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چرا گروه های تروریستی 

و شبکه های تبهکار در ساحات 

مسکونی جا گرفته اند؟

آغوِش باِز »دولت ساز« 
به سـوی زورگویان و قـانون شکنان

23

درحالی که برگزاری انتخابات وارد شمارِش معکوس شده، 
چگونه حکومت می تواند امنیِت الزم را برای انجام این مهم 
فراهم کـند؛ آن هم حکومتی که چند روز است نتوانسته یک 
پایه ها و خطوط  محیِط امن برای استقرار و وصِل مجددِ 

برِق وارداتی در بغالن فراهم آورد؟... بی برقی سراسرِی این 
روزهای کابل، نمایانگرِ ناامنِی سراسری در افغانستان است 
و در یک چنین اوضاعی، بهترین حالتی که می توان برای 
انتخاباِت ششم میزان متصور بود، یک انتخاباِت چرتکه یی 

است؛ انتخاباتی محروم از همۀ لوازم و بایسته هاِی اساسی 
و پیشرفته که در آن تمامِ محاسبات با سرعت و دقِت پایین 
صورت می گیرد و هیچ اعتنایی هم به تبعاِت بحران زاِی خود 

نمی داشته باشد....

همزمان با تشدید جنگ و ناآرامی ها در 
از طرف های  نماینده گان  کشور مجلس 
درگیر می خواهد که با برقراری آتش بس 

و آغاز مذاکرات صلح موافقت کنند.
مجلس  دیروز  نشست  در  نماینده گان 
نماینده گان از تشدید جنگ و ناآرامی ها 
انتقاد  کشور  مختلف  والیت های  در 

کردند.
حل  راه  جنگ  که  کردند  تأکید  آنان، 
مشکالت افغانستان نیست و طالبان باید 
با توقف جنگ و آغاز مذاکرات مستقیم 
صلح با دولت افغانستان، دست از ادامۀ 

کشتن مردمان افغانستان بردارند.
مجلس  رییس  رحمانی  رحمان  میر 

نماینده گان نیز با اشاره به افزایش جنگ 
مردم  مبرم  نیاز  »صلح  در کشور گفت: 
این  به  رسیدن  برای  و  است  افغانستان 
هدف باید آتش بس فوری برقرار گردد.«
حکومت  و  طالبان  از  رحمانی  آقای 
از  جلوگیری  منظور  به  که  خواست 
و  کرده  اعالم  آتش بس  مردم،  کشتار 

مذاکرات مستقیم صلح را آغاز کنند.
منورشاه بهادری یکی از اعضای مجلس 
با اشاره به لغو مذاکرات صلح امریکا و 
امریکا می خواهیم  از  »ما  طالبان، گفت: 
که در مورد لغو مذاکرات صلح تجدید 
نظر کرده و با پیش شرط مذاکرات صلح 
با طالبان را دوباره آغاز کند و از طالبان 
آغاز  و  آتش بس  با  که  می خواهیم  نیز 
افغانستان  دولت  با  مستقیم  مذاکرات 

توافق کنند.«
که  کرد  نشان  خاطر  بهادری  آقای 
برخی  و  نیست  حل  راه  انتخابات 
قدرت  بقای  به خاطر  سیاسی  حلقات 

شان در برگزاری انتخابات تاکید دارند. 
کنونی،  شرایط  در  که  داد  هشدار  او 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
در  را  قبلی  انتخابات  از  بدتر  بحران 

کشور در پی خواهد داشت.
دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا هفته 
سرباز  یک  شدن  کشته  پی  در  گذشته 
انتحاری  در یک حمله  امریکایی  ارشد 
طالبان در کابل، مذاکرات صلح با طالبان 
را لغو اعالم کرد و بر تشدید حمالت 

بر مواضع این گروه تأکید کرد.
این  از  پیش  نیز  افغانستان  حکومت 
روند گفت وگوهای صلح  که  بود  گفته 
از  انتخابات  برگزاری  از  پس  طالبان  با 

سر گرفته خواهد شد.
زمان  به  شدن  نزدیک  با  همزمان 
برگزاری انتخابات، جنگ و نا آرامی ها 
نیز حکومت  و  یافته  افزایش  در کشور 
تشدید حمالت  پی  در  که  کرده  اعالم 
امریکا،  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
افزایش  بی پیشینه  حد  به  طالبان  تلفات 

یافته است.

صفحه 2

د افغانستان امنیتي ارګانونه وايي چې د ټاکنو د امنیت لپاره یې 

۷۲ زره پوځیان موظف کړي.

راتلونکي ولسمرش د  افغانان د خپل  اوونیو کې  نږدې دوو  په 

ټاکلو لپاره رای ورکوي.

دوی په تېرو ولسمرشیزو او پارملاين ټاکنو کې هم د خوښې 

وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د رس په بیه متام شول.

رای  د  چې  ورکوي  ډاډ  وار  دا  بیا  ادارې  امنیتي  افغانستان  د 

ورکوونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي 

او دوی هم بشپړ پالن ورته نیولی دی.

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نرصت رحیمي پرون 

یکشنبه په کابل کې یوه خربي کنفرانس ته وویل، څه باندې ۷۲ 

زره افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي.

تر  او  په ورځ  انتخاباتو  د  انتخاباتو مخکې  تر  هغه وویل چې 

انتخاباتو وروسته درېیو پړاوونو ته د ښه امنیت پالن جوړ شوی 

او تطبیق یې روان دی.

دی وایي: »زموږ اطمینان تاسو )ژورنالیستانو( ته د افغانستان 

خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمېسیون ته او قدرمنو کاندیدانو ته 

همدغه دی چې پولیس، دفاعي ځواک، کشف او استخبارات 

په  تر څو وکولی شو چې  استفاده وکړي،  امکاناتو  ټولو  له  به 

هغه شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمېسیون 

توقع ده او د کاندیدانو توقع ده، په هامغه شکل د دغې مهمې، 

ميل او تاریخي پروسې امنیت ونیسو، ۷۲ زره افغان امنیتي او 

دفاعي ځواکونه د انتخاباتو امنیت سايت.«

ښاغيل رحیمي وویل چې په دې رسبېره چې دا ۷۲ زره رستېري 

به په څو ورځو کې لومړۍ درجه احضارات پیل کړي، تر دېرش 

زرو نور اضايف پوځیان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل 

کېږي.

د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د دفاع وزارت 

الله احمدزي هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په  ویاند روح 

بېالبېلو والیتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي او د ده په 

خربه، له طالبانو یې زیاتې سیمې بېرته نیويل څو ګڼ خلک په 

انتخاباتو کې برخه واخيل.

د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم وویل چې د 

افغان ځواکونو له خوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس 

مواد والیتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه و ورته متوجې.

تررسه  امن  د  ټاکنو  د  وخت  داسې  ادارې  امنیتي  افغانستان  د 

کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تېرو څو ټاکنو کې هم د 

امنیت د نیولو خربې شوې وې، خو ګڼ افغان ملکیان د وسله 

والو طالبانو او نورو وسله والو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان 

شول.

تر ټولو وروستۍ ټاکنې د وليس جرګې وې چې تېر ۱۳۹۷ کال 

د میزان په ۲۷مه وشوې.

د همدې ټاکنو په ورځ د کورنیو چارو وزارت د اعالن له مخې 

افغان   ۵۲ پکې  چې  وو  کړي  بریدونه   ۲۰۰ نږدې  طالبانو 

ملکیان او پوځیان وژل شوي وو او ۱۲۵ نور ژوبل وو.

وايي  بیا  ډله  عدالت غوښتنې  د  لپاره  د خوندیتوب  ملکیانو  د 

چې د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنده نه ده چې دا وار 

ولسمرشیزې ټاکنې له ښه امنیته برخمنې وي.

د دې ډلې مرش عزیز احمد تسل د یکشنبې په شپه ازادي راډیو 

ته وویل: »حکومت باید په دغسې پالېسیو باندې کار وکړي رس 

له اوسه چې د انتخاباتو په ورځ باندې خلک او هغه کسان چې 

رایه استعاملوي، د هغوی رس وساتل يش، د هغوی ګوتې پرې 

نه يش او ژوند یې خوندي وي، هغوی په اسانه باندې خپلې 

رایې وکارولی يش، پخوا چې کوم امنیت تجربه شوی، نو موږ 

ډېر باور نه لرو چې د افغانستان حکومت به دومره وړتیا ولري 

چې هغه د انتخاباتو په ورځ د ولس ساتنه وکړي او هغه کسان 

چې رایه کاروي، هغه خوندي کړي.«

شااوخوا  د  هم  یې  کې  ټاکنو  تېرو  په  چې  طالبانو  والو  وسله 

۴۰۰ بریدونو د تررسه کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمرشیزو 

ډډه  ورکولو  رای  له  چې  کړی  ګواښ  ته  خلکو  اړه  په  ټاکنو 

وکړي.

دوی له انتخاباتو نږدې دوه میاشتې مخکې د اګست په شپږمه 

ویيل وو چې د ټاکنو مخه به نیيس او خپلو بریدونو ته به زور 

ورکوي.

مجلس خواستار برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات صلح شد

د کورنیو چارو وزارت: 

۷۲ زره پوځیـان د ټاکنـو 

د امنیت لپـاره مـوظف شـوي

ناامنـی، بـی برقـی و انتخـاباِت چـرتکه یـی

صفحه 6

نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد:

جامعـۀ جهـانی با قـاطعیت از انتخـابات 
ریاست جمهـوری افغـانستان حمـایت می کنـد



بـه ششـم میـزان، روز برگـزاری انتخابـات، زمـاِن 
زیـادی نمانـده؛ اما حضـور دسـته های انتخاباتی در 
صحنـۀ رقابـت زیـاد چشـم گیر و پُررنـگ بـه نظـر 
صلـح  گفت وگوهـای  ایـن،  از  پیـش  نمی رسـد. 
انتخابـات  برگـزاری  بـر  طالبـان  و  امریـکا  میـان 
سـایه انداختـه بـود و بسـیاری ها گمـان می بردنـد 
که شـاید انتخابـات در اولویت قرار نداشـته باشـد. 
ولـی از روزی کـه گفت وگوهای صلح متوقف شـد 
و امریـکا بـا کمـِک 29 میلیون دالرِی خـود به روند 
برگـزاری انتخابـاِت افغانسـتان بـه شـکلی حمایِت 
خـود از ایـن رونـد را بـه نمایـش گذاشـت؛ دیگـر 
بـرای اکثـر شـهرونداِن کشـور شـکی باقـی نمانـد 
کـه فعـاًل اولویـت گفت وگوهـای صلـح نـه، بـل 

برگـزاری انتخابـات اسـت. 
هرچنـد جامعـۀ جهانـی دیگـر آن توجـِه سـال های 
نخسـِت پـس از فروپاشـی طالبـان را بـه افغانسـتان 
نـدارد و ایـن موضـوع قابـل درک نیز هسـت، ولی 
بـا آن هـم هنـوز نقـش جامعـۀ جهانـی و متحــداِن 
سرنوشت سـازِ  مسـایِل  در  کشـور  بین المللـِی 
سیاسـی، مهـم بـه نظـر می رسـد. در همیـن بحـث 
انتخابـات اگـر جامعـۀ جهانـی کمک هـای الزمِ فنی 
و مالـی را دریـغ کنـد، ممکـن نیسـت کـه دولـت 
افغانسـتان موفـق بـه برگزاری آن شـود. شـاید ارگ 
بـه دالیـِل مشـخص از بودجـۀ ملـی بخواهـد ایـن 
رونـد را حمایـت کنـد، ولـی ایـن حمایـت بـدون 
شـک تأثیرهـای بسـیار منفـِی خـود را روی دیگـر 

می گـذارد.  به جـا  بخش هـا 
بـا  کـه  دارد  تـالش  حکومـت  حـال،  همیـن  در 
سـرکوب  بـرای  نظامـی  عملیات هـاِی  راه انـدازی 
مخالفـاِن مسـلح و به ویـژه طالبـان کـه بخش هـای 
وسـیعی از خـاِک کشـور را در کنتـرول دارنـد، این 
پیـام را بـه جامعـه بدهـد کـه نسـبت بـه امنیـِت 
انتخابـات زیـاد نگـران نباشـند. ولـی هنـوز امنیـِت 
انتخابـات در صـدرِ نگرانی هـای مـردم قـرار دارد. 
طالبـان کـه حـاال خـود را در میـدان گفت وگوهای 
می کننـد،  احسـاس  شکسـت خورده  صلـح 
می خواهنـد کـه بـا ضربـه زدن بـه رونـد انتخابـات 
ایـن شکسـت را جبران کننــد. گزارش هـای زیادی 

از والیت هـای شـمالی، جنوبی و شـرقِی افغانسـتان 
وجـود دارد کـه طالبـان تالش های فراوانـی را برای 
و شـرکت  انتخاباتـی  کارزارهـای  برگـزاری  عـدم 
مـردم در انتخابـات صـورت داده و مـردم را تهدید 
کرده انـد کـه نـه در کارزارهـای انتخاباتـی شـرکت 
کننـد و نـه هـم در انتخابـات؛ چـون ممکـن اسـت 
کـه بـا واکنـش سـخِت ایـن گـروه روبه رو شـوند. 
بسـیاری از گزارش گـران می گوینـد در مناطقـی که 
طالبـان انتخابـات را تحریم کرده اند، باشـنده گاِن آن 
مناطـق در هـراس به سـر می برنـد و تمایـل چندانی 
بـرای شـرکت در کمپاین های انتخاباتـی و انتخابات 

از خـود نشـان نمی دهنـد. 
بـه تبع این وضعیت، اکثر نامزدان ریاسـت جمهوری 
هـم نسـبت به برگـزاری انتخاباِت شـفاف و عادالنه 
کـه بتوانـد آرای مـردم را منعکـس کنـد، مشـکوک 
بـه نظـر می رسـند. اسـتفادۀ دو نامـزدی کـه فعـاًل 
دارنـد،  قـرار  حکومتـی  نخسـِت  سـمت های  در 
از امکانـات دولتـی بـه نفـع خـود، فضـای کمپایـن 
هـا را به شـدت متأثـر کـرده اسـت. آقایـان غنـی و 
عبـداهلل هرکـدام بـه نوبـۀ خـود از امکانـات دولتی 
چنـان اسـتفاده می برنـد کـه گویـی ایـن امکانات به 
همیـن منظـور در اختیارشـان قرار گرفته اسـت. در 
ایـن میـان، اسـتفاده دسـتۀ انتخاباتی »دولت سـاز« از 
امکانـات حکومتـی، گسـترده تر و بی رویه تر اسـت. 
ایـن دسـتۀ انتخاباتـی افـزون بـر این که بسـیاری از 
والیـان و مسـووالِن محلـی در والیت هـا را بـرای 
وادار کـردِن مـردم بـه پیوسـتن بـه ایـن دسـته در 
پول هـای  بی رویـۀ  مصـرف  از  گرفتـه،  اختیـار 
بیت المـال و امکانـاِت حکومتـی نیـز در این راسـتا 

نمـی ورزد. دریغ 
برگـزاری  بـر  عـالوه  روزهـا  ایـن  غنـی  آقـای   
کارزارهـای پُرمصـرف، از طریـق ویدیوکنفرانس هـا 
امـور  بـه  توحیـد کـه صرفـًا  از مرکـز  اسـتفاده  و 
امنیتـی اختصـاص دارد، تـالش دارد کـه در تبانی با 
بدنام تریـن افـراد محلی از زور و تهدیـِد آن ها برای 
پُـر کـردن صندوق هـای رای اسـتفاده کنـد. آقـای 
غنـی خـالِف شـعار اصلـِی انتخاباتـِی خـود کـه »با 
زورگـو و قانون شـکن سـازش نمی کنیـم«، عمـاًل با 

زورگوتریـن و قانون شـکن ترین فرماندهـان و افرادِ 
مسـلح و بدنـامِ محلـی سـازش کـرده و بـا تطمیـِع 
آن هـا می خواهـد کـه انتخابات شـش میـزان را یک 
بـارِ دیگـر بـه افتضـاح ملـی و جهانـی تبدیـل کند. 
بـرای آقـای غنـی و دسـتۀ انتخاباتـی اش، زورگو و 
قانون شـکن فقـط کسـانی انـد کـه نمی خواهنـد در 
کنـارِ آن ها باشـند. اگر هر فرد مجرم و قانون شـکنی 
بخواهـد از چتـر حمایتـِی آقای غنی مسـتفید شـود 
و بـه ایـن دسـته بپیوندد، آن فـرد دیگـر در قاموِس 
ایـن دسـتۀ انتخاباتی زورگـو و قانون شـکن خوانده 
نمی شـود. مـوارد و مثال هـای زیـادی از ایـن نـوع 
دارد  وجـود  کشـور  والیت هـای  تمـام  در  رفتـار 
و حتـا نیـاز نیسـت کـه بـه چنیـن افـرادی اشـاره 

گیرد.  صـورت 
آقـای غنـی کـه در عیـِن حال زمـام قدرِت سیاسـِی 
توطیه چینـی  بـا  دارد،  دسـت  در  نیـز  را  کشـور 
کـه  می کنـد  سـعی  فـراوان  زمینه سـازی هاِی  و 
میـان  در  انتخابـات  نامـزداِن  دیگـر  حضـور  از 
حامیان شـان جلوگیـری کنـد. او بـا ایجاد تشـویش 
در اذهـان عمومـی، عـدم هماهنگی هـای امنیتـی و 
رقبـاِی  کمپاین هـای  برگـزاری  از  تفرقه افکنـی، 
هیـچ  لحظـه،  همیـن  می کنـد.  جلوگیـری  خـود 
عقـِل سـالمی نمی پذیـرد کـه در افغانسـتان کمپایِن 
عادالنـه و برابرانـۀ انتخاباتـی وجـود دارد. آیـا در 
چنیـن وضعیـت و فضایـی، می تـوان از برگـزاری 
انتخابـاِت شـفاف و عادالنـه در افغانسـتان سـخن 

گفـت؟
از  بـه هـر شـکل و  آقـای غنـی کـه می خواهـد   
هـر راهِ ممکـن دوبـاره خـود را بـه قدرت سیاسـی 
برسـاند، نمی دانـد کـه در صـورت عـدم برگـزاری 
انتخابـاِت شـفاف و فراگیـر، چـه چیـزی در انتظـار 
افغانسـتان خواهـد بـود. آیـا او فکـر می کنـد کـه 
پیـروزی از راهِ تقلـب و فریب کاری باعث می شـود 
کـه او به آرامـی حکومـت کنـد؟ آیـا مـردم کشـور 
بـاز همچـون انتخابات هـای گذشـته، سـلطۀ یـک 
فـرد متقلب و بیمـار را خواهند پذیرفـت؛ فردی که 
تمـام هم وغمـش رسـیدن به قـدرت و بردِن کشـور 

بـه سـال های تبعیـض و بی عدالتـی اسـت؟      
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ــده،  ــی مان ــزان باق ــاِت ششــم می ــزاری انتخاب ــه برگ ــازده روز ب ی
ــاِی  ــادی از والیت ه ــمارِ زی ــی در ش ــگ و ناامن ــه جن درحالی ک
افغانســتان محســوس اســت و درســت بــر اثــِر همیــن ناامنی هــا، 
بــرِق یــازده والیــِت کشــور بــه شــموِل کابــل قطــع شــده اســت.

ــدارد  ــرق ن ــا ب ــش میلیونِی م ــِت ش ــه پایتخ ــود ک ــه روز می ش س
ــرِق  ــای ب ــدامِ پایه ه ــیم و انه ــِع س ــی، قط ــن بی برق ــل ای و دلی
ــده  ــالم ش ــتان اع ــه افغانس ــتان ب ــتان و ازبکس ــِی تاجیکس واردات
اســت. نبــود بــرق در پایتخــت، به تنهایــِی خــود می توانــد اوضــاع 
ناگــوار امنیتــِی افغانســتان و ضعــِف مفــرِط حکومــت در مقابلــه با 

ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــوادث را ب ح
تأمیــن انــرژی بــرق هماننــد ســایر خدمــات شــهری، حداقل نشــانۀ 
ــت و حکومــت شــمرده می شــود؛  ــداری و اســتقرارِ یــک دول پای
به نحــوی کــه حکومت هــا بــه ایــن امــر نــگاه اســتراتژیک 
ــژه  ــرژی در کالن شــهرها به وی ــن ان ــن، تأمی ــر ای ــزون ب ــد. اف دارن
پایتخت هایــی کــه بخــش بزرگــی از جمعیــِت یــک کشــور و نقاط 
ــا مشــروعیت و  ــد، مســاوی ب ــردی را در خــود جــای داده ان راهب
ــود،  ــت ش ــن ثاب ــالِف ای ــر خ ــه اگ ــت ک ــِی حکومت هاس کارای
ــه از دســت  ــزد جامع حکومت هــا مشــروعیت و کارایی شــان را ن

می دهنــد.
در مــورد حکومــِت فعلــی بایــد گفــت کــه اگــر مبنای مشــروعیت 
ــن  ــم، ای ــرار دهی ــی ق ــاِت عموم ــۀ خدم ــت و ارای ــن امنی را تأمی
حکومــت از مشــروعیت کامــاًل تهــی شــده و صرفــًا از روی 
ــر اســت کــه مــردم بازهــم  ــدۀ ناگوارت ــری و هــراس از آین ناگزی
ــی در  ــد. ناامن ــتناد می کنن ــه و اس ــی مراجع ــن حکومت ــه یک چنی ب
کشــور جــدا از مســالۀ جنــگ و تــرور، در عرصه هــای اقتصــادی 
ــان  ــد و حکومــت همچن ــداد می کن ــی بیـ و فرهنگــی و جامعه گان
ــگ و  ــده و فرهن ــز مان ــی، عاج ــد نظام ــت در بُع ــن امنی در تأمی
جامعــه و اقتصــاد را در تاقچــه نهــاده اســت. از همیــن رو تذکــِر 
ــدِت  ــه ش ــرد ک ــورت می گی ــر ص ــن منظ ــًا از ای ــی صرف بی برق
ــِی  ــن بی برق ــِث ای ــت، باع ــه حکوم ــان علی ــاِی طالب ــِگ نیروه جن
تقریبــًا سرتاســری شــده و ایــن ناامنــی و بی برقــی نیــز مصــادف 
ــزان  ــم می ــت جمهورِی شش ــات ریاس ــزاری انتخاب ــا برگ ــده ب ش
کــه نظــر بــه حــوادث و معــادالِت سیاســی یی کــه بــر افغانســتان 
گذشــته، می تــوان آن را حســاس ترین انتخابــات در هجــده ســاِل 

اخیــر کشــور خوانــد. 
ــن  ــزاری چنی ــه برگ ــی ک ــت: درحال ــن اس ــی ای ــش اساس پرس
ــت  ــه حکوم ــده، چگون ــوس ش ــمارِش معک ــی وارد ش انتخابات
ــند؛  ــم کـ ــم فراه ــن مه ــرای انجــام ای ــِت الزم را ب ــد امنی می توان
آن هــم حکومتــی کــه چنــد روز اســت نتوانســته یــک محیــِط امــن 
بــرای اســتقرار و وصــِل مجــددِ پایه هــا و خطــوط بــرِق وارداتــی 

ــم آورد؟ ــالن فراه در بغ
نمی تــوان  را  انتخابــات  امنیــِت  کــه  اســت  توضیــح  قابــل 
ارمغــان آورد و شــاهد  بــه  به یک بــاره در روز برگــزارِی آن 
ــود.  ــی ب ــای رای ده ــای صندوق ه ــردم در پ ــیدن هاِی م صف کش
ــۀ  ــر روحی ــان، ب ــد طالب ــگ و تهدی ــِش جن ــه آت مبرهــن اســت ک
ــوء  ــِر س ــای رای تأثی ــای صندوق ه ــور در پ ــت حض ــردم جه م
گذاشــته و بــرای محــِو چنیــن تأثیــری الزم اســت کــه حداقــل ده 
روز قبــل از برگــزاری انتخابــات، امنیــِت الزم در تمــام والیت هــا 
و زیرمجموعه هــای آن هــا و همــۀ مراکــز رای دهــی اســتقرار یابــد 
ــرون  ــه  بی ــد از خان ــرأت دهن ــود ج ــه خ ــج ب ــردم به تدری ــا م ت
شــوند و بــدون هــراس از انتقــام طالبــان، رای شــان را بــه صنــدوق  

ــد. بریزن
ــورِ  ــا حض ــور ی ــدم حض ــه ع ــط ب ــی، فق ــۀ ناامن ــًا دغدغ  یقین
ــود؛  ــه نمی ش ــای رای خالص ــای صندوق ه ــردم در پ ــِگ م کمرن
بلکــه ناامنــی زمینــۀ تقلــب آن هــم از نــوِع گوســفندی را فراهــم 
ــده  ــه رای دهن ــه ن ــی ک ــه در مناطق ــب ک ــن ترتی ــه ای ــی آورد. ب م
حاضــر می شــود و نــه ناظــران؛ زورمنــدان و دالالِن زیــادی یافــت 
می شــوند کــه در بــدل پــول، صندوق هــای رای را بــه نفــِع یــک 
ــه عبــارت دیگــر، در مناطــِق ناامــن  ــر کننــد. ب ــا چنــد نامــزد پُ ی
احتمــاالت و زمینه هــای زیــادی بــرای تقلــب و جعــل کاری 
ــه  ــات، رســیده گی ب وجــود دارد؛ وضعیتــی کــه در فــردای انتخاب
آن و تشــخیِص آرای ســره از ناســره بسیاردشــوار و حتــا ناممکــن 

می گــردد.
بی برقــی سراســرِی ایــن روزهــای کابــل، نمایانگــِر ناامنــِی 
سراســری در افغانســتان اســت و در یــک چنیــن اوضاعــی، بهترین 
ــور  ــزان متص ــم می ــاِت شش ــرای انتخاب ــوان ب ــه می ت ــی ک حالت
ــروم از  ــی مح ــت؛ انتخابات ــی اس ــاِت چرتکه ی ــک انتخاب ــود، ی ب
ــامِ  ــه در آن تم ــوازم و بایســته هاِی اساســی و پیشــرفته ک ــۀ ل هم
محاســبات بــا ســرعت و دقــِت پاییــن صــورت می گیــرد و هیــچ 

ــد. ــته باش ــود نمی داش ــران زاِی خ ــاِت بح ــه تبع ــم ب ــی ه اعتنای

ناامنـی، بـی برقـی 
و انتخـاباِت چـرتکه یـی

احمـد عمران

ِز »دولت ساز«  آغوِش با
شکنان یان و قـانون  ورگو به سـوی ز

آقای غنی این روزها عالوه بر برگزاری کارزارهای پُرمصرف، از طریق ویدیوکنفرانس ها و استفاده از 
مرکز توحید که صرفاً به امور امنیتی اختصاص دارد، تالش دارد که در تبانی با بدنام ترین افراد محلی، از 
زور و تهدیِد آن ها برای پُر کردن صندوق های رای استفاده کند. آقای غنی خالِف شعار اصلِی انتخاباتِی خود 
افراِد  و  قانون شکن ترین فرماندهان  و  با زورگوترین  عمالً  نمی کنیم«،  قانون شکن سازش  و  »با زورگو  که 
مسلح و بدناِم محلی سازش کرده و با تطمیِع آن ها می خواهد که انتخابات شش میزان را یک باِر دیگر به 
افتضاح ملی و جهانی تبدیل کند. برای آقای غنی و دستۀ انتخاباتی اش، زورگو و قانون شکن فقط کسانی 
اند که نمی خواهند در کناِر آن ها باشند. اگر هر فرد مجرم و قانون شکنی بخواهد از چتر حمایتِی آقای غنی 
مستفید شود و به این دسته بپیوندد، آن فرد دیگر در قاموِس این دستۀ انتخاباتی زورگو و قانون شکن 

خوانده نمی شود



پناهگاه های  اخیر  روزهای  در  ملی  امنیت  نیروهای 
و  پایتخت  قلب  در  را  تروریستی  گروه های  از  برخی 
در  بردند.  بین  از  و  شناسایی  مسکونی  خانه های  در 
و  جنگجویان  پناهگاه  یک  نیروها  این  مورد،  آخرین 
ناحیۀ هفدهم شهر کابل  را در  شورشیان گروه داعش 
شناسایی و طی عملیاتی، از بین بردند. دیده می شود که 
گروه های تروریستی از خانه های مسکونی در پایتخت 
به عنوان پناهگاه استفاده می کنند تا به آسانی شناسایی و 

تشخیص داده نشوند.
پیش از این، گروه های تروریستی در جنگ با نیروهای 
عنوان  به  مسکونی  خانه های  از  والیت ها،  در  امنیتی 
سنگر و سپر استفاده کرده اند. این کار در بسیاری موارد 
دسِت نیروهای امنیتی را برای تشدید عملیات بسته و 
در مواردی حتا به عقب نشینی وادار ساخته است. مردم 
گروه های  استراتژی  این  از  گذشته  سال های  در  عام 

شورشی بسیار آسیب دیده اند.
در  گروه ها  این  که  است  آن  از  حاکی  خبرها  اکنون 
انتقال  با  و  گرفته  کرایه  به  را  خانه هایی  نیز  پایتخت 
تجهیزات نظامی و مواد انفجاری در آن، خواهان فریفتن 
نیروهای امنیتی هستند. حضور و نفوذ این گروه ها در 
پایتخت، بدل به یک واقعیت بسیار تلخ و نگران کننده 
شده است. موردی که چند شب پیش در ناحیۀ هفدهم 
اتفاق افتاد، تازه نیست. پیش از این نیز امنیت ملی از 
شناسایی و ضبط خانه های پُر از تجهیزات نظامی و مواد 
خبر  تروریستی  مختلف  گروه های  به  مربوط  انفجاری 
داده است که در آن، افراد این گروه ها جابه جا شده و 
دست به اعمال تخریب کارانه و تروریستی در پایتخت 
که  داعش  شبکۀ  اعضای  از  تن  سه  از  یکی  می زدند. 
اخیراً از سوی امنیت ملی بازداشت شد، دکاندار یکی از 
مناطق نزدیک به فرماندهی پولیس کابل بود و در بسیار 

از حمالت در سطح پایتخت دست داشت.

برای  ملی  امنیت  ویژۀ  نیروهای  عملکرد  و  عملیات 
قابل  و  قناعت بخش  حدودی  تا  خانه ها  این  شناسایی 
جدی  بسیار  نگرانی  با  پرسش  این  اما  بوده،  ستایش 
همچنان مطرح و پابر جا است که گروه های تروریستی 
این همه تجهیزات نظامی و مواد منفجره را از کدام مجرا 
گفته می شد  این  از  پیش  می کنند؟  پایتخت  قلب  وارد 
از  هم روزه  را  انفجاری  مواد  تروریستی  گروه های  که 
افغانستان  وارد  مرزها  بیروِن  از  و  همسایه  کشورهای 
و  گدام ها  که  می دهد  نشان  اخیر  شواهد  اما  می کنند، 
انبارخانه های مواد منفجره و تجهیزات نظامی گروه های 
دارد.  هم وجود  پایتخت  مسکونی  مناطق  در  شورشی 
حتمًا منفذی در شهر کابل وجود دارد که افراد شورشی 
می کنند  رفت وآمد  پایتخت  به  نگرانی  بدون  و  آزادانه 
منفذهای  باید  امنیتی  نیروهای  می دهند.  انتقال  مواد  و 
گروه های تروریستی در شهر کابل را نیز شناسایی کنند 
و ببندند. از طریق افرادی که از این خانه های بازداشت 
می شوند، بسیار به خوبی می توان به این منفذها رسید. 
نیروهای امنیتی از طریق افراد بازداشت شدۀ گروه های 
شورشی باید به منفذهای تهدیِد شهر کابل دست یابند 
و تدابیر و استراتژی برای مسدود کردن آن روی دست 
گیرند. بدون مسدود کردن راه های نفوذ مخرب به شهر 
کشف  و  عملیات  با  نمی توانند  امنیتی  نهادهای  کابل، 
و ضبط خانه هایی که از آن به عنوان پناهگاه و پایگاه 

استفاده می شود، در پایتخت تأمین امنیت کنند.
تبهکار،  گروه های  تروریستی،  گروه های  کنار  در 
قاچاق بران و گروه های جرمی نیز از خانه های مسکونی 
می کنند.  استفاده  مخفی گاه  عنوان  به  پایتخت  در 
نشان  عملیات های شان  از  امنیتی  نهادهای  گزارش های 
قلب  در  نیز  جرمی  و  تبهکار  گروه های  که  می دهد 
عام،  مردم  مسکونی  خانه های  کنار  در  و  پایتخت 
کار  به عنوان مخفی گاه  آن،  از  و  خانه کرایه می گیرند 

می گیرند و دست به جرم و جنایت می زنند. الزم است 
از خود تحرک  نیز  این قسمت  امنیتی در  نیروهای  که 

بیشتر نشان دهد.
استفادۀ  مهار  و  شناسایی  در  که  چیزی  میان،  این  در 
مهم  مسکونی  خانه های  از  تروریستی  گروه های  سوء 
و حیاتی ست، مسوولیت پذیری شهروندان و همکاری 
با  گذر  وکالی  و  رهنماها  دفترهای  محل،  مردم 
از  اطالع دهی  و  شناسایی  قسمت  در  امنیتی  نیروهای 
خانه ها و گشت وگذار افراد مشکوک به نهادهای امنیتی 
بسیار  مسوولیت  قسمت  این  در  محل  مردم  است. 
در  معامالت  رهنمای  دفترهای  و  گذر  وکالی  دارند. 
کرایه گیرنده  کیستی  و  شناسایی  مواظِب  باید  محالت 
ملی  امنیت  باشند.  محل شان  خانه های  اجاره گیرندۀ  یا 
نیز از شهروندان خواسته است تا از افراد و خانه های 

نهاد خبر دهند.  این  به  مشکوک در گذر و منطقۀشان 
امنیتی بسیار سهل  نهادهای  به  راه های وصل و تماس 
و آسان است. نیروهای امنیتی راه های مختلفی را برای 
کرده  معرفی  مردم  به  نهادهای  این  با  مردم  همکاری 
را  خود  با  مردم  همکاری  راه  امنیتی  نهادهای  است. 
بسیار باز گذاشته اند. شماره های تماس به این نهادها 
رایگان است و هر شهروند با استفاده از تلفن  همراهش 
می تواند از موارد مشکوک در محل شان به این نهادها 
اطالع دهند. نیروهای امنیتی هویت کسانی که برای شان 
می دارد.  نگه  و محفوظ  پوشیده  نیز  را  می دهند  اطالع 
هویت اطالع دهنده در نهادهای امنیتی پوشیده می ماند 
ندارد.  را  آن  کردن  بیرون  حق  کسی  هیچ وجه  به  و 
همکاری شهروندان با نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت 

شهر واجبی است.
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دونالـد ترمـپ، رییس جمهـوری امریـکا در هشـتم ماه 
سـپتامبر سـال جاری میـالدی روند گفت وگـو با گروه  

طالبـان را متوقـف کرد. 
رونـد مذاکـرات میـان امریـکا و طالبـان توسـط زلمی 
خلیـل زاد نزدیـک بـه 9 مـاه پیـش آغـاز یافتـه بـود و 
طالبـان و امریـکا در ایـن مدت 9 دور بـا هم گفت وگو 

کردند.
وزارت  نماینـدۀ خـاص  عنـوان  بـه  زلمـی خلیـل زاد 
دوحـه  در  دور   9 امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  خارجـۀ 
مرکـز قطـر بـا طالبـان، روی چهـار موضـوع عمـده؛ 
تضمیـن امنیتـی از خـاک افغانسـتان، قطـع رابطـه بـا 
و  آتش بـس  القاعـده،  ماننـد  تروریسـتی  گروه هـای 
آغـاز گفت وگوهـای »بین االفغانـی« گفت وگـو کردنـد. 
خلیل زاد در 31 آگسـت در حسـاب توییترش نگاشـت 
کـه رونـد مذاکـرات نهایی شـده و برای مشـورت به با 

سـران حکومـت و حـدت ملـی بـه کابـل می آیـد. 
 امـا ایـن رونـد در دقیقۀ 90 به تحولی بـزرگ از طرف 
رییس جمهـوری امریـکا مواجـه شـد یـا بـه عبـارت 
سـاده؛ در دقیقـه 90 نزدیـک بـه 9 مـاه تـالش زلمـی 
خلیـل زاد بـرای توافـق میـان امریـکا - طالبان بـه نقطۀ 

بازگشـت.  صفر 
زلمـی خلیـل زاد از آغـاز گفت وگـو بـا گـروه طالبان تا 
زمانـی کـه ایـن رونـد از طرف ترمـپ لغو اعالم شـد، 
از بهبـود مذاکـرات و نزدیـک شـدن بـه توافـق نهایـی 
صلـح خوش بیـن بـه نظـر می رسـید. آقـای خلیـل زاد 
کـه بـه صـورت معمـول جزییـات مذاکـرات بـا گروه 
طالبـان را از  طریـق توییتـر خـود همگانـی می کرد، در 
آخریـن توییت خود در 31 ما آگسـت کـه آخرین دور 
مذاکـرات با گـروه طالبـان را انجام داده بود، نگاشـت: 
مـا در آسـتانۀ یـک توافقـی هسـتیم کـه خشـونت را 
کاهـش داده و راه را بـرای مردمـان افغانسـتان خواهـد 
گشـود تـا بـرای مذاکـرات بـر یـک صلـح بـا عـزت 
پایـدار و یـک افغانسـتان متحـد و بـا اقتـدار کـه برای 
امریـکا و متحدانـش و سـایر کشـورها تهدیـد نباشـد، 
باهـم بنشـینند. امـا ظاهراً دیده می شـود که پـس از 31 

آگسـت آقـای خلیـل زاد توییتـی نکرده اسـت. 
ایـن می توانـد دو مفهـوم را پیش بین باشـد؛ تالش های 
چنـد ماهـه خلیـل زاد بـرای کشـانیدن طالبـان بـه میـز 
گفت وگوهـای  آغـاز  و  امریـکا  بـا  توافـق  مذاکـره، 
داخلـی، ظاهراً فرجـام بدون نتیجه داشـت. البد طالبان 

بـرای گرفتـن امتیـازات بیشـتر بـا نگـرش متناقـض با 
خلیـل زاد عمـل کردند، از یک طـرف در میـز مذاکره با 
امریـکا نشسـته روی گرفتن امتیازات و شـریک شـدن 
بـه قـدرت در حکومتی که بـه حمایت امریکا ایسـتاده 
امنیتـی،  نیروهـای  طرفـی  از  و  می زدنـد  چانـه  بـود، 
افـراد ملکـی و حتا سـربازان ایـاالت متحـدۀ امریکا که 
بـه حمایـت چنیـن حکومـت در ایـن کشـور حضـور 
داشـتند را مـورد هـدف و حمـالت تروریسـتی قـرار 

می دادنـد. 
نکتـۀ دوم؛ بحـث نـگاه ابـزاری طالبـان بـه حمـالت 
تروریسـتی و فشـار وارد کـردن برای گرفتـن امتیازات 
بیشـتر در میـز مذاکـره بـوده اسـت. طالبـان به اندیشـه 
ایـن  که بـا افزایش حمالت تروریسـتی باالی حکومت 
در مرکـز و والیت هـای می تواننـد بـه امتیـازات بیشـتر 
در میـز مذاکـره بـه دسـت یابنـد، در لحظـات پایانـی 

مذاکـرات حمالت خـود را افزایش دادنـد که در نتیجه 
حملـۀ یـک موتـر بـم در سـاحۀ شـش درک کابـل در 
14 سـپتامبر 1 سـرباز ارشـد امریکایـی و 11 تـن دیگر 
کشـته  شـدند، حمله یـی کـه سـبب لغـو مذاکـرت بـا 

شـد.  طالبان 
دونالـد ترمـپ پـس از اعـالم لغو مذاکـرات بـا طالبان 
گفـت که طالبـان اشـتباه تاریخی را مرتکب شـده اند و 

نمی داننـد کـه چگونـه آن را جبـران کنند.
همچنـان دونالـد ترمـپ گفـت کـه کشـتن 1 سـرباز 
امریکایـی و 11 فـرد بی گنـاه دیگـر مفکـورۀ خوبـی 
نبـوده اسـت. به رغـم این  که حملۀ 14 سـپتامبر شـگرد 
منفـی از امریـکا در رابطـه بـه مذاکـرات بـا طالبـان را 
کـه  نظـر می رسـد  بـه  نمایـش گذاشـت؛ ظاهـراً  بـه 
افـکار عمومـی در ایـاالت متحـدۀ امریـکا نیـز بـرای 
پذیـرش طالبـان و امضـای توافق نامـۀ صلـح بـا ایـن 

گـروه آمـاده نبـوده اسـت. گزارشـی کـه در روزهـای 
نخسـت ماه سـپتامبر در اتالنتیک کانسـل منتشـر شـد؛ 
ماننـد  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  ارشـد  دیپلومات هـای 
رایان کراکـر، جمیـس گنگهـام، رونالـد نیومـن و ... که 
پیـش از سـال 2014 در افغانسـتان بـه عنـوان سـفیر 
خدمـت کـرده بودنـد، مخالفـت خـود را بـا امضـای 

توافق نامـه بـا طالبـان اعـالم کردنـد.
امـا در آخریـن لحظـات سـفر خلیـل زاد بـه کابـل کـه 
متـن توافق نامـه را بـه سـران حکومـت وحـدت ملـی 
نشـان داد، نسـبت بـه نهایـی شـدن توافق نامـۀ صلـح 
خوش بینـی عجیـب داشـت، ولـی نمی دانسـت که یک 
توییت هـای خلیـل زاد،  فرجـام  در  ترمـپ  از  توییتـی 

زحمـات چنـد ماهـه اش را بـه بـاد می دهـد! 
خارجـی  سیاسـت  در  گذاشـتن  پـا  بـد  از  خلیـل زاد 
و  وزارت خارجـه  بـه  افـراد  نزدیک تریـن  از  امریـکا 
رییـس  جمهوری هـای امریـکا بـوده و نقـش برجسـتۀ 
در سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـدۀ امریـکا ایفا کرده 
رییس جمهـوری  زمـان  در  خلیـل زاد  زلمـی  اسـت. 
رونالـد ریگـن کـه در وزارت خارجه به عنوان مشـاور 
در امـور خـاور میانـۀ و جهـاد افغانسـتان و زمینه سـاز 
کمک هـای لوژسـتیکی امریـکا به گروه هـای مجاهدین 
که در برابر شـوروی سـابق قرار داشـتند بـود. در زمان 
حکومـت بوش به پُسـت سـفارت امریکادر افغانسـتان 
- عـراق رسـید؛ همچنـان در حکومـت دونالـد ترمپ 
بـه عنـوان نماینـدۀ ویـژه امریـکا در رونـد مصالحـۀ 
در  شـاخص  جایـگاه  ایـن  شـد.  گماشـته  افغانسـتان 
افغانسـتانی اصل  سـالۀ   68 خلیـل زاد  سیاسـی  حیـات 
امریکایـی در قدرت مندتریـن کشـور جهـان اسـت. به 
نظـر می رسـید کـه در صورتـی که تالش هـای  نزدیک 
بـه 9 ماهـۀ خلیـل زاد بـه در رونـد مصالحۀ افغانسـتان 
و طالبـان بـه نتیجـۀ می رسـید، ممکـن خلیل نامـزد به 
دریافـت جایـزۀ نوبـل می شـد یـا لقـب قهرمـان صلح 
از آن خـود می کـرد، امـا دیـده می شـود کـه پـس از 
31 آگسـت خلیـل زاد توییتـی نکرده اسـت، این نشـان 
رونـد  بـه  رابطـه  در  خلیـل زاد  توییت هـای  فرجـام 
فرجـام  آیـا  امـا  اسـت،  طالبـان  بـا  امریـکا  مصالحـه 
توییت هـای صلـح زلمی خلیـل زاد، پایـان عمر سیاسـی 

او را در جامعـۀ امریـکا رقـم می زنـد؟
 

پایان توییت های صلح و سرنوشت خلیل زاد

چرا گروه های تروریستی و شبکه های تبهکار در ساحات مسکونی جا گرفته اند؟
روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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4. صلح با سیدجمال ولیدـ سال 1366 
شـورای نظـار جمعیت اسـالمی افغانسـتان در مـاه قوس 1362 
در منطقۀ »شرشـر« ولسـوالی اشـکمش والیت تخـار در جریان 
یـک اجـالِس بـزرگ به اشـتراک فرماندهـان جمعیت اسـالمی 
و برخـی احـزاب دیگـر، بـه وجـود آمـد و احمدشـاه مسـعود 
در رأس آن قـرار گرفـت. ایـن در واقـع مقدمه یـی بـود بـرای 
رهبـری احمدشـاه مسـعود در تنظیـم و سـازمان دهی جبهـات 
والیـات شـمالی و والیـات مرکزی کشـور کـه آمرصاحب هم 
بـه محض کاهش شـدت جنگ هـای روس ها در پنجشـیر، قدم 
بـه قـدم بـه تنظیـم آن مناطـق پرداخـت و والیت تخـار را مقر 

کارِ خود قـرار داد.
والیـت تخـار یکـی از والیاتـی بـود کـه متأسـفانه در آن مرتبًا 
قدرتمنـد  تنظیـم  دو  میـان  خصوصـًا  تنظیمـی،  برخوردهـای 
حـزب اسـالمی و جمعیت اسـالمی رخ مـی داد که دامنـۀ آن تا 
دشـت های کلفگان، قشـالق های رسـتاق و چاه آب، روستاهای 
ورسـج و فرخـار و دره هـای شـیره و ماندره و خیالب کشـانده 
می شـد. البتـه ایـن بـدان معنا نیسـت که ایـن دو حـزب کاری 
جـز جنـگ تنظیمی نداشـتند، بلکـه بیش ترین جنگ هـا با قوای 
اتحـاد شـوروی و دولت کابـل در این مناطق توسـط مجاهدیِن 
ایـن دو حـزب صـورت می گرفـت کـه مـا در این جـا در صدد 
بررسـی علـل و عوامـِل جنگ هـا و شناسـایی طـرِف مقصِر آن 

. نیستیم
فتـح ولسـوالی فرخـار تحـت رهبـری آمرصاحـب در ماه اسـد 
1365 فاتحـۀ خوبـی بـرای آغـاز کار تنظیمـی و عملیات هـای 
جنگـی شـورای نظـار در والیت تخـار بود کـه آمرصاحب بعد 
از فتـح فرخـار بالفاصله ولسـوالی فرخار ورسـج را تنظیم کرد 
و در سـال بعـدی سـه عملیـات مهـم دیگـر را در گارنیزیـون 
کلفـگان والیـت تخار، فرقـۀ نهرین والیت بغـالن و گارنیزیون 
کـران و منجـان والیـت بدخشـان بـه راه انداخـت کـه همـه 
موفقانـه بـود. بدیـن ترتیب، جای قدم ایشـان در ایـن مناطق و 
نفـوذ آن بـر فرماندهـان و مـردم بیـش از پیش تقویـه و تحکیم 

فت. یا
اگرچـه شـهر تالقـان، مرکـز والیت تخـار در دسـت رژیم کابل 
بـود، امـا مناطـق وسـیعی از اطـراِف آن در دسـت گروپ هـای 
مجاهدیـن تنظیم هـای مختلـف قـرار داشـت کـه ماننـد سـایر 
مناطـق والیـت تخـار گاه و نـاگاه بـا هـم درگیری داشـتند. در 
سـال 1367 اختالفـات میـان فرماندهـان دو تنظیـم یادشـده در 
شـهر تالقـان شـدت یافـت، ترتیبـات و آماده گـی الزم از طرف 
فرماندهـان جمعیـت اسـالمی بـه غـرض حملـه بـر نیروهـای 
حـزب اسـالمی در تالقان کـه در رأس آن سـیدجمال ولید قرار 
داشـت، اتخـاذ شـد. آماده گـی عملیـات صد در صد اتخاذ شـد 
و امیـدواری بـرای اجرای موفقانـۀ آن همچنـان فوق العاده بود. 
بنـا بـر آن، فرماندهان جمعیـت آمرصاحب را تحت فشـار قرار 
می دادنـد تـا اجـرای آن را دسـتور دهـد، ولـی آمرصاحـب در 
جسـت وجوی چیـز دیگـری غیـر از جنـگ بـود. سـیدجمال 

ولیـد هـم از تصمیـم فرماندهـان جمعیـت بی اطـالع نبود.
در این میـان یـک تعـداد از مجاهدیـن عرب کـه در جبهاِت هر 
دو طـرف حضـور داشـتند، بـرای جلوگیـری از ایـن عملیات، 
و سـید جمـال  آمرصاحـب  میـان  مالقـات  و  مذاکـره  طـرح 
را پیشـکش کردنـد کـه آمرصاحـب بـا آن موافقـت کردنـد. 
افـراد عربـی کـه ایـن مالقـات را سـازمان دهی وامنیـت آن را 
تضمیـن می کردنـد، اکثـراً طـرف دار حزب اسـالمی بودنـد، از 
جملـه دو نفـر الجزایـری بـه نام هـای مـرزوق و قـاری سـعید 
کـه از افراطیـون و از طرفـداراِن سرسـخِت حکمتیـار بودنـد. 
البتـه تضمینـی وجـود نداشـت کـه ایـن مالقـات طراحـی یک 
توطیـه بـرای تـرور احمدشـاه مسـعود نباشـد، خصوصـًا محل 
مالقـات روسـتایی بـه نـام »دهـک« در قسـمت سـفالی درۀ 
فرخـار تعییـن شـده بود کـه کوه های عقبـی آن در دسـت افراد 
حـزب اسـالمی قـرار داشـت و امنیت محـل هم توسـط همین 
عرب هـا گرفتـه می شـد کـه از هـر دو طـرف خواسـته بودنـد 
تـا افـراد امنیتـی خـود را دور از محـل مالقـات جابه جـا نموده 
و خودشـان بـدون سـالح داخـل اتـاق مالقات شـوند کـه این 

شـرایط را آمرصاحـب مـو بـه مـو رعایـت کرد.
آمرصاحـب افـراد امنیتی خـود را در قریۀ دورتـر از قریۀ دهک 
به جـا گذاشـت و خـود بـا چنـد نفـر، من جملـه سـید یحیـی 
شـهید، صالح محمد ریگسـتانی، مولوی سـید اسـحاق فرخاری، 
ولسـوال عبدالـرؤوف و یکـی دو نفـر دیگـر از اهالـی منطقـه 
بـه مالقـات سـید جمـال رفـت. در جریـان مالقـات، یکـی از 
همراهـان سـید جمـال در مقابـل آمرصاحب گسـتاخی می کرد 
و او بـا کمـال ادب و حوصله منـدی بـه حرف هایـش پاسـخ 
می گفـت. بـه هـر حـال، گفت وگوهـا بـا همـۀ نامالیمت هایـی 
یک سلسـله  بـه  جانـب  دو  و  رسـید  پایـان  بـه  داشـت،  کـه 
از  جلوگیـری  آن  مهم تریـن  کـه  یافتنـد  دسـت  توافقـات 
راه انـدازی عملیـات تالقـان بـود که ایـن کار بـرای آمرصاحب 
کـه اصـوالً تحـت فشـار شـدید فرماندهـان تالقـان بـرای آغاز 
عملیـات قـرار داشـت، خیلـی دشـوار بود. احمدشـاه مسـعود 
دسـتور داد تـا عملیـات معطـل شـود و فرماندهان را بـه فرخار 
فراخوانـد. توقـف عملیـات بـرای کسـانی کـه مدت هـا بـرای 
انجـام آن زحمـت زیـاد کشـیده بودنـد و آماده گـی داشـتند، 
خیلـی سـخت تمام شـد؛ زیـرا فرصـت درهم کوبیـدن حریفان 
از دسـت می رفـت. از ایـن رو برخی هـا قهـر کردنـد و آمـاده 

نشـدند بـه فرخـار بیایند.
ایـن داسـتان، جلـوۀ دیگـری از شـخصیت احمدشـاه مسـعود 
بـود کـه بـرای دسـت یابی بـه صلـح و جلوگیـری از جنـگ و 

خون ریـزی، حاضـر شـد جـاِن خـود را بـه خطـر انـدازد و به 
جایـی بـرود کـه محـل برگـزاری مالقـات و افـراد امنیتـی آن 
قطعـًا مـورد اعتمـاد نبودنـد، امـا بـرای مسـعود صلـح هدفـی 

بـود. زنده گـی اش  از  بزرگ تـر 
الزم بـه یـادآوری اسـت، سـیدجمال ولیـد کسـی بـود کـه در 
اواخـر سـرطان سـال 1368 تعهد خود بـا قوماندانـان جمعیت 
اسـالمی در والیـت تخـار را نقـض کـرد و 12 نفـر از آن ها را 
در تنگـی فرخـار اسـیر نمـود و سـپس بـا بی رحمـی کشـت و 
باالخـره خـودش دسـتگیر گردیـد و بعـد از محاکمـه در مـاه 

عقـرب همـان سـال بـه دار آویخته شـد.

5. مذاکـرات با شـورای علمـای افغانسـتان در دفتر مرکزی 
حرکت انقاب اسـامی ـ سـال 1371  

پیـروزی جهـاد و سـقوط رژیـم کمونیسـتی کابـل در سـال 
مـردم  و  مجاهدیـن  سـال ها  کـه  بـود  آرمان هایـی  از   1371
ایـن رویـداد مهـم  امـا  انتظـار آن را می کشـیدند،  افغانسـتان 
تاریخـی متأسـفانه در کابـل انارشیسـم، جنـگ و ویرانـی بـه 
دنبال داشـت، چـون هنوز مجاهدیـن از نظر سیاسـی و کادری 
بـه پخته گـی الزم نرسـیده بودنـد و عمـاًل بـرای تشـکیل یـک 
آماده گـی  کشـور  سراسـر  در  مسـوول  و  حسـابی  حکومـت 
نداشـتند کـه البتـه عوامـل داخلـی و خارجـی متعـدد داشـت، 
من جملـه بسـیاری از تنظیم هـا بـرای مرحلـۀ بعـد از پیـروزی 
جهـاد آجنداهـای خاص خـود را پی گیری می کردنـد و حاضر 
نبودنـد در هماهنگـی بـا دیگر تنظیم هـا عمل کننــد. هر تنظیم 
و هـر قوماندانـی کـه بـه یکـی از تأسیسـات و ادارات دولتـی 
دسـت می یافـت، خـود را مالـک بالمنـازِع آن می دانسـت و 
آمـاده نبـود محـل تحـت کنتروِل خـود را بـه دولت بسـپارد و 
حتـا بـه خاطر حفـظ آن می جنگید کـه همۀ این هـا در مجموع 

بـرای کلیـت نظـام و دولـت افغانسـتان، فاجعه بـار بـود.
در کشـاکش ایـن دوره کـه در شـهر کابـل در چنـد محـور 
تضعیـف  بـرای  تـالش  بیش تریـن  و  داشـت  وجـود  جنـگ 
حکومـِت مرکزی صـورت می گرفت، احمدشـاه مسـعود وزیر 
دفـاع دولـت اسـالمی بـود و عـالوه بـر پسـت وزارت دفـاع، 
دیگـری  سیاسـی  مصروفیت هـای  و  تنظیمـی  مسـوولیت های 

داشـت. نیز 
تعمیـر کمیتـۀ مرکـزی حـزب وطـن کـه در نزدیکـی تعمیـر 
وزارت دفـاع موقعیت داشـت، تحـت کنترول حرکـت انقالب 
اسـالمی )مولـوی محمـد نبـی( و دفتـر مرکزی آن حـزب بود. 
اعضـای شـورای علمای افغانسـتان که اکثریـت آن از هواداران 
ایـن تنظیـم بودنـد، بیش تـر در همین محـل اجتمـاع می کردند. 
همسـوی  تنظیم هـای  از  اگرچـه  اسـالمی  انقـالب  حرکـت 
دولـت بـه حسـاب می آمـد، ولـی فرماندهـان آن موضع گیـری 
شـورای  رییـس  ذاکـری،  مولـوی  داشـتند.  را  خـود  مسـتقل 
علمـا کـه نسـبت بـه احمدشـاه مسـعود نظـر خوبی نداشـت، 
از آمرصاحـب دعـوت بـه عمـل آورد تـا غـرض مذاکـره بـه 
دفتـر حرکـت اسـالمی بیایـد. آمرصاحـب دعـوت را پذیرفت، 
امـا اشـکال این جـا بـود کـه بایـد بـه جایـی بـرود کـه امنیـِت 
آن در دسـت دیگـران اسـت و تضمینـی وجـود نـدارد که این 
دسـته های بـزرگ مسـلِح غیرمسـوول کـه همـه جـا وجـود 

داشـتند، سـوء قصـدی نسـبت بـه احمدشـاه مسـعود نکنند.
آمرصاحـب فقـط بـا چنـد نفـر محافظ مسـلح به دفتـر حرکت 
انقـالب )کمیتـۀ مرکزی حزب وطـن( رفتنـد، در محیط و دور 
و بـر آن جـا مـردان مسـلحی را دیدیم که مشـکل بود بـر آن ها 
اعتمـاد کـرد و هیـچ اطمینـان امنیتـی وجـود نداشـت. اعضای 
شـورای علمـا صحبت هـای خـود را آغـاز کردنـد که بسـیاری 
آن هـا غیـر واقع بینانـه بـود، بـه خصـوص حرف هـای مولـوی 
ذاکـری کـه شـنیدن و تحمل آن دشـوار بـود، ولـی آمرصاحب 
بـا حوصله منـدی شـنید و  را  همـۀ صحبت هـا و خواسـته ها 
وعـده سـپرد کـه جهت رسـیدن بـه صلـح و قطع جنـگ آمادۀ 
هـر نـوع همکاری می باشـد کـه البتـه او در وعده هایش صادق 
بـود، امـا اخالل گـران موقـع ندادند تـا نتایج ایـن صحبت ها و 

مذاکـرات به کرسـی بنشـیند.
محصـل  زمـان  آن  در  )نویسـنده(  مـن  اسـت،  تذکـر  قابـل 
صنـف دوم فاکولتـۀ اصـول دیـن دانشـگاه اسـالمی بین المللی 
اسـالم آباد بـودم و بیسـت روز بعـد از پیـروزی مجاهدیـن، در 
رخصتی هـای تابسـتانی بـه کابـل آمـدم. در کابـل بـر اسـاس 
آشـنایی و همسـنگری قبلـی بـا آمرصاحـب، تمـام رخصتـی ام 
با ایشـان سـپری شـد که با وجـود تلخی هـای زیـاد، خاطرات 

خـوب و مانـده گاری نیـز از مصاحبـت بـا آمرصاحـب دارم.

قهرمانی هاِی 
مسـعود  در  راه صلح

بخش سوم

خلیل الرحمن حنانی

فتـح ولسـوالی فرخـار تحـت رهبـری آمرصاحـب در مـاه اسـد 1365 فاتحـۀ خوبـی بـرای آغـاز کار تنظیمـی و عملیات هـای جنگـی 
شـورای نظـار در والیـت تخـار بـود کـه آمرصاحـب بعـد از فتـح فرخـار بالفاصلـه ولسـوالی فرخـار ورسـج را تنظیـم کـرد و در 
سـال بعـدی سـه عملیـات مهـم دیگـر را در گارنیزیـون کلفـگان والیـت تخـار، فرقـۀ نهریـن والیـت بغـالن و گارنیزیـون کـران و 
منجـان والیـت بدخشـان بـه راه انداخـت کـه همـه موفقانـه بـود. بدیـن ترتیـب، جـای قـدم ایشـان در این مناطـق و نفـوذ آن بر 

فرماندهـان و مـردم بیـش از پیـش تقویـه و تحکیـم یافـت.
اگرچـه شـهر تالقـان، مرکـز والیـت تخـار در دسـت رژیـم کابـل بـود، امـا مناطـق وسـیعی از اطـراِف آن در دسـت گروپ هـای 
مجاهدیـن تنظیم هـای مختلـف قـرار داشـت کـه ماننـد سـایر مناطـق والیـت تخـار گاه و نـاگاه بـا هـم درگیری داشـتند. در سـال 
1367 اختالفات میان فرماندهان دو تنظیم یادشـده در شـهر تالقان شـدت یافت، ترتیبات و آماده گی الزم از طرف فرماندهان 
جمعیـت اسـالمی بـه غـرض حملـه بر نیروهای حزب اسـالمی در تالقان که در رأس آن سـیدجمال ولید قرار داشـت، اتخاذ شـد. 

آماده گـی عملیـات صـد در صـد اتخـاذ شـد و امیـدواری بـرای اجـرای موفقانـۀ آن همچنان فوق العـاده بود



سال l11 شمارۀ مسلسل l2571  سه شنبه 26 سنبله/ شهریور l1398 17 محرم الحرام l1440 17 سپتمبر 2019
www.mandegardaily.com

مقاومـت مسـعود توطیه گـراِن جهانـي را زبـون 
خت سا

طالبـان یـک پـروژه و توطیـۀ جهانـي علیـه اسـالم 
بودنـد. ایـن پـروژه از سـوي انگلیـس طـرح شـد، 
امریـکا تأییـد کـرد، عربسـتان و امـارات حمایـت 
مالـي کردنـد و پاکسـتان آن را تطبیـق کـرد. ایـن 
پـروژه کـه بـا ثـروت دنیـاي عـرب و برنامه ریـزي 
توسـط  جهـان،  تبلیغـي  حمایـت  و  اسـتخباراتي 
ژانـدارم منطقـه و تروریـزم بین المللي اجرایي شـد، 
موفقیـِت هـزار درصـدي را در پـي داشـت و هیـچ 
قدرتـي در برابـرش نتوانسـت مقاومـت کنـد. امـا 
مسـعود طرحـي را ریخـت کـه جهـان را متعجـب 
کـرد. مسـعود که مي دانسـت نمي شـود ایـن نیرو را 
به آسـانی شکسـت داد، خط دفاعي شـمالي و تخار 
را بـه گونه یـی سـازمان دهي کـرد کـه هـر دو خـط 

بـه خـط مـرگ طالـب تبدیل شـد.
در یـک تاکتیـک نامحسـوس، مسـعود خـط دفاعي 
دریـاي کوکچـه را بـا تانک هـا تجهیـز کـرد و هـر 
هفتـه از عملیـات سـخن گفـت. طالبـان در خـط 
بـراي دفـاع تجمـع کردند و هـر بار تلفـات زیادي 
را متحمـل شـدند. طالبان، قوماندانان مسـعود و حتا 
پاکسـتاني ها و تروریسـتان هیچ کـس ندانسـت کـه 
هـدف اصلي مسـعود، تهاجم نه، بلکـه وارد نمودن 
ضربـه بـه طالبـان، شکسـت روحیـۀ تهاجمـي آنان 
و کسـب فرصـت بـود. در ایـن مـدت مسـعود در 
عقـب جبهۀ طالبـان، چندیـن جبهه را ایجـاد نمود: 
سـمنگان،  دره صـوف  در  نـور  عطامحمـد  اسـتاد 
دوسـتم در سـرپل، اسـماعیل خان در غـور، حاجي 
قدیـر،  حضـرت علـي، دایـي گل و عبـداهلل جـان 
در مشـرقي،  خلیلـي در بامیـان، محقـق در بلخـاب، 

عبدالکریـم براهوي در نیمروز. مقاومت اسـتثنایي و 
ایجـاد جبهات جدید در قلب دشـمن، اسـتخبارات 
جهانـي و منطقـه را گیـج کـرد. عمل کـرد مسـعود، 
از  بـود.  سـاخته  پنبـه  را  آن هـا  رشـته هاي   تمـام 
ایـن رو بـود کـه همـه دسـت بـه دسـِت هـم دادند 
و بـه ناجوان مردانه تریـن عمـل یعنـي ترور مسـعود 

یازیدند.  دسـت 

دفـاِع  وزراي  مسـعود،  آزاده گـي  و  شـهامت 
انداخـت حیـرت  بـه  را  ايسـینگه 

مسـعود در جریـان مقاومـت بـاري بـراي به دسـت 
آوردن سـالح بـه مسـکو سـفر کـرد و در جلسـۀ 
وزراي دفاع کشـورهاي مشـترک المنافع )ایسـینگه( 
شـرکت نمـود. این سـفر زماني صـورت گرفت که 
طالبـان تخـار را هـم اشـغال کـرده بودنـد و قلمرو 
مسـعود در تمـام افغانسـتان بـه مـاوراي کوکچـه 
وزراي  مي شـد.  خالصـه  بدخشـان  و  پنجشـیر  و 
دفـاع ایسـینگه بـه ایـن بـاور بودنـد کـه مسـعود 
بـراي دعـوت از نیـروی نظامـِي آن هـا بـراي دفـاع 
از مناطـق خویـش آمـده اسـت. از همیـن رو وزیـر 
دفـاع قزاقسـتان ضمـن صحبـِت خـود بـه گونه یی 
اشـاره کـرد که آن هـا نیرو کمـک کـرده نمي توانند. 
مسـعود بـا ایـن سـخن مذکـور متوجـه غلط فهمي 

وسـوءتفاهم ایجادشـده گردیـد و رشـتۀ سـخن را 
بدانیـد  به دسـت گرفـت و گفـت: »یـک نکتـه را 
کـه مـن یـک فـرد خارجـي را در قلمـروم اجـازه 
نمي دهـم. مـن بـه هیـچ نیرویـي نیـاز نـدارم. تمام 
در  خارجـي  نیـروی  علیـه  مبـارزه  مـن  زنده گـي 
افغانسـتان بـوده اسـت. مـن از شـما فقط سـالح و 
مهمـات مي خواهـم، آن هم سـالحي را کـه از دورۀ 
بـه  شـما  بـاالي  افغانسـتان  کمونیسـتي  حکومـت 
گونـۀ قرض مانده اسـت. من بـه اندازۀ کافـي افراد 
جنگـي دارم. نـه از شـما نیـروی نظامـي مي خواهم 
و نـه اجـازه مي دهـم کـه کـدام فـرد خارجـي در 

سـرزمیِن مـن حضـور یابد!«
همـۀ  تقریبـًا  کـه  بحراني یـی  شـرایط  در  مسـلمًا 
افغانسـتان بـه تصـرِف طالبـان درآمـده بـود، ابـراز 
بسـیار  آزاده گـِي  و  شـهامت  سـخنانی  چنیـن 

. می طلبیـد

 نه تسـلیم مي شـوم و نه فـرار مي کنـم، مقاومت 
! مي کنم

مـاه ثـور 1376 بـود. ملک خـان بـا طالبـان سـازش 
کـرد و تمـام والیـات افغانسـتان بـه اشـغال طالبان 
درآمـد. طالبـان بـه سـمِت شـمال پیشـروي کردند. 
در ظـرف چنـد روز بیشـتر از ده والیـت اشـغال 
شـد. هـر لحظـه خبـر سـقوط یـک شـهر و محـل 
از  و  کـرد  سـقوط  کیـان  و  دوسـتم  مي رسـید. 
کشـور خـارج شـدند. با سـقوط مـزار، تخـار مرکز 
حکومـت اسـالمي هـم بیـرق طالـب را بـاال کـرد. 
اسـتاد ربانـي و استادسـیاف و کارمنـدان دولت )که 
نگارنـده هم در آن شـمار بـود( از تخـار به کوالب 
تاجیکسـتان رفتنـد. پاکسـتان و امارات و عربسـتان 

سـعودي طالبان را به رسـمیت شـناختند. ظاهرشـاه 
از ایتالیـا نیـز صدایـي در حمایت از آن هـا بلند کرد
اسـتاد ربانـي بـه مسـعود تلیفـون کـرد و گفـت بـه 
فکر نجاِت خود باشـید. مسـعود خلیلـي از دهلي و 
احمدولـي مسـعود از لنـدن پیام هایی بـه همین گونه 
داشـتند. مـال عبیـداهلل از سـالنگ کـه قوماندانـان به 
او تسـلیم شـده بودنـد، پیوسـته صـدا مي کـرد کـه 
در  پنجشـیر  شـو.  تسـلیم  نـدارد  فایـده  مقاومـت 
محاصـرۀ طالبـان بـود. نـان پیـدا نمي شـد. مـردم 
احمدشـاه  سـتالیت  تلیفـون  مي خوردنـد.  تلخـان 
مسـعود دیگـر کار نمي کـرد کـه فکـر شـد این هـم 
جـزِو دسـایس اسـت. در پنجشـیر یـک طیـاره بود 
کـه فقط براي پرواز رفت تیل داشـت. اسـتخبارات 
خـارج  پنجشـیر  از  مسـعود  بـود  گرفتـه  تصمیـم 
شـود و فهیـم خـان قـدرت را بـه دسـت بگیـرد و 
در تفاهـم بـا طالبـان منطقـه را بـه آن هـا بگـذارد تا 

نشـود. کشت وکشـتار 
در چنیـن وضعیتـي، جلسـۀ سـراِن جبهـۀ پنجشـیر 
مسـعود،  احمدشـاه  شـد؛  دایـر  مخابـره  اتـاق  در 
فهیـم خان، داکتـر عبـداهلل، موالنا منیـر، عبدالحفیظ 
منصـور و دو سـه تـن دیگـر. مسـعود منتظـر بـود 
دیگـران چـه مي گوینـد. طـرف فهیم خـان مي دید. 
فهیـم خـان گفـت: »مثـل این کـه سـر مـن شـک 

داري. مـن همیـن حـاال کـه مي آمـدم، اوالدهایـم 
را گفتـم کـه آمادۀ بیـرون رفتن از پنجشـیر شـوید. 
خانمـم گفـت: مـا بـا دیگـر زن هـاي پنجشـیر چـه 
تفـاوت داریـم. تـا وقتـي مـردم این جاسـت، ما هم 
هسـتیم. مـن کمتـر از آن هـا نیسـتم. کامـاًل آمـاده 
هسـتم. در هـر بخشـي کـه مي گویـي مقاومـت را 
ادامـه مي دهیـم«. داکتـر عبـداهلل هـم گفـت: آمـاده 
هسـتیم و بایـد دفاع کنیـم. تنها موالنا منیر دوسـتانه 
تحلیـل داشـت کـه مقاومت شـاید سـودي نداشـته 
زیـاد  باعـث خون ریـزي  کـه  اسـت  بهتـر  باشـد، 
نشـویم. عبدالحفیـظ منصور گفت: یـک نکتۀ دیگر 
را هـم مدنظـر داشـته باشـیم؛ ملک خـان در رقابت 
بـا دوسـتم طالـب را آورده اسـت،  امـا نمي توانـد 
این کـه  از  دیگـر  از سـوي  بیایـد.  کنـار  آن هـا  بـا 
اسـماعیل خان را بـا 600 نفـر به طالبان تسـلیم داده 
اسـت، خجالـت اسـت و نمي تواند تصمیـم یگیرد. 
بـا او بایـد تمـاس گرفته شـود، این حـرف پذیرفته 
شـد. امـا هرچـه تمـاس گرفتـه مي شـد، تلیفـون از 
آن طـرف قطـع مي گشـت. معلـوم بـود کـه طالبـان 
در کنـار ملـک بودنـد و او نمي توانسـت با مسـعود 

بگیرد. تمـاس 
بـود  مجلـس  آن  در  کـه  منصـور  عبدالحفیـظ   
مي گویـد: در همیـن زمـان غالم رضا حدادي سـفیر 
ایـران تلیقـون کـرد. در اولیـن پرسـش گفـت: »آمر 
صاحـب هنـوز در داخـل هسـتي؟« وي بـا لحـِن 
گرفتـۀ ناشـي از چنـد شـبانه روز بي خوابـي ـ امـا 
مصمـم در پاسـخ گفـت:  »چـه فکـر مي کنـي؟ مـن 
بایـد در میـان مردمـم باشـم و در میـان آن ها کشـته 

شـوم«.)فاتح جنـگ سـرد، منصـور، 83(  
 اکنـون بـراي لحظه یـی وضعیـت را تصویـر کنیـد. 
بیرونـي  حمایـِت  بـا  قدرتمنـد  و  خـش  نیرویـی 
کشـور را اشـغال کـرده اسـت. همـۀ مراکـز قدرت 
در افغانسـتان ماننـد دوسـتم کـه تـوپ و طیـاره بـا 
خـود داشـت، شکسـته و به ازبکسـتان رفته اسـت. 
از خـارج همـه مشـوره مي دهنـد کـه خـارج شـو. 
در داخـل وضعیـت قسـمي اسـت کـه در مقابلـت 
مي گوینـد مقاومـت فایـده نـدارد و حتـا جانشـین 
و  قحطـي  منطقـه  در  کرده انـد.  پیش بینـي  هـم  را 
گرسـنه گي اسـت و در محاصـرۀ کامل دشـمن قرار 
داري. امـا در چنیـن وضعي، مسـعود با بي بي سـي 
مصاحبـه مي کنـد و مي گویـد: »اگـر یـک نفـر باقي 
بمانـم، نه تسـلیم مي شـوم و نـه فرار مي کنـم، بلکه 

مقاومـت مي کنـم«. 
یـک  شـخصی  چنیـن  آیـا  بگوییـد:  شـما  اکنـون 

نیسـت؟ بشـریت  تاریـخ  در  اسـتثنایی  قهرمـاِن 

تاکتیِک باورنکردنی
در دانـش نظامـي، رهـا کـردِن منطقـه به دشـمن به 
امیـد تصـرِف دوبـارۀ آن، ریسکي سـت کـه هیـچ 
نظامي یـی بـه آن جـرأت نمي کنـد. امـا احمدشـاه 
مسـعود ایـن  کار را پیروزمندانـه انجام داد. در سـال 
1377 طالبـان شـمالي را اشـغال کردند و بـار بار به 
دهانـۀ پنچشـیر و سـالنگ کوبیدنـد تـا از آن جا هم 
بگذرنـد. ایـن حملـه بسـیار گسـترده و بـا سـاز و 
بـرگ کامـل نظامـي بود. حداقـل 60 تانـک مواضع 
مجاهدیـن را در شـمالي زیـر فشـار قـرار داده بود. 
از این کـه هـر پوسـته و یـا قـرارگاه مجاهدیـن را 
8 یـا 9 تانـک زیـر آتـش داشـتند، لحظـه بـه لحظه 
بـر شـمار زخمي هـا افـزوده می شـد. آمرصاحب با 
دیـدن زخمي هـا و شـهدا گفـت: اگـر سـروصداي 
تلویزیون هـا نباشـد، جـا دارد کـه طالبـان را رهـا 
شـوند،  پراکنـده  و  تیـت  نیروهاي شـان  تـا  کنیـم 
آن وقـت مي شـود ضربـۀ اساسـي را بـه آن هـا وارد 
کـرد. پـس از یـک هفتـه مقاومـت، آمرصاحب این 
کار را عملـی کـرد. مجاهدیـن و مردم شـمالي را به 
طرف پنجشـیر کشـید و سـاحه را رها کـرد. طالبان 
بـر پـروان و کاپیسـا مسـلط شـدند. دو شـب بعـد 
آمرصاحـب در پنجشـیر مجاهدیـن را جمـع کـرده 
گفـت: اکنـون کـه دشـمن پراکنـده شـده اسـت، با 

یـک ضربـه مي تـوان همـه را تـار و مـار کـرد. 
مجاهـدان شـب هنگام بـه منطقـه داخـل شـدند و 
هنـگام نمـاز صبح در سراسـر شـمالي از هر کوچه 
و کنج وکنـار عملیـات را آغـاز کردنـد، قسـمي کـه 
تـا سـاعِت 11 روز نعـِش 5هـزار طالب در شـمالي 

بود. افتیـده 
 به راسـتی ایـن کارنامـه و درایِت نظامـي را در کدام 
جنـرال و مارشـال نظامـِي جهـان می تـوان سـراغ 
گرفـت؟... مسـلمًا کار جنراالنـي که با زور اسـلحه 
از  و  مبـارزه مي کننـد  تانـک و طیـاره  و  تـوپ  و 
صدهـا و هـزاران کیلومتـر دورتـر فرمـان مي دهنـد 
بـا  نمي شـود  را  می آورنـد  به دسـت  پیـروزي  و 

قهرمانی هـای مسـعود مقایسـه کـرد!

در دانش نظامي، رها کردِن منطقه 
به دشمن به امید تصرِف دوبارۀ 

آن، ریسکي ست که هیچ نظامي یی 
به آن جرأت نمي کند. اما احمدشاه 

مسعود این  کار را پیروزمندانه 
انجام داد. در سال 1377 طالبان 

شمالي را اشغال کردند و بار بار به 
دهانۀ پنچشیر و سالنگ کوبیدند 
تا از آن جا هم بگذرند. این حمله 

بسیار گسترده و با ساز و برگ کامل 
نظامي بود. حداقل 60 تانک مواضع 

مجاهدین را در شمالي زیر فشار 
قرار داده بود. از این که هر پوسته 

و یا قرارگاه مجاهدین را 8 یا 9 تانک 
زیر آتش داشتند، لحظه به لحظه 
بر شمار زخمي ها افزوده می شد. 

آمرصاحب با دیدن زخمي ها و شهدا 
گفت: اگر سروصداي تلویزیون ها 
نباشد، جا دارد که طالبان را رها 

کنیم تا نیروهاي شان تیت و پراکنده 
شوند، آن وقت مي شود ضربۀ 

اساسي را به آن ها وارد کرد. پس 
از یک هفته مقاومت، آمرصاحب این 

کار را عملی کرد

بخش دوم و پایانیدکتور شمس الحق آریانفر

عت،  آمیـزه یـی از شجـا
نیت و تـدبیـر عقـال
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ملـل  سرمنشـی  خـاص  نماینـدۀ  یاماموتـو  تدامیچـی 
متحـد بـرای افغانسـتان می گویـد کـه جامعـۀ جهانـی 
بـا قاطعیـت از انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان 

می کنـد. حمایـت 
از  حمایـت  ضمـن  اعالمیه یـی،  در  یاماموتـو  آقـای 
برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری از کمیسـیون های 
انتخاباتی خواسـته تـا زمینۀ انتخابات شـفاف و عادالنه 

را فراهم سـازند.
او گفتـه اسـت: »یـک پیـام قـوی از نماینده گان جلسـۀ 
شـورای امنیت ملل متحـد در مورد افغانسـتان در هفته 
گذشـته ایـن بـود کـه جامعـه بین المللـی از انتخابـات 
ریاسـت جمهوری کـه بـه تاریـخ 28 سـپتامبر برگـزار 

می شـود، کامـاًل حمایـت می نمایـد.«
مسـوولیت  انتخابـات  هـر  »اعتبـار  اسـت:  افـزوده  او 
جمـع تمـام دسـت اندرکاران آن می باشـد و تنها وظیفۀ 
شـکایات  کمیسـیون  و  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
انتخاباتـی نیسـت. کاندیـدان، نهادهـای جامعـه مدنی، 
رسـانه ها، علمـای دینـی و دیگران در ایـن بخش نقش 
مهمـی دارنـد، حداقل باید بـرای بسـیج رأی دهنده گان 
جهـت اسـتفاده از حـق دموکراتیک شـان برای اسـتفاده 
از رأی شـان در 28 سـپتامبر، تـالش نماینـد. هیچ کـس 
اجـازه نـدارد تا کسـانی را که بـرای رأی دهـی ثبت نام 

کـرده انـد، از ایـن حق شـان محـروم نماید.«
یاماموتـو کـه رییـس دفتـر یونامـا نیـز می باشـد گفتـه 
اسـت: »انتخابـات معتبـر در قلب هر دموکراسـی نهفته 
اسـت و حـق رأی دهـی از بسـیاری جهـات نمـادی از 
پیشـرفت دموکراتیکـی اسـت که در 18 سـال گذشـته 

در افغانسـتان رخ داده اسـت.«
وی افـزوده اسـت: »رأی دهـی تنها موضوع مسـوولیت 
از  حفاظـت  بـرای  اسـت  راهـی  و  نیسـت  مدنـی 
دسـت آوردهایی کـه در افغانسـتان بـه دسـت آمـده و 

همچنـان نشـان دهنده حمایت از پروسـه های سیاسـی 
می باشـد.« صلح آمیـز 

او تأکیـد کـرده کـه یونامـا متعهد اسـت که مسـوولیت 
از  حمایـت  بـرای  ماموریتـش  مبنـای  بـر  را  خـود 

کمیسـیون انتخابـات و کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 
و  شـفاف  معتبـر،  انتخاباتـی  برگـزاری  راسـتای  در 
همه شـمول بـه رهبـری و مالکیـت مردمان افغانسـتان، 

انجـام دهـد.
او بیـان داشـته کـه انتظـار مـی رود کـه همـه کاندیدان 
در حفـظ شـفافیت  را  رأی دهنـده گان سـهم خـود  و 
گونـه  هـر  در  شـمولیت  از  خـودداری  و  انتخابـات 
بی نظمی هـای انتخاباتـی، ایفـا نماینـد. در هـر صورت 
اگـر در مـورد وقـوع بی نظمی هـا نگرانی وجود داشـته 
در  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  فـوراً  بایـد  باشـد 
جریـان قـرار گیـرد تا تحقیقات سـریع و مناسـب خود 

را آغـاز نمایـد.
نماینـدۀ خـاص سرمنشـی ملل متحـد برای افغانسـتان 
همچنـان گفتـه کـه یونامـا از فعالیت هایی که از سـوی 
نیروهـای امنیتـی در حمایـت از انتخابـات، حفاظت از 
توزیـع مواد حسـاس انتخاباتی و تأمیـن امنیت محالت 
رأی دهـی پیـش از انتخابـات و در روز انتخابات انجام 
می دهنـد تـا تمـام مردمـان افغانسـتان بـه شـمول زنان 
قدردانـی  نماینـد،  اشـتراک  پروسـه  ایـن  در  بتواننـد 

می نمایـد.
کمیسـیون انتخابـات دو روز پیـش اعالم کـرد که مواد 
انتخاباتـی بـه مراکز تمامـی والیات رسـیده و به زودی 
ایـن مـواد انتخاباتـی از مرکـز والیـات بـه ولسـوالی ها 

انتقـال داده خواهند شـد.
قـرار اسـت کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تاریخ 

ششـم میزان/28 سـپتامبر برگزار شـود.

زمانـی کـه دونالـد ترمـپ تأییـد کـرد کـه صلـح بـا 
در  جنـگ  ادامـۀ  بـه  طالبـان  اسـت،  مـرده  طالبـان 
افغانسـتان تأکیـد کردنـد و گفتند که امریـکا از نتیجۀ 

ایـن کارش پیشـمان خواهـد شـد. 
دولـت افغانسـتان در جریـان مذاکرات قرار نداشـت 
و از بیشـتر موارد این فرایند به دور نگه داشـته شـده 

بـود و طالبـان به حمالت خـود ادامـه می دادند. 
در عیـن زمـان، این مسـأله شـهروندان افغانسـتان را 
نگـران سـاخته بود؛ زیـرا خـروج نظامیـان امریکا را 
بـه نفـع نمی دانسـتند. ایـن عقبـۀ یـا پس زمینـه عدم 
قطعیـت در گفت وگوهـای طالبـان و امریـکا نمایـان 
بـود. در ایـن حـال فرزنـد یکـی از شـاخص ترین 
نهضـت  تـا  کـرد  تـالش  طالبـان  ضـد  فرماندهـان 
سیاسـی پـدرش را برای یک نسـل جدیـد احیا کند.
احمدشـاه مسـعود که بیشـتر به لقِب »شـیر پنجشیر« 
شـهره اسـت، عیـن تهدیـد را از القاعـده احسـاس 
از  پیـش  روز  دو  گـروه  ایـن  توسـط  و  می کـرد 
حمـالت یازدهـم سـپتامبر به ایـاالت متحـدۀ امریکا 

در سـال 2001 در شـمال افغانسـتان کشـته شـد. 
زمـان شـهادت پدرش، احمد مسـعود 12 سـاله بود؛ 
اکنـون 30 سـاله اسـت کـه می خواهـد نهضـت ضد 
طالبانـی کـه پـدرش را به عنوان یک قهرمان شـهرت 

داد، دوبـاره احیـا کند.

مسـعود در کنـار آرام گاه پـدرش در درۀ پنجشـیر در 
شـمال کابل گفت: ما توانایی احیـای دوبارۀ را داریم 
مشـورت های  و  بحث هـای  از  پـس  را  کار  ایـن  و 

زیـاد بـا فرماندهان جهـادی، انجـام دادیم.
اهـداف مـن ماننـد پـدرم: آزادی و اسـتقالل کامـل 
کشـور، دولـت داری مترقـی و پیشـرفته در کشـور 

بـود و امـروز مـا دوبـاره آن را احیـا می کنیـم. 
اسـت  پیشـین  جبهـه  ادامـۀ  در  جدیـد  جریـان 
کـه بیشـتر بـه عنـوان جبهـۀ مقاومـت ملـی مـردم 
افغانسـتان شـناخته می شـود. جریانـی کـه در سـال 
پایه گـذاری  کمونیسـتی  حکومـت  برابـر  در   1992
شـد و همچنـان از سـال 1994 – 2001 در برابـر  

جنگیـد.  طالبـان 
گردهـم  مهـم  زمـان  در  مـردم  کـه  گفـت  مسـعود 
آمده انـد، اکنـون رونـد صلـح یـک فرصـت طالیـی 
اسـت، امـا مـا صلحـی را می خواهیـم کـه بـه مـردم 
افغانسـتان عـزت قایل شـود. او در میـان هوادارانش 
گفـت: مـا صلحـی را می خواهیـم کـه بـه خشـونت 
فهرسـت  ایـن  ممکـن  دهـد؛  پایـان  خون ریـزی  و 

طوالنـی باشـد. 
بـا شکسـت رونـد صلـح در هفتـۀ گذشـته، احمـد 
پـدرش  کنـار  در  کسـانی  و  هـواداران  بـه  مسـعود 
مبـارزه کرده انـد، گفت کـه یک صف شـوند؛ ممکن 

رونـد صلـح موفق شـود. 
او گفـت کـه مـا از هـر تالشـی کـه منجـر بـه یـک 
رونـد  در  می کنیـم،  حمایـت  شـود،  پایـدار  صلـح 
صلحـی کـه تمـام مـردم افغانسـتان شـریک باشـند، 
به ویـژۀ نماینـدۀ جریـان مقاومـت کـه پیـش از آمدن 
امریـکا بنیـان گذاشـته شـده و از سـال 1994 به این  

طـرف در برابـر طالبـان مبـارزه کـرد. 
 دولـت افغانسـتان پیشـنهاد مذاکـره بـا طالبـان را در 
صـورت ایجـاد آتـش پیشـنهاد کـرده اسـت، چیزی 
کـه عملـی به  نظـر نمی رسـد. آنـان بـه مذاکـره بـا 
دولـت افغانسـتان تمایل نشـان نداده انـد و حکومت 
افغانسـتان را دسـت نشـاندۀ ایـاالت متحـدۀ امریـکا 

می داننـد.
 زمانـی کـه گفت وگو بـا جنگجویان طالب شکسـت 
خـورد، حمـالت خـود را تشـدید بخشـدند؛ پس از 
شکسـت مذاکـرات، اکنـون طالبـان به ادامـۀ جنگ و 
تجدیـد حمـالت بـر تمـام کشـور تأکیـد کرده اند و 
ولسـوالی ها را در شـمال تصـرف کردنـد و حامیـان 

حقـوق بشـر را در مرکـز به قتل رسـاندند. 
مسـعود گفـت بـا هـواداران جدیـد در تـالش ایجاد 
کشـوری بـا آموزه های اسـالمی معتدل اسـت که در 
آن از عدالـت اجتماعـی حمایت شـود و توانایی حل 
چالـش کشـور را با اتحاد مـردم روی دسـت گیرند. 

فـرزند فـرمانده مقـاومت ضد طالبـان 
رهبـر روند تـازۀ سیاسی شـد

نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد:
جامعـۀ جهـانی با قـاطعیت از انتخـابات 

ریاست جمهـوری افغـانستان حمـایت می کنـد

اخـالق و رنـج زنـده گی

گفته اند کسی که درک دارد درد دارد. این سخن را هم از 
موالنا نقل کرده اند و هم دکتر شریعتی بزرگ در این باب 
سخنانی دارد. آگاهی از وضعیت بشر، موجب می شود که 
آدم درد ببیند و رنج ببرد. کیست که از جهل و فقر و 
فالکت و گرسنگی و مرض و... چیزی بداند و هنوز هم 
بر وضع سابق خود باشد و تغییری در خود نبیند و اندوهی 

نخورد؟
این سخن خیلی زیباست، اما همیشه فکر کرده ام که این 
سخن چیزی کم دارد. انسان های زیادی اند که خیلی از 
چیزها را می دانند، اما هیچ رنج  ندارند و اندوه نمی خورند. 
و  سیاست مداران  همین  به  و  نمی رویم  دور  خیلی 
رهبران دینی و مخالفان کشور ما نگاه کنیم و ببینیم و از 
خود سوال نماییم: آیا این ها جاهل اند و چیزی نمی دانند؟ 
هر کدام این ها خیلی از چیزها را می دانند؛ در بارۀ مردم، 
در باره دین مردم و در بارۀ روحیه مردم، در بارۀ درد و رنج 

مردم، در باره جهان، در باره قدرت و ثروت، و...
کافی است که مدتی با آنها بگذرانی و ببینی که آنها بسیار 
می دانند. اما درد ندارند. نشانۀ درد نداشتن شان هم این 
است که چندین دهه است جوی خون را در این کشور 
راه انداخته اند و هنوز هم حاضر نیستند که این چرخه یی 
لعنتی خون و خشونت را توقف بدهند. این ها می بینند که 
روزانه صدها انسان در این مملکت می میرد و می شکند؛ 
جنگ،  بی برنامه گی،  بیکاری،  گرسنگی،  فقر،  به خاطر 
آتش افروزی، قدرت طلبی، تبعیض، تعصب، فزون خواهی، 
انحصارگرایی و... اما انگار نه انگار که چیزی دیده باشند 

و چیزی بدانند.
چیزی که این سخن باال را کامل تر می کند، سخن زیبا و 
فوق العاده یی کریستوفر همیلتن در کتاب »فلسفۀ زندهگی: 
تأمالتی در باب حیات، معنا و اخالق« است که می گوید: 
»کسی که از لحاظ حساسیت اخالقی به متنهای درجه 
رنج  زندهگی  در  همه  از  بیش  اغلب  باشد  یافته  رشد 

می کشد. اخالق هزینه های خود را دارد«.
به درستی که این احساس و حساسیت اخالقی و سنگینی 
وظایف اخالقی است که انسان را درد و رنج می دهد. این 
علم نیست که شما را از خودخواهی و خودپرستی  تان 
بسازد،  آشنای تان  دیگری«  »چهرۀ  به  و  بیاورد  بیرون 
بلکه این حساسیت اخالقی است که این کار را می کند. 
حساسیت اخالقی از دو راه ما را رنج می دهد. یک راه 
این است که ما را در مسیرهای سخت انتخاب اخالقی 
قرار می دهد که چه بسا با عواطف ما و خواست های ما 
باشد.  نیازهای ما و مناقع ما و مطالح ما در تعارض  و 
راه دیگر این است که ما را در برابر انسان های دیگر و 

مخلوقات دیگر و کل جهان طبیعت مسوول می سازد.
هدف ما این نیست که قدر علم را ندانیم یا علم را بی قدر 
بسازیم، بلکه می خواهیم صدای دیگری را هم بشنویم که 
چه بسا صدای رساتر از صدای ما و سخنی زیباتر از سخن 

ما باشد.

منبع: nbc نیوز / گلوس نیفر
عبدالکبیر ستودهبرگردان و تلخیص: ابوبکر صدیق
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نصراهلل نیکفر
ی زنجیر شده در گذشته مغزها

بیـن مـرگ و زنده گـی هنـوز دسـت و پـا می زنیـم. یـا می هراسـیم 
یاهـم در تلـۀ آن خـود را می اندازیـم. تـا هنگامی که نیازمنـد زنده گی 
هسـتیم، محکـوم به مرگ هسـتیم. باید کوشـید تـا زنده گـی  نیازمند 
مـا شـود و مـرگ از ما هراسـان و فـراری. ایـن بیمـاری و این ترس 
را بایـد راهـی جسـت. زنده گـی  را بایـد پـی خـود کشـاند، نـه کـه 
خـود را پـی زنده گـی. مـردن مـا چندگونـه می توانـد رخ دهـد. یـا 
مـا به گونه یـی فیزیکـی می میریـم یـا کـه مـا در خودمـان می میریـم. 
زنـده گان زیـادی داریـم که در خودشـان مـرده  و بو گرفته انـد. این ها 
بدتریـن مرده هـا انـد. مرده گانـی داریـم کـه دیگـر نیسـتند و نشـانی 
از آن هـا یـا سـپید و یاهـم سـیاه بـر مـا مانـده اسـت. مـا ایـن مرگ 
را از گذشـتگان خویـش بـه ارث برده ایـم. مـن بـر ایـن بـاورم کـه 
انسـان ها غیـر از مـردن راه هـای دیگـری دارنـد کـه می توانند از شـر 
زنده گـی  رهایـی یابنـد. مـرگ همـان خسـتگی و سـرخورده گی مـا 
از زنده گـی  و از ایـن هم بـودگاهِ تکـراری اسـت. مـا همیشـه خوش 
داریـم چیزهـای تـازه و پهنه های نو را بـه تجربه بگیریـم. جهانی که 
بـرای مـا سـاخته اند از بس که از آن کار کشـیده اند و کار کشـیده ایم، 

بـرای مـا خسـته کن و تکـراری شـده و حتـا از کار افتیده اسـت.
می شـود دریـا را بـه سرچشـمه ها بازگردانـد و دوبـاره آغـاز کـرد 
جـاری شـدن را و پیمودن را در هسـتی. ذهن های ما بسـته یی اسـت 
کـه گذشـته گان بـرای مـا پیچیـده انـد و اکنـون در مغز ما چنـان نرم 
افـزاری جـا گذاشـته انـد. می شـود ایـن نرم افـزار را بـه روز کـرد و 
در آن چیزهـای تـازه را کار گذاشـت. مـا از رفتـن بـه سرچشـمه ها 
می ترسـیم. مـا از ترسـیدن هـم می ترسـیم و خـود را در تارهـای 
گذشـتگان خویـش زمین گیـر کرده ایـم. مـا حتـا زنده گـی را تکـرار 
نمی کنیـم بلکـه تکـرار را زنده گـی  می کنیـم و در تکـرار دیگـران 
تکـرار را زنده گـی  می کنیـم و از نـو و از خودمـان چیـزی برجـای 
نمی گذاریـم. بـا شـهامت تر از انسـان نخسـتین نیسـتیم. هنوزهـم در 
وهـم بـر جـا مانـده از انسـان نخسـتین گیـر کرده ایـم و سـر از آن 

بـرون نکرده ایـم.
هرگاهی کـه بتوانیـم از انسـان نخسـتین پـا فراتـر بگذاریـم، آن گاه ما 
می توانیـم خودمـان باشـیم. خـودی  کـه خودمـان یافته ایـم یـا بـه آن 
رسـیده ایم. نـه خـودی کـه دیگـران بـرای مـا به میـراث گذاشـته اند. 
هنـوز مغـز مـا و باورهـای ته نشـین شـده در ایـن مغز توهم گذشـته 

را بـا خـودش دارد. هنـوز نتوانسـته ایم از گذشـته  ببریـم و بـه آینـده 
نـگاه کنیـم و اندیشـه کنیـم. راه مـارا برای رفتـن به آینده، گذشـتۀ ما 
بسـته اسـت نـه که خـود آینده سـخت و کوره راهی باشـد کـه نتوان 

در آن گام گذاشـت و پیـش رفت.
هنـوز مـا شـگفت زده یی اهـرام مصـر و دیـوار چیـن و پیکره هـای 
بامیـان هسـتیم. گاهـی سـاخت و سـاز آن را بـه فـرا زمینی ها نسـبت 
می دهیـم و گاهی هـم دسـتان تواناتر از دسـتان انسـان . تـا اکنون گیر 
دیوارهـا هسـتیم و نتوانسـته ایم از دام آن رهـا شـویم. ایـن گذشـته 
یگانـه کاری کـه بـا ذهـن و مغـز مـا کـرده اسـت، این اسـت کـه 
جلـو اندیشـه  کـردن مـا را گرفته اسـت. انسـان نخسـتین و پـس از 
آن بیش تـر از مـا از مغـز ش کار می گرفـت ورنـه بـه این جایـی کـه 
هسـتیم، نمی رسـیدیم. آن هـا چیزهـای آفریدنـد کـه تـا اکنـون ما در 
گـرو آن هسـتیم. چـه دیـن بـوده و چـه سـاخت و سـازهای ماننـد 
اهـرام مصـر و... ایـن شـگفتی ها چنـان گـرهِ بـاز نشـدنی هنوزهم ما 
را به خـودش سـرگرم کرده اسـت و راه اندیشـه کـردن را بـر ما بسـته 

ست. ا
رهـا شـدن از کارنامه هـای گذشـتگان و پیوسـتن بـه آینـدۀ خویـش 
چیـزی اسـت کـه مـن آن را آزادی می دانم. تـا اکنون مـا آزاد نبوده ایم 
و اگـر چنیـن پیـش بـرود آزاد نخواهیـم بـود. رهـا شـدن از اوهـام 
گذشـته و گام نهـادن در آینـده چیـزی اسـت کـه از ما گونـۀ دیگری 

سـاخت. خواهد 

تلـخ  خاطـرۀ  
سنبلۀ ۱۳۸۰ از ۱۸ 

سـنبلۀ   18( بـود،  عصـر   4:00 سـاعت 
1380خورشـیدی( دقیقـًا  آن وقـت دانش آمـوز 
صنـف پنجـم دبیرسـتان ذکـور سـپین ولسـوالی 
کاکایـم  بـودم.  بدخشـان  والیـت  پاییـن  یفتـل 
مرحـوم الحـاج مالبرات محمد در بسـتر مریضی 
بـود. مرحومی عادت داشـت و همیشـه به رادیو 
گـوش مـی داد. من هـم که از ایشـان متأثر شـده 
فرزنـدش،  نزدیک تریـن  مثـل  همیشـه  بـودم، 
کنـارش می نشسـتم و بـه رادیـو گوش مـی دادم.

وقتی در این روز، رادیو را روشـن کرد، خبرهای 
رادیـو دری ـ صـدای جمهـوری اسـالمی ایـران 
از زخمی شـدن، فرمانـده مسـعود، وزیـر دفـاع 
افغانسـتان خبـر داد و یک بـار  دولـت اسـالمی 
بـه کاکایم متوجه شـدم کـه از جایش برخاسـت 
و رنگـش تغییـر کـرد. مـن دیگـر چیـزی گفتـه 
نمی توانسـتم و بـه گونه یـی تـکان خـوردم. در 
همیـن وقـت بود کـه کاکای مال محمدهاشـم، از 
مجاهـدان خوش نـام، دوسـت و رفیـق کاکایم به 
عیادتـش آمـد، بعد از پرسـان کـردن از وضعیت 
صحـی دوسـتش، حاجی صاحب مرحـوم گفت: 
مالهاشـم! خبـر شـدی، قهرمـان مسـعود را  هم 

زدنـد )تـرورش کردند(.
مالهاشم: چه! چه گفتی؟

حاجـی مالبـرات: بلـی؛ همـی حالـی رادیـو را 
از زخمی شـدنش گفـت، فکـر کنـم،  گرفتـم و 

کردنـد. شـهیدش 
ایـن دو نفـر چنـان هـق هق کنـان گریـه کردنـد 
و  بهتریـن  از  گویـی  کـه  ریختنـد  اشـک  و 
نزدیک تریـن دوسـتان و اعضای خانـوادۀ خود را 
از دسـت داده انـد و از نبـود کسـی رنـج می برند 
کـه منی کـودک دوازده  سـاله هم به گریـان آمدم 

و چنـان اشـک ریختـم که خـدا داند کـه چگونه 
داشـتم... حال 

همـه فضـای روسـتا را انـدوه و غـم فـرا گرفتـه 
در  و  بـود  به دسـتش  رادیویـی  هرکسـی  بـود، 

بـود. تازه یـی  انتظـار خبرهـای 
شـام شـده بود، کاکایـم را بـه داالن )دهلیز دراز( 
خانـه بردیـم و رادیـو در نزدیک گوش شـان بود 
و بـا دقـت تمـام گـوش می کردنـد کـه نـاگاه، 
برهان الدیـن  پروفیسـور  شـهید  اسـتاد  صـدای 
ربانـی، رییـس دولـت اسـالمی از رادیـو شـنیده 
شـد. بـه بـاورم، دقیق شـاید یـادم نمانده باشـد، 
رادیـو آشـنا یا  بی.بی.سـی و یا یکـی از همین ها 
بـود. اسـتاد می گفـت: الحمـدهلل انجنیـر مسـعود 
)پایتخـت  دوشـنبه  در  فعـاًل  و  اسـت  خـوب 
تـا  فقـط  اسـت...  بیمارسـتان  در  تاجیکسـتان( 

همین جـا فکـرم بـود.
همـه پریشـان و غمگین، غـم زده و پریشـان حال 
نشسـته بودیـم و همـه در تـرس و هـراس ایـن 

بودیـم کـه چه می شـود.
ممکـن طالبان تمـام منطقه را بگیرنـد و چه کنند 

و چـه نکنند.
بـه هرحـال، کسـی در خانـۀ مـا آن شـب نـان 
نخـورد و مـا )کـودکان( شـکم گرسـنه و دلی پُر 

از غـم بـه خـواب رفتیـم...
فـردا صبـح مکتـب رفتیـم و فضـای مکتـب هم 
حـال و هـوای دیگـر گرفته بـود، همه خسـته و 
اندوهگیـن بـه نظر می رسـیدند. در نزدیک لیسـۀ 
مـا؛ آمرصاحـب، یـک قطعـۀ ضربتـی 400 نفـره 
سـاخته بـود و در همـان روزهـا، سـروصدا هـم 
بـود کـه آمرصاحـب به هـدف نظـارت و بازدید 
بـه این منطقـه )روسـتای خانقاه شهرسـتان یفتل 

پاییـن( می آیـد و مـا چنـان خـوش بودیـم کـه 
هیـچ قابـل بیان نیسـت...

عقربـۀ سـاعت ده بجـۀ  روز را نشـان مـی داد. 
سـلطان محمـد عبـادی کـه مسـوول و قوماندان 
و  علمـا  آمـد.  بـود،  قطعـه  همـان  عمومـی 
فرماندهانـش را در زیـر چنـاری کـه پیـش روی 
مکتـب مـا و قـرارگاه قطعـۀ چهارصد نفـره قرار 
دارد، جمـع کـرد. همـه را می دیدیـم کـه اشـک 
می ریختنـد و بـا صـدای بلنـد گریـان می کردند. 
مکتـب مـا آن روز رخصـت شـد و بـه خانه های 
خـود برگشـتیم. یعنـی فضا گویـای این بـود که 

آمرصاحـب شـهید شـده  اسـت.
دانسـتم کـه قهرمانـی را کـه هـم  از آن وقـت 
شـهامت داشـت و هـم جسـارت، هـم غیـرت 
داشـت و هـم مردانگـی، هـم رشـادت داشـت 
از  ایـن  و  داده ایـم  دسـت  از  ایمـان،  وهـم 
تلخ تریـن خاطراتی اسـت کـه از آوان کودکـی تا 
اکنـون کـه هجده سـال از آن می گـذرد، در ذهنم 
کـه چادرهـای  هرازگاهـی  و  مانده اسـت  باقـی 
سـیاه، پرچـم سـیاه و سـفید و سـبز و تصاویـر 
آمرصاحـب شـهید را نـگاه می کنم، فکـر می کنم، 

اکنـون آمرصاحـب را شـهید کرده انـد. همیـن 
و بعـد ـ در همـان زمـان ـ بـا زبـان کودکانـۀ 
خویـش ایـن دوبیتـی کوتـاه را زیـر لـب زمزمه 

کـردم:

مسعود رفت، نام نکو بر زبان گذاشت
نام نکو بر دل و بر جان ما گذاشت

بیدار بود در سنگر حق صبح و مسا همه
یادبود غم به ملت افغان به جا گذاشت

خیراهلل خیرخواه
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صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل يوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صديق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام


