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آب زنیـد راه را هیـن که 
نگـار می رسـد!

عـوامل پیدا و پنـهاِن شـکسِت 
نخستین مناظـرۀ انتخـاباتی

27

درب  در  دیـروز  چاشـت  حوالـی  انفجـار  ایـن 
جنگل بـاغ  در  پولیـس  تعلیمـی  مرکـز  ورودی 
شـهر چاریـکار مرکـز پـروان، در نزدیکـی یـک 

بـه  دولت سـاز  انتخاباتـی  دسـتۀ  گردهمایـی 
داد. رخ  غنـی،  محمداشـرف  رهبـری 

والیتـی  شـفاخانۀ  رییـس  سـنگین،  عبدالقاسـم 

پـروان می گویـد، در ایـن انفجـار 24 تـن جـان 
برداشـته  اند. تـن دیگـر زخـم  باختنـد و 31 

بـه گفتـۀ او، وضعیـت 11 تـن از زخمیـان ایـن 
انفجـار وخیـم اسـت. آقـای سـنگین می گویـد، 
قربانیـان غیرنظامیـان هسـتند و زنـان و کـودکان 

نیـز در میـان ایـن قربانیـان دیـده می شـوند.
محمدمحفـوظ ولـی زاده، فرمانـدۀ پولیـس پروان 
می گویـد، مـواد انفجـاری بـر یـک موترسـایکل 

بـود. جاسازی شـده 
وزارت داخلـه اعـام کرده که در ایـن انفجار 26 
تـن بـه شـمول 4 نظامـی کشـته و 42 غیرنظامـی 

شـده اند. زخمی 
نصرت رحیمی، سـخنگوی این وزارت می گوید، 
در ایـن انفجار بـه گردهمایی محمداشـرف غنی، 
نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری آسـیب نرسـیده 

است.
پـس از چاشـت دیروز یک انفجـار در چهارراهی 
مقاومـت در نزدیکـی سـفارت امریـکا در شـهر 
کابـل نیـز رخ داد. گـروه طالبـان مسـوولیت ایـن 

انفجارهـا را بـه عهـده گرفته انـد.

انفجـاری در نزدیکـی گردهمـایی انتخـاباتی 
در پـروان جـان 26 تـن را گـرفت

صفحه 3

تیم »دولت ساز« بیشترین 
تخلف را انجام داده است

غنـی به منـاظره حاضر نشد
اما عبـداهلل چـه گفت؟

63

پس از رخصتی های تابستانی مجلس نصاب کامل نداشته است

اعضـای مجلس مصـروف کـارهای 
شخصـی انـد

د افغانســتان د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون یــو کمېشــر 

وایــي، د رأیــه اچونــې د مرکزونــو نهايــي لیســت چــې 

ــه  ــي ن ــړی، واقع ــک ک ــه دوی رسه رشی ــي ادارو ل امنیت

دی.

ددغــه کمېســیون کمېشــر محمــد عبداللــه د ســه شــنبې 

پــه ورځ )وږي ۲۶مــه( د انتخاباتــو مــي کنفرانــس 

ــل  ــې وی ــت ک ــه لیس ــه دغ ــل، پ ــې ووی ــا ک ــه وین ــه پ ت

شــوي چــې د ارزګان، زابــل، هلمنــد، نیمــروز، پکتیــا، 

ــو  ــه ورکول ــړ د رأی ــزين، او کن ــار، غ ــت، ننګره خوس

ــتې وي. ــه پرانس ــه ب ــول مرکزون ټ

د هغــه پــه خــره، امنیتــي ادارې داســې مهــال د ټاکنــو 

ــو  ــو ځین ــه دغ ــې پ ــوي چ ــه دا ډاډ ورک ــیون ت کمېس

ــته. ــتونزې ش ــي س ــرې امنیت ــې ډې ــو ک والیتون

د ښــاغي عبداللــه پــه وینــا، د امنیتــي ادارو د راپــور لــه 

ــړيل  ــه ت ــه ۴۳۱ مرکزون ــه ورځ ب ــو پ ــې، د انتخابات مخ

ــواښ او ۹۰۷  ــي ګ ــوړ امنیت ــه ل ــه ل وي، ۶۷۵ مرکزون

ــه ټیــټ امنیتــي ګــواښ رسه مخامــخ دي او  ــه ل مرکزون

ــه پرانســتې وي. ــه ۳۳۶۰ مرکزون ــال ب ــول ټ ټ

ــو  ــیون د کارکوونک ــو کمېس ــړه، د ټاکن ــه ک ــه زیات هغ

ــه اســتخدام کــې ســیايس، ژبنــۍ او قومــي مداخلــه  پ

روانــه ده او د بیومټریــک ټکنالــوژي هــم ســتونزه لــري.

خــو ددغــه کمېســیون د دارالنشــاء رییــس حبیــب 

الرحمــن ننــګ د ښــاغي عبداللــه دا ادعــاوې ردوي او 

وایــي چــې د کارکوونکــو اســتخدام ســلیقوي نــه دی او 

ــوی دی. ــې ش ــه مخ ــل ل د طرزالعم

د ټاکنو کمېسیون کمېشرن:

تهـدیدونـو ته په کتـو د رأیـه اچـونې 

مـرکـزونو لیست واقعـي نـه دی

نیکـوالس کـی، سـفیر ملکـی ناتـو در افغانسـتان می گوید، 
تـا زمانـی که صلح دایمـی در افغانسـتان تأمین نشـود، ناتو 

ایـن کشـور را ترک نخواهـد کرد.  
آقـای کـی در سـفرش بـه والیـت بلـخ بـه طالبان هشـدار 
برنـده  میـدان جنـگ  در  می دهـد و می گویـد هیچ گاهـی 

شـد. نخواهند 
ایـن مقـام ناتـو بـر برگـزاری انتخابـات شـفاف و عادالنـه 
تأکیـد می کنـد و می گویـد کـه بـه خاطـر تأمیـن امنیـت 
امنیتـی  نیروهـای  و  افغانسـتان  مـردم  کنـار  در  انتخابـات 

می باشـند.
سـفیر ملکـی ناتـو تأکید می کنـد که هـر معضل افغانسـتان 

از طریـق گفت وگوهـای مسـتقیم قابل حل اسـت.
گفت وگوکننـدۀ  هیـأت  رییـس  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
طالبـان در قطـر از دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور آمریکا 
خواسـته کـه گفت وگوهـای صلـح را دوبـاره از سـرگیرد.

شـیرمحمدعباس اسـتانکزی، رییـس هیـأت گفت وگوکنندۀ 
بـه بی بی سـی گفتـه  طالبـان در قطـر در یـک گفت وگـو 
اسـت کـه پـس از امضـای توافق نامۀ صلـح با امریـکا، این 

گـروه آمـاده برقـراری آتش بـس بـا امریکا اسـت.

نیکوالس کی:
طالبـان هیـچ گاهـی 

در میـدان هـای جنـگ برنـده منی شـوند
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پایــان  نماینــده گان مدتی ســت  تابســتانی مجلــس  رخصتی هــای 
یافتــه و کارهــای ایــن اتــاق بــار دیگــر از ســر گرفتــه شــده اســت. در 
ایــن مــدت مجلــس نماینــده گان چندیــن نشســت برگــزار کــرد کــه 
ــن نشســت ها بســیار  ــده می شــود، حضــور اعضــای مجلــس در ای دی
ــس از آغــاز رســمی  ــگ اســت. بســیاری از اعضــای مجلــس پ کم رن
ــش  ــه روزه بخ ــدهاند. هم ــر نش ــس حاض ــه مجل ــم ب ــان ه کارهای ش
زیــادی از کرســی های ایــن اتــاق خالــی و نصــاب مجلــس ناتکمیــل 
ــتهاند  ــر نگش ــان ب ــه کارهای ش ــی ب ــس در حال ــای مجل ــت. اعض اس
ــان  ــرای پای ــای ب ــرار دارد. تاش ه ــی ق ــت ویژه ی ــه کشــور در حال ک
ــات  ــرای انتخاب ــن ب ــای رســمی کمپای ــح، روزه ــن صل ــگ و تأمی جن
ریاســتجمهوری، نگرانــی از تقلــب در ایــن انتخابــات و تشــدید 
ــا،  ــی والیت ه ــت و برخ ــتی در پایتخ ــای تروریس ــات گروه ه حم

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــت ویژه ی ــور را در وضعی کش
ــه  ــچ توجی ــده گان مجلــس هی ــن شــرایطی، غیرحاضــری نماین در چنی
ــی رود  ــع م ــا توق ــن روزه ــد. در ای ــته باش ــد داش ــی نمی توان منطق
نماینــده گان مجلــس در وظایف شــان حاضــر باشــند و اوضــاع کشــور 
را رصــد کنــد. چهل وپنــج روز رخصتــی رســمی فرصــت کافــی بــرای 
ــده گان  ــی رود نماین ــار نم ــس انتظ ــن پ ــود. از ای ــردم ب ــده گان م نماین
مــردم در وظایف شــان غفلــت کننــد و در مجلــس نماینــده گان 
ــای  ــس کاره ــاب مجل ــودن نص ــل ب ــند. ناتکمی ــته باش ــور نداش حض

ــرد. ــن می ب ــا را از بی ــد و فرصت ه ــل می کن ــاق را مخت ــن ات ای
و  مهــم  بســیار  مرحلــۀ  ریاســتجمهوری  انتخابــات  برگــزاری 
ــد  ــا رص ــان ب ــت. پارلم ــور اس ــردم و کش ــرای م ــاز ب  سرنوشت س
ــه  ــن پروس ــدن ای ــزار ش ــر برگ ــات، در بهت ــی انتخاب ــردن چگونه گ ک
ــده داشــته باشــد. نظــارت  ــد نقــش بســیار اساســی و تعیینکنن می توان
ــبرد  ــی پیش ــات و چگونه گ ــیون های انتخاب ــان از کمیس ــای پارلم اعض
کارزارهــای نامــزدان انتخابــات ریاســتجمهوری بــه شــفافیت انتخابــات 
کمــک زیــادی می کنــد. در حــال حاضــر نگرانی هــای بســیار زیــاد و 
جــدی از رونــد آماده گــی بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری 
ــات  ــزد انتخاب ــز نام ــت نی ــر حکوم ــه دو رهب ــِی ک ــود دارد. حین وج
انــد و منابــع دولتــی را نیــز در اختیــار دارنــد، اگــر نظــارت و کنتــرل 
نشــوند و از لحــاظ قانــون باالی شــان فشــار وارد نشــود، از بیت المــال 
در کارزارهــای شــخصی و کمپاینــی اســتفاده خواهنــد کــرد. مــردم از 
ــا نظــارت  ــد ب ــد، انتظــار دارن ــه آن هــا رأی داده ان ــی کــه ب نماینده گان
ــردم  ــد. م ــع کنن ــات، نگرانی های شــان را رف ــد برگــزاری انتخاب از رون
ــان  ــدل آن از نماینده گان ش ــد و در ب ــس رأی داده ان ــه اعضــای مجل ب
ــای  ــد. اعض ــع دارن ــه گی توق ــه و همیش ــال، صادقان ــی فع نماینده گ
ــر  ــان زی ــال و رفتارش ــه اعم ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــس بای مجل
نظــارت شــدید مــردم قــرار دارد و در صورتــی کــه بــه کارهای شــان 
رســیده گی نکننــد، مــردم بــار دیگــر بــه آن هــا اعتمــاد نخوانــد کــرد. 
ــا در  ــگ اعضــای پارلمــان، حضــور آن ه ســوی دیگــر حضــور کمرن
ــای  ــت. اعض ــی اس ــای انتخابات ــی تیم ه ــی برخ ــای انتخابات کارزاره
ــات  ــزدان انتخاب ــیاری از نام ــی بس ــای انتخابات ــان در کارزاره پارلم
ــده گان مجلــس  ــا برخــی از نماین ــده شــدهاند. حت ریاســتجمهوری دی
ــتجمهوری در  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــه نام ــخصی ب ــورت ش ــه ص ب
بربنیــاد  انــد.  برگــزار کــرده  والیت های شــان محافــل کمپاینــی 
اطاعــات، برخــی از نماینــده گان از نخســتین روزهــای رخصتی هــای 
بــه  کمپایــن  مصــروف  و  رفتــه  والیت های شــان  بــه  تابســتانی 
ــه شــنیدن مشــکات  ــدت ب ــن م ــان در ای ــد. آن ــزدان مشــخص ان نام
ــد.  ــته ان ــت گذاش ــم فرص ــیار ک ــان بس ــت های موکان ش و درخواس
ــوری حــق  ــزدان ریاســت جمه ــت از نام ــه حمای ــدی نیســت ک تردی
نماینــده گان مجلــس اســت، امــا حمایــت از نامــزدان نبایــد بــه قیمــت 
ــه مشــکات مــوکان باشــد. اعضــای  دور زدن مــردم و رســیده گی ب
ــت از  ــن و حمای ــه کمپای ــد ک ــی دیگــری دارن ــف اصل ــس وظای مجل

ــرد. ــورت گی ــد ص ــیۀ آن بای ــزدان، در حاش نام
در عیــن حــال، پــس از آنکــه گفت وگوهــای صلــِح امریــکا و طالبــان 
ــی  ــت و برخ ــان در پایتخ ــان حمات ش ــورد، طالب ــت خ ــه بن بس ب
ــن گــروه  ــا پایتخــت از حمــات ای ــد. حت والیت هــا را تشــدید کردن
مصــؤن نمانــده اســت. روز گذشــته یــک مهاجــم انتحــاری صــد متری 
ــه  ــان حمل ــن را گرفــت. همچن ــرار داد  و جــان 22 ت ــاج ق ارگ را آم
ــت  ــزد را در والی ــک نام ــی ی ــان کارزار انتخابات ــر، جری ــدۀ دیگ کنن
پــروان مــورد حملــه قــرار داد و نزدیــک بــه 30 تــن را کشــت و بیــش 
از صــد تــن دیگــر را زخمــی ســاخت. بخش هــای از والیت هــا 
ــود.  ــت می ش ــی دست به دس ــای امنیت ــان و نیروه ــن طالب ــه روزه بی هم
ــا اســتجواب و اســتیضاح  ــده گان مجلــس ب در چنیــن شــرایطی، نماین
ــد نقــش نظارتی شــان را اعمــال  ــی، می توانن مســووالن نهادهــای امنیت
کننــد. اعضــای پارلمــان بایــد بــه وظایف شــان برگردنــد و بــا اعمــال 
ــت و  ــن امنی ــی، در تأمی ــای امنیت ــرد نهاده ــارت از عملک ــار و نظ فش
ــان را  ــتاها، نقش ش ــهرها و روس ــه ش ــش ب ــات و آرام ــدن ثب برگردان
ایفــا کننــد. ایــن واقعیــت بایــد آویــزۀ گــوش اعضــای مجلــس باشــد 
ــزد مــردم و فــردا  ــد، امــروز ن ــه ان ــر هــر رأیــی کــه گرفت کــه در براب

ــتند. ــد مســوول و پاســخ گو هس ــزد خداون ن

اعضای پارلمان؛
خادم مردم یا مأمور کمپاین؟

نامـزدان  میـان  تلویزیونـی  مناظـرۀ  نخسـتین 
بـا فـرار  انتخابـات ریاسـت جمهوری کشـور، 
یکـی و َجوگیر شـدِن دیگری عمـًا به افتضاح 

بدل شـد.  انتخاباتـی 
اشـرف غنی و عبـداهلل عبداهلل دو تـن از نامزدان 
کـه  روان  سـال  ریاسـت جمهورِی  انتخابـات 
گذشـته  سـاِل  پنـج  در  را  حکومـت  سـکاِن 
در اختیـار داشـتند و در هجـده سـاِل گذشـته 
کلیـدی  موقعیتـی  حکومـت  در  یـا  همـواره 
داشـته اند و یـا هـم اپوزیسـیوِن آن بـه شـمار 
تلویزیونـی  مناظـرۀ  نخسـتین  در   رفته انـد، 
شکسـِت خـود را به نمایش گذاشـتند. یکی در 
دقیقـۀ نـود از حضـور در مناظره سـر بـاز زد و 
در واقعیـت از رو در رو شـدن با رقیِب خود و 
مـردم فــرار کـرد و دیگری کـه فرصتی طایی 
در اختیـارش قـرار گرفتـه بـود، ُکِل سـاعاِت 
متلک پرانـی،  بـا  را  خویـش  بـه  وقف شـده 
داد.  هـدر  بی ربـط  حرف هـاِی  و  کنایه گویـی 
آقـای غنـی کـه خـود را همـواره »عقـل ُکل« 
می دانـد و فکـر می کنـد کـه هنـوز مـادرِ دهـر 
چـون او فرزنـدی خردمنـد و باهـوش نزاییـده 
و افاتـون و ارسـتو شـاگرداِن مدرسـۀ او هـم 
عبـداهلل  بـا  مناظـره  در  نمی شـوند،  حسـاب 
عبـداهلل شـریِک قـدرت و رقیـِب انتخاباتی اش 
حاضـر نشـد. ارگ در آخرین دقیقـۀ باقی  مانده 
بـه آغـاز مناظـره، اعــام کـرد کـه آقـای غنی 
در  چـون  می انـدازد؛  تعویـق  بـه  را  مناظـره 
مناظـرۀ انتخاباتـی بایـد روی برنامه هـا صحبت 
شـود و از آن جایـی کـه بـه زعـم ایشـان آقای 
عبـداهلل برنامـه نـدارد و تنهـا بـه متلک گویـی 
چنیـن  در  حضـور  می پـردازد،  اتهام زنـی  و 

برنامه یـی وقـت تلـف کـردن اسـت. 
بایـد  جهـان،  متفکـِر  مغـز  دومیـن  از  واقعـًا 
چنیـن حرکت هـای ترامپـی را انتظـار داشـت. 
آیـا آقـای غنـی در دقیقـۀ نـود متوجـه شـد که 
آقـای عبـداهلل برنامـۀ انتخاباتـی نـدارد و ضمنًا 
متلک گـو و تهمـت زن اسـت؟ چـون پیـش از 
آن، او در مـورد برگـزاری مناظره بـا تلویزیونی 
کـه می خواسـت ایـن مناظـره را برگـزار کنـد، 
بـه توافـق رسـیده بـود و حتا بـه گفتـۀ مجری 
برنامـه، لشـکر محافظـاِن آقـای غنی سـاعت ها 
پیـش از آغـاز مناظـره بـه ایـن تلویزیـون رفته 
بودنـد و از نظـر امنیتـی کامـًا خـود را مطمین 
سـاخته بودنـد. پـس نبایـد فریـِب ایـن ادعـا 
را خـورد کـه آقـای غنـی از چنیـن مناظره یـی 
ایـن حـرف  خبـر نداشـته اسـت. در ضمـن، 

نیـز دروغ وفریبـی بیـش نیسـت کـه دلیـِل فرار 
از مناظـره ایـن بـوده کـه آقـای عبـداهلل برنامـه 
برنامـه  عبـداهلل  آقـای  اگـر  کـه  چـرا  نـدارد. 
فرصـِت  ایـن می توانسـت  نـدارد،  و  نداشـت 
خوبـی بـرای غنـی تلقـی شـود تـا بـا ارایـۀ 
برنامه هـای خـود و بـه چالـش کشـیدِن تیـم 
رقیـب، آن هـا را رسـوا کنـد. امـا این کـه آقـای 
غنـی در مناظـره شـرکت نکـرد، نشـان می دهد 
کـه او نیـز همچـون رقیِب خـود برنامـه ندارد.

انتخابـات  نامـزد  دو  هـر  این کـه  در   
ریاسـت جمهوری هیـچ برنامـۀ دقیـق و علمـی 
بـرای افغانسـتان ندارنـد، هیـچ جـای تردیـد 
نیسـت. آن ها در طول پنج سـال حکومت دارِی 
خـود نشـان دادنـد کـه چه قـدر سیاسـت گراِن 
یکـی  البتـه  انـد.  اندیشـه  فاقـد  و  بی برنامـه 
برنامـه  از  چیـزی  هیـچ  و  اسـت  خامـوش 
نمی گویـد، ولـی دیگـری مـدام از برنامه هـای 
مهـِم اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی، 
ملـِی  و  منطقه یـی  جهانـی،  زیسـتی،  محیـط 
خـود دم می زنـد، درحالی کـه چانتـه اش کامـًا 
از برنامـه خالـی ِ خالـی اسـت. سـخنرانی های 
به ظاهـر علمـِی آقـای غنـی، عوام فریبی هایـی 
بیش نیسـتند کـه هیچ منشـای علمی و مسـتند 
ندارنـد. تنهـا چیـزی را کـه آقـای غنـی یـاد 
دارد در سـخنرانی هاِی خـود ارایـه کنـد، بازی 
بـا ارقـام و کلمه هاسـت. بیـش از آن، او هیـچ 

حرفـی بـرای گفتـن نـدارد. 
دلیـِل دیگـری کـه می تـوان بـرای فـرارِ آقـای 
غنـی ذکر کـرد، هـراس از افشـاگری هاِی آقای 
سـاِل  پنـج  در  عبـداهلل  آقـای  اسـت.  عبـداهلل 
گذشـته شـریِک قـدرِت آقـای غنـی بـوده و از 
پشـِت  تمـام جزییـاِت کشـور و زدوبندهـای 
پـرده خبر دارد. او اگر یک ُحسـن در سیاسـت 
داشـته باشـد، ایـن اسـت کـه سیاسـت مداری 
باحوصلـه اسـت و می توانـد خیلـی حرف ها را 
در سـینه نگـه دارد و دم نزنـد. ایـن ویژه گی از 
او گنجینۀ اسـرار سـاخته که هـر وقت بخواهد، 
می توانـد علیـه رقبایـش از آن هـا اسـتفاده کند. 
شـاید آقـای غنی بـه این دلیـل در دقیقـۀ نودم 
کـه  کـرد  صرف نظـر  مناظـره  در  حضـور  از 
ترسـید مبادا شـریِک قدرتـش انباِن اشـتباهات 
و گندکاری هـاِی پنهـاِن او را در برابـِر میلیون ها 
بیننـده بـاز کنـد و او را سـکۀ یـک پول سـازد. 
و  سیاسـت  در  غنـی  آقـای  اشـتباهاِت  البتـه 
کـه  اسـتند  آشـکار  آن قـدر  حکومـت داری 
نیـازی بـه دانسـتن اشـتباهاِت پنهاِن او نشـود. 

او مصـداِق همـان ضرب المثـِل مشـهور اسـت 
کـه می گویـد »از زیـر پلـو مولی برآمـد.« وقتی 
آقـای غنـی حـرف می زنـد، فکـر می کنـی چه 
آدمِ بـا فکـر و درایتـی اسـت؛ اما وقتـی صحنۀ 
عمـل می رسـد، او هـم مثـل دیگـر زمـام داران 
کشـور، فـردی کم مایـه و بـدوِن دیـدگاه ثابت 

می شـود. 
دلیـل دیگر، عـدم حضورِ آقای غنـی در مناظرۀ 
تلویزیونـی می توانـد کامًا آگاهانه باشـد؛ یعنی 
او بـا ایـن ترفنـد تاش کـرد که فرصـت را در 
اختیـارِ رقیـب قرار دهـد تا او بـا متلک پرانی و 
پریشـان گویی،  مـردم را بـرای بارِ سـوم از خود 
نااُمیـد سـازد. البتـه آقـای غنـی بـه ایـن هدِف 
خـود تـا حدودی دسـت یافت ولـی آن توقعی 
را کـه احتمـاالً انتظـار داشـت، بـرآورده نشـد 
و بیشـتر از رقیـب، خـودش ضربـۀ ایـن عـدمِ 

حضـور را خورد. 
عـدم حضـورِ آقـای غنـی بـا ایـن هـدف، بـه 
تُـِف سـرباال شـباهت داشـت کـه مسـتقیمًا بـه 
عبـداهلل  آقـای  آمـد.  فـرود  صـورِت خـودش 
هـم کـه از فـرارِ رقیبـش در مناظـره ُخرسـند 
و جوگیـر شـده بـود، نتوانسـت از فرصتـی که 
در اختیـارش قـرار گرفتـه بـود، اسـتفادۀ بهینـه 
را ببـرد و نشـان دهـد خـاِف اعامیـۀ ارگ و 
ادعـای رقیبـش، سیاسـت مداری صاحب برنامه 
و نامـزدی توان منـد اسـت. اما از جانـب دیگر، 
کارنامۀ این دو تن در پنج سـاِل گذشـته آن قدر 
اصـًا  کـه  شـده  اظهرمن الشـمس  و  روشـن 
نیـازی بـه مناظـره ندارنـد. مناظره وقتی معنــا 
پیـدا می کنـد کـه دو نامـزد ضمن برخـورداری 
از سـابقۀ نیک و درخشـان نزد مـردم، بخواهند 
برتـرِی برنامه های شـان بـرای آینـده را به تبیین 
بگیرنـد. حـال آن کـه آقایـان غنـی و عبـداهلل از 
هـر دو مـورد تهـی و معـاف اند. آن هـا به یک 
انـدازه در حکومـت داری نـاکام بوده  انـد. اگـر 
رای  یکـی بـه دلیـِل خودکامه گـی و اسـتبدادِ 
نتوانسـت کاری بـرای بهبـود وضعیـِت کشـور 
و  انفعـال  به دلیـِل  نیـز  دیگـری  دهـد،  انجـام 

بـی دردی التراناتیـِف او شـده نتوانسـت.
آقـای عبـداهلل در برابـِر ناکامی هـا و اشـتباهاِت 
آقـای غنـی در پنـج سـاِل گذشـته فقـط نق زد 
و گلـه کرد و متلـک پراند. آیندۀ افغانسـتان در 
موجودیـِت ایـن دو تـن، بـه هیـچ صـورت به 
ثبـات و امنیـت و رفـاه ختم نمی شـود. این دو 
تـن آزموده هایی اسـتند که آزمودِن دوبارۀشـان 

خطـا نه، بل خودکشـی اسـت!   

عـوامل پیدا و پنـهاِن 
شـکسِت نخستین مناظـرۀ انتخـاباتی

احمـد عمران
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دوشـنبه شـب تلویزیـون آریانانیـوز مناظره یـی بـرای 
بـود  قـرار  بـود.  کـرده  برگـزار  حکومتـی  نامـزد  دو 
بـه  رو  در  رو  عبـداهلل  داکتـر  و  غنـی  محمداشـرف 
برنامه هـا  از  و  دهنـد  پاسـخ  شـهروندان  پرسـش های 
و عملکـرد پنجسـال گذشـته و برنامه هـا و طرح هـای 
از  آریانانیـوز  تلویزیـون  بگوینـد.  سـخن  آیندۀشـان 
مـردم خواسـته بـود پرسش های شـان را بـه آدرس این 
بـه  بفرسـتند.  از طریـق شـبکه های اجتماعـی  رسـانه 
گفتـۀ مسـووالن و گرداننـدۀ ایـن مناظـره، شـهروندان 
هـزاران پرسـش به آدرس این شـبکه فرسـتاده بودند و 
منتظر پاسـخ مسـووالن حکومت که نامـزدان انتخابات 

ریاسـت جمهوری نیـز انـد، بودنـد.
غنـی  آقـای  مشـاوران  از  یکـی  نـود،  دقیقـۀ  در  امـا 
نیافتـن  حضـور  از  فیسـبوکش  رسـمی  صفحـۀ  در 
محمداشـرف غنـی به این مناظـره خبـر داد. در صفحۀ 
شاه حسـین مرتضـوی گفتـه شـده کـه آقـای عبـداهلل 
»برنامـه نـدارد«، بنـاًء مناظـره بـا او »بی مفهـوم« اسـت. 
ایـن در حالـی بـود کـه گرداننـدۀ تلویزیـون گفـت، 
نیروهـای محافظتـی رییس حکومت یـا »PPS« هم در 
اطـراف ایـن شـبکه حضـور دارنـد و تا آخریـن لحظۀ 
آغـاز برنامـه هـم از ارگ ریاسـت جمهوری برای شـان 
اطمینـان داده شـده بـود کـه آقـای غنی در ایـن مناظره 
ایـن مناظـره  اشـتراک خواهـد کـرد. از سـویی هـم، 
حـدود یـک هفتـه پیـش برنامه ریـزی شـده بـود و دو 
نامـزد حکومتی از حضورشـان در این مناظـره اطمینان 

قطعـی داده بودنـد.
عـدم حضور محمداشـرف غنی در مناظـرۀ رو در رو با 
شـریک حکومتی و رقیـب انتخاباتی اش حتـا هواداران 
تیـم دولت سـاز را متعجب و شـوکه سـاخته اسـت. در 

دو روز گذشـته شـبکه های اجتماعـی افغانسـتان پُـر از 
کنایه گویـی، متلک پراکنـی، نقـد و توجیـه هـواداران و 
اعضـای تیم هـای »دولت سـاز« و »ثبـات و همگرایـی« 
تیـم  اعضـای  و  هـواداران  از  برخـی  اسـت.  شـده 
»دولت سـاز« حتـا نسـبت بـه ایـن مناظـره خاموشـی 
اختیـار کرده و در ُحسـن و قبح مناظـره و عدم حضور 
آقـای غنـی هیـچ زبـان نگشـوده و خاموشـی کامـل 

کردند. اختیـار 
عبـداهلل سـلجوقی، یکـی از کاربـران شـبکۀ فیسـبوک 
نوشـته اسـت کـه انصـراف آقـای غنـی از مناظـره یک 
»مناظـره  اسـت:  افـزوده  او  اسـت.  غیراخاقـی  کار 
حـق شـما نیسـت کـه انصـراف می دهیـد. شـما ملـزم 
بـه پاسـخ گویی هسـتید و حـق مـردم شـنیدن پاسـخ 

شماسـت«.
پیشـین  مشـاور  محمـدی،  عبدالعلـی  داکتـر 
ریاسـت جمهوری پیـش از شـروع رسـمی ایـن برنامـه 
ظاهـراً اطـاع داشـته کـه آقـای غنـی در آن اشـتراک 
نخواهـد کـرد. او دو سـاعت پیـش از آغـاز مناظـره در 
صفحۀ رسـمی فیسـبوکش نوشـت کـه »بازنـدۀ مناظرۀ 
امشـب، بازنـدۀ انتخابـات اسـت، اگـر برگـزار شـود.«
کمال الدیـن حامـد عضـو شـورای رهبـری جمعیـت 
کـه  اسـت  نوشـته  فیسـبوکش  صفحـۀ  در  اسـامی 
برنامه هـا معمـوالً در یـک مناظـرۀ رو در رو، قـدرت 
اجرایـی خـود را آشـکار می کنـد. آقـای حامـد افزوده 
اسـت کـه فـرار از مناظـره، هیـچ دلیلـی جـز انتزاعـی 
بـودن برنامه هـا نیسـت. بـه گفتـۀ ایـن نویسـنده: ارایۀ 
یـک برنامـه، قـدرت زبـان می خواهـد، ولـی توجیه آن 
بـرای مدیریـت اوضـاع یـک کشـور از طریـق واقعـی 

بودن شـان میسـر اسـت.

کمال الدیـن حامـد بـه این باور اسـت که عـدم حضور 
آقـای غنـی در مناظـرۀ دوشـنبه  شـب و آن هم بـا تعهد 
و تمهیـد زمـان و مـکان، نمایانگـر »بی برنامه گـی در 
مدیریـت عینـی یـک جامعـه« دانسـته می شـود. آقـای 
حامـد اظهـار مـی دارد: »اینجا معلوم شـد کـه توجیه گر 
چنیـن برنامه هـای خیالـی فقـط چک چـک اطرافیان در 
یـک فضـای تملق آمیـز و جیغ زدن هـای راه گـم کـن 

اسـت«. بوده 
گفتنـی اسـت کـه مناظـره پـس از عـدم حضـور آقای 
غنـی، تبدیـل بـه مصاحبـه شـد. گرداننده پرسـش ها را 
از آقـای عبـداهلل مطـرح کـرد. امـا داکتر عبـداهلل نیز در 

ایـن مصاحبـه حرف هـای دندان گیـری نداشـت. آقای 
عبـداهلل در ایـن مصاحبـه فرصـت خوبـی داشـت تـا 
برنامه هـا، طرح هـا، چشـم انداز و افـق دیـدش بـرای 
آینـدۀ افغانسـتان را ترسـیم و بـه صـورت فشـرده یـا 
مشـرح توضیـح دهد. انتظـار مردم نیـز از مناظره همین 
بـود. امـا آقـای عبـداهلل در تمـام مصاحبـه چیـزی در 
آقـای  نیـاورد.  بـه زبـان  آینـده اش  برنامه هـای  مـورد 
و  سیاسـی  اقتصـادی،  طرح هـای  مـورد  در  عبـداهلل 
نظامـی خـود چیزی نگفـت و یک سـره رفتارهای آقای 
غنـی را انتقـاد کـرد و بـه آدرس او نیـش و کنایـه زد.

نهادهـای مدنـی و اسـتادان دانشـگاه بـا انتقـاد از حضور 
نیافتـن اکثریـت اعضـای مجلس در نشسـت های عمومی 
مصـروف  مجلـس  اعضـای  کـه  می گوینـد  نهـاد،  ایـن 

تجـارت و زد و بندهـای شـخصی خـود هسـتند.  
آنـان در گفت وگـو با روزنامـۀ ماندگار می گوینـد: زمانی 
کـه یـک قـوۀ حکومـت نتوانـد در نشسـت های عمومی 
می  شـود،  گرفتـه  قانونـی  ملـی  مهـم  تصمیم هـای  کـه 
نصـاب مکمـل داشـته باشـد، بـه معنـای فلج بـودن یک 

بخـش حکومت اسـت. 
در همیـن حـال، نهادهـای ناظـر انتخاباتـی می گوینـد که 
نزدیـک بـه 70 درصد از اعضای مجلس در نشسـت های 

عمومـی ایـن نهاد حضور نمی داشـته باشـند. 
همچنـان برخـی از اعضای مجلس نماینـده گان می گویند 
کـه بـه دلیـل این کـه شـماری از نماینـده گان مصـروف 
در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  کارزارهـای  فعالیـت 
برخـی از تکت هـای انتخاباتـی هسـتند، بـه همیـن دلیل 

نصـاب مجلـس مکمـل نمی شـود. 
اعضـای مجلـس نماینـده گان نزدیـک بـه یـک مـاه پیش 
از رخصتی هـای تابسـتانی برگشـتند، اما با سـپری شـدن 
چهـار نشسـت عمومی هنـوز این نهـاد نتوانسـته نصاب 

قانونـی را بـرای بحـث روی مسـوده های ارجاع شـده به 
این نهـاد برگـزار  کند.  

در  افغانسـتان  مدنـی  مجمتـع  رییـس  رفیعـی  عزیـز 
افغانسـتان  می گویـد:  مامـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو 
یکـی از کشـورهای اسـت که مسـووالن دولتـی آن خود 

نمی داننـد. پاسـخ گو  مـردم  برابـر  در  را 
آقـای رفیعـی می افزایـد: در حالـی کـه بحـران ناامنـی، 
نیـاز اسـت تـا  بیـداد می کنـد،  جنـگ، فقـر در کشـور 
مسـووالن دولـت در رابطـه به اوضـاع مسـوولیت پذیری 
داشـته باشـند، امـا بـه دلیـل این کـه ایـن نماینـده گان از 
طریـق رأی واقعـی مـردم نیامده انـد، درگیـر فعالیت های 

شـخصی و تجـاری هسـتند. 
بـه گفتـۀ او،  در کشـور مـا »جنایـت جریـان دارد«، امـا 
هیچ کسـی بـه عنـوان شـهروند مسـوول بـه فکـر نجات 

و راه حـل نیسـت. 
او گفـت کـه نماینده گان مجلـس بنا بـر از مصلحت های 
سیاسـی وارد ایـن نهاد شـده اند، به همین دلیل احسـاس 

مسـوولیت در برابـر مردم و این نهـاد را ندارند.  
او گفـت کـه اعضـای پارلمـان افغانسـتان هیـچ تـاش 
بـرای بهبـودی وضعیـت نکرده انـد و ادامۀ ایـن وضعیت 

ممکـن اوضـاع را بدتر سـازد. 
رییـس مجتمـع جامعـۀ مدنـی افغانسـتان می گویـد کـه 
اعضـای پارلمـان نـه به خاطـر کمـک بـرای مـردم و راه 
حـل برای بحـران کنونـی، برای دفـاع از منافع شـخصی 
و داشـتن مصونیـت سیاسـی وارد ایـن پارلمان شـده اند؛ 
زیـرا در ایـن نهـاد کمتـر کسـانی هسـتند که منافـع ملی 

را در نظـر دارنـد.
آقـای رفیعـی همچنـان بـا اشـاره بـه پرونـدۀ کمیشـنران 
کمیسـیون انتخابـات گفـت: زمانی که مدیـران یک برنامۀ 
اسـت  چگونـه  می شـوند؛  کشـانیده  دادگاه  بـه  متقلـب 
کرسـی های  در  مـردم  نماینـده گان  عنـوان  بـه  متقلبـان 
پارلمـان لـم می دهنـد، بایـد هـر دو طـرف ایـن قضیـه 

مـورد بررسـی قـرار گیـرد.  
ایـن در حالـی کـه دور هفدهـم مجلس نماینـده گان پس 
از سـپری کـردن یـک انتخابات پر از کشـمکش و چالش 
در 28 -29 میـزان سـال جـاری خورشـیدی، سـر انجـام 
250 تـن بـه عنـوان نماینـده گان مـردم بـه پارلمـان راه 
یافتنـد، امـا ادعاهـای وجـود دارد کـه اکثریـت اعضـای 
کنونـی مجلـس نماینـده گان بـارزگان و تجارت پیشـه ها 
هسـتند و بیشـتر مصروف چانه زنی در کارهای شـخصی 

خود انـد و ایـن ضربـۀ سـنگینی بـر قـوۀ قانـون گـذار 
کشـور کـه )پارلمـان( وارد می کنـد. 

مجلـس  اعضـای  کـه  دارد  وجـود  ادعـای  همچنـان 
نماینـده گان دارای تابعیـت دوگانـه هسـتند و بیشترشـان 

می کننـد.  زنده گـی  افغانسـتان  از  بیـرون  در 
همزمان بااین، سـیف الدین سـیحون اسـتاد دانشـگاه کابل 
مانـدگار می گویـد: حضـور  بـا روزنامـۀ  در گفت وگـو 
نیافتـن نماینـده گان در مجلـس، سـبب نقـض نماینده گی 
قوانیـن  تصویـب  فراینـد  در  تعلـل  همچنـان،  و  مـردم 
ایجـاد می کنـد و نظـارت از کارکـرد حکومـت صـورت 

نمی گیـرد.  
آقـای سـیحون می گویـد کـه در این صـورت یک بخش 
حکومـت کـه رکـن قانون گـذاری اسـت فلـج می شـود، 
مسـلمًا ایـن کار سـبب عقب مانـی  فراینـد کاری در نظام 
کارکـرد  از  نظـارت  عرصـه  در  به ویـژه  حکومـت داری 

حکومـت یـا قـوۀ اجرایی کشـور می شـود. 
او گفـت کـه قـوۀ مقننـه یـا قانون گـذاری بـه صـورت 
بـه  انتخابـات  اسـت،  نشـده  انتخـاب  دموکراتیـک 
صـورت درسـت شـفاف مدیریـت و برگـزاری نگردید، 
رونـد انتخابـات بـا تخطـی و تقلـب همـراه بـود؛ چـون 
نماینده گان به اسـاس یک رشـوت و تقلـب وارد پارلمان 
و  سیاسـی  بندهـای  و  زد  صـدد  در  همـواره  شـده اند، 

می باشـد.  خـود  شـخصی 
در ایـن حـال، یافته هـای نهادهـای ناظـر نشـان می دهـد 
کـه بـه سـبب تکمیل نبـودن نصـاب مجلـس نماینده گان 
در نشسـت های عمومـی ایـن نهـاد، بیـش از 100 سـند 
تقنینـی از تصویـب بازمانـده اسـت. عرفـان اهلل عرفـان، 
معاون منشـی مجلـس نماینـده گان، می گوید کـه به دلیل 
نماینـده گان مصـروف  بیشـتر  اوضـاع  بـودن  انتخاباتـی 
و  هسـتند  انتخاباتـی  تکت هـای  از  برخـی  بـا  کمپایـن 
بـه ایـن دلیل اسـت کـه نصـاب مجلـس بـرای تصویب 
و قوانیـن و مقررهـای فرسـتاده شـده ایـن نهـاد، مکمـل 

نمی باشـد.  
اعضـای مجلـس نماینده در ماه اسـد به بیشـتر از 40 روز 
رخصتی هـای تابسـتانی رفتنـد و اما پس از برگشـت این 
رخصتی هـا تـا هنوز چهار نشسـت این مجلـس برگزاری 
گردیـده اسـت، بیـش از 70 درصـد اعضـای مجلـس در 

نشسـت های عمومـی حضـور نیافته اند. 

پس از رخصتی های تابستانی مجلس نصاب کامل نداشته است

اعضـای مجلس مصـروف کـارهای شخصـی انـد

غنی به مناظره حاضر نشد، اما عبداهلل چه گفت؟
روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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6. آتش بـس حـزب وحدت و حزب اتحاد اسـامی ـ سـال 
 1371

چنان کـه قبـًا گفتـه شـد، فتـح شـهر کابـل توسـط مجاهدیـن 
در سـال 1371 متأسـفانه انارشیسـم و جنـگ بـه دنبال داشـت؛ 
در  پـای خـود  در صـدد محکم کـردن جـای  اکثـراً  تنظیم هـا 
پایتخـت، جلـب و جـذِب افـراد کـه متأسـفانه در میـان آن هـا 
عناصـر اوبـاش، جنایـت کار و بی بندوبار زیادی وجود داشـت، 
تصاحـب امکانـات و تأسیسـاِت دولتی بودند. غرب شـهر کابل 
منطقه یـی بـود از نظـر دموگرافـی اکثـراً تحـت سـیطرۀ حـزب 
وحـدت اسـامی )عبدالعلی مـزاری(؛ ولی از ناحیـۀ جابه جایی 
نیـروی نظامـی، حزب اتحاد اسـامی )اسـتاد سـیاف( قدرتمند 
بـود که ایـن دو حزب بـا توجه بـه مبانی فکـری وگرایش های 
سیاسـی و هـوِس اقتداریابـی و تـاش بـرای کنتـرول بیش تـِر 
منطقـه، بـا هـم در مخالفـت قـرار داشـتند. ایـن اختـاف نظـر 
میـان آن دو حـزب باآلخـره بـه برخوردهای نظامی و اسـتعمال 

سـاح های ثقیلـه علیـه یک دیگـر انجامیـد.
و  شـدید  جنـگ  کـه  بـود   1371 سـرطان  یـا  و  جـوزا  مـاه 
گسـترده یی میـان ایـن دو حـزب و نیروهای همسـوی آن ها در 
سراسـر غـرب کابل آغاز شـد و به زودی دشـت برچـی، کوته  
سـنگی، کارته سـخی، دهبـوری، قلعه شـاده، کارته سـه، کارته 

چهـار، پـل سـوخته، پـل سـرخ و غیـره را فـرا گرفت.
ایـن اولیـن جنـِگ گسـترده میـان گروه هـای مجاهدیـن بعـد 
از جنـگ میـان حـزب اسـامی و دولـت موقـت بـه زعامـت 
صبغـت اهلل مجـددی در نخسـتین روزهـای فتح شـهر کابل بود. 
در ایـن جنـگ اتحـاد اسـامی از نظـر نیـروی جنگـی، قدرت 
آتـش و تجهیـزات نسـبت بـه حزب وحـدت برتری داشـت و 
حزب وحدت را شـدیداً تحت فشـار قرار داده بود و امکان آن 
می رفـت کـه گلیـم حزب وحـدت در غـرب کابل جمع شـود. 
مسـعود باورمنـد بـه حفظ تنـوع قومـی در پایتخت افغانسـتان 
بـود و می گفـت نبایـد ایـن موزاییک زیبای شـهر کابـل از بین 
بـرود. وی بـا درک خطـورت پی آمدهـای ایـن گونـه جنگ هـا 
تصمیـم گرفـت بـرای مهـار کـردن و توقـف آن تـاش کنـد. 
تاش هـا بـرای صلـح از فاصلـۀ دور موثـر واقـع نشـد، این جا 
بـود که آمرصاحب خواسـت بـا مداخلۀ شـخصی و حضور در 

صحنـۀ جنـگ، شـعلۀ این جنـگ را خاموش سـازد.
احمدشـاه مسـعود عصـر روزی کـه میـان این دو حـزب جنگ 
سـختی در گرفتـه بود، به منطقـۀ دهبوری و قلعۀ شـهاده رفت. 
جنـگ باالخـره بـا تـاش و میانجی گـری آمرصاحـب متوقف 
شـد کـه ایـن کار در آن مرحلـه، در واقـع طـوق نجاتـی بـود 
کـه حـزب وحـدت را از خطـر نابـودی نجـات داد. بـه قـول 
آمرصاحـب اگـر مداخلـه نمی کردیـم، گلیم حـزب وحدت در 

غـرب کابـل جمع شـده بود.
رفتـن احمـد شـاه مسـعود، وزیـر دفـاع دولـت اسـامی بـه 
منطقـۀ دهبـوری و قلعـۀ شـهاده که بـه میدان جنـگ دو حزب 
اتحـاد و وحـدت تبدیـل شـده بـود و همچنـان میانجی گـری 
میـان گروه هـا در آن شـرایط جنگی کـه بحـران بی اعتمادی در 
همه جـا و میـان همه کـس حاکم بـود، عاقه منـدی زایدالوصف 
احمدشـاه مسـعود نسـبت بـه حفـظ اسـتقرار و تأمیـن صلح و 
ثبـات در کشـور و ایجـاد آشـتی میـان گروه هـای متخاصـم را 
نشـان می دهـد کـه حاضر بـود این هـدف را به قیمـت به خطر 

انداختـن جـاِن خـود به دسـت آورد.

 7. صلح با گلبدین حکمتیارـ سال 1371 
چنان کـه همـه می دانیـم، بعـد از آن کـه حکومـت داکتـر نجیب 
در مـاه حمـل 1371 اعـان نمـود که آمـاده اسـت حکومت را 
بـه مجاهدیـن تحـت رهبـری احمدشـاه مسـعود تسـلیم دهد، 
تشـکیل  موقـت  حکومـت  پاکسـتان  در  مجاهدیـن  رهبـران 
دادنـد. آقـای حکمتیـار اگرچـه در حکومـت موقـت بـه حیث 
صدراعظـم تعییـن شـده بـود، امـا در رابطـه بـه کابـل پـان و 
برنامـۀ خـاِص خـود را داشـت. بنـا بـر آن، فیصلـۀ شـورای 
رهبـران جهـادی را نپذیرفـت و بـه لوگـر آمـد. التماس هـای 
دانشـمندان جهـان اسـام و تقاضاهـای رهبران جهـاد را نادیده 
تحـت  مجاهدیـن  نوپـای  حکومـِت  علیـه  جنـگ  و  گرفـت 
رهبـری صبغـت اهلل مجـددی را آغـاز کـرد. آقـای حکمتیـار با 
ایـن کار خود این دسـتاورد بـزرگ و پیـروزی مجاهدین را که 
بعـد از چهـارده سـال جهاد، شـهادت بیـش از یک ونیـم ملیون 
نفـر، معلولیـت و مهاجـرت ملیون هـا افغـان و ویرانـی بخـش 
بـزرِگ کشـور بـه دسـت آمـده بـود، در برابـر چشـم جهانیان، 
بربـاد داد و بنیـاد شـوم جنگ بـه خاطر قدرت را در افغانسـتان 
پایه ریـزی کـرد. در این جنگ، آقـای حکمتیار شکسـت خورد 
و نیروهایـش بیـرون از حومه هـای شـهر کابل رانده شـدند. دو 
تـن از طرفـداران پرنفـوذ مجاهدیـن، جنرال حمیـدگل، رییس 
شـهزاده  و  )آی اس آی(  پاکسـتان  نظامـی  اسـتخبارات  سـابق 
عربسـتان  سـلطنتی  خانـوادۀ  شـهزاده های  از  یکـی  نایـف، 
سـعودی کـه بـا هـر دو جانب روابـط خوبـی داشـتد، در کابل 
به سـر می بردنـد. ایـن دو بـرای آشـتی دادن آقـای حکمتیـار که 
در آن زمـان تهدیـد بزرگـی در برابر حکومت متزلـزل و نوپای 
مجاهدیـن بـه حسـاب می آمـد، با احمدشـاه مسـعود پادرمیانی 
کردنـد. آمرصاحب همانند همیشـه از پیشـنهاد و مفکورۀ صلح 
اسـتقبال کـرد و باالخـره موافقت شـد تا ایـن دیـدار در منطقۀ 

بگرامـی صـورت گیرد.
منطقـۀ بگرامـی اگرچـه در حومـۀ شـهر کابـل موقعیـت دارد، 
امـا گروپ هـای مجاهدیـن مسـتقر در آن، رابطـۀ ارگانیـک و 
وفـاداری بـا حکومـت نداشـتند و در واقـع از هم پیمانان حزب 

اسـامی شـمرده می شـدند. رفتـن آمرصاحـب بـه ایـن منطقـه 
داشـتند  نگرانـی  بسـیاری  ایـن رو  از  بـود،  خطرنـاک  خیلـی 
و مخالـف رفتـن آمرصاحـب بـه آن جـا بودنـد. بـه هـر حـال، 
احمدشـاه مسـعود به هـدف دسـت یابی به صلـح و قطع جنگ 
بـه بگرامـی رفـت و با آقـای حکمتیـار دیـدار و مذاکـره نمود 
و بـه موافقت هایـی دسـت یافتنـد کـه متأسـفانه بـا راه انـدازی 
حملـۀ مـاه اسـد 1371 نیروهـای حـزب بر شـهر کابـل، نقض 

شـد و جنـگ تـا سـال های دیگـر ادامـه یافـت.
 

8. دومیـن تـاش بـرای برقـراری آتش بـس میـان حـزب 
وحـدت و اتحـاد اسـامی ـ سـال 1371 

همان گونـه کـه قبـًا یـادآوری شـد، حـزب وحـدت و اتحـاد 
اسـامی در غـرب کابـل بـا هـم درگیـری داشـتند. درگیری ها 
بـا گذشـِت هـر روز گسـترش بیش تـر می یافـت و هـر جانب 
بـرای خـود طرفدارانـی از تنظیم هـا و گروه هـای مسـلِح دیگر 
جریـان  در  می شـد.  پیچیده تـر  جنـگ  رونـد  و  کـرده  پیـدا 
درگیری های شـهر کابل، یک شـورا متشـکل از شـخصیت های 
رده دوم و سـومِ تنظیم هـای جهـادی ایجـاد شـده بـود کـه در 
رأس آن آمرصاحـب قـرار داشـت. این هـا وظیفـه داشـتند تـا 
مشـکات ذات البینـی تنظیم هـا را کـه نماینـدۀ هـر کـدام آن ها 

عضـو ایـن شـورا بـود، حل وفصـل نمایـد.
اواخـر تابسـتان 1371 بـار دیگـر جنـگ شـدیدی میـان ایـن 
دو حـزب آغـاز شـد. این بـار جنـگ بیش تـر در محـور حـوزۀ 
پنجـم )خوشـحال خان، سـیلو و افشـار...( تمرکـز یافتـه بـود. 
نیروهـای اتحاد اسـامی در مرکـز حوزۀ پنجم مسـتقر بودند و 
حـزب وحـدت در مقر دانشـگاه علوم اجتماعـی. در این جنگ 
برخـاف جنـگ اول، حـزب وحـدت بـا اسـتقرار تانک هـا و 
اسـلحۀ ثقیلـه در مرتفعـات عقـب علـوم اجتماعـی )موضـع 
زیـارت( و همچنـان داشـتن توان و سـازمان دهی بهتـر جنگی، 
در موقعیـت جنگـی بهتـری قـرار داشـت. توصیه هـا سـودی 
نداشـت، هـر جانـب خـود را بی گناه و طـرف مقابـل را مقصر 
قلمـداد می کـرد. اعضای مجمع بـه رهبـری آمرصاحب تصمیم 
گرفتنـد کـه بـه منطقـۀ نزدیک به سـاحۀ جنـگ برونـد. انجینیر 
اهلل  نـور  سـید  اسـامی،  اتحـاد  معـاون  احمـدزی  احمدشـاه 
عمـاد معاون جمعیت اسـامی، سـید حسـین انـوری قوماندان 
معـروف حرکـت اسـامی، مصطفـی کاظمی از شـخصیت های 
عمـدۀ حـزب وحـدت، خالـد فاروقـی از فرماندهـان حـزب 
از اعضـای  قانونـی، قره بیـگ خـان  اسـامی، محمـد یونـس 
تنظیم هـای  فرماندهـان  از  تعـداد  یـک  و  جمعیـت  برجسـتۀ 
دیگـر بـا آمرصاحـب ابتـدا بـه هوتـل کانتیننتـال کابـل رفتنـد. 
صحبت هـا بـرای توقـف جنـگ فایده نداشـت، سـپس تصمیم 
گرفتنـد خـود را بیش تر به سـاحه نزدیـک کنند. به ایـن منظور 
بـه دانشـگاه پولی تخنیک که قـرارگاه قوای مشـترک تنظیم های 
جهـادی بـود، رفتنـد. این قـرارگاه که محـل اسـتقرار نیروهای 
مشـترک جهادی تعیین شـده بود، با شـروع جنگ هـا در دور و 
بـر آن فقـط نیروهای شـورای نظار جمعیت و حرکت اسـامی 
آیـت اهلل محسـنی باقـی مانـده و بقیـه همـه فـرار کـرده بودند. 
نیروهـای آقـای محسـنی نیـز بعـد از ایـن کـه پولی تخنیـک 
در ایـن درگیـری هـدف قـرار گرفـت، آن جـا را تـرک کردنـد. 
اعضـای شـورا سـاعت ها در پولی تخنیـک تـاش کردنـد تـا 
جنـگ را خامـوش کننـد و بـا رهبـران ایـن دو حـزب تمـاس 
گرفتنـد. اسـتاد سـیاف در پغمـان بـود و عـذر آورد کـه آمـده 
نمی توانـد، امـا آقـای مـزاری کـه در علـوم اجتماعـی قـرارگاه 
داشـت، حاضر نشـد بـا اعضای شـورا دیدار کنـد. پولی تخنیک 
نیـز از جانـب طرف هـای درگیـر هـدف قـرار گرفـت و چنـد 
نفـر زخمـی شـدند. در آن جـا نیـز تاش هـا بـرای مهـار جنگ 
ناموفـق بـود، بنـا بـر آن فیصله شـد بـه مرکـز حـوزۀ پنجم که 
محـل اسـتقرار نیروهـای ضابط نعیم مربوط اسـتاد سـیاف بود، 

بروند.
بـا کاروان بزرگـی بـدان سـو حرکـت کردنـد. وقتـی کاروان از 
روبـه روی سـیلو به طـرف مرکز حـوزه دور زد، دنبالـۀ کاروان 
از طـرف نیروهـای حـزب وحـدت مسـتقر در کوتـه سـنگی، 
هـدف شـلیک راکـت و پیکـه قـرار گرفـت که بـه موتـر آقای 
فاروقـی اصابـت کـرد، ولـی تلفـات نداشـت. اندکـی پیش تـر 
کاروان کـه در پیشـاپیش آن آمرصاحـب قرار داشـت، از طرف 
نیروهـای اتحـاد کـه بـاالی بام هـای دوکان ها و خانه هـا موضع 
گرفتـه بودنـد، توقـف داده شـد. موقعیـت بسـیار بـد و لحظـۀ 
دشـواری بـود. اگـر آن هـا کاروان را هـدف قـرار مـی دادنـد، 
حتمـًا فاجعـه به بـار می آورد. باآلخـره بعد از گفت وگـوی زیاد، 
کاروان اجـازه یافـت تـا به مرکـز حـوزۀ پنجم بـرود. در چهار 
طـرف حـوزه اسـلحۀ ثقیلـه و تانک هـا جابه جـا بـود. هیـأت 
صلـح در حـوزه نیز بسـیار تاش کـرد که جنگ متوقف شـود، 
ولـی طرف هـای درگیـر کـه هـر کـدام خـود را پیـروز میـدان 
نمی کردنـد.  توجـه  خواهش هـا  و  حرف هـا  بـه  می دانسـتند، 
سـاح های مسـتقر در حـوزۀ پنجـم مرتـب بـه مواضـع حزب 
وحـدت در علـوم اجتماعـی و موضع زیارت شـلیک می کردند 
و در مقابـل، حـزب وحـدت نیـز توسـط تانک هایـی کـه در 
مرتفعـات و موضـع زیارت بـاال کرده بودنـد و همچنان با آتش 
تـوپ و هـاوان، دور و بـر محلی را که اعضـای هیأت صلح در 

آن قـرار داشـتند، هـدف قـرار می داد.
اسـتقرار  محـل  کـه  داشـت  وجـود  آن  احتمـال  لحظـه  هـر 
هیـأت مـورد اصابـت گلولـه تانـک، راکـت و خمپـاره قـرار 
از  ناشـی  خطـرات  بـه  چندانـی  توجـه  آمرصاحـب  گیـرد. 
گلوله بـاران نداشـت، امـا بعضـی از اعضـای هیـأت عاقه منـد 

قهرمانی هاِی مسـعود  
در  راه صـلح

بخش چهارم

خلیل الرحمن حنانی

به مخاطره انداختـن جـاِن خـود بـه خاطر توقـف جنگ نبودنـد، به قانونـی صاحب سرگوشـی می کردند تـا آمرصاحب 
را قناعـت دهـد کـه از این جـا برویـم. دلیل شـان ایـن کـه بـودن در این جا هیـچ فایده یـی نـدارد. بعد از شـدت گرفتن 
انداخت هـای اسـلحه در نزدیکـی مرکـز حـوزه، آمرصاحـب متوجـه دلهرۀ همراهـان خـود و بیهوده گی مکـث در این 
محـل شـدند و تصمیـم گرفتنـد بـه تعمیـر سـیلوی مرکـزی بروند تـا از آن جا بـه تاش های خـود بـرای توقف جنگ 
ادامـه دهنـد. آمرصاحـب نویسـندۀ ایـن سـطور را بـه خاطـر جابه جـا کـردن مجاهدیـن در موضع هـای اسـلحۀ ثقیلـۀ 
ضابـط نعیـم توظیـف کـرد و خـود منطقـه را تـرک نمـود. بعـد از برآمـدن آمرصاحب از سـاحه، جنگ شـدت بیش تر 
یافـت و مناطقـی کـه مـا بودیـم، شـدیداً هدف انداخـت سـاح های ثقیلۀ حـزب وحدت قـرار گرفـت. مجاهدینی که 
قـرار بـود وظایـف محولـه را انجـام دهنـد، در بحبوحـۀ این سـردرگمی های جنـگ پراکنده شـدند و بعـد از مدتی من 
نیـز منطقـه را تـرک کـردم. امـا آمرصاحـب با افـراد معیتی اش تا نیمه های شـب در سـیلو باقـی ماند، ولـی آتش جنگ 
خامـوش نشـد و تاش هـا بی ثمـر بـود؛ زیـرا گروه هـای درگیر فقـط از دسـتور رهبـران و قوماندان های خـود اطاعت 

می کردنـد و بـس.
بلـی، صحنه هـای خطرنـاک و لحظات دشـواری بـود، حداقل در چند محل هدف شـلیک مسـتقیم نیروهـای دو طرِف 

جنـگ قـرار گرفتیـم که الحمـد هلل همه به خیر گذشـت.
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      عبدالحفیظ منصور

دانشجویی از من پرسید: »چرا از مسعود تجلیل می کنیم، 
می سزد  و  دارد  گفتن  برای  مسعود چیزی  به راستی  آیا 

کارنامه های او را مرور کرد و از او آموخت؟«
خدمِت آن جواِن عزیز عرایضی داشتم و وعده سپردم 
چیزکی  و  می دهم  قرار  عنوان  روزی  را  مسأله  این  که 

می نویسم. اینک ادای همان وعده:

از پنج رهگذر،  از دید نویسنده، مسعود رحمه اهلل علیه 
در خورِ تجلیل و تکریم است و سزاوارِ آن می باشد که 
نسل های  و  پرداخت  کنکاش  به  زد،  او حرف  پیراموِن 

امروز و فردای کشور را از آن آگاهی بخشید.
و  ماست  مردمِ  ملی  حماسۀ  دو  مقاومت،  و  جهاد   . 1
دوصدوپنجاه سالۀ  تاریخ  در  افغانستان  گزاف،  بدون 
خویش افتخاری به این قد و قامت ندارد. مسعود، عمر 
کرد و سرانجام  مقاومت سپری  و  در جهاد  را  خویش 
این راه داد. نقش احمدشاه مسعود در جهاد و  سر در 
مقاومِت افغانستان چنان است که به گفتۀ چنگیز پهلوان، 
افغانستان شناس ایرانی، »گاهی جهاد و مقاومت در نامِ 

مسعود خاصه  می شود«. 
در جهاد و مقاومْت میلیون ها انساِن این سرزمین سهم 
گرفتند. صدها هزار شهید، هزاران معلول و معیوب در 
این راه تقدیم شدند. صدها فرماندۀ نامور و فداکار در 
جهاد و مقاومت اشتراک جستند و از خود کارنامه های 
میان،  این  در  چرا  بازهم  اما  گذاشتند.  به جا  درخشان 
او  نام مسعود برجسته است و هفتۀ شهید حول محورِ 
تقویِم  در  می چرخد و 18 سنبله روز شهادت مسعود، 
و  او  یادبودِ  بنای  در  گل گذاری  مراسم  به  افغانستان 

تجلیل از شهادِت ایشان، اختصاص یافته است؟
انسانی موج  نهاد هر  در  استقال طلبی  و  آزادی خواهی 
می زند، هیچ انسانی به برده گی رضایت نشان نمی دهد 
جز این که به ناسامتی روح و روان مبتا باشد؛ اما در 
با  سال   26 که  است  مسعود  تنها  این  افغانستان  تاریخ 
در  رزمید.  افغانستان  نجات  و  آزادی  برای  توان  تمامِ 
که  گذاشت  نمایش  به  از خویش  استقامتی  مدت،  این 
دیگر،  پهلوی  از  نبود.  ره  را  یأس  و  خسته گی  آن  در 
چنان زیبا فرماندهی کرد که دوستان چه، که دشمنان بر 
زیبایی خیره کنندۀ  فرماندهی رشک می برند. همین  این 
کارنامۀ اوست که هر کسی می خواهد خاطره یا تصویری 
یادگاری از او داشته باشد. چه بسا افسران و جنراالنی که 
با او جنگیده اند، در میان هم قطاران شان احساس غرور 
می کنند، دوستاْن او را »آمرصاحب« و مخالفاْن »دشمِن 
ارتش  عملیاتی  فرمانده  ارنینکوف  محبوب« می خوانند. 
شعر  او  رثای  در  )رح(  مسعود  شهادت  از  پس  سرخ، 
می سراید و اندوه خود را در فقدان مسعود تبارز می دهد.
ایرانی  شاعر  و  فلم بردار  جعفریان  محمدحسین  وقتی 
در  می شود  بغضی  مسعود  بدون  »افغانستان  می گوید: 
گلویم«، مگر مسعود بر مردم افغانستان این حق را ندارد 

که در نبودِ او نوحه سر دهند و اشک بریزند؟!
از  که  فرانسوی  معروف  فلم بردار  دوپانفلی  کریستوف 
است،  دیده  تهیه  مستند  فلم  پنج  مسعود  کارنامه های 
چند ماه پس از شهادت مسعود، دست به خودکشی زد. 
دوپانفلی پیش از انتحار، در نامه یی نوشته است: »دنیای 
عکاس  هیرمی  ندارد«.  زیبایی  من  برای  مسعود،  بدون 
جاپانی، پس از شهادت مسعود گلیِم ماتم پهن کرد و به 
سوگواری نشست. تونی دیوس خبرنگار ایشیاویک، در 
نامه یی عنوانی پیام مجاهد، تأثِر خویش را چنین نوشت: 
دوباره  را  خود  روحی  تعادل  تا  است  کار  در  »سال ها 

دریابم«. 
این همه، زادۀ »استقامِت توأم با لطافت«ِ مسعود بود که 
با هر که سخن می گفت، او را مجذوب می نمود و هر 
می کاشت.  او  نهادِ  در  محبت  تخم  می کرد،  نگاه  را  که 
با  کوهی  و  صوفی،  یک  روح  با  بود  فرماندهی  او 

ویژه گی های یک دریا.
خشونت و سنگدلی در میداِن جنگ هنر نیست؛ هنر آن 
است که فرمانده خشِم خویش را مهار زند و با اسیران 
و مجروحان با عفو و گذشت برخورد نماید. مسعود در 
این باب، پله های باالتر از عفو و گذشت را درنوردید 
و به مرحلۀ جوان مردی گام گذاشت؛ »اسام الدین« اسیر 
محافظاِن  جمع  در  و  داد  قرار  اعتماد  مورد  را  روسی 
نامِ  و  بدین گونه سپری کرد  خویش گماشت و سال ها 

خویش را بر تارِک جوان مرداِن تاریخ حک نمود.
بهانۀ  به  به گردِن ما، آن است که  کم ترین حِق مسعود 
تمجید  استقال  از  و  بگوییم  سخن  آزادی  از  مسعود، 
نماییم و بدین گونه، نسل های امروز و فردای خویش را 

با مفاهیم واالی آزادی و استقال آشنا گردانیم.

2 . در حیات خویش، غلبۀ فرآورده های عصِر جدید را 
در برابر سنت های دینی مشاهده می کنیم. کسان زیادی 
دین و مدرنیته را در تقابل می دانند و یک جا ساختن و 
آشتی این دو را محال. اما مسعود در زنده گی پُربرکِت 
خویش نشان داد که می توان هم دین دار ماند و هم در 
زمانه زیست. او این مسأله را از پوشیدن لباس، خوردن 
غذا و معاشرت با دوستان تا تأمین روابط با کشورها و 

شهروندان خارجی، به اثبات رسانید.
در  )فرانسوی(،  مرز«  بدون  »پزشکان  از  دسته  نخستین 
میزباِن  و  پرداختند  فعالیت  به  پنجشیر  در   1360 سال 
آن ها مسعود بود. رفتار مسعود با روزنامه نگاران خارجی 
نسبت به سایر جبهات، متفاوت بود. عفو و گذشت او 
با دشمن روی میز مذاکره و  با اسرای جنگی، نشستن 
عقد پیمان آتش بس در 1362، استفاده از وسایل مدرن 
نظامی، توجه به کار سیاسی و خدماتی در میان مردم، از 
کارنامه های اوست. مسعود با این اقدامات خود، قابلیت 

دین را در عصِر ما از قوه به فعل درآورد.
اسیر جنگی،  کشتن  آن زمان  در  که  باشیم  داشته  یاد  به 
در  اطفال  تعلیِم  و  مکتب  به  توجه  و  بود  عام  فتوایی 
زیرا  نمی شد؛  انگاشته  دل پسندی  کار  جهاد،  آغازِ 
را  مکتب  دینی،  علمای  از  شماری  و  مردم  از  شماری 
فساد  و  فتنه  کانون  را  آن  و  می دانستند  کمونیست ساز 
تلقی می کردند. ایجاد نظم و دسپلین در ادارات و ملبس 
شدِن مأمورین ملکی و نظامی به لباس رسمی در ابتدای 
جهاد کریه انگاشته می شد. گردآوری اطاعات و رخنه 
را  مهارت و جسارِت یک جا  به درون دستگاه دشمن، 
منطق  و  زبان  دولتی،  ماموران  ساختن  قانع  می طلبید، 
کار  این  به  مردم  راضی ساختن  و  ویژه یی می خواست 
نیز دشواری خود را داشت؛ زیرا به نظر مردم، هر کارمند 
دولت می توانست یک دشمن باشد که مستحق زندان و 

مجازات است. 
و  مدیریت  دست وپاگیر،  حصارِ  این همه  شکستِن 
استقامِت مسعود را نیاز داشت تا فضای مساعدی ایجاد 

گردد.
مسعود )رح( برخاف سایر فرماندهان جهادی، تهداب 
گذاشت  عصری  معیارهای  با  را  چریکی  جنگ  یک 
افغانستان  مردم  برحِق  مبارزات  در  جدیدی  صفحۀ  و 

گشود.

بهره گیری از تجارِب دیگران در جنگ های آزادی بخش 
که  می طلبید  خارق العاده یی  جسارِت  و  هوش  جهان، 
توانایی  و  استعداد  همین  بود.  دارا  را  دو  هر  مسعود 
 بود که سرنوشِت افغانستان را به گونۀ دیگر رقم زد و 

سرانجام جهاد را به پیروزی رساند.

هم  یکی  افغانستان،  جاری  بحراِن  بنیادی  عوامل  از   . 3
ذهن  در  نخست  راه حل ها  معموالً  راه حل هاست.  نبودِ 
می شوند.  وارد  عمل  میداِن  به  سپس  می گیرند،  شکل 
وقتی به رهبران و نخبه های کشورمان نظری می افکنیم، 
رفیع تر  همه  به  نسبت  را  رحمه اهلل علیه  مسعود  جایگاه 
استفاده  عادی  لغات  و  کلمات  از  مسعود  می یابیم. 
می بُرد و عام فهم صحبت می کرد؛ ولی معنایی را که در 
درون الفاِظ خویش می پروراند، مسالۀ مورد نظر را در 
به  می کرد.  بیان  نحو  بهترین  به  و  فشرده ترین جمات 
می گوید:  افغانستان  آیندۀ  مورد  در  مسعود  مثال:  گونۀ 
دارم؛  ذهن  در  افغانستان  آیندۀ  برای  که  »تصویری 
افغانستان باید آزاد، مستقل و متحد باقی بماند و مردم 
خود نوع نظامِ دل خواهِ خویش را در یک انتخابات آزاد 

و سراسری تعیین نمایند«.
وحدت ملی گم شدۀ مردم افغانستان است و برای نیل به 
این هدف، راه ها و وسایل گونه گونی پیشکش شده؛ اما 

در این میان، راه پیشنهادی مسعود چیست؟
او می گفت: »من تحقق وحدت ملی را در تأمین عدالت 

اجتماعی می دانم«.
و شهرتی  برآوردند  افغانستان سر  در  طالبان  که  زمانی 
»اسام  و  افراطی«  »اسام  موضوع  رسانیدند،  به هم 
معتدل« باِب روز شد و هر کس در این مورد نظریه یی 
چنین  را  معتدل  اسامِ  مسعود  احمدشاه  داشت.  ابراز 
تعریف کرد: »اسام معتدل همان است که هم به وسیلۀ 
آن، زنده گی خود را سامان بخشیم و هم با دنیا زنده گی 

کرده بتوانیم«.
دربارۀ حقانیت مبارزه می گفت: »تمام کسانی که در راه 

دفاع از وطِن خویش مبارزه می کنند، حق به جانب اند«.
پرسیدم  رحمه اهلل علیه  مسعود  از  )نویسنده(  من  وقتی 
که چه گونه می توان به شکست طالبان و پیروزی جبهۀ 
»طالبان،  گفت:  پاسخ  در  مسعود  بود،  امیدوار  مقاومت 
همانا  آن،  و  دارند  خویش  دروِن  در  را  خود  دشمِن 
است  کار  در  مدتی  آن هاست؛  افراطی گری  و  تندروی 

تا مردم افغانستان و مردم دنیا به این مسأله پی  ببرند«.
که  دارد،  وجود  فراوان  گفته ها  این دست  از  مسعود  از 

نسل حاضر به آن محتاج می باشد.

4 . مسعود در حیاِت خویش عقل و ایمان را آشتی داد و 
میاِن آن دو طرح سازگاری و دوستی افکند. 

بر  دارد؛  تسلط  تاهنوز  روح جبری گرایی  ما  جامعۀ  در 
اساس این باور، سرنوشت هر کسی همان است که از 
قبل تعیین شده و کسی را یارای تغییِر آن نیست. پیامد 
تا  بوده است  تنبلی، بی کاری و بی تدبیری  اندیشه،  این 
به کسی گفته  اوقات مسلماِن خوب  جایی که بسیاری 
 می شود که با فقر و بیداد بسازد و هر رنجی را زیر نام 
توکل و صبر، پذیرا گردد. اما احمدشاه مسعود به حیث 
از اختیار  با کار و تاش خویش،  یک سردار مسلمان، 
و توانایی انسان سخن راند، از توکل و قناعت تفسیری 
جدید ارایه داد و تن دادن به ظلم و بیداد را نه صبر و 
استقامت؛ بل ُجبن و ذلت  ثابت کرد. او با چاره هایی که 
در جهاد و مقاومت اندیشید، نامِ خود را در صِف بهترین 

رهبراِن جنگ چریکی جهان ثبت کرد و جهاد افغانستان 
را به حیث یک تجربۀ موفق معرفی نمود.

هم قطاراِن او را در پشاور همه می دیدیم که از »مسایل 
ریش« بیرون نجسته بودند، در کمال رخوت و بی کاره گی 
از خداوند طلب نصرت می کردند و انتظار »امداد غیبی« 
بارزی است که  نمونۀ  میان مسعود،  این  را  داشتند. در 
و  ابزار  درآمیخت،  کوشش  و  زحمت  با  را  شب  نماز 
پنداشت  حق  عطایای حضرِت  از  نیز  را  مادی  وسایل 
و در امر به کارگیری درسِت آن سعی بلیغ به خرج داد، 
دعا را با کار همنوا گردانید و صاحباِن پاچه های کشال و 
ریش های پریشان را با ُچستی و چابکی آشنا ساخت. به 
قول دوستی، کثیری از سران مجاهدین در انتظار لشکر 
ابابیل بودند، در حالی که مسعود با کار خالصانۀ خود بر 

سِر دشمن ابابیل شد.
مسعود با کار 20ساعت در یک شبانه روز، به سستی و 
زیر  هندوکش  کوه های  که  گفت  »نه«  چنان  خسته گی 

گام هایش خسته شدند، اما او از حرکت باز نایستاد. 
راضی ست،  که  چیزی  تنها  از  »بشر  می گوید:  دکارت 
سهم عقل است؛ هیچ کس از کمی عقِل خویش شکایت 

ندارد.« 
غیر  و  می انگارند  واقع بین  را  خویشتن  انسان ها  همۀ 
واقع بینی را برنمی تابند. ولی واقع بینی کار دشواری است 
و اندک کسانی از این استعداد بهره مند اند. مسعود در این 
واقع بینی  این که  ُطرفه  بود،  باالیی  استعداد  دارای  باب 
را با آرمان گرایی سخت زیبا درآمیخته بود، چنان که در 

اهداف، آرمان گرا و در برنامه ریزی، واقع گرا بود.

5 . در مبارزۀ چریکی، یک سو مشکِل رویارویی با دشمن 
است و در دیگرسو، مشکِل حفِظ استقالیِت چریک ها. 
در میان رهبران مجاهدین، مسعود این امتیاز را نیز از آِن 
خود کرد که به هر دو مشکل هم زمان پرداخت و موفق 

نیز از آن بیرون شد.
به دست  بیرون  از  را  جنگی  تجهیزات  و  پول  مسعود 
اختیارِ  در  را  جنگ  برنامه ریزی  و  طرح  اما  می آورد، 
خویش نگه می داشت و در این مورد هرگز تن به معامله 
سرسختی  پاکستان  خواست های  برابر  در  او  نمی داد. 
دشمنی  روز،  هر  گذشت  با  که  پیمانه یی  به  داد  نشان 
هم چنین  یافت.  افزایش  او  برابِر  در  پاکستان  دولت 
احمدشاه مسعود بر جوانان داوطلِب عرب ـ که به جهاد 
شتافته بودند ـ مقرراتی وضع کرد و نگذاشت که آن ها 

مانند سایر مناطق افغانستان، خودسرانه عمل کنند.
وقتی پس از خروج قوای شوروی از افغانستان، حمله 
بر جال آباد پیش آمد، احمدشاه مسعود برای پیش گیری 
از نفوذ پاکستان، در این عملیات اشتراک نکرد و پس 
در  نیز  آن  ریشۀ  که  تنی  کودتای  سرکوب  در  آن،  از 

اسام آباد بود، نقش ایفا نمود.
پس از سقوط رژیم دکتر نجیب اهلل، دست درازی پاکستان 
این  در  اما  شد.  گشوده  مقاومت  صفحۀ  و  یافت  آغاز 
دوره، پرچم مقاومت بر دوش مسعود سنگینی می کرد؛ 
ـ  نمی داد که  او  به  را  اجازه  این  مبارزه اش  زیرا اصوِل 
به مانند بسیاری کسان ـ با یکی بجنگد و حلقۀ غامی 

دیگری را به گردن بیاویزد. 
افغانستان،  مقررات  و  جغرافیایی  حدود  به  پای بندی 
تشکیاتی  می داد.  نشان  را  مسعود  ملت خواهِی  روحیۀ 
مجموعه یی  کرد،  تأسیس  نظار«  »شورای  به نام  وی  که 
متشکل از تمام احزاب و اقوام بود که از برنامه یی فراگیر 

و همه شمول سخن می گفت. 

ز مسـعود  چرا  ا
تجلیل می كنیم؟
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دیـده  و سـخن گویانش  غنـی  از  مـدت  ایـن  در  آنچـه   .1
ناکارآمـدی و فسـاد دورۀ  و شـنیده شـده، عمدتـًا توجیـه 
پنج سـالۀ قبلـی بـوده تـا ارایـۀ طـرح و برنامه برای پنج سـال 
آینـده. ممکـن بـاز طوطیـان به سـخن درآینـد که مـا برنامه 
از پیـش داریـم و همـان کفایـت می کنـد. امـا اوالً نتایـج و 
پیامدهـای برنامـۀ قبلـی را دیدیـم و تجربـه کردیـم و کـور 
شـویم اگـر غیـر از افزایـش ناامنـی و گسـترش بیـکاری و 
فقـر چیـز دیگـری دیـده باشـیم. دومـًا اینکـه هـر طـرح و 
برنامه یـی، در مرحلـۀ اجـرا و بـر اسـاس بازخوردهایـی کـه 
می بینـد، نیـاز بـه تعدیل کیفـی و به هنگام سـازی زمانی دارد؛ 

امـری کـه دولت سـازان غافـل از آن انـد.
2. آن چـه در چهـره  و نیز در سـخنان معاونان و سـخن گویان 
غنـی و حتـا شـدیدتر از همـه در خـود غنـی قابل مشـاهده 
اسـت، نوعـی حالـت »روان پریشـی« حـاّد اسـت کـه افـراد 
و  وجـدان  پارادوکسـیکاِل  دوراهـِی  میـان  وقتـی  معمـوالً 
اخاقیـات از یک سـو و منافـع مـادی و دانی از سـوی دیگر 
قـرار می گیرنـد، این گونـه می شـوند. کافـی اسـت بـه چهرۀ 
اسـتاد دانـش در کلیـپ تبلیغاتی یی که در آخریـن صحنۀ آن 
4نفـره بـر روی چمـن ایسـتاده اند و غنـی می گویـد فرهنگ 
زورگویـی را ریشـه کن می سـازیم، دقـت کنیـد و ببینیـد که 
چـه انـدازه ایـن حالـت در ایـن صـورت نمایـان و هویـدا 
اسـت. احتمـاالً افـرادی کـه در مجـاورت سـخن گویان غنی 
به سـر می برند از سـر همـکاری یـا هم خانگی، ایـن روزهای 
آنـان را کامـًا متفـاوت بـا روزهای پیـش دیده انـد و تحمل 
رفتارهـای عصبـی و پرخاش گرانه شـان از عهده و توان شـان 

خارج شـده اسـت.
فسـاد  و   98 انتخابـات  در  غنـی  کمپایـن  نحـوۀ  شـاید   .3
تاریـخ  در  همیشـه  بـرای  آن  در  موجـود  قانون شـکنی  و 

تحـوالت سیاسـی افغانسـتان نام بـردار شـود و تبدیـل بـه 
الگویـی یگانـه و حتـا فراتـر از آن خاقیـِت منفـِی موجـود 
در آن را دیگرانـی در سـرزمین هایی دیگـر خوش آیند شـود 
و الگـو بگیرنـد. از جلـب کاندیـدای پارلمانی نـاکام در بدنۀ 
حکومـت در قالـب مشـاور و ... با هدف کسـب آرای آن ها، 
تـا سوءاسـتفاده از موقـف تصمیم گیـر حکومـت و ایجـاد 
نهادهایـی ماننـد شـورای عالـی فرهنگیـان بـا هـدف جلـب 
آرای فرهنگیـان کشـور تـا فـروش منصب هـای پول سـازی 

ماننـد رییـس گمـرکات در مـوارد مختلـف، تـا وعده هـای 
دروغینـی مانند والیت شـدن برخی ولسـوالی ها یا بازسـازی 
برخـی مکان هـای مورد توجـه مردم از جمله مصای شـهید 
مـزاری، همـه و همـه خاقیـت منفـی خاصـی را می طلبیده 
اسـت. دارون عجـم اوغلو و جیمز رابینسـون در کتاِب »چرا 
ملت هـا نـاکام می مانند«، بـه خوبی بـه تأثیـرات و پیامدهای 
مخـرب و منفـی چنیـن خاقیتـی بـر شـرایط یک کشـور و 
جامعـه پرداخته انـد. در میـان سـایر مسـایل، غنـی فقـط بـه 

یـک پرسـش پاسـخ دهـد کـه بـر کـدام اسـاس و بـا توجه 
بـه کـدام نیازمنـدی، سـطح قانونـِی مصـارف انتخاباتـی را 
44درصـد افزایـش داد؟ آن هـم در حالـی که کشـور در فقط 
مطلـق به سـر می بـرد و هـزار مـوردِ مناسـب بـرای مصـرف 
به جـای ایـن پول هـای بی زبـان اسـت. و نیـز شـک نداشـته 
باشـید کـه بـا حجم انبـوه مصارِف در حـاِل انجـامِ غنی، این 

سـطح افزایـش داده را هـم نقـض کرده اسـت.
4. غنـی و همکارانـش فقـط شـعار می دهنـد و نه تنهـا کـه 
فقـط شـعار می دهنـد و پُـف می کننـد، بلکـه دقیقـًا خـاف 
آن عمـل می کننـد. شـعار می دهنـد کـه حسـاب می دهیـم و 
حسـاب می گیریـم؛ امـا زمانی کـه آریانانیـوز بهترین فرصت 
را بـرای حسـاب گیری و حسـاب دهِی غنـی از مهمتریـن و 
جالب تریـن فـرد و گروهـی که غنـی می تواند این شـعارش 
را عملـی بسـازد، میـدان را خالـی می کند و خود را رسـوای 
کـه  سـاده لوحانه  توجیـه  ایـن  بـا  آن هـم  می سـازد،  زمانـه 
عبـداهلل برنامـه ندارد. اگر نـدارد )که کاری بـه آن ندارم(، تو 
بیـا و برنامه هایـت را و فراتـر از آن، تفـاوت و برتـری ات را 
نشـان بـده و نظر مـردم و سـپس در روز انتخابات رأی مردم 
را کمایـی کـن. نکتـۀ مهـم در روان شناسـِی اجتماعـی مردم 
افغانسـتان ایـن اسـت کـه در چنیـن حالت هـای رقابتی یـی، 
آن کـه میـدان را تـرک می کنـد، بـا هـر توجیـه و بهانه یی که 
باشـد، فـرد و گـروه شکسـت خورده تلقـی خواهـد شـد و 
غنـی بـه علـت دوری و بُعـِد زمانه یـی و زمینه یی کـه با این 
جامعـه دارد، چنیـن تصمیـم نابخردانه یـی می گیـرد و آن قدر 
دیکتاتـور و مقتـدر اسـت کـه یـا اطرافیـان و مشـاورینش 
جـرأت تغییـر نظـر او را نکرده انـد و یـا این کـه پیشـنهادی 

داده انـد و غنـی نپذیرفته اسـت.

ایاالت  با  طالبان  صلح  گفت وگوهای  لغو  از  پس  اشاره: 
متحدۀ امریکا، برگزاری انتخاباِت 6 میزان پرسمان اصلی 
افغانستان شد و حاال همه نگاه بر چگونه برگزار شدن این 

انتخابات دوخته شده است.
روزنامۀ ماندگار برای دریافت دیدگاه  چهره ها و نخبه گان 
سلسله  روند،  این  بارۀ  در  کشور  اجتماعی  و  سیاسی 
گفت وگوهایی را با چهره های سیاسی و نامزدان انتخابات 
دیدگاه های  نوبت  این  در  و  کرده  آغاز  ریاست جمهوری 

متفاوت بازتاب و دانسته خواهد شد.
در این سلسله این بار گفت وگویی با چمن شاه اعتمادی، 
انجام  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس 
داده ایم و از روند کار و آماده گی های این کمیسیون برای 

انتخابات پیش رو پرسیده ایم که اینک می خوانید:

چه  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  اعتمادی!  *جناب 
آماده گی برای برگزاری انتخابات دارد؟

کمیسیون  به  عمدتًا  انتخابات  برگزاری  برای  آماده گی ها 
شکایات  کمیسیون  میان  این  در  اما  می گردد؛  بر  انتخابات 
انتخاباتی نیز آماده گی برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات 
کار  نخستین  دارد.  انتخابات  از  بعد  و  انتخابات  از  پیش 
شدن  برگزار  بهتر  چه  هر  راستای  در  شکایات  کمیسیون 
مبارزات  شامل  که  است  شکایات  به  رسیده گی  انتخابات، 
گرفته  صورت  انتخاباتی  جرایم  و  تخلفات  وقت،  از  پیش 

توسط تیم های انتخاباتی می باشد.
به عنوان یک  انتخابات  از  بعد  انتخابات و  پروسۀ  در مورد 
ابتکار جدید، کمیسیون سمع شکایات سه گزینۀ مهم را برای 
»مرکز  نخست  داده است.  انجام  انتخابات  شدن  برگزار  بهتر 
ایجاد  بین المللی  نهادهای  و  یوناما  حمایت  با  را  تماس« 
کرده  است که شهروندان از تمامی نقاط کشور به شمارۀ 132 
و 18 ساعت در روز تماس گرفته و شکایات و مشکات شان 
را بیان کرده می توانند و اگر مشکات جدی باشد به مرکز 
طریق  از  باشد،  عادی  قضیه  اگر  و  می شود  داده  گزارش 

والیات بررسی می شود.
مسألۀ دوم ایجاد سیستم »ای.دی.آر« است که به هدف ثبت 
شهروندان  می گیرد.  صورت  الکترونیکی  طور  به  شکایات 
از  بعد  و  پیش  اناین  طور  به  را  شکایات شان  می توانند 
انتخابات با ما در میان بگذارند. در مرکز یک نفر و در والیت 
الکترونیکی  طور  به  شکایات  جمع آوری  مسوولیت  نفر  ده 
را دارند  و شکایاتی که در مرکز ثبت می شود هم زمان و به 
طور مستقیم به کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز انتقال 

پیدا می کند.
بحث سوم ناظمین و ناظرین است که استخدام  آنان نهایی 
شده و حدود 5550 ناظر را برای انتخاباِت 6 میزان استخدام 
می کنیم که برای هر مرکز یک ناظر و برای هر ولسوالی یک 
ناظم استخدام می شود تا روند برگزاری انتخابات را نظارت 

کنند. 

*چه تعداد از شکایات تاکنون در کمیسیون شکایات به 
ثبت رسیده و به چه تعداد آنان رسیده گی صورت گرفته 

است؟

آمار دقیق شکایات از روز شنبه به 80 شکایت رسیده است 
که به 90 درصد این شکایات رسیده گی صورت گرفته است. 
مانند  دارند  قرار  بسیار شدید  رقابت  تیم هایی که در  عمدتًا 
رسیده  شکایات  به  نظر  دولت ساز  و  همگرایی  و  ثبات  تیم 

به کمیسیون شکایات بیشترین تخلفات را مرتکب شده اند. 
بیشترین شکایات مربوط به همین دو تیم است، اما با مضامین 
امکانات  از  استفاده  اما عمده ترین شکایات رسیده  مختلف؛ 
است.  انتخاباتی  کارزارهای  در  حکومتی  مامورین  و  دولتی 
برمبنای  تیم  دو  این  از  را  نهادها و شهروندان شکایات شان 

همین دو محور درج کرده اند.

از  را  حکومتی  چهره های  از  برخی  شکایات  *کمیسیون 
حق رأی محروم ساخته است، این تصمیم تان بر چه اساسی 

صورت گرفته و مبنای قانونی تان چه بوده است؟
نهایی  فیصله های  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  فیصله های 
است. کمیسیون می تواند افراد و یا اشخاصی را بنابر دالیل 
این  به کمیسیون  قانون  نماید و  از حق رأی محروم  قانونی 
فهرست  از  را  متخلف  نامزدان  تا  داده است  را  صاحیت 
رأی   از حق  را  متخلف  ماموران حکومتی  و  نامزدان حذف 

محروم سازد.
مبارزات  در  باشد  که  سقفی  و  سطح  هر  در  افراد  حضور 
انتخاباتی جواز ندارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به 
قانون، شماری از چهره های حکومتی را به دلیل سوءاستفاده 
محروم  رأی  حق  از  انتخاباتی  کارزارهای  در  سمت شان  از 

کرده است.
مسألۀ مهم دیگر این است، کسانی  که علیه شان شکایت درج 
شده بود و حکم علیه شان صادر و اباغ شده  بود، نیامدند تا 
استیناف خواهی و قضیه شان را پیگیری کنند. بنابراین، حتا اگر 

باشد،  فیصله کرده  دفاتر والیتی کمیسیون هم در موردشان 
فیصله نهایی و قابل اجرا است. 

کمیسیون شکایات براساس قانون صاحیت دارد که اخطاریه 
نامزدی  فهرست  از  را  نامزدان  حتا  و  نماید  جریمه  بدهد، 

حذف و شهروندان متخلف را از حق رأی محروم سازد.

*یکی از خواست  شهروندان و نامزدان انتخابات این بود 
که مکانیسمی ساخته می شد تا دست نامزدان حکومتی را 
از استفاده از امکانات دولتی در زمان مبارزات انتخاباتی 

کوتاه می ساخت، آیا چنین مکانیسمی وجود دارد؟
دولتی  امکانات  از  که  متخلف  نامزدان  با  مبارزه  مکانیسم 
استفاده می کنند، قانون است. در قانون به صراحت ذکر شده 
مبارزات  در  را  دولتی  امکانات  از  استفاده  حق  نامزدان  که 
انتخاباتی ندارد و اگر تخلف یا جرایم انتخاباتی را مرتکب 

شوند، براساس قانون مجازات خواهند شد. 
به  قانون  اجرای  بر  مبنی  را  تصامیمش  شکایات  کمیسیون 
نتیجه  تصیمم  این  خوشبختانه  که  کرده  بود  اباغ  نامزدان 
هم داده است. طور مثال با نامزدانی که پوسترهای شان را در 
نصب  صاحب اش  اجازه  بدون  شخصی  یا  و  دولتی  امکان 
کرده بودند، برخورد صورت گرفته است و پوسترها از امکان 

عمومی جمع آوری شده است.

دولتی  انتخاباتی  تیم  کدام  شما  دریافت های  به  *نظر 
دولتی  امکانات  از  و  شده  مرتکب  را  تخلفات  بیشترین 

استفاده کرده اند؟
را  استفاده  بیشترین  تیم  کدام  که  کرد  قضاوت  نمی شود 
شکایات  کمیسیون  به  رسیده  اسناد  براساس  اما  برده است، 
انجام داده  تیم دولت ساز  بیشترین سوءاستفاده را  انتخاباتی، 

و مرتکب تخلف شده است. یعنی تیم دولت ساز در استفاده 
همگرایی  و  ثبات  تیم  به  نسبت  دولتی  امکانات  و  منابع  از 

پیش تاز بوده است.

*برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم بسته گی به عملکرد 
شما دارد، آیا شما به طور واقع بینانه به شکایات رسیده گی 
کرده توانستید و مطمین هستید که مردم گواه یک انتخابات 

نسبتًا شفاف خواهند بود؟
به  افغانستان  در  انتخابات  پروسۀ  که  نیست  شکی  این  در 
بوده است  بدتر  قبلی  دور  از  دور  هر  و  دیده  آسیب  شدت 
میان مردم و  انتخابات  به روند  و یک نوع بی باوری نسبت 
مسوولین کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شده است؛ این مسأله 
سالم  انتخابات  برگزاری  به  نسبت  مردم  باور  تا  سبب شده 
که  است  این  متاسفانه  عامه  افکار  قضاوت  و  برود  بین  از 
انتخابات یک حرف است و نتایج و جمع بندی آن به غیر از 
آرای مردم صورت می گیرد. اما کمیسیون نهایت تاش خود 
را انجام می دهد تا اگر این فاصله را از بین برده نتوانستیم، 
حداقل کم نمایم؛ اما این که موفق خواهیم شد یا خیر، زود 

است و آن را زمان ثابت خواهد کرد.

باقی  زمان  انتخابات  برگزاری  به  روز  ده  از  *کمتر 
برگزار  انتخابات  که  نیستند  باورمند  مردم  اما  مانده است؛ 

شود. چه فکر می کنید، انتخابات برگزار خواهد شد؟
انتخابات است و مسأله  به برگزاری  باور مردم نسبت  یکی 
دیگر صاحیت و وظیفۀ ماست که مسوول و مامور برگزاری 
انتخابات و رسیده گی به شکایات انتخاباتی را داریم و مسوول 
شفاف نشان دادن انتخابات هستیم؛ اما این که قضایا در این 
نیست.  ما  از صاحیت  شد  خواهد  مانده چه  باقی  روز  ده 
کمیسیون شکایات مامور تأمین امنیت، مامور گفت وگوهای 
صلح و ... نیست، ما فقط مامور برگزاری انتخابات هستیم و 
تاش  می کنیم که زمینۀ برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم 

را برای شهروندان کشور فراهم نمایم.

افغانستان و  به مردم  را  پیام تان  این گفت وگو  پایان  *در 
نامزادان انتخابات ریاست جمهوری بگویید.

آن چه  به مردم افغانستان مربوط می شود، حضور پُررنگ در 
عزیز  شهروندان  از  بنابراین،  است.  رأی  صندوق های  پای 
را  اعتراض شان  دارند،  اعتراض هم  اگر  که  حتا  می خواهم 
با حضور در پای صندوق های رأی ابراز بدارند، زیرا حضور 
مردم در روز انتخابات تمثیل دموکراسی نو پا در کشور مانند 
افغانستان که با چالش های فراوانی دست و پنچه نرم می کند، 
است و باید بدانند که حضورشان سرنوشت ساز است، پس 
رقم  را  سرنوشت شان  حضورخود  با  که  کنند  ثابت  باید 

می زنند.
از تیم های انتخاباتی توقع ما این است که »هر که آب از دم 
شمشیر خورد نوشش باد«، هر که رأی برد باید به وعده های 

که به مردم افغانستان داده است، عمل کند.

*تشکر از این که برای ما فرصت گذاشتید.
از شما هم.

رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

تیم »دولت ساز« بیشترین تخلف را انجام داده است

یادداشتی بر کمپـاین های غنـی

گفت وگوکننده: ناجیه نوری

دکتر مهدی عارفی



قـرار بـود بهزودی توافق میـان امریکا و گروه تروریسـتی 
بـه  آن  امضـای  کـه  توافقـی  برسـد،  امضـا  بـه  طالبـان 
کابوسـی بـرای مردم افغانسـتان مبـدل گردیده بـود. مردم 
از برگشـت طالبـان بـه قدرت سـخت در هـراس بودند و 
ایـن هراس شـان چندیـن برابـر می شـد. وقتـی می دیدنـد 
کـه پـس از شـهادت قهرمـان ملـی کشـور هیـچ نیـرو یا 
جریانـی کـه بتوانـد در برابـر تمامیت خواهـی، جهـل و 
تعصـب طالبانـی ایسـتاده گی و مقاومت نماید، در کشـور 

وجـود نـدارد. بـه قـول اخوان:
مشت های آسمان کوب قوی

وا شده است و گونه گون رسوا شده است
یا نهان سیلی زنان یا آشکار

کاسۀ پشت گدایی ها شده است.
جریانـی کـه زمانـی بـا ابـر قدرتـی ماننـد اتحـاد جماهیر 
شـوروی مبـارزه کـرده و ارتش شکسـت ناپذیر سـرخ را 
بـه زانـو در آورد بـوده، آنانی کـه زمانی طالبان، پاکسـتان 
پیروزی شـان  قدمـی  دو  در  را  بین المللـی  تروریسـم  و 
زمین گیـر کردند و نگذاشـتند که افغانسـتان را به سـکوی 
پرتـاب تروریسـم بـه کشـورهای آسـیای میانه و روسـیه 
هنـد  بـا  رویارویـی  در  پاکسـتان  اسـتراتژیک  عمـق  و 
مبـدل کننـد؛ پـس از شـهادت آمرصاحـب دسـت خوش 
پراکنده گـی رهبـری گردیـده چنـان کـه حتـا در محافـل 
عمومـی و در حضور رسـانه ها از نکوهـش همدیگر دریغ 
نمی نمودنـد و هـر کـدام بـا ایجـاد گروهـی از هـواداران 
متملـق فیسـبوکی دچـار خـود بزرگ بینی بدخیـم گردیده 
فکـر می کردنـد آن که می تواند ناخدای کشـتی سـرگردان 
افغانسـتان در اقیانـوس پُرتاطـم معامات و دسیسـه های 

پیـدا و پنهـان کشـورهای خارجی باشـد، اوسـت. 
ناامیـدی و یـأس دامن گیـر مـردم و مجاهدینـی کـه در 
طول سـال ها پاسـدار ایـن سـرزمین بودند، گردیـده بود؛ 
مـردم از آنانـی کـه ادعـای رهبری شـان را داشـتند ناامیـد 
گردیـده بودنـد و مجاهدیـن محوریتی را کـه بتوانند دور 
آن گردهـم بیاینـد و بـرای پاسـداری از سـرزمین آبایـی 

یکبـار دیگـر کمـر ببندنـد، از دسـت داده بودند. 
بـود کـه »سـتاره یی  در یـک چنیـن اوضـاع و احوالـی 
بدرخشـید و مـاه مجلـس شـد« و »یوسـف ُگـم گشـتۀ« 
مـا بـه کنعـاِن آرزوهـای مـا برگشـت تـا »کلبـۀ احـزان« 
باورهـای مـا را یک بـار دیگـر بـا عشـق و امیـد روشـن 

بسـازد. 
ورود آگاهانـه و هدف منـد احمـد مسـعود فرزنـد برومند 
قهرمان ملی کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود بـه آوردگاه 
مبـارزات رهایی بخـش ملـی نویـد و بشارتی سـت عظیـم 
بـرای تمـام مـردم آزادۀ سـرزمین مـن. مـا )آنهایـی کـه 
در تمـام دوران پـس از شـهادت آمرصاحـب نتوانسـتیم 
اقتـدار  و  عـزت  مسـند  بـر  را  احـدی  تـا  نپذیرفتیـم  و 

آمرصاحب شـهید ببینیم( همیشـه چشـم بـه راه و به امید 
ورود جنـاب شـما بـه عرصـۀ مبـارزات سیاسـی بودیم و 

اینـک خرسـندیم ایـن آرزو تحقـق یافته اسـت. 
جنـاب احمـد مسـعود در سخنرانی شـان در محفلی که به 
منظـور تجدیـد پیمـان بـه آرمان هـای قهرمـان ملـی ایراد 
کردنـد، نشـان دادنـد کـه از فراز و فـرود تاریخ سـرزمین 
کمـال  در  سخنرانی شـان  هسـتند،  آگاه  خوبـی  بـه  مـا 
فصاحـت و بـا ادبیات عصـری و جدید؛ ادبیاتـی که زبان 
نسـل جـوان و تحول طلـب امروز افغانسـتان اسـت، ایراد 
شـد کـه این خـود نشـان دهندۀ توجه شـان بـه ظرافت ها 

و ریزه کاری هـای امـر مبـارزه در کشـور ما اسـت. 
آمرصاحـب شـهید مبارزۀ خـود را از  دانشـگاه آغاز کرد، 
آن را در روسـتا بـه پختگـی و کمـال رسـاند و از آنجـا 
وارد شـهر گردیـد، چـون اقتضـای آن دوران همیـن بود. 
امـا اینک شـهر اسـت که محـل اصلـی مبارزات سیاسـی 
اسـت، مبـارزه بایـد در شـهر به قـوام برسـد و از آنجا به 
روسـتا بـرود؛ امـروزه شـهرها آوردگاه نبردهـای سیاسـی 
انـد کـه بایـد سـنگرهای محکمـی در آن داشـت و ایـن 
نسـل جـوان و تحصیـل کـردۀ مـا اسـت کـه پهلوانـان و 
سـربداران ایـن نبـرد هسـتند. نسـل جـوان مـا بـا دادن 
قربانی هـا و فداکاری هـای بی شـمار )چـه آن زمـان که در 
خـط مقـدم نبـرد در صفـوف نیروهای مسـلح کشـور در 
برابـر طالبـان می رزمنـد و چه آنـگاه کـه در جاده ها برای 
تحقـق عدالـت اجتماعـی گام می گذارند( نشـان دادند که 
آنـان همـان »رنـدان باکش« مبارزه هسـتند که بـا اتکا بر 
نیـرو و توانایـی فکری و معنوی شـان می شـود ابراهیم وار 
بت هـای اسـتبداد و ظلـم را بـه زانو در آورد، شکسـت و 

نابـود کرد. 
در افغانسـتان متاسـفانه همیشـه میـان روشـنفکر )منظورم 
ادای  کـه  آنانـی  نـه  اسـت،  اصیـل  روشـنفکر  اینجـا 
روشـنفکری در می آورنـد و امـا خـود جیره خـوار خـوان 
اصحـاب زر و زور انـد کـه سـارتر بـه آنهـا روشـنفکر 
قابـی خطـاب می کنـد( و تـودۀ مـردم شـگاف عمیقـی 
وجـود داشـته اسـت؛ ایـن شـگاف به دلیـل این کـه زبان 
سـرزمین  ایـن  بیسـواد  عمدتـًا  مـردم  بـرای  روشـنفکر 
آمـده اسـت.  به وجـود  بـوده اسـت،  نامفهـوم  بیگانـه و 
ایـن امر سـبب شـده اسـت تـا حرکت هـای روشـنفکری 
در کشـور از حمایـت میلیونـی مـردم برخـوردار نباشـند، 
آمرصاحـب تـا جایـی کـه برایش مقـدور بود و تـا جایی 
که شـرایط جنگی کشـور اجـازه می داد در قسـمت وصل 
روشـنفکران بـا مـردم و نزدیـک سـاختن ایـن دو تـاش 
فـراوان نمـود کـه نمونه هـای زیـادی از آن را می تـوان 
در تاریـخ مبـارزات آن شـهید بزرگـوار دریافـت، یکـی 
از مهمتریـن کارهایـی کـه شـما می توانیـد بـه انجـام آن 
مبـادرت بورزید، ادامۀ همین سـنت پسـندیدۀ آمرصاحب 

اسـت، شـما باید روشـنفکر و تـودۀ مردم را بـا هم وصل 
متاسـفانه  مـا  سـرزمین  در  روشـنفکری  پدیـدۀ  نمایـد، 
همیشـه یـا عقیـم بـوده اسـت یـا در نطفـه نابـود گردیده 
اسـت، اینـک شـما بـا ایجـاد یـک چتـر وسـیع می توانید 
بالنده گـی و رشـد دیدگاه هـای روشـن  بـرای  زمینـه را 
بـرای فـردای بهتـر سـرزمین مـا بـرای روشـنفکران آزاده 

نماید.  فراهـم 
سـنگین  حضـور  دلیـل  بـه  متاسـفانه  افغانسـتان  مـردم 
کشـورهای خارجی، دخالت گستردۀ کشـورهای همسایه 
تروریسـتی  گروه هـای  نفـوذ  منطقه یـی،  قدرت هـای  و 
بـرای  بـا قدرت هـای منطقه یـی  تبانـی  کـه هرکـدام در 
اهـداف اسـتراتژیک آنهـا در افغانسـتان فعالیـت می کننـد 
و حضـور سـنگین سـایۀ قوم گرایـی افراطـی بر سیاسـت 
و دولـت داری کشـور، از رونـد اصلـی تصمیم گیری هـای 
کان ملـی بـه دور مانـده انـد. ایـن دور نگه داشـته شـدن 
مـردم از تصمیم گیری هـای کان ملـی از یک طرف سـبب 
شـده اسـت تـا فاصلـه میان دولـت و مـردم بـه دورترین 
حـد خـود برسـد و از جانـب دیگـر، بـه دلیـل ایـن کـه 
هیـچ کـدام از طرف هـای دخیـل در افغانسـتان اعـم از 
جناح هـای سیاسـی داخلـی، دولت و کشـورهای خارجی 
بـه رأی و ارادۀ مـردم وقعـی نمی نهنـد، کشـور در بحران 
بـزرگ عـدم اعتمـاد و عـدم مشـروعیت نهادهـای ملی و 

حکومتـی فـرو برود. 
اسـتاد  و  آمرصاحـب  از  پـس  مقاومـت  رهبـران حـوزۀ 
شـهید متاسـفانه نقطـۀ اصلـی اتـکای شـان را از مـردم به 
سـفارت خانه های خارجـی و معامـات پنهـان و پشـت 
پـرده تغییـر دادند، ایـن تغییر از یک طرف وجهـه و اعتبار 
اینـان را از بیـن بـرد از جانـب دیگـر، مـردم را در یـک 
خـاء و باتکلیفـی قـرار داد. ایـن رهبـران غافـل بودنـد 
از ایـن کـه عـزت و سربلندی شـان در میـان مردم شـان 
اسـت نـه در مهمانی هـا و ضیافت هـای سـفارت خانه ها یا 
سـفرهای خارجـی. تأکید شـما بـر برگردانـدن صاحیت 
در  افغانسـتان  مـردم  بـه  افغانسـتان  سرنوشـت  تعییـن 
سـخنرانی تان ایـن امیـد را یک بـار دیگـر در میـان مـردم 
به وجـود آورده اسـت کـه رهبـر جوان و جسـوری ظهور 
کـرده اسـت کـه بـودن و مانـدن در میـان مـردم برایـش 
از ضیافت هـای سـفارت خانه ها و سـفرهای خارجـی بـا 
اهمیت تـر و مهمتـر اسـت و این سـبب دل گرمـی و قوت  
قلـب مـردم می گـردد. شـما بر مـردم اتـکا نماییـد، مردم 

بـه شـما اعتمـاد می کنند.
طرح هـا و برنامه های تـان را بـا جسـارت و شـجاعت بـه 
پیـش ببریـد، مردم شـما را هرگـز تنها نخواهند گذاشـت 
همانگونـه کـه معنویـت هـزاران شـهید این سـرزمین که 
قربـان  را  عزیزشـان  جان هـای  آزادی  و  عدالـت  بـرای 
کردنـد نیـز همیشـه بـا شـما خواهند بود. دشـمنان شـما 

را بـر چسـب های گوناگـون خواهنـد زد؛ اگـر از عدالت 
سـخن بزنیـد شـما را مخالـف وحـدت ملـی خواهنـد 
گفـت، اگر از تقسـیم عادالنـۀ »ثروت و قـدرت«، نکته یی 
کـه شـما در سـخنرانی تان بـر آن چندبـار تأکیـد نمودید، 
سـخن بزنیـد خواهنـد گفت برخـاف منافـع ملی حرف 
دشـمنان،  هرزه درایی هـای  پـروای  شـما  امـا  می زنیـد، 
پـدر  هماننـد  باشـید،  نداشـته  را  حسـودان  و  معانـدان 
بزرگوارتـان بـا ایمـان بـر حقانیت راه و اندیشـۀ تـان و با 
تـوکل بـه خدای یـاری دهنـدۀ مبـارزان راه حق، اسـتوار 
بـه پیـش بروید، انشـاءاهلل پیروزی از آن شـما خواهد بود. 
کس چه می داند شـاید کیخسـرو ُگم شـده در کوهسـاران 
پُربـرف قلـب سـرزمین های آریایی اینک برگشـته اسـت 
تـا گلیـم اسـتبداد را برچینـد و داد را بـر گیتـی گسـترده 

بسازد. 
دیـری نخواهـد گذشـت؛ احتماالً پـس از ختـم انتخابات 
مرغـوب  بسـته های  از  بزرگـی  جریـان  کـه  پیـش رو 
بـه سـوی شـما  بـرای عضویـت در دولـت  پیشـنهادی 
حرکـت کننـد. تطمیع رهبـران و بعد بـه دام انداختن آنها 
یکـی از قدیم تریـن روش هـا بـرای فلـج سـاختن رهبران 
مردمـی اسـت. دولـت و هم کشـورهای خارجـی به ویژه 
آنانـی کـه نقـش پُررنگ تـر در قضایـا افغانسـتان دارند با 
بسـته های رنگین پیشـنهادی )شـامل قـدرت و ثروت( در 
صدد کشـانیدن شـما به دسـتگاه آلوده به فسـاد حکومت 
کـه  بـود  ایـن خواهـد  هـم  دلیل شـان  و  خواهنـد شـد 
حضـور شـما بـه تقویـت وحـدت ملـی در کشـور کمک 
خواهـد کـرد. ایـن همان جال معروفی اسـت کـه دجاالن 
عصـر مـا از آن بـرای بـه دام انداختـن دیگـران اسـتفاده 
کرده انـد و بـدون تردیـد ایـن جـال را برای شـما نیز پهن 
خواهنـد کـرد. رهبـران مقاومـت پـس از آمرصاحـب و 
اسـتاد شـهید بـه خوشـی و رغبـت تمـام بـه سـوی ایـن 
جـال شـتافتند و بـه درون آن افتادنـد تـا از خـوان رنگین 
آن سـهم خویـش برگیرنـد. شـما نیـز بی تردیـد بـه ایـن 
جـال زیبـا و رنگارنـگ، به ایـن »رهزن سـلوک« رو به رو 
خواهیـد شـد؛ آنـگاه کـه ایـن جـال پُـر خـط و خـال و 
فریبنـده در برابـر تـان پهـن گردیـد به یـاد داشـته باشـید 
کـه »پایـان تنهایـی، آغـاز بـازار اسـت و آنجـا کـه بـازار 
آغـاز می شـود، همچنین آغـاز هیاهـوی بازیگـراِن بزرگ 
در چنیـن حالتـی  اسـت،  و وز وز مگسـان زهرآگیـن« 
»دوسـت من! بـه خلوت خویـش بگریز، بـه آن بلندی ها، 
همان جایـی کـه بادهـای آرام می وزنـد. چـرا کـه بهر این 
آفریـده نشـده یی کـه دام گسـتر مگسـان باشـی.« چنیـن 

گفـت مرشـد دانای اسـرار. 
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آب زنیـد 
راه را هیـن كه نگـار می رسـد!
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