مسـعود بـا آن هـا نشسـت و شـروع به سـخن کرد. 

- خوب چه مي خواهید؟
- شریعت اسالمي تطبیق شود.

- بسـیار خـوب اسـت مـا هـم بـه همیـن منظـور 
مبـارزه کرده ایـم و کار مي کنیـم. بیاییـد شـریعت را 

مي کنیـم. تطبیـق 
- سالح تان را تسلیم کنید.

- سالح را به که تسلیم کنیم؟
- به طالبان کرام.

- این طالبان که هستند. ماهیت شان چیست؟
صحبـت در این زمینه ادامه داشـت. یکـي از طالبان 
از اتـاق مخابـره آمد و خطاب بـه آمرصاحب گفت:

- آمرصاحب ما زیر فشار هستیم.
آمرصاحـب موضـوع را درک کـرد و فوراً سـخن را 
تغییـر داد و گفـت: خـوب ما و شـما تفاهـم داریم. 
مي توانیـم بـه نتیجه برسـیم. بقیۀ صحبِت ما و شـما 
فـردا در چهارآسـیاب ادامـه پیـدا مي کنـد. آن جـا 
مسـایل را حـل مي کنیـم. آمـر ایـن را گفـت و از 
جـا برخاسـت و خداحافظـي کـرد. صالبت حضور 
و ارادۀ نیرومنـد احمدشـاه مسـعود بـه گونه یی بود 
کـه طالبـان بـراي یـک لحظـه ندانسـتند چـه کنند. 
تـا بـه خـود آمدند، مـا به سـرعت از منطقـه خارج 

شدیم. 

بــه  زمانــي  را  جملــه  ایــن  مســعود 
در  ســرخ  ارتــش  کــه  آورد  زبــان 
در  پنجشــیر،  بــه  حملــه  هفتمیــن 
قصــه  ایــن  افتــاد.  او  تنیــدۀ  دام 
جنــراالن  یک طــرف،  دارد.  شــنیدن 
قــدرِت  بزرگ تریــن  حــرِب  ارکان  و 
ــب  ــد و از جان ــه ریخته ان ــان برنام جه
دیگــر، جــواِن 32 ســاله یی کــه در 
ــده  ــش زاده ش ــاي هندوک کوهپایه ه
و هیــچ دانشــگاه نظامي یــی را ندیــده 

اســت.
بزرگ تریــن  و  هفتمیــن  شــوروي 
حملــۀ خــود را بــاالي پنجشــیر در 21 
حمــِل 1363 آغــاز کــرد. 30هــزار 
ســرباز، یک هــزار وســیلۀ نقلیــه و 
فرونــد   300 و  جــت   60  ، زرهــي 
ــم  ــش مهاج ــازوبرِگ ارت ــال، س چرخب

مــي داد. را تشــکیل 
مســعود مي گویــد: مــن 24 روز قبــل، 
ــزام  ــي اع ــه و چه گونه گ ــالِن حمل از پ
نیــرو و اهــداِف آن آگاه شــدم، امــا 
چنیــن وانمــود کــردم کــه روس هــا را 
ــه  ــم داد و گام ب ــه نخواه ــازۀ حمل اج

گام مقاومــت خواهــم کــرد

بخش نخستدکتور شمس الحق آریانفر

عت،  آمیـزه یـی از شجـا
نیت و تـدبیـر عقـال
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اعوذ باهلل من الشیطن الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نحمدو و نصلی علی رسول الکريم
هموطنان عزیز، برادران و خوهران گرمی؛ 
از هر کجایی که تشریف آورده اید، از پامیر 
از  بامیان،  تا  بلخ  از  هریرود،  وادی  تا  زیبا 
ننگرهار تا نورستان و از آمو دریا تا هیرمند 
جمع  همه  جمع  در  امروز  که  برادرانی  و 
و  برادران  و  وطنداران  همچنان  و  شدیم 
خواهرانی که از طریق رسانه ها ما را می بینند 
و کسانی که در قسمت های این کرۀ خاکی 
مهاجر  شده اند که بدون شک مقام هجرت 

در نزد اهلل کمتر از مجاهدت نیست. 
جهاد  فرماندهان  و  رهبران  کرام،  علمای 
استادان  روشنفکران،  متنفذین،  مقاومت،  و 
دانش آموزان،  دانشگاه ها،  و  مکاتب 
محاسن  بازرگانان،  کشاورزان،  کسبه کاران، 
کودکان  و  جوانان  زنان،  مردان،  سفیدان، 
و خانواده های عزیز شهدا که نور چشم و 
برکت و نعمت تک تک ما و  شما هستند، 

اسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته! 
قبل از اینکه صحبت کنم یادآوری می کنم، 
کم  آب  و  سوزان  آفتاب  است،  گرم  هوا 
سر  و  زیبا  درۀ  در  شما  و  ما  اما  است، 
محرم  دهۀ  در  داریم؛  قرار  پنجشیر  سبز 
به تمام مسلمین  که تسلیت عرض می کنم 
جهان، رسیدن عاشورا و تاسوعای حسینی، 
برای مسلمین جهان تسلیت عرض می کنم. 
درۀ  در  نیستیم  کربال  دشت  در  امروز  ما 
است؛  تحمل  قابل  انشااهلل  هستیم،  پنجشیر 
همچنین گرمای این آفتاب به اندازۀ آتشی 
که رهبر من و تو، قهرمان من و تو، پشتیبان 
به  باخت،  جان  بم  آن  آتش  در  تو،  و  من 
انشااهلل  نیست،  سوزنده  هم  بم  آن  اندازۀ 

تحملش را داریم. 
خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به 

دست خویش بنوشت!
جمع شدن امروز ما به خاطر نوشتن تقدیر 

خود و تعین سرنوشت ما است. 
و  مقاومت  و  به طالیه داران جهاد  درود  با 
رهبر  افراط گرایی،  و  تروریسم  با  مبارزه 
شهید پروفیسور برهان الدین ربانی، قهرمان 
ملی کشور  شهید احمدشاه مسعود، مرحوم 
استاد  شهید  فهیم،  قسیم  صاحب  مارشال 

آخند،  نقیب  مال  شهید  مزاری،  عبدالعلی 
سیدمصطفی  شهید  افضلی،  صفی اهلل  شهید 
شهید  غفورزی،  عبدالرحیم  شهید  کاظمی، 
سمنگانی  احمدخان  شهید  و  بیگ  مطلب 
این  ُگم نام  و  نشان دار  شهید  هزارها  و 
تک شان  تک  اسم  دارد  جا  که  بوم  و  مرز 
گرفته شود، اما به خاطر ضیقی وقت، درود 
عین  در  پاک شان.  روان های  به  می فرستم 
قسم  دشمن های  دیگر  بار  امروز  حال، 
و  خطرناک  حادثۀ  سرزمین،  این  خوردۀ 
با درود  المناک دیگر در کابل خلق کردند 
به روان شهدای حمالت تروریستی 1۸  و 
احترام  و  سالم  امروز،  صبح  تا  اخیر  سال 
با  نیروهای  آزادی  و  استقالل  پاسداران  به 
عزت و با غیرت نیروهای امنیتی ما که چون 
مجاهدان برای حفظ باورهای ملی و میهنی 
ما و شما و باورهای اسالمی ما و شما به 
حفاظت و صیانت از کیان مملکت ایستاده 
به کسانی  را  درود خود  و  هستند و سالم 
مبارزات  می فرستم که در طول چهل سال 
پای،  بدن شان؛  نصف  مردم  این  حق  بر 
دست، چشم و ...، از دست دادند، معلولیت 
را  مزدوری  و  اسارت  اما  کردند،  قبول  را 
قبول نکردند. به تمام این عزیزان برادران و 
خواهران عزیز که نشانه های از فداکاری و 
غیرت و غرور این ملت از غیرت غرور و 
نشان زندۀ از ظلم ظالمین، و فساد و فتنۀ به 
این این ملت هستند؛ به تک تک شان سالم 
این  در  حاضران  تمام  به  می کنم.  عرض 
اقسا  از  که  و خواهرانی  برادران  و  مجلس 
تعهد  پیمان،  تجدید  برای  کشور  این  نقاط 
دوباره، ایستاده گی دوباره و تعین سرنوشت 
تک  به  آورده اند،  تشریف  اینجا  در  دوباره 
خوش  می گویم،  آمدید  خوش  شما  تک 

آمدید صفا آوردید!  
هموطنان عزيز! 

با  وقتی امروز این جمعیت بزرگ و جمع 
عزت و غیرت و پُرشور را می بینم، مرا به 
یاد و خاطرات 1۸ سال پیش می برد که با 
هم در میان سیلی از اشک و غم با حضور 
از درد،  پُر  با  سنیۀ  مقاومت  رهبران جهاد 
رهبر خود را به دامن خاک سپردیم آن روز 

همۀ ما فریاد زدیم:
 ای خاک تیره دلبر ما را عزیز دارد

 این نور چشم ماست که در بر گرفته ای 
روز  آن  یاد  می بینم  را  شما  تمام  وقتی 
می افتم که هر چقدر برادران امنیتی کوشش 
می کردند که مردم را متفرق بسازند، خبرها 
و راپورهای سخت و خطرناکی می آمد که 
تصمیم  و  دارد  بمبارد  به  تصمیم  دشمنان 
اما  دارند،  بزرگ تر  و  المناک تر  حادثۀ  به 
زنده گی،  فکر  در  ثانیه یی  برای  هیچ کس 
می خواست  نبود،  تشنه گی  و  گرما  جان، 
و  رهبر  بی جان  جسم  به  بار  آخرین  برای 
قهرمان خود وداع کند. آن روز یک کودک 
دوازه ساله بودم که در کنار تک تک شما، 
آرزو ها، باورهای و آرمان های قهرمان ملی 
را در سینۀ خود نگه داشتیم و آن را به سینۀ 
دیگر  یک بار  اینجا  امروز  سپردیم.  خاک 
از  را  آرمان ها  آرزو ها،  آن  تا  شدیم  جمع 
سینۀ خود بیرون کنیم با هم شریک سازیم 
و توکل به پرودگار و حمایت مردم همان 
روز  آن  کنیم.  تعقب  را  آرزوها  و  آرمان ها 
از  با عظیمی  نگرانی و تشویش  با  ما  همۀ 
ما  همۀ  و  بودیم  نشسته  نظار  به  عزاداران 
بودیم  نگران  الشه  زیر  به  دست  اضطراب 
خاک  این  و  ملت  این  سرنوشت  خدا  که 
امروز  شد؟  خواهد  چه  قهرمان  این  بدون 
را سپاس گزار هستم که در همین  خداوند 
نقطه، در جوار مرقد همین قهرمان و شهید 
ما یک بار دیگر اینجا جمع شدیم و شهادت 
می گیریم که راه و آرمان قهرمان ملی نه تنها 
و  نشد  ُگم  نرفت،  بین  از  مدت  این  در 
محبوبیت خود را از دست نداد، محبوب تر، 
پُرره رو تر حتا فراتر از مرزها به بیرون رفت. 
الزم می دانم که پیش از آمدنم به بحث های 
خواهران  مهربانم،  و  عزیز  مادر  از  اصلی، 
عمه ها  و  خاله ها  و  ماماها  کاکاها،  عزیزم، 
و تمام خانواده که کانون خانوادۀ ما را گرم 
نگه داشته اند و نگذاشتن که سختی های نبود 
یک پدر برای فرزندانش سخت تمام شود، 
سالم های  و  کنم  تشکری  تک شان  تک  از 

گرم آنان را خدمت شما برسانم. 
هم سنگران  و  یاران  تمام  از  حال،  عین  در 
پدرم که جمع کثیرشان اینجا هستند، جمع 
هزار  و  سفرها  و  مشکالت  به خاطر  دیگر 
یک دلیل دیگر که می خواستند اینجا باشند، 
تالش ها  به خاطر  تک شان  تک  از  نشد،  اما 

کشور،  سیاسی  توسعۀ  و  سیاسی  نظام  در 
چه در مرکز و چه در الیات، چه در سکتور 
تالش  اپوزیسون  و  دولتی  چه  خصوصی، 
کردن و نقش سازنده داشتند، تشکری کنم: 

خانۀ تان آباد و یک دنیا سپاس! 
و  شدند  ایستاد  برادرانی  حال،  عین  در 
شما  مردمی  حرکت  از  را  خود  حمایت 
امروز  شان  تک  تک  از  کردند،  اعالم 
سپاس گزار هستم؛ به یاد دارم که سه سال 
دوستان  و  بزرگوار  صاحب  قانونی  قبل 
حرف شان  و  آوردند  تشریف  دیگر شان 
وحدت  نقطۀ  یک  باید  ما  که  بود  همین 
آرمان های  احیای  که  گفتند  و  کنیم  ایجاد 
ما  مردم  وصل  نقطۀ  و  محور  ملی  قهرمان 
است. به خاطر تعهد، و استمرار اهداف شان 
در همین محور از ایشان تشکر می کنم، خدا 
حفظ تان کند قانونی صاحب و سایر کسانی 

که حمایت کردند. 
در دو سه ماه گذشته، مشورت ها در والیت 
انجام  کوهدامن  و  پروان  کاپیسا،  پنجشیر، 
را  مشورت ها  این  دامنۀ  انشااهلل  که  شد 
و  می سازیم  گسترده تر  والیت ها  تمام  به 
جهاد  حوزۀ  حمایت  از  که  می دانم  الزم 
و  کنم  تشکر  در سراسر کشور  مقاومت  و 
ممنون  تعهدشان  و  ایستاده گی  از حمایت، 

هستم. 
پنجشیر این دژ تسخیر ناپذیر، خانۀ جهاد و 
مقاومت و خانۀ ملت با حضور شما امروز 
سرسبزتر و رنگارنگ تر شده است و یک بار 
دیگر حضور شما به این دژ تسخیر ناپذیر، 
باقی  انشااهلل  و  باقی مانده  ناپذیر  تسخیر 

بماند، خوش آمدید می گویم. 
هموطنان عزیزم!

حق  بر  مبارزات  از  سال  چهل  از  اضافه 
برابر تجاوزات مستقیم  ما و شما در  مردم 
و غیرمستقیم بیرونی ها می گذرد، چهل سال 
است که ملت ما در راه ایمان به خدا، آزادی، 
تمامیت  از  صیانت  و  دفاع  کشور،  عزت 
و  سیاسی  ثبات  اسالمی،  اعتدال  ارضی، 
نظام گرایی،  و  قانون مندی  ملی،  وحدت 
را  مبارزه  پود  و  تار  که  توسعه  و  عدالت 
تشکیل می داد، می گذرد. این را می خواهم 
به جرأت اعالم کنم که اهداف اعالم شده 
و  جهاد  و  ملی  قهرمان  مبارزۀ  پور  و  تار 

مقاومت ما را تشکیل می داد و امروز همین 
اهداف تار و پود مبارزۀ جدید ما را تشکیل 
جمع  می گوییم  وقتی  امروز  داد.  خواهد 
حزب،  هر  از  بزرگتر  هدف  این  شدیم، 
پنجشیر،  سمت  والیت،  طرف،  جریان، 
قندهار و ارزگان است. اینان کسانی هستند 
ثابت  با  مبارزه  سال  چهل  از  بیش  در  که 
پایدار باقی مانده اند. مایی که می گوییم جمع 
دنیا  که  روزهایی  تاریک ترین  در  شدیم 
حمالت  برابر  در  بود؛  گذاشته  تنها  را  ما 
ایستاد شده  ددمنشانۀ دشمنان قسم خوردۀ 
ملی،  متحد  جبهه  به نام  چتری  زیر  بودیم، 
و  وحدت  با  واحد  زعامت  و  هبری  به 
یک دلی و شجاعت در برابر تمام متجاوزین 
ایستاده بودیم، این ما همان ماهایی هستیم؛ 
اگر چه که هجده سال گذشته و در طول 
با  و  بهترین  توطیه ها  اثر  به  سال های  این 
حاشیه  به  تا  ملی  قهرمان  یاران  وفاترین 
و  ملی  بادرایت  شخصیت های  کشانیدن 
مردمی تا به سخره گرفتن فرایند انتخابات و 
مردم ساالری که یکی از اساسات نظام را ما 
تشکیل می دهد، می بینیم که با تمام توطیه ها 
این  تمام  با  است،  زنده  هنوز  مردم  داعیه 
گذشته  از  قوی تر  و  مصمم تر  ما  توطیه ها 
حمایت دختران و پسران این مملکت را با 
خود داریم که به هیچ چیزی کمتر از حق 

مسلم انسانی و اسالمی  راضی نیستند. 
هموطنان عزيزم!

جمع  مشخص  مسألۀ  چند  به خاطر  امروز 
با  پیمان  تجدید  ما  اول  بحث  شدیم، 
وحدت  تقویت  و  ملی  قهرمان  آرمان های 
و  مدت  این  طول  در  متأسفانه  که  ملی 
صدمه  شدت  به  اخیر  سال های  مخصوصًا 
و  جهاد  ارزش های  احیای  و  است  دیده 
آرمان های  شده ایم.  جمع  است،  مقاومت 
و  ساده  سلیس،  بسیار  کشور  ملی  قهرمان 
روان است و بارها آرمان های خود را با مردم 
خود و با دنیا شریک ساخته است. قهرمان 
ملی کشور آرزوی آزادی و آبادی کشور خود 
را داشت و ما و شما هم امروز پیمان می کنیم 
که در پی آزادی و آبادی کشور خود هستیم. 
او در پی ایجاد نظام معتدل اسالمی بود و ما 
نیز خواستار نظام معتدل اسالمی هستیم، او راه 

حل مشکالت... 

تجـدید پیمـان با آرمان هـای قهـرمان ملـی افغانستان
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وحدت  و  می دید  ملی  وحدت  در  کشور 
ما  می دید،  اجتماعی  عدالت  در  را  ملی 
خودت هم وحدت ملی یی را می خواهیم که 
در آن عدالت اجتماعی موجود باشد، بدون 
پذیر  امکان  ملی  وحدت  اجتماعی  عدالت 
متأسفانه در مدت 1۸ سال گذشته  نیست. 
اختالف های  دشمن   منافقت های  دلیل  به 
در میان حوزه و خانوادۀ جهاد و مقاومت 
جمع  تا  آمده ایم  امروز  است.  شده  ایجاد 
مردم،  بین  در  اتحاد  و  وصل  نقطۀ  شویم، 
مقاومت  و  جهاد   خانوادۀ  و  حوزه  ملت، 

ایجاد کنیم. 
در طی چهار دهۀ گذشته به دلیل دخالت های 
سیاست های  مختلف،  جنگ های  بیرونی، 
تفرقه انگیز وحدت ملی ما و شما به شدت 
پدرم  آرمان های  از  یکی  خورده،  ضربه 
احیای وحدت ملی این ملت بود، ما وعده 
با  خود  ملت  با  می کنیم  تعهد  و  می کنیم 
خدای خود و قهرمان ملی خود که در احیا 
باشیم،  کوشا  خود  ملی  وحدت  تقویت  و 
وحدت ملی را دلیل اصلی محرک پیشرفت 
کشور  این  موفقیت  و  ثبات  و  کشور  این 

می دانیم. 
مسألۀ دومی که امروز اینجا آمده ایم شریک 
وطنداران  است،  انتخابات  داستان  شویم، 
انتخابات، شفافیت  نتیجۀ  از  ما هم  عزیزم؛ 
داریم،  نگرانی  و  تشویش  آن  مدیریت  و 
متأسفانه چنانچه اطالعات می رساند، نتیجۀ 
تغییرات  و  تلقب ها  دست خوش  انتخابات 
اینجا  گوناگونی خواهد شد. یک بار دیگر 
و  رأی  به  خیانت  این  که  می کنیم  اعالم 
تصمیم مردم است. مردم خود حاکم تعین 
سرنوشت خود هستند با رأی و سرنوشت 
و  انتخابات  در  دخالت  نکنید.  بازی  مردم 
خیانت در رأی مردم باعث بی ثباتی کشور و 
بی  اعتمادی مردم به این روند ملی و ناکامی 
امیدوار  و  بود  مردم ساالری خواهد  پروسۀ 
این  شود.  جلوگیری  اتفاق  این  از  هستیم 
مدتی  در  بود  شما  مشورت  و  باور  حرف 
که جلسات مشورتی خود را با شما داشتیم: 
حوزۀ جهاد و مقاومت و هر کسی که پیرو 
برهان الدین  پروفیسور  شهید  رهبر  خط 
ربانی و قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه 
مسعود است و تمام شهدای دیگر، خواستار 
کاندیدای واحد، خط واحد و روایت واحد 
تمام  که  می دهم  قول  اینجا  من  و  هستند 
انجام  از شما  نماینده گی  به  تالش خود را 

می دهم. لطف تان است.
این ملت من است که دستان خویش را

 به گرد آفتاب کمر بند کرده است. 
کمربند  به  ما  دست  که  روزی  امید  به 
شود  کمربند  ملی  وحدت  برای  همدیگر 
و تا زمانی که این دست های برای انسجام 
و یک پارچه گی بر آرمان ها قهرمان ملی در 
باشد  شده  کمربند  هستم،  آرام گاه  جوار 

انشااهلل پیروزی از آن ماست. 
گپ سوم که در ارتباط به انتخابات داریم، 
وطن داران عزیز! هر وقتی ما از ایستاده گی 
وقت  آن  ما  برحق  تالش  از  ما،  برحق 
به  انتخابات  می شود،  ما  نصیب  شکست 
و  عزت  با  واقعی  صلح  نتیجۀ  در  ما  باور 
سرتاسری که مشارکت همگانی را مهیا کند 
فعلی  شرایط  در  انتخاباتی  و  می دانیم  بهتر 
به  مشورت  و  نمی دانیم  کشور  صالح  به 
تمام مردمان با عزت و دلسوز این است که 
فرصت طالیی که داستان صلح را به وجود 
نماینده گان  و  نماینده گی  اگر  است،  آورده 
می شود  باشند،  داشته  حضور  مردم  واقعی 
و  جنگ  اختتام  نتیجۀ  یک  به  منجر 
خون ریزی باشد. خواست و تشویق ما این 
این  و  کنند  همکاری  برای صلح  که  است 
فرصت را قربانی کمپاین انتخاباتی نسازند. 
ملت ما از خون ریزی، کشتار و قتل خسته 
شده است و خواستار پایان جنگ است و 
نشود  گرفته  اشتباه  این  اما  است.  صلح جو 
که ملت ما از مبارزۀ برحق قدمی به عقب 
نخواهند کشید. ما در صورت نیاز به مبارزۀ 

امنیتی  نیروهای  ادامه می دهیم در کنار  خو 
این  پدر خود  مثل  اما  ایستاد هستیم،  خود 
جنگ بوده که باالی تحمیل شده و دست ما 

به طرف دوستی دراز بوده است.    
حرف چهارم ما در ارتباط به صلح است، ما 
صلح را راه حل سیاسی و نیاز ملی می دانیم، 
ما در پی  نزاع نبودیم، چنانچه حرف قهرمان 
ملی و استاد شهید همۀ شهدای گران ارج 
این بود که جنگ باالی تحمیل شده است، 
ما هیچ وقت طرف  دار جنگ نبودیم و مبارزه 
وقت  هیچ  است،  بوده  دفاعی  ما  جهاد  و 
مدافع سرزمین  ما  نکردیم  و ظلمی  تجاوز 
که  بازهم  بودیم،  افغانستان  مظلوم  ملت  و 
جنگ باالی ما تحمیل شده بود، نمونه های 
بی شماری داریم از تالش های سران جهاد 
و مقاومت وجود دارد، به دلیل کمی وقت 
اشاره می کنم: یک؛ وقتی  آن  به سه تالش 
اختتام جنگ  برای  قهرمان ملی تالش کرد 
حزب اسالمی و دولت اسالمی. دو قهرمان 
ملی یکه و تنها بدون سالح و مسلح و بدون 
کمپ  به  مرکز  به  توپ  و  تانک  و  ارتش 
طالبان رفت به میدان شهر، فقط به یک نیت 

که دولت یکی، کشور یکی مردم یکی در 
ظاهر حرف اسالمی آنهم در قلب من یکی، 
در ظاهر حرف تو شریعت اسالمی در قلب 
من یکی، بیا که جنگ خاتمه بدهیم و برویم 
ما   مثال سومی  متأسفانه نشد،  اما  به صلح، 
خواهران و برداران؛ رهبر جهاد و مقاومت 
برهان الدین  استاد  پرفیسور  صلح  شهید 
در  که  صلح  عالی  شورای  رأس  در  ربانی 
از دست  همین راستا جان شیرین خود را 
و تا آخرین لحظه حرفش صلح بود صلح 
بَیَْن  »َفَأْصلُِحوا  که  بود  همین  کالمش  و  
هیچ کسی  بود.  همین  تالش شان  أََخَویُْکْم« 
نمی تواند تالش رهبران جهاد و مقاومت را 
صلح  راستای  در  متمادی  سالیان  طول  در 
نادیده  و صلح جویی و خیر و خیرخواهی 
را  با همت  و  غیرت  با  ملت  این  و  بگیرد 
متهم به جنگ ساالری کند، ما ملت صلح جو 
مبارزۀ  و  مبارز  هستیم در عین حال، ملت 

بر حق داریم. 
صلح  طرف دار  را  خود  که  حالی  عین  در 
به روند  اما نگرانی های در رابطه  می دانیم، 
صلح کنونی داریم، ما به دنبال صلح با عزت 
صاحب  قانونی  که  همان گونه یی  هستیم، 
آگاه  برادران  و  خواهران  کردند،  اعالم 
هستند که در دو سه هفتۀ گذشته تالش های 

از قانونی صاحب، سفیر صاحب احمدولی 
مسعود، ذوالفقار امید و سایر دوستان تالش 
کردند تا از حوزۀ جهاد مقاومت در رابطه 
اینجا  در  و  باشد  تصمیم  یک  صلح  به 
نماینده گان شما عزت مندان از صلح واقعی 

دفاع می کنند. 
تمام  خوشبختانه  زیاد،  تالش های  از  پس 
دوستم،  صاحب  جنرال  مانند  برادران 
و  هم فکر  را  دوستان  تمام  و  فرزندشان 
مقاوم یافتم و امیدوارم که آنان نماینده گی با 
عزتی از شما داشته باشند. از نظر ما صلح 
با عزت صلحی است که هیچ از  طرف های 
این که  دوم  و  نکنند  خطر  احساس  درگیر 
باشد.  جنگ  دایمی  پایان  به  منجر  صلح 
امیدوار هستیم و دعا می  کنیم اینگونه باشد. 
به  نباید هیچ گروهی سالح  قدم سوم،  در 
برای  صلح  از  پس  و  باشند  داشته  دست 
کنند،  استفاده  آن  از  خود  سیاسی  اهداف 
نیز  پایدار  صلح  خواهان  ما  حال  عین  در 
هستیم وطنداران؛ صلح پایدار حالت است 
که زمینۀ بحران زایی را خاتمه دهد؛ به نظر 
ما یکی از عوامل بحران در کشور ما ساختار 

متمرکز قدرت است تا زمانی که ما مشکل 
چند صد  معضل  این  و  کشور  در  ساختار 
سال کشور حل نکنیم، صلح به معنای ختم 
پیشرفت  معنای  به  اما  باشد،  شاید  جنگ 

افغانستان و ختم بحران نیست. 
همیشه  که  بوده  متمرکز  ساختار  ما  نظر  از 
سبب فساد، استبداد، بی ثباتی، عقب مانده گی 
این  است.  شده  جنگ  نهایت  در  و  فقر 
است،  بوده  مرگ  و  ارگ  ساختار  همیشه 
و  بوده  متمرکز  نقطه  یک  در  قدرت  چون 
طرف بازنده رفته به یک کشور دیگر و آمده 
از  و همیشه  داده   قرار  مورد هدف  طرف 
و  مرگ  ارگ  و سیاست  اختالفات  همین 
کشورهای بیرونی استفاده کرده و اختالفات 
ریشه  اینجا  در  وسیاسی  سمتی  قومی، 
دوانیده است. به نظر من بزرگترین دشمن 
و خطر برای مردم، ملت و آینده افغانستان 
ساختار متمرکر قدرت است. به گونۀ مثال 
می گویم تا عمق این فاجعه را درک کنید؛ 
بامیان،  و  قندهار  یا  پروان  پنجشیر،  در 
مکتبی  یک  که  نورستان  یا  فراه  بدخشان، 
رییس  یا  وزیر  والی،  آیا  می برد،  سیل  را 
آن  تعمیر  صالحیت  صدراعظم  یا  اجرایی 
و  ارگ  به  برود  باید  این  تمام  نخیر؛  دارد، 
تدارکات  در  مراحل  طی  یک سال  از  بعد 

آغاز  مکتب  باسازی  روند  دوباره  ملی، 
شود. شما نسل جوان کشور که بانیان آینده 
اینگونه سیستم  با  آیا  که  بسنجد  افغانستان 
تالش می شود یک شالی یا موتر کالن را از 
سوراخ سوزن بگذرانند، افغانستان پیشرفت 
می خواهد  عزتی  به  افغانستان  ایا  می کند؟ 
دست پیدا می کند؟ آیا یا این حالت معادن 
تخمین  که  بامیان  معدن  تنها  که  افغانستان 
می شود که بیش از 7۰۰ ملیارد دالر هزینه 
ارگ می رود و  به دست  امضا  با یک  دارد 
ثروت و قدرت را تقسیم می کند، به مردم 
در  هیچ،  می شود؟  چه  والیت  آن  مظلوم 
ما  بنابراین  می شود؛  هزینه  چه  توسعۀ 
باورمند به این هستیم که درصدی از منابع 
همان  خود  در  باید  والیت  هر  زمینی  زیر 
والیت نیز مصرف شود. این بود باور و فکر 
ما در در ارتباط به ساختار متمرکز و تمرکز 
ثروت و قدرت تا زمانی که این معضل حل 
نشود، هیچ معضل حل شود، جانبی است 
و فرصت صلح فرصت طالیی است برای 
مملکت  ریشه یی  و  تاریخی  مشکل  همین 
برهاند.  این گره کور  از  برای همیش و  را 
فکر  و  شود  بسته  تو  ما  کمر  که  زمانی 
سرنوشت خود را بکنیم، فکر ما این است 
انشااهلل با فکر تنوع زیبای قومی، زبانی، و 
فرهنگی، مردم ما مردم متحد یک پارچه با 

حقوق برابر شهروندی برخوردار از عدالت 
اجتماعی تبدیل خواهد شد. 

دو فکر ما همین است که روحیه جهاد و 
ما  حرکت  با  منسجم تر  نگرش  با  مقاومت 
نهادینه  ما  ملت  تاروپود  در  انشااهلل  و شما 
می شود و ما این را نهادینه می سازیم و در 
هماهنگی نیروهای با عزت امنیتی - دفاعی 
هر  مقابل  در  همیشه گی  بازدارندۀ  قوۀ  به 

تهدید مبدل می گردیم. 
حرف سوم، تمام خشت های که گذشت گان 
در برابر دفاع از این کشور گذاشته اند، روی 
شانه به شانه آینده را اعمار می کنیم و مردم 

خدمات بهتر از آن خواهند دید. 
غیرمتمرکز  نظام  ما؛  آخر  و  چهارم  حرف 
عادالنۀ  توزیع  و  اقوام  آن مشارکت  در  که 
متضمن  که  بود  خواهد  قدرت  و  ثروت 
ثبات اجتاعی - سیاسی، صلح پایدار، توسعه 
و پیشرفت کشور است و افغانستان مترقی 
با  ساخت  خواهد  مخدر  مواد  از  عاری  و 
تعادل  و  انسالک  بی طرفی و عدم  و  حفظ 
سکوی  به  ما  کشور  خارجی،  روابط  در 
تبدیل خواهد  منطقه و جهان  در  صمیمت 
شد که یک فصل نو در سیاست خارجی ما 

ایجاد خواهد شد. 
هموطنان عزیز و گرامی! 

را  شنیدید و در آخر خواسته  ما  نظریات 
چند من از شما دارم؛ 

شما  کسی  عنوان  به  فرزندتان،  عنوان  به   
اعتماد کردید و اعتماد می کنید که این راه 

ادامه یابد: 
و  معقولیت  است  این  من  عالقه مندی 
نظریات ما را پیش خود وزن بکنید، بیایید 
شویم  همراه  اعتماد  و  همدلی  فضای  در 
هستند،  ما  راه  چراغ  که  کرام  علمای  و 
تقاضای ما این است با حضور پُرشور خود 
و با مشورت و همکاری چراغ راه ما شوند. 
مجاهدان عزیز و مقاومت گران دلیر کشور، 
به  ساخته  منظم  ساخته،  منسجم  را  خود 
بخیر خود را وصل بکنیم که خطر در کمین 
بکنیم.  ابتدا  از  را  ما  انتهای  فکر  و  است 
را  کشورتان  از  دفاع  روحیه  عزیز  جوانان 
کشور  ملی  قهرمان  مشی  و  خط  به  متکی 
زنده ساخته و باور داشته بابازوی توان مند 
این  علما  و  مجاهدان  همکاری  با  خودتان 

خط مشی مشترکًا تعقب کنیم.
باور ما این است که جوهر آبادی کشور به 
چشم  جهان  افق های  در  ماست/  پای  زیر 
به  اعتماد  ببینیم،  خود  مکن،  گردان  طلب 
ملت خود ما به جوان خودما به مردم خودما 
به آینده خودما و علما و مجاهدین باعزت 

خودما باشد. 
دو  که  می خواهم  صراحت  به  خاتمه  در   
را  پدرم  آرمان  و  آرزو  کنم؛  تکرار  چیز 
آزادی، عدالت و بر قراری یک نظام معتدل 
بود به آن خود را باورمند می دانم و مسوول 

تعقب همین می کنم! 
پدرم به این باور بود که با اعتماد به همین 
بودند وطن  مجاهدان  که  مردم  نماینده گان 
را به دفاع بگیرد و به دفاع بنشیند، ما نیاز 
نداریم،  هیچ کسی  حضور  و  حمایت  به 
از  دفاع  به  مردم  به خدا و حمایت  اعتماد 
باور  هم  ما  و  می کند  کفایت  سرزمین  این 

مند هستیم.
نخست  قدم  مهم  قدم  دو  آستانۀ  در  ما 
راه حق  امام حسین »رض« شهید  شهادت 
از  یکی  ملی،  قهرمان  سنبله شهادت  و 1۸ 
داریم،  قرار  حسین،  امام  مکتب  شاگردان 
امروز تمام ما اقوام و مذاهب گوناگون، به 
نسبت این دو سوگواری عزا داری هستیم، 
از جوانان، دوستان و برادران خود خواهش 
نهایت  احترام شان  می کنم،  خواهش  اینجا 
به عزا داران این دو مناسبت داشته باشند، 
مسعود ادامۀ دهندۀ راه حسین است، مسعود 
جدای  و  علی  و  حسن  حسین،  از  جدای 
محمد »ص«  و  ابوبکر  و  عمر  و  عثمان  از 
نیست. خواست من از تمام جوانان به ویژه 
 1۸ روز  در  هلهله  و  شور  با  که  جوانانی 
خواهش  می پردازند،  داری  عزا  به  سنبله 
من این است: احترام، نظم و آرامش را در 
کاروان های  شان  کاروان های  بگیرند.  نظر 
خیر و آرامش باشد. کاروان هایشان کاروان 
باشد،کاروان هایشان  مسعود  و  حسین 
کاروان مردم و مجاهدان باشد، در همکاری 
نهادهای که محافل عزا داری را  بنیاد و  با 
نظم  احترام، اخالق و  نهایت  برپا می کنند، 
برای تان  شجاعانه  اینجا  بسازند.  نهادینه  را 
می گویم که در کابل به هیچگونه نشان دادن 
سالح قابل برای مردم، خورد و کالن کابل 
دفاع  در  کشور  قهرمان  خط  در  ما  نیست. 
با  قرار داریم  از مردم و خورد کالن هنوز 
حضور گستردۀ شما اعالن می کنیم که هر 
کسی این کار انجام می دهد، ازما نیست و 
در برابرش برخورد می شود. سالح ما را به 
به  را  خود  سالح  می گیریم،  دشمن  سینه 
دفاع از ملت در خط مقدم می گیریم، تفنگ 
و مرمی خود را به دفاع از این ملت مصرف 

می کنیم. 
خدایا تو آن کن که پایان کار 
تو خشنود باشی و ما رستگار 

نعرۀ تکبیر! 
اهلل اکبر 
اهلل اکبر 
اهلل اکبر 

وسالم علیکم و رحمت اهلل برکاتۀ 

تجدید پیمان با آرمان های قهرمان...
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

در فراینـِد »دولت سـازی« و گـذار بـه جامعـۀ 
در  چنـد  فرهنگـی  و  کثرت گـرا  و  قانون منـد 
کشـورهای »شـکننده« و گیرافتـاده در چرخـۀ 
از جنـگ و خشـونت و فسـاد، زورمنـدی و 
افغانـی اش  اصطـالح  بـه  یـا  ارباب سـاالری، 
بازدارنـدۀ  تفنگ به دسـتی  و  خان سـاالری 
مسـیر  و  توسـعه  فراینـد  بـه  گـذار  اساسـی 
دولت سـازی مدرن محسـوب می شـود. در این 
میـان افراد قانون شـکن کـه خـود را فراقانونی 
می پندارنـد و افـراد غاصب و زورگـو که دم و 
دسـتگاه خـود را از راه  زورگویـی و ُقلدرمآبی 
چالـش  و  فربـه  تهدیـد  زدنـد  فراچنـگ 
دسـت و پاگیر در ایـن فراینـد نگریده می شـود.
و  بـروک  لوتـار  کـه  اسـت  همین روزنـه  از   
میشـل اسـتیل نویسـنده گان کتـاب »دولت های 
و  زورمآبانـه  فرمان روایـی  شـکننده«، 
قانـون  برابـر  در  گردن کشـی  و  بی پروایـی 
دولت هـای  درشـِت  نمودارهـای  از  یکـی  را 

بـا  افـراد  می کنـد. چون کـه  قلـم داد  شـکننده 
در  بی بـاک  و  قلدرمنشـانه  و  نامشـروع  زور 
کـه  قانونـی  و  رسـمی  دولـت  قانـون؛  برابـر 
تنهـا مجـرای انحصـاری اعمـال زور مشـروع 
بـرای نظم دهـی جامعـه انسـانی می باشـد را به 
چالـش می کشـد و در رویارویـی دولت هـای 
قانون منـد و برآمـده از دل رأی اکثریـت قـرار 

 . می گیـرد
شـکل  گیری  نشـیب  و  فـراز  پُـر  تاریـخ  در 
دو  لشکرکشـی های  دل  از  افغانسـتان 
و  جنگ سـاالری   17 قـرن  قدرت بـزرگ 
قوماندان مآبـی یکـی از چالـش بزرگ سـد راه 
در  اسـت؛  بـوده  افغانسـتان  در  دولت سـازی 
واقـع قیبله نشـینی تـوأم با خشـونت و فرهنگ 
زورمآبـی در ایـن مدت مـردم افغانسـتان را از 
داشـتن یک دولـت  مدرن مبتنی بـر ارزش های 
قانون منـدی و مدرن باورانـه محـروم و این امر 
مهـم را بـرای باشـنده گان ایـن قسـمت از کرۀ 
خاکـی  غیرقابـل دسـت یافتنی کـرده اسـت. 
حـاال غنـی کـه خـود از فراینـد یـک انتخابات 

معامله گونـه و توافق ماننـد باپادرمیانـی امریـکا 
و قدرت هـای بیرونـی و یا به گفتـه رحمت اهلل 
پـول   از  وقـت  امنیـت  ملـی  رییـس  نیبـل 
سـازمان های امنیتـی و جاسوسـی و کارت های 
تقلبـی و دسـت های پنهانـی ایـن و آن به ارگ 
تکیه زده و بر کسـی ریاسـت یک دولت گرسنه 
لمیـده اسـت که فسادپیشـه ترین کشـور دنیا را 
در کنـار نامـش یـدک می کشـد و در ناامنـی 
و انتحـار شـهرۀ  آفاق کشـته و جسـد سـوختۀ 
تـا  بدخشـان  کوه پایه هـای  از  شـهروندانش 
دره هـای سـبز ننگرهار و سـرزمین حاصل خیز 
کنـدز و بغـالن نمایـان اسـت. در چنین حالت 
سـردرُگم و آشـفته نویـد »دولت سـازی« و نـه 
گفتـن بـه »زورمند و قانون شـکن« چون نسـیم 
بهـاری وادی هـای زمردگونۀ پنجشـیر بر دماغ 
فرح بخـش  و  خوش آینـده  شـهروندان  همـۀ 

ست. ا
تصـور ایـن  کـه قانونـی در افغانسـتان حاکـم 

شـود و دیگـر نتوانـد فـالن رهبـِر تفنـگ دار 
بـر یـک پیرمـرد هفتادسـاله هم تبـارش بنـا بـه 
دشـمنی های شـخصی تجـاوز کنـد و بهمـان 
و  جنـگ  از  کـه  جنگ سـاالر  تفنگ بدسـِت 
رسـیده  مقـام  ایـن  بـه  ُقلـدری  و  زورگیـری 
نتوانـد بـر گـردۀ مـردم سـوار شـود و فرهنگ 
قانونی منـدی و زورسـتیزی حکـم برآنـد حتـا 
بـرای زورمند مآب تریـن افـراد ایـن سـرزمین 

مطبـوع و محبـوب و پسـندیده اسـت. 
بعـد از بیرون رفـت ارتـش سـرخ و جنگ های 
و  جهـادی  تنظیم هـای  دورن گروهـی 
راکت پراکنی هـای  حکمت یـار کـه بـه گفتـۀ 
خـودش حتـا یـک آدم بی گنـاه را هـم نکشـته 
اسـت! غـرب در زیـر چتـر مبـارزه بـا تـرور 
دولـت   تـا  شـد  افغانسـتان  وارد  القاهـده  و 
قانون منـِد مبتنی بـر ارزش های جهانی بسـازد؛ 
پـروژۀ دولت سـازی که غـرب شـیرازه های آن 
را از نظریـات جـان الک و روسـو وام گرفتـه 
بـود در افغانسـتان ناکام  ماند و تریاک و فسـاد 
و روزمنـدی و قانون گریزی پاهایش را سسـت 

ایـن  شـاخه های  و  برگ هـا  کـرد.  بی جـان  و 
درخت نوشـگوفه را سـنگ های تفنگ سـاالران 
و قانون فـراری و ُقلـدری جهادیـان خشـکاند 
و  ایـن درخـت نورسـته در گرمـای سـوزان 
و  تکیـده  میلیـاردی  دزدی هـای  و  فسـادمالی 

شـد. پژمرده 
 حـاال بعـد از تقربیـًا دو دهـه مبـارزه بـرای 
و  سـخت  آن  بـه  رسـیدن  کـه  دولت سـازی 
دشـوار بـه نظـر می رسـد؛ اشـرف غنی شـعار 
»دولت سـازی« از گلـوی دولـت غیرقانونی اش 
زمزمـه می کنـد و مبـارزه بـا زورمنـدی را در 
گوش هـای خسـته از جنـگ مـردم افغانسـتان 
ایـن  اساسـی  پرسـش های  امـا  و  می نـوازد 
اسـت؛ آیـا کسـی  کـه از نتیجـۀ یـک فراینـد 
غیرقانونـی بـر کرسـی ریاسـت جمهوری یـک 
آینـده  در  می توانـد  تکیـه زده  گرسـنه  ملـت 
مردم سـا الر  ارزش هـای  بـر  مبتنـی  دولـت 
و  »قانون منـدی«  واژۀ  کـه  بسـازد  کارآمـد  و 

مبـارزه بـا »زورگـو« بـر کنگـرۀ اهـداف نقش 
تک روانـه  زمـام داری  در  آیـا  و  باشـد  بسـته 
رگه هـای  غنـی  پنج سـالۀ  انحصارمنشـانۀ  و 
بـا  مبـارزه  و  دولت سـازی  بـرای  تـالش  از 
می شـود؟ دیـده  قانون شـکنی  و  زورگویـی 

یکـی  کـه  قانون شـکن  و  زورگـو  بـا  مبـارزه 
بـه  دولت سـاز  انتخاباتـی  تیـم  شـعارهای  از 
رهبـری اشـرف غنـی هـم اسـت و غنـی بـا 
ژسـت روشن فکرمنشـانه آن را تبلیـغ می کنـد 
یکـی از اولویت هـای مهـم و بنیادیـن رسـیدن 
بـه یـک دولت مـدرن مبتنـی بـر قانون  اسـت؛ 
کـرده  رصـد  را  او  پنج سـالۀ  عمل کـرد  حـاال 
و از ذربیـن  اندیشـه بگذرانیـد. آیـا غنـی بـا 
زورگـو بـه جز مـواردی کـه در آن مفـاد خود 
را دنبـال  کـرده و بـا دیـد قوم گرایانه بـه قضیه 
زورمنـدی نـگاه کـرده؛ چـه کار بـرای برچیدن 
فرهنگ ناهنجـار »زورگویی« و »قانون شـکنی« 

اسـت؟ کرده 
پیش از وارد شـدن غنـی و نامزدی او به عنوان 
 2۰1۴ سـال  در  ریاسـت جمهوری  کاندیـدای 

بارهـا گفتـه بود کـه  عبدالرشـید دوسـتم یک 
جنایـت کار جنگی سـت و بایـد در دادگاه هـای 
از  شـود؛  کشـانیده  محاکمـه  بـه  بین المللـی 
و  می گذریـم  غنـی  ادعـا  ایـن  صحت وسـقم 
ادعـای  ایـن  اعتبارسـنجی  و  راسـت آزمایی 
حقوقـی را بـه دادگاه تاریـخ واگـذار می کنیـم. 
اصـل مسـأله ایـن کـه درسـت زمان کـه غنـی 
بـه معـاون نخسـت نیـاز داشـت و کسـی از 
و  هم یـاری  او  بـه  افغانسـتان  سیاسـت گران 
دوسـتم  نـزد  را  کـرزی  نکردنـد؛  هـم کاری 
فرسـتاد و او را در کنـار خود به عنـوان معاون 
نخسـت تیـم »تحـول و تـداوم« انتخـاب کرد. 
جـان کالم ایـن اسـت کـه اگـر دوسـتم کـه 
برایـان گلیـن ولیامـز تاریخ نـگار امریکایـی در 
دانشـگاه ماساچوسـت از او به عنـوان »آخرین 
جنگ سـاالر« یـاد کـرده بـود؛ یـک  جنایت کار 
جنگی سـت چـرا غنی با او معاملـه کرد و او را 
تا سـرحد معاونیت نخسـت ریاسـت جمهوری 

رسـانید و اگر نیسـت چـرا باید یـک آدم نظیر 
غنـی کـه خـود را »متفکـر دوم« جهـان لقـب 
داده اسـت بایـد اتهـام ببنـدد و بـه اصطـالح 

افغانـی اش »بـی خریطـه فیـر نماید«؟ 
آدم  یـک  گفتـۀ خـودش  بـه  کـه  کسـی  آیـا 
بـه  را  نسل کشـی  و  بـه جنایت جنگـی  متهـم 
عنـوان شـریک  قـدرت انتخـاب می کنـد امیـد 
او  از  »قانون شـکن«  بـا  مقابلـه  و  زورسـتیزی 
بعیـد بـه نظـر نمی رسـد؟ آیـا کسـی کـه آدم 
متهـم بـه پرونده هـای فسـادمالی را چـون از 
تیـم و از قبیلـۀ خـودش اسـت را  هم زمـان 
در رأس دو ادارۀ مهـم و اساسـی می گمـارد؛ 
حـرف و عملـش یک بـام و دو هـوا نیسـت؟ 
را  مـورد  صدهـا  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت 
می شـود فهرسـت کـرد تـا نشـان دهیـم که در 
طـول پنج سـال گذشـته همواره غنی بـا زورگو 
از  همیشـه  و  بـوده  هم دسـت  قانون شـکن  و 

آن هـا حمایـت کـرده اسـت.
از هم تبـاران  یکـی  پیـش   همیـن چنـد روز 
ارگ  در  شـبش  و  روز  کـه  غنـی  قبیله یـی 

می گـذرد و از هم نشـینان و هم رکابـان حلقـۀ 
وجـود  بـا  می شـود؛  شـمرده  ارگ  نزدیـک 
نداشـتن هیـچ موقـف رسـمی و دولتـی؛ وزیر 
و  گـوش  زیـر  در  ارگ  داخـل  در  را  کابینـه 
چنـد  بعـد  و  کـرد  توهیـن  غنـی  جلوچشـم 
مشـت و لگـد هـم نثـارش کـرد. آیـا بـدون 
هم دسـتی و عدم پشـتیبانی غنـی چنیـن ُقلدری 
آن هـم  معمولـی  آدم  یـک  قوماندان منشـی  و 
در داخـل ارگ ریاسـت جهمری قابـل تصـور 

اسـت؟
دیگـر  نمونـه  قصـاری  نظام الدیـن  پرونـدۀ 
او  اسـت.  زورمنـدان  و  ارگ  هم تبانـی  از 
قانون گریـزی،  راه گیـر،  جـرم  بـه  شـمال  از 
آدم کشـی و خانه پالی و تجاوز دسـت گیر شـد. 
کار  امنیتـی  نیروهـای  بـرای  او  دسـت گیری 
دشـوار بـود و بعـد از گرفتـاری او را شـکنجه 
کردنـد و حتـا سـخنگوی دوسـتم کـه در آن 
زمان قیصاری وابسـته به دوسـتم بود؛ نوشـت 
کـه قیصـاری را از جوزجـان تـا کابـل گاهـی 
از دروازۀ چرخ بـال ارتـش بـه بیـرون آویـزان 
کردنـد و او را در کابل سـخت با شـنکجه های 
مختلـف تنبـه اش کردند. در حقیقـت قیصاری 
تحـت  مناطـق  در  را  اتهامـات  ایـن  از  پـاره 

سـیطره اش انجـام داده بـود.
غنـی امـا با نادیـده گرفتن پیشـینۀ قیصـاری از 
او در برابـر دوسـتم اسـتفاده کـرد  هم زمـان با 
هـم کاری او بـار ارگ تمـام پرونده هـای او از 
دادگاه عالـی پـاک شـده و یک شـبه بـه عنوان 
قهرمـان ارگ بـر ضـد دوسـتم موقف خـود را 
اعـالم کرد و در سـخنرانی غیر منتظره؛ سـرباز 
جـان برکـف دوسـتم کـه مـردم چندیـن روز 
در خیابان هـا  غنـی  بنـد  از  رهایـی اش  بـرای 
آمدنـد؛ رهبـر قبلـی اش را تهدیـد جانـی کرده 
گفـت کـه افـراد او آماده اسـت تا برای کشـتن 
بزننـد؛  انتحـاری  حملـه  بـه  دسـت  دوسـتم 
حـال متهـم دیـروز از نـان ارگ می خـورد و 
بـا  کـه  اسـت  بهره منـد  دولتـی  مکانـات  از 
زورگـو و قانون شـکن معاملـه نمی کنـد. بعـد 
مردم افغانسـتان شـعار انتخاباتـی متفکر دوم را 
بپذیرنـد یـا عمل کـرد او را در دورۀ زمـام داری 

پنج سـاله اش؟ تک روانـۀ 
تیمـی کـه شـعارش دولت سـازی و مبـارزه بـا 
بـا  یک سـو  از  اسـت  قانون شـکن  و  زورگـو 
زرداد هم دسـت اسـت؛ متهـم و قانون گریـزی 
پرونده هـای  بین المللـی  دادگاه هـای  در  کـه 
در  روز  هـر  دیگـر،  سـوی  از  دارد  جنایـی 
رسـانه های تجـاری فریـاد می کشـد کـه مـا با 
زورگـو معاملـه نمی کنـم؛ چنیـن آدم در هرات 
بـا کامـران علی زایی یـک زورمنـد و زورگوی 
دیگـر کـه پرونده هـای حقوقـی اش هنـوز در 
دادگاه اسـت و پولیـس تـوان بازداشـت او را 
نـدارد و یـک سـرباز را پیـش چشـم هـزاران 
هراتـی و چشـم سـفید حکومت تیربـاران کرد 
سـفر  در  چشم سـفیدی  بـا  و  اسـت  هـم کار 
کمپاینـی هـرات کـه در پهلـوی غنـی نشسـته 
بـود درسـت زمانـی  کـه غنی صـدا  می کـرد ما 
»بـا زورگـو و قانون شـکن« معاملـه نمی کنیـم؛ 
علی زایی چک چک و همهمه سـر داده  و سـر 
خـود را بـا بروت هـای پامـش بـه نشـانۀ تایید 
بـاال و پاییـن می کـرد.  حاال این غنـی با زرداد، 
گل آغـا  و  علی زایـی  کامـران  لچـک،  اختـر 
شـیرزوی تهـداب یک دولـت مبتنی بـر قانون 
را در صـورت پیـروزی در انتخابات می گذارد 
و بـار زورمنـد و قانون شـکن مبـارزه می کنـد. 
حرفه یـی  کادرهـای  این هـا  حقیقـت  در 
می خواهـد  کـه  اسـت  تیمـی  هـواداران  و 
دولت بسـازد، دسـت زورگو را از پشـت ببندد 

و فسـاد را ریشـه کن کنـد. 
به قول شـاعر: این خیال اسـت و محال اسـت 

و جنون

آیا غنی با »زورگو« معامله نمی کند؟
ابومسلم خراسانی


