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 سه میراث ممنوع
 

 
 صلح احمدشاه مسعود با طالبان

 
نبرد،  این. پایان بودجنگ مدیریت شده وچند ریشه یی  «تنظیمی»جنگ طالبان وگروه های 

بخشی  یی است که به عنوانایستگاه میانی انتظار ناشناخته  نیست؛« وتفاهم صلح»ایستگاه 
استحاله پذیری تضاد  درگیری توضیح شده میتواند.پسین  حلمراازفرصت برای گذار به 

یا این که مدیران اصلی منازعه، پروژه را  هاست که یا عمرجنگ را طوالنی می کند و
 مختومه اعالم می کنند. 

اما تضاد ها برسر قدرت، فقط زمانی استحاله پذیری خود را نشان می دهد که دو طرف 
برای ختم ) مؤقت یا دایم( فیصلۀ درونی، حاضر به معامله نبرد، یا از روی مجبوری و یا 

یک حقیقت برتر وغیرقابل جلوگیری، خواستار  در نقش 4991باشند. طالبان درسال  منازعه
بودند؛ واین سیاست آهنین، به « ینمجاهد»برچیدن کامل توان جنگی وسیاسی گروه های 

 ن حکمتیار( قابل تطبیق بود.با حذف دو چهره ) احمد شاه مسعود و گلبدی طور عمده
حکمتیار بعد از شکست های متواتر در دو مرحله تالش برای  37 -47934درسال های 

خود را به طور کامل از دست داد. درحالی که به سختی « جهادی»کابل، حیثیت « فتح»
در بیست کیلومتری جنوب پایتخت، سایۀ تهدید خود را « چهارآسیاب»سعی میکرد از پایگاه 

ا پرواز موشک های بی هدف بر پایتخت حفظ کند؛ درنقشه پاکستان، امریکا وانگلیس به ب
طور بی رحمانه یی مورد تجدید نظر قرار گرفت تا دراوج بی آبرویی، جای خود را به 

نیروی منسجم تر، قاطع تر و پرانگیزه تر به نام طالبان خالی کند. قبل از احمد شاه مسعود، 
رای ائتالف با طالبان به هیچ نتیجه یی قرین نشد و شعار طالبان، تالش های حکمتیار ب

 .بود« تنظیم ها»یمی بالقید وشرط تسل
درمحافل حکومتی کابل رفته رفته این تفکر برجسته می شد که مأموریت طالبان، روفتن 

جمیعت اسالمی درچند مرحله در مسیر کامل سیطرۀ جمیعت اسالمی و متحدانش بود. 
 پهن کرد. « ش قرمزفر»طالبان، 

بیش نیست؛ هیچ فرصتی را برای  مذاکره با طالبان، اوهامیمسعود با آن که اعتقاد داشت که 
او با وصف آن که زیربنای رفتاری  غلبه از طریق جنگ و فریب سیاسی از دست نمیداد.

طالبان را از پایه رد می کرد، برای گشایش فصل تفاهم و مذاکره با نیرویی که به شدت 
هیجانی و متحرک بود، تحلیل روانشناختی مذهبی وتاریخی را حداقل دریک مورد 

 خطرناک، مورد آزمایش قرار داد.
که استاد ربانی فقید درسال  ه بودافقی گردن کشیدهمان  از اولین اشتباه سیاسیپیش ازآن، 

م، قلمداد کرد و به وسیلۀ قاضی مظلو« خود جوش»تحریک طالبان را جنبش رسمًا  4991
نیز بنا به دستور احمد جنگنده بم افگن های دولتی   .میلیارد ها افغانی به آن ها ارسال کرد



را بر سنگر های حزب اسالمی طالبان جنگی ازقندهار تا وردک، عملیات شاه مسعود، 
دولت »حمایت تاکتیکی ازصحنه برانداخته شود که شد.  دادند تا حریف لجوجپوشش می 

اشتباه سیاسی نبود؛ یک پیروزی سیاسی برای بیرون  «به کاله طالبپرزدن »از « اسالمی
مسعود، برای حمایت از طالبان،  -در محاسبۀ کلی ربانی راندن حکمتیار از حاشیه کابل بود.

رهایی عاجل از شر حزب اسالمی و حزب وحدت اسالمی تعریف شده بود که از بهار 
بودند. دولت وجود نداشت و آن چه نقد در  حکومت کابل را عماًل از انداخته4731تا  4734

 بود.« خط جنگ»دسترس بود؛ 
در نبرد بود، تالش داشت از ظهور « مجاهدین»که با بخش دیگری از « مجاهدین»دولت  

و انهدام پایگاه با ارسال کمک به عملیات طالبان،  قدرت سوم به نفع خود استفاده برد. مسعود
به یک جبهه  ز سه جبههجنگ را اطراف پایتخت، های حزب وحدت و حزب اسالمی در ا

 در آن احوال، چنین سیاستی برای دولت اسالمی، یگانه راه نجات تلقی می شد. کاهش داد.
بعد از فروپاشی جبهات حزب اسالمی درچهار آسیاب، فرماندهان طالبان با لحنی آمرانه به 

رگاه هایی بودند که قباًل در واحد های جنگی مسعود، خواستار واگذاری هرآن مناطق و قرا
تصرف حزب اسالمی بود. افادۀ طالب ساده بود. آن ها به فرماندهان جبهه مسعود گفتند که 
افتخار فراری دادن حکمتیار که تأسیسات کلیدی و مناطق مسکونی را با راکت هایش خمیر 

 است.« امارت اسالمی»کرده بود؛ از 
طالبان را به نفع خود احد های متحرک و لبالب درگیری فیصله کن با ومسعود که دمادم 

قدم به قدم تا خط و عصبانیت بعضی از آن ها، « خط اول»علی رغم میل فرماندهان  نمیدید،
نگارنده درآن  عقب نشینی کرد.« سنگ نوشته»قبلی جنگ بین حزب اسالمی وجمیعت در 

رنگاران هفته نامه موفق بودم. سیدعظیم مصطفی از خب« هفته نامه کابل»زمان مدیر مسئول 
شد با مالبورجان فرمانده معروف طالبان درچهار آسیاب دیدار کند. سیدعظیم گزارش داد که 
مالبورجان از جنگ با دولت استاد ربانی به طور آشکار سخن نمیگوید؛ اما پیوسته بحث را 

د که می کشاند. معلوم بود که اردوی جنگی احمد شاه مسعو« مزارشریف»به سوی تصرف 
درجنگ با حزب اسالمی و حزب وحدت و همچنان قطعات جنرال دوستم خسته شده بودند؛ 
هنوز مانع عبور طالبان برای فتح شمال بود. هردو طرف به زمان و زمینه های الزم برای 

 آخرین نبرد نیاز داشتند.
 .طالبان به دورپایتخت حصارکشیدند  
احمدشاه مسعود  ت کابل جریان داشت.بحث برسرسازش با طالبان میان مقامات دول 

شمول طالبان را به شگفتی همه به تا امروز به درستی تحلیل نشده است؛ دراقدامی که 
عبور  «میدان شهر»به سوی ، ازنقطۀ صفری جنگ با یک محافظ تنشدراوج ؛ و واداشت

 کرد و به جرگۀ طالبان نشست.
 جسارت غافلگیرانه وخطرناک بود.  

ازورای دست نوشته های مسعود « نادیده موزه از پا بیرون نکرده بود. آب»مسعود شاید 
بیمناک بود. شگرد « اسیرشدن»دراوایل سال های جهاد برمی آید که ایشان همیشه از

استواربود. افزون برآن، هسته های اطالعاتی قواعد جنگ مخفی ، بیشتربراوعملیاتی 
بودند. عامل دیگرآن بود که  درطیف رهبران طالب نظیرمالربانی با وی درتماس

دریای خون ومخاصمت میان طالب ومسعود حایل نیانداخته بود و نگاه جمعی  ،درآغازماجرا
وی تا آن زمان هنوز رنگ « جهادی»از اعضای شورای رهبری طالبان نسبت به پیشینۀ 

 نباخته بود. 
ت، چهارچوب طالبان درنقطه یی نسبتًا متروک درمیدان شهر، با لحنی مسلط وپرحرار

درسطح مسایل کلی میان  ظاهرًا بند وبست لفظی ند.را به مسعود شرح داداهداف خود 
که درآن زمان دستیار مسعود بود د داود ه هرگزادامه نیافت. جنرال داوحاصل آمد ک دوطرف

درگفت وگویی با من روایت کرد که غیرازمالعمر تقریبًا همه اعضای شورای رهبری 
با مسعود « سیاسی»د. آنان همان نکاتی را که درنخستین تجربۀ مذاکره طالبان حاضر بودن

برشمردند وشرایط گذاشتند؛ اینک پس ازیک ونیم دهه، همان سنگ سنگین را بدون کاهش 
 ها می گذارند:« تنظیم»وصیقل، پیش پای رهبران 

 «امارت اسالمی بیعت کنید.»به تسلیم شوید، اسلحه به زمین بگذارید. 
وقتی مسعود خود را درمیان اعضای ارشد رهبری طالبان تنها  ود روایت کرد:اجنرال د

اما پس از آن مالقات  گفت: درنگاه آمرصاحب پشیمانی را دیدم. یافت؛ مضطرب شد. داود
به من گفتند که مسعود « ریگستانی»غیرمنتظره، برخی مقامات نزدیک به مسعود از جمله 

عمر را درهمان مجلس رد کرده بود. من گاهی و رهبری مال« امارت اسالمی»موضوع 



کمتر « دولت اسالمی»شاهد بوده ام که مسعود، به خواست های رهبران گروه های مخالف 
از حد معمول ارزش قایل بود. حداقل در مورد عبدالعلی مزاری و جنرال دوستم، چنین بود. 

 متیار، عنایتمندانه بود.نکتۀ حیرت آور این است که نگاه و قضاوت وی در باره گلبدین حک
برخی از فرماندهان شورای نظار، دریک روز جمعه، یک حملۀ غافلگیرانه  4737درسال 

اما ناکام هوایی را بر اقامت گاه شخصی حکمتیار در حومۀ پایتخت سازماندهی کردند که با 
ه واکنش مخالف بار شخص مسعود رو به رو شد. ریگستانی بعدًا گفت: آمرصاحب میگوید ک

 اهمیت حکمتیار را وقتی میدانید که من در دنیا زنده نباشم!
پس تصادفی نبود که مسعود، سیاف و ربانی از طرح سرکوب قاطع حکمتیار که دربهار 

به وسیلۀ جنراالن معروف ) نبی عظیمی، آصف دالور، رشید دوستم و عبدالحق 4734
 را لغو کردند.علومی( درابتدای کار آماده شده بود؛ حمایت نکرده و آن 

سخن مسعود، عمِق وفاداری ایشان به ایدیولوژی اسالمی و همزات پنداری بین عناصر 
را با برهنه گی صادقانه نشان میدهد. اما نگاه حکمتیار به مسعود هماره کین « اخوان»

توزانه وسیاه بود. یکی از افراد عملیاتی مسعود روایت کرد؛ زمانی که مسعود دریک حمله 
ی جان داد؛ حکمتیار در باالشهر تهران دریک مهمانسرای اشرافی به سر می برد. تروریست

چند روز پس از حادثه، مجلس فاتحه خوانی درتهران برگزار شد اما حکمتیار درکمال تعجب 
 از حضور در مجلس فاتحه پرهیز کرد.

 
*** 

ن را نیز از تا جایی که بحث اسالم مطرح بود، مسعود همان حس قرابت با رهبران طالبا
خود از چنین نمایشی  وقتی از دامگاه میدان شهر بیرون جستند؛ مسعودخود بروز میداد. 

از البه الی سخنان جنرال داود این طور فهمیدم که ؛ تکان خورده بود. به هر حال، غیرعادی
 چنین قمار از پیش باخته را با تالش و مهارتی زیاد، ه بودمسعود با احتیاط زیاد سعی کرد

طالبان بی چون و چرای . او برتمامی خواسته های درجریان صحبت با طالبان جبران کند
 الساعهُمهر تایید گذاشت و راه استدالل و لجاجت مضاعف را برای طالبان بند آورده بود. 

شورای مشترک حل  وی فضای مذاکرۀ مشاجره آمیز را به بحث نرم تر در بارۀ ایجاد
 د کرده بود. به طور شفاهی توافق شد شورای حل منازعه به زودیا اندازه یی مساعمنازعه 

 درکابل شروع به کار کند؛ چنین شورایی هرگز تشکیل نشد.
حین که شد که می اطالعاتی پیوسته واصل بعد ها  جنرال داود به کرات تأیید کرد که 

طالبان « شش نفرۀ»سران بین حضور احمد شاه مسعود در مجلس طالبان در میدان وردک، 
 اسیر گرفته وبی درنگ موضوع را رسانه یی کنند؛ ه مسعود را درهمان لحظاتبرسر این ک

وده است. جنرال داود مخالف اصلی، مالربانی باز قرار معلوم، . اختالف بروز کرده بود
م که شگفت زده شده بوداز آنچه در جلو چشمانم جریان داشت، من به حدی  اظهارداشت

  لحظات بعد با چه سرنوشتی دچار میشدیم.  یم حواسم نبودم کهاصاًل قادر به تنظ
پاسخ درستی  انه به جرگه طالبان رفت؛ تا هنوزاین سوال که چرا مسعود یک تنه و داوطلب

مسعود تا زمانی که زنده بود، به چنین پرسش ها پاسخ مستدل وقانع کننده ارائه  نیافته است.
توان  می راد مختلف و نفرات نزدیک به اواف نداد. از ورای صحبت ها و تحلیل های

با آن که از حقایق خوابیده در عقبۀ پدیدۀ  ه ایشانک محتاطانه به این احتمال قناعت کرد
طالبان مستحضر بود؛ روی جنبۀ اسالمی واعتقادی طالبان حساب می کرد یا امید وار بود 

ایدیولوژیک خویش خروج  ه یی که روی دهد؛ از دایرۀ اصولکه رهبران آن ها درهرمعامل
 نخواهند کرد. 

جای تعجب است که نگاه مسعود نسبت به طالبان بر صورت اسالمی ماجرا تغییر ناپذیر 
مرگش به طور کامل متحول شده بود؛ زمانی  باورهای وی فقط در ماه های آخر قبل از بود.

 که دیگر دیر شده بود.
و مسایل فرهنگی،  ورزیده کیل یک حکومت اسالمی اصرارتش بر مسعود، هماره

حساب یا تابع اصول اساسی قومی و تاریخی را جزء فروعات و مالحظات « دموکراسی»
اصلی  ایط جنگی، از بروز دادن اهدافدر شر این نظریه هم وجود دارد که ویمی کرد. 

او تاریخ اسالم، علوم سنتی و جایگاه خویش درمسایل قومی و تاریخی، پرهیز می کرد. 
ائدیولوژیک و تضاد نصوص اسالمی در شرایط پیشرفته را با اصول دموکراسی اسالم 

غربی مطالعه کرده بود. بنابرین، از نظر ائدیولوژیک، از بیخ و بن با مدرنیتۀ هژمونیستی 
 غربی به هدف تأمین سیطره بر میدان های اقتصادی جهان، آشتی ناپذیر بود.

 او امریکا را این طورتعریف می کرد:



کا قدرتی است که هرچه به آن نزدیک شوی، از تو میخواهد بیشتر خود را به آن امری
نزدیک کنی. هرچه بیشتر نزدیکی کنی، بیشتر از گذشته از تو میخواهد که نزدیک بیایی. 

وقتی کاماًل به آن نزدیک شده و به آن وصل شوی... آنگاه به خود می آیی که تو خود، دیگر 
 کا با تمام قدرتش، پایدار وبرحال است!وجود خارجی نداری و امری

درچهارچوب یک رشته اصالحات دوطرفه،  با آن هم وی راه حلی دیگری را غیر ازین که 
با طالبان حکومت مشترک به خصوص با تثبیت موقعیت محوری و تعیین کنندۀ خودش، 

تشکیل دهد؛ سراغ نداشت. مشکل اصلی مسعود آن بود که پس از سرنگونی حکومت 
ترنجیب اهلل، نام وی به عنوان یک متحِد محور در نقشۀ امریکا وانگلیس، آن چنان که دک

نمایش داده می شد؛ خط زده شده بود. علت این امر، روشن بود. او « جهاد»درزمان 
در چهار راه راهبردی بین آسیای جنوبی و مرکزی  تار تشکیل یک حکومت اسالمیخواس

امریکا راتی پاکستان و شیوخ عرب با وی مخالف بودند. بود وافزون برآن، سازمان استخبا
مخالف بودند. درین « سرکش»وغرب از همان اول کار، با ایجاد یک حکومِت جهادی 

پروگرام، روسیه و پاکستان وعربستان نیز با پالیسی غربی ها هم آوا بودند. کمترین میدان 
نه رک با طالبان بود؛ چیزی که ، ) از سِر ناگزیری( ایجاد حکومت مشتمانور برای مسعود

کامل قرار داشت؛ بل خود وی نیز در تعریف  قراردر تضاد الهیاتی طالبان رفتار  با تنها
مشترک اعتقاد نداشت و روشن است که درصورت مساعدت اوضاع، چنین چنین حکومت 

 حکومتی را با زور نظامی ساقط می کرد.
خط  اسالم سیاسی کلی و کتابی با تعاریف نظر ایدیولوژی، از مسعود آرمان شهر خود را

برمسایل ملی، فرهنگی وهویتی  نوع خاورمیانه پرداخته بود و نمیتوانست اخوان المسلمین
عنصر تازه در هویت ائدیولوژیکی وی، پالیسی قهار وی با دسته جات رقیب بود تکیه کند. 

ص خودش توزیع کنندۀ که خواهان تقسیم قدرت بودند. او با تقسیم قدرت درصورتی که شخ
 بالمنازع قدرت باشد؛ موافق بود؛ چیزی که مخالفان او، از بیخ وبن با آن در تضاد بودند. 

مسعود، با آن که به قشر روشنفکر برای همیشه حرمت میگذاشت، متحدان دایمی خود را در 
روشنفکر فقط حرف میزند و  :می گفت نمی جست.« روشنفکران»جمع تحصیل کرده ها و 

ربهترین حالت کار ها را با بندش مواجه کرده یا از مسیر خارج می کند. فلسفۀ اصلی د
مسعود برای بقا، جنگ بود. جنگی که نه روشنفکران، بل مردم عادی معتاد به اعتقادات 

غلیظ مذهبی موتور آن را حرکت میدادند. مگر چند روشنفکر محدود و بافته شده در تاروپود 
 ی توانستند با طالبان بجنگند؟زنده گی مدنی شهری م

درسیاست ومبارزه، از نظر « خرده بورژوایی روشنفکر»این چنین تفسیر از خاصیت 
 معانی تقریبًا همان تعاریفی است که مارکس ولینن در زمان شان ارائه کرده بودند.

 ) چنانی که برآن اعتراف خوانده بود و« زودهنگام»خروج شوروی از افغانستان را مسعود 
اردوی ». از نظر او خروج شوروی، بر فرآیند تشکیل ه بود( دردام حوادث جدید افتادداشت

تأثیری منفی بر جا گذاشت و  ،جنگ درازمدت فرصت های پیشرو برای پیشبردو «اسالمی
او مجبور شد بدون آماده گی، دستگاه حکومت و دولت را دربدترین شرایط جنگ و بی 

وانست همه چیز را تحویل بگیرد. دستگاه عریض دولت به چند اعتمادی تحویل بگیرد. او نت
با جنگ و مانور سیاسی راه را برای استقرار دولت  تقسیم شده بود. او انتظار داشتدست 

این مشی، گروه های ازبک وهزاره را نسبت به ناپایداری وی در حفظ  یکدست فراهم کند.
مت وادار کرد. آیندۀ دولت مجاهدین که دربرابر وی به جنگ و مقاو« ائتالف جبل السراج»

پیش چشم همه جهانیان، در راوپندی ساخته شده بود، نشان داد که همه چیز به شمول جنگ 
 از قبل درخارج از افغانستان، درچندین آدرس، طراحی شده بود.« داخلی»های 

یروهای دریک مرحله باید با همه ن که د ظاهرًا براین بنا استوار بودحساب وکتاب مسعو
داخلی جنگید و پیروز شد. او با همه نیروهای داخلی جنگید؛ اما پیروزی به دست نیامد. 

معاون وزیرخارجه مدیریت بین الملل به دور وی سیم خاردار کشیده بود. رابن رافایل 
دردیدار ، 4731ل ماه میزان در اوایاز سوی طالبان امریکا پس از تصرف والیت ننگرهار 

مسعود در فرودگاه بگرام با صراحت از وی خواست که کابل را ترک شاه  احمدکوتاه با 
گردن نهی به این تحکم برای قرار داریم. ، ما کند. او گفته بود که درعقب رزمایش طالبان

 ک موجود افسانه ای شهره گشته بود؛دهۀ شصت به یجنگ و مبارزه در مسعود که در 
ماسی حکم می کرد تا همه چیز با لبخند وتعارف حتی درلحظاتی که دپلووی  محال می نمود.

درحالی که خانم رافایل روژه بین المللی دست بردار نشد. علیه پبگذرد؛ از تهدید و مقاومت 
مینگریست؛ کاله خود را از سرداشت و روی خاموشانه او را از عقب عینک های دودی 

 میز گذاشت و گفت:



در افغانستان جایی باقی بماند؛ به جنگ و مقاومت برای من اگر به اندازه مساحت همین کاله 
 ادامه خواهم داد.

این به اندازۀ  :عینک خود اشاره کرد و گفتمدور با نوک انگشت سبابه به شیشۀ خانم رافایل 
 شیشه عینک برای شما جا نخواهد ماند.

 نده گفت:مذاکرات کوتاه و تلخ بدین گونه پایان یافت. صالح ریگستانی درین رابطه به نگار
با آمرصاحب تمام شد، آمر با وضعی  -رافایل -وقتی دیدار معاون وزیرخارجه امریکا

 افروخته از محل مالقات بیرون آمد و گفت: برای یک جنگ طوالنی آماده باشید!
یک جریان قدرتمند وگریز در پنج سال مقاومت، مسعود با آن که مطلق میدانست در برابر 

با طالبان که  وسیاسی ائتالف عقیدتی وی ناگزیری بر احتمال یکاز رقرار دارد،  ناپذیر
واقعیت طرح دیگری به اهم کند؛ تمرکز داشت. زمینه را برای تشکیل یک دولت مشترک فر

. دیدار با ، جای سوال نبودطالبان هرنوع مفاهمه را رد می کرداین که  خود می گرفت و
زده بود و راهی جز جنگ، نه برای رافایل پرده های اصلی را درجلو چشمانش یکسو 

مسعود ناچار دست اتحاد به سوی برای یک بن بست وتوقف؛ وجود نداشت.  بل پیروزی،
ایران، روسیه و هند دراز کرد تا مسیر جنگ و مقاومت را تا زمانی ادامه دهد که امریکا و 

« هدان قهرمانانمجا»بازیگران منطقه یی نتوانند او را از محاسبه خارج کنند. او از حریم 
حذف شده بود و امریکایی که شوروی را به نفع غرب و پاکستان از افغانستان برچیده بودند؛ 

 دور تماس های کوتاه مدت با وی کنار نیامدند. ها در چند
کور شده بود و « جورآمد»همه روزنه های امید برای یک  7004درماه های واپسین سال 

وی می با طالب درجریان است.  ویهایی در درون جنگ که چیز  نتیجه گرفته بودمسعود 
 من دقیق نمی فهمم که چه گونه است.چیزهایی درحال وقوع است که  گفت: 

رنگ معما به  سرنوشت جنگ وصلحمیالدی حلقه تنگتر می شد و  7000دراواخر سال 
که  ه بودبه روشنی احساس کردیک مغز اپراتیفی بود،  یت امراو که درواقعخود گرفته بود. 

دارد به پایان خود نزدیک می شود. در سفر به فرانسه  جنگ وصلح به رهبری وی داستان
 :ه بودبه برادرش احمد ولی مسعود گفت

آیا میتوانی از اروپا امکاناتی برای دسترسی به دستگاه های پیشرفته و فنی امنیتی فراهم 
 کنی؟

ا باید حساس و نیرومند بسازد. وی اشاره داده بود که تدابیر حراست از شخص خودش ر
 احمد ولی میگوید:

گویا زمان برای  میخواهند مرا از صحنه بردارند.به این نتیجه رسیده ام که مسعود گفت که 
دیگر بحث  ادامۀ حضور مسعود درجنگ منطقه یی درافغانستان قطره قطره فرومیکاهید.

باقی ماند؛ یک  ای تفاهم با طالبانکه از وی برمیراثی مذاکره با طالبان از بین رفته بود. 
و مذاکرات احتمالی طالبان درآینده نیز بدون نظارت بین المللی امکان پذیر  تجربۀ ناکام بود

 نخواهد بود.
 

 طالبان واستاد مزاری
 

استاد عبدالعلی مزاری درمقایسه با دیگررهبران سیاسی، شخصیتی کمترتشریفاتی اما 
بیشتر عدالت طلب وسرشاراز دغدغۀ حیثیتی بود. ایشان کارتمام بود. کمترسیاست باز و

دراواخردهۀ چهل، دورۀ عسکری را دروالیت پکتیا سپری کرده بود. روایت کرده اند که 
« چهره شده»روزی متوجه می شود قوماندان تولی قطعۀ مربوط به یک عسکرتازه 

دریک بستر با وی  ازنظراخالقی نظرسوء دارد وهمه روزه او را مجبور می کند که شب را
بگذراند. تحمل این وضع مزاری را درآتش کشاکش درونی پرتاب می کند. وی همه روزه 

است که هیچ راهی برای نجات « برهنه صورت»شاهد فضاحت اخالقی وگریه های عسکر
قطعه را برای مرخصی به سوی « عسکرهزاره گی»ندارد. باری روزی از روزها 

ام دو باره سروظیفه برمی گردد. اما ازهمان تاریخ به شهرترک می کند. حوالی عصروش
 بعد، مرده وزندۀ قوماندان تولی گم می شود!

مردی که درحریق تاریخ دهۀ هفتاد سوخت، ازهمان جنسی بود که مردم هزاره دررؤیاهای 
خویش پروریده بودند تا سرانجام ظاهر شده بود. چه کسی را خوش آید وچه کسانی را خوش 

تئوری مذاکره وسازش تاکتیکی با طالبان از سوی رهبری حزب  4731سال نیاید. در
وحدت اسالمی دربدترین وضعیت محاصره و از دست رفتن عقبه های عملیاتی درغرب 



وسپس  حزب وحدت درغرب پایتختکه شکستن خطوط دفاعی  به آزمایش گرفته شدکابل 
 اختالل درفرماندهی حزب وحدت را سبب گردید. 

نی چهره عریان کرد که استاد مزاری بنا به گفتۀ انجنیرلطیف فرمانده حزب فاجعه زما
درراه سرک داراالمان به طورتصادفی » وحدت، همزمان با فروپاشی سامانۀ رزمی حزب 

وبه دام طالبان افتاد. حزب وحدت درموقعیتی قرارگرفته بود که بین جنگیدن تا « شناسایی شد
وشرط به طالب یا به دولت کابل، باید یکی را انتخاب می  آخرین نفس ونفر وتسلیمی بی قید

 کرد.
ازمجموع دگرگونی ها چنین برداشت شده است که حزب وحدت اسالمی به امید ائتالف با 
طالبان، قصد داشت جبهات جنگ های آتی را به سوی دولت کابل بچرخاند. درهفته های 

م گیران حزب قوت می گرفت که واپسین جنگ سرنوشت ساز، این محاسبه، گاه بین تصمی
طالبان نسبت به اتحاد با حزب وحدت به هدف کوبیدن دولت استاد ربانی عالمت سبزنشان 

می دهند. جریان اطالعاتی وسری ازدسترس اعضای بلند پایۀ رهبری حزب نیزخارج بود. 
م حساسیت وبی اعتمادی بین مزاری و دولت کابل، درکمال پخته گی، برمغزنیروهای با ه

دولت کابل وطالبان به یک سویه از مزاری انتظار داشتند که  رسوخ کرده بود.« دشمن»
جنگ ابزار ها و سنگرهای خود را دربست به آن ها تسلیم کند. پذیرش این خواست، ختم 

تلقی می شد. بدین گونه بود « هزاره ها»تاریخی حزب وحدت و استمرار تاریخ سیاه برای 
نند پیغمبر هویتی هزاره ها درحساس ترین برهۀ تاریخ ظهور کرده که استاد مزاری که هما

بود؛ درموقعیتی قرار داشت که به تاریخ بی رحم با حالت ایستاده پاسخ بگوید. وی قبل از آن 
 که به تاریخ، پاسخی درخور بدهد، به زیر چرخ تاریخ رفت.

ن جنگی درحزب من گاه با این پرسش مشکوک رویاروی می شوم که چرا از جمع مدیرا
وحدت وهمچنان ازجناح دولت تا این زمان آثاری به قلم نیامده است تا خط السیراصلی چه 

گونه گی حوادث آن زمان را که ظاهرًا همه را به بازی گرفته بود، خونسردانه وبه 
دورهیجان های دیروز،مشخص کند؟ یا ممکن است روایات دست اول به نوشت آمده باشند 

نه رهبران مخالف مزاری و نه سران حزب وحدت تا امروز درین  لع نیستم.که من ازآن مط
باره به نسلی که پس از حادثه چشم به دنیا گشاده ویا در آن زمان در سنین کمتر از ده سال 

قرار داشته اند؛ ارزیابی مستدل ارائه نداده اند. این نکته یکی از اسراِر مرموز رهبران 
 است.« جهادی»

جسته وپراکنده  وحدت وهواداران آن ها که سرمتون احساساتی که ازمنابع حزبتا کنون سرا
انتشاریافته، سرشارازفرافکنی وادبیات آتشین ستیزه جویانه است و به دشواری می توان 

درک کرد که واقعًا چه اتفاقاتی درآن زمان افتاده و درعقب صحنه های جنگ ومعامله های 
ه اند. تردیدی نیست که لگدکوبی جنگ وخشونت تمام طرف فاجعه بار چه عواملی قرارداشت

 های درگیر را ازپا درآورد وعاقبت، همه درآن آتش بازی های تاریخ، بازنده بودند.
جمیعت و شورای نظار غیرمدون ازمنابع  ازورای تماس ها وچیدمان اطالعات تا جایی که
انی وهم حزب وحدت هم دولت ربدرآن دوران شتابزده گی و عصبیت، ؛ فهمیده شده

ازنظرروانی ومحاسبه های سیاسی ازمسیرطبیعی تحلیل وآینده نگری سالم پرت شده بودند. 
شاید علت اصلی آن بود که سرعت حوادث تکان دهنده، به مراتب شتابنده تراز ظرفیت 

عمل می کردند. درحالت اضطرار، کمترین شکست بردیوارسنگرها،  یمغزی مدیران سیاس
 خت کامل دربازی سرنوشت محاسبه می شد.به معنای با

دولت استاد ربانی پس ازمحاصرۀ موقعیت حزب وحدت، وقلعه بندی ازسوی طالبان،  
درپایتخت « دشمن»دیگرنمی خواست فرصت ها برای شکستن مهرۀ پشت قوی ترین جبهۀ 

را از دست بدهد. حزب وحدت تا آن زمان درتضعیف وبی اعتباری حکومت تحت رهبری 
ت اسالمی نقش عمده ایفا کرده بود ودردرون رهبران دوطرف، دریایی ازآتش کینه جمیع

 ونفرت درتالطم بود.
اره، تاجک برجبین ناشاد  نخستین ائتالف تاریخی بین هز) درصحنۀ واقعیت( ظاهرًا 
، چلیپای سرخ وغیرقابل تجدید نظر کوبیده شده بود. درحالی که هیچ چیزی سرجایش وازبک

تاریخی وانسانی به قانون ناخواسته بدل شده « حق»ن همه برضد همه برای نبود، جنگید
بود. هنوز حاکمیت وحق هیچ یک از اقوام شامل ائتالف حاصل نیامده بود. اضالع 

 درواقع بحث منطق را ازاوج خشم آغازیده بودند. « ائتالف»
ت وریخت، طرح ازهیجان وشکس سرشاراوربود که اگر درهمین مقطع استاد مزاری به این ب

مشخص حقوق هزاره ها رعایت نشود و به آینده حواله گردد، با سردی گرفتن امواج روحیۀ 
شود. نقد  ه ممکن است برسرنوشت آنان مسلطبیدار مردم، تراژدی تاریخی هزاره ها دوبار



کمینه درازاء نسیۀ گزاف معاوضه ناپذیر شده بود. ایشان برای پرهیزازغلتیدن به تاوان های 
« آتش»س بزرگ تاریخی، رسمیت دهی قانونمند حقوق شیعیان وهزاره ها را از امواج ب

برون می کشید. دولت کابل به نوبۀ خود درآن برهه نخست بر اثبات حاکمیت خود به حیث 
امروز محور می اندیشید و خواسته های حزب وحدت اسالمی را به آینده حواله می داد. 

ه نگاه می کنیم، دولت کابل توان برآوردِن انتظارات جنرال وقتی از منظر آن زمان به قضی
 دوستم و استاد مزاری را نداشت. هنوز درس های فاجعه، درمغز ها نهادینه نشده بود.

چون ارابۀ منطق وقناعت، ناخواسته درتقاطع بیم ها وهیجان ها گیرماند، رشته ها آن چنان 
ین خط خون برزمین، به نظرمی رسید میان طرف ها پنبه شدند که پس ازیک ریزش نخست

که هیچ چیزی به عقب برنمی گشت. دولت کابل تصمیم گرفته بود که درمرحلۀ اول، خودش 
را از فشارهای حزب وحدت راحت کند. یک رشته تمهیدات به خاطررسیدن به همین هدف 

ات پیشاپیش عملی شده بود. ایران ازاستاد مزاری گام به گام عقب می نشست وبا مقام
پاکستان وارد معامله شده بود. همکاری تسلیحاتی ومالی دولت کابل به طالبان یک پل 

ارتباطی وتفاهم خاکستری میان دو طرف ایجاد کرده بود. حکومت استاد ربانی کم وبیش 
 می داد ه سوی طالبان چراغ سبزوچون معامله برسراستاد مزاری آگاهی یافته بود وب ازچند

 وحدت را افزایش دهد. تا حلقۀ فشار برحزب
حزب وحدت دریک چنین احوال تاریخی ونازک با بحران تصمیم گیری رو به رو شده بود. 

بازی های پس پرده درمغلق ترین نوع آن جریان داشت. هیأت ها ظاهرًا بین حزب وحدت 
وحکومت کابل دررفت وآمد بودند وتماس های حزب وحدت با طالبان نیز برقراربود. 

طالبان همچنان بدون تغییرلحن ازحزب وحدت می خواستند، جنگ افزارها درحالی که 
، کابل وسنگرگاه های خود را تحویل دهند، واحد های کشف ودسته های ضربتی حکومت

 پیشاپیش، به شکل خزنده درشبانگاهان، درگسترۀ جبهات طالبان مستقر می شدند.
کره ومعامله بین نفرات طالب وحزب اطالعاتی های دولت به این نتیجه رسیده بودند که مذا

 وحدت برای ایجاد جبهه مشترک ادامه یافته بود. هم بازوشدن احتمالی حزب وحدت با
طالبان، حکومت استاد ربانی را که ازمحاذ شمال نیز با غرش ماشین جنگی جنرال دوستم 

استقبال می شد، درموقعیت شکست حتمی محکوم می کرد. ازآن جایی که لغزش حزب 
حدت به سوی طالبان امری حتمی به نظرمی رسید، نیروهای دولت خود را به یک حملۀ و

 کارساز وناگهانی برمواضع آنان وهمچنان برسنگرهای طالبان آماده می کردند. 
سیار کشفی دولت خود زمینه سازی می کردند که  سامانه های بی سیم ارتباطی وشبکه های

کم « دشمن» جنگیدن ازموضع استواردربرابرشده و« دوسنگ آرد»حزب وحدت درمیان 
خطرخواهد بود. حتی برخی حلقات شامل درحکومت کابل تحرکات نشان می دادند که حزب 

وحدت را به سوی تسلیمی به طالبان هل بدهند. پیش ازآن دولت با استفاده از سیاست 
کت ایران دربرابر حزب وحدت موفق شده بود نیروهای عملیاتی حزب حر« دوگانۀ»

اسالمی و جناح محمداکبری ) شاخۀ اکبری( را به سوی خود جلب کند. چنان که حوادث 
نشان داد، یورش چندین جهتی دولت برقلمرو جنگی حزب وحدت درست زمانی آغاز شد که 
نوعی تردد درمیان آنان درحال جوانه زدن بود و حدس زده می شد که تحرکاتی برای تحویل 

. عماًل رزمنده گان حزب وحدت شده بود ها به طالبان آغازجنگ افزارسنگر ها و دهی 
 ازنظرروحیۀ جنگی دریک خالء قرارگرفته بودند.

بررسی وضع این انتباه را به یقین بدل می کرد که رهبری حزب، به ویژه شخص استاد 
مزاری با خالء تصمیم گیری رو به رو شده بود. ریشۀ این خالء برخاسته ازبحران سیاه بی 

 بود که دیگرهرگز ترمیم شدنی به نظرنمی آمد. یی ادیاعتم
درین باره با انجنیرلطیف ازفرماندهان وفادار به استاد مزاری صحبت  4733من درسال 

کردم. ایشان با تکیه برمباحث آخرین همایش مشورتی رهبرحزب با جماعت فرماندهان 
 درشرایط بسیاربحرانی آن روزها گفت: ) روایت نقل به معنی(

فضای آخرین مجلس مشورتی استاد مزاری با فرماندهان به شدت التهابی ولی بیشترینه، »
مملوازجهت گیری هایی بود که برخالف نیاز آن زمان، کمترخونسردانه به نظرمی رسید. 
سخن برسراین بود که پیوستن با دولت به مصلحت است یا به گزینۀ طالبان به مثابۀ متحد 

 گیرد.تجربه ناشده توجه صورت 
دولت به اندازۀ حرف آخری وصریح طالبان سنگین بود. « شرایط»تردیدی نبود که 

ا ومواضع حزب هردوجناح، خواستارانحالل قطعات جنگی وتحویل دهی جنگ افزاره
 «و به کمترازآن قانع نبودند. بودندوحدت 



ودند هزاران جنگجوی حزب وحدت سال ها با رزمندگان وفاداربه حکومت ربانی جنگیده ب
درروان هردو « وجوه مشترک»وخط خون میان دو اردوگاه، مرزکشیده بود. نشانه های 

طرف زایل گشته وجای آن را اشباح سوء شکل پرکرده بودند. تصاویرترس آفرین جنگ 
که همچون ابرهای تیره وسمج، برارواح وحدتی ها هماره درجوالن بود، بی « افشار»های 

 ه سوی طالبان را سنگین ترمی کرد. بانتقامی تردید کفۀ لغزیدن 
، هایی که درطی تاریخ برهزاره ها رفته بود« جفا کاری»فلسفۀ دادخواهی تاریخی دربرابر 

، اگرازیک سو بیداری وخردورزی ۀ تاجک تبارهادرعصرنمایش حضور وقدرت چهارسال
ؤیا های )تاجک ها( را دررنوظهورمی طلبید؛ ازسوی دیگرخنجر انتقام ازتازه ترین دشمن 

شان به طورخودآگاه ونا خود آگاه تیز می کرد وجوهره می داد. اثرگذاری برخی دسته جات 
با ایشان همسویی نداشتند وازکانال  انمزاری که ازنظراندیشه فلسفی چنددراطراف استاد 

پدیدارشده بودند، درریختن هیزم دشمنی بین تاجک « ایدلوژی زده گی دست چپی»های 
انگری برجا نهاد. درنتیجه این ذهنیت آن چنان تسری یافت که درسال هایی وهزاره نقش ویر

که خون وخود سری قضاوت ها را رنگ می داد، تاجک ها به دلیل آن که پا روی خط 
 گذاشته بودند حتی درنظرعوام جامعۀ هزاره  سیاه نمایی می شدند.« استبداد سنتی»

د که اساسًا رویداد ها درآن نقطۀ انفجاری کمترکسی درآن آشفته احوال، به این می اندیشی
تاریخی، مستقل ازمنطق نظری وعواطف آدم ها نضج گرفته وسبب شده بود تا شمشیرهای 

دشمنی به هم بخورند وآتش فروزند. فراموش می شد که هزاره ها نیز به نوبۀ خویش 
به شکل « لتیدشمن دو»درنزدیکی با حزب اسالمی وطالبان، همان کاری را کرده بودند که 

تاجک درآن  -دیگری به آن دست یازیده بود. درمجموع همه طرف ها جدا ازبحث هزاره
 دوران به خون یکدیگرعطش زده بودند.

انجنیرلطیف اما می گوید علی رغم آن که احتمال رویکرد به سوی طالبان قوی پیش بینی می 
های هزاره بازهم از عاقبت شد؛ با گرم شدن مباحث مشورتی، اکثریت فرماندهان وتئوریسن 

و مسأله گذاربه سوی دولت را به صالح تشخیص  حل شدن درشکم طالبان بیمناک بودند
واستاد مزاری رأی به گزینۀ نزدیکی با طالبان داد. )نقل  دادند. اما ناگهان وضع تغییر کرد

 به مضمون(
 ندگی فرصت نداد.نگارنده خیلی سعی کردم فیلم جلسۀ مشورتی را به دست بیاورم؛ اما ز

 بدین ترتیب میراث مفاهمه با طالبان درعصراستاد مزاری به نتیجۀ تأسف باری پیوند خورد.
 

 طالبان واستاد برهان الدین ربانی
 

مذاکرۀ پیشاپیش مغلوب احمدشاه مسعود واستاد مزاری با طالبان درشرایطی به آزمایش 
به پدیدۀ برداشت آنان نسبت  و دم باورگرفته شد که اندوختۀ تجربی جنگ با طالبان، تا آن 

بود و شکل نداده بود. مذاکرۀ مسعود بیشترازموضع قدرت  به روز شده،طالبان را به شکل 
؛ مگررویکرد استاد مزاری شباهت داشت «یک بارمصرف»یک بار آزمایش و به مانور

که سیاسی با طالبان، دراحوال دشواری شکل گرفت  -برای برپایی یک ائتالف جنگی
 . ت او را درمحاصرۀ خود گرفته بودخطرانهدام ازهرجه

رگ وبن طالبان، پهنای روشن واجتناب تجربی چشم انداز استاد ربانی ازنظرشناخت 
اما درکمال شگفتی مشاهده شد که انتظارات وهم آلودی نسبت به نیات وسرشت  ؛ناپذیرداشت

خودکامه رتولید چنین انتظارات، دهرچند سیاسی طالبان همچنان دروی نیرومند بود.  -فکری
ایران وچراغ  گی های گروه سه نفره )فهیم، قانونی، عبداهلل(، برمه کاری های مخرب

؛ معهذا اشتباه صریح استاد ربانی که درج تاریخ شده پاکستان بی تأثیرنبودسبزهای فریبندۀ 
 است؛ غیرقابل توجیه است.

به اسارت درآمد. اسارت احترام  کارانه و رضا وی درجریان بازی با مغزها، محترمانه  
وپس ازآن را دراندیشه گاه ایشان « مقاومت»آمیزذهنی توانست تجارب نبردها درزمان 

 رنگ خوش باوری بزند. 
استاد ربانی ازهمان آوان که درنقش تیرک خیمۀ بی رمق صلح درنظرگرفته شد، درجایگاه 

تبلیغاتی « صلح»رگۀ داوطلب قافله ساالری ایشان درابتدای کار، بلرزان تری ایستاده بود. 
را دردست  نداشت. وی حرکت درین خط مشکوک را انتخاب نکرد؛ مخالفان امریکا و هسته 

خود ایشان انتخاب کردند. به حیث پله کان اهداف خود های نظامیان شامل درقدرت، او را 
سه نفره به دورش  نیز فی نفسه درتالش بود تا از سیم های خاردار سیاسی را که گروه

 این قضیه به آسیب شناسی ژرف تر سیاسی نیاز دارد.کشیده بودند؛ بیرون بزند. 



 حاضربه دهش اطالعات به افکارعمومی نیستند. « خانه»هیچ یک ازبازیگران داخل 
درک « مقاومت»آیا ماهیت، عقبۀ وجودی و نگاه نا متغییرطالبان را درپنج سال  استاد ربانی

پایه گذاری حکومت بعد ازطالبان تقریبًا  نست؟ جای تعجب است که وی پس ازکرده نمی توا
 درنتیجۀ سازش هستۀ کوچکمستقر در ارگ، جمیعت اسالمی « شورای جنگ»ازسوی 

او خود نیز، جریان سیاسی جمیعت . ه بود، به حاشیه کشانیده شدحامیان چتاق حامدکرزی
به حلقه تصمیم گیران در ارگ، راه وچاره اسالمی را به حال خود گذاشته و برای بازگشت 

رسید. « شورای صلح»می جست. سرانجام نوبت به تشکیل یک مقام تشریفاتی ریاست 
فهیم در بازی قدرت، کاله گشادی برسرش گذاشتند و ظاهرًا خود ایشان هم سعی  -کرزی

 داشت این کاله گشاد، درمراحل بعدی بازهم با کاله شاهی بدل شود. 
ۀ ساده لوحانه، چشم بستن بر تجارب انبوهی بود که وی به عنوان رهبر سالمند این محاسب

سیاسی در طی قریب به نیم قرن در اختیار داشت. هیچ توضیحی در باره  -یک جریان جنگی
بدون  دم نزد وفهیم  -این که چه گونه آن مرد مالیم و صبور، در برابر پیشنهاد رندانۀ کرزی

منازعۀ جهانی درحوزۀ افغانستان را پایان « شورای صلح»ه شرط وشرایط، گمان برد ک
پیروان خود را هم به  کودتا گونۀ هیچ گاه شیوۀ استحاله پذیریمشارالیه با آن که  خواهد داد.

به تدریج سعی داشت ازحاشیه دوباره به متن قضایای مهم مملکتی  ه بود؛دست فراموشی نداد
 وارد شود. 

به  اخت ماهیت جنگ وفلسفۀ وجودی طالبان حاصل کرده بود،با تکیه برتجاربی که درشن
ازین زاویه به تشکیل  خود را قانع کرده بود کهدرستی نمی توان توضیح داد چه گونه 

وارد شود. فکتوربازی های دیگررهبران جهادی ووسوسه های « مفاهمه وآشتی»محور
د ربانی برای پیشقراولی نظیرایران درشکل گیری تصمیم استا ییمنطقه « دوستان»دریجی ت

نا موجود نقش داشته اند. سفرهای پیاپی به ایران ودیدارهای خصوصی با علی « صلح»
خامنه ای، رهبرایران که شعارنبرد با امریکا را درخاک افغانستان اززبان خویش برون می 

 دهد، تصویرحرکت های احتمالی استاد ربانی را درمحافل بین المللی گاه مخدوش می کرد
وگاه شبهه پدید می آمد که تصویرموصوف از دیوارحوادث، وارونه آویخته شود. بعید است 

وبین المللی درافغانستان  ییبانی ازماهیت جنگ داخلی، منطقه حدس زده شود که استاد ر
مردی که نیم قرن سیاست کرده و جنگیده، چطور ممکن است از نداشت. « الزم»آگاهی 

وی عمری با آدرس های داخلی ا برکنار بوده می تواند. درک این چنین پیچ وتاب ه
 افغانستان عمیقًا مطلع بود.« گره گاه»وخارجی محشوربود وازنفس وقانونمندی رویدادها در

با این اوصاف، ایشان بربنای چه مدارک با اعتبار، امید به برقراری صلح با طالبان بسته 
 بود؟

انی درمدیریت ونرمش سیاسی آبدیده شده وهنوز تاکید برین نکته ضروری است که استاد رب
شورای جنگ درداخل جمیعت اسالمی، بازهم « خودشکنی»حاضربود پس ازعبور ازمرحلۀ 

درمنازعۀ ناسور افغانستان به « ملی»بخت خود را برای رسیدن به مرکزیت رهبری 
ی متمرد فرار« شاگردان»آزمایش بگیرد وبه مرور، نقش وقدرت معنوی خود را به 

 ازمرکز، به اثبات برساند.
اصواًل مجموعه عوامل متفاوت سبب شد تا وی ازمحدودۀ زعیم معنوی سه نسل، 

باردیگرتصمیم بگیرد به فعال سیاسی دورۀ جدید مبدل شود. حال آن که پرونده های ناکام 
تفاهم با طالبان هنوز روی میزقرارداشت. قبل ازوی، احمدشاه مسعود واستاد مزاری 

درچنین عرصه یی، طرفی نبسته بودند وپی آمدهای شکست تفاهم سیاسی با طالبان ازحضور
 درخاطره ها می رقصیدند.

اصواًل اعتقاد ایشان به انتقال میراث سیاسی به فرزندان محرزبود؛ وازمدت ها پیش، صالح 
دریک گفت وگوی  4733الدین ربانی به تمرینات سیاسی آغازکرده بود. استاد ربانی درسال 

 ویژه با من گفت:
به فرزندان خویش توصیه کرده ام که ظرفیت خود را برای ایفای نقش سیاسی بلند ببرند 

وآماده باشند. وی افزود: به فرزندان گفته ام شما ازذوالفقارعلی بوتوصدراعظم فقید پاکستان 
که کسی  بیاموزید که چه گونه پس ازاعدام ناگهانی پدر، ابتکارازکف ندادند وحتی به جای آن

 ازپسرانش درمیدان سیاست، راه پدر را درپیش گیرد، دخترش بیرق او را برافراشت.
دیدن کردم، با صالح الدین ربانی برای نخستین « نور»سه ماه بعد ازآن وقتی ازتلویزیون 

 بارمعارف گذرا حاصل شد وهماندم سخنان استاد ربانی را به یاد آوردم. 
 با خود گفتم:



که خودش خانه نشین می شود... شاید ازین پس حال وهوای  پیرمرد مثل این
حضوردرکشمکش های جدید را به جوانتر ها حواله دهد. مگردست های زیادی ازهرسو به 

سوی ایشان درازبود. وی می توانست دستگاه سیاسی جمیعت را دوباره سروسامان بدهد وبه 
ات پارلمانی نفس تازه بدهد. عنوان یک حزب نیرومند برای صف آرایی های آتی درمبارز

را درکارزار جدید درانقیاد خود درآورد. مگربه جای این مأمول، ناگاه « متمرد»شاگردان 
درشورای « ثالث بالخیر»جا عوض کرد وبرمسند « ضدطالب»ازجایگاه رهبرشناخته شدۀ 

 صلح تکیه داد!
صدها هزارکشته و نًا با طالبان، تخمیدرازمدت  برده بود که درجنگ های مگرایشان ازیاد
 و طالبان هنوزدردریای خون شنا می کنند تا هدف را ازسرراه بردارند؟زخمی شده اند 

بی تردید استاد ربانی درین زوایا اندیشیده بود. آنچه ایشان را احتمااًل ازخط خارج کرد؛ تنها 
ژۀ فرا اشتباه محاسبه در کش وقوس های داخلی وتحلیل ماهیت طالبان به مثابۀ یک پرو

براجندای بین المللی جنگ یی زباور داشت که بازیگران منطقه افغانستانی نبود؛ بی گمان هنو
افغانستان غلبه خواهند کرد وخود ایشان یکی ازمحورهای مثلث غالب )افغانستان، پاکستان، 

 ایران( خواهد بود.
محافظه  محفل ازروی همان نسخه در« پسربه جای پدر»سوال بس درشت تر آن بود که 

 حضور دارد.کاران 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .همیشه چاک است« اشرار»دهان دوزخ برای بلعیدن 

 درنگ بر استنادات قرآنی عبدالرب رسول سیاف 

ازسکوت خلق اهلل دربرابراجاره داران زورمند ومتشرعین آتش  وجدان تاریخ افغانستان،
دربیش ازسه  می فرساید. می گدازد وروح نفس، حکایه های ناگفته درسینه دارد که جان 

، ازیک سو به دامن پاکستان ریخته شد واز سوی دیگر «جهاد»جنگ، که حاصل ونتایجدهه 
زر ونفس محبوس گشت؛ استفادۀ توجیهی وابزاری ازواژه  درحیطۀ عنان ارباب اندک شمار

راسخ مردم وروی گردانی ازخدا،  تا سرحد پشت پا زدن به عقاید« جهاد ومجاهدین»های 
جلو رفت. تا آن جا که  ،ه کشتن دادن بی دریغ مردان ساده، و مؤمن به جهاد فی سبیل اهللوب

چندان « اشرار»و« نیکوکار»؛ «منافق»و« مجاهد»بربسیاری ازمردم هنوز مرز میان 
 .شفاف نمی نماید

. دنی چیدند وبه مادیات معاوضه کردندرا دستانی ُچدرراه میهن  شگوفه های جهاد وایثار
گفتار بدون عمل صالحه را به عنوان داروی مسکن به ذهن مردم تزریق کردند  یی که طایفه

که سرانجام، دنبالۀ فاجعه وفجیع کاری ها تا بدان جا رسیده است که مردم سرگردان 
وسرگران، ازسایه های خویش می ترسند وعادت کرده اند که دربرابرهرشناعت ودنائتی که 

نحراف سربزند؛ چشم بپوشند؛ سراطاعت تا کنند ودرنهایت ازسوی ارباب فروخفته دربسترا
 ن تجاری جهادی، به زنجیرتقدیرچنگستمدیدگی وبی رمقی ازجور روزگار وسلسله دارا

مجاهد »زنند وسخن گفتن ازقرآن را مال ذاتی وخدایی کسانی پندارند که ازسریرسردمداری 
مشغول اند. « عقیدۀ اسالمی »ازلحاظ حرفه ای به جراحی « مجاهد استخباراتی»و« سیاسی

 هم دنیا را نصیب شده وهم کلید آخرت درجیب شان است.



ای کالسیک نهضت اخوان از سرحلقه ه« اتحاد اسالمی»عبدالرب رسول سیاف رهبر تنظیم 
خطابه »جوانان مسلمان( به شمارمی رود که همیشه مسلمان یا نا مسلمانان را از المسلمین )
ابزاری با  ده است؛ اما خود ایشان هیچ گاه ازعواقب برخورِدخویش ترسان« های آتشین

احکام کتاب مقدس وعاقبت اعمال خویش ترسی به دل نداشته است. هرآن چه درین باره 
گفته، کسی چون وچرایی مطرح نکرده است. الزمۀ استناد به قرآن، عمل صالح وکردارسالم 

ومسلمان ودوزخ وبهشت از بین  فرگفتار وکردار مشخص نشود، مرز کاست؛ ورنه گرمقام 
 می رود. 

سیاف درنخستین سال یاد بود ازموالنای سیدخیلی درکابل، سخنانی برزبان راند که مثل تیری 
با وی دارند، برمی  کرداریبه سوی خود ایشان وآنانی که خویشاوندی نظری وشباهت 

 گردد. 

ا وروایت اختراع می کنند سال است که رهبران جهادی ازنام قرآن وجهاد، فتو قریب به
تفسیر، تلقین، و دگرسازی  ،واحکام دینی را مطابق به منافع خود وبرائت از مجازات خویش

) ازنظرتعبیرونتیجه گیری( می کنند. به مردم خط ونشان می کشند وگاه معانی را با ادلۀ 
ان فتاوی قیاسی می آمیزند تا رگ اصلی موضوع چنان متغییر گردد که رد اعمال گوینده گ

 وبهره گیران احکام مقدس را از نظر ها ناپدید کنند.

قرآن را دستاویزی برای ارضاء  ،، خیلی با قرآن بازی شده ودرسی سال تمامدرچهار دهه
سپرجهاد دربرکرده و صدها هزاریتیم وبیوه ومعیوب را انفاس امارۀ خویش ساخته اند. 

ا را هم خورده اند که سخت بی صداست چوب خددرمتروکه ها وخیابان ها رها کرده اند. 
خانواده های شان از نظر اخالق ومعنویت ومتاع دنیا جلو آن را نتوانسته است سد کند. 

سقوط کرده و حتی فرزندان شان در سه وعده غذا، سه برش چرس با غذای خویش مخلوط 
و جماع  کرده و میخورند. برخی زنان شان روز و شب با بادیگارد های شان جام میزنند

دسته جمعی به یک عادت شان بدل شده است. فرزندان نرینۀ شان به بت های فساد و خباثت 
فضیلت ها دردرون بازیگران فروریخته ودیریست که درون آنان، به دوران تبدیل شده اند. 

 النۀ شروفساد بدل شده است اما خود نمی دانند. قرآن خود گفته است:

 َعِظیٌم َعَذاٌب وََّلُهْم َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَعَلى َسْمِعِهْم هْم َوَعَلىَخَتَم الّلُه َعَلى ُقُلوِب

درین مدت هیچ کسی یا ازروی مصلحت، ترس، جبن، ناتوانی ویا عوامل دیگر، 
دربرابرمفسران جنگی وسالطین مالی وملوک جنگ وجدال ومال، زبان تکان نداده است. بنا 

رافتاده وبا آن، همان برخوردی را می کنند که کفار برین قرآن دردست یک اقلیت تاج
 .ندودشمنان قرآن نکرده ا

 .استاد سیاف مدعی شد که از جهاد مردم افغانستان در قرآنکریم یاد آورى شده است

ایشان استدالل کرد که از ابتداى نزول قرآنکریم که مسلمان ها در برابر کفار جهاد کرده اند 
خطاب کرده اند که این مسأله در سوره « اشرار»افغانستان را  تنها کمونیست ها مجاهدین

به صراحت ذکر شده است و در قیامت اهل دوزخ مى پرسند که چرا اشرار  27)ص( آیه 
 .در اینجا دیده نمى شوند

، لقب چهار دهۀ اخیربه منحرفان، قاتالن، فضاحت کاران وقارون های « کمونیست ها»تنها 
اب خدا، خود برسیاه کاری ها انگشت می گذارد ووعدۀ عذاب الیم می نداده اند. کت« اشرار»

روشن دارد که هیچ مغلط  دهد؛ نیازی به کمونیست ها نیست. نصوص قرآن به حدی بیان
را فرصت گریزازآن نیست. قرآن کتاب عمل است نه ازبرخوانی آن به هدف  وسالوس

 فروخفتن دیگران.

فغانستان به کرات شنیده شده وبه کاررفته است؛ درفرهنگ تقابل وجنگ ا« اشرار»واژۀ 
 مگرمعانی مستفاد ازآن به وسیلۀ گروه ها وافراد، کاماًل سیاسی ونافی یکدیگراست.



 درعلوم فلسفی وسیاسی، بس پیچیده وچند چهره است.« شر»شرح وبسط مفاهیم 

 همیشه ومستقل ازجنگ هم وجود داشته وعنصراصلی دردیالکتیک حیات« شر»غریزۀ 
 است. توضیح شردربیان کوتاه:

 یک: بی عدالتی

 تجاوزبه حقوق ومال دیگران  دو:

 سه: کشتارواذیت بی گناهان

 چهار: بدخواهی، بدکرداری وبه لجن کشی حیثیت مردم

 پنج: قطاع الطریقی، انحراف وامحای امنیت خلق اهلل

های حجیم  از شرح آن می شود کتاباند که « شر»اهیم تودرتوی این ها خطوط کلی مف
  نوشت.

به خاطربرائت، توجیه وشرعی کردن خواسته درعرصۀ سیاست افغانستان  محافظه کاران
های مادی وکتمان تناقض میان سخن وکردارخویش، طوری ازاحکام الهی بهره برداری 

 ابزاری می کنند که دهان همه بسته شود وراضی یا ناراضی، سرخم کنند ودم نزنند. 

 آیۀ شریفه اشاره کرد: استاد سیاف به این

 ﴾۲۶﴿ َوَقاُلوا َما َلَنا َلا َنَرى ِرَجاًلا ُكَنا َنُعُدُهم ِمَن اْلَأْشَراِر
 

شمردیم  گویند ما را چه شده است كه مردانى را كه ما آنان را از ]زمره[ اشرار مى و مى
 .بینیم نمى

 
 ﴾۲۶﴿ اُرَأَتَخْذَناُهْم ِسْخِرًیا َأْم َزاَغْت َعْنُهُم اْلَأْبَص

 
 .افتد گرفتیم یا چشمها]ى ما[ بر آنها نمى آیا آنان را ]در دنیا[ به ریشخند مى

 
در جهنم ها مشخصًا نام گرفت که گویا کافران با سرافکندگی یکدیگررا « کمونیست»وی از 

به آن ها داده بودند؛ مشاهده « اشرار»هیچ یک ازآنانی را که لقب میسازند که چرا مخاطب 
 .نمی کنند

 افادۀ منظوراستاد سیاف ظاهرًا این گونه است:
که از اشرارشان مي شمردیم، نمي بینیم. )  ( یی رامردان مؤمن و شایسته)ما را چه شده که 

یا دیدگان  (و اکنون در بهشت جاي دارند)( آیا ما آنان را به ناحق به مسخره گرفتیم  27آیه 
و مجادله اهل آتش حتمي و واقع شدني است. )  ( این گفتگو 27ما به آنان نمي افتد؟! ) آیه 

21 ) 
 

برپایۀ تجارب تلخ یا شیرین، گونه های  ده ها سال است کهمسلمانان وکافران درافغانستان 
کنار ور و فظی( شناخته اند وحاال نیز دردرا ازنظرعملی ) نه صرفًا ل« مسلمان»متفاوت 

 خود حاضر وناظر شاهد اند:
 

 ده وبی پیرایه ) فی سبیل اهلل(یک: مسلمان ومجاهد سا
 دو: مسلمان سیاسی وتاجر

 «کافراندرون»سه: مسلمان نمایشی اما 
 چهار: مسلمان کافر کردار) قاتل، دزد، زانی، لواطت کار، منافق، سنگدل وجفاکار(



 پنج: مسلمان روشنفکردینی
 شش: مسلمان مدرسه خوان ومسجد پناه

 
ث کالمی را یک سو می گذاریم. دهری ها وطوایف اعتقادی وبح، طبقه بندی تنوع دیدگاهی

رسمی کفر وفرقه های ضد اسالم خط شان جداست. بخیه زدن پیروان کتب آسمانی 
وکمونیست ها که دافع آئین اسالم دربحث های فلسفی واعتقادی اند؛ اظهرمن الشمس است 

ه صورت شان ب« اشرار»برآن ها باالتر از آن است که با سیلی واژۀ « کفر»واصدارحکم 
 کوبیده شود. 

 اطالق برآنان« اشرار» کلمۀحکم کفر وشرک مطابق احکام قرآن شامل حال آن هاست. اگر
 آن ها اضافه نمی شود.« کفری»شود، باکی نیست وچیزی برموقعیت به اصطالح 

اقامت عذاب آور درجهنم است، نیازی « کفار»نص کتاب مقدس درخصوص این که آخرکار
 ندارد.به شرح وگشایش 

ها « کمونیست»وشرپیشه گان درجماعت مسلمین هم روانۀ دوزخ می شوند. « اشرار»اما 
 وعامالن شناعت همکاسه می شوند. برعکس آیۀ زیرکه می فرماید:« اشرار»درجهنم با 

 
 ﴾۲۶﴿ َوَقاُلوا َما َلَنا َلا َنَرى ِرَجاًلا ُكَنا َنُعُدُهم ِمَن اْلَأْشَراِر

 
  بینیم. شمردیم نمى چه شده است كه مردانى را كه ما آنان را از اشرار مى گویند ما را و مى

 
 را درچندین چهره می توانند بنگرند. « اشرار»

را می « اشرار»من شخصًا به عنوان شهروند درافغانستان زخمی وقربانی، انواع مختلف 
شما ) خواننده های بینم؛ ازگذشته می شناسم وازکوایف سیاه آنان هم مطلع هستم. هریکی از 

را برچهره می  خود شاهد هستید که پوستین مقدسات عزیز( اشرار رنگارنگ را درماحول
زنند و مشغول اعمالی اند که کمونیست ها وپیروان سایرکتب آسمانی از انجام آن می شرمند 

ند؛ واقعیت زشت وعینی به چشم می آی به گونۀدرین دنیا وقتی اشرار ویا به لرزه می افتند. 
 چرا درجهنم رد پای شان گم باشد؟ 

مقیم اند که آیۀ مبارکۀ باال درمورد آنان صدق « سردمداران ضاللت»درجهنم، ازین جنس 
 .نمی کند

 درافغانستان با این چهره ها قابل شناسایی اند:« اشرار»

 یک: شریران از نوع بی عدالتی

 دو: شریران از نوع تجاوزبه حقوق ومال دیگران 

 رت پیشه گان عرصۀ کشتارواذیت بی گناهانسه: شرا

 چهار: شراندازان از نوع بدخواهی، بدکرداری وبه لجن کشی حیثیت مردم

 پنج: شرارت گران از نوع قطاع الطریقی، انحراف وامحای امنیت خلق اهلل

اند؛  آلودهرا زخمی کرده وبه عفن  این طیف از مردم که درجماعت مسلمان، مقدسات اسالم
برخالف حکم آقای سیاف،  ه با سیما های تکیده وذلیل، به چشم دیده می شوند.سادوصاف 

بپالند و)نیافند!( قرآن آن ها را معرفی کرده « کمونیست ها»را قبل از آن که « اشرار»
 وعاقبت آنان را نیز برشمرده است.

 
حضرت »بینند اثرى از  هنگامى كه مى« بولهب ها»و « بوجهل ها»افرادى همچون اگر

بالل بن  »و «  بن سنان صهیب »و « خباب بن ارت تمیمی»، «علی ابی طالب»، «عمرها
در دوزخ نیست، به روشنی متوجه می شوند که عوض آنان «  بالل حبشی رباح معروف به

 و معاصیان کبیره درکنار شان پرسه می زنند. « اشرار»انواع 



بیند؛ اما خدای عالمیان، کفر، همه را به یک چوب می زند؛ همه را به یک چشم می 
فرق می گذارد؛ قاتالن، دزدان، بدکرداران، « مجاهدان پاکباز»و« بالل ها»را از « اشرار»

وپامال گران « پیمان شکنان»، «قسم خوران»، «امنیت»عدالت شکنان و جفاکاران 
 بنده گان خدا را از نیکوکاران جدا می کند.« حقوق»

عناصرغایب « اشرار» ور دارند؛ کیفرمی بینند؛رجهنم حضد« اشرار»بنابرین طایفۀ 
  ند.                                                 دردوزخ نیست

 
 ازیکدیگر سوال می کنند: صالحین را درکنار خود نمی بینند، وقتی اهل دوزخ،

 «بیند ىها را نم اى حقیرند كه( چشمها آن آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا )به اندازه» 
 )َأَتَخْذناُهْم ِسْخِرًیا َأْم زاَغْت َعْنُهُم اْلَأْبصاُر.( 

اما آن ها مقربان درگاه  گرفتیم، آرى! ما این مردان بزرگ و با شخصیت را به باد مسخره مى
 .خدا بودند و اآلن بهشت جایگاهشان است

را به رخ مردم « جهاد»تنها تعداد یک گونه ازمعاصیان واشرار درمیان کسانی که همیشه 
می کشند، از اندازه فزون است. یعنی آنانی که قتل نفس کرده اند واز مؤاخذۀ خدا هم ترسی 

 ندارند.

 » :در مورد قتل عمد می فرماید 97خداوند درسوره نساء آیه 

َلْیِه َو َلَعَنُه َو َأَعَد َلُه َو َمْن َیْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعِمدًا َفَجزاُؤُه َجَهَنُم خاِلدًا ِفیها َو َغِضَب الَلُه َع
 َعذابًا َعِظیمًا؛

و هر كسى فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است كه  
جاودانه در آن مى ماند و خداوند بر او غضب مى كند و از رحمتش او را دور مى سازد 

 .«و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است

ذِلَک َکَتْبنا َعلى َبنی ِإْسرائیَل َأنـَُه َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفس َأْو َفساد ِفی اأَلْرِض َفَکَأنـَما ِمْن َأْجِل 
 ، سوره مائده(23.)آیۀ َقَتَل الّناَس َجمیعًا َو َمْن َأْحیاها َفَکَأنـَما َأْحَیا الّناَس َجمیعًا

 
و بدون فساد در روى زمین به قتل برساند، ترجمه: هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل، 

ها را کشته است و کسى که انسانى را از مرگ نجات دهد  چنان است که گویا همه انسان
 ها را از مرگ نجات داده است. گویا همه انسان

در این آیه به مجازات كسى كه فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند اشاره مى كند.  
قتل بى دلیل قرآن  .دم كشى یكى از بزرگترین جنایات و گناهان خطرناك استاز آنجا كه آ

 .«یك انسان را همانند كشتن تمام مردم روى زمین معرفى مى كند

 َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفساٍد ِفی اْلَأْرِض َفَكَأَنما َقَتَل الَناَس َجِمیعًا؛

قاتل باشد و یا در زمین فساد كند بكشد، گویا همه مردم  آن كس كه انسانى را بدون اینكه 
در آیه مورد بحث نیز براى كسانى كه فرد با (. 77وره مائده آیه )س« .را كشته است

كیفر شدید اخروى )عالوه بر مسئله قصاص كه  مدا به قتل برسانند چهارایمانى را ع
 :مجازات دنیوى است( ذكر شده است

َو َمْن َیْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعِمدًا َفَجزاُؤُه َجَهَنُم ) ه در آتش دوزخ ماندنخلود یعنى جاودان اول:
 .(خاِلدًا ِفیها

 َو َغِضَب الَلُه َعَلْیِه) خشم و غضب الهى)  دوم:
 و لعنه) دورى از رحمت خدا )سوم: 

 و َأَعَد َلُه َعذابًا َعِظیمًا -ومهیا ساختن عذاب عظیمى براى ا چهارم:



ین ترتیب از نظر مجازات اخروى حد اكثر تشدید در مورد قتل عمدى شده است، به و به ا

طورى كه در هیچ مورد از قرآن اینچنین مجازات شدیدى بیان نگردیده و اما كیفر دنیوى 

 .قتل عمد همان قصاص است

به رهبران جهادی وکسانی که حق وناحق برای پوشاندن سیاه کاری های خویش، قرآن را 
سازند؛ باید گفت که شما نخست برای دادن جواب اعمال خویش حاضرشوید؛ سپرمی 

 است. شما جواب خود را بدهید. نیزمشمول حکمت الهی« کمونیست ها»مسألۀ کیفر
پرسش این جاست که تا حال چه کسی ازمجموع اعمال وکردارخویش مطابق احکام خدا 

 جواب پس داده وقرآن را باالی خود تطبیق کرده است؟

میلیون نفردرافغانستان کشته شده؛ تعداد شهدایش چقدراست؟ حسابرس کدام نهاد  سه
د؟ آنانی که سرگرم گناهگار وبی گناه را صف بندی کن هاست؟ کی به قرآن چنگ زده تا

کشتن وبستن وجمع کردن ثروت تحت نام جهاد بوده اند؛ چه زمانی به فکرخدا وکتاب خدا 
سازد که ازمیان دومیلیون کشته چندنفرش غازی وچه افتادند؟ چه کسی می تواند روشن 

تعداد آن، قاتل نفس اند؟ بحث حرام خوری ومال دزدی و... ده ها مورد دیگرکه اثبات 
 می باشد؛ که موضوع بعدی است.« اشرار»کنندۀ نفوس 

تعداد واقعی کشته شده هایی که واقعًا کافربوده اند، چقدربوده. نشده است که  هنوز مشخص
ع دومیلیون کشته. بی تردید که تعداد مسلمانان نودوپنج درصد بوده. آیا قریب دومیلیون ازجم

مسلمان مطلق ازطرف شوروی کشته شده اند؟ پاسخ منفی است. اکنون این اندیشه مطرح 
است که تعدادمسلمانی که درجنگ های میان گروهی تنظیم های جهادی کشته شده اند؛ به 

 رۀ جهاد فزون تراست. جواب این همه قتل نفس به دوش کیست؟مراتب ازشمارکشته های دو

درتمام سال های جهاد، جنگ بین گروه های متخاصم نیز دوام داشت. ده ها هزارتن درین 
کشته شده اند. قاتالن، با « کیش شخصیت»مخاصمت ها برسرقدرت، مال یا دردفاع از 

ومستوجب عقوبت الهی « اشرار»ا احکام قرآن، همه قتل نفس کرده اند. پس این هبه توجه 
 اشرار مگر دارای اوصاف دیگری هم است که درین ها غایب است؟نیستند؟ 

ده ها هزار نفربی گناه به  4730 -4734های  بین مسلمانان درسال« تنظیمی»جنگ در
این همه مردم را کمونیست ها کشته اند؟ یک صد هزارراکت باالی مردم هالکت رسیدند. 

کسانی شلیک کردند؟ واضح است که مسلمان میلۀ تفنگ دورداده ومسلمان  بیگناه را چه
 درکجاست؟ دوزخ یا بهشت؟ جای این اشراردیگری را کشته است. 

سیاف به لحاظ منطقی وعملی به مثال های قرآنی پاسخ بدهد که رهبران جهادی، قوماندان  
شان درکجاست؛ دوزخ ها واصحاب خود سری وخدایان قلمرو زور وتعدی برمظلومان جای 

 با بهشت؟
 

انجام اعمالی است که خدا درقرآن عظیم الشان حرام قرارداده « شر»یکی ازنشانه های 
 است.

 

 َن اَلِذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمى ُظْلمًا ِإَنَما َیْأُكُلوَن ِفى ُبُطوِنِهْم َنارًا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیرًا إ

خورند و  ، فقط در شكم خود آتش مىخورند اموال یتیمان را به ستم مىكه  تردید كسانى بى     

 . به زودى در آتش فروزان در آیند
سیاف وتمام تاجران جهاد ومذهب الزم است ابتداء دربرابر صدها هزاربیوه، یتیم، مظلوم 

وستمدیدۀ این وطن برطبق آیه ها ونصوص قرآن ثابت کنند که مال وپول وجایداد های 
حالل به دست آورده اند. اگرنتوانستند، و عرق ریزی رگ وبی حساب را از حساب اعمال بز

ازآن ها در دوزخ به عنوان سرقافله های جهنم با پوزخند استقبال « کمونیست ها»بدان که 
 خواهند کرد.

 



 خداوند درجای دیگرمی فرماید:

م َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل ِإاَل َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض ِمْنُكْم َواَل َیا َأُیَها اَلِذیَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُك

رًا َوَكاَن َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإَن الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحیمًا * َوَمن َیْفَعْل ذِلَك ُعْدَوانًا َوُظْلمًا َفَسْوَف ُنْصِلیِه َنا

 ذِلَك َعَلى الّلِه َیِسیرًا

مخورید ، مگر آن كه تجارتى از  باطل! اموال یكدیگر را در میان خود به اناى اهل ایم

خدا روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد و خودكشى نكنید ؛ زیرا 

را از روى تجاوز  و هر كه خوردن مال به باطل و قتل نفس همواره به شما مهربان است . 

 . درآوریم ؛ واین كار بر خدا آسان استر آتشى را دمرتكب شود ، به زودى او  و ستم

  

باال، گراحتسابی به راه افتد، برسراصحاب متاع دنیا ولفاظان حوزۀ دین چه کم آیۀ به ح

 خواهد آمد؟

 

َك ِبَأَنُهْم َقاُلوا اَلِذیَن َیْأُكُلوَن الِرَبا اَل َیُقوُموَن ِإاَل َكَما َیُقوُم اَلِذى َیَتَخَبُطُه الَشْیَطاُن ِمَن اْلَمِس ذِل

َهى َفَلُه َما ِإَنَما اْلَبْیُع ِمْثُل الِرَبا َوَأَحَل الّلُه اْلَبْیَع َوَحَرَم الِرَبا َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمن َرِبِه َفاْنَت

  .وَنَسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى الّلِه َوَمْن َعاَد َفُأولِئَك َأْصَحاُب الَناِر ُهْم ِفیَها َخاِلُد

خیزند ، مگر مانند به پاى خاستن كسى كه شیطان او را  به پاى نمىخورند  ى كه ربا مىكسان

است ، این بدان سبب است كه آنان گفتند : خرید و فروش هم  هماس خود آشفته حال كردبا ت

 مانند رباست . در حالى كه خدا خرید و فروش را حالل و ربا را حرام كرده است .

ران جهاد درافغانستان از دایرۀ ربا خواری به مراتب گسترده است. مال ومتاع اما کار تاج

« کفار»این حضرات اکثرًا به زور واکراه فراهم آمده که یا از بیت المال ویا آن که از هزینۀ 

درازتر را  جمع آمده است. متاع اینان دربسا جهات پس ازقتل نفس فزونی یافته ولشکریتیمان

خمیرۀ اصلی تحصیل ثروت ایشان است. به تحقیق، اگر تحقیقی صورت کرده اند. دروغ 

 گیرد؛ نتیجه یی که برجسته می شود این گونه است:

 آن که افزوده گشت مال وزرش

 زرنبارید از آسمان به سرش

 ازکجا جمع آورده این همه مال

 یا خودش دزد بوده یا پدرش

 

اب مال حرام مسائل مهّمى را به شرح روایات كه توضیح و تفسیرى بر آیات قرآنند ، در ب

 : كنند زیر بیان مى

 

آله : َأْرَبٌع ال َتْدُخُل َبْیتًا ، واِحَدٌة ِمْنُهَن ِإاّل َخِرَب َوَلْم َیْعُمْر  و علیه اهلل قاَل َرُسوُل الّله صلى

 : ِباْلَبَرَكِة

 الِخیاَنُة َوالِسرَقُة َوُشْرُب اْلَخْمِر َوالِزنا

شود آن خانه خراب  یی  ها وارد خانه ست كه هریك از آنفرمود : چهار چیز ایامبر اسالم پ

 . شود و آباد به بركت نگردد : خیانت ، مال دزدى ، شرب خمر ، زنا مى
 
 

این ارشاد واحادیث، دقیقًا آنانی را هدف قرارمی دهد که کوهی میان گفتار واعمال شان  

 برپاست:



 

 اأَلْسفاِر فی ُمَشَرٍد َأْغَبٍر َاْشَعٍث ُرَب قاَل: الُدْنیا َعَلی الَحریَص وآله: علیه اهلل صلی َذَکَر َوَلَما

 ُیْسَتجاُب َفَأّنی َرِب یا َرِب یا َفَیُقوُل: َیَدْیِه َیْرَفُع ِباْلَحراِم، َوَغذی َحراٌم َمْلَبُسُه َو حراٌم َمْطَعُمُه

 ِلذاِلَک.

  

رد آلوده ، خانه به دوش و ، گرمود: چه بسا آشفتهف ،آورد پیشسخن از حریص  پیامبروقتی 

اش با  از این شهر به آن شهر و از این سفر به آن سفر که خوراک و لباس و تغذیه یی  آواره

گوید ، چگونه این آدمی که غرق در  دارد و یا رب یا رب می حرام است و دست به دعا برمی

 حرام است دعایش مستجاب شود ؟

 

 َلْم َحرامًا َأَکَل َمْن َلْیَلٍة ُکَل ُینادی اْلَمْقَدِس َبْیِت َعلی َمَلکًا ِلّلِه َأَن وآله علیه اهلل صلی الَنِبِی َعِن

 . َعْدٌل َوال َصْرٌف ِمْنُه ُیْقَبْل

کند : هرکس  المقدس هر شب فریاد می : خدا را ملکی است بر بیتاز پیامبر روایت است

 پذیرفته نیست !!حرام بخورد مستحب و واجبی از او 

 الّلُه َیْقَبِل َلْم َحراٍم ِدْرَهُم َثَمِنِه َوفی َدراِهَم ِبَعَشَرَة َثْوبًا اْشَتری َمِن : وآله علیه اهلل صلی قاَل َو

 .ٌء َشْی ِمْنُه َعَلْیِه ماداَم َصالَتُه َتعالی

درهمی از  فرماید : کسی که پیراهنی را به ده درهم بخرد و در آن ده درهم و نیز پیامبر

 کند . حرام باشد ، تا وقتی چیزی از آن پیراهن بر اوست خدا نمازش را قبول نمی

 فی َأْنَفَقُه َأْو ِبِه َتَصَدَق َأْو َرِحمًا ِبِه َفَوَصَل َمْأَثٍم ِمْن مااًل َأصاَب َمْن : وآله علیه اهلل صلی َوقاَل

 الّناِر. فی َقَذَفُه ُثَم َجمیعًا ذِلَک َلُه الّلُه َجَمَع الّلِه َسبیِل

کسی که از طریق گناه به مالی برسد و با آن صله رحم کند ، یا صدقه بدهد ، یا در راه خدا 

 انفاق کند ، خداوند همه آن اموال را جمع کند و با صاحبش به آتش جهّنم اندازد .

یاد می  «مجاهدین»حاال برای ما ازشخص شما شروع تا آخرین کسانی که شما ازآنان به نام 

سنت پیامبراسالم  کنید، نشان دهید که خوراک، پوشاک وجایداد های شان با احکام الهی و

 چقدر برابر است؟

استاد سیاف ودیگررهبران جهادی درگرماگرم مصایب مردم، جنگ های تباه کن، فقدان 

لیل قانون، خوابزدگی علمایی که خود را مثل جنس به خرید وفروش می گذارند و عمدتًا به د

سیطرۀ اسلحه وسبعیت بی پرسان، استفاده از پول های باد آورده، قرآن را برای توجیه 

 قرآنی شماری اندک اززورمندان، وسیله می سازد.  انحرافات، حرام خوری واعمال ضد

 پس چه گونه می توان پذیرفت که: 

 
  َأْشَراِرَوَقاُلوا َما َلَنا َلا َنَرى ِرَجاًلا ُكَنا َنُعُدُهم ِمَن اْل 

  م.بینی شمردیم نمى اشرار مى ردانى را كه ما آنان راگویند ما را چه شده است كه م مى
 

  َأَتَخْذَناُهْم ِسْخِرًیا َأْم َزاَغْت َعْنُهُم اْلَأْبَصاُر
 

 افتد. بر آنها نمى اگرفتیم یا چشمه ریشخند مى به آیا آنان را
طابق به احکام وتصاویر کالم خدا)ج( درحالی که درمحیط ما خیلی راحت می توان م

هزاران تن ازجانیان، اشرار، قاتل، غدار، متجاوز وکافر کردار را مشاهده کرد؛ سیاف برای 
 تبرئۀ معاصیان کبیره، چرا قرآن را دام فریب می سازد؟

، اگر یک باربه خلوت پشت چهره واعمال درتحب اسلحه وقدهررهبرجهادی، قوماندان، صا
ندازد؛ خود به خود دهان دوزخ بری بلعیدن شان چاک می شود. درآن جا خود نظری بیا

 هم باالی شان ریشخند خواهند زد.« کمونیست ها»
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 جنوب یدر مرزها خیتار قیتوقف حر ؛یخروج شورو

حضور ارتش ، در زماِن یالدیهشتاد م ۀده یدرسال ها یاسیاز کشورها وجوامع س یاریبس 

 دهیعق «دیرود، فرشته درآ رونیب وچوید»برمصداق قول معروف ، درافغانستان یشورو

جنگ وکشتاراست وبا  یلت اصلع گانهیکشور،  نیمتجاوز در یقوت ها تیداشتند که موجود

به  یثابت کرد که خروج شورو های بعدی تیشود. واقع یجنگ خاموش م ،یخروج شورو

 یخورشید ۷۶۲۱ دلو سال  ۶۲ خیبه تار یشورو انینداد. لشکر انیسلطنت توهم درافغانستان پا

 تیفرودرکسوت ع دیپر رونیب نگاهیناگاه ازکم یرآزادیشدند؛ اما اکس رونیازافغانستان ب

ونا تمام،  نیمردم افغانستان تاختن گرفت و صاحبان تصورات سنگ یبرزندگ« حمام خون»

 آرامش فرارکردند. یاهایبار از رؤ نیا

که  یوهمچنان صدها هزارتن ازکسان یالملل نیوب ییمنطقه  یقدرت ها ۀمحاسب یخطا

و  دهیدرازا کش( به گریسال د چهارو ستیاشتراک داشتند، دست کم تا کنون ) ب« جهاد»در

 . ستیماجرا، کماکان شفاف ن انیپا یدورنما



اند که ازشروع جنگ  قتیحق نیانگرایومرتبط با منازعه درافغانستان ب یچند بعد یها تیواقع

ازدوطرف متخاصم  شیب ،یالملل نیوب ییمنطقه  دخلیرزمنده وذ یوتقابل، شمار جناح ها

است که  یبحران جار ۀصحن شگفته،ی( بوده است. مصداق موضوع پی)افغانستان وشورو

 کیژیاسترات بیرق نیچند هیعل ،یژیاسترات نیچند ندگانینما نکشوربه عنوا نیدرآن، چند

 خاموش سرگرم اند. کاریدرمحاذات نبرد گرم و پ ش،یخو

 میتصم نیدشوارتر یناگاه به سو ،یعموم یباور یازچه رو، درکمال ب یشورو یرهبر اما

  د؟ینستان( چرخ) خروج ازافغا یخیتار

 ستمیدرس ییروبه ژرفا یماریوب یامر، نوسانات خطرناک اقتصاد نیدر نیدماسنج کرمل

 یریپذ الگو لیداد. درآن زمان دولت کابل، به دل یوجا مانده را نشان م ریپ کیروکراتیب

بحران کهنه  ۀکنند یعصبان یها چهیازدل پ« درکشورشورا ها یستیالیسوس ۀجامع»از یشعار

 شان درمسکو، دستخوش اضطراب بودند.  انیکمترازهمتا یسالمند شورو تیریدرمد

 یورشیبود.  عیشا یورتامپرا یعموم تیریبرمد «یدگیپوس»تهاجم به افغانستان،  درشروع

 ینوع ز،ین زشیغم انگ انیبود، پافرض شده  کایامر هیعل «یشدستیپ» ،یکه ازلحاظ اطالعات

 بود. « گرداب»ماندن در یخطرناک ترباق ردرآن،یبود که تأخ یمیتصم یدراجرا یشدستیپ

 گرفت: یجمله شکل م کیدر 6891ها همه اش درسال  یابیها وارز ترس

 خارج شد. دیبا ازافغانستان

 بود. دیکاخ سف یآغازجشن برا ن،یا

 ۀبست یکه با خروج ازمنحن ن،یدرکرمل یاسیوس یتیثیمباحثات ح ،پس از توفان درسکوت

خلق،  کیحزب دموکرات یاسیس یرویتان رابطه داشت، حزب وببحران جنگ درافغانس

آن قبل ازآن که  دنیتک خبرلرزاننده قرارگرفته بود که شوک پس ازشن کیآماج  یدرچند قدم

شباهت داشت. بحث خروج آبرومند و کم خطر  کیتدراما یبه شوخ رشود،یدردناک تعب

توانست  یم یخیهنربزرگ وتار دنیآفر اسیبود که با مق یاقدام نیدرماسکو، چالش زا تر

 باشد. سهیقابل مقا

 نیدرکرمل میشروع به آموختن درس تازه کرده بود. برخالف معمول که هرتصم خ،یتار

 کیبار نزد نیکرد، ا یم تیدرسراسرجهان به خصوص درکابل سرا یشورو ۀدرمنظوم

نار زدن حکومت کابل درمورد ک یرهبر یبرا میتصم کیابالغ  ینود برا ۀقیشدن به دق

ازآن بود  تر یانجام بود. شم کارمل قو حالدر یسر یلیحزب ودولت، خ تیکارمل ازمرکز

قراردهد. او به  یناگهان میتصم یوآشنا بتواند او را عقب درها کیستماتیس یکه پنهان کار

 کیبا  رشوندیمسکو ازقبل هشدار داد که با خروج ازافغانستان ممکن است، ناگز یزعما

 کیآن زمان در لطمس یدوباره به آوردگاه جنوب برگردند. اوازنظرتئور سرباز ونیلیم

 افراد محرم گفته بود: یبا برخ یصحبت سر

 .میرزم یبرضد دشمنان خود درافغانستان م یسرباز اتحاد شورو نیتا آخر ما

 یسال پس از خروج ارتش اتحاد شورو ستینقل قول، ب نینمانده بود. ا یسر گفتارکارمل

 گرباچف مرقوم گشته بود. لییخایم یها ادداشتی ۀکتابچ یۀازهمان زمان درحاش فاش شد که

کل  یاتیتوانست باور کند که حجرات ح یاستواربود. اونم کیکارمل براصول کالس لیتحل

و  یالملل نیباخته، دررقابت ب تیفیوک نیآهن یروکراسیب دار راثیبه عنوان م ینظام شورو

 ۀدرحال فلج شدن بود وتشن یبه طور اسفناک ،یروشو ۀجامعدر یخدمات یازهایدربرآوردن ن

به خود گرفت. ضمن آن  «یبازساز»نام  یمجدد به زود یابیتوان  ار. کارزربودییتکانه وتغ



قرارگرفته بود،  یاسیوس یروان ۀزلزل کی نگاهیدرکابل درکم تیکه محورحاکم

 توهم بود. کی یبه طورآشکارازراه رفته، تصوربازگشت 

نبود.  روگستردهیزمان بگ قاتیبه جستجو وتحق یازیکارمل، ن یبرا لیبد کیشف ک یبرا

نامعلوم کارصورت گرفته بود. همزمان با  یازمدت ها یاحتمال ینیگزیجا ۀپروژ یرو

 یی هیوحاش یعلن مهین ینظرها درماسکو، بحث ها دیاحتماالت وتجد یۀترشدن سا کینزد

اهلل  بیبه دکترنج کیلقات خاص نزددرح اءخلق، ابتد کیدرداخل حزب دموکرات

سازمان و یمرکز ۀتیکم ،یاسیس یرویدرسطح ب یآت ۀودردور ق،یال مانیوحضورفعال سل

اهلل هرچند درنقش کارگزارمقتدردر خدمات اطالعات  بیآغازشده بود. دکترنج یشهر یها

کرد که  یفکرم گرانیمشغول بود، کمتراز د یشورو انیاموروتماس با همتا تیریبه مد یدولت

قید خروج و قطع هرنوع شاهرگ حمایتی را درواپسین ساِل  ، روزی صاعقه وار،یشورو

 زمامداری وی بزند.

مزید برآن، دکترنجیب از پروسۀ برکناری کارمل و جایگزینی او در هرم قدرت، با چالش 

های سخت درونی رویارویی بود. وی که چنین آزمونی را بربنای بازی با بخت وطالع 

یافته های سالیان اخیر  دف شروع کرده بود؛ روی حمایت قاطع مسکو حساب می کرد.وتصا

 شینسبت به تحوالت پ) به طورُکلی( اگرچه شخص گرباچف او را به ما روایت می کنند که 

ببرک  یشبه جا کیکه به طور شنهادیپ نیهمچنان دربرابرااو گذاشته بود،  انیرو درجر

دستورازباال احراز کند،  کیوبراساس  یرا بدون نظرسنج -دیموسف سنیرهبروتئور -کارمل

 با این حال، همه چیز درپلینوم هجدهم کمیته مرکزی به وقوع پیوست. واضحًا متردد بود.

 دیشد. او با دانیبا تمام قوا وارد م بیخروج محرزگشت، نج یبرا نیکرمل یقطع میتصم چون

 یگرفت. سامانده یبهره م« ت هازمان وفرص»خروج، از یمراحل تدارک برا انیتا پا

 ،یبس طوالن یکارمل کار یخودش به جا ینیگزیجا یدرحزب برا یذهن یوآماده ساز

نا  ،یتحول نیچن رشیپذ یحزب برا یانیم یها هیال ختنحوصله فرسا ودربسا جهات قانع سا

 بود. دهیآغاز دنیدردرون نظام به جوش یگرید گیممکن بود. د

 اریدراخت یمیخروج ازافغانستان، امکانات عظ یدرمسکو برا یاسیوس یعمل داتیختم تمه تا

 یازکمک ها ،یبدون ارتش شورو« نهدفاع مستقال»با اعالم اهلل قرارداده شده بود.  بیدکترنج

 داده شده بود. ینظام تعهدات یاستوار یبرا یاتحاد شورو میعظ

مرزها،  یدرآنسو یلیبانبود. او درطبقات مختلف جوامع ق یاهلل تصادف بیدکترنج نشیگز

 ینیب شیدرکابل، زودگذر پ یبه وجود آورده بود. چالش وموانع اعتراض ینفوذ یامپراتور

، گسترش فعالیت یتجارت آزاد، گسترش رابطه با اقشارمذهب عیسر ساتیتأس جادیشده بود. ا

الش وهمچنان ت آنان یبرا عیوس ازاتیامت یواعطا «مجاهدین»ها برای خریداری فرماندهان 

 او قرارداشت.  یدرصدربرنامه ها تیحاکم ۀبه بدن لیقبا یوندزنیپ یبرا

نبرد،  یها دانیطبق برنامه درم« گاردخاص»کننده بود. قطعات  نییارتش تع« مورال» میتحک

« خلق» بیجناح رق اما فضای عمومی مأیوس کننده بود.پس دادند.  یدرخشان یها شیآزما

گذشت به  یدکتاتورب کیاز بیدکترنج یاسیس یمایرسییقرار گرفت. تغ یشتریب یدرتنگنا

 ؛غیرحقیقی شمرده میشد دوعوام گرا، هرچن یوطن یبا لحن« نرم»به نام گذار استیس کی

انداخت؛ اما درتناسب با شدت عمل حلقات  یکشوروسوسه م فیطوا انیدرم یادیتاحد ز

 وامریکا قرارداشتند؛، که کماکان تحت پوشش یاری های پاکستان جنگجو یگروه ها یرهبر

 کرد.  یرا عوض نم یزیچ

 یهمراه بود؛ با دشوار یادیز یوساختار یفن یها یبه افغانستان که با آمادگ شوروی ورود

 یادیز یبه صرف انرژ ن،یها درزم رقوتیدرمس یتیپوشش امن جادینبود. ا خروج برابر یها

 یان به دوراز کشمکش هاخروج ازافغانست ۀازآن داشت که برنام میداشت. مسکو ب ازین

نشده  دهیگام به گام کش دنیجنگ ییشود وکاربه رسوا یعملپرتلفات  یوخطرها هرانیغافلگ

 کشور را مخدوش نکند. یاسیاعتبارس« فرار» یفیوپسوند توص



 ۀهندوکش انجام گرفت وحوال یها رگردنهیمنظوربمباران مدهش ودوامدار درمس نیهم به

 انییکایامر یگ چارهیگشت. تکرارب یم یبا قوت عمل اریبستردد  یرهایدرمس یضربات آتش

 یشورو دیتوانست عا یافتضاح را م کیاز شیب یزیافغانستان چ یرکوهستانیدرمس تنام،یدرو

 کند.

 انیم نظارتی واجرایی ضمانت چیبدون ه با وعده های روی کاغذ اما درواقع، ویژن توافقات

به تعهداتش  کایکه امر نیتوان گفت مسکو از ی. درواقع مدیبه امضاء رس کایوامر یشورو

ازافغانستان  یمجاهد درازاء خروج شورو ۀجنگند یدرمورد قطع ارسال اسلحه به گروه ها

 یاش م یبعد سکیمعاهده به ر یامضا ط،یتلخکام بود. درآن شرا شیشاپیزد؛ پ یپشت پا م

« اشتباه حیتصح»کرد که شجاعت  یثابت م یدرسطح جهان ی. ازنظرماسکو، شورودیارز

 یآمد خروج بدون ضمانت، متحد جنوب یقابل فهم بود که پ یخود را دارد؛ حال آن که به درست

 یم رونیبو از خط توازن داخلی  یشورو« منافع»جبران از مدار  رقابلیغ یرا به طرز

 یانسان یافکند که تراژد یم هیطراحان خروج سا هننگران کننده برذ تیواقع نیکرد. ا

 لیآنان تحم یخیرا بروجدان تار ینیسنگ یراخالقینستان غرقه درآشوب وافالس، تقصدرافغا

 خواهد کرد.

 یبه معنا نیماند. ا یکابل وماسکو همچنان برقرارباق نیب ینظام یها یحال، پل همکار نیا با

 بود. یجنگ بدون سربازان ارتش شورو ۀادام

 یحکومت به رهبر ۀومت مستقالندادند که سه سال مقا یاحتمال م نیگران کرمل لیتحل

درحالی صدای گام های معاند را صاف خواهد کرد.  یبا گروه ها یکیاهلل، راه نزد بیدکترنج

ترسناک یک تحول تاریخی در داخل شوروی به گوش مقامات مسکو نشسته بود؛ امید به 

 یاماندهاهلل به س بیبود. دکترنج نانیاطم رقابلیغ یۀفرض کی نجات متحد آن ها درکابل،

فرض را  یوروش یازسو یکیبه شرط اکمال لوژست یشورش یوسروکله زدن با دسته ها

 ازرقابت ها خواهد شد. یبخش ۀکامل؛ دست کم برند یروزیگذاشته بود که اگرنه پ نیبر

ازهمه اول تر، احمدشاه مسعود فرمانده قدرتمند  6891 یفبرور 61 خیبه تار خروج

گاه  چیه یهندوکش را شگفت زده ساخت. و یتدارکات یدیرکلیضد دولت درمس انیجنگجو

کرد.  یتصورم یغاتیتبل ینگرفته وآن را باز یرا جد یارتش شورو یاحتمال خروج واقع

بود که  دهیرس جهینت نیبه ا شیتجارب خو یتضابه اق ،یاودرهفت مرحله جنگ با شورو

ته شد، او سازخروج نواخ یحضور درازمدت خود را حفظ خواهد کرد. وقت یشورو

 گاهیداشتند، سرگرم پا یاستوار یدفاع یودره ها درشمال که عقبه ها یدیدرکوهستانات کل

با این حال، بیست وسه سال جنگ پس از بود.  کیژیاسترات یجنگ ها شبردیپ یبرا یساز

خروج شوروی هنوز دربارۀ این سوال که احمد شاه مسعود با راندن کاروان جنگ طوالنی، 

 واقعًا چه هدفی را دنبال می کرد؛ پاسخی روشن وعقل پذیر داده نشده است.درچند دوره، 

به  دنیرس یکرد وتحرک برا دیرا تشد انیجنگجو انیم یگروه یرقابت ها ،یشورو خروج

 آنان قرارگرفت. یکابل، درصدربرنامه ها

انه نگران بود. مقامات ارشد مصر« شمال یرتدارکاتیدردفاع ازمس یناتوان»کابل از حکومت

درشاهراه  ژهیبه و یدیارتش سرخ درمناطق کل یضربت یماندن واحد ها یخواستار باق

 یارتش وشهنوازتن یاسیس سیرئ ارملیاهلل ز حیازجمله ذب هیسالنگ بودند. مقامات بلند پا

 یازقوت ها یحضوربخش دیتمد یجرگه را برا هیکه حکومت لو ودندنظرب نیبه ا ردفاع،یوز

کرده بود که حل  یریگ جهیمشخصًا نت یعقوبیرگزارکند. غالم فاروق درافغانستان ب یشورو

 یسالنگ با سرنوشت نظام درکابل رابطه دارد؛ اما مسکو با هرنوع ابقا یمسأله راه تدارکات

 یاعضا یمخف دنیتحوالت، کوچ نی. مقارن اادقطعات ارتش درافغانستان مخالفت نشان د

 بود. دنیدرحال آغاز مقامات ارشد به مسکو وهند یخانواده ها

 رتان،یح یارتش به سو رعبورکاروانیحمالت مرگبار مخالفان درمس میمسکو ازب مقامات

وعده  دیبا تجد یاسیس یرویدردستورقراردادند. ب «یاسیس یرویب»را در یجد ییها یزنیرا



خروج صحه گذاشت.  یقطع میدفاع، برتصم یها درامرسپردن اسلحه وامکانات به کابل برا

بود تا  یاسیس یرویب میازتصام یدرشمال جزئ انیجنگجو یها گاهیران بزرگ برپابمبا

دوطرف  ۀدورافتاد یشهرک ها یرا به حداقل برساند. دربمباران باال انیکارجویپ یتوانمند

 جان باختند. انیرنظامیصدها تن از غ ،یبزرگ راه تدارکات

رتش درحال خروج را محاسبه ا ییوهوا ینیزم یها ورشی نیمسعود ظاهرًا واپس احمدشاه

را که  یمدت زمان یدرامان ماند. و یحفاظت رانگرحمالتیازگزند و یادیتا حد زو کرده بود، 

درازمدت الزم داشت، با خروج  یجنگ ها یراه انداز یبرا یکیارتش چر یسامان ده یبرا

به شروع تحرکات و  دیجد طیمسعود تحت شرا یاتیاز دست داد. مراکزعمل یارتش شورو

عمومی بین سازمان های اطالعاتی ورقابت  ندبازماند یجیانسجام تدر ۀازپروس تخت،یپا یسو

بین گروه های  شتاب می گرفت. این وضع تب وتاب تیبرسرسقوط زودهنگام حاکممنطقه 

درحال شکل « صفحات شمال»را تشدید کرده و جنبش هایی جدید زیرپوسِت « تنظیمی»رقیب 

 گیری بودند.

ارتش  ینظام یکمک ها ،هت شروع شده بودکابل ازچند ج ۀمحاصرکه  با وصف آن

 دایادامه پ یهمچنان به طورسر انیشورش یمراکزنظام دنیوکوب تیدردفاع ازحاکم ،یشورو

درمواقع  ییهوا اتیجنگ افغانستان بود. عمل ۀموهوم به صحن« بازگشت»درواقع  نیکرد. ا

 گرفت.  یم امانج درداخل افغانستان یالزم، ازخاک اتحاد شورو

با گروه کارمل  یدرهمکار یاتحاد شورو ستیحزب کمون یاسیس یرویارشد درب حلقات

درداخل  ختیموافقت نداشتند. شکست ور ی)جناح خلق( با خروج کامل شورو  یوشهنوازتن

عالج را درصفوف حزب وهمچنان  رقابلیغ یخلق، خطر دو دسته گ کیحزب دموکرات

باخت.  یحزب رنگ م یومحل یشهر االنو فع ونیاسیس« رالمو»زد.  یدرارتش دامن م

گذاشتن دست کم پانزده هزار  یباق یقانع کردن مسکو برا یگروه ها برا نیا یتالش ها

 .دینرس ییارتش درافغانستان به جا یاتیعمل ۀژیو یروین

ل قابل دردناک درافغانستان قبل ازآن که درکاب یی ندهیآ ۀریت یشده بود که دورنما گرواضحید

 یادوارد شوارد نادز رازیدرماسکو قابل درک بود؛ اما به غ نهیشتریمشاهده باشد، ب

از  ی، دررابطه به امکان استقراربخشعالیق فردی با رهبران کابل لیکه به دل رخارجهیوز

 یکس چیگفت، ه یسخن م یاسیس یرویافغانستان درب یدیدرمناطق کل یاتیعمل یروهاین

شود. مقامات مسکونسبت  «دیاشتباه جد»نوشت متحدان درکابل، دچار حاضرنبود به خاطر سر

قصد  کایگرفت که امر یقوت م هیفرض نیسوء ظن داشتند. ا ییکایامر انیهمتا اتیبه ن

رهبری کند.  نیعج زین یاسیازافغانستان را با افتضاح اعتبارس یخروج شورو ۀداشت، برنام

جام  کا،یامر یافغان ازسو انیل اسلحه به شورشارسا ۀادام مسکو با دریافت اخبار راجع به

 .دندیکش یتلخ سکوت را باال م

ناراحت کننده  یاحساس کرده بود که با تنها گذاشتن افغانستان، هنوز هم باروجدان بیدکترنج

 یکند. اوکه درصدد بهره بردار یم ینیدرماسکو سنگ یاسیس یرویب یاعضا یبر برخ یی

ازخاک  ییحمالت هوا ۀدرکابل رفت وخواستار ادام یوروبود، به سفارت ش تیوضع نیاز

او درتحلیل و  بود. یمهم شده بود. جواب ماسکو منف یها شیدفاع از سوق الج یبرا یشورو

موضع گیری دربرابر کودتای گذرا و ناکام بخشی از اعضای ارشد دولت شوروی علیه 

بر تابوت حکومت خودش  گرباچف، اشتباهی را مرتکب شد که در واقع کوبیدن میخ آخری

بود. او درنخستین ساعات اعالم کودتای نظامی به امید بازیافت یک پناه گاه قوی حمایتی در 

 حکومت جدید مسکو، از وقوع کودتا علیه نظام شوروی حمایت خود را اعالم کرد.

را  یواقتصاد یاسیس یها ختیشکست ور میاهلل که بارعظ بینج یرهبر ب،یترت نیبد

 یآورد ودر برخ یمعامله درداخل کشور رو یقمارها نیناچار به آخر د،یکش یبردوش م

 کرده بود. رییتغ یدولت درنکوهش شورو یحاالت، لحن رسانه ها



که  یتیدرموقع یرا رها کند؛ ول دانینبود که م یدانان استیازس درنظر بسیاری ها، بینج

 شاتی، قدم به قدم دربرابر فرمافشردند یاو را درخود م انیازداخل و منابع شورش ییروهاین

بار تنهایی سختی را به درداخل حکومت  گرینشست. او د یسازمان ملل متحد عقب م ۀندینما

که قصد داشتند قدرت را دوباره قبضه کرده و  رملوتجمع مزمن هواداران کا دوش می کشید

 ۀنیگز یور اندازند،یب نیحزب ودولت به زم یشانیحاصل را از پ یب «یمل یآشت» ۀلوح

 فکرکرده بود.« فرار»

داد، حلقات  یهمدردانه با کابل را ادامه م یدرمسکو چانه زن یاسیس یکه رهبر یدرحال

 یبا حلقات اطالعات یشکست کابل را درتبان ۀدرماسکو، پروژ بیوضد نج یاستخبارات

 یگروه ها یروزیازعواقب تحوالت درافغانستان وپ یکردند. شورو یم تیریپاکستان مد

 . دید یکابوس م یداریدرب ،یجنوب یتا دندان مسلح درمرزها یشورش

 یاتیبه ازدواج عمل ،یرسم یها انیوپاکستان پنهان ازجر یشورو نیب یاطالعات ازدواج

اصل استواربود که خروج  نیدوکشوربرا نیب یمخف یهم آهنگ حیتوافق کرده بودند. توض

و پاکستان  هیگ درافغانستان باشد. منافع روسجن انیپا یبه معنا دیاز افغانستان، نبا یشورو

درافغانستان  یگرمخاصمت داخل رانیگرداب و ،یاز خروج شورو دکرد که بع یم جابیا

 د تا محور جنگ تغییر نکند.نان زنده بمانهمچ

 یپس ازسقوط افغانستان به دست شورشگران، مضمون اصل یمنافع شورو میازحر دفاع

 مسکو بود. ینگران

نشان داد که منابع  بی) وابسته به احمدشاه مسعود( پس ازسقوط دولت نج یاطالعات یها افتهی

درزمان جهاد، با  یها حت یمنافع مشترک با پاکستان کارکرده بودند. شورو یقباًل رو یسر

درافغانستان، جنگ افغانستان به اشکال  یباره که پس از خاتمه حضور شورو نیپاکستان در

 بودند. دهیرس کیژیاسترات یی، به همسوکند دایادامه پ یگرید

و همچنان بربخش  نیمجاهد یها میدار پاکستان بر رهبران تنظ شهیاز نفوذ ر یشورو ترس

بود. نفوذ پاکستان  هیکردند، قابل توج یم افتیکه از پاکستان کمک در یاعظم فرماندهان

ازبک  یانده هااز بازم گیشد. حرکت قدرت مند آزاد ب یبرمناطق جنوب وشرق محدود نم

 یاصل ینوزده به پاکستان فرارکرده بودند، درنقش مجر رنکه درق انهیم یایتبارآس

ازبک ها و ترکمن ها و  یهمبستگ نیدر مناطق شمال افغانستان به هدف تأم ی،اس،آیآ

 انه،یم یایجنگ درآس یمشترک پشتون، تاجک، ازبک، ترکمن وهزاره به صحنه ها دنیکشان

 کرده بود.  جادیا یسخت ینگران یرورهبران شو انیدرم

 استیداشت، س انیپاکستان کماکان جر یاز سو یبرضد شورو گیکه پروژه آزاد ب یدرحال

 یم کیدرباره افغانستان اندک اندک با هم نزد یهم آهنگ جادیو پاکستان به هدف ا یشورو

 تیتحت هدا« نستانشمال افغا اتیوال یاسالم هیاتحاد»  ریفراگ یها تیحال فعال نیگشت. با ا

 یم دایبدون موانع گسترش پ نیمجاهد یگروه ها یروزیتا زمان پ ،ی،ااس ،یوآ گیآزاد ب

 کرد.

 یشده بود. مجر فیاهلل به عنوان هدف مشترک مسکو واسالم آباد تعر بیسقوط نج سرانجام

بود که با پاکستان رابطه داشت. هدف روس ها شکستن  ردفاعیوز یسقوط جنرال شهنوازتن

وحفظ  یدرسرحدات جنوب یقوم یپوشش حفاظت جادیو ا نیچندجانبه مجاهد یجنگ نیماش

 .بودجنگ درداخل قلمرو افغانستان 

 یدراقدام 6619درسال  یجنرال شهنوازتن یکودتا اتیعمل یمسکو قبل از راه انداز مقامات

روق وغالم فا یشهنوازتن ،یزو دمحمدگالبیاهلل )س بیحکومت دکترنج ریآشکار، سه وز

پس ازآن  بیدکتر نج رانیدعوت کردند. دعوت از وز یمشوره به شورو ی( را برایعقوبی

 یبنا به ابتکار زعما یاسالم عتیرهبر جم یربان نیالد انبره سوریصورت گرفت که پروف

 نیاول یبا پاکستان  برا یدر توافق مخف لتسنی سیبه خصوص جناح بور یتحول طلب شورو



قرار اطالع، دراول قرار بود هیأت مجاهدان به رهبری صبغت  د.سفر کردن یبار به شورو

اهلل مجددی برای مذاکره با بوریس یلتسن به مسکو سفر می کردند؛ اما آی، ای، ای تصمیم 

  گرفت برهان الدین ربانی در رأس هیأت عازم مسکو شود.

برازداشته و را با صراحت ا بیدکترنج دیجد استیمخالفت شان با س یو شهنوازتن یگالبزو

مذکور،  رانیجداگانه با وز درمذاکرات کرده است. یحزب را متالش بیگفته بودند که نج

و  ینظام ورهبر رییشده بود که براساس آن، تغ شکشیپ یمقامات شورو یاز سو یطرح

 دنیراه نجات از غلت ثیدرافغانستان به ح هیمورد نظر پاکستان و روس یحکومت ائتالف جادیا

طرح،  نیا ادیبربنشده بود.  شنهادیپ یمسلح اسالم یجانبه با گروه ها کیالحه به ورطه مص

مسلحانه ساقط شده و حزب دو باره  یکودتا یراه انداز قیاز طر دیبا بیدکترنج تیحاکم

 ،پاکستان تیمورد حما یبا گروه ها یکرد وسپس در تبان یخود را اعاده م یرهبر تهیاتور

 ثیبه ح یطرح اسداهلل سرور نی. دردیگرد یم لیتشک هیروسحکومت مورد توافق پاکستان و

 خلق مورد توافق قرار گرفته بود.  کیدولت و رهبر حزب دموکرات سیرئ

 نیریاهداف ز بیدولت دکتر نج یناراض ریو سه وز یربان نیدر تماس با برهان الد یشورو

 کردند: یرا دنبال م

از احمدشاه مسعود  «میرمستقیغ» استفاده  ر واهلل با استفاده از زو بی: سقوط دکتر نجکی

 پروسه. نیدر

عمده در ردۀ تنظیم های  یروین نیافغانستان به عنوان دوم یاسالم عتیجم یتیثی: ترور حدو

 جهادی.

 یدیکل یکودتا و حذف چهره ها یراه انداز یبه توافق مشترک رو یابیبه هدف دست: بحث سه

 اهلل.  بیو شخص دکترنج یعبدالحق علوم ،ینرال باقج ،یعقوبیغالم فاروق  رینظ یاستخبارات

 یدارند که برا نهیرا در س یافراد اسرار بزرگ نیکرد که ا یبه تجربه درک م یشورو

 فوق العاده خطرناک بود. تانو پاکس یشورو

در شمال به  نینکته که در صورت شروع کودتا، فرماندهان مجاهد نیا ی: توافق روچهار

 خاست.مخالفت برنخواهند 

 ،یشورو یجنراالن ناراض یبرخ قی، از طرسفر به ماسکو انیدرجر یعقوبیفاروق  غالم

کامل  اتیاهلل را کشف کرده بود. او بعد از بازگشت به کابل، جزئ بیدکترنج هیبرنامه کودتا عل

اهلل پس از استماع  بیشرح داد. دکتر نج بیکودتا را به دکتر نج لهیبه وس میرژ یپالن برانداز

به مقصد مقابله با  رانهیشگیپ ریاش طرد کرد و تداب فهیرا از وظ یگالب زو ،یعقوبیزارش گ

) اداره  تیهشتم امن تیریمدت مد نیآغاز کرد. در یرا در سطح گسترده ا یاحتمال یکودتا

 یرا ضبط م یبا مسئوالن سفارت شورو یمکالمات جنرال شهنواز تن هیکنترول مخابره( کل

گشت.  یمکالمات مطلع م اتیاز جزئ یعقوبی قیمنظم از طر وربه ط بیکردند. دکتر نج

برضد دکتر  یو احساسات یبا الفاظ جد یداد که جنرال تن یمکالمات نشان م نیمجموعه ا

 گفت. یاهلل سخن م بینج

حادثه طرفداران کارمل  نیبا شکست مواجه شد وا 6619درشانزده حوت  یتن یکودتا

شده  میتقس بیعماًل به دوبخش طرفداران کارمل ونج یاسیس یوریداد وب شیدرارتش را افزا

مبدل شده بود که راه نجات  یبه بازار داغ ،یدولت تیانقطاب درحزب، ارتش وامن یبود. ول

 استیداد. طرفداران کارمل که س یگر، دوراز دسترس نشان میازهرزمان د شیرا ب میرژ

 طیشرا نیکردند، دربدتر یم یلقت «انتیخ»را  یوخروج شورو بیدکترنج «یمل یآشت»

شکسته را با هم برابر کنند؛ اما ندانسته بودند که خود  یکشت ۀکردند سروت یسع یفروپاش

مسأله ختم  ،یمواد ومصالح فراهم کرده بودند. با خروج شورو دیجد« حمام خون» یبرا

م ناشده به هدف اعال هیبود که پاکستان و روس نیداد؛ مثل ا رشکلییتوهم تغ کیجنگ به 



. درعوض؛ افغانستان وستیبه تحقق پ یجنوب یدرپس مرزها خیبودند. توقف تار افتهیدست 

 ماند. یباق قیدرآتش حر

 

 

 

 

 .تاریخ ما درنوشته های دیگران است
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ان زیادی تاریخ پنهان است. آن چه ، تا میزتاریخ افغانستان به باورمن

)نظیرتاریخ احمدشاهی، سراج « سالطین»درروایات برسبیل اشارات 

التواریخ، گلشن راز، تاج التواریخ، نوای معارک وچند اثردیگر( یا نگاشته 

پس از حصول « ضداستبداد»هایی ازخامۀ روشنفکران مشروطه خواه 

، فی الواقع، دربهترین برخورد استقالل سیاسی افغانستان مذکور افتاده است

خوشبینانه، چیزی فراتر ازسایه روشن های جریان اصلی تاریخ سیاسی 

پادشاه »افغانستان به حساب نتواند آمد. جزئیات رویداد های آفرینندۀ تحوالت و

ها، آن طوری که بازتابگر ابعاد تحوالت تاریخ قلمدادش کرد، رؤیت « گردشی

تبلور نمی کنند؛ فقط از روی حکایات کلی می مو مدارک خود را درمکاتیب 

 توان، علت العلل را به یاری حدس وقیاس توضیح داد. 

تاریخ هند وایران )عمدتًا( های کنش وواکنش  تاریخ افغانستان با دگرپذیری ها

درپیوند است. دبیران و در پیوستاری سیاست های انگلیس و روس تزاری، 

سیاسی محافظه  -دلیل سلطۀ نظام اجتماعی امور تاریخ درافغانستان نخست به

بریتانیایی ودولت  -کار، درثانی، فقدان دسترسی به مستندات بایگانی های هند

های ایران، صرفًا دورن دیگ یک رشته حوادث اجتماعی وجنگ ها 

و سه دور مصاف بالنسبه وسیع تر با انگلیس ها، « شهزادگان»وگریزهای 

ر دربسیاری حاالت به تۀ دیگ هم نخورده کفگیرزده وای چه بسا که کفگی

 است.

خاطره نگاری سیاسیون، شهزاده ه، عامل سوم از دید من، کمرنگی فرهنگ 

است که درعالم بی و ارباب حضور در پیچ وتاب های تاریخی سالطین 

مباالتی، اسرارسیاسی را با خود به زیرزمین برده اند. باید ذکرکرد که خاطره 

خود شهامت مسئوالنه درپاسخ به انتظارات نسل  نگاری سیاسی، درنوع

حاضر ونسل های آینده است که بعد از ما ظاهرمی شوند وبی تردید درتکمیل 

 عناصر دخیل درحوادث بسیار اثرگذار است. 

خاطره نگاشت های سیاسیون نیز درکشور ما خیلی انگشت شمار وناقص 

تفکرات است. هرکس درهرمقامی که بوده است، از شریک ساختن 

واحساسات خود وشرح موقعیت وناگزیری های خود، یا هیچ صفحه یی را 

نوک زده واز خیرتشریح حوادث را سیاه نکرده ویا این که برخی موارد 

بزرگ رد شده است. به طورمثال، نگاشته های سلطان علی کشتنمد، 

به دستگیرپنجشیری وحتی مجموعه خاطرات سیدقاسم رشتیا ازین جنس اند. 

ان اشارۀ برجسته تر، می توان به سالیانی دراز اشاره کرد که شاه امان اهلل عنو

پس از پناه گزینی به ایتالیا، هدر داد و درشرح احوالی که بروی و بر مملکت 

گذشته بود؛ یک برگی هم سیاه نکرد. هرچه مشارالیه بنا به حوالۀ روزنامۀ 

روزنامه نگار آلمانی،  اطالعات ایران در زمان رضا شاه، درگفت وگو با یک



از ارادۀ خویش برای مکتوب کردن خاطرات خویش داد سخن داده بود؛ اما در 

 عمل، دربستر سکوت خوابید و ُمرد.

ی که اهل فضل وانتقاد را از ثبت رویداد های زشت ودرشت عامل دیگر

، ترس ازداروغه ها وچشم تنگان فضول دردوره تاریخی واجتماعی بازداشته

بوده است که هرجا، ردپای روشنگران را دنبال می کردند  های بحران

وهرلحظه دردل آن ها واوالده های شان، بذرهراس می پاشیدند. حتی هنوز هم 

ما شاهدیم که اوالده های سه نسل پس از دوره های استبداد، ازافشای دست 

نوشته های پدران خویش وحشت دارند وترشحات فکری ودردهای شرح داده 

 ان خویش را از مردم پنهان می کنند. شدۀ پدر

شاید با قید احتیاط به خاطره نگاری من درین مورد شواهد زنده دارم. 

سردارفیض محمد خان ذکریا وزیرخارجه و وزیرمعارف در زمان نادراشاره 

فردی که تفنگچه یی را به عبدالخالق هزاره  -کرد. افزون برآن، سید کبیر

فنگچه، نادر شاه به هالکت رسید. که سرانجام با همان ت -سپرد

سخنگوی پیشین امنیت ملی، فرزند سید کبیر، حاشیه نگاری « سعیدانصاری»

برایم نشان داد اما از دادن آن « یک نظر»ها و دستخط های پدر خویش را 

 مستندات به من مضایقه کرد.

 

امیرعبدالرحمن ویک تعداد منشیان درباری چند کتابی وحکایاتی ازخودبرجا 

مانده اند؛ مگر این سلسله، بس کوتاه ومنقطع بوده است. گاه می اندیشم، 

اگررهروان مشروطیت، وزیران دورۀ سلطنت، دورۀ جمهوری اول، دورۀ 

ودورۀ کنونی تصویروقایع ) به خصوص( تجاوز شوروی، دورۀ مجاهدین 

اتفاقیه را از قلم خویش جزء به جزء به یادگارمی نهادند، امروز بیماری 

 هامات درتاریخ نگاری افغانستان، این چنین مزمن والعالج به نظرنمی آمد. اب

علی رغم آن چه درباب جای خالی خاطره نگاری های بسیط وکامل چیزهایی 

نگاشته آمدم، باید خاطرنشان شود که خوان فرهنگ سیاسی ما ازین متاع با 

گ ارزش چندان خالی هم نبوده است. آثار مرقوم شده درهرسطح ورن

ودریافتی که هستند؛ هریک از ارزش خاصی سخن می گویند. بهترین 

 جنرال میراحمد موالییاثرنگارش یافته درین زمینه، کتاب خاطرات شادروان 

است که ازنظر شگرد نگارش، زاویۀ دید و نحوۀ شرح بی طرفانۀ حوادث 

 درتاریخ افغانستان بی نظیر است.

گرفته تا خاطره گویی های از شخصی نگاشت های خانم سیل انگلیسی 

ترسناک الکساندربرنس وموهن الل کشمیری، به نوبۀ خود پنجره های روشنی 

را به سوی حوادث وآب وهوای سیاسی واجتماعی دهه های قرن نوزده 

درکشور ما گشوده اند. وقتی من بخش هایی از یادداشت های مأموران ارشد 

فارسی خواندم، دلم از بی  انگلیسی را ازالی برگردان های اخیر به زبان

رمقی نسل های تحصیل یافتۀ وطنم گرفت. احساس من این است که خوب 

ترین سیما های فرهنگی وسیاسی ما که به زبان های زندۀ دنیا مسلط بوده 

وکاری از دست شان درین زمینه برمی آمده است، هیچ گاه به سوی آثار 

روسیه دور نخورده اند. اما خوابیده دربایگانی های انگلیس وایران وهند و

درسه دهه اخیروضع تازه یی را شاهد هستیم و حاصل تالش های درخشان 

برخی از چهره های شاخص را مطالعه کرده ایم. درین جا به عنوان فرد 

عالقه مند به مسایل تاریخ شفاف وگره گشایی از ابهامات تاریخی، می خواهم 

مراتب اخالص  زیزآریانفرو با ارزش جناب عنسبت به کارهای بزرگ 

 وارادت خود را ابراز بدارم.

خاطره نگاری وگردآوری یک رشته رویداد ها درپنجاه سال اخیر خصوصًا 

دردو دهۀ پسین، برای فهم حوادث کثیرالجوانب اتفاقات خیلی اثرگذار بوده اند. 

اکنون با زنجیره یی از حادثه نگاری ها با دیدگاه های حزبی وگاه منفرد 

جه هستیم. از خاطرات مارشال شاه ولی خان ) مشهوربه فاتح کابل( تا آثار موا

رشتیا، سیدمسعود پوهنیار، حسن شرق، دستگیرپنجشیری، عبدالحمید محتاط، 

غوث الدین فایق، سلطان علی کشتنمد، عبدالقدوس غوربندی، جنرال نبی 

 عظیمی، مهدی دعا گوی، فقیرمحمد ودان، شاه محمود حصین، میرصاحب



کاروال وشماری دیگر، می توان گسترۀ تحوالت را به درستی نگاه کرد و 

علی رغم رنگ وبوی متفاوت ساختاری وسخت خصوصی، برای مؤرخان 

 انبوهه یی از مسایل را فراهم آورده اند. 

 نمای دیگر

اما مهره های عامل درحوادث سیاسی هنوز لب از لب تکان نداده اند. مثاًل 

کی ، امین، کارمل، فرید مزدک، جنرال شهنواز تنی،  رهبران جهادی، تره

سیدمحمدگالبزوی وسردمداران حوزه های اطالعاتی که می توانستند 

سیرحوادث را برای نسل های پیشین روشن کنند. من هرگزموفق نشدم درکابل 

با سیدمحمدگالبزوی درباره شب حمله برقصر تاج بیگ درشب ششم جدی 

 صحبت کنم. 6619سال 

که کاخ ریاست  6611رئیس ارکان قوای هوایی درسال  جنرال عبدالقادردگر 

را « قوای مرکز»جمهوری وتأسیسات گاردملی وهمچنان کاروان جنگی 

درشب هفتم برهشتم ثور زیرضربات هوایی قرار داد وراه را برای پیروزی 

د، کتاب خاطرات بالنسبه مبسوطی را به دکتر قطعی کودتای ثورهموار کر

دیکته کرده است. اگر په تناقض هایی زیادی  -شاعر ونویسنده -رزوپرویزآ

درآن به چشم میخورد؛ با آن هم زوایای پنهان بسیاری از اسراِر کودتای 

 نظامی هفت ثور را روشن کرده است.

 دکترنجیب اهلل شادروان کتاب خاطراتتا جایی که شخصًا درجریان بوده ام،  

شدن وی، ازسرنوشت کتاب خبری نیست. کامل شده بود اما با کشته  نیز

احساس من این است که کتاب دکترنجیب اهلل یا از سوی مأموران سازمان ملل 

متحد برداشته شده و یا از سوی قاتالن، به سازمان اطالعات پاکستان تحویل 

عادتًا تمامی مسایل وحوادث  احمد شاه مسعودعالوتًا شادروان داده شده است. 

که گوشه های مبهم رویداد ها را به درستی روشن می روزمره وسری را 

کنند، درمجموعه خاطرات روزانۀ خویش نگاشته است که فعاًل دراختیار 

 احمدولی مسعود است.

 ترس ونهان کاری خصیصۀ سیاسیون ومتنفذان درافغانستان است. 

سیدمخدوم رهین وزیراطالعات وفرهنگ کنونی افغانستان  6691درسال 

 کتاب چند جلدی خاطراتجتماع مناسبتی درکابل از مفقود شدن باری دریک ا

آخرین پادشاه افغانستان سخن گفت. ایشان ازآن پس  ظاهرشاه اعلیحضرت

درین باره خاموشی اختیار کرد ورسانه ها ظاهرًا نسبت به این موضوع 

عنایت الزم از خود نشان ندادند. گفته می شود که کتاب خاطرات ظاهرشاه 

 بعد ازمرگش از سوی اعضای خانواده اش ناپدید شده است. بالفاصله 

درین باره هیچ تحقیقی صورت نگرفته است. دواحتمال ازنظرمن درین پنهان 

کاری خاندانی وجود دارد. احتمال اول: ممکن است با توجه به ارزش کتاب، 

آن را برای فروش وبه حراج گذاشتن دریک زمان مناسب درجایی قایم کرده 

ی خاندانی وکنش ها « مگو»حتمال دوم: درخاطرات ظاهرشاه اسراراند. ا

وواکنش های داخلی تذکاریافته است که بنا به مصلحت، ازآفتابی کردن کتاب 

 جلوگیری شده است.

 

 عرایضی درباب کتاب حاضر

سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان »سال پیش بود که کتاب  فکرمی کنم هفده

درپشاور خریدم. کتاب هنوز روی میزم بود « شآر»را از کتابفروشی  «ارگ

که دوباره روانۀ مأموریت کاری به شهرکویته شدم. شب ها به خواندن کتاب 

مشغول شدم. اما به زودی دریافتم که غمبارترین کتاب حاوی جفاکاری های 

مرحوم عبدالغفور اربابان ستم شاهی را پیش روی رویم قرار داده بودم. 

مت محمدنادرخان، درعنفوان جوانی پایش به زندان دراوایل حکو صبوری

ارگ کشانیده شده وشهامت ودورنگری احترام برانگیزی را درثبت روزمرۀ 

وقایع زندان از خود به میراث گذاشته است. شخصیت های زیادی سالیان دراز 

در زندان ها تبعید وشکنجه شدند، اما یک کلمه دربارۀ آن چه برسرشان 

 ه بود، چیزی تحویل تاریخ فردا ندادند. ویاران شان گذشت



شادوران غفوری آن روح بی آالیش وعاشق عطوفت وبرادری، لحظه به 

لحظه با آالم وصحنه های دلهره ودهشت نفس کشیده است وهماره منادی توکل 

به مشیت خدا وحفظ آبروی همزنجیران خود بوده است. نثراین کتاب مثل 

ض ومرضی درسطورکتاب به چشم جویبارصاف جاری است وکمترین غر

نمی خورد. باری در شب سوم خواندن کتاب را به پایان برده بودم که ریزش 

اشک های ذخیره شده وتالطمات پنهان روحم به من امان نداد وبا شدتی تمام 

می گریستم وبه قرائت کتاب ادامه می دادم. همان شب قرار بود به زودی 

این کتاب مرا درخود فروبرده بود  شوم مگر« چمن»روانۀ منطقۀ مرزی 

ووقتی با خودم کمی تصفیه حساب کردم تا دمی ازفضای رعب آور وذله کن 

سالیان زندانی بودن خودم درپلچرخی برون آیم متوجه شدم که ساعت سه بعد 

 ازظهربود!

کتاب حاضر یک گزارش بی غش ومنحصربه فرد از وضعیت زندانیان دورۀ 

ه این چنین شرحی امین وار وانسانی، ازهیچ قلمی نادری وهاشم خانی است ک

نتراویده است. ازنظرمن فقط از ورای این اثرارزشمند است که جزئیات 

رفتاروحشیانه با زندانیان دورۀ سلطنت را می توان به عین مشاهده کرد و 

مستند به این اثرهمه چیز را تشریح داد. مرحوم غفوری آن روح فروتن وبی 

را انجام داده است که امروز ما متوجه می شویم که  ادعا، کاربزرگی

برسراسالف روشنگری وسیاسیون ومنتقدان استبداد چه گذشته است و ای چه 

 بسا که دریایی ازناگفته ها هنوز درناخود آگاه نسل های سپری شده جاریست.

روزنگاشت های زندان ارگ دربدترین شرایط روانی که هرانسانی را به 

ون می کند، ازعلو روح ونجابت بزرگ نویسنده حکایه دارد. حفرۀ یأس مدف

ورنه نخبه های سیاسی ومشروطه خواه درجن درجن هریک ده سال وپانزده 

دندان » سال درزوایای خوفناک زندان ارگ پیرشدند وبه قول شادوران غبار

اما یک کلمه دربارۀ آن چه برسرشان گذشته بود به نسل « های شان ریخت

یراث نگذاشتند. شاید این قضاوت من هنوز تا حدی پیش ازوقت باشد آینده به م

وآثاری هنوز درزندان اوالده های نخبه گان سیاسی وروشنفکری وجود داشته 

 «عدمش به زوجود.»باشد؛ اما اگر این طور باشد به قول سعدی، 

برای درک مسیرتحوالت سیاسی درافغانستان ودرک احوال سوخته گان عاشق 

ین، خوانش این کتاب را به تمام اقشارآگاه کشورتوصیه می کنم. این سرزم

خصوصًا برای جوانانی که گاه با فوسیل های سیاسی سال های بیست وسی 

رو به رو می شوند وبعضًا شنوندۀ گزافه گویی های پوپنک دماغ های بازمانده 

به  ازدورۀ استبداد سلطنتی می شوند که ممکن است گاه در فهم حقایق تاریخی

 شبهه اندر شوند. 

 

 شهر دهلی 0931تاریخ نگارش: جدی 
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 دانه های اسرار، زیرزبان شبکه های اشباح
 
 

 حاشیه یی درباب ترور تاریخی میراکبر خیبر
 

جیب حکومت دکتر ن داماد غالم فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی« سادات»آقای سیدعتیق 
 نگارنده چنین روایت کرد:اهلل به 

در مسکو به من اظهار داشت: « وطن»آقای سلیمان الیق عضو بیروی سیاسی حزب 
« مجاهدین»درآخرین هفته یی که دولت درحال اسقاط بود وحامیان کارمل سکاندارمعامله با 



هم ظاهر جمع شده بودیم که ناگهان ببرک کارمل « کمیته مرکزی»شده بودند، درساختمان 
 شد. او همین که چشمش به من افتاد، لبخند زنان گفت:

 الیق صاحب خوشحال هستم که شما هنوز هم درین جا حضور دارید! 
 من برایش گفتم: رفیق کارمل، میراکبرخیبررا کشتی، حاال نوبت من است؟

 درادعا هایی که تا کنون درباب مرگ میراکبرخیبر منتشر شده است، قتل میراکبرخیبر،
کارسازمان اطالعاتی شوروی به دستیاری ببرک کارمل قلمداد شده است. گروهی هم حفیظ 

اهلل امین را عامل قتل خیبرمعرفی می کنند. از نظرمن این یک فرضیۀ مقرون به قیاس 
که هیچ گاه  رهای جناحی خلق وپرچم رابطه داردشخصی ورقابتی است وبیشتر به کش وگی

 تم نخواهد شد.هم به یک متارکۀ منصفانه خ
 سوال این است که ببرک کارمل چرا باید درپس قتل میراکبرخیبرقرارداشته باشد؟ 

به این سوال هیچ کس پاسخ عقل پذیرارائه نداده است. کارمل ومیراکبرخیبر، هردو با 
مقامات سلطنت عالیقی داشتند واضافه برآن ازنظرتئوری، به توطئه راه اندازی کودتا، قبل 

ن شرایط عینی وذهنی برای یک جهش یا انقالب باور نداشتند. اما افسران ازفراهم شد
وابسته « پرچم»د که به جناح ودتای ضد سلطنت دراطراف سردارداووکادرهای شامل ک

، 4717 سرطان 72بودند، صاف وساده، داوود خان را پس ازپیروزی کودتای 
است. افسران « پرچم»اح این یکی از تناقض های عجیب جن لقب دادند.« رهبرانقالب»

وفادار به کارمل، که درکارزار ختم مشروطیت، دهه دموکراسی و قانون اساسی به بازوان 
رقابتی حفیظ اهلل امین، خود  -سردار داود مبدل شدند؛ راه را برای برنامه ریزی های نظامی

 به خود مساعد ساختند.
داِش همیاری جناح پرچم دراسقاط این موضوع نیازی به شرح و بسط ندارد. داود خان به پا

سلطنت، شماری از کادرهای برجسته پرچم را به مناصب عالیه حکومت و حکومت های 
والیتی گماشت و تا زمانی که توازن درهمکاری دوطرف از میان نرفته بود؛ قدرت سیاسی 

شده در واقع بین پرچم و هسته کوچک مشاوران و مجریان گرد آمده در اطراف داود، تقسیم 
قبل از وقت نداشت و امر انقالب را « انقالب»بود. این که کارمل اعتقادی به راه اندازی 

تابع پروسه های طبیعی درجامعه میدانست؛ چندان نیازی به عجله نداشت؛ چون عماًل 
 شریک حاکمیت بود.

به بر، قتل میراکبرخی از نظر قوانین جنگ اطالعاتی، باور غالب احتمااًل باید چنین باشد که
ۀ غیر قابل مهار به وجود آورد. شاید پیش یک بهانسیاسی، انفجار منظور صاف کردن جادۀ

بینی پسامِد انفجار، چیزی درحد و اندازۀ قیام مسلحانه و کشتار بی امان در ارگ نبود؛ اما 
 آنچه مستقل از تمام پیش بینی ها به وقوع پیوست؛ قتل خیبر، انفجاری را در تاریخ افغانستان
سبب شد که پیوسته انفجارات مهیب تری را آفرید و زنجیرۀ آن انفجار ها اینک پس از چهل 

سال نیز دراز تر می شود و پای قدرت های بزرگ به میدان زنده گی ما کشیده شده است. 
در همان زمان، هدف اساسی از حذف تکان دهندۀ خیبر، بدون هیچ تردیدی، زدن ضربت به 

داخلی حکومت داود و شکستن توازن اعتماد میان وی و محافظه  «توازن»دیوار لرزان 
 کاران مسکو بود. 

کارشبکه های اطالعاتی  آن حادثه من مایلم حدس مقرون به احساسات خود را بنویسم که
به خصوص ایاالت متحده امریکا میتواند بود که به وسیلۀ مجریان آی، اس، آی جامۀ بی غر

رویی شبکه های اطالعاتی در داخل افغانستان آماج قرار داده عمل پوشید. خیبر دراوج رویا
پس »شد. شوروی و امریکا دریک سطح، عربستان و شاه ایران نیز درسطح متوسط، به این 

 امری گریزناپذیر بود. سینۀ هم قرار گرفته بودند. تحول سیاسی درکابل سینه به« کوچه
 ذوالفقار علی بوتو شروع شده بود. سرمایه گذاری باالی رهبران اخوان از سوی حکومت

وسعودی نیزفعال شده بودند تا د، شبکه های اطالعاتی ایران ومصر درسال های آخرداو 
به شدت ترسیده بود، حمایت « قدرت شوروی»د خان را که ازاشباح درون حکومتی داو

باراتی د، به تحرکات استخدرگیر بودند؛ بی آن که حکومت داوکنند. درواقع اشباح با هم 
چندین ملیتی اشرافی داشته باشد. وضع به گونه یی حساس بود که به یک انبارباروت خشک 
شباهت داشت وپرتاب شعلۀ آتش) ترورخیبر( همه چیز را به آتش کشید که تا کنون نخوابیده 

 است.
امریکا و  -با توجه به بازی های اطالعاتی فوق العاده مغلق وگیج کنندۀ شوروی وپاکستان  
درحوزۀ افغانستان، می توان « سرد جنگ»رفازبعدی، کشورهای عربی وایران، دراوج د

دقیقًا ازروی یک سنجش حساس اطالعاتی از سوی شبکه  که قتل میراکبرخیبر کردباور 
شرط ترور خیبر برخالف فرضیه های عمومی این نبود که های باهم دشمن صورت گرفت. 



ی کی، جی، بی انجام شود. درجنگ اطالعاتی، واقعیت ها دقیقًا باید به وسیله کارمل و همیار
 کاماًل برخالف آن چه باور عمومی برآن استوار است؛ اتفاق می افتد.

د، با رهبری هم ریخته اختیارکرد که  سردارداوبازی، زمانی ساختوارۀ نا مشخص وبه 
روابط در حساس ترین برهۀ « لجاجت»دپلوماسی شوروی درتصادمی ویرانگرقرارگرفت. 

د، به اززبان سردارنعیم ودیگریاران داوشاخ شکنی سیاسی درکرملین، دو طرف جرقه زد. 
د را با پیشنهاد کمک شاه ایران سرکیسه بازگذاشت وداو کانال های ایران وسعودی درزکرد.

التهاب اوج می گرفت وقرعۀ فال احتمااًل  در وسوسه نجات فرو برد.د میلیارد دالری چن
شخصیت مورد احترام همه جناح های کمونیست  -شورها، به نام میراکبرخیبرازسوی همین ک

 زده شد تا شرارۀ پیش هنگام وزودشکن میان کابل ومسکو شعله آفرین شود. -نوع شوروی
موفق نشدم 4733دربرخی تماس ها با آقای الیق خصوصًا درسفر مشترک به مسکو درسال 

رون بکشم. روح الیق درسال های پس از سقوط توضیحاتی درین باره اززیر زبان ایشان بی
است. برای  س وفرار از حوادث گذشته مبدل شدهحاکمیت حزب دموکراتیک خلق، به النۀ تر

 اثبات این برداشت خود، حکایتی را می نویسم.
درسفرمسکو، اتفاق جالبی روی داد. یک گروه از کارشناسان اوکرائین دریک ارتباط 

ضای هیأت کارشناسان که ازکابل دعوت شده بودند، دریک مناظرۀ ویدیویی، با جمعی از اع
شرکت کردند. ازترکیب هیأت کابل، آقای الیق  از وضع افغانستان ومنطقه سیاسیارزیابی 
 بزرگ، جریان مباحثه را تماشا می کردیم.  نمایۀیده شده بود. ما همه از طریق هم برگز

درحوادث افغانستان یک فرد بی صالحیت آقای الیق طوری به صحبت شروع کرد که گویی 
وکم پایه بوده ودرطراحی ومدیریت حوادث سهمی بسیاراندک داشته است. درست مثل یک 

فرد عادی که درافغانستان زندگی کرده وازهیچ چیزی هم آگاهی ندارد. این یک موضع 
ب مخاطبان تعجتنها اسباب شگفتی هیأت همراه ما را برنیانگیخته، بل، گیری خنثی بود که 

 اوکرایینی خویش را نیز برانگیخت.
یک پیرمرد از نظامیان ارشد اوکرایین درجریان صحبت از شناخت وخاطرات خود با الیق 

روایاتی برزبان آورد که قدرت وصالحیت الیق را درسال های نیمۀ دوم دهه شصت 
سخن گفت دردستگاه دولت وقت نشان می داد. وی ازحضور فعال درنظارت ازجبهات جنگ 

مقابل  سلیمان الیق را که نزد خود به یادگار نگهداشته بود؛ ویک قطعه عکس سیاه وسفید
. درعکس سلیمان الیق کمربسته وفعال درجبهه جنگ، با کاله واونیفورم قرار داد دوربین

نظامی درحلقه یی از مشاوران روسی وجنراالن ارتش افغان به چشم می خورد. این صحنه 
 عی پوزخند واداشت. همه را به نو

با همه این اوصاف، برداشت من این است که دادن سرنخ ازقاتالن خیبر، نه این که ازحوزۀ 
نیز  ز قریب به چهل سالازشبکه های اطالعاتی پس ا اشراف الیق فراتراست، حتی هیچ یک

از حراج درظاهر امر، چیزی از سوراخ سنبه های خویش درین باره بیرون نداده اند. 
چاق ده ها تن از مواد نهفتۀ کا، جی، بی نیز ورق پاره یی درین خصوص دم دست وقا

 پژوهشگران نلغزانیده است.  
را « جنگ سرد»دخان، رویارویی تی چندین جانبه درسال های آخرداوتصادم اطالعا

درافغانستان متمرکزکرده بود. نفوذ شوروی قوی تراز رقبای منطقه یی بود. سیستم شوروی 
نیازی به کشتن مهره های مهم متحد خود درافغانستان نداشت. به « انقالب»ه اندازی برای را

کا، جی، بی برون داده، تندروی وشتاب  واسیلی متروخین آرشیف بانرؤیت اسنادی که 
به ویژه شورواشتیاق تب آلود نورمحمد تره کی برای خیزش « رهبران حزب»زدگی 

د، بیش ازآن بود که شوروی ظاهرشاه وسرداو اژگونی حکومت هایزودهنگام به منظور و
ناگزیر شود برای تسریع حرکت براندازی، یکی ازرهبران خط اول را از رده خارج کند. 

میتوان احتمال داد قتل خیبر از سوی شوروی برای شتاب دهی به روند سقوط حکومت داود، 
انگشت نهاد که ممکن سامان دهی شده بود. موازی با این فرضیه، می توان روی امکاناتی 

است امریکا، ایران، پاکستان وسعودی به مراتب بیش از شوروی ها، برای برهم زدن 
 اوضاع شورواشتیاق داشتند وکار را از مهره های نزدیک به شوروی شروع کردند.

شبکه های رقیب اطالعاتی ازهروسیله یی برای نیش زدن به یکدیگراستفاده می کردند تا 
 ش یکدیگررا دربازی افغانستان به آزمایش بگیرند.وزن ودرجۀ واکن

رب وایرانی نیز درسال درین اجمال اشاره کردم که دیوهای مست شبکه های اطالعاتی ع
درسال بیست وهشتم اموش درافغانستان شده بودند. دخان وارد معرکۀ مبارزه خهای آخرداو

ان سرازین ماجرا برون ناگه ، حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیارحادثۀ مرگ خیبر
مسایل وحیداهلل مژده پژوهشگرآورده ومسئولیت قتل میراکبرخیبر را برعهده گرفته است. 



که قاتالن  ، درمقاله یی ادعا کردان حزب وحتی شخص حکمتیارسیاسی به نقل ازسر
 میراکبرخیبر دوتن ازاعضای حزب اسالمی بوده اند. 

درین  قریب سی سال فتاد کهرچنین بود، چه اتفاق اادعای آلوده به شک وتردید بسیاراست. اگ
باره سکوت شده است؟ درحالی که حزب اسالمی، عادتًا عملیات تروروحذف مخالفان را 

ه زد« جهر»هماره با افتخار، ازدهان به دهان وازیک رسانه به دیگررسانه ها به اصطالح 
 درین باره خاموش بوده است! حدود سه دههاست اما استثناًء 

ازین موضوع یک نکتۀ اساسی مستفاد می شود که رشتۀ ترورخیبردرپیچ وخم جوالن 
درفرجام چیدمان نکات  ن بازیگرجنگ سرد، گم شده است.نامشخص اجنات استخباراتی چندی

 مبتنی برحدس وقیاس، آنچه بیشترذهن آدم را به ورطۀ وسواس می کشاند؛ این است:
تا نگونساری حاکمیت حزب دموکراتیک  4713رچرا پس ازپیروزی تیم کودتا درهفتم ثو

و یادوارۀ او را  ، هیچ یک ازجناح های خلق یا پرچم، میراکبرخیبر4734خلق درهشتم ثور
حزب تبجیل نکردند؟ حزبی که برای نمایش های هیچ برای مورد احترام به عنوان تئوریسن 

هویت عامالن قتل آرایش می داد، دربارۀ کشف « باشکوه»هیچ، گردهم آیی های بزرگ و
میراکبرخیبرتحقیقاتی راه نه انداخت؛ حتی فراموش کرد که هنگام انتقال جنازۀ خیبر، 

سوگندها خورده وحکومت برسراقتدار را به طراحی درکشتن خیبربه رشتۀ مظان واتهام 
به « انقالب»بسته بودند. هیچ رساله نگاری وتذکره نویسی دربارۀ خیبرانجام نگرفت. 

 ی، یکی از معلمان خود را به گورفراموشی روانه کرد.طورمعنادار
این جا دیگر، مسأله، عمق وجهتی درونی به خود می گیرد ونگاه ناظرباردیگربه سخنان 

 سلیمان الیق دورمی خورد که به کارمل گفته بود:
 خیبررا کشتی حاال نوبت من است؟

مدتی پس ازتأسیس  که« امینی ها»بازهم جای یک سوال باقیست. خلقی ها به خصوص 
کرده « قلع وقمع»جناح کارمل را « جمهوری دموکراتیک افغانستان»کابینه وساختاررسمی 

ومتواری ساختند، می توانستند با بهره گیری از ترورخیبر، شالق اتهام را براتوریتۀ کارمل 
بکوبند. برفرض اگرحفیظ اهلل امین، خود درحذف فزیکی خیبر دستی داشت، می توانست 

ای بدنام سازی کارمل وپرچمی ها، مسأله کشتن خیبر را با دهل تبلیغاتی به گردن کارمل بر
 می انداخت؛ اما چنین نکرد.

امین درتصمیم گیری برای کشتن، شتابزده گی نداشت، غروروخودخواهی اش را به نمایش 
ف را به می گذاشت. مثاًل وقتی حکم اعدام حفیظ آهنگرپور وبحرالدین باحث از رهبران مخال

 اسداهلل سروری رئیس سازمان اطالعات ابالغ می کرد، خیلی راحت گفت:
 تو این ها را نمی شناسی، خیلی خطرناک اند. فیصلۀ حزب را باالی شان اجرا کن.

امین مسئولیت جلب وجذب نظامیان درجناح خلق را به دوش داشت وبرخی کادرهای 
بری نظامیان وابسته به پرچم، رقیب سختی احتمال داده اند که خیبر درجایگاه ره« حزبی»

برای امین به شمار می رفت. این دلیل برای اثبات ترورخیبراز سوی امین کافی نیست. 
نگارنده به این نظراست که هیچ یک از رهبران حزب دموکراتیک خلق، ازچندوچون 

ید زنگ گی به سرمی برند. این کله ماجرای ترورخیبرمطلع نبوده اند وهنوز هم درگمشد
 زده، هنوز درنهان خانه های استخبارات منطقه یی قرار دارد.

 
 

 

 

 

 

 

آخرین بخش سریال حکومت مجاهدین وآخرین رئیس                                
 جمهورجهادی

  
 3113 -چهارده جنوری 

به ریاست « انتخاب دوبارۀ حامدکرزی»، جامعۀ بین المللی از 4733دراواسط سال 
بازگشت همزمان مارشال فهیم به جرگۀ قدرت، یکی دوبار از زبان رئیس یوناما   جمهوری و

مخالفت خود را اعالم داشته بود؛ اما طبق عادت، عقب نشینی سریع را برای جلوگیری از 
ایجاد تنش منفی با حکومت کابل ترجیح داد. انتخابات مظهری ازجنگ مخفی، نابرابر 



ها بود؛ با آن هم جهان ناگزیرشد با بی میلی ازنتایج  وسرشاراز غدروانحراف درمیان طرف
به هدف مهندسی  -آن استقال کند. امریکا واروپا جام تلخ را برای خریدن زماننا دلبخواه 

 درعقب درهای بسته سرکشیدند.  -جدید پالیسی غرب درافغانستان
از شروع  ابلدرک درگیرودار هیاهوی رسانه ها واستقبال های ظاهری وزودگذر، تیم حاکم

ماجرا به خوبی واقف بود که به چه قمارموهومی دست زده است. پایان همه چیز را حدس 
 زده وخود را برای مقابله با پی آورد های سیاسی ونظامی آن آماده می کرد.  

اما درحقیقت، حکومت، چیززیادی به دست نیاورده بود. مشروعیت نیم بند تیم حاکم همان 
د که  اپوزیسیون وجامعۀ بین المللی درجریان کشاکش های انتخاباتی، تازیانۀ سوزانی بو

فرود آورده بودند. تعبیروضع به این سیاق بود که : « محافظه کاران»بربدن نرم تیم 
فهیم به منزل هم نزدیک شود؛ سواران این کاروان نارسیده به  -اگربارکج کاروان کرزی

 منزل نقش زمین خواهند شد.
خلیلی چه پیروزی هایی را دردورۀ بعدی قدرت  -فهیم –بود که تیم کرزی  پرسش شایع این

 به دست خواهند آورد که دردوراول نیاورده بودند؟ 
با کوله بار مشروعیت تیم قدرت زیرباران انتقادات وسرزنش های داخلی وخارجی، 

د به های گذشته، بیشتراز عواقب بازگشت جنجالی خو« ناکامی»، به جای جبران «زخمی»
واقب مرکز قدرت دوباره، هم خرسند وهم بیمناک بود. پس با سرعت خود را برای ع

با جامعۀ جهانی آماده کرد. این بخت آزمایی مجدد،  «کشتی نرم»یا  احتمالی ناشی از تقابل
درحالی صورت گرفت که رویارویی با مردم و اپوزیسیون خارج ازحاکمیت، بیش از پیش 

م قدرت، ازین که درغیاب تصویب وحمایت مردم، وبدون چراغ فربه ترشده می رفت وتی
سبز امریکا ومتحدان، به سازوبرگ قدرت چنگ انداخته بود، ظاهرًا ترسی ازخود ظاهرنمی 

 کرد.
ناکارآمدی « ) ناخن افگار» امریکا با عنایت به پاشنه آشیل یا به قول معروف، فشردن

اصالح سیستم دولت »چندین نوبت موضوع وافالس مدیریت سیاسی( تیم محافظه کاران، در
درسطح دولت وحکومت را به میدان کشید؛ امری که « داری ومبارزه با فساد فراگیر

درسطح داخلی نیز نسبت به اجرای آن، تشنه گی سراسری وجود دارد. رئیس جمهور امریکا 
تغییر وریشه  حتی مهلت شش ماهه برای آزمودن تیم حاکم که آیا اراده وتوانایی برای ایجاد

بارک اوباما سنگی کن سازی فساد عظیم درحکومت نشان خواهد داد و یا خیر، اعالم کرد. 
فهیم قرار داد که از پیش مطمین بود که آن را از زمین بلند کرده نمی  –را پیش پای کرزی 

 توانند. 
 کنفرانس ها ونشست هایطرفه این که، کرزی بلوف میزد که این کار را شدنی است. 

به طور خود کار نشست های پرهزینه  نمایشی وتبلیغاتی درکابل واروپا برگزار شد. همه
را نخواهد داشت. یعنی این که « تعهدات خود»که تیم حاکم هرگز توان عمل به  نشان میداد

ظرفیت دستگاه حکومت مدت ها پیش ته کشیده وتوجیه منطقی برای تعویض مدنی و اجتناب 
 ی کشور درافکارعمومی بیشتربرجسته شود.ناپذیر دررهبری سیاس

 
 ساز خود را شروع کردند.کاران محافظه 

 
از رئیس جمهور تا سخنگویان ووزیران، یک صدا تالش کردند،  به فکرخود شان دامن 

امریکا را باال بکشند. یکسربه رسانه ها بیانات دادند که درخت فساد ریشه دراقدامات 
دالردزدی وغارت، کار خود کمپنی های امریکایی بوده دارد. میلیارد ها « خارجی ها»

است. این یک محاسبه خطا وجبران ناپذیر بود. محافظه کاران به جای آن که به انتقادات 
مردم، اپوزیسیون ونیازعمومی درسطح داخل پاسخ دهند وشبکه های غارت را مهارکنند، 

دادند. به جای حل معقول  سازماندهی ضدحمله تبلیغاتی علیه خارجی ها را پیوسته کش
ناظران امریکایی را ازصحنه طردکردند ودستگاه مخصوص ضدقاچاق  کابل بانک،معضل 

را که ازسوی امریکا برای جلوگیری ازانتقال کیسه های دالر به میدان هوایی کابل ارسال 
 شده بود، اجازه نصب ندادند. 

فظه کاران، شکل شعارهای هرگاه تنش به جاهای حساس تقرب می کرد، واکنش های محا
دورۀ جنگ سرد را به خود می گرفت. دعوای مستقل بودن افغانستان به میان می آمد 

وازحساسیت افغان ها برضد خارجی ها، داستان ها بافته می شد. کاربه جایی کشید که 
مقاومت »ومهر صفت تفضیلی  برجبین امریکایی زده شد« اشغالگر»واژه هایبرچسب 



گروه طالبان زده شد که سرمی بریدند وهمه چیز را با گلوله وآتش جواب می برجبین « ملی
 دادند.

وتلخ، محافظه کاران با مردم وجامعۀ جهانی، فربه ترشدن بن « کشتی نرم»حاصل آن همه 
بست سیاسی واقتصادی بود که آهسته اما پیوسته پیش می آمد. ایستگاه اول بن بست، همان 

ان اوضاع ازقبل هشدار داده بودند، پیروزی پاکستان ازیک سو طوری که کارشناسان وناظر
برای حاکمیت  یا رقیب اصلی «بدیل»و تثبیت تحریک طالبان به عنوان نیروی یک حکومت 

 کنونی است. برای جامعه بین المللی ظاهرًا راه دیگری نمانده بود.
را به هدف ایجاد درد  ایرانی ها با مصرف ده ها میلیون دالر سعی کردند تا محافظه کاران

سریا دام گذاری درباتالق افغانستان برضد امریکا مبدل کنند. محموله های پول به عیان 
دراختیارمحافظه کاران قرار داده شد. به هریکی ازرهبران جهادی وشخصیت های تثبیت 

شده، به طورمنظم بسته های پول تحویل داده شد واطالعات دقیق وجود دارد که اکنون 
جامعۀ جهانی ان ادامه دارد. سلسله تحویلدهی پول ازایران به رهبران محافظه کار همچننیز

وقتی ازرسیدن آسان به همسویی با تیم حاکم سرخورده شد، ناگزیربه سوی پاکستان و طالبان 
دورخورد. امریکا برنامۀ بزرگ درمنطقه دارد وهرگز اشتباه درگیری مستقیم با تیم محافظه 

اعالم کنند. نیروی « جهاد»ب نمی شود تا به راحتی بتوانند برضد آن ها کاران را مرتک
طالبان، حاضروآماده و برخوردار ازحمایت های عملیاتی پاکستان درصحنه حضور دارد که 

 در رویکرد دوبارهبرخورداراند. نسبت به محافظه کاران کابل، ازظرفیت آتشین تکفیروفتوا 
ا رنگ وپوشش موجه سیاسی به خود بگیرد. اکنون به طالبان، فقط زمان الزم بود ت

 اعتبارطالبان ازنظرنظامی وسیاسی تأمین شده است.
سیستم بین المللی هیچ مالحظه یی ندارد که چه کسانی ازین وضع خوشحال اند وچه 

نظامی طبق برنامه تطبیق می شود.  -نیروهایی همه چیز خود را می بازند. روند سیاسی
کومت قطع شده وبحران بی اعتمادی همین اکنون ازدرون کابینه وحتی کمک های مالی به ح

خانواده های حاکم آغاز شده است. تأسیس سفارت سیاسی طالبان درقطر، گذاربرنامه های 
تغییراز گردونۀ برنامه های روی کاغذ به عرصۀ اجرایی است. ظاهرًا به نظرمی  و عبور

عیین کننده با امریکا درمعامله قراردارند. آید که طالبان درین عملیه به عنوان طرف ت
این طور نیست. درسال های اخیریک تیم دست چین شده شامل شخصیت های درواقعیت، 

ارشد سیاسی ومتخصص درتفاهم با جامعه جهانی درداخل افغانستان برای ایجاد مقدمات 
دین ترتیب، با گذار وانتقال قدرت به یک محور سیاسی مسئول فعال بوده وکار کرده است. ب

پیچیده ودشوار مذاکره جامعه جهانی با طالبان، راه برای تغییرات  سپری شدن مراحل بسیار
جدید درعرصه رهبری سیاسی کشور بازخواهد شد. طالبان به عنوان برنده های میدان 

جنگ، درتالش تعیین موقعیت کلیدی درساختارنظام آینده اند تا به عنوان مصدرقدرت تعیین 
 جایگاه خود را به دست بیاورند. کننده

شروع شده است، حداقل می توان دورنمای کلی آینده را  راز روال پروسه یی که درقط
برداشت کرد که ممکن است با پیشرفت مذاکرات درغیاب حکومت کابل، وعمیق ترشدن 

انزوای حکومت محافظه کاران درمقابله با بحران اقتصادی وحیثیتی درداخل، بحث ها 
درافغانستان به یاری جامعه بین المللی آغاز شود. به « حکومت مؤقت»ارۀ تشکیل یک درب

نظرمی رسد که آخرین حکومت گروه های مجاهدین درحساس ترین نقطه مرگ وبقا 
درموقعیتی قرارندارد تا به  آخرین رئیس جمهورمجاهدینگیرمانده است. دیگر، حامدکرزی 

مورد استقبال جهانیان قرارگیرد وازدانشگاه های  عنوان خوش پوش ترین رئیس جمهوردنیا
معتبر، گواهینامۀ افتخاری دریافت کند. جامعه جهانی با مطالعۀ عمیق وضعیت داخلی 

وتماس دپلوماتیک درسطح منطقه، زمان الزم را برای ایجاد مدیریت جدید درحوزۀ 
 افغانستان به دست آورده است.

 

 دینیونس قانونی وبحران دراردوگاه مجاه

 

مردی که مخالف هیچ کس نیست، باردیگرتشخیص داده است که ازحاشیه بیرون آید. 

حضورایشان دردورۀ ریاست مجلس، حضور سیاسی پررنگ نبود؛ حفظ حضور قراردادی 

درجمع دیگرنخبه گانی بود که پس ازفیصلۀ کنفرانس بن اول، راه افتادند وهرکس به برکت 

ند وبدین ترتیب، پیچیده ترین وپرچالش ترین سال های طالع خود، مسند هایی را صاحب شد

بعد ازطالبان را با کش وقوس های زیاد، با چانه زدن های بسیار به ایستگاه آخریک دهه 



رسانیدند. حاال که تهدید های طالبان وبسترهای عقب طالبانی سعی دربه هم زدن محاسبات 

های مالیم وگریزان ازچالش های درد  درمنطقه دارند، آقای قانونی با توجه به موضع گیری

 سرساز، احساس کرده است که باردیگر نوبت وی فرارسیده است.

درموقع مناسبی دو باره به حرکت درآمده است. تیم حکومت ازنظرسیاسی دربدترین موقعیت 

بحرانی قرار دارد وکارش به حمله بردانشجویان وفعاالن مدنی کشیده است. تنش با امریکا 

رموزی برسرجایش باقیست وتهدید پاکستان وطالبان بیش ازهر زمان دیگر، نخبه به طورم

گان را به چاره جویی انداخته است. همتایان ایشان درجمعیت اسالمی وشورای نظار، 

نهاد   جاری به ستوه آمده، از تحلیل موقعیت خود ومنطقه عاجز مانده اند.« مبهم»ازوضع 

، تابوت نمایشی عدالت، انصاف ودموکراسی را های مدنی، مأیوس از آیندۀ مسعود

 درنزدیکی بنای شورای ملی به خاک می سپارند. این ها همه نماد های منفی اند.

یی آقای یونس قانونی درمدار قدرت مرکزی آن چنان چرخیده ویا چرخانیده « جبهه»همتایان 

کرده اند. ویژگی  شده اند که سرشان به دوران افتاده و حساب وکتاب حال وآینده را گم

دوران بحرانی امروز همین است که هیچ کس نمی تواند هیچ چیزی را تضمین کند. همه 

، مشاجرۀ رسانه ازتروراستاد ربانیدرپی تسجیل موقعیت خویش به تکاپواند. پاکستان پس 

یی را کنار نهاده ودرعوض، نوعی سکوت قبل از توفان درفضای مناسبات دوطرف سایه 

نارضایی عمومی درحال افزایش است وگروه های مختلف جهادی درتالش  افگنده است.

همایش سیاسی دوباره، تا کنون به موفقیتی که دیگرنیروها را به اجماع سراسری بکشانند، 

 دست نیافته اند.

مانند یک جملۀ کوتاه بوده است  ، بسا اوقاتیداد های سیاسی درافغانستانمبداء وانتهای رو

 جریان پس ازنقطه، ورقم میخورد  جمله به وسیلۀ رویداد های ناخواستهکه نقطه آخراین 

. این چنین حرکت درمنحنی بسته میشود تاه بدون نقطۀ آخری تبدیلکو  به عبارتی بازهم

وچرخش باطل، یکی ازویژگی های کشوری است که چهارراه منافع قدرت های مجاوربوده 

درسطح بین المللی تغییرچهره داده است.  و حاال به گذرگاه رویارویی های استراتیژیک

چرخۀ روزگاردرین مملکت، همیشه بحران می زاید، ومعمواًل به عنوان عاملی قهار، به 

 سرخور گردانندگان حوادث مبدل می شود.

اوسط سه یا چهار دهه بود. درسی  درگذشته، فاصله میان انفجار های اجتماعی وسیاسی حد

قدرت مرکزی ومحلی به « جزایر»شده اند و فاصلۀ فروپاشی  سال آخر، رویداد ها سریع تر

عمومی به جدید، پس از ده سال تب  ده سال یا کم وبیش کاهش یافته است. اینک درقرن

، گرم ترشده (بارمصرف)آوردن تغییردوباره باال آمده است. بازارائتالف واجماع کوتاه مدت 

نگاشته و برای خویش بستر آرامش می رود. شخصیت هایی که همه راه ها را طی شده ا

تکان خورده اند. آقای قانونی  گام زلزله های جدیدتدارک دیده بودند، از غرش پیش هن

درماجرای تازه، تنها نیست. جمع بازیگران محلی نسبت به پروسۀ حاضر، حساس شده اند 

ع برای حراست ونسبت به آیندۀ شان بیمناک اند. نخبه گان، محافظه کاران وفرماندهان، بالطب

ازموقعیت خویش به تعامالتی دست می زنند که همیشه زده اند. تعامالتی که به حکم 

جبرحوادث وگردش سیاست های پنهان منطقه ای وجهانی، همیشه دربهترین حالت، چرخیدن 

 به دورخود بوده است.

 

 واکنش ومدیریت بحران

رفته را از کف « بحران مدیریت»که چانس های مساعد برای  دریافته استطیف قدرت 

. مدیران بحران را درتعامالت منطقه یی وجهانی می توان شناخت. مشکل آقایان تنها است

دربرابر خطرات با فقدان ظرفیت زمانی وزمینی « واکنش جمعی»این نیست که در تمثیل 

برای نشان دادن « موقعیت»مواجه اند. این احساس وجود دارد که آنان، ازنظرذهنی و

با شرایط « فردشده» ش جمعی، آمادگی ندارند. ازهمین جاست که تالش های نخبه گاِنواکن

بین المللی انجامیده است. این « متحدان»منطقه و« دشمنان»حاضر به آشتی قبل ازتنش با 

ها ودرعین حال میان طیف های هوادار آنان « تنظیم»احساس درمیان اشرافیت سیاسی 

ه اهمال وبی میلی درفهم سیاست بین المللی، پلورالیزم واقعی پیوسته عمومیت پیدا می کند ک

، فرصت «تنظمی») نه روی کاغذ(، همدگرپذیری و وارستگی ازبند نیازهای فردی، قومی و

 های نظام سازی قانونمند ودیرپا را صدمه زده است.



و  ، بدون مانعاول حضور داشتند، شتاب زده جناح هایی که درتقسیم قدرت درکنفرانس بن

خیال شان هم  روی آوردند.ویش خوری ومردم فراموشی به جوالن گری، خ ،حسابگیری

که درواقع درجال حوادث ومحاسبه های مردم وجامعه بین المللی شناور اند. انارشیزم  نیست

، روی گردانی از مردم، بازگشت اژدهای تروروخطر و ازسقوط طالبان اداری ومالی پس

ی نسبت به این وضع را جدی نگرفتند. خودسری را قانون، تجزیه واعتراض اذهان عموم

واحکام قانون را خادم شخصی خویش تلقی کرده بودند. حاال که شبح بی نظمی ونا امنی دو 

ها فرارسیده است. اما نکتۀ تازه « واکنش» باره به زندگی مردم حمله ورشده است، دورتازۀ 

 اال یک گام از آنان جلوتر افتاده است.خطرها، حبرای کنشگران این است که سرعت وتلخ 

او  میل دارد به صحنه باز گردد.  آقای قانونی دریک چنین فضای انباشته از دستپاچگی،

 هنوز از دام خیالبافی نرسته است.

 

 توزیع خوراک نرم

، ) شامل جهادی های خودمحور و شماری از بی ریشه از سوی ارگ نشینانتمرین سرکشی 

، کار عیت های اجتماعی وسیاسیمستأصل بازگشته ازخارج ( درمقابل واقهای قدرت ندیده و

را به جاهای باریکی کشیده است. این دسته، که با اتکا وبهره برداری از روحیۀ سخت 

نظامی چند محافظه کارجهادی، دردور دوم انتخابات ریاست جمهوری،  -افزاری سیاسی

ی به گذشته نگاه می کنند، نتایج مسموم خودش را برسرنوشت مردم تحمیل کرد، اکنون وقت

اعمال خویش را می توانند بازشناسی کنند. نظام نیم جان حکومتی مانند سیبی از درون فاسد 

شده وبرای هیچ کسی قابل مصرف نیست. پاکستان وایران به این سیب مکروه دراول 

. رویکرد ایران به سوی چانس های بهتری دورمی خورند سپسدو بار گاز زده اند؛  کاریکی

، با این تیم فادۀ بهینه از زمانبه طالبان مصداق این سخن است. جامعۀ بین المللی برسبیل است

بسیارمحتاطانه برخورد می کند. ظاهرًا چنان پیداست که بار دیگر نوبت نقش آفرینی آقای 

 قانونی درعرصۀ سیاسی فرارسیده است.

ون طلوع ازهمۀ اصحاب بحران وقدرت روبه آقای قانونی درمصاحبه یک ساعته با تلویزی

زوال جاری تبرا جست؛ با این محاسبه که شرح نظریه هایش قبل ازآن که نوعی فرصت 

طلبی تعبیرشود؛ نگاهش به بهره گیری به موقع ازفرصت هایی است که به تدریج می توانند 

ان زود جوش به موقعیت بدل شوند. ایشان دارندۀ ویژگی های دیگری هم است که درهمگن

 تنظیمی به چشم نمی خورد. 

دوباره می آید تا خوراک نرم دپلوماسی  البته به ترغیب غیررسمی انگلیس ها، او

، ازدستورمارشال فهیم برای ه های خودتوزیع کند. وی درشرح دیدگا« همدیگرپذیری»و

مقام رهبری  بدرفتاری با بانو سیمین بارکزی شدیدًا انتقاد کرد. علی رغم رقابت برسراحراز

جمعیت اسالمی، ازنامزدی آقای عطامحمد نور حمایت خود را اعالم داشت. مهمترین نکته 

شخصیت »در طرح نظراتش این بود که معاونان رئیس جمهور) مارشال فهیم واستاد خلیلی( 

« تصمیم گیری»درویترین رهبری حکومت آقای کرزی اند ودرهیچ یک از« های دیکوری

مارشال فهیم هفتۀ پیش درگفت وگو با تلویزیون بی بی سی گفته بود که ها سهمی ندارند. 

 رئیس جمهوردرکلیه امورمملکتی وحساس، بدون مشورت وی عمل نمی کند.

) که شمارفعاالنش  به رهبری یونس قانونی،« افغانستان نوین»آغازفعالیت های حزب 

صامیم فردی سران حکومت، همزمان با انتقادات شدید ازت کمتراز انگشتان دو دست است( 

اعالم شد. تاکید برساختارجدید مذاکره با پاکستان از سوی قانونی، تکرارهمان چیزی بودکه 

به عنوان خواست مجاهدین دررسانه ها بازتاب یافته است؛ اما نرمش نهفته درسخنانش، 

 برخی متحدان بین المللی افغانستان است.  نشانه یی ازتفاهم ومشورت با

صیت بیزار از اتوریتۀ سیاسی، درمسند شخ کردن پس انداز به هوایازین، قانونی  گذشته  

خود را با ایران، پاکستان وجامعۀ بین المللی حفظ کرده است. « نرم»، روابط یتنش زورگوی

شهرت یافته « مرد معامله وتفاهم» به همین سبب هرچند درمحافل منطقه یی وبین المللی به 

به یک چهرۀ ناپایدار سیاسی معروف بوده است. وی تا حد زیادی  است؛ درانظارمجاهدین

متعارف، همدگرپذیر وفارغ ازچالش های پیشرفته است. تعریف چنین حالت، ازنظر افراد 

عادی وتحصیل کرده های مجاهدین، این است که وی درعین حالی که ازروحیه ورفتاربی 

ی حفظ تعادل ودربرخی حاالت یی محروم است، ازاستعداد الزم برا« جبهه»باکانۀ 

ازجسارت کوتاه مدت سیاسی بهره مند است. مهم ترین نشانه دررفتاریونس قانونی، نداشتن 



خط ومرز سیاسی وفکری مشخص است که معمواًل سیاست مداران را دربازی های نرم به 

فغان، انزوا می کشاند. ازهمین روست که پاکستان وایران درمقایسه با دیگرفعاالن سیاسی ا

نسبت به وی حساسیت کمتر نشان می دهند. شاید با توجه به همین خصایل است که فکر می 

اما خصلت تحوالت پس از کودتای انتخاباتی سال  شود، نوبت قانونی دوباره فرا رسیده است.

 این است که پس از کرزی، نوبت هیچ یک از جهادی ها فرانخواهد رسید. 4733

 

 

 

 

 

 

 

 

 درپنجشیر« پیشغور»ناگفته هایی از سقوط پایگاه                                    

 

 صورت گفت وگو با مرحوم معلم نعیم را از نوار پیاده کرده ام.

 

مسئول اطالعات سیار موسوم به بخش چهار بودم. همه چیزهای ما دریک 4721درسال 

 چانته بود و مدام درعقب احمد شاه مسعود می رفتم.

مهمترین قرارگاه دولت درپنجشیر هزاره به سرپرستی جنرال خدای داد  7مرکز فرقه 

دراصل قوت های جنرال  .جنرال خدای داد معاون فرقه بود. قوماندان کس دیگربود  بود.

. از هر فرقه یک یک کندک درپیشغور مستقر ندخدای داد در منطقه بارک جا به جا بود

( مستقربود. درمجموع در پیشغور یک لوا جا کرده بودند. قوای شوروی در رخه ) ولسوالی

تمبنه بود. یکی دیگرهم در ملسپه وظیفۀ اکماالت زمینی منطقه  به جا شده بود. یک قطعه در

 آن ها را اجرا می کرد.

نظامی دولت کم وبیش در تیررس مجاهدین قرارداشتند. ازچند جا می شد آن  همه این مراکز

مد درحصارک مستقر بود ودستورداده بود که روزانه ها را هدف گرفت. قوماندان گدا مح

یک نفر در هر قرارگاه همراه تفنگ قاقک ) یک تفنگ مخصوص( یک نفر را بزند. دستور 

نفر را بزنید. قراربود که ازقرارگاه قوماندان گدا برمحل تجمع  42داده بود که روزانه 

همه دقیق به هدف بخورند.  روزانه یک هاوان پرتاب شود؛ به شرط این که فیر ها ،دولت

 جنگ خسته کن شروع کرده بود.

 مسعودگفت: سعی کنید ضربه نخورید.

 قوای ما آماده تعرض نبود. مسعود گفت: فقط کم کم زخم بزنید.

درپیشغور عسکر خارجی نبود. اما هیأت هایی به معاینه شان می آمدند. قوماندان دولت  

درپیشغور یک   ماندو. قوماندان برجسته بود.کو 111درپیشغور یک تگابی بود از قطعه 

کنک از قطعه خاد وکشف سارندوی ودیگرقرارگاه های مختلف هم موجود بود. درواقع یک 

قطعه ترکیبی نمونه به حساب می رفت. مسعود در اطراف این کوه هایی که مرکزنظامی 

زد. اول پوسته  سه دفعه دور  پیشغور را دراحاطۀ خود داشتند، دور می زد. ازفراز کوه

قوای دولت به  .های سرکوهی را گرفتیم. سه بار این کار را کردیم. اسیر وسالح می گرفتیم

سرعت دو باره پوسته افراز می کردند. قطعه مرکز این وظیفه را به عهده داشت. حاجی 

جوکار به  –امین هم درهمین عملیات کشته شد. قوماندان منطقۀ جوکار نامش فراموشم شده 

ف راست پشغور است . کوه هایی درخنج هم بود. درهمین زدوخورد های پراکنده حدود طر

 شصت میل اسلحه پی کا را به دست آوردیم.

روزی یک جوان از شمالی آمد و گفت برای ما پوسته بدهید. مسعود یک پوسته مرتفع  

می  دولتی را نشان داد و گفت که پی کای شما آن جاست. مسعود گفت تا حوالی عصر

 گیریمش و به تو تسلیم می دهیم.

 از مسعود سوال کردیم چرا قرارگاه کالن پیشغور را نمی گیریم؟



مسعود به قرارگاه شابه آمد. پالن حمله و عملیات انسداد راه را درست می کرد. تجربه  

تسخیر گارنیزیون فرخار را داشتیم. قرارگاه پیشغور یک ونیم هزار عسکر و افسر را 

 داده بود. درخود جا

 اطالعات :

احمدشاه مسعود به اطالعات رسیده از پیشغور باورنداشت. وقتی تسخیرش کردیم این را 

او چیزی نمی گفت. شب آخر  ؛فهمیدیم. مسعود را می گفتیم که چرا پیشعور را نمی گیری

حتی شک کردیم که نشود مسعود طرفدار دولت باشد. آخر تابستان بود. در شابه مسعود غذا 

نخورد و مابقی همه مجاهدین بیمار شدند. مسعود از چانته خود کمی چیزی خورد. همان 

 شب دل بدی و اسهال پیدا شد که کارحمله هم به تعویق افتاد. مسعود گفت:

 این بهانۀ تقدیر است شاید برای عملیات آماده نشده ایم!

داخل رخنه نداشتیم. ما اطالعات داشتیم که در مرکز پیشغور قطعات مختلف وجود دارد. در 

از عساکر اسیر اطالعات می گرفتیم. سخنان شان را درکتاب ژورنال ثبت می کردیم. یک 

یأت به رهبری جنرال رده بودیم. درروز های آخر یک هرشته اطالعات از داخل به دست آو

هم . پسر جنرال عثمان خان هم درجمع شان بود. طیاره مواد خوراکه ابل آمداز ک احمدالدین

قله های بلند ترصد  به وسیله دوربین ازکه آورده بود مگر از آمدن هیأت خبرنشده بودیم. ما 

نفهمیده بودیم که هیات بلند رتبه آن جا آمده است. ازطریق دوربین نفر را  می کردیم؛

تشخیص داده نتوانستیم . فکر کردیم عساکر را تبدیل کرده اند. تصمیم به تعرض گرفته شد. 

 و گروپ درست کرد.مسعود د

بیست نفر به قوماندانی صفی اهلل شهید و مؤمن خان که طبق هدایت مسعود، زیر لب دریا در 

در روز روشن توان این کار را نداشتیم. مسعود  خانه از طرف شب جا به جا شدند.یک 

گفت دریک خانه خالی که ساکنانش فرار کرده بودند جا به جا شوند. استقرار گروپ ها 

دیکی پوسته های اساسی قرارگاه پیشغور صورت گرفت. سالح های سنگین در درنز

صورت نیاز ازین چهل نفر می توانست حمایت کند. گروپ اعزامی غذای یک روزه با خود 

 گرفته بودند.

که ن بود که تا ساعت شش عصر عملیات شروع شود. محاسبه ای 1قرار بود ساعت  

از کرده نتوانند. همان روز طیاره حامل هیأت آمده طیارات دولت پرو تاریکی فرامیرسد،

پوسته ها برای بررسی این موضوع که چرا بود. بعدًا ازافراد اسیراطالع گرفتیم که هیأت 

 ؛ ازکابل آمده بود.به مجاهدین تسلیم می شوند یکی پی دیگر

 جنگ شروع شد. 

وزش های حرفه یی یک تانک باالی یک تپه بود. صالح ریگستانی دربخش سالح سنگین آم

تانک را زده نتوانست. صالح برای زدن تانک آمد که مانع دخول  ،دیده بود. ستار توپچی

قطعات تعرضی ما به پیشغور شده بود. سرکوهی ها گرفته شدند. آتش باری به سوی داخل 

د شروع شد. این ها که داخل شدند سراسیمه گی در داخل پایگاه پیشغور زیاد شد. کل تعدا

و از دولت یک ونیم هزار نفر بود. گروه چهل نفری بسیار به  ت ما حدود هفت صد نفرنفرا

سرعت به داخل رخنه کرد. سارندوی و کوماندو وکشف زود تسلیم شدند؛ اما خاد و جنرال 

 احمدالدین مقاومت کرد. 

احمدالدین روی بام رفت و خودش را انفجار داد. جسدش را که دیدیم مرمی نخورده بود. 

مام هیأت را زنده گرفتیم. معاون هیات بچه عثمان خان قوماندان حربی پوهنتون بود. ت

سگرت و همه چیز را برای شان آماده کردیم. اسیران زیاد تر خلقی ها بودند که قباًل با 

وط مسعود تماس گرفته و مسعود هم برای شان چراغ سبزنشان داده بود. شوروی ها ازسق

زیاد اسیرگرفته بودیم وروس ها مبادله اسیران میان ما و خلقی  دند.قرارگاه پیشغور نگران ش

روز و یا ده روز پیش همیشه از حمله خبر می بودیم؛ اما از  1ها را نمی خواستند. ما 

 عملیات آزاد سازی از طرف روس ها خبر نشده بودیم.

ز طریق وقتی غرش ودرگیری شروع شد، به مسعود گفتم که طور دیگری توپ می زنند. ا

شبکه های ما اطالع  هیچ یک ازرا می گرفتیم اما ازین حمله بی سیم مخفی همه اطالعات 

نشانه ای از حمله  ،وقتی از مخابره مرکزی جمع بندی اطالعات را گرفتیم  نداده بودند.

، بسیار به دست شامل لوبیا و بوره و چای ا نبود. مواد خوراکه روس ها برای آزادی اسر

مردم را موقع بدهید که مواد خوراکی را برای خود شان ببرند. یک ونیم  ؛گفت . مسعودآمد

 هزار میل اسلحه گرفته بودیم.



چند دستگاه سالح تقیله هم دردست ما افتاده بود که هنگام حمله هوایی همه آن را در دریا 

 نفر اسیررا درمناطق مختلف تقسیم و مخفی کردیم. 4700انداختیم. بیش از 

هم را باید تشخیص می کردیم. مسعود گفت که حزبی ها و افسران را برای مبادله م افراد

و کشف را از نو تشکیل بندی  نگهدارید و دیگران را آزاد کنید. سارندوی ، کوماندو و خاد

کردیم و بدین وسیله توانستیم تمامی سلسله مراتب افسران و سربازان را معلوم کنیم. این 

ماندان های شان رویه درست می کردیم؛ ازایشان مشوره می خواستیم؛ خیلی موثر بود. با قو

برین از ما خوش بودند. آن ها شک نکرده بودند که ما درواقع افراد مهم، آمران سیاسی و  بنا

 قوماندانان را جستجو می کردیم.

هزاری پول  1  نفر افراد دست اول را جدا کردیم. به هریک از اسیران باقی مانده 410

. درآن حالت دست تنگی وکم پولی، این خراجی چند علت داشت. مرخص شان کردیم دیم ودا

مسعود دلسوزی وجوانمردی داشت. اوبرای آینده طوری کشت کرد که بعد ها توانست آن را 

درو کند و همه آنان به مبلغان مسعود بدل می شدند. بعد از آن دولتی ها با ما جنگ نمی 

برای  را به قتل نمی رسانیم. ومطمین بودند که ما اسیران می شدندکردند و به زودی تسلیم 

 شان می گفتیم که آزاد هستید حتی اگر می خواهید به قوای تان ملحق شوید.

نفر به منطقه دره ، پنجاه نفر به پریان وپنجاه نفر هم به ناحیه بی بی نیک زن در ابتدای  10

مسعود شکل گرفت. مسعود مولوی ها و  منطقه موکنی اعزام شدند. روابط خلقی ها با

بزرگان را برای گرفتن مشوره خواست که آیا اسیران را مبادله بکنم یا نکنم. مسعود در ختم 

 مشوره، ده روز را برای تفریح در واخی انتخاب کرد.

شاه نیاز، تاج الدین، انجنیر کمال و   درآن جا به شمول من ومسعود، مرحوم عبداله توحیدی،

ی دیگر هم بودند. دومهمان هم درجمع ما حضور داشتند؛ یکی عراقی به نام محمد چند تا

عراقی تجوید درس می داد و یک عرب به نام ابوبکر اهل سوریه بود که عبداله عزام برای 

 بررسی روان کرده بود.

مسعود عرب ها را به خاطری آن جا موقع داده بود که حلقات مختلف خیلی تبلیغ کرده بودند 

است اما این آدم ها برای بررسی وضعیت می آمدند که آیا مسعود به « ستمی»ه مسعود ک

راستی مسلمان است و یا خیر؟ محمد عراقی به مسعود چنان دلبسته شد که حاضر به دور 

شدن از وی نبود. مسعود درین تفریح گاه خودش نوکریوالی اول را بر عهده گرفت. دست 

می آمد. بسترهای سفری داشتیم و ده  قریخ . نان خشک ازست و غذا آماده کردهمه را ش

و مطالعه و ورزش سپری کردیم. مسعود اطالعات بیرونی را  روز را به فراگیری تجوید

صرف حوالی عصر مطالعه می کرد. مخابره کوچک داشتیم که نیم کره زمین را پوشش می 

 دادیم مانند یک کمپیوتر لب تاب بود.

ت وفرنگ و اندراب برای گرفتن سالح آمده اند. درین حال شنیدم که خبر آمد که مردم خوس

صدای سنگین توپ ها می آمد. مسعود گفت هیچ مسأله ای نیست. شبکه های داخلی هیچ 

و به  اطالعی نداده بودند. از کشف و ارتش و سارندوی و امنیت هیچ اطالعی نیامده بود

 همین سبب مسعود گفت که مشکلی نخواهد بود.

صد میل اسلحه را بعد از ثبت نام برای مردم توزیع کردیم که کار توزیع  47همین شب در

آن تا بامداد ادامه یافت. این اولین جنگ ما بود که هیچ اطالع از حمله نداشتیم. روس ها 

ناگهان از جای دیگری شاید از کیله گی و بگرام آماده گی گرفته و حمله کرده بودند. با 

پ های کلستر به سنگرهای ما حمله ورشده بودند. خنج و درخنج و و تو  BM21سالح 

 4700موکنی و سفید چهر و دشت ریوت را می زدند. مسعود همان قدر بوی برده بود که 

مالفتاح خواندن سوره یاسین شریف را درحالی که نفر را سالح داد و از منطقه بیرون کرد. 

نزدیک تر می شد. بی خواب بودیم و مخابره  اسلحه سنگین پیوسته صدای؛ ه بودطوالنی کرد

بود؛ مخابره اصلی نبود و صرف با پوسته ها  R105انجنیر عارف بود. مخابره اش  ،چی

رابطه داشت. مخابره محرم نزد انجنیر داود بود. بعد از نماز مالفتاح را گفتم که دریک 

 چنین حالتی این سوره دراز را چرا گرفتی؟

 شد.  شروع Tشفق که داغ کرد

نشباع است اما طیاره ها از فراز سر ما طرف موکنی رفتند وگرنه  ، منطقۀدهن دره موکنی

فهمیده  اون پس کسی از پیش تان نگذرد. همه بازداشت می شدیم. مسعود دستورداد که ازی

بود که وضع خطرناک شده بود. شش نفر بودیم و ریگستانی استحکام چی بود و روی پل را 



بعد   بالگرد را که زدیم، یک .خوبی این بود که باالی تپه یک داشکه داشتیم ماین فرش کرد.

 ازآن قوای شوروی کوماندو ها را دور دور پایین کردند.

را در میان دریا   32مسعود طرف موکنی رفت تا ترتیبات دفاعی را بگیرد. توپ های  

بمباران همه اسیران کشته شده  انداختیم که استفاده نتوانند. درقرارگاه بی بی نیک زن در اثر

بودند! هدف کشتن اسیران این بود که این مسأله می توانست مفاهمه میان خلقی ها و مسعود 

را خنثی کند. هدف شان این بود نوعی سازش بین االفغانی را از میان بردارند. کشتن اسیر 

داد محافظین هم در به معنی پدر کشته گی بود. دو گروپ دیگر اسیران زنده ماندند. یک تع

حالت بسیار بد دست به تیراندازی زده بودند. اگر ما می کشتیم چرا دیگر اسیران را حفظ 

کردیم. در سرشت مسعود کشتن اسیر نبود. حتی چهار نفر باقیمانده را من با خودم به طرف 

ز قرار گاه موکنی بردم . پیش از کشتن اسیران، مسعود درصحنه نرسیده بود و به شدت ا

و مسببین را فشار داد. در خود موکنی هم کوماندو تا کرده  ضایع شدن اسیران متاثر شد

و از طرف  نفر را در آن جا هم کشته بودند که تماما اعضای هیات بلند پایه بودند 41بودند. 

 محافظین هم کشته شده بودند.

ما که از منطقه  در آخر دره که کوماندو تا کرده بودند حتی مسعود خودش پهره می کرد.

اول دره به سوی باال رسیدیم چند زخمی دولتی و مجاهدین را انتقال دادیم. یک سیر آرد و 

روغن و یک دیگ را گرفته بودیم. این مقدار ناچیز بود. مسعود آخراز همه از موکنی به 

 سوی کوه های ریوت بر آمد. بعد از چند ساعت پیاده روی به منطقه رشقه زار مربوط سفید

 چهر رفتیم

 و به هدفش نرسید. ل خوردمسعود گفت: تیر دشمن به ِگ

یک سیر آرد را خمیر کردیم و برای هر چهار صد نفر سه سه دانه روغن جوشی توزیع 

 کردیم و این یک توزیع حیرت انگیز بود. مسعود گفت:

 همه با این سیر می شویم. 

دشمن درنقطه هزار متری ما، عصر بود که صدای ترقس سختی شنیده شد. قوای  1ساعت  

خود را سرکوه رسانیده بودند و دقیقا خود احمدشاه مسعود را هدف گرفته بودند. تیراندازی 

 71که شدت گرفت؛ مرمی ها از چند سانتی متری صورت مسعود گذشتند. طیارات سو 

بمبارد خطرناک داشت. ده طیاره دره را به شدت بمباران کردند. همه در صوف خزیده 

 ودیم.ب

 مسعود گفت: 

 شهادت بهتر است. ،نسبت به اسارت

خودش به طرف کوه به همان رخی که دشمن واقع بود، به راه افتاد. خاک باد زیاد شد و 

 و غبار نجات یافت. ما همه نزد مسعود صفر شدیم! حیرت زده مشاهده کردیم که در پناه گرد

در غیر آن فاجعه دستگیری رخ می داد. تاریکی شد و خوب شد که بالگرد ها آمده نتوانستد. 

نفری که درین دره بود، هیچ کسی کشته نشده بود؛ اما یک  100جالب این بود که از جمله 

 زن سکته کرده بود.

 مسعود گفت:

او آدم ها در چنین حالی چطور در صوف می خزید؟ مگر  ... او آدم ها  در تان بسته ...

 ی شوید.نمی دانید که درین حالت همه اسیر م

دره افشا شده بود. عقب ما بند بود. باید راه دیگری می جستیم. باید از راه موکنی به دره 

خدنگ ها می گذشتیم که به دره هزاره وصل است. از میان پوسته های روس ها شبانه 

گذشتیم . روس ها خسته بودند وما گذشتیم. در دره خدنگ ها رسیدیم و چنان خسته بودیم که 

ته نتوانستیم. قوماندان محمد سعیدخان گفت من گرسنه هستم و توان ندارم و تا آخر خط انداخ

می جنگم. روز سوم گرسنه گی ما بود. مولوی ها بی رمق بودند. درین جا هیچ چیزی نبود 

خسی  زر آغیل آمده بودند. متوجه شدیم روی یک کمر سنگ، یک نر ُبنفر د جز آن که چند

 کرد.بی خیال نشخوار می  ،شده

 این یک معجزه بود!

دریک چنین جایی یک معجزه بود. من با تفنگ زدمش. لول خورده نزدیک ما شد. چنان از 

گرسنه گی از پا درآمده بودیم که بدون فیر دنبال وی دویده نمی توانستیم. دونیم هزار افغانی 

د؛ اما چهری دادیم که صاحبش را پیدا کند که برایش بدهد. پول مان به دست یک سفید

صاحبش پیدانشد. جگرو چربی آن را یک جا در دیگ انداختیم. مردم را گفتم که کمی آرد 



پیدا کنید. آرد را از میان سنگ هایی پیدا کردند که مردم فراری نتوانسته بودند با خود ببرند. 

 نامش را حلوا جگر ماندیم. کمی انرژی گرفتیم. گوشت متباقی را پاره پاره کردیم. گوشت را

 روی سنگ کباب کردیم و باالی سنگ نیز آتش ریختیم و رفع مشکل شد.

نفر را به سوی دره روان کرد. او گفت: این جا از  10برای رفع مشکل غذایی، مسعود 

گرسنه گی ضایع می شوید. مسعود خودش سه روز گرسنه بود... هرچند که درچانته اش 

 چیزک هایی پیدا می شد.

ه قوای دشمن عقب نشسته است. مسعود گفت: کوماندو ها بدون شک درین اثنا احوال رسید ک

همه جا را ماین فرش کرده اند. ریگستانی بسیار با احتیاط روی خط راه حرکت کرد اما 

 مسعود ناگهان گفت:

 دنبال من بیایید.

 با گام های دراز از ماین زار گذشت و ماهم از قفایش راه افتادیم. گروپ عقبی را ماین زد!

 ن یک اتفاق نادر بود.ای

 ( چه نعمتی بود که در خانه قوماندان عزیز خان خوردیم.غذا ) قتبعد از سه چهار روز، غ

به آمر گفته شد جسد جنرال احمدالدین مرمی نخورده بود. خودش را انفجار داده و متالشی 

نرال شده بود. مجاهدی که او را تعقیب می کرد برایش گفته بود که تسلیم شود. مرمی ج

خالص شده بود. سپس صدای انفجار سختی شنیده شده بود. مجاهد گفت وقتی نزدیکش رفتم 

 خودش را انفجار داده بود.

قوای دولت پیشغور را بعد از چندی دو باره گرفتند. معاون قوماندان شاه آغا بود که با ما  

بچه کاکایش رابطه داشت و خدای داد قوماندان فرقه دوم بود. گزارش رسید که توسط 

محمدگل که در بگرام وظیفه داشت احوال داده بود که کوماندوها باید در پیشغور دیسانت 

شود. مسعود گفت نزنیدش. شاه آغا همان وقت رتبه جنرالی گرفت! شاه آغا آمد دو رتبه 

 گرفت و در واقع نفر خود ما جنرال شد. بعد ها به شکل مرموزی کشته شد.

ن رویه خوب کرده و با وی غذا می خورد و مانند یک مهمان با مسعود با بچه عثمان خا

وهر دو روزبعد برای شان گوسفند ذبح می کردند. اونیز درمیان  ایشان برخورد می شد

 اسیران کشته شده بود.

 

 بخش دوم:

مسعود اسیر را با رفتار دوستانه وشخصی، تخلیه اطالعاتی می کرد. یکی ازآن ها به فکرم 

وی و از بازارک بود. توسط همان دریور خلقی ها تماس گرفته بودند. دریور دریور گالب ز

را حاجی حاجی می گفتند با یک نفر دیگر. مسعود وعده محکم داده بود که لست زندانیان 

قابل مبادله را بدهیم. اگر لست اصلی را بدهیم، نشود که مشکل پیدا شود و افشا شود. مسعود 

وانند اسرای جمیعت را رها کنند. طرف مقابل سر کوماندو ها مطمین نبود که خلقی ها بت

پافشاری داشتند و یک نفر دیگر که ظاهرا پیش پا افتاده بود. جوان ازکابل بود که ما از 

هدف روس ها   روی اشتباه او را رها کردیم. اما روس ها این پروسه را تخریب کردند.

سعود از بین برود. مسعود سعی داشت کشته شدن اسرا بود که جوش خوردن خلقی ها و م

برای بعضی افسران مهم اسیر امتیازات بدهد و از آنان در ارتش سازی استفاده کند. 

پسرعثمان خان متخصص سالح سازی بود و جوانی زیبا و خوش اندام بود. مرده های شان 

ی کردیم، یک درهمان جا دفن شدند. دقیقا درموکنی دفن هستند. در جمله اسیران که طبقه بند

تانکیست ازبک را شناسایی کردیم. این همان نشان زنی بود که از فراز تپه با تانکش همه را 

 زیرضربه گرفته بود ومجال نمی داد. حیران مانده بودیم که این شخص کی باشد؟

این اسیر ازبک می گفت: صاحب از خاطر ننگ وناموس جنگ کردم. زبانش هم کمی بند 

ازدنیا بی خبر بود. او بهترین قوماندان ما را شهیدکرده بود. هیچ ترس می شد. بی سواد و

نداشت. زنجیر تانک را پرانده بودیم مگرتوپش هنوزفعال بود واین سرباز ازبک با همان 

توپ ما را می زد. ویرانه همان تانک تا حاال هم در پیشغور است. این تانک بیش از ده 

 مجاهد را کشت. مسعود گفت:

بمانیش برود. آدم به غیرت است. اگر عسکر ما شود زیاد به درد می  ؛عقل است این بی 

 خورد. به ازبک تلقین کردیم که شصت ترا گرفته ایم که دیگر به عسکری نروی.

وقتی رفت گفت من دیگر به عسکری نمی روم؛ مجاهد می شوم. قوماندان امین تکنیک"رفع  

ی تخنیک زده بود که وقتی ماین خنثی هم فشار" ماین را اختراع کرده بود. او طور



در دست خنثی کننده منفجر می شد. چند عسکر دولتی را به همین شکل کشته بود.   شود،

امین یک رشته نخ را به یک حلقه بند می کرد و خنثی کننده فکر می کرد که مین از جا کنده 

یک  بدنه می شد. ویشد؛ اما یک رشته نازک دیگر را به آن وصل می کرد که سبب انفجار

هلیکوپتر را رستوران وموتر جور کرده بود. اول از بادی آن یک موتر درست کرد؛ بعد آن 

را تبدیل به یک رستوران کرد. مسعود حتی یکبار درین رستوران شیریخ خورد. رستورانت 

امین درحمالت بعدی روس ها کاماًل تخریب شد. این ازبک را که رها کردیم، کسی بود که 

 وماندان امین را کشته بود.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .دیگرکسی به سرهنگ نامه نمی نویسد

 
به زندان دهمزنگ می رفتم.  -ولی جان –هرهفته به دیدارپسرخاله ام  13 -4712درسال 

بود که درتصادم با سردارداود با جمعی دیگرازهمگنان « اخوان المسلیمن»او ازفعاالن 
آوان جوانکی بیش نبودم. ولی جان همیشه با  خویش به زندان رفته بود. من درآن

خطاب می کرد. از « برادربزرگ»برادربزرگش ازمعمرقذافی سخن می گفت واو را 
رادیوی کوچکم همیشه اخبارافغانستان وجهان را می شنیدم ونام قذافی را هم شنیده بودم. به 

 ولی جان گفتم: 
 نام قذافی را هرروز از رادیو می شنوم.

 قذافی دراخبار رادیو افغانستان، برای من تصادفی بود. ولی جان گفت:شنیدن نام 
 قذافی صاحب برادربزرگ ما درجهان اسالم است. امید ماست.

آن جوانان امیدوار وپرشور که درراه تلخ وجان فرسای مبارزه ) به قول خودشان(  با 
الح آتشین مسلح به عنوان س« ایدیولوژی»وکمونیزم واستبداد سلطنتی با اسلحۀ « کفر»

بودند، گمان برده بودند که قذافی مدل آرمان شهرنهضت های اسالمی درجهان است. حال آن 
افکارسرهنگ جوان که قدرت را دریک قماربه دست آورده بود، با شعارهای که یک سِر

دهن پرکن کمونیزم پیوند خورده وسردیگرش درمرداب ناسیونالیزم بدوی عرب، دنبال 
ه وبی تعریف بخیه خورده بود. ازین جا جوان مبارزی دراشتیاق قذافی عظمت های گمشد

ملت ها درمقابله با اسرائیل چشم انتظارمعجزه ومدل  -درجهان عرب –می سوخت؛ درآن جا 
عربی نشسته بودند. دیری نگذشت که معلوم شد شعار قذافی بیشتربرای زخم زدن نخبه گان 

رشان افتاده است که قبل ازهرچیز، به دورخودش دنیای عرب وافریقاست و با مردی سروکا
 می چرخد ودرین چرخش، لیبیا برایش میدان کوچک است.

  اوتعریفی زنده ازسورریالیزم قدرت بود.
  

می کنند؛ نا خود آگاه عنوان کتابی از « چنواری»وقتی به فیلم هایی نگاه می کردم که او را 
 «ی به سرهنگ نامه نمی نویسد.کس»دیگر، گارسیامارکیز درخاطرم جان گرفت: 

می توانیم این طور جمله را بافت بدهیم: دیگر کسی به سرهنگ تملق نمی گوید. ده ها 
رهبروسران کشورها که باوی عکس ها انداخته وازخراجی هایش لذت برده بودند، نگاهش 

می کنند وغیرازهوگوچاوز وحسنی مبارک، کس « بزکشی»کردند که چه گونه او را 
به حال او اشک نریخت. اشک هوگوچاوزبرای قذافی اشک ترس ازعاقبت خویشتن  دیگری

بود؛ همچنانی که اشک حسنی مبارک دربستربیماری ولحظه های حقارت آمیز تشریفات 
دادگاه وشهود، اشکی دلهره آسا ازعقوبت مشابه به قذافی بود.  قذافی مانند همه قدرتمندان 

ر زمامداری را توان سراغ گرفت که همچون قذافی، عاشق ومعتاد شنیدن تملق بود. کمت



ایمان بیاورد که برتراز واقعیت است. این دیوانگی نیست، واقعیتی چهل ودوساله است که 
 درتاریخ انسان به ثبت رسیده است. 

خودکامگان عادت مشترک دارند وهمه یکسان از برژنف تا نیکوالی چایسسکو، ازکریموف 
تا « ترکمن باشی»ک تا بن علی دریمن، از قذافی تا بشار اسد واز تا مالعمر، ازحسنی مبار

علی خامنه ای درتهران، همه ایمان آورده بودند وایمان دارند که آسیب ناپذیراند. از تجارب، 
تا کنون شاید وارونه می آموزند. این یکی ازگوشه های رازناک روح بشری است که 

است. ساده ترین فرمول همه پذیراین است که درمجمع علوم انسانی روی آن پژوهش نشده 
عقل را به اسارت می گیرد وچشمان قدرتمندان را کور می کند. این را می پذیرند...  ،قدرت

اما نه این که مصداق موقعیت خود ایشان است. می پذیرند تا ثابت کنند که رقبای شان 
 مشمول چنین مصیبتی عبرت ناک اند!

 نگاه کنید. به سران حکومت ضعیف کابل 
ده درصد قدرت مالی وجایگاه سیاسی قذافی را ندارند؛ اما چه گونه منافع مردم، خواسته ها 

و امیدهای سی میلیون جمیعت دردمند این سرزمین را به نفع خود شان قلبه می کنند. این 
همه اثبات گراین نکته است که خودکامۀ بی باک، برخالف مردم، واقعیت را به رنگ 

ی بیند.  دکتاتورها وقتی به خود می آیند که همه چیز زیر پای شان ریزش کرده دیگری م
از همتایان خود  -قذافی را می گویم –وسیلی واقعیت به صورت شان خورده است. این یکی 

عجیب تر بود. تفنگداران وقتی به سوی دهانۀ لولۀ کانال زیرجاده ای میان  شهرسرت 
گمشده را بازشناسند، سرهنگ نالش کنان دست باال برد  ومصراته شانه خم کردند تا مدعی

 وگفت:
 فرزندانم، مرا می شناسید؟ من قذافی هستم... رهبرشما!

را که از فرط ستم اهل وبیت خودش  ناراضی، خشمگین وبه جان رسیده  مردی که مردم
 خطاب کرده« موش های ترسو»درخون شناور بودند تا دست خود را به یخن وی برسانند، 

بود. بولعجبی روزگار را نگر که روزی رسید که خود از ترس آنان درمجرای فاضالب 
پنهان شده بود. از زمین وآسمان برسرلیبی آتش وویرانی می بارید اما مثل این که سرهنگ 

هنوز ازپنداشت های علیل خود تغذیه می کرد واحساس رهبربودن را از دست نداده بود. 
پوره بود، انجام داده بود. برای فراراز غلیان نامریی خواهش چهل ودوسال هرچه ازدستش 

های نامشخص وسمج زندگی دربطن قدرت، زنان وفرزندان وتملق گویان گرد می آورد تا 
طرح موتری را برایش آماده کنند که درجهان هرگزتولید نشده است. سرانجام طرح ماهی 

سفارش می کند که فقط همین یکی،  مانندی به مزاجش خوش می آید وبه کارخانۀ موترسازی
 تولید کند. -سلطان افریقا -نه بیشتر را برای سرهنگ

تکبرومانور وقیافه گیری قذافی یک چند او را به سمبول نجات دراذهان جهان عرب 
ومسلمان مبدل کرد. مگربه مرور، عفریت خودسری وبی باکی های عجیب وغریبی را 

وبم برای مبارزان ایرلند شمالی آشکارا سخن راند؛ سپس برمسند خرد نشانید. ازدادن اسلحه 
دربازی های گیج کننده انگلیس ها پا عقب کشید و ناگزیر شد ازجیب مردم لیبیا به خاطر 

چنین خبط علنی خویش میلیارد ها پوند غرامت بپردازد. زمامداران افریقا وعرب را 
انید که بی هیچ برنامه یی، اززهرچشمش بی نصیب نمی گذاشت وحتی کار را به جایی کش

 نامید.  « شورای وحشت»درمحضررهبران جهان، شورای امنیت ملل متحد را 
خیال غرق کردن کشتی حامل هزاران یهود را که به مقصد اسرائیل  4937باری درسال 

درحرکت بود، به سرش زد. انورالسادات رئیس جمهور پیشین مصراو را ازین کار 
خواند ورونالد ریگان از وی به نام « صددرصد روانی»او را فردی بازداشت. انورالسادات 

ضد واقعیت بود وبلند پروازی هایش را هیچ گاه ، یاد کرد. قذافی خیالپرداز« سگ دیوانه»
نتوانست به دورازماجراجویی های فردی، ازدل فرصت های منطقی درعالم سیاست متولد 

 کند. 
الق عقوبت تاریخ درمنطقه به رقص افتاده است. به نظرمی رسد که ازچندی به این سو، ش

رانش های اجتماعی درکشورها صرفًا درلیبیا متوقف نمی شود. دکتاتورها ازعشوه افتاده اند 
ومی دانند که گورکنان شان، دراصل عوامل خارجی نیستند؛ مردم اند. این ها با مردم طرف 

زوروضرب مردم مجهزاست، راه  اند. هرگاه امریکا وغرب احساس می کردند که قذافی با
خود را درمسیردیگری صاف می کردند. ویژگی روزگار ما این است که غرب کمین می 

گیرد که دست مردمان کدام کشوربریخن فرعون هایی ازجنس خود شان دراز می شود؛ آن 
 گاه به حرکت درمی آید. ازین پس دکتاتور را مرده می خواهند. نیاز زمان به گونه یی نیست

 که تا بت های تک شخصیتی باز به منبربرسند ومصدع اعصاب شوند.



 
وقتی قذافی به دام افتاد و لگد کوب گشت، روزنامه ها راحت نوشتند: قذافی زندگی شاهانه 

 داشت اما مثل سگ جان سپرد.
قدرتمندان خود محور روحیات خنده آوری دارند. درهرحال به چیزی واهی امید می بندند. 

می اندیشم که قذافی ازهمۀ مال دنیا، چرا فقط همان تفنگچۀ طالیی را با خود  من به این
برداشته بود؟ توجیه به کمربستن تفنگچه طالیی مگرنه این بود که دربدترین لحظات 

خطربازداشت، میله آن را به گیج گاه خود بگذارد ومردانه ماشه را فشار دهد؟ یادم می آید 
 به جهان گفته بود: او جرئت خود کشی ندارد!که یکی ازمقامات سابق لیبی 

آن که تدبیرآن نداشت که فرصت شناسد وتفنگچه اش را مدیریت کند، او را مدیریت افریقا 
 وجهان اسالم به کارنیاید. تفنگچه طالیی، آخرین میراث سرهنگ بود که از او جدا شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سه گلوله برای پادشاه

 ا  کشت.جوانی که نادر شاه ر

روزی است که یک قلب جوان، بریک قلب ساخته شده از سنگ عقرب  شانزده تاریخ
نوجوانی آهنین اراده، نادرخان، آن مستبد آهنین را به   4747سال وسیاهی، پیروز شد. در 

زیرخاک فرستاد. به قول مرحوم غالم محمد غبار، تفنگچۀ عبدالخالق هزاره، زندانیان مبارز 
ودیگرشکنجه گاه های دورۀ نادرخان را از مرگ مسلم نجات بخشید. پدیده  «سراتی موتی»در

یی اسرارآمیز واستثنایی به نام عبدالخالق محصول تجربۀ تاریخی استبداد درافغانستان بود که 
مانند دردی پیچان وبی پایان به طورمزمن همچنان حداقل به شکل ذهنی، تا هنوز ادامه یافته 

 است.

اثری مکتوب برجا نمانده است اما ایشان با سه گلولۀ تفنگچه، نفس تاریخ،  ازعبدالخالق هیچ
اوضاع سیاسی، فلسفۀ فکری ودالوری بی بدیل خود درآن سن نوجوانی را برای همیشه 

درذهن نسل های پس ازخود تشریح ومرقوم کرده است. ازین جهت، نام آن جوهرۀ بی تاب 
 ی، از جا کنده است.پایمردی وایثار، همیشه مرا ازلحاظ روان

شانزده سال داشتم. درآن آوان با تجاوز ارتش شوروی به افغانستان،  4713دراواخر سال 
قیام  -سوم حوت یک هفته قبل از خیزشحالت تب آلودی بر روان مردم مستولی گشته بود. 

م( به منزل یکی از هم فکران ) که لزومًا به نام ن، ج ازوی نام می بر -سراسری مردم کابل
را تحویل بگیرم، درقفسه کتاب اتاقک میزبان « شب نامه»رفتم تا نسخه های دست نویش 

بود. « افغانستان درمسیرتاریخ»صفی از کتاب ها چیده شده بودند که درآن میان یکی هم 



دوست من گفت که این جا اتاق مطالعه پدرش است. دربارۀ کتاب غبار چیزهایی جسته و کنده 
 زبان بزرگتر ها چیزهایی شنیده بودم. درمحافل مخفی از 

با تالش زیاد و التماس توانستم کتاب را برای یک ماه برای مطالعه  4719دراواسط سال 
بگیرم. پدرآقای ن، ج خیلی سخت گیر بود وخصوصًا حاضر به دادن کتاب غبار نبود. 

دست مردم افتاده و استدالل ایشان این بود که کتاب مذکور درزمان ظاهرشاه فقط چند نسخه به 
ازپدر آقای ن، ج « چشم سفیدی»متباقی ضبط شده است. کتاب را تقریبًا به قول معروف با 

گرفتم که خوانش آن درمجموع مغزم را چپه کرد ومرا نسبت به هرحادثۀ تاریخی بدبین 
ساخت. یک ماه بعد که کتاب را به صاحبش تحویل می دادم، مختصرصحبتی هم ازین سو و 

که « جنبش انقالبی»به میان آمد. میزبان من آدم نسبتًا سرسفیدی بود از سرسلسله های آن سو 
ها یاد می شدند. قدرت کالمش، بس جاذب وانگیزنده بود. او درک می کرد « شعله یی»به نام 

می رسید اما جالب این « نهضت اسالمی»که نسب اعتقادات من بنا به عالیق خانوادگی، به 
برضد دولت کارمل را همراه با پسرش یک جا می نوشتیم « شب نامه» جا بود که اوراق

ودرشهرپخش می کردیم! اصاًل درآن روزها، همه گروه ها یکدیگر شان را می شناختند. همه 
چیز ازحالت اختفا بیرون شده بود. درهرحال، آن مرد محترم درس خوانده و مهذبی بود وبه 

 من ارج می نهاد. 

زبان ایشان فهمیدم که غالم محمدغبار کتاب دیگری هم درشرایط مخفی برای نخستین بار از
ودربدری نوشته است. او گفت که شرح کشته شدن نادرخان پدرظاهرخان نیز درهمان کتاب 
است. این یک موضوع وسوسه انگیز برای من بود. اطالعات من درباره قتل نادرشاه تیره 

بود که فقط تشنگی مرا برای دانستن اصل  وتار و درمجموع یک رشته مسموعات غیرمکتوب
جریان دامن زده بود. کل دارایی ذهنی من گپ هایی بود که پسرخاله ام به من گفته بود و 

 اززبان محب علی هم صنفی ام شنیده بودم که او بالنوبه از پدرش شنیده بود.

 ا کشته است؟سوال اساسی برای من این بود که یک کسی که هم سن من بوده چطور پادشاه ر

این واقعه درباورمن از عقل به دوربود! از میزبان پرسیدم که آیا دربارۀ قاتل نادرخان چیزی 
 می داند؟

 داده اند.« تغییر»او بی درنگ گفت: این یک رازاست. همه چیز را 

 سپس ادامه داد: گفته می شود که غباردرکتاب مخفی خود، موضوع را شرح داده است.

نمی دانست. دوماه بعد زندانی شدم. درماه ششم زندان درپلچرخی با کسی هم ایشان چیززیادی 
اتاق بودم که قاضی ضیاء هزاره نام داشت. ایشان ازسرحلقه های سازمان آزادی بخش مردم 

افغانستان ) ساما( به رهبری شادروان عبدالمجید کلکانی بود. قاضی ضیاء آدمی خود دار، 
وپاهایش دراثرشکنجه متالشی شده بود، اما برای این که متعارف ورازناک بود. دست ها 

جوانی مثل من روحیه خود را نبازد، صاف وساده حکایت می کرد که از زینه های منزل 
سوم غلتیده است وفشارش هم پائین بود وکه درنتیجه دست ها وپاهایش زخمی شده است. او 

 ا شدیم، به من طورسربسته گفت:منزل سوم بالک اول با هم یکج 33درروز اول که دراتاق 

 هرکسی درین جا اعتراف کند، هیچ زندانی حاضر نمی شود با وی دوریک دسترخوان بنشیند!

روزی ازوی دربارۀ قاتل نادرخان سوال کردم. اوگفت: همه چیز درباره عبدالخالق هزاره از 
 طرف دولت به دروغ نوشته شده. 

ودرهرکشور وجود داشته. اما کشنده یی که تا  اوگفت: کشندۀ پادشاهان درعصر عصر وزمان
 آخر دست به مقاومت می زند، فقط از عبدالخالق هزاره دیده شده است.



قاضی ضیاء گفت: مقاومت سه عامل دارد. اعتقاد، لجاجت شخصی ومجبوریت ناشی ازبی 
از  اطالعی. مقاومت عبدالخالق از جنس اول بود. اما من اطالع زیادی ندارم. پرسیدم: پس

روی چه می گویید که منشاء مقاومت عبدالخالق، عنصراعتقاد بود. قاضی گفت: برای این که 
کشتن یک پادشاه کاریک شخص آماتورنمی تواند باشد ومقاومت زیرشکنجه نیز کار مبارزین 

آماتور نیست. لجاجت شخصی وکینه توزی نوجوان شانزده ساله نیز نمی تواند یک دستگاه 
 عقب راز نگهدارد.استبدادی را در

بیست وپنج سال بعد که من «. یک رازاست»قاضی ضیاء هم به این باور بود که عبدالخالق  
هنوز عقب دروازه یک » را نوشتم، درمقدمه کتاب آوردم که « عبدالخالق»نمایشنامه 

 «رازناگشوده ایستاده ام.

فقط یاد آورمی شوم که شرح این گوشۀ صحبت های من با قاضی ضیاء را به آینده می گذارم. 
قاضی ضیاء زیرشکنجه های هولناک، روح بلند خود را نشان داد وسرانجام درحالی که 

را به گردن دیگریاران خویش نیانداخت، حکومت کارمل درکمال نامردی او « حلقه مصیبت»
 را تیرباران کرد.

ی کردند، نیز مرا یار« عبدالخالق»شماری ازنویسندگان وروشنفکران هزاره که درنوشتن 
درخصوص اسرارسیاسی و انگیزش عبدالخالق به عنوان شکننده حلقه اصلی زنجیرطلسم 

استبداد به این نکته اشاره می کنند که عبدالخالق تا حد زیادی نمادی زنده ازیک جرقۀ واکنش 
که تاریخی مظلومیت تباری بوده است. برداشت مسلط من هم تا اندازۀ زیادی همین است 

ی انگیزشی پدید آیی عبدالخالق، منشاء ضدحملۀ ایشان برای شکستن بت استبداد بوده خشت بنا
انجام دادم و از زبان آن ها شرح  برخی آگاهاناما با توجه به مصاحبه های متعدد که با است، 

وضعیت سیاسی واجتماعی آن زمان را شنیدم، وسپس آثار وخاطره گویی های شخصیت های 
م، احساس می کنم چیزی باالتر از واکنش ناشی ازمظلومیت تباری آن زمان را مرور کرد

 درشخصیت  وروح عبدالخالق وجود داشته است.

 درین ارتباط چند دلیل دارم:

درکابل انتشاریافت، روزی با « عبدالخالق»بعد ازآن که نمایشنامه  4733مورد اول: درسال
ار داشتم. او گفت: شما درکتاب سخنگوی پیشین ریاست امنیت ملی دید« انصاری»جناب سعید

یاد کرده و اشاره داده اید که تفنگچه یی را که « سیدکبیرآغا»خود از شخصی به نام 
 عبدالخالق با آن، نادرشاه را از پا درآورد، همان فرد به او داده بود. 

 انصاری افزود: شما آیا دربارۀ سیدکبیرآغا چیز بیشتری می دانید؟

جریان مصاحبه ها وپی جویی های دیرمدت، نتیجه گرفته ام که جواب دادم: خیر، من در
داشته است، با عبدالخالق « دارالوکاله»شخصی به نام سیدکبیرآغا که دربازار شاهی کابل 

 ازنزدیک می شناخته و تفنگچه را همان شخص به عبدالخالق داده بود. انصاری تایید کرد:

زفعاالن ضد استبداد نادرخان بود وسال های درست است. من پسرسید کبیرآغا هستم! پدرم ا
سال را درزندان های هاشم خان با پریشانی ودربدری به سر برد. ازپدرم یک کتاب خاطره 

دست نویس باقی مانده است که تمام زندگی و مصایب خود را درآن شرح داده و ازجمله 
داده، نیز جز به جز قضیه یی را که چه گونه تفنگچه را دراختیار عبدالخالق هزاره قرار

 نوشته است. 

انصاری کاغذ پاره های نسبتًا زرد شده یی را آورد و پیش نظرم گذاشت. دست نویس 
سیدکبیرآغا ظاهرًا درکتابچه یی سفید مرقوم نشده بود. این دست نویس دراصل کتابی بوده 

د. ازجناب است اما نویسنده درحاشیۀ های سفید کتاب، افکاروسرنوشت خود را شرح داده بو
انصاری خواستم که صفحات مربوط به شرح رابطه سیدکبیرآغا و عبدالخالق را دراختیار من 

 قرار بدهد. انصاری گفت: 



چون بخش زیاد این خاطرات به مسایل خانوادگی ما ربط دارد، درآینده صفحات مربوط به 
ر تان قرار می دهم. حوادثی را که شما می خواهید ازبدنۀ کتاب کهنه جدا می کنم و دراختیا

اما ایشان به وعدۀ خود وفا نکرد. درآن دست نویس، نویسنده چند بار از عبدالخالق وشناختش 
و خطوط رنگ رفته وریز آن اجازه نمی دادکه من درهمان لحظات  با وی یاد آور شده بود

 گذرنده، خط تازه یی از ارتباط وحوادث را تشخیص کنم.

د که عبدالخالق با شبکه های ضد رژیم نادرخان رابطه داشت این اسرارتازه نشان می دهن
ودرمیان آنان ازجایگاهی قوی ومعتبر برخوردار بود. اقدام عبدالخالق بدون فیصلۀ یک جمع، 

بدون اجندای سیاسی وبدون یک جریان ریشه دار اجتماعی وروشنفکری صورت نگرفته 
 است.

عقبۀ گسترده وعمیق داشت. پدرش موال  مورد دوم: عبدالخالق از نظر خط فکری وسیاسی،
داد، مردی هوشمند و پیشرو بود وبا چند زبان خارجی می توانست صحبت کند. وی سپه 

ساالر غالم نبی خان چرخی را درسفرهای متعدد به اروپا همراهی می کرد وازرویداد های 
ماندهی روابط وقضایای مهم آگاهی می داشت. او محرم رازسپه ساالربود و ازدیدارها وساز

سیاسی جدید به رهبری امان اهلل خان کاماًل مطلع بود. سپه ساالر درواقع بازوی نظامی امان 
اهلل خان دربازگشت احتمالی ومجدد شان به قدرت بود. موال داد درطی تماس های نزدیکش با 

بت شخصیت های برجسته، نسبت به خاندان نادرشدیدًا مظنون بود وحتی درخارج ازکشور، نس
 به نادرخان درشتی کرده بود.

اندکی پس از روی کارآمدن نادرخان، نبی خان هم به کابل بازگشت و همه روزه به  
طورعلنی با مخالفان نادردرکوچه اندرابی دیدن می کرد. افراد مخفی نادر خبرمی آورند که 

آیند ومی  سفرۀ بزرگ درسالن پذیرایی برادران چرخی همیشه پهن است ومردم دسته دسته می
روند. عبدالخالق خود درصحنه حضور می داشت وازتمام جریان مطلع می بود. درشرایط 

ووادید های چرخی ها،  خفقان، گردش آوازه ها کار حقایق را به سرمی رسانند. ازهمان دید
 ل می گشتند. اما کسی نمی دانستآوازه های گرم دربارۀ بازگشت امان اهلل دهان به دهان منتق

و نبی خان وخاندانش را چنان  آوردوارد مه چیز را تحت نظرداشت وضربه را ناگهانی نادره
سریع وغافلگیرانه تارومار کرد که مجال هیچ حرکتی باقی نماند. هجده تن ازخانوادۀ چرخی 

 ها اعدام شدند.

شوک ناشی ازین حادثه وتراژدی قتل نبی خان وحبس جمیع اعضای خاندان چرخی ها، 
ا دربحران عمیق روانی فرو برد. عبدالخالق جوانی خون گرم، باهوش وازلحاظ عبدالخالق ر

جهت ازبابت سقوط امان اهلل خان متأثربود. یکی این که  بدنی به حدکافی سرحال بود. اوازدو
امان اهلل قوم هزاره را ازحالت محکومیت میراثی عبدالرحمن وحبیب اهلل به درآورد؛ دوم این 

یافته بود که بالطبع ازهواداران سرشناس امان اهلل خان به حساب می  که وی درمحیط پرورش
رفتند. دریک چنین اوضاع، اخباری ازدربار به بیرون درزمی کرد که نشان می داد، نادرخان 

 هم خواهد رسید. « هزاره جات»، به حساب حوزۀ «شمالی»پس ازیکسره کردن عصیان های 

ه نشین، کماکان به عنوان نیروی زنده ومسلح که تا نادر می دانست که ساکنان مناطق هزار
آخرین لحظه ازسوی حکومت حبیب اهلل کلکانی رام نشده و با امان اهلل خان دربازگشت دوباره 

به سلطنت فداکاری ها کرده بودند، درواقع یک بسترخطر برای حکومت جدید بود. سرکوب 
عالوه برآن، عبدالخالق با دیدن دگربارۀ هزاره جات آرام آرام دردستور کارمی گرفت. 

وتنها شده بود. همساالن جوان چرخی ها  سرنوشت دردناک چرخی ها ازنظرعاطفی منفجر
که با وی یک جا بزرگ شده بودند وشنیدن داستان های تلخ آنان، بس طاقت شکن بود. انهدام 

هضت امانی خاندان چرخی ها، مرکزامیدهای امان اهلل ونهضت امانی را درهم شکست؛ اما ن
 از دیدگاه فکری وسیاسی همچنان درمیان مردم زنده بود. 

یک نقشۀ بزرگ را بدون فهم تاریخی وداشتن پشتوانه قوی  حرکت عبدالخالق در اجرای
« فرد»وزیرزمینی ازنظرسیاسی نمی توان تصورکرد. عبدالخالق درانجام مأموریت تاریخی، 



بی خانم جنرال جیالنی خان چرخی نقش معنوی  نبود، جریان زیرزمینی بود که درآن، شاه بی
 داشت. 

مرتبط با دسته های نخبه گان با نفوذ هوادار  -مامایش –عطامحمدخانو -پدر –موالداد خان 
ضد انگیس، جزو حرکت زیرزمینی بودند. رابطۀ ممتد حلقات به ظاهرازهم گسسته و 

زمینی خبرمی دهد که مشارکت سیدکبیرآغا به این برنامه، ازیک مقاومت سیاسی زیر
عبدالخالق را برای انجام نقشۀ تاریخی مناسب تشخیص داده بودند. درین جا یک پرسش 

 احتیاط آمیز وجود دارد: 

اگرنقشۀ امانیست ها این چنین سنجیده شده می بود، چرا خانوادۀ عبدالخالق قباًل برای نجات 
ید نشده بودند؟ با توجه به جان شان درصورت ناکامی وافشای پالن، قباًل ازکابل ناپد

نسبتًا پررنگ جوانی که درکرکترعبدالخالق مشاهده می شد، « عصبانیت»خونگرمی ونوعی 
می توان احتمال داد که اقدام به چنین کاری، بیشتر نتیجۀ اراده گرایی وابتکار شخصی ایشان 

پیش هنگام سبب عملیات برای کشتن نادربوده باشد و رویداد « زودهنگام»برای عملی کردن 
دلیل این برعمل انجام شده قرار بگیرند. شده باشد که حلقات زیرزمینی درپایتخت ناگاه دربرا

احتمال آن است که اساسًا هیچ کسی نتوانسته بود به درستی تعین ویا پیش گویی کند که 
هد عبدالخالق درآن احوال نفس گیرواختناق، دقیقًا چه وقت، درکجا وچه گونه خودش را خوا

توانست به پادشاه برساند. می توان توجیه کرد که جریان مخفی ضد نادر، پس ازقتل نبی خان 
چرخی، روی این برنامه که پس ازین چه باید کرد، مشورت هایی را انجام داده بود، مگرقبل 

ازآن که مشورت ها درخصوص اصدارفیصلۀ نهایی به اجماع برسد، عبدالخالق ازلحاظ 
ام مأموریت، آماده شده و به حرکت افتاده بود. وی در دوبار نخست نتوانست روانی، برای انج

خودش را به پادشاه برساند. دردورسوم، به طورتصادفی متوجه شد که می تواند نقشه خود را 
 عملی کند. 

 مورد سوم: 

مقاومت اسطوره یی عبدالخالق هزاره زیرفشارهای دهشت ناک، نه این که نقطۀ عطف انگیزۀ 
ه دار وقویًا سیاسی بود، بل درتاریخ افغانستان درنوع خود بی همتا ودرس آموز بوده ریش

وپرادعا، « بزن بهادر»است. من درآوان نوجوانی، خود شاهد بوده ام که افراد به اصطالح 
خردوخمیرشده و حتی به  ،چه گونه سهل وصریح زیرفشار بدنی وعذاب روانی کوتاه مدت

عیت، اعضای خانوادۀ شان را به عنوان شریک جرم برای بازجویان گونه خالف یا مطابق واق
« میذوف ومردنی»معرفی می کردند. اما برخی زندانی های الغراندام وبه قول بازجویان، 

که روح وروان شان با تعهد وپیمان سیاسی مجهز بود، بازجویان ددمنش را به گریه می 
ا خود برد اما برای نسل های مبارزی که نشاندند. عبدالخالق رازهای عبرت انگیزی را ب

 برای رسیدن به عصری برای عدالت می رزمند، حقیقت جاودانی ودرخشانی را به یادگار
نکات مطرح شده دراجمال کنونی، به هیچ روی درنشان دادن سیمای عبدالخالق   گذاشته است.

ق را با مالحظه بسنده نیست واحساس می کنم هنوز هم برخی سخن گفتن دربارۀ عبدالخال
کاری هایی که عمدتًا از دوره های استبداد به میراث مانده است، به طورناگفته درنظرمی 

برمحافظه  می دهد. عبدالخالق در اوایل قرن بیستگیرند. مالحظه کاری چیزی را تغییرن
 کاری های اهانت آمیز با خون خود خط بطالن کشیده است.

 

 

 

 

 نادرخان به کجا کشید؟ رنوشت برادر عبدالخالق قاتلس

 



غ های دیرینه، سربرمی درو مای جوان برومندی از ته خاکستردرنمایشنامه عبدالخالق سی

درسینه دارد. من هنوز تقریبًا درچنگال اشباح رمزو راز های نهفته  رازی بزرگ آورد که

سال ها سعی کردم لحاف شوم  بل توصیف، قرار دارم. درسرشت وجان آن انسان غیرقا

درشناخت  را پاره کنم، اما احساس می کنمریف وکتمان حقایق از روی کارنامه های او تح

 .و عقب دروازه اسرارایستاده ام اندرخم یک کوچه ام آن جان شیفته، هنوز

این کتاب ازسوی نسل نومردم هزاره مورد توجه قرارگرفت اما به جزیکی دوتن، 

بدین که علتش را ندانسته ام.  یار کردنددرباره آن خاموشی اخت روشنفکران هزاره تمامی

باورم که اقدام عبدالخالق درشکستن بت نادرخان درذات خویش یک واکنش مشروع مردمی 

تعلق دارد نه به یک قوم و خانوادۀ بشریت عدالتخواه  افغانستان بود. وی ازنظر من به

. من وقوف خاص. با آن هم سکوت چهره های روشنفکر قوم هزاره مایۀ سوال جدی است

دارد وبرپایه مصلحت های نه  رنگ سیاسی دارم که خاموشی تحصیل یافته های هزاره،

یکی از اشتباهات بزرگ آنان درین مقطع زمان به شمار می  ،ن مفید استوار است. اینچندا

اگردرزمینه شفاف سازی  پس ازطالبان اند وفکر می کنند رود. اکثرآنان مأموران حکومت

 .ند، ممکن است نظر طیف پشتون درحکومت نسبت به آنان کم رنگ شودتاریخ کاری بکن

مقاومت تعیین کننده در جرقۀ  ،ی ناشی از اقدام عبدالخالقانفجار تاریخ باید مکرر کرد که

این را گفته باشم که اکثریت روشنفکران پشتون تبارقبل از  بود. مردمی برضد استبداد سنتی

ار روشنفکران) درقدم اول کشتاردونسل مشروطه خواه دیگران، نسبت به نقش مخرب و کشت

کمترصاحب نظرپشتون را  دارند. نظرمنفی که عمدتًا پشتون بودند( به وسیله حکومت نادری

کند. روشنفکران آگاه ازتاریخ مملکت چه پشتون و  دفاع دیده ام که ازکارنامه های نادرخان

یک بخشی ازمردم افغانستان به ویژه  چه غیرپشتون خوب می دانند که این نادرخان بود که

کرد و بخشی از بدنۀ اجتماعی آنان را به  اعدام بهترین اندیشمندان مبارز پشتون را

طورقصدی از بخش های دیگر مردم جدا نگهداشت وازتوسعه اقتصادی، فرهنگی ومشارکت 

 .آنان درامنیت واقتصاد افغانستان جلوگیری کرد

را هرگزنمی توان به شیوه دیروز نگاه کرد ویا اداره کرد. که افغانستان  استحال زمانی 

فقط یک داهیۀ حیاتی همچنان میان کلیه اقوام مشترک واجتناب ناپذیر است 

به هربهای ممکن است. اگرخدا ناخواسته این کشتی درزبردارد،  افغانستان حفظ وآن

) بدون تفکیک( به خواهیم شد. چنان که ازموج وآتش جنگ سه دهه، کلیه اقوام  غرق همه

 .خاک سیاه نشسته اند

 :گفتم ؛ب ابرازخرسندی کردنسبت به نگارش این کتا به استاد کریم خلیلی کهباری  

آثاربعدی  مایل هستم این نمایش درتیاتر اجرا شود.م. من این کتاب را درقالب نمایش نوشته ا

 .نمایش روی صحنه بیاید را هم درچهارچوب نمایش خواهم نوشت. لطفًا ترتیبی بدهید که این

 :ایشان لبخند زد وگفت

به دست آورده ام، دریک چشم  دراثر جهد وتالش سالیان طوالنی این سرمایه سیاسی را که

 برهم زدن برباد بدهم؟



بود. ایشان شاید راست می گویند و با توجه  محافظه کارانه البته پاسخ ایشان خیلی ظریف اما

چنین روحیه ت باشد. با این حال متوجه شدم این کار هنوز وقبه موقعیت موجود، شاید برای 

برتحصیل یافته ها، هنرمندان ونویسنده گان هزاره نیز کم وبیش مسلط باقی مانده است. باید 

 مشخص کنم که تاریخ قید محافظه کاری ومعامله را می زند. 

 – قاسم گذشتشدم. اما وقتی سر فشارروانی درنوشتن کتاب عبدالخالق بارها دستخوش 

را درزندان ارگ ازالی خاطرات مرحوم مغفور جناب   -برادرعبدالخالق

مطالعه کردم، چنان حس انزجار برمن مستولی گشت که نوشتنش  عبدالصبورغفوری محترم

آسان نیست. می خواستم مدارک دیگری برای یک نمایش سه پرده ای دست وپا کنم. ولی 

مرحوم غفوری درباره قاسم را درین یادداشت ها  تصمیم گرفتم که اگراصل نوشته جناب

 .بگنجانم، حق مطلب ادا می شود

سرگذشت  ادا شده تلقی می کنم. نقل بخش ویژه یی تیب، مسئولیت خود را تا اندازهبدین تر

تاریخ کشورخالی از جاذبه نخواهد  تدوین دوباره مسلمًآ برای ارباب سیاست وهوادارن قاسم

، های نادرخان وهاشم سپری کرد ود بیش ازده سال را درزندانبود. جناب غفوری که خ

خاطرات خود را با امانت داری شگفت انگیزی مرقوم داشته است. برای اطالع خوانندگان 

"سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان عرض کنم که کتاب جناب مرحوم غفوری تحت عنوان

تابخانه آرش و اهتمام نویسنده و درشهر پشاور به همت ک 4733احتمااًل درسال  قلعۀ ارگ"

حلیه چاپ دربرکرده واکنون نسخه های آن  -جناب محمدنصیرمهرین -پژوهش کارگران ارج

  . نایاب شده است

 

 :این هم خاطره مرحوم غفوری

 یك چهرهء آشنا

دیروز به قدم زدن درصحن حویلی بزرگ زندان مشغول بودم و به روزگارسیاه خود فکر 

مقابل می شدم، احوال پرسی نموده می گذشتم. وقتی که  هوسین شناسا کمی کردم و با محب

با یک نوجوان الغر اندام که رنگ به چهره نداشت و به  ،می خواستم داخل زندان شوم

نهایت ضعیف ونحیف بود، مقابل شدم. چهره زرد او گواهی می داد که به کدام مرض مبتال 

نه اش شرنگ شرنگ یکنواخت داشت. به مقابل زوال است. آهسته آهسته راه می رفت وآواز

 :من ایستاده وسالم داد وبا آواز بسیار ضعیف گفت

 خودت صبور جان هستي؟

 .گفتم، بلي آغا من شما را نشناختم

 .آهسته گفت: ما و شما كوچه گی هستیم، خانه ما هم در اندرابي بود

ود كه من در ارگ بندی و از گفتم: بلي خانه ما در اندرابي است مگر تقریبًا نه سال مي ش

 .خانه و كوچه خود هیچ خبر ندارم

 .گفت: بلي وقتي كه شما بندی شدید من هفت هشت ساله بودم. شما مرا نشناختید



 .گفتم: ني آقا نشناختم

 .گفت: من برادر عبدالخالق استم. خانهء ما پهلوي خانه نعیم جان و اعظم جان بود

 .گفتم: شناختم پوره شناختم

ن وقت این پسر مریض و معیوب گریه را سر داد و آنقدر گریه كرد كه من بي طاقت در ای

  شدم، من هم تا توانستم به احوال و سر

كه از انظار مخفي تر بود نشستیم، قدری  یی ن خانواده بدبخت گریستم. در گوشهنوشت ای

كرد. من به  هق هق زدن او ساكت شد. اشك خود را با دستار كهنه ای كه در سر داشت پاك

 :او تسلي دادم و گفتم

برادر جان در دنیا این نوع حوادث بسیار پیش مي شود. هیچ گمان نمي رفت كه برادرت 

مرتكب این عمل گردد و كشته شود، پدر و كاكایت هم كشته شوند، حتي مامایت هم غرغره 

دان منحوس گردد و تو به این خواري، به این سن، به این مریضي و ناتواني در چنین زن

 .محبوس شوی

بیچاره اظهار داشت كه بلي قسمت و نصیب همین بود، مادر و خواهر ریزه ام در بندي خانه 

زنانه بودم مگر تقریبًا یك سال مي شود كه مرا به نسبت  زنانه فوت شدند؛ من در بندي خانه

تب مي كنم، این كه گفتند جوان شده به این زندان آوردند، مگر بسیار مریض هستم، همیشه 

شب ها تا صبح از شدت تب و سرفه خواب ندارم، عالوه بر آن بندی ها و لچك ها هم شب 

 . مرا آزار مي دهند و باعث لت و كوب و اذیتم مي شوند

 :این اظهارات مرا خیلي متأثر ساخت. گفتم

 به كجا اتاق داري؟

ند وقت پیشتر خالص شد گفت: اطاق ندارم در دهلیز خواب مي كنم، یك نفر از بندي ها كه چ

 .بستره كهنه اش را به من خیرات داد كه لحاف آن بسیار نازك است و شب خنك مي خورم

 :گفتم: نان برایت مي دهند؟ گفت

دو نان پاوی برایم مي دهند و بعضي از بندي ها طور خیرات چای و بوره و كدام ذره 

ه مال صاحب مسجد كه در شوربا و یگان روپیه نقد مي دهند. خیر به هر صورت اگر ب

همین دهلیز است شما بگوئید كه مرا در پهلوی خود جاي دهد و مردم لچك را نگذارند كه 

آزارم بدهند بسیار خوش مي شوم. در این جا هیچ كس ترحم نمي كند و مي گویند كه برادر 

م قاتل است هر كس از من مي گریزد. شما به لحاظ خدا و به پاس كوچه گی بودن بمن رح

 .كنید، رحم كنید

بیانات قاسم بیچاره طفلك مریض و مأیوس مثل آتش سراپاي وجودم را سوخت، یك تا نوت 

و گفتم من از هیچ گونه كمك محض اهلل با تو دریغ نمي  ده افغانیگی در جیبم بود، برایش دادم

 كنم. 

ك مسجد باش بیچاره بسیار خوشحال شد و پول را در جیب خود گذاشت. گفتم تو برو در نزدی

 .من مي آیم. بیچاره آهسته آهسته روان شد مثلی كه تب كرده بود و مي لرزید



در دهلیز بزرگ زندان یك حصه را كه سه در شش متر مي شود، به نام مسجد تخصیص 

سی سانتی متر احاطه كرده یك نفر مال كه اصاًل  داده اند، اطراف آن را یك دیوار به بلندی

ن است و به كدام كیفیت بندی شده امامت مي كند. محبوسین نماز های از مردم فرزه كوهدام

پنجگانه را به امامت او ادا می كنند. من او را می شناسم شخص خوب است. این مسجد در 

منزل تحتانی محبس واقع شده و ما در منزل فوقاني اطاق داریم. آهسته آهسته آمدم. نزدیك 

ته و یك تعداد محبوسین براي ادای نماز آمده اند. بعد شام است، قاسم هم در گوشه مسجد نشس

از ادای نماز با جناب مال صاحب عثمان خان مذاكره كردم و گناهی را كه از این وضع واقع 

 .مي شود تذكر دادم

مال صاحب كه شخص دانسته و محترم است قبول كرد. در عین حال اظهار نمودند كه اگر 

به شفاخانه  ؛از جانب دیگر پوشاك و لحاف ندارد و این پسر به مرض سخت گرفتار است

 .محبس نقل داده شود و در آن جا تحت تداوی گرفته شود بهتر است

من نظریه مال صاحب را پسندیدم و گفتم كه بستری ساختن یك مریض در شفاخانه محبس 

 .است و مریضان بسیار اند بسیار مشكل است زیرا كه بستر كم

شما كرنیل نجم الدین خان را كه رفیق مدیر محبس و در عین حال مال صاحب گفت كه اگر 

وعده و وعید بدهید ممكن است كه بیچاره را داخل  نگران شفاخانه مي باشد ببینید و كدام

شفاخانه كنند. من گفتهء مال صاحب را قبول كردم و مال صاحب بستره قاسم را در مسجد 

انه مي شود در همین جا خواب شود، شما از آورد و گفت تا وقتی كه این پسر داخل شفاخ

 .طرف او به كلی خاطر جمع باشید، من او را مثل اوالد خود نگهداري مي كنم

من از طرف شب به اطاق كرنیل نجم الدین خان رفتم. كرنیل كه یك جوان باال بلند، قوی 

با او صحبت  بسیار لطف و پذیرائي كرد. چند دقیقه. هیكل و سیاه چرده و جوان طبیعت است

كردم، مسجدی خان مالزم میر هاشم آقا وزیر مالیه مرحوم كه در توقیف خانه با من مهرباني 

هم اطاق كرنیل مي باشد، از آمدن من تعجب كرد. گفتم من یك خواهش اخالقي از  ؛داشت

 .كرنیل صاحب دارم

نید، هر كرنیل در حالی كه هر دو دست ها را باالی چشم هاي خود گذاشت، گفت امر ك

 .كاري كه از دست من پوره باشد، اجرا مي كنم

اما یك نفر درین زندان  ؛گفتم برادر البته به شما معلوم است كه من كدام كار شخصي ندارم

گی و از جانب ه زندگي مي كند كه از یك طرف مسلول است و از جانب دیگر منفور هم

طرف شب در حالي كه از تب و دیگر برهنه صورت است، هیچ واسطه و وسیله ندارد. از 

چند نفر از همین محبوسین بي شرافت و هرزه به او تجاوز مي كنند، باالخره  ،خنك مي لرزد

آنقدر او را لت و كوب و اذیت مي نمایند كه ضعف مي نماید. از شرم و ترس صداي خود 

شود و از یك  را كشیده نمي تواند، اگر شما توجه كنید كه آن بیچاره در شفاخانه داخل بستر

طرف تحت تداوي گرفته شود و از جانب دیگر از حمله تجاوز اشخاص رذیل محفوظ گردد، 

 یك خدمت بزرگ به یك همنوع خود مي نمائید. 



 كرنیل پرسید: آن شخص كیست و از كجاست؟

گفتم از كابل است و قاسم نام دارد، برادرش گناه بزرگ كرده و این پسر كوچك به جرم آن 

 . ه است. برادرش عبدالخالق مشهور استمحبوس شد

كرنیل گفت: من به هر صورت كوشش مي كنم كه در اطاق كریم جان برادر عظیم جان كه 

یك بستره خالي بگذارم، شما فردا سید كبیر  ؛آن هم مسلول و در شفاخانه بستري مي باشد

نوشته كند. من فورًا خان داكتر شفاخانه را ببینید كه امر بستر شدن مریضی او را باالي ما 

او را داخل بستر مي كنم، غذا و بستر و دوای او را مراقبت مي كنم كه برایش بدهند. تشكر 

 .كردم و به اطاق آمدم

فردا صبح قاسم را گفتم كه در شفاخانه نزد داكتر كبیر خان حاضر شود و خودم پیشتر داكتر 

 .دبستر شدن مریض را بده را دیده و خواهش نمودم كه امر

 :داكتر گفت كه قطعًا بستر خالي نداریم. گفتم

در اطاق  ،به هر صورت شما نوشته كنید كه در صورتی كه بستر خالي باشد

 توبركلوزبستري شود. 

داكتر كه جوان شریف و نجیب است عنواني شفاخانه تحریر نمود كه در صورتي كه بستر 

شود، فورًا كاغذ را به كرنیل نجم عبدالقاسم مریض در اطاق توبركلوز بستري  ،خالي باشد

 . الدین خان دادم

كرنیل مریض را در اطاق كریم جان كه چند وقت است به مرض توبركلوز گرفتار و 

و صفا بستري كرد. لباس او را كشیده لباس  برده در یك بسترهء پاك ؛مریض شدید است

وایش را گرفت. كریم شفاخانه را به جانش نمود و قرار اصولي كه داشتند ترتیب غذا و د

جان مرا كه دید بیچاره احوال پرسي كرد و گفت وضع زندگي من بسیار خراب است، گمان 

نمي كنم كه این مرض خطرناك چند روز مهلتم بدهد. گفتم: انشا اهلل خوب مي شوید كریم 

 .جان )برادر عظیم جان( شما خود را از دست ندهید خداوند مهربان است

كه دانه هاي اشك از چشمانش جاري بود، گفت، برادر یقین كن مرگ كریم جان در حالي 

نمانده و نمي خواهم كه یك دقیقه به این شرایط زنده  نعمت بزرگ است. هیچ امید برایم باقي

 .بمانم، دعا كنید كه زود تر به این تكلیف خاتمه داده شود

ان برادر خود و قاسم جان گفتم برادر جان خداوند بخشنده و مهربان است تو به جرم عظیم ج

 .مصیبت گرفتار شده اید به جرم عبدالخالق برادرش به این

كریم جان گفت یقین كنید كه از روزي كه من از )سویدن( پس از تحصیل درشق تیلفون به 

خود را پوره دیده باشم. یقین دارم كه این بچه گك  كابل آمدم اگر یك شب عظیم جان برادر

از ارتكاب عمل برادرش بي خبر بوده مگر چیزي كه نصیب ما بود آن برادر عبدالخالق هم 

 .را باید بكشیم و صبر كنیم

من با آن ها در اثر تقاضاي كرنیل نجم الدین خان وداع كردم و گفتم كه اگر كدام مشكالت 

 . داشته باشید به كرنیل صاحب بگوئید



دیدم كه كریم جان  ؛خارج مي شدمقاسم كه بي غم شده بود بسیار دعا كرد، وقتي كه از اطاق 

و قاسم هر دوي شان گریه مي كنند. به هر حال همراي كرنیل از شفاخانه خارج شدم و به 

این حساب یك برهء مظلوم از چنگال و دندان هاي گرگان آدم صورت نجات یافت. وقتي كه 

شقاب نان مرا به اطاق آمدم ساعت یازده و نزدیك طعام چاشت بود، به حكیم آشپز گفتم كه ب

 .براي مال عثمان بدهید

به آن وضع اسف انگیز نهایت متاثر بودم،  ،راستی از مشاهده آن دو جوان نزدیك به مردن

 .من از صرف طعام عذر خواستم ،هر قدر تقاضا كردند ؛نان صرف نمودند رفقا

یك شما بعد از پیشین نزد مال صاحب رفته دست هاي او را بوسیدم و گفتم كه از نظریات ن

نفر اشخاص بداخالق بود و هر شب اذیت مي شد،  امروز یك نفر مظلوم كه به چنگ چند

صبح و  نجات یافت. او در گوشه شفاخانه آسوده شد. اكنون بسترهء گرم دارد و طعام مناسب

چاشت و شب برایش مي رسد، ادویه هم داكتر برایش مي دهد، این همه از اثر فكر و 

 .اوند به شما اجر بدهدرهنمائي شما بود، خد

همچنان به اطاق كرنیل نجم الدین خان رفتم. كرنیل اصاًل از میمنه است و از منصبداران 

محبوس و طرف اعتماد مدیر محبس سید كمال خان  سید حسین مي باشد و چند سال است كه

م شده است. و از او هم تشكر كردم. كرنیل گفت كوشش مي كنم كه زوالنه هاي كریم و قاس

 .كشیده شود و گفت از طرف غذا و دواي آن ها مطمئن باشید گفتم خدا اجر بدهد

 :یادداشت

 :کتاب شادروان غفوری زیرعنوان"حوادث تازه" چنین تحریرشده است 727سپس درصفحۀ 

ت قاسم واز حوادث تازه که درین روزها واقع شده یکی فوت کریم جان برادرعظیم جان وف" 

ست که هردوی شان درشفاخانه محبس فوت شده اند. جنازه های آن ها جان برادرعبدالخالق ا

 .به ذریعۀ چند نفر از محبوسین درحضیره زندانیان دفن شد

قابل یاد آوری است که کریم جان برادراستاد عظیم یکی ازجوانان دالور ساکن کابل بود که 

ارت را به قتل درسال های حاکمیت نادری ها معاون سفیرانگلیس وچند تن ازاعضای سف

 .رسانیده بود. روایت اعدام عظیم خان نیز درکتاب شادروان غفوری ذکرشده است
 
 
 
 

 .بلخ؛ عظمتی که دیریست فراموش گشته است                                      
 
 

گاهوارۀ هزاران سالۀ ارزش های چندین تمدن دربلخ باستان درهم شکسته وابهت دیداری 
ا گم کرده است. زمانی درین خطه، ساختارموزائیکی تمدن بودایی، وهویتی خود ر

هندواروپایی، یونانی باختری واسالم، بس حیرت افزا بوده؛ اما منزلت درخشان ارزش های 
 درهم آمیز، یکی پی دیگر، به خاک افتاده اند. 

قتی به اکنون پایتخت شکوهناک تمدن های کهن به خواب بی پایان فراموشی فرورفته است. و
درروستای ورشکستۀ بلخ به عزلت نشسته وخالی ازهرزیبایی واقتدار وارد شدم، سخنان 



عطاملک جوینی درخاطره ام زنده گشت: " درقرون پیشین، بلخ دربالد شرقی به مثابت مکه 
 بوده است درطرف غربی." التهابی سوزناک دررگ هایم جاری شد وزیرلب گفتم: 

 افتاده است؟سرزمین اهورایی به چه حال 
باورود به روستا های پرت ومحقر در گسترۀ بلخ دیرین ایام، گشتاراندیشمندانه به دور پنجاه 

وهشت آبده و بناهای هنوزگریزان ازچنگال زمان، سرگیجه می آورد. مجموعۀ تمدنی این 
دیار، اززمان چنگیز به بعد، درچندین نوبت تجربۀ مرارت بارانقطاع هویت وتاریخ را 

ذرانده است اما هنوزازخاک پشته های "باالحصارشهرسوختۀ بلخ"، گذر"سلطان ازسرگ
العلماء"، کشتارگاه " رابعه" نازنین دخت امیرخوش نام بلخ، "مسجدنصرپارسا" آن عارف 

بوی اصالت می  ،دلسوختۀ طریق نقشبندیه وده ها مکان فروخفته درخموشی سهمگین زمان
 تراود. 

دل وجان می گدازد تا  -موالنا جالل الدین محمد -واسرارگذرگاه کودکی خدای اسطوره 
درآسمان روح غلغله دراندازد. بقایای حزن انگیز"خانقاه سلطان العلماء" گویا هنوز دست 

دادخواهی را به سوی آسمان بلند نگهداشته است. فی البداهه روایت استاد زرین کوب 
 درمغزم حروفچینی می شود:

قتی با همساالنش برروی بام ها بازی می کرد وازروی بامی به " موالنا درزمان کودکی و
بامی دیگرمی جهید، درپاسخ به درخواست همساالن برای همراهی درین پریدن ها، می 

 گفت:
این کارگربه است؛ شما اگرمی توانید بربام عرش خیزبزنید؛ وخودش پس ازین سخن، برای 

درمی آید ومی گوید که مرا جماعتی لحظاتی ناپدید می شود وسپس بارنگ پریده نزد پ
 ازسبزقبایان گرداگرد جهان بگردانیدند."

درین فراموشگاه تاریخ، هنگامۀ رابعۀ سوخته جان )دخترکعب قزداری( از لونی دیگر است. 
رو درروی  -"مادرشعرپارسی" ازین که خدای سرنوشت، مقام ابدیش را درحمام کوچکش

فروتنانه و همچنان نیازمند  ،یرمراد پیشه، مقررداشتهمسجد به هم ریختۀ ابونصرپارسا آن پ
 خوابیده است. 

آن  -حارثکابوس سرگردان وقتی به دورآرامگاه بانوی فرهیختۀ پارسی سرا گام می زنم، 
با چشمان خشک وخونبار به من دهن کجی می کند. مسجد  -نماد جورنرینه برنسل مادران

ونقوش ریخته، گویا ازپنج صد سال به این سو،  خواجه پارسا با آن برج وبازوهای خراشیده
ازباال به سوی آرامگاه رابعه مات مانده است. آنسوتر، بنای دیگریست که دوتاج جانبین آن 

مانند دو دستان یک پیرآواره، به جهت مخالف بازشده است. گویند درین سرای کهن، 
 را کسی نمی داند. کتابخانه ای بوده است؛ اما بیگانگی به حدیست که نام اصلیش 

باالحصاربزرگ ام البالد که خود داستانی دارد به درازای غربتش درزیرآسمان نیلگون بلخ. 
روایت است دژی هیوال سان، غلتیده زیربارنازایی قرون، که زمانی ازفراز برج های آن 

 سال پیش بنا 7700درفش ام البالد دراهتزاز بودو دراصل به فرمان اسکندرمقدونی حدود 
تاب ایلغارمغل نیاورد و به زانوی ذلت درافتاده است. دوسال پیش که ازین ساحت  ؛شده بود

خوارزمشاه را درپناه دیوارهای منهدم شدۀ حکومتی گذشته بودم، بقایای اسکلیت مدافعان دژ 
این بنای عظیم دیده بودم؛ اما حاال جادۀ خام وناسازی ازین میانۀ حصار کشیده شده است 

 ای یادگارآن ایام با کوهانه های خاک، یکی شده اند.واسکلیت ه
کاشه که عوری می زنم به سوی بارگاه خواجه دردوکیلومتری شرق شهرستان بلخ، د

دراحاطۀ درختان بلند وسایه ریز مقام گرفته است وزیارتگاه عام وخاص است. حاجت مندان 
تاق آرامگاه همچون از سایه روشن درخت ها به درون تاریک زیارت گم می شوند و سر
 کهن ساالرخسته، پلک می زند و"دیگرگونه چشم اندازی می طلبد."  

درمسیرجادۀ عمومی از کنار پشته خاکی انبوه وبی شکل رد می شوی تا منظرۀ دوردست 
"مسجد نه گنبد" نخستین نیایشگاه مسلمانان قابل رؤیت شود؛ ناگهان کسی صدا می زند که 

بلخ" بوده است که بزرگترین آتشکده زردشتیان درآن قرارداشته  نوبهار این پشته، "معبد
است. باورم نمی شود. این صحنه برای هیچ کسی جاذبه ندارد. با دست خالی ازپاسخ های 
بیهودۀ رهگذران بریده با تاریخ، سوی مسجد نه گنبد منزل می زنم. ستون پایه های فربه 

ند. تصویربرگزیده ای ازگره گاه تمدن های ومنقوش مسجد، از گزند زمان جان به دربرده ا
به هم پیوسته درذهنم جان می گیرد. نه گنبد هنوز از روایت خویش فارغ نشده است که عقب 

 گرد می کنم: زود ترکجا بروم؟
کسی ازقفا صدا می زند: از ابتداء درجای این مسجد معبد بودایی برپا بوده است. نیم رخ 

 می خورم. مرد ادامه می دهد:رهنمایم را می شناسم وتکان ن



 درین جا نماز گزارده است! یکی ازخلفای اسالم
 
 
 

 
 

 آزادی بیان درسه دوره تاریخی درافغانستان
 

 0930سرطان 

 

 نگاه کلی:

دهۀ در متفاوت گذر کرده است.  فغانستان دست کم از گردنۀ سه دوِرآزادی بیان در تاریخ ا

 (دولتیآزادی مرز بندی شدۀ مطبوعات ) 6891-6868 –پس از حصول استقالل سیاسی 

را دمی تازه بخشید و به خواه درنفس خود غنیمتی سترگ بود که جامعۀ رسانه یی و مشروطه 

 -6639 )انیان پس ازختم دکتاتوری نوع هاشم خآینده امید وار ساخت. دورۀ دوم آزادی بی

سوم، به رسمیت شناسی اشتهار داده شده است. مرحلۀ « دهۀ دموکراسی»بود که به (  6619

به طور رسمی  6696آزادی بیان ورسانه ها بر بنیاد قانون اساسی جدید افغانستان که از سال 

ادامه یافته است. خارج ازین سه برهه، هیچ راه و روزنی ( 6686نافذ شده و تا کنون )

رسانه یی  درتاریخ افغانستان به سوی احترام به آزادی بیان وعقیده و فعالیت های غیردولتی

 گشوده نبوده است.

آزادی بیان ی گسترش یافت واین امر به معنای )دولت در دورۀ شاه امان اهلل، فضای رسانه یی

ومطبوعات( مطابق تعریف امروزین نبود. تکثیر اخبار و جراید متکی برتأمینات مالی دولت 

مطرح می کردند،  بود و مجریان رسانه ها، هرآنچه درعرصۀ سیاسی، اجتماعی، وبین المللی

به طورکل بیانگرسیاست رسمی دولت پس از استقالل بود. هرچه بود، اصحاب رسانه برای 

پروبالی باز کردند وقلم  ها به گردش آمد. مطبوعات آن دوره، درانتشار  بار نخستین

 بودند.« آزاد»وبازگویش مسایلی که منافع سلطنت را مخدوش نمی کرد؛ کاماًل 

قلع قمع شده  -خان پدرامان اهلل -که دردور حکمروایی امیرحبیب اهللجنبش اول مشروطه 

واهدافش تشریح ناشده باقی مانده بود؛ دردورۀ پس از استقالل نیز، فرصت شگوفایی وتنفس 

آزاد درعرصه مطبوعاتی وسیاسی نیافت. شاه جدید نیز به تشکیل حکومت مشروطه تن 

اخبار وجراید دولتی نتوانست به شگوفایی درنداد وادبیات مشروطه نیز علی رغم کثرت 

 برسد.

مناسبات میان روشنفکران دولت جدید هنوز از فرهنگ سلطنتی مطلقه وتفکرحاکم برآن رنگ 

می گرفت. هم درسطح دربار وهم درعرصۀ اجتماعی، فضا وبرداشت هنوز برای کثرت 

 فراهم نیامده بود.« آزادی بیان»گرایی فکری وبه رسمیت شناسی 

 

 دی بیان دردهۀ دموکراسیآزا

 

درین خورشیدی، ظرف سی سال به حکومت مطلقه دوام داد.  6661نظام سلطنتی پس از 

بستن هرنوع روزنۀ آزادی بیان را به معنای حفظ  -د خانهاشم خان وداو -مدت نادرخان

اصول سلطنت درسرلوحۀ کارخود قرار داده بودند. پس ازجنگ دوم جهانی، نظام سلطنتی 

مرتبط با تحوالت درمنطقه وآزادی هند وپاکستان، ناگزیرگشت با شل کردن طناب کابل، 

درسطح داخلی، پالیسی سخت افزاری سرکوب وتشدد را به مرور کناربگذارد. نتیجه گیری 

شده بود که پافشاری برسیاست های هاشم خانی، ممکن است مقدمات انقالب اجتماعی 

ود خان موفق شده سرداردا 6639تا  6669ازسال  کند.ونگونساری قدرت خاندانی را مهیا 

بزرگی را درکشور عملی کند. دراثر رونق  ای نخستین بار پروژه های توسعه ییبود بر

شهرنشینی نسبی، نهاد های روشنفکری درحال پیشرفت بودند وگیرش افزایش اقتصادی و

 ودهش افکاراجتماعی وسیاسی درسطح جامعه آغاز شده بود.

، دهۀ فضای باز درتاریخ مملکت متولد شد که نخستین مظهرآن، گزینش به این ترتیب

 بود. « آزادی مطبوعات وبیان»پارلمان، نخست وزیرغیرخاندانی و 

جامعۀ روشنفکری وسیاسی که تا آن زمان حرکت سری وغیرمحسوس داشت، مانند بیمار 

آمیز به زودی نفس تنگ، ناگاه نفس به راحت کشید وآزاد شدن ترس ها وهیجانات تنش 



درصفحات روزنامه ها، تریبیون های سیاسی، اتحادهای دانشجویی وحتی تریبیون پارلمان 

بازتاب یافت. آزادی بیان درین سال ها، همزمان بود با یک رشته آزادی های سیاسی که برای 

 حصول آن استخوان های سه نسل تحول طلب درزندان ها پوسیده بود. 

چیزی بود که احساسات باورمندانه ونا باور را درمیان اقشارتحصیل استفاده از آزادی بیان 

کرده به وجود آورده بود. ادبیات اضطراری درجراید احزاب سیاسی چهره نمایی کرد؛ اما 

برخی ازافراد طبقه متوسط وکمترسیاسی نیز با بهره گیری ازنعمت آزادی بیان، به نشر 

ه نظرمی رسید تا زمان جا افتادن فرهنگ استفاده جراید وچاپخانه های شخصی اقدام کردند. ب

از آزادی بیان وتحکیم چهارچوب های عملی آن )مانند امروز( زمان وزمینۀ زیادی درکار 

بود تازه و ازنظرعقالنی وتجربی با بلوغ  لت هم طبیعی می نمود وهم پروسه ییبود. این حا

رچه با دشواری هایی روبه رو فرهنگی فاصله داشت. موهبت آزادی بیان درین سال ها اگ

 بود، خبر از یک آیندۀ بارور می داد. 

به خود می گرفت که برخی « تصادمی»آزادی بیان دردهه دموکراسی گاه تا آن جا خصلت 

« استبدادی وبستۀ»سلطنت طلبان را به نگرانی اندر می ساخت. اما تجربۀ این دوره درتاریخ 

عنوان حق طبیعی وسالم اجتماعی، نقشی بس کشوربرای اثبات هویت آزادی بیان به 

 ارزشناک و پاینده برجا گذاشت. 

زمینه برای ایجاد چهارچوب های معیاری روزنامه نگاری فراهم شده می رفت. گرچند هنوز 

درافغانستان خبری نبود، آزادی بیان راه خود « جهان»ازرادیو وتلویزین خصوصی وحضور 

 به جلو بازمی کرد. « جنگ سرد»عصر  را ازسنگالخ ایدیولوژی گرایی های

 

 «خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود.»ولی به قول معروف 

همچون رعدی درآسمان صاف به « پرچم»به همیاری شماری از افسران د کودتای سردارداو

 غرش درآمد وطومارآزادی بیان ومطبوعات همراه با پارلمان نوظهور را درهم پیچیده شد.

 

 نگونساری سلطنتاز آزادی بیان پس 

 

خورشیدی فصل تازۀ آزادی بیان درافغانستان درشرایطی فرارسید که سیمای  6691از سال 

فرهنگی، سیاسی واجتماعی کشور دیگربه دهۀ دموکراسی شباهت چندانی نداشت. انواع 

چپ »توتالیتاریزم درین جا به تجربه آمده ومتالشی شده اند. اقطاب رقیب وخونگرم سیاسی 

دردهۀ دموکراسی وعده های شیرین وایده آل های شان را فریاد می کردند، « توراس

یکی پی دیگربه صحنه آمدند. این گروه ها قبل ازهمه ارزش های آزادی  چهاردهه،درجریان 

 بیان را به عنوان حق طبیعی افراد، پامال کرده وآزمایش ناکام پس دادند.

زاد، آزادی تشکیل احزاب سیاسی، انجمن ها دربرهۀ کنونی، آزادی بیان و سکتوربازار آ

با موازین وتعریف تازه یی به « بین المللی»گام به گام با عملیات مستقیم « آزاد»ونهاد های 

جامعۀ ما برگشت داده شد. این یک حرکت طبیعی وخود به خودی نبود؛ حرکت جهانی 

وارد کرده است. درمنطقه، مرزهای بومی را درهم شکسته وارزش های عمومی بشری را 

اما جامعه افغانستان تشنۀ تحوالت وارزش های مبتنی برآزادی بیان واستفاده از حق قانونی 

خویش است واین موهبت را جزیی ازخونبهای خویش درمبارزه با انواع تجاوز برحقوق 

 انسانی خویش تلقی می کند.

گی طالبان ازدهان وچشم آزادی بیان این بارپس ازآن که قفل سنگین استبداد مذهبی وفرهن 

های مردم برداشته شد، به عنوان پیش شرط ایجاد نظام انتخاباتی مطرح شده است. تضمین 

وتاکید بین المللی درزمینۀ حفظ وتوسعۀ دموکراسی فکری ومطبوعاتی؛ امتیازتاریخی کالنی 

ان با یک ضربت کودتایی از می 6619در سرطان است که درگذشته وجود نداشت ودیدیم که 

 رفت.  

 روزنامه نگاری

سیمای روزنامه نگاری دردهۀ هشتاد خورشیدی که با ورود بنگاه های اطالع رسانی بین 

رغم تهدید های امنیتی رنگین ودرخشان بوده است. علی  للی به افغانستان همراه بود،الم

ی منابع مالی، حاال نیزکاروان اطالع رسانی درکشور به قدرت وصالبت جلوم وفروکاستی

شنیداری، نوشتاری ودیداری ازویژه گی های دورۀ سوم  یی، رود. کثرت دستگاه های رسانه

آزادی بیان ورسانه به حساب می رود. پیش بینی این واقعیت، فراتراز تصورمی نمود که 

روزی درافغانستان، بیش ازیک صد ایستگاه رادیویی درموج اف، ام وحدود پنجاه شبکۀ 



، برویند مه ها به کار بیفتد وصدها روزنامه، جریده، مجله وگاه نا« سیسیا»تلویزیونی آزاد و 

 وبا فواصل کم وبیش دو باره ناپدید شوند.

معیاری برای نخستین بار درادبیات رسانه ای راه یافت ونگاه ویژه ودقت « خبرنویسی»

ز ا صحاب رسانه جا افتاد. نسل تازه ییدرامر اطالع رسانی درکمترین زمان درمیان ا

روزنامه نگاران جوان روی صحنه آمدند؛ هرچند نود درصد روزنامه نگاران وقلم داران 

عرصۀ اطالع رسانی، لزومًا از دانشکدۀ ژورنالیزم یا آموزشگاه های اختصاصی به حوزۀ 

ومحیطی، اشتهار  ، شورواشتیاق فردی، جاذبۀ حرفه ییروزنامه نگاری قدم ننهاده بلکه

 الستیک، عامل این جنب وجوش بوده است.ودرآمد خوب از کار ژورن

وادبیات، کتاب نویسی ونشروپخش درکشور سر به  رحال حاضر، مأموران امور رسانه یید

 فه ای وتشکیل سامانه های رسانه ییهزاران نفر می زند. زمینۀ مساعد برای تقویت کارحر

مسایه ها وحتی از مواهب این دوره به شمار می رود. افغانستان امروز نسبت به تمام ه

، نقد «اسرارسیاسی»بسیاری کشورهای آسیایی، ازنظر فعالیت آزاد رسانه وپرداختن به 

وبازرسی ازنحوۀ فعالیت سیاست دانان، دستگاه های دولتی وخصوصی وبازگویش زوایای 

پنهان تاریخ وجامعۀ ما درموقعیت برتر قرار دارد. این همه دست آوردهای چشمگیر، حاصل 

ش برای جا انداختن موازین بهره وری از ارزش های آزادی بیان است که چندان یک دهه تال

راه بی خطر و کم چالش هم نبوده است. ضایعات وقربانی ها درین عرصه، ازروحیۀ مقاومت 

 مردم افغانستان به نحو دیگری حکایه می دارد.

 چالش های رسانه ای

د امنیتی طالب، جنگ ساالران، نظامیان ره آورد ده سالۀ آزادی بیان مانند گذشته با تهدی
برای  خللیکه ارزش های آزادی بیان را  ییرهبران سیاسی ودسته های متفرقه خارجی، 

بی وقفه ، . این چالش ها هم اکنون نیزاهداف نامشروع خود تلقی می کنند، مواجه بوده است
 درمیان اهالی رسانه ها ترس می آفریند.

گردش حوادث متولد شد ودوش به دوش رویداد ها همچنان جلو آزادی رسانه ها پا به پای 
سیالب »جشن آزادی رسانه ها کمبود هایی ازقبیل فقدان تجربه و مقابله سالم با  می رود.

درشرایط نوین را به دوش می کشید ودرعین حال، تجارب روزانه، رویداد های « خبری
ذیری طلب می کرد؛ آن ها درعین لحظه به لحظه، از خبرنویسان جوان، تالش وخستگی ناپ

کشف وبرخورد با رویداد ها، مواظب بودند که ازفعالیت های عملی وزمینه های موجود به 
 حیث تختۀ مشق آموزش ژورنالیزم پیشرفته نیز استفاده کنند.

این یک فرصت تاریخی برای نسلی بود که هماره با چوب جنگ ونامرادی رانده شده 
پرتاب شده بودند که هم کار کنند وهم درآمد  نگری های رسانه ییوناگهان به محراق جوال

کار را فراگیرند. بخشی از کارگران رسانه که  را تأمین کرده وهم اساسات حرفه ییخود 
دردوران جنگ به دست فروشی، مهاجرت، محرومیت ازدانشگاه وبی امیدی محکوم شده 

بدل شده اند. ویژه گی کار اطالع بودند، به بهترین چهره های اطالع رسانی درکشور م
 رسانی امروز، با سرعت حوادث، رقابت، درآمد، اشتهار وکار شباروزی پیوند خورده است.
این واقعیت درعین حال سبب کمرنگی کیفی فعالیت های اطالع رسانان نیز شده است. تهدید، 

را از  ن رسانه ییمصلحت بینی، خود سانسوری و تیره گی فضای امنیتی عواملی اند که فعاال

تمرکز به درون مسایل مهم سیاسی، اقتصادی واجتماعی بازداشته و به طورمعمول سرگرم 

بازگویی ونقل اخبار از منبع اول به مخاطبان خویش اند. ره یابی به اسرار جاذب و اثر گذار 

 از طریق کار مستمر وپیگیر روی یک موضوع با اهمیت کاماًل به فراموشی گذاشته شده و

 درجریان ده سال اخیر درین زمینه تقریبًا کاری صورت نگرفته است.

تبدیل شده است.  اخبار دست اول ازسوی کل رسانه هااطالع رسانی کنونی درواقع به تکرار  

پنجاه تلویزیون وده ها روزنامه وجریده، یک حادثه را به طور یک رنگ و همسان بازتاب 

 می دهند.

اطالع رسانی درحدی است که اگرگاه، درعرصۀ « تیارخوری»پیشرفت روحیۀ به اصطالح 

خبرگزاری های بین المللی ) بی بی سی، رادیو آزادی، رویترز، واشنگتن پست و...( یک 

دند، رسانه های داخلی گرسنه می مانند اطالع رسانی از افغانستان را ببنروز پنجرۀ 

نظرمی رسد که پیشرفت بجوند. به  وناگزیراند لقمه های جویده شدۀ چند روز قبل را دوباره

درافغانستان پس از ده سال کم کم دارد از نفس می افتد وبا خراب ترشدن  کار رسانه یی

وضعیت سیاسی، امنیتی وبی میلی شبکه های مافیایی دولت وخارج ازدولت به درخواست 

ین به معنای روزنامه نگاران و دشمن بینی اهل رسانه، نقش وتأثیر خود را ازدست می دهد. ا



آن است که دستگاه های اطالع رسانی بین المللی به جای رسانه های داخلی سخن بگویند 

 وخوراک روزانۀ سخن پراکنی های ملی درانحصار آنان باقی بماند.

است. این خرید وفروش به « اخبارواطالعات»افغانستان امروز بازار گرم خرید وفروش 

بنگاه های بین المللی روزانه از بابت فروش مواد دوشیوۀ سری وعلنی صورت می گیرد. 

 اما مدیران رسانه ییومصالح حساس خبری از افغانستان میلیون ها دالر معامله می کنند. 

داخلی ازین بازار سردرنمی آورند. علتش این است که مانند همتایان خارجی خویش کار نمی 

ل ثابت روزنامه نگاری بین المللی کنند وبا امورکشف اطالعات، خبرنویسی درآمد زا واصو

روکله می به درستی آشنایی ندارند. افزون برآن، منابع اطالع دهنده، عمومًا با خارجی ها س

ازهمین رو،  توان خریداری اطالعات از آن ها را ندارند. داخلی  زنند و کادرهای رسانه یی

مللی درز می کند که به مسایل هرهفته یا چند هفته ناگهان خبری از روزنامه های معتبربین ال

افغانستان اختصاص دارد اما از سوی یک رسانه خارجی تهیه شده است. بالفاصله رسانه 

های داخلی خبر درز کرده را می قاپند وچند روز آن را نشخوار می کنند تا شیرۀ آن زایل می 

 شود.

انجام داده است  جنبش رسانه درافغانستان، از صفر آغاز کرد وکارهای زیادی ازنظرکمی

مگرازنظرپرداختن به روابط پیچیدۀ مافیایی دردولت وجامعه، آسیب شناسی احزاب، اقوام و 

نهاد های دولتی واجتماعی کار ماندگاری انجام نداده است. روزنامه نگاری پژوهشی که 

است درافغانستان پا نگرفته است. ترس،  اسالیب بسیار دلچسب امور اطالع رسانیدرغرب از

ا آشنایی با مبادی واصول پژوهش ژورنالستیک روی مسایل کلیدی وقناعت کردن به ن

 مصرف روزانۀ اخبار دم دستی ومعمولی، عامل نخست این پسمانی است. 

 

صلح « خصوصی گرایی»آیندۀ نا معلوم، فساد بزرگ وفراگیر دردولت وحکومت، انارشیزم 

ندارند، موارد منفی دیگری است که بهره  مسلح، و تسلط مسئوالن امور که به آزادی اعتقادی

وری از نعمت آزادی بیان درکشور را با بندش و تنش روبه رو کرده واز قوام پذیری 

جلوگیری کرده است. این طوربه نظرمی رسد که افغانستان وارد « تولید کننده»مطبوعات 

ن ورسانه نیز به یک دهۀ جدید تنش سیاسی ومعامله های پیچیده می شود؛ سرنوشت آزادی بیا

 همان میزان، پیچیده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کابلنقدی گذرا به تظاهرات 
 1233قوس  – رزاق مأمون

 

 -، بهره وری انارشیستی ییاز ایجاد شورشگری رسانه « وندونژ»محاسبۀ تلویزیون 
بود و برای تن زدن از واکنش های جبهه  حرکت ضد شورشگری سیاسی از پی آمد های

، پیشاپیش خاکریزی به خود حفاریده بودند. چند عصبیت ساالر، به آزمایش ناکامی مقابل
دست بردند که مضاروخطر آن، بی درنگ خود شان را درحالت دفاع غیرفعال انداخت. این 

 درواقع یک نظرسنجی وارونه بود.



 ( اماییده ای سوء شکل از )آزادی رسانه همان گونه که ریخت ورنگ عصبیت اخیر، پدی
وفرهنگی )عمدتًا تاجک( نیز درین میانه،  یینو بود؛ واکنش فعاالن روزنامه  بالنسبه

چشمگیر و کم پیشینه بود. این دو حرکت متقاطع، درس هایی از خود برجا گذاشته است که 
، ییهمان گونه که آتش افروزی رسانه تجربۀ برخاسته ازآن درفرآیند آینده، ارزشناک است. 

رد. اما درجناح ضد پایان دایم به حساب آو  ری نبود، پایان آن را نبایدیگانه آغاز شورشگ
خود  ییدیده شد که تا اندازه نیز یک رشته آسیب ها وشکننده گی هایی  ییشرارت رسانه 

بود. به گونه مثال، برخی فعاالن ضد شورشگری، درسرزنش تنگ  پیش از وقت انگیخته و
 نظری واهانت، چنین نوشتند:

می ترین گردهمایی است که میبینم. در موجودیت "ره" به "رهبر" نیازی نیست. ما این مرد»
 «.به فهیم، خلیلی، ضیا مسعود، دوستم و هیچ رهبری ضرورت نداریم

و نامرادی های نسل « نخبه گان»تردیدی نیست که این دو عبارت موجز، نامردی های 
ده با تاریخ و هویت فرهنگی پارینه، های بری« نخبه»انتظار ورنج برده را برجسته میدارد. 

را خشت پایه  زنده گی خودهزاران جوان، اکنون نیستند که  یآرمانشهر همان شهرونداِن
ساده پندار، در  ییکنند. در روزگار ما، هیچ نخبه  های معمورۀ مبارک آن احساس می

است. با آن آوردگاه آزمون هویت وبقا حاضر به هیچ تالش وازدست دادن هیچ چیزی نبوده 
محافظه »سران  هم درتظاهرات ضد اهانت به اقوام، رد پای شخصی بازان وبرخی

  مشهود بود که خود رنگ وبویی ازبهره برداری سیاسی داشت. «کار
جنبش بیداری کابل، نخست برای ایجاد هسته رهبری هوشمند، تالش های خود را متمرکز 

روشن برای خود، سعی کند به جای مقابله  کند. بعد از تنظیم برنامه وتعریف چشم انداز
ها، آنان را هوشیارانه دور بزند. به صراحت باید گفت که بزرگترین « رهبر»مستقیم با 

هستند ولطمۀ اساسی ازهمین آدرس ها متوجه طیف « رهبران»دشمن جنبش مدنی کابل، 
 جوان خواهد بود.

عاری  ت شود؛ این شعارمثبت، دم نقد،با این وصف، اگربه پیام نهفته درعبارت باال بیشتر دق
است؛ یعنی که هنوز راه نکوبیده، بس طوالنی است. هنوز درین گونه  اززمینۀ ملموس

ما با  به عنوان حجم گستردۀ اجتماعی خبری نیست؛ « مردم» ماجراهای اولیه، ازحضور
ریم. هسته آگاهانۀ یک دیدگاه ویک راهبرد بیداری هویتی درحال شکل گیری، سروکاردا

، کار زیادی باقیست وگذشتن ازگردنه های چالش های «ره»هنوز برای دادن تعریف جامع 
 پیشرو، پدید آورسختی های فراوان خواهد بود. 

می توانیم بگوئیم؛ فرصتی برای پاگیری یک حرکت مثبت، مدنی وارزشناک فراهم آمده 
انی نشود، که خود، نام است که نباید به رایگان از دست برود ویا به رایگان شکار آن

به خود نهاده اند. بزرگترین خطری که درکمین جنبش ضد بیداری اجتماعی خفته « رهبر»
ای و به ظاهر هوادار این داهیه است که درکرسی ه است، اجاره گیران به ظاهرخاموش 

 یا مصادرۀ این چنین حرکت های گرم وسرد ندیده، خبره اند. عالیه قالب شده ودرانحراف 
 

 حرکت مدنی کابل با سه چالش رو به رو ست:
 

گرایشات  –افراطیون داغ نفس این طرف خط وآن طرف خط  -محافظه کاران داخلی
تا زمانی که این عوارض، در یک جنبش تازه  وتنش زا را به میدان می آوردند. همگوننا

نه ساده اگر « سونامی عدالت خواهی آزاده گان»ظهور وجود داشته باشد، سخن گفتن از 
پندار پیش هنگام واقعیتی است که هنوز در گرو همان سه نقطۀ  ،لوحی کامل ؛ دست کم

 ضعف است.
هاى کابل، اعتراضى به این  در خیابان»ازین سخن رانده است که « عطایی»جناب جعفر 

به  ها تا هنوز مخصوصًا که تاجیک برگزار نشده بود.« من افغان نیستم»گستردگى با شعار 
یلى گسترده و عمومى نارضایتى و راحت نبودن شان را با هویت افغان، ابراز صورت خ

اند.  کارتر بوده ها در این قسمت محافظه ها و ازبیگ علنى و عمومى نکرده و نسبت به هزاره
ها، خود را  تر از افغان  ها به شمول رهبران سیاسی آنها، دوآتشه و حتی اکثر تاجیک

 .«..اند نامیده« افغان»
از یک خیمه قراردادی درجماعت تاجکان تکان می  ییپس نکته یابی آقای عطایی، سایه در

مستهلک شده از سوی امریکا و پاکستان وایران، « فرد»خورد که دیریست به وسیله چند 
میخ های درشت آن در دیدگاه رسمی وتبلیغاتی تاجک ها کوبیده شده؛ تا بیهوده باور کنند که 

اند؛ گویا تاجک ها تازه متوجه  پساطالبانوان دفتر دولت وحکومت سرعن آن ها« بزرگان»



شده اند که یک مشت غریزه ساالر بی فرهنگ اما خیلی زرنگ، کشتی حیات تاریخی مردم 
را به ِگل نشانده و خود به ساحل پریده اند. شاید خوشتر می بود اگر جناب عطایی عریان می 

، درحق تاجک سالیان اخیرجیره گیر، در  مورنگاشت که امریکا به کمک یک درجن مأ
 تباران چه بی عدالتی بزرگی را تحمیل کرده است.

درعصری به سر می بریم که به همان میزانی که ازبک ها وهزاره ها بافت بیداری 
غلت  «بحران رهبری» وهمرنگی خود را سفت کرده اند، تاجک ها و پشتون ها در مرداب

ی و اعتراف در جماعت تاجک و پشتون به مراتب کمرنگ تر می زنند. بدبختانه آسیب باور
از دگردیس گرایی های آشکار هزاره ها و ازبک ها بوده است. بنده بدین باورم که ازبک ها 

رهبری قدرتمند وواحد دارند و رهبران هزاره نیز در بدترین فصل های معامله و انقطاب، 
م خویش به اندازۀ تیکه داران تاجک ها به مظلومیت وهمچنان ظرفیت های رو به کمال مرد

و پشتون ها ُپشت نکرده اند. وقتی دای فوالدی )حسین حالمیس( از فرهیخته گان هزاره، 
سر در بالین   را می نویسد؛ فرزانه گان تاجکان، هنوز «عبور از خلیلی ومحقق» طرح

ترین تهور و  کالن  ثنا و مصحلت های ویرانگر میراثی گذاشته اند و خمار آلود مدح و
گالیه ازمارشال » بانگ اعتراضی شان، چیزی فراتر از پرش لفظی از دیوار کوتاه

نبوده است و جامعه پشتون، به نوبۀ خود، چنان درچهارراه بی سرنوشتی وتکه تکه  «صاحب
شدن پرت شده است که بین جنگیدن با امریکا، دندان خایی علیه پاکستان، تشر زنی به ایران، 

دی های غیرپشتون ها، ودشنام دادن حامد کرزی یا مالعمر و گلبدین حکمتیار، خطر نامر
گی و اختالل، معلوم ه بیخی بالتکلیف مانده اند و دنبال گزینه می گردند. درین سرای سرگشت

به میدان  «یون»اسماعیل  است که خالیی دهان گشوده و اندرین خالء، قهقرا اندیشانی مانند
میلیون ها انسان پشتون سخن می گویند که هرگز در البه الی روستا جسته اند و از آدرس 

های فقر زده، و دره های فراموش شده، سند وکالت خویش به آنان نداده اند و خیال شان هم 
 نیست که درکابل، چه کسانی از نام آنان به شأن و شخصیت دیگران اهانت می کند.

اجکان، کسی طوق لعنت وخیانت را بدون تا این مرحله، در اردوگاه فرهنگی وسیاسی ت
و تحاشی جویی های ُکلی و غالبًا مستور، به گردن فهیم وقانونی، ضیاء « اگر»و « اما»

مسعود و دیگر پرچون فروشان عزت تاریخی واجتماعی به چرخش درنیاورده است. تا 
ی فوالدی همین دم در جرگه روشنفکران وسیاسیون غیرمافیایی پشتون، هیچ کسی به سان دا

گلبدین  -طراح کشتارقومی -« یون»از مالعمر، اسماعیل « عبور»هزاره، طرح 
وجدان درین جهت درکار نبوده، یا و و مالعمر را عنوان نکرده است. یا اراده « حکمتیار»

یکی ازعقب مانی های تاجک  درخت جرئت وایستاده گی در قلب وروح شان خشکیده است.
 است. و پشتون درهمین نکته مضمر

غلیان احساسات در صف اعتراضی یک هزار نفری نباید آن قدر بر داوری وواقعیت غالب 
به صرفه « یون»شود تا شعارهایی برزبان برویند که ثمرۀ آن به اندازه حاصل کار اسماعیل 

 نباشد.
شمار کسانی که از فشار عصبیت ناشی از عادت ونا آگاهی، اصرار بر حذف نام اقوام از  

مه های برقی دارند، خیلی اندک است. انتقام جویی ازین دسته اقلیت که به طور شناسنا
برنامه ریزی شده، خود را وسط قضیه می اندازند، بی اهمیت است. آن ها برای مطرح شدن 
از نظر سیاسی واقتصادی، بازی راه انداخته اند تا غیر پشتون ها شور وهیجان نشان دهند و 

تبدیل شوند. بین کالن نشدن این دسته و خنثی کردن  ر پشتون هاخود به خود به محو آنان
حذف نام اقوام، باید یک موازنۀ به وجود آید. قطعًا باورمندم « سیاسی»تالش ها برای تحمیل 

که جامعه پشتون علی رغم درگیری درجنگ درونی و بیرونی و تکه تکه شدن در مسلخ 
دازه ظرفیت خود را از دست نمی دهد تا اسماعیل بازی های کالن بین المللی، هرگز تا این ان

 یا همگنان او را قافله دار خویش قبول کنند.« یون»
« گرمابه وگلستان»افغانستان هستند که یار « شورای امنیت ملی»یون ها، ساخته و پرداختۀ 

سال هاست « یون»دولتی اند. « سهامی»فهیم، خلیلی، وبسم اهلل و دیگر اعضای شرکت 
است. دست فهیم وخلیلی، دکترسپنتا ودیگران با « شورای امنیت ملی»ان کرزی درازمشاور

جامعه پشتون وقتی حکمتیار را در میدان جنگ داخلی تنها رها  او دریک کاسه بوده است.
و بالفاصله پس از قدرت گیری لشکر مدارس پاکستان، از توحش تغییر ناپذیر طالبان  کرد

موجی از احساس شرم فرو رفت؛ هیچ گاه به توله های  دربرابر پشتون وغیرپشتون، در
استخباراتی که قصد دارند آنان را خانه به خانه با دیگران اقوام بجنگانند، روی خوش نشان 

در زمان حساس کنونی، نباید فضای مساعد برای جوالنگری های خارج از قاعده  نمی دهد. 
ت سری به گزارشهای جنگ صرب ها و در هردو جناح قومی به وجود بیاید. فقط بسنده اس



بوسنیایی ها بزنیم. بسنده است جنگ های شوم دهه هفتاد وگروگان گیری های قومی 
 درچهارراهی ها و راکت کوبی های خانه به خانه درکابل را مسئوالنه درخاطر زنده کنیم.

ریک در اجتماعات اعتراضی، دور ازاحتمال نیست که برخی از شنیدن بلند شعار های تح
آمیز، پیروزی را مسلم، و خفت طرف مقابل را حتمی می انگارند. این طریقۀ درست 

برخورد با واقعیت نیست. وقتی یک فرد با یک شعار، افغانستان را نفی می کند؛ اول زیر 
پای خود را خالی می کند. ما تازه داریم مبارزه مدنی برای رسیدن به خواسته ها را مشق 

وقتی امراهلل صالح   نه شدن برخورد های مدنی، راه درازی پیش روست.می کنیم و تا نهادی
بالفاصله یک رشته « به یاد ندارم شعار ما چیزی کمتر از افغانستان بوده باشد.»نوشت: 

جبهه گیری های لفظی در شبکه های مجازی پدید آمد. تسلیم شدن در برابر گرایش داغ 
در برابر برون فکنی های شماری از افراد روان  ،«انفرادی»استفاده بی رویه از احساسات 

« افغانستان»پریش در سطح داخلی، چه ربطی به شکستن ستون های خانه مشترکی به نام 
اکن دارد که اگرسقف آن به ناگه بشکند، هیچ کس نمی داند چه پیش خواهد آمد؟ تمام اقوام س

بوده اند؛ به نحوی که  جنگ، درجهنم های مختلفی محکوم چهل سالدرکشور در درازای 
بین یک گرسنه،  هیچ یکی، کمتر از دیگری رنج نکشیده و کمتر ازدیگری جفا ندیده است.

 معلول، ستم دیده و تحقیر شده، درجنوب، شمال، شرق وغرب مملکت، چه تفاوتی است؟
دارد. اگرنام مملکت، « یون»، شباهت به زیاده روی های اسماعیل «من افغان نیستم.»شعار 

اما درمقام « قوم پشتون»دراصل وجه تسمیه سیاسی شدۀ « افغان»است؛ واژه « افغانستان»
تغییر  دارای مفهوم عمومی تراست.  -که واژه فارسی است -«ستان»اسم، با یکجا شدن 

« من افغان نیستم.»صرفًا نام، گره گشای هیچ مشکلی نیست. درین ُبرهه، هرکه به شعارُکلی 
قع ارابۀ بهانه سازی های یک اقلیت عصبیت ساالر را به جلو می دو دستی بچسبد، دروا

راند. آنان همین شعار را دستمایه ای برای شعله ورترکردن انگیزه های ستیزه گری درست 
 کرده اند وامید وارند بدین وسیله درجامعه پشتون جایگاهی برای خود بازکنند. 

کینۀ قومی، درساختاراجتماعی پشتون ها  وپاشیدن بذر فقدان صبغۀ مذهبی این دسته به دلیل
با استقبال رو به رو نشده اند. قصد دارند مجوزقافله ساالری پشتون ها را ازطریق 

بزرگنمایی عکس العمل های داغ غیرپشتون ها به دست آورند. نوعی ماکیاولیزم قومی 
 درحال زایش است.

آورد که خود از آن بیزاریم. را بارمی  ییاوری با تعصب جدید، همان نتیجه نفی تعصب ب
معکوس تکرار  ۀاگر در اردوگاه حرکت مدنی به گوناشتباهی که از افراطیون سر می زند، 

شود، هیچ فضیلیتی ندارد و درواقع پی آمد های ناگواری را چاقتر می کند که از اثر نفرت 
 پاشی طرف مقابل به وجود آمده است.
فرآیند هایی دارد که با یک شعار و ریختن یک بار به  بالنده گی تفکر ستیزه زدایی، نیاز به

جاده ها، به آن نمی توان رسید. این یک پروسه است و درکشوری مثل افغانستان که هزاران 
زخم ستیزه گری در خود دارد، چه بسا که درمقابله با خطرات انحراف، از خط اصلی اش 

 بیرون افتد.
اخلی دست وپنجه نرم می کند. او به همزیستی اسماعیل یون نیز با همین نوع مشکالت د

مساویانه به شرطی باور دارد که بر بلندای قدرت هژمونیستی درساخت کالسیک آن، ایستاده 
باشد و توزیع کننده حق و ناحق باشد. الگو گیری ومشابه پنداری از آن چه یون انجام می 

های « یون»سبب شده ودهد، در واقع درین سوی خط نیز کج نگری های غیرواقعی را 
 زیادی را می تواند به ظهور برساند که همه چیز را ممکن است به نقطه اول برگرداند.

طالب، اخوانی های پشتون، قوماندانان جهادی، سلطنت طلبان و انورالحق احدی، تجدید 
اما بی میل نیستند، با سکوت واشاره، با این  اند؛« یون»دشمنان داخلی  نظرطلبان جدید،

سنگینی خواهد « یون»ساب که درانظار عمومی، بار بدنامی این تحرکات دشمنانه به دوش ح
دلبستۀ الگوی رفتاری « یون»کرد؛ او را دستمال یک بار یا چند بار مصرف قرار دهند. 

محمدُگل خان مهمند است که درکمال جدیت وجذبه، فرمان کشتار درشمال وشمالی می داد و 
شمالی، ابتکاراتی نظیر فرو بردن سوزن در پستان آن ها، اختراع برای شکنجه کردن زنان 

 می کرد.
اما جامعه پشتون طی هفتاد وهشتاد سال، به بهای تجربه های استخوان شکن، دریافته است  

بنا برین،  که با نگاه محمدگل خان قطعًا نمی توان افغانستان نوین را تعریف کرد.
د تا آن بت های خانه گی پشتون ها را از سر راه هنوز زمان زیادی پیش رو دار «یون»

وعصبیت ساالران ارگ است که بیش  کریم خرم« چره ای»تفنگ « ژوندون» خود بردارد.
او برای دسترسی به قوتی که   روی آن سرمایه گذاری کرده اند. بنا برین از دومیلیون دالر



مأموریت بیدار سازی هیوالهای  بتواند اهداف اولیه را از جا بکند، شعار افراطیت قومی یا
احساسات منفی قوم گرایی را انتخاب کرده است. افراطیتی که همپا با انحراف رفتار مذهبی 

در جامعه پشتون ) شکست نظام سنتی به نفع مال های متعصب تربیه شده درمدارس 
اآگاهانه پاکستان( جنگ با امریکا، خودش را قربانی ومظلوم می بیند و هرلحظه آگاهانه و ن

آماده است از حربه حساسیت وستیز قومی در برابر هر واقعیتی که به نظرش سیاه و قابل 
نی شده پشتون ها به حذف بیاید، استفاده کند. یون از احساسات سرکوب شده و حقوق قربا

سیاسی بهره می برد تا در سازمان قدرت درجامعه پشتونها جایگاهی مطمین تری  ییگونه 
ختصاص دهد که از آن پس، به مصاف دانه درشت ها در میان رهبران پشتون را به خود ا

 ها برود.
او هنوز در مرحله انگیزش، باد دادن آتش های خفته تعصب انسانی است و چندان دست 

آوردی ُپر رنگ هم ندارد. تعصب قهرآمیز مذهبی را طالبان و پاکستان قبال ریزرف کرده 
باقیمانده است. یون هنوز در یک ورطه بن  آتش قومیت بازی با فقط« یون»اند و برای 

بست و آزمایش دست وپا می زند و از نظر دسته های مذهبی پشتون، یک کمونیست زاده 
فارسی زبان ها نیستند، نسل بیدار و « یون»است. عالوه برآن، بدترین مانع وچالش دربرابر 

درمیدان واقعیت گلوی او را  جوان پشتون ها است که هم در مراکز شهری وهم دردهات،
می فشارند. ساکنان پشتون تبار، افراد عادی وبی سواد، درکوره تجربه های چهل ساله پخته 
شده اند که چه گونه با دیگران زنده گی کنند، دادوستد داشته باشندو روابط اسالمی وانسانی 

آنان نمی چسبد. آن ها خود را به سود خود و فرزندان شان حفظ کنند. شعار اسماعیل یون بر 
است که صبغه مذهی و عادات  داشتن گرایش به سوی طالبان اگر انتخابی هم داشته باشند،

سردر نمی « یون»بومی را در خود جمع دارند. مردم عادی پشتون از حرف ها وشعار 
 آورند؛ زیرا با واقعیت های روزمره زنده گی شان نمی خواند.

ه والیات پشتون نشین تجاوز نکرده است. این را جامعۀ پشتون تا کنون هیچ قوم غیر پشتون ب
تباران خوب می دانند. همسویان اسماعیل یون شکست خورده های شهرنشین و شماری از 

اروپا نشینانی اند که از فرط بیهوده گی به پوچی افتاده و راه استخالص از تهی شدن درتبعید 
ا واقعیت ها در افغانستان همه را دیر یا زود را اشتراک عمل با یون تشخیص داده اند. ام

درجای شان می نشاند. شعار ستیزه آفرینی قومی همه جوانب را در محدوده غضب درونی 
 ییکه این تشدد آفرینی ها، برنده  خویش اسیر می سازد. کلید کالم این که، آنان ایمان دارند

اشند؛ فقط تشنۀ رسیدن به موقعیت ندارد. آن ها نمی خواهند درین گیرودار، برنده میدان ب
      دلخواه و شراکت در امتیازات سیاسی اند.

 

 

 

 

جنگ برادران »جنگ حسین و یزید؛  »یادداشتی درپیوند با مقالۀ                   
 «ناراضی

 

 

جانفرسا و بنیاد برانداز مردم زیر لنگر مذهب گرایی سیاسی در افغانستان وایران،  روزگار

ی خونین برخاسته طرۀ سایه های رقصان تیرباران و سربریدن و مرز آرایی هابا وصف سی

« اقتدار»، «قدرت»و افراطی، بالطبع نوع دیگری از توضیح وقرائت از  ییازتعابیر فرقه 

ورویداد های تاریخی در اسالم را پدید آورده است. انگشت شمار طالیه داران این عرصه 

ت که آغاز هرکاری دشوار است؛ چشم درچشم زمان درافغانستان، برمصداق این حقیق

 وسرنوشت می دوزند و با نوک شمشیر گفتمان نوین، هیوالی تحجر را به تیغ می کشند.

دا ومحقق نسب وتقی )چونان اسد بو البته درایران، فضای آن نیست که اندیشه ورزی،  

افقی  -های غمبارشهری همچون مخزن درد، سنگین از خنجر وخاطره  -درکابل (بختیاری 



دیگری را برای نسل و تاریخ نشانی بدهد که شعور دینی از همان صبح فردای گسل ایمان 

شد که حضورشان را تا  برای عدالت در دوره اسالم اولیه، از سوی جماعتی به گرو گرفته

می زنند و هر نگاهی غیرازین،   «جهر»حقیقت ابدی وبی چون وچرا  همانندهمین دم، 

با دارالفتا های فردی و دریوزه های عرصۀ زور، اطالعاتی های مزد بگیر سروکارش 

 وجهالت ساالری است.

ستم ذهنی بر عوام وانحصار مذهب، علی رغم آن که به نظر می  ابرهای تیرۀ  ،درافغانستان

اند و نگاه های  درحال از هم گسیختن رسد دیوانگی های افراطیون به اوج خود رسیده است؛

یافتگر، همپا با فضا و میدان مانور، چشم انداز عصیان مقدس را می پاالیند و از بصیر و در

یک رنسانس درحال زایش، نسب می برند. انصافًا دریک دهه اخیر، فرزانه گان صاحب قلم 

در جامعه شیعیان افغانستان درین ره گشایی، روشنگری و نقب زنی برپیکرۀ مفاهیم معما 

بوده  پیشگام ه سازانه و گذر از تهدید و عصبیت سنگ شده،شدۀ مذهب ومذهب مداری برد

 وهستند.

درتبارستان باورهای اهل تسنن افغانستان هنوز ردپایی از وسوسه های پرسشگری  

 به چشم نمی خورد.« مدرنیته وپسا مدرنیته»وموشکافی های استداللی وتبیین گرایانۀ 

م، هماره یک جانبه نگر بوده است؛ ما وفقاهتی تاریخ دگردیسی ها دراسال« سنتی»توضیح   

آن چه درین گستره اتفاق افتاده، سروکار داریم. نیمه دوم « مشروع»با نیمۀ مالحظه کارانه و

یا نیمۀ اصلی، )نابسنده مکتوب( به عنوان اصول پنهان وتبعید شده، یا از صف مکاتیب 

نبوهۀ یاوه سرایی های وگسترۀ حافظه نسل ها حذف گشته، یا روایات پاره وپراکنده در ا

علت رسمی، جا را برای پاسخگویی به عطش دستیابی به حقایق تنگ کرده و روزنه های

 باقی مانده اند.  العللی رویداد ها کماکان کور

سخن کوتاه که حق شرح و بیان بدیهی ترین احکام دینی و مذهبی هماره درانحصار 

 سال 4100قریب ری نگری وآزاده باوسیاستگران مذهبی ومذهبیون سیاسی بوده است ودگر

 ، نفس می کشدو به سختی نفس می کشد.جماعت نا برحق «حق»است که در زندان 

نگاه ونگاشته های برخی از تازه اندیشان کنونی را در شماری از نوشتارهای انتقادی،  من 

ت تشکیک علمی بر مجموعه ساختاری های شکل گرفته در اسالم و بازبینی حوادثی سرنوش

ساز را که پس از پایان فتوحات در صدراسالم، اصالت ایمان و روح رستگاری را به چالش 

کشید و اسالم هرگز از ضربات آن تا امروز کمر راست نتوانست، در سلسله نبشته های کم 

پایگاه نقد ونظر وطرح مفاهیم تازه تر نسبت  -«جمهوری سکوت» وبیش منتشره در سایت

 دنبال می کنم.  -کاران به انگاره های محافظه

با زاویه های ویژۀ ارزشمداری بی آالیش « امیری»از دید این کمینه، درنگاشته های حسن 

به خاطر الیه برداری های نا متعارف )اما ضروری( از « اسد بودا»دینی و در دگرباوری

ه مفاهیم قراردادی در مسایل دینی ومذهب مداری، برازنده گی هایی به چشم می خورد ک

 سرآغاز یک رستاخیز خرد دینی و روشنفکرانه خواهد بود.

تالش هایی ازین لون، به هدف زیر سوال بردن اعتبار زیرساخت های فرسوده باوری، وپی  

، نوعی مقاومت مقدس شدهتبدیل شده به ترس « الهیاِت»ریزی فرهنگ جدید برخورد با 

شمار می آید؛ الهیاتی که برای دربرابر اصحاب اوهام وانحصار شعور وخرافه گرایی به 

دنیا ساالران وقراردادی های ریشه زده در گوشۀ دنج مصئونیت شرعی، سرگرم خدمت  

که بیشتر  -«جنگ برادران ناراضی» - اند. با این حال من گمان می برم که نوشته اسد بودا

ا اندازه بود؛ دریک فرصتی کم، تاز دگربرداشت ها، در نگاه قشریت گرایان، شوک آور تر 



شتاب زده و بدون ذکرمنابع و ساختارسازی یک اثر پژوهشی تهیه شده؛ اما از  یی

نظراعتباری، مبانی آن به طورکلی، بر حقایق مسلم اما ممنوع تکیه دارد و به جرئت می 

مقاله اسد بودا  را گذاشته است. چیزی که از ورای سنگ پایۀ نخستین توان اعالم کرد که

هدفمند پدید آورد، این بود که نیاز به یافتن نخستین سرنخ های کلیدی،  ییبرای من جاذبه 

درپیوند است تا زمینه را برای بازیابی سرشت  «غنیمت و فتح» الزامًا با عبور از عصر

  ارزش های دینی در تاریخ سلطه ونظام سازی اسالم فراهم کند. تبعید شدۀ

هب رسمی از دست اهل طماع بیرون تا زمانی که احکام وموازین دین ومالحظات مذ  

کشیده نشود، تا زمانی که اینان از ساحت باورهای الهیاتی مردم رانده نشوند؛ هیچ سرزمینی 

درجهان اسالم قادر به همزیستی با جهان نوین نخواهد بود و درافغانستان، شعله های جنگ 

  بی پایان فقط برسر انتقال تابوت عدالت وتوسعه زبانه خواهد کشید.

دولت سازی از نام دین، و گروکشی چهارچوب های قانون مدنی، چهرۀ انسانی وروحانی  

گفتمان انتقادی ازکردارهای  دین را مخدوش می کند؛ چیزی که ما درافغانستان شاهد آنیم.

پیوند خواهد داد و شرایط شخصیت ها ودگرسانی ها درتاریخ اسالم، ما را با وجدان واحدی 

عد سنگ شدۀ سیاست مذهبی، زمینه ترس می گذارد تا به جای تکیه بر قوارا دردس یی بهینه

 دین مداری را از دولت سازی جدا کرد. را فراهم آورد که چه گونه می توان هایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به غریبه« صحرا»حکایت 

 

 خود، گذاره کردن چه مشکل است! تو مالک آنی یا آن مالک تو« نیستان»با                

 است؟

 1233ثور                 

 

 این خط جاده ها که به صحرا نوشته اند.

« کریمی»نخستین بار گفتمانی را در تلویزیون فارسی بی بی سی می دیدم که درآن صحرا 

درباب حضور هنری و انسانی زن در سینما سخن می راند. از نوشتار کوتاه زیر نویس 

طعم نامتعارف نوعی ژرفا نگری  ، ست. درلمحات آتیهاهل افغانستان امتوجه شدم که ایشان 



بیرون کشید. زنی « زن افغان»مرا از قیاس های بدون تغییر در بارۀ  ،غیرقراردادی ایشان

ادا واطوار معمول ، حقیقتی پنهان وتبعید شده در  ارشوه دهی های یک جانبه ببه دور از 

مشابه به  ی. چیزمی گرفتتارش آماج ان را درگفگسترۀ هویت انسان افغانستان به ویژه زن

برون فکنی غنای حبس شده به بیرون، برای آزاد شدن احساسات و نگرش ها. بعد از آن 

بوده  ییتالژیک به درازای قرون فروهشته نوس ییاو خوانده و شنفته ام، سرگرانی هرچه از 

 به نام افغانستان. ییست در انزوا وتظلم حاکم بر خطه ا

سینمایی صحرا کریمی دسترسی پیدا  -به فرآورده های هنرینا مساعد،  به علت موقعیت

نتوانسته ام؛ خواندن گاه نوشت ها و بریده نویسی های شخصی وی مرا با سودا هایی آشنا 

کرد که یک سر آن نا گفتنی وسر دیگر آن به وسیلۀ نا بختیاری ها و فضولی جهان واقعی به 

 و ناپذیر جلو رفتن درامواجی خوش بینی یک مادر چالش گرفته می شوند. دشواری باور

 یک اندیشه ورز.

صحرا، در  که شروع شود می داند. آن قولی است که عقاب، زمان وقوع طوفان را بیش از

کشمکش چنین احساس هایی، گاه از تنهایی به ستوه می آید؛ دوست دارد درهمین نقش به دنیا 

 و ماوراء فکرکند.

نگاره گر درون از  ۀ بازنویسی برای مخاطب را دریغ نمی دارد. نبشته های ایشان اجاز

بیرون به عوالم پنهان وارد می شود. از وجاهت های ذاتی هنر یکی هم این است که از قبل 

هیچ کسی مطلع نباشد از کدام در وارد می شوی؛ میل داری اطمینان بدهی که از هیچ در 

ای گفته های زنی فارغ از ادعا های معمول وارد نمی شوی. چه است آن چه در پهن

قراردادی زنانه که سعی دارد کلیدی به راز های گمشدۀ روح آدمی بیابد که به جنگ دلتنگی 

  های خودش می رود و آدم را به سوی چیز های غریبی راه می اندازد.

اگر درایامی به خواب رفته درحافظۀ ما، فسونگری های شب های شیراز، وحضورشاهد 

برای مردی سراسر درست شده از دغدغۀ « اغیار»به دور از چشم « سیمین ساق»وساقی 

حیات وزیبایی وعطش، فسوسناک می نمود، کجا باور تواند کرد که هراسی ازین داشته باشد 

اکنون حس دریغ و از دست دادن لحظه های « وای اگراز پس امروز بود، فردایی!»که 

صحرا، سیمای غیراستعاری خود را مقابل ما  عشرت و بی آزاری درنگارگری های قلمی

« فردایی!« نبود»وای اگراز پس امروز، » اندیشه که از فتان  هایی شنیمی گذارد با چا

ورنه، این همه اعجاز انسانی و دریاهای معرفت وزیبایی و پیمایش عمودی ولذت بخش در 

محض درپس این همه  نا کرانه پیدای اسرار ازلی را درکجا خواهند ریخت؟ تصور برهوتی

 اعجاز هستی، نوستالژیی است که هریک از ما درآن غوطه وریم.

 

چه کسی خبر آورده است که اندرین گریز واستقرار درونی ورگ زنی درخود، آخرش ) به 

قول فروغ( ره کجا ، منزل کجا، مقصود چیست؟ فقط به عنوان یک انسان، عرضی به حال 

گفتار های صحرا می خوانم، شاید مثل خود ایشان تشنه تر خود می توانم بکنم که هرچه از 

وعصبانی تر می شوم و این قدرش را یافته ام که روحی مجهز با جادوی طبیعت وحس 

اقامۀ صحرا های ناپیموده در برابر کوه های لخت و راز ناک هستی تعریف ناشده یا تعریف 

ی شود. به راستی این طرح های گریز، در برابرم مانند برجی از رؤیا و ضد رؤیا بنا م

خود، « نیستان»ندیده و نشنیده چه گونه چهره عوض می کنند یا درون ما را برآشوبند؟ با 

 گذاره کردن چه مشکل است؛ تو مالک آنی یا آن مالک تو است؟



است. صحرا کریمی هنر ورز « مشترک»از سرگردانی  ییاین، مجالی برای درک شمه 

به صرافت می افتد خودش را درین کار تا مرز آخر نزدیک کند.  درتونل باطن هستی، گاه

 مگرمرزی کو؟

و همه گانی سازی این درد « دردمشترک»به   حرکت صحرا کریمی از احساس مشترک

مگرقبل ازین از حسی حساب می برد که می خواهد بشناسد و مثل همۀ ما که در چنین  ؛است

شاید گاه یک تک تیرانداز پنهان  ش ته می کشد. حاالتی، از خود کناره می گیریم، حوصله ا

در ورای ظواهر است. همین که سوی نوعی وحدانیت احساسی می رود، فی نفسه مثل این 

است که دست کم در سفری که آغاز وانجامش اختیاری نیست، برای استقبال از چیزی 

از می آید. این درحال وقوع، درآستانۀ یک طرح حیرت می ایستد ودلتنگی است که به پیشو

خطرش را دست کم نباید گرفت که ممکن است طرحی نیمه تمام درکارهای هنری ایشان، تا 

زمان رها شدن ازحیرت چیستی وحسرت، سنگ شود. آدم هماره گرفتارجاذبه هایی است تا 

وی دنبال واقعی سازی خیالی است که براساس آن بتواند  ببینند چه چیزی وقوع می یابد. 

رزان نوستالژیک خانه بنا کند. برای دست آموزی دغدغه ها، حریری از خوش روی پل ل

 بینی روی آن می گسترد. مگر می شود این وسوسه را هنری کرد؟

 گر بماندیم زنده، بردوزیم

 جامه ای کز فراق چاک شده

 بپذیر ور بمردیم، عذر ما

 این بسا آرزو که خاک شده

می شود که چیزهایی درهزار سال بعد هم واقع  حاالتی هم پیش می آید که آدم سهل قانع

آدم ها همچنان به سوی چیزی دردرون خویش تا لحظه های مرگ زل خواهند  خواهد شد که 

زد. بی هیچ تحاشی، می توان احساس کرد که هزاران سال پیش آدم هایی مثل ما به نوبۀ 

واقع خواهند شد که آدم خود فکرکرده بودند چیزهایی درهزارسال بعد این چنین و آن چنان 

 ها همچنان به سوی چیزی در درون خویش تا لحظه های مرگ زل خواهند زد.

 به شیوۀ خودش رفته بود. اولی را شاید خورخه لوئیس بورخس« صحرا« »هزارتوی»

دومی، نیازی به بینایی ندارد که گاه « هزارتوی»؛ و زمانی که بینایی اش از دست داد

 :یی استسراسر بینایی، نابینا

. درتنها ییبلند از سنگ، بدون در و پنجره  در سرزمینی بیابانی، درایران، برجی است بس»

اتاق آن ) که کف خاک است وشکل دایره دارد( میزی است چوبین و نیمکتی. درین سلول 

مدور، مردی به نظرم می آید که به حروفی که نمی شناسم، شعری بلند برای مردی می 

مدوری دیگر، شعری می سراید برای مردی در سلول مدوری دیگر...  سراید که درسلول

 «این سیر پایانی ندارد و هیچ کس نمی تواند آن چه را که این زندانیان می نویسند، بخواند.

وسواسی که از تصورات بورخس به روح من منتقل شده بود، درهرات برمن نازل شد؛ 

بودم! گردش آواز پیام دارانی که همه اش  درست وقتی که به دیدار مصال های هرات رفته

از نسل ونسب من بوده اند، درگوشم ریخته بود. وقتی از صحرای یادداشت های صحرا 

کریمی گذر می کردم، همان چرخۀ وسواس دو باره درمن فعال شد. درون مشترک و 

به  چرخۀ خود را به کار می اندازد، هرکسی را ،الیتغییر بشری در خودیت خواص وعوام

توانش و هرکسی را به قدر نیازش! صحرا کریمی دور وبر همین اقلیم است تا تنهایی 

بزند. شما ) خواننده های اهالی زیر سقف نا متعارف ها( همراه با « هنر»پنهانش را مهار 

 سایه های تان درهمین حول وحوش پرسه نمی زنید؟



در جایی دیگر، در نا کجایی  آدمی  روال عمومی احساس، قاصد آن چیز هایی نیستند که 

بدون جغرافیا درآن زنده گی می کند؛ هنوز وهماره در نقل و انتقال بهانه ها و پناه گاه های 

خویش به سر می بریم؛ چون هستی ما روی یک رود خروشان بناشده است و هیچ چیزی را 

شید و نمی شود نگهداشت و هیچ چیزی را نمی شود حسابی و دایم تا آخرین قطره سرک

 راحت شد.

از صدهزاران چهره، یکی هم این که ما نیایشگاه متحرکی درخود داریم برای یافتن آخرین 

روشنایی. یا شاید هم کاخ کهن واسرار آمیزی هستیم سرگردان برای درونۀ کاخ های دیگر تا 

داالن های ابدیت از اعماق آخرین راهرو ها به روی ما باز شود واین است میلیارد 

لیارد کرانه های درون به درون که هرچه بروی، می روی. برای منتظران غریب که درمی

از جنس چیستی وشگفتی های )تاهنوز( پاسخ نیافته در ابدیت بی نامی، گاه به ستوه می آیند 

وگاه به کارگاه بهانه سازی بدل می شوند. این کاخ با زمان ها وزمانه ها جنگیده و غم پخته 

 ترک شده است و حافظه اش از مقولۀ فروریزی تهی است.شده، سرگردانی مش

ما درگرداب چیزهایی فرومانده ایم که فقط از درون آدمی برمی تابند، گاه با قدرتی فوق 

ی شناسه شده یا موهوم همچون گرده بادی چرخان همه چیز «صحرا»تصوردرگسترۀ یک 

یم. عوالم زنده گان که به انسان را به هم می ریزد وما از صفردوباره شروع می کنیم تا نمیر

ختم نمی شود؛ ای چه بسا که هزاران نوع حیوان ونبات بهتر از انسان دارای کیاست وشعور 

درونی باشند. کسی چه می داند؟ برای سایه های گردشگر درپس ظواهر ما بیش ازین چه 

ان می توان گفت؟ به نظرم، برای جرقه هایی از لون صحرا کریمی در کهکشان پنه

مندانه با بار سنگین حس اقتدار صحاری باران وعلف ندیده، آرام  زیستن قناعت« خودیت»

 آرام دشوار تر می شود واین شاید جانکاه تر از جنگیدن با مرگ است.

آن چه درستان کوچک ما باقی می اند یک مشت آرزو وامید است که خبر آبخیزی هنری این 

خواهد خورد؟ او شاید دربهتری حالت پادشاه دوره بانوی فرزانه چه زمانی به گوش مان 

 گرد در قلمرو بی نشان نوستالژیی باشد که همه ما درآن غلت می خوریم.

زنی اندیشه ورز با هیچ طلسم هستی سرآشتی ندارد مگرآن که شاید انفجار طلسمی باشد که 

وده طلسم های هرپارۀ پرت شدۀ پس از انفجار نیز ای چه بسا که به کوه های اسرار ناگش

تازه بدل شوند. این گونه زیستن شاید تالش بی وقفه برای نیافتادن درپرتگاه هایی است که 

زنده در خودش حکایت  ییمی تازند. او با غریبه  به برهوت روح آدم« شش جهت»گاه از 

گردش »می گوید تا آن غریبه حکایت را به غریبه های پنهان ما حکایت کنند؛ تا آنگاه که 

 «انه دور آسمان به پاست.زم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «باختری»دراحوال و آفاِق واصف 

 

 واژه ها ساکن است. باختری حقیقی، هنوز ماوراء 

 
 

را همیشه دم چشمانم میبینم درحال مکاشفه چیزهایی که غالب  «باختری»استاد واصف 

سیگارش، اوقات، سروتۀ شان به هم نمیخورد وهمچون ستون های درهم آمیز و رقصان دود 

بی ثبات و گریزناک وغیرقابل جمع بندی اند. حسرت زده بوده ام به فرصتی همیشه در 

است؛ یادداشت بردارم. پس من یافت می نشده فرار، که از وی روایاتی را از آن چه تا کنون

 به مناظرۀ درونی خودم پاسخ میدهم.

 

 زمان، به سرعت ما را میتراشد.

دری نویس در افغانستان، از قریب پنج دهه  -گیاِن فارسیدرزنجیرۀ کوچک سخنوران وفرهن

تا کنون، مردی سایه وار درحاشیه حضور داشته که جایگاه معنوی اش هماره در محور 

احساس شده است. خودش نه دنبال محور است؛ نه حاشیه. شاید احساسی دارد که همه را در 

د قرن نیروی هیجان و احساِس به سکوت نظاره کند و همچنان غایِب انظار دیگران باشد. ص

هم ریزی زنده گی فاقد عدالت، در وی خوابیده، اما مشکل درجایی است که معلومش نیست 

ومثل میلیارد ها آدم دیگر، به تلخی و نا دلبخواه به زنده گی تاوان می دهد تا دربدلش، بازهم 

  واز نهار، به لیل فرود آید.  از لیل، به نهار،

ارۀ باختری گفته شود: از کوزه همان تراود که اوست. باختری حتی یک مایل نیستم درب

سبوی جان را به گونۀ بسنده، در ساغر نریخته است. غیرحاضِر اصلی درپدیده یی به نام 

برای آفریدن رستاخیز ادبی است. گویا سال  فرومالیدِن درون باختری، شوریده حالی و

ناگفتۀ باختری را میتوانم احساس کنم که هنوز هاست حسی درمن مالش میخورد که دریغایی 

 نریخته است. صد کتاب در یک کتاب، امانتی را که درجان دارد؛ درجسم کتابی به ساِن

برای نوشتن در بارۀ واصف، به هیچ آبشخور مکتوب و نقل قولی دست دراز نمی کنم. 

خی، نوعی هنجارشکنی برخی از ما بهتران، بارها حق ایشان را ادا کرده اند. شاید نزد بر

کم اعتبار و چشم بستن بر الزامات پژوهش درنظر آید. کاش چنین درنظر آید؛ چون پژوهش 

طرح  در مکاتیب جاِن او، از راه احساسی است که قریب به سه دهه درمن تپیده است. 

دری می آرایم که برای مبارزه با عصر  -فرهنگ فارسی بودای خوابیدۀ دیگری ازسیمای

و حتی « استالین»مائو، »تیره دلی، گاه در برخی آفریده های خویش، به شگرد ستم و 

چنگیز، فراخوان داده است. برخی قدما ومعاصران نیز کم وبیش چنین مسیری را رفته اند؛ 

اما باورم برین است که باختری از دریای باطن خویش، فقط لبی ترکرده و از خیرغوطه 

 وری دایم، درگذشته است.

رای باختری، مصدر بالقوۀ فرهنگ کامل تواند بود. ورود به سرا آفریده های او معنا س

در خطی میراند که بدون آویزه گیری سنتی  درصالحیت من نیست؛ درین خود نگاری، قلم 



از شعر وکتابت و شعار سرایی های اولیۀ باختری، در پردۀ یافته های وسوسه آلود احساس 

 ید.شخصی، طرح نامتعارفی می پیرا

و ادبیات « پژوهش گر»و گه گاه  «صاحب حافظۀ تکان دهنده» ،«شاعر»هماره باختری 

شناس را دور زده و در زوایای شئون پنهان وکمتر معرفی شده یی خیره مانده ام که خود 

 برترین شعر و ادبیِت این پاره یی از حوزۀ تمدنی فارسی است.

« مگر»و« اگر»عارف، انباشته از شعر وی به موازات شم و گیرش هرکس، کمابیش مت

های غیر شعری است؛ اما باختری اصلی از همان آوان سفر به قلمرو هویتی ) تکه تکه شده 

؛ در ابژۀ اصلی اش چشم به دنیا نگشاده؛ تاریخ نا متعارف بود از نظرتاریخ و جغرافیا(

یر باوی، نداشته ظهورش، شاید درهیج نقطه یی نشان از سامان و آشتی با تقدیر، وآشتی تقد

است. هرخرد ورزی را چنین سرنوشتی باید؛ ایاِم بی مروت، در هرجایی ازین گسترۀ خاکی 

کمابیش چنین رفتاری داشته و با اهالی فضل و معنا چنین کرده است. همتایان ومعاصران 

ایرانی و حتی تاجکی باختری )نظیر استاد صدرالدین عینی( یک سرو گردن، نه در 

کم درعرصۀ کندوکاِو سیره وسیمای گردگرفتۀ زبان پارسی، از وی جلو زده  سرایش، دست

 اند.

تا جایی که میدانم قلم ورزانی چند با این لون برداشت، سرآشتی داشته؛ اما از سر ارج 

از نظر « بزرگوارما»گذاری به باختری، احساس خود را بیان نمیدارند. اندیشه ورز 

درطالیی  ناور ایستاده یا نشسته است و ای چه بسا موقعیت، گویا همیشه دریک طشت ش

ترین ادوار، درجا زده است. تبرئه باختری از کم کاری و ناپیگیری درساختن کاخی 

 شکوهمند از فرهنگ وزبان فارسی دری، دشوار است.

باختری، هنوز دروادی خاموش حافظه، از احوال پهنا سرا های خفته در ناکرانه پیدای 

شگفتی زده است؛ فرهنگی که سروته اش با روزگارانی بی سروته بافت  فرهنِگ پارینه

به تنهایی، در کهکشانی از انسان گرایی و  خورده و هیچ واحد قیاسی را نیز برنتافته. وی 

پهنا نوردی غوطه ور بوده است. هنوز با ناصر خسرو، با خر و خورجیِن پراز کتاب و 

نیشاپور را عبور نکرده است؛ چون دانای یمگان  توشۀ راه، طبیعت تخارستان و جوزجان و

نیز در نیمه راه، به عزلت رفت و با باد سخن گفت و صبح های رنج وتعب به شام های 

بیرحمی ایام حواله داد. ناصر خسرو به حج رفت اما به کعبۀ آمال نرسید؛ واصف را سفر 

سالۀ غزالی وار در حج در کار نیست؛ تحمل خاموش سنگینی جنون گمشده گی فلسفی ده 

صحاری شام و عراق، از برای کشف و شهود و شهود نا مشهودات، از حوصلۀ آن بلخی 

فروتن چیز دیگری طلب دارد که نشاید گفت روزی پرداختنی اش باشد و شاید بشود گفت 

 دیگر دیرشده است.

گردن و درعصر وهمناک   خیام وار، بازی کردن با سر، درقمار زنده گی تفسیر دیگریست

زنی واستحقار، گریز از سمرقند به اصفهان واز آن جا به نیشاپور، مبحثی دگر. سیاه کردن 

روی دسته جاِت ریاکار مذهب تراش و به ظاهر اهل الیقین با ورق های رباعیات 

 را کی توان با فرزانۀ قرن بیستِم زادۀ بلخ، برابر گرفت!« موشکی»

شالق بخورد، در سکوی استاد  «جدیدی»جرم  ا بهباختری، حتی بدون آن که در میدان بخار

صدرالدین عینی تاجکی هم نه ایستاد. آزموده گیهای خود را مکتوب نکرد؛ خاطره نگاری 

هویتی که سرجایش. در مقام پژوهش، نیمی  -نکرد. رد گیری ریشه و ریشه یابی های تاریخ



را به وام « زرین کوب»لحسین از شورو جنوِن استاد سعید نفیسی، دکترخانلری یا استاد عبدا

در مولوی شناسی پله های چند، نابسنده باال رفت؛ « نردبان آسمان»حسنه نگرفت. از 

مگردسِت سرنوشت یا بهانه هایی که لحظه به لحظه از نفس آدمی سرمی کشند؛ از پائین، 

ت با پایش به زمین کشید یا خود از خیرکار درگذشت. نردبان به زمین افتاد؛ رابطۀ ناسو

 آسمان گسست وطرح جنینی مولوی درگفتارهای غبارآلود، درهمان گفتار ها از هم وارفت.

گفتنی های پرگستره وعظیم در روح خاموش وی نانوشته مانده اند. کاش تخته های جدا   

شدۀ سرنوشت نا هنجار، روزی به هم می آمدند و من به گونۀ گفت وگو، از 

رد می آوردم و گزارش نامه یی برای نسل حاضر و آتی گوهرهای جاودانه گ «گورگنج» آن

دراواخرسال های هفتاد سعی کرد محتویات اندوخته  «نادری»استاد پرتو  فراهم می آمد.

های باختری را در یک دسته برنامه های زنجیره یی رادیویی به نخ کشد؛ اما فرصت اندک 

 .بود و دریای افکار و ناگفته های باختری، تخلیه ناپذیر

مجموعه آثار استاد باختری به ما میگوید که از اواخر سال های پنجاه، کف دسِت ایام نا به 

کار و بازی های زاِل سرنوشت را از پیش خوانده بود. به امید آرامش، درحصار بی آزاری 

بارگاه افکند؛ از ایستگاه حوادث گذشت ) یا چنین نمایاند که گذشته( و سرانجام به پایانۀ یک 

  ت پیاده شده است.سکو

خودش؛ برای نرسیدن به فرجامی که چشم اندازش « لون»ده ها سال انتظاری داشت از 

برای روشن شدن، گویا انتظار بیشتر ازین می خواهد. نسب گمشدۀ آدمی را فقط به خواب 

مانده است. با  در تاِر زمان معلق ندیده؛ درحسرتی بی زوال، برای پاسخی برای هستی،

کرد؟ نعمت « مبارزه»ن چه کاری می توان کرد. مگر با هرپدیده یی ممکن است خورۀ زما

 سکون دیگر نباید از دست شود.

ما ها سعی می کنیم ایمان بیاوریم یکی یا شماری از پاسخ های راز هستی نزد اوست؛ او 

بدین قیاس که نبوِد پاسخی اندرین باب، خود رازی دیگر است؛ دیریست پناه گزیِن قلعۀ 

رون خویشتن است. شعر، دژ معانی برای پاینده گی حس آسوده گی نیست؛ او نیک داند که د

  خیالخانه یی هردم شکستنی ست.

باختری از سرایش شعر و روایات شفاهی در محافل خودمانی، سیراب نه، تنها تر می شود. 

می  نهاییوزِن ت پیِر روزگار دیده، سماجت حس نومیدی بی دلیل وبا هزاران دلیل را به

صد ها تماس زنده از سوی  -فهمد. باورم برین است؛ نهان سرای حواسش در جریان هفته

انباشته از سایه روشن های اضطرابی است که همزاد اوست؛  -مخلصان راستین یا آماتور

هم »برای به هم زدن بساط بی  چون در خطۀ برگزیده ُکش، برازنده قامتی ست که

به ُرخ کسی نمی کشد. گریۀ روح باختری را چه کسی تصور  ولی راهی نیافته« احساسی

کرده توانسته است؟ من بارها وبارها درحضور یا درغیاب ایشان، تصور داشته ام که روح 

 بلند، چه گونه میگرید.

 

خورشیدی از زندان هفت ساله برون آمدم. روزی در سالن انجمن  4722در زمستان 

انجمن شعرا و نویسنده گان( به رأی العین دیدم واصف  نویسنده گان جوان )جوار دفتراصلی

باختری هم از زندان تصاویر بی شکل حافظه ام به واقعیت بدل شده است. مردی که 



درخاطرۀ مرزکشی شده ام ) درآن زمان، مرز ها هرآنچه بودند، سیاه وسفید بودند( ازیک 

من خود هویتی رسمی و فعال  حلقۀ گناه، رسته، و درحلقۀ معصیت کالن تری گیرمانده بود.

ضد سوسیال امپریالیزم شوروی نداشتم؛ با آن هم در محیط کتاب « چپ»در جنبش انقالبی 

 زده و ملتهب زندان، یاد گرفته بودم او را دردادگاه احساسات خودم به شالق شماتت بگیرم.

آتشه، پیش از  داستان انگاره سازی های انقالبی با این واژه ها شروع می شد که باختری دو

فریاِد مرغ توفان در افغانستان از بام حقانیت افکار انقالبی، خودش را رهایی داده و 

درهبوطی دهشتناک به تبعیدی خود خواسته ول کرده است. در نگاه یک دسته از مردم، 

 سرنوشت کون ومکان به خطر افتاده وباران ملعنت فروباریده بود!

زندان و یک مشت مسموعاِت ناساز و سیاسی زده گی، او  مطالعات نا هم آهنگ در سالیان

را درذهِن افراطی پنداِر من، بدون ذره یی از لبخند و حسِن نگاه، تولد کرده بود. چه 

نوزادی، که سخت سوء شکل هم داشت!. سایۀ مشکوکی بودم که با نزدیک شدن به باختری، 

رم به شرمساری فتاده و سپس طوری قامِت اتمام حجت وار راست بگیرم که درشعاع حضو

آب شود. گویا درنقش جبرئیل حق در بستری از ناحقی های مستوجب آتش و مرگ، دریک 

قدمی اش ایستاده ام. او اهل ریا و جبن، ومن، سربازی گمنام که پشتاره ای از معجون و 

 مباهات را بر شانه دارم.

به نقد و بررسی « فخری» محفل کوچکی برگزار بود که در آن داستان های محمد حسین 

گذاشته شده بود. ساعتی درصف آخر، به صحبت ها گوش می دادم. استاد رهنورد زریاب 

کنار واصف باختری نشسته و من بینندۀ زندۀ نگاه ها، دست تکان دادن، استدالل ونرمش 

چهره ها بودم. درخطوط سیمای باختری زل میزدم و لحظاتی نفس می گرفتم. گفتارباختری 

 مغزم یک عبارت کوچک را نشانید:در

 باختری ازشعرش برتر می نماید!

 

این آغاِز دریافِت منصفانه در روح من بود. آن فرعوِن کبیِر گمراهی، درنظرم چیز دیگری 

انقالب ندیده، نمادی از روی گردانی بود؛ « انقالبیون»آمد و آن تندیس گذشته که در دادگاه 

روی زخِم درون من چکید. من او را دربیداری های تب ناپدیدار گشت؛ قطره آبی ُمسکن 

آلوِد جوانی در واقع خواب گونه ارزیابی کرده بودم. درآن دم، نقِد باختری واقعی یک 

 باردیگر به من تفهیم کرد که زنده گی همیشه طور دیگری است.

فرشته وِش مفروض...  دیدم آن هیوال، انسانی بوده است پشت کرده بر هیوالی های

 ودیگرهیچ!

دیدم به هیوالیی ضد هیوال ماننده بوده و گویا زود تر از خواب زده گان، از عنکبوت خواب 

 ها گریخته بوده است.

دیدم شأن بشری پیوسته از وی استعارۀ جاودانه گی طلب دارد و او به دست های خالی 

ی خدا حق وضجه های دروِن نوع انسان متأسف است؛ نگاه عمود کار سختی بوده است. حت

وناحق را مقید به سازه های زبانی )برای همیشه( نکرده است. دیدم که باختری زیرفشار 

تنهایی از ولنگاری های زنده گی حساب نمی برد وشعر، بخشی ازشوخی هایی از 

سرناگزیری است... دست هایش برای قاپیدن چیزهایی فراتر از شعر، هنوز درهوا مانده 

 است...



هت، افتاده در گذرگاهی؛ دیگران، مست از شلوغی وچالش های قدرت و سایه یی، بی شبا

سیاست؛ و او درین معبِر حافظه گریز؛ درخود خروشیدن های نوع بشری را تجربه می کند؛ 

گاه حتی بی اندک خروشی. می پلکد نا محسوس در خنده ها، وتعارف های آهاری دیگران. 

ی کند؛ از شکنجۀ نادانسته هایی رهگذراِن همدم دیرگاه، درجا زده و از شیرۀ خود، تغذیه م

که مدعی اند او همه چیز را یافته ودانسته است. پیرمرد که دسِت مقدرات را خوانده، برای 

ندیمان داوطلب، غیراز مالطفت، هدیه یی ندارد؛ هرآن چه از چشم خامه فروچکانده، اثباِت 

سرا آورده و فریاد کردنش، نه این که  بی اثباتی همان معمای ازلی است که وی با خود بدین

 از توانش نیست؛ فایده چنین کاری چیست؟

باختری، پنهان درپس حریِر چشم ها، طرحی است واقع گونه درنگاه دیگران؛ معمایی است 

حقیقی در دیدگاه خویشتِن خویش. رفیِق شفیِق برای رهگذران لحظه های واقعی، هنوز چشم 

ای قناعت درون . سلطانی فروخفته دربی غرضی و بی انتظار اعجازی آرزو شده بر

آزاری؛ در برابر دیده گان، پیدا و ای چه بسا در عدم سرای مفاهیم احساست کهن بشری به 

دور خود چرخان.. در ستون های ناپایدار سیگارهای بی شماره اش... رهروی، حلزون 

کنان؛ بی آن که ایمان  وار، بی نگاه به عقب، هزارچاه فروهشته را درهزار چاه، رصد

 بیاورد که برگ رازی وا نا شده از شاخه یی فروخواهد شد.

در جمع ایرانیان هم عصر واصف باختری، طلوع یک رنسانس درآفرینش های ادبی 

تاریخی، رشک  -وتاریخی، گسترش پژوهش وترجمه، نقد و بازنقد و ده ها فعالیِت فرهنگی

تاجک، از هزاره تا ایماق و ازبک، در صد سال انگیز و شگفتی افزاست. از پشتون تا 

اخیر، ما هر آن چه از فرآورده های ادب و سیاست و تاریخ وفرهنگ درسبِد آموزه های 

خویش چیده ایم، از خیراِت ستاره های درخشان ایران زمین بوده است. آن ها درحال 

عی دارند حاضر، با وصف پروژۀ درهم شکنی فارسی در سطح جهان، با تمام قدرت س

سدهای امریکا و اروپا واسرائیل در مورد فارسی هراسی را دور زده و زبان فارسی را 

بسازند. امروز بازرگانان ایرانی هسته هایی را تشکیل داده اند تا تمامی آثار « جهانی»

کالسیک و معاصر ادبیات و فرهنگ فارسی را به انگلیسی و دیگر زبان های زندۀ دنیا 

روزمترجمان ایرانی آخرین وبهترین آثارعلمی، سیاسی وتازه های دانش نوین برگردانند. ام

 را فارسی ساخته اند.

هم اکنون نسخ انگلیسی آثار شاملو، بیش از یک صد دالر در بازار های جهانی به فروش می 

رسد. باختری درین کانون ادب وفرهنگ )بلخ وکابل( هم طراز هیچ یکی از فرزانه گان 

گویا هرچه باراِن یک زنده گی دست وپاگیر در )ایران شرقی( بارید، همه اش  نشد. معاصر 

برسر پیش کسوتان ادب و فرهنگ بود! ما اول تر ازهمه، نیاز به شجاعت یک اعتراف 

تاریخی داریم که اعالم کنیم: چیزی کم داریم. چیزی که باییست پس از کشف و شناسه، 

ما اعتراف و واقع بینی را هیوالیی هزار سر می  شرافتمندانه به آن اعتراف صورت گیرد.

 انگاریم که الساعه ما را قورت خواهد داد.

زمانی که دانش ورزان وپژوهش گران ایرانی، ابن سینا وموالنا را فرزانه گان ایران زمین 

بلند می کنند که هیهات، به این شوونیزم و فاشیزم « سیاسی»میخوانند، گروهی فریاِد 

یخی نگاه کنید! آن ساالِر اندیشه و معنا، درخاک بلخ زاده شده، مگر ایرانی ها تار -فرهنگی

یک قلم آن را می دزدند. غیر از فهِم ضروری تاریخ، یک لمحه سنجش از روی خرد 

ورزی و سالمت وجدان بسنده است دنبال پاسخ به این پرسش بگردیم که آیا ما سزاوار دفاع 



نای بلخ هستیم یا ایرانی ها که دست کم هفتاد سال آزگار، و مالکیت ارزش های کیهانی موال

درجهت موالنا شناسی و شناساندن آن به فارسی زبانان و اندیشکده های جهانی، موهای سیاه 

سه نسل خود را سفید کردند و ما که درین خاکداِن بی رونق چشم بسته سنگ مالکیت موالنا 

را که هیچ، موالنا را با زبان اجنات معنا میکنیم و و ابن سینا را بر سینه میزنیم؛ ابن سینا 

هر پاره اطالعاتی شفاهی، قیاسی و قرائتی که از آفتاب معرفت حوزۀ فارسی داریم؛ بازهم 

  از خیراِت سر پادشاهان متواضع سرزمین ادب وفرهنگ در ایران است. 

وی وجدان من درنقش فردی عادی که چهل سال است با این زبان سروکارم هست؛ از ر

اعالم می کنم اگر اهالی فضل ومعرفت، نویسنده گان و بزرگان ادب و فرهنگ ایران نبودند؛ 

هیچ معلوم نبود ما امروز با چه زبانی عاطل، مسخ ومثله شده، و مخلوطی از واژه هایی چند 

 پدره سخن می گفتیم!

نرسید؛ باختری درچنین محیطی ناساز ومسموم، هیچگاه به انفجار دریافت هایش 

ازانفجارهای گاه به گاه و موذی عاطفی هماره دل ریش ورنجور است. بارها اتفاق افتاده که 

باختری گاه نگاهی به چشمانم خوابانده، مرا لرزانده وهیچی برای تفسیر نگاهاش از دستم 

 پوره نبوده است. حکایت زنده گی درجایی ایستاده، دل گرفته این جا وآن جا... نفسی باید، تا

چشمۀ حکایه سرزند از آن عوالمی که دانستنی نیست؛ آرزو کردنی ست. احساس کرده است 

 به لحظه های غیراختیاری حیات، ذره ذره تقاص پس می دهد.

 ِان االنسان ّلفی ُخسِرًا 

نفس تنگ... که درزمینی نا شایان، روییده و معلوم نخواهدش شد مکان اصلی کجا بوده و 

یا نکرده است؟! در جایی به غیر از آدرس حقیقی پرتاب شده است. آیا غلطی کرده « ازل»

پس از دو جهت، هجرت از الهوت اسرار، آواره گی دربرهوِت نا گزیده، ازشکنجه متلذذ 

ومعذب است؛ نه الطاِف مصاحبان، شرنِگ از روح می روبد ونه باده...آخ باده! محشری در 

هرچند پشیمانی آرد وباز، ازعشقی شروع می  رگ رگت توفنده بادا... جنون باده فرونخسبد

 شود که حاشا از آن، دریِد آدمی نیست.

فکرنمی کنم ) هماره احساس به من می گوید( باختری هرگزاز شیرینِی یافتِن گوشه یی از  

کیمیای نایافته برخوردار نشده است. محکوم گستره ایست تنگنا در تنگنا و تزاحم. دنیا به 

ی زمینی وآسمانی اش مایۀ نفرین، ونازایی نفرین های تکراری، مزید خاطر آلوده گی ها

 برماللت. دلم می خواهد باختری منفجر بشود.

می گذرد. بهانه های ترسناک، دل شکسته گی چند « فرد»باختری از ازدحاِم سرنوشت، 

را از تا قلم از ته دل بگریاند و خودش   ریشه، و احساس بیهوده گی دست وپاگیر مجال نداده

محاصرۀ دوامدار معماهای حیات، شروزیبایی و ندانم های بی نهایت، آزاد کند. باختری 

اسیرترین قلمدار این جهانی درقلمرو منفردستانی به نام افغانستان است. ازنظرمن، او کتاب 

 حقیقی را هرگز ننوشته.
 

گانه آمد وتنها نشست ی           واصف که درجهان شماقسم به غربت                        

  و فرد گذشت.
 

 -حوت                                                                                                             

 ملبورن، آسترالیا – 0939 -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درشام هزارویک پرسش« چراغ شیخ»

 

 

به شکلک بدل شده وگریه ها، به دریای غریونده ای  درسرزمین من و تو، خنده ها، 

 مرزباخته، برای سیراب کردن آز شیاطین. شیطان وفرشته چهره به هم وام می دهند.

 

 کاربری در شبکۀ اجتماعی چنین نگاشت:

در جمع ده ها سیاسیون خودخواه و  دیگر معلوم میشود یک کله شخ داکتر مهدی برای من»

دران همسنگر خود کنار آمده نمی توانند و بعدًا دست به حزب سازی کله شخ دیگر که با برا

و کاندیداتوری می زنند. مگر آیا همین آقا نبود که قبر برادر خود قانونی را در پارلمان کند 

و با عث شکست اش در ریاست پارلمانی شد؟ مردم ما سخت از خود خواهی های سیاسیون 

 «.خسته شده اند

در دست، در کوچه های  «چراغ شیخ» در بارۀ مردی که عمریستدریغم آمد ازین که 

می « انسانیت»ناهمزبانی و نامردی های ایام، به دنبال حتی نشانه های همچنان درحال گریز

روزمره « یک بارمصرف»رود، چنین ارزش سنجی صورت می گیرد. واژه ریزی های 

گیر سنت های خمیرشده  در شبکه های اطالع رسانی، امری پذیره ای است. ما میراث

جای شکر است نسل  چهانگاری های تاریخی هستیم. اگر  و وارونه انواع سوء تفاهم با

نسبتًا دگربین امروزی به خالف نیاکان خواب آلود خویش، برطبل افتخارات نا پیدا نمی کوبد 

و انگاره های خود نیست؛ ولی مرده ریگ کژنگری  قاچاق احساسات محکوم به ،و دیگر

رقفای ماست. گویا هنوز اندرخم بیغوله های قرون درهم غنوده ایم. گویا تا زمان سره نشدن د

از ارزش های ازشکل افتاده و بافیده در تاروپود هزاران علت ومعلول، « پوست»و« مغز»



همی جوشیم. خویش در واکنش به هر پدیده ای، بسا که خوی باد پا وشراره افشان از درون 

 هنوز زود باشد که از نفس بیفتیم. استیم و دیز زود باوری و بداهه گوییبر شب انما سوار

اگر از رواق انصاف چراغی بیاویزیم؛ بی درد سر، دکترمهدی را نه از روی سایه های 

لوزی ومورب توهمات شخصی، بل، از روی تمثال زنده گی اش در جامعۀ سیاسی 

 وفرهنگی به روشنی به نظاره می توانیم نشست.

در من سر برداشت. این زهراندیشی، در  احساس حیفی سوزان واندن پروگراف باال،از خ

احوال رهزنان سیاسی و کله ُگنده های فساد ساالر که دربرابر کیفر دهی خدا ومردم واکسینه 

از هر  این خبط بی لگام، بر دکتر مهدی، نا رواست.مگر  شده اند، پسندیده، نه بسنده آید؛

ونقیض،  شتار چند سطری یاد شده دقت شود، به شدت پرسش زا، ضدزاویه ای که در نو

است. دکترمهدی، خامه « مهدی»مفتیانه ودستخوش کمبود اطالع در بارۀ دکتر محی الدین 

مأب عرصۀ ادبیات وتاریخ پژوهی است؛  تدار نکته بین؛ از گزیده ترین های شراف

وژرفنا نوردی درنگاه ها، هماره خردورزی بی صدا با طنزی رنگ افشان از دنیا دیده گی 

دور از ریب وافاده های خود نگرانه،   فروتنانه ترین نوع اندیشیدن به آدم را به رسم شریِف

 برود. آزمایش حضورش نکته ها می آموزد. هرکه اندرین انگاره، ظنی دارد، به

سین، درآزمون های دشوار وچپه و راسته شدن بسیاری آدم ها و آدمک ها دربیست سال پ

تصویری که من از هنجارهای اخالقی ومنش معنوی دکتر مهدی دارم، احساس می کنم 

در عصرفراعنۀ  «عصای موسا» ایشان از جمع همان انگشت شمارانی است که هنوز دنبال

درعصر بازی ومعامله، جای دکترمهدی همیشه  بز، سرخ وسیاه درافغانستان درحرکت اند.س

دارد که نخستین  «رؤیا» یاد مارتین لوترکینگ، یکخالیست؛ چون او به مصداق فر

افغانستان، به کنام فرعون های  او آگاه است که است.« عصای موسا»تعبیرآن، دستیابی به 

پیر داخلی وخارجی ماننده گشته است. روح مادران، پدران وکودکان ما چشم انتظار اژدها 

مار نمای ساحران  عصاهایشدن عصای موسا و بلعیدن ریسمان های بی عدالتی است. 

 چه زمانی شکسته خواهد شد؟ غفلت پیشه

این جاست که مشیت وجدان از دارندۀ رؤیا، توانی فراعادت طلب می دارد. دررؤیا های 

برای درجا زدن دریای خون و فروبستن دست « عصای موسا»خود می بینم؛ او دنبال 

 ه می کشند.فرعون بچه هایی است که فروهشتی عشق درگودال را عربد

که از آن هیچ کس نیست، به آیینۀ خودش خیره است. درقحطی آیینه، این  گۀدکتر در خلوت

بی  که دربرابر آیینه قد فرازد تا ییدیت دست ناخورده است. کو آیینه خود کمالی، اثبات خو

برشانه، و شیشۀ بی آزاری دربغل « خراسان»ترسیم شود. او محمل شکوه داری  نهایتی

، چه بسا قلم داران وابسته به «مجاهدین»ادمان است که در هفته های اول پیروزی دارد. ی

به تکانه می افتادند وهمه را « فرهنگ وتاریخ»وعظمت « ملی»جهاد، ازطنین واژه های 

 با طنینی چسپناک درمی پیچیدند.  «اسالمی» به دور واژۀ

یی وام به همین شعار تک واژه گ وتاریخ وداهیۀ فرهن «ملی»مسأله  مفاهیم سرزمین آبایی،

بسته می شد. تازه، با پدیداری ایلغار طالبان، برجبین نو  گرفته از افراطیت اخوانی گری

شرنگ نا مالیم پسآمد های رمیده گی خود تفنگ اندیش، چنان جرحی افتاد که  دولتاِن

 مسأله ملی وهویت فرهنگی اندک اندک دراذهانو روشنفکران وفرهنگیان چشیدند، 

پرتوافگند. اندرآن حیص وبیص، دکترمهدی را درحاشیه، آن هم ازنیمرخ می « تنظیمی ها»

 بود. خطا ها وخطرات نگران ،دیدند. هموکه، پیشاپیش



خیاالت او « گنبد بسیارنقش»باورمندم که بهتراز آن است که بود. از همان روزگار، در 

چند  یگار، کام هیجان زده هایخوشه های خردناک می لرزیدند؛ اما شنا درجهت خالف روز

حال آن که  ؛نداشتند؛ شیرین می کرد ییخواسته « سفارت»توزیع، غیر از  را که در محافل

، بر توهم دی می نمودندهایی که تازه خوزود به زود متوجه شده بودند که رعد واقعیت 

 وقوالب گریزان از زنده گی واقعی شبیخون می زد. 

رفت، رؤیا های زنده گی پسندانه و روشنگری سایه سان دامن هرچه عقالنیت به قحطی می 

که  زند و بیند ساالران را باال برمی چید. درآن زمان چه کسی می توانست گوشۀ خیمۀ انسان

جماعت مهدی ها، جماعت انتظار برای یک ظهور جدید، به اضطراب نشسته بودند؛ آنانی 

ت وبلخ و...سراسر کشور بودند. هریک درکابل وهرا های عدالت« قونیه»که خمار ساختن 

از ما خواب هایی می بینیم که گاه ازبس رازناک اند؛ درباره اش لب فرومی بندیم تا سرانجام 

را به دلیل غرابت و برانگیختگی آن ها نمی شود به ها با خود ما مدفون شوند. برخی رؤیا 

 است.، آزاد نشده حبس انداخت. دکتر مهدی مغزن رؤیا های تا هنوز

درعصرواژگونی نیکی وزیبایی، که حواس سبزها، سرخ ها و سیاه ها، به جنگ وجدان 

وخدا سرگرم است؛ یک دست درجیب ودست دیگر برگلوی فرودستان دارند؛ چون فرعون 

وار به سرگیجه فتاده اند که حتی برخدایان پیروز شده اند؛ درفضایی که زنده گی به واسطۀ 

گرفته از رنگ ولعاب دروغ وبی رحمی به بن بست گیرمانده؛  تندیس های کوه آسا وصیقل

 است نه چیزی بیشتر.  «تنها ترین مرد زمین» آدمی مانند دکترمهدی

او درچشم انداز خویش، گاه که خورشید از اسرار مشرق سرمی فرازد و درهبوط دلگیر 

یف، خشکیدن غروب سر فرو می نهد، وارفته گی راستین گرایی؛ فراگیری فراموشی بی تعر

است و از  درخموشی نظاره گر حافظه های دینی وعشق، شناوری ایمان درگرداب بازار را

به سوی آسمان و نمودار های هرآن چه فروشی وقابل  «برادران» دیدن واقعیت هایی که

خریدن است، دهن کج می کنند؛ تنها آه نمی کشد؛ مگر نیشخندش در دوسوی دهان و فوارۀ 

شود ندیده گرفت؟ او بهتر از دیگران گواه است که درسرزمین من و تو، نگاهانش را می 

خنده ها، به شکلک بدل شده وگریه ها، به دریای غریونده ای مرزباخته، برای سیراب کردن 

 آز شیاطین. شیطان وفرشته چهره به هم وام می دهند.

شور خودش، درک دکترمهدی با آن همه دریافت ها ومعرفت تجربی، بیش از نیم عمر، 

درتبعید غیراختیاری قرار داشته و دارد وهمیشه از سوی برده گان منطق هرج ومرج و 

دیده شده است. او در هستۀ کوچک روشن نگرو انسان گرا  «دیگر»چشم  لمپنان سیاسی به

در جنبش ضد شوروی، از رهگذر برازنده نگری قضایای اسالم وافغانستان، یکی از چهره 

، ییپخته در سیستم قالب گیر، جهبه  واز ریاضت گران آهن تاب و درونهای آلوده ناشده 

 به شمارمی رود. اخوانیزم افغانستان شعاری و ایدیولوژیک

من که خود از آوان نوجوانی، همانند شهروندی دربه در، گاه به دور خود چرخیده و هماره 

خردورزی و مایه ازجان گاهان درگرداب رخداد های سیاسی گردانده شده و معنای تنهایی در

گذاشتن در امر سربه فرمان گذاری به خدای راستی را کم وبیش می دانم؛ گرانسنگی، 

م را به عیان های کشور «درون تبعیدی»ارجمنداندیشی وُسخته فکری های دکترمهدی ودیگر

 می توانم درک کنم.

 



یکجا  ی خویش،بیایید با دکترمهدی ها به خاطر ستم کشی های جامعۀ روشنفکری وفرهنگ

بیایید با خوانش خامۀ جادویی عطا ملک جوینی درصدها سال پیش، از برای  گریه کنیم.

گریه کنیم. دکترمهدی ها، کم شمار اند؛ « دیو ودد»آرزوهای خویش برای آزاد شدن از 

غم های سرزمین خویش اند. عطا ملک  شهر، درشام هزار ویک پرسش« چراغ شیخ» اما

 ربار هالکو، خان مغل این گونه روایت کند:جوینی از وزیران د

امروزه دروغ و ریا را پند وذکر پندارند و حرامزادگی وسخن چینی را دلیری وشهامت نام 

کنند. زبان وخط ایغوری را هنر ودانش بزرگ دانند. اکنون هربازاری درلباس گناهکار، 

ای؛ دبیر؛ هرراحت امیر؛ هرمزدوری؛ صدرنشین؛ هرنیرنگ بازی، وزیر؛ هربخت برگشته 

طلبی؛ مستوفی؛ هرولخرجی ناظرهزینه؛ هرابلیسی، معاون دیوان؛ هرکون خری؛ صدر؛ 

هرشاگرد آخری صاحب حرمت وجاه؛ هرفراشی، صاحب منصب؛ هرستمگری؛ پیشکار؛ 

، قدرتمند؛ هردستاربندی؛ دانشمندی س؛ هرخسیسی رئیس؛ هرخیانت پیشه ییهرخسی؛ ک

افزونی مال؛ گشاده حالی وهرجمالی از کمک شانس؛ گشاده  بزرگوار، هرساربانی به خاطر

حال شده است... تیز دادن وسیلی زدن برفردی را از لطافت خوی می شمارند؛ ودشنام به 

 یکدیگروسفاهت را نسبت به نتایج روحانی بی خطرمی دانند.

 درک چنین روزگاری که قحطی مردانگی وجوانمردی است و روزبازار گمراهی ونادانی؛

و  نیکان، بد حال وخواراند واشرار، تثبیت وبرسرکار. کریم فاضل؛ تافتۀ دام محنت است

بی زاد است و رادمردی؛ مردود. هرصاحب نسبی بی  یینادان پست، کامیاب. هرآزاده 

تی است. نصیب گردیده وهرواال گهری خارج از گود نشسته وهرهوشمندی مصادف با مصیب

رعاقلی، اسیر غیرمکلفی؛ هرکاملی، درگیرناقصی ، هییهر محدثی گرفتار حادثه 

 وهرعزیزی ناگزیر تابع ذلیلی وهراهل تشخصی در دست فرومایه ای گرفتار آمده است.
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 !فرمانده می گفت: ترس را ِبُکشید

   

در « مقاومت»به بعد دربدنه ی یکی از کانتینرهای بازمانده از دوره ی  3112از سال  

 نوشته شده بود:« داالن سنگ»به سوی « ُرخه»مسیر ولسوالی 

 مسعود!

 !سودا گران آرمانت سیاه روی باد

 بودند؟ مخاطب کی ها 

 
 

 ۀ، از جریان پروس«عنابه»گشت از روزنامه نگاران در بر یکی از 3112در تابستان سال 

ان خلع سالح )دی دی آر و دایاگ( در پنجشیر به من گزارش داد. در ضبط صوت، از می

پیچیده بود که گریه کنان اشاره به « عنابه»زنی از  ۀصدای چند مصاحبه شونده، نال

 ها که راهی گلبهار بود، میگفت:کاروان جنگ ابزار 

یک وقتی این سالح ها را یک مرد به این جا آورده بود؛ حاال نامردها، آن را به فروش » 

 «می برند!

کی ها بودند. لباس جعلی را نمی توان  ییکانتینر و زنی عنابه  ۀمخاطب آن شعار روی بدن

به خود  ییار، هویت تازه گروز ۀقامِت هویِت مردمانی که در کوربرای مدت طوالنی بر 

 یافته اند؛ راست کرد. من ازهمان زمان شوک شدم.

 

                                                                   *** 

خواب هایی می بینم... هرکس دیگری این چنین خواب »احمد شاه مسعود باری گفته بود: 

 «ی کند.هایی ببیند، یک روز درافغانستان توقف نم

هماره همین سخن مسعود را به خاطر می آورم. او، « هجده سنبله»درفاصله میان دو 

 دردیدن چشم انداز آینده، چه فراستی فرادست داشت!

ت که با بینشی غیرعادی، ازحمله غیراز او، چه کسی دیگر را درتاریخ می توان سراغ داش

  به رئیس جمهور امریکا زیگنال مهیب و تاریخ ساز همچون یازده سپتامبر، پیشاپیش یی

 هشداربفرستد؟

 ۀی سنتی درافغانستان را به موزمسعود درحریق تاریخ سوخت؛ اما تاریخ راکد وخم گردِن

چالش های اندوه باِر دوجنسه های  ۀناگزیر، از گردون یخوِد تاریخ سپرد. از بِد حادثه ی

اطرافیان خود را  ۀداشته یا ناداشته بود، کماالت زمانی که زند داخلی با صبوری باال رفت. 

یک جفت نگاه های نگران، به سوی کابل « سریچه» ۀز تپبرهنه می دید. حاال هم هرسال ا



دوخته می شود که در تاریخ هجده سنبله، یک گروه کوچِک نو به دولت رسیده های دولتی و 

ا ر« شیرپنجشیر»، به قصد گمراه سازی شعورعمومی، «خودی!»دسته جات معین 

از یادمان های  یزیرسقِف هوتل ها یا خیمه ی لویه جرگه، یکی دو ساعت، درهاله ی

دیگر، آن تندیس  یسنبله ی ق می کنند وتا رسیدن به یک هجدهتوصیفی وفراتوصیفی غر

که فرو بخوابد؛ که زندانی بماند و  ،تکریم های لفظی وکاذب، خموش، نه ۀمقاومت، درجعب

 ییرمزعبوِر مرگش، خانه های شیشه  اث تاریخی اش وخطری ازنبودش، چالشی ازمیر

امروز،   ۀزنده گی برباد رفت ۀ، برزمین«کوه تقوا»درنیاورد؛ آن میراث خواران را به لرزه 

 دو باره به حرکت درنیاید.

رزمایش های نمایشگران برای آن است تا ذهن سوال گِرنسل پیر و اردوگاه جوان،     

درون شان زیرچتر فرمول های تبلیغی همان جماعتی که « دهپروگرام ش»درموِج هیجاِن 

رنجه می شود؛ بچرخد وبچرخد وبه گودال گیجی درافتد؛ تا کسی سوال  ازاحساس معصیت

نکند ارتباطی های القاعده و ستون های ارتباطی طالب درپنجشیر، کی ها بودند که سرانجام 

از بسا دام های مرگ، رسته و « هادج»را که درزمان « مقاومت»آن فرمانده زیرک وجراِر 

کشفی مبدل شده بود؛ از زنده گی  -خود با گذشت ایام، به پیچیده ترین عنصر اطالعاتی

 فزیکی ساقط کنند.

 درین باب، حدیث به ایجاز میگویم ومیگذرم. 

عامل خارجی، موتور اجرایی یک جانبه دریک اتفاق تاریخی نمی تواند باشد. سازماندهی 

نیز ازین قاعده بیرون نیست. حس موشکافی درین باره، آنگاه درمن پدید آمد  ترور مسعود

که روی پرده های تلویزیون ها، چند میراث خواِرسیاسی وامتیازی مسعود، درقطار نخست 

آن چه را که پس از عملیات بین المللی به رهبری ارتش  یمحافل، کنار هم نشسته و همه ی

قلمداد می « مسعود بزرگ»بود؛ دربست به نام آرمان های امریکا بر سِر افغانستان آمده

 کردند. هنوزهم به همان بدعت وفادارمانده اند.

با ذکر نام « تجلیل ازقهرمان ملی»برنامه های شبهه زدایی از ذهنیت های دادرس، در

ی به آدرس قاتالن مسعود، اشارتی بس گذرا می کرد و پرونده، تا سال« القاعده وطالب»

 به وجدان تاریخ، شاهدی غلط می دهند. سال هاستته می شد. دیگر بس

تازه به جمع بندی فاکت ها می اندیشیدم. هرگز به اهرم های اساسی پیگیری  7002از ساِل 

بودم.  سایه های داخلیترور مسعود، درگستره ی فرا افغانستان دست نیافتم. من دنبال 

اصرمظنون ازجمع نزدیکان مسعود، ازچه خود به خودی درمن نقبی می زد که عنیی انگیزه 

ور مسعود را باز بازرسی وپژوهش به سوی عوامل خارجی تر ۀریچروهمیشه سعی دارند، د

 اسرار داخلی را تخته کوب کنند؟ ۀگذاشته و دریچ

وسپس قرارگاه مرکزی پنجشیر، « دولت اسالمی»مرحوم معلم نعیم از مسئوالن ارشد امنیتی 

به خصوص، « کالن ها»د آوری کرد. او می گفت هیچ یک از درست همین نکته را یا

، دکترعبداهلل و مارشال فهیم، با هرگونه «قانونی»، محمد یونس «سروری»انجنیرعارف 

نهم سپتامبر/ هجده  ۀسرار روابط حلقات داخلی درحادثبازرسی برای ره یابی به تودرتوهای ا

 موافقت نشان نمی دهند. 4730سنبله 

ام برای دیداربا نخبه ها )که درروز یادمان مسعود، نمایش اشکریزی درنخستین اقد

دربرابردوربین ها به راه می انداختند( خنجر تیزی در روحم فرو برده شد وسخنان معلم نعیم 

ول برادران مسعود مسئوالن رده نخست( به شم« ) نخبه ها»و« بزرگان»را به یاد آوردم. 



ده؛ واکنش منفی، تعجب آمیز، مشکوک وسخت کنکاش درترورفرمان ۀنسبت به پروژ

محتاطانه داشتند. بوالعجبی روزگار، گاه صریح به چشم شما نگاه می کند: هیچ یک از 

حاضر به هیچ نوع همکاری « تنظیمی»و« دولتی»نزدیکان مسعود، به شموِل نخبه های 

 درین باره نبودند.

دست دراز « خطرناک»ه به مسایل یکی ازآن ها که ) که فعاًل درکابل است( توصیه کرد ک

ی نکنم. دیگری به تبع نیت خوش اظهار داشت: این کار ازنظر دسترسی به امکانات طبقه بند

هردو مرجع، صائب وواقع بینانه بود. اما من دنبال یافتن  ۀشده، درصالحیت تو نیست. توصی

مارهای م؛ دنبال جای پای عامل خارجی ومدارک فوِق پیچیده وطبقه بندی شده ی قضیه نبود

بودم که بعد از گزیدن صاحب خانه، خود شان را با چه ظرافتی درگوشه ای قایم کرده  داخل

 و درنقش مالِک خانه ظاهر می شدند.

تحاشی ها، حِس هیجان را درمن سرد نمی ساخت. حضراِت میراث دار، درمجالس ونمایش 

توزین می کنند؛ وقتی « زرگمسعود ب»ها، زنده گی وهستی خود را با هستی وارزش های 

از آن ها خواسته می شود در ردیابی عناصرخاین ومرتبط با تروریزم درکشتن مسعود، 

گیرند؛عضالت دست کم حسیات شان را بگویند، با نگاه های بالهت بار، شما را زیر می 

کبود، همچو الشه های ازهم گسیخته، از  یوسایه ی به تنجیده گی می افتدصورت هاشان 

 شانی تا به چانه و از بناگوش ها تا دور گردن شان به حرکت می افتد.پی

مسعود(  ی)شبکه ماهواره ی« خالد» ییبرای یافتن شماره تماس ماهواره تا چند سال اول، 

سرگردان بودم. کسانی که شبانه روز روی دستگاه های مخابره بودند، از دادِن شماره پرهیز 

قابل بررسی، هنوز درذهن من برجسته است و هماننِد  می کردند. این درشت ترین پرسِش

 گژدمی ناراحتم می کند.

 عرایضم فشرده باشد، به ذکردریافت های نا بسنده، بسنده می کنم. ۀچون قرار است دامن

مورد پیگیری قرار گرفته؛ اما درنیمه راه، دراروپا  ییاد خارجی ترور مسعود تا اندازه ابع

دستورتوقف، پرونده، مختومه اعالم شده است. مارشال فهیم، وکابل، با صدور غیررسمی 

قتل که پای پانزده کشور را به میان می  ۀنس قانونی درمختومه سازی پرونددکترعبداهلل، یو

 ن ها درآن زمان که کمیسیون ویژه آورد، بنا به مصلحت خود شان، نقش محوری داشتند. آ

رآغاز کرد، هریک بالنوبه، وزیردفاع به کا« جاللی»تحقیق تحت سرپرستی علی احمد 

 ومعاون اول اداره مؤقت، وزیر خارجه و وزیر داخله بودند.

تحقیقات یک باره چطور دفن شد، همین سه تن که دو تن آن ها زنده وحاضر  ۀاین که پروژ

درصحنه اند، ملزم به ارائه پاسخ به افکارعمومی می باشند. آنچه من درجریان تحقیقات 

لت به آن دست یافتم، این بود که سه محور یاد شده، به طور سربسته ومرموز، خارج از دو

میسیون تروراحمدشاه مسعود به دولت و رئیس ک ۀقت خود را با ختم بازرسی دربارمواف

 بحث چشم پوشی کرده بودند. ۀابالغ کرده و یا ازادام

ته های نخست پس از اطالعاتی امریکا درهف ۀو پنجشیر، هیأت ویژ« هاء الدینخواجه ب»در

انفجار درتخار، به سرعت وارد عمل شده بودند. آن ها دقیق تراز هر مرجع دیگری می 

دانند که شروع وآخر داستان چه گونه بوده است. چند فرد نزدیک به مسعود، دررکاِب 

 امریکایی ها، به احتمال قوی از بسا مسایل حساس با خبراند؛ مگر لب به کالم نمی گشایند.

از هیأت بازرسی سی، آی، ای، که تحقیقات مفصلی برای ادارات خود شان انجام داده و غیر

الت، عوامل دراختیار دیگران قرار نداده اند، ظاهرًا هیچ مرجع دیگری درباره حضور ودخ



ند؛ یا پنجشیرکه با شبکه القاعده وطالبان درتماس شباروزی بود وحلقات داخلی درجبهه 

چنین مأموریتی به آن ها داده نشده است ویا به احتمال بعید، نهاد  ۀازتحقیقاتی نکرده یا اج

 هایی اقدام کرده اما حاصل کارشان را انتشارنداده اند.

از ابهامات سره وناسره ناشده است. درمرکز یک مشت  ییآن چه به دست آوردم، مجموعه 

ل فهیم، یونس اساسی )مارشا ۀ، سه چهرییمدارک شنیداری، تحریری و نگاره اسناد و

قانونی وانجنیرعارف سروری( درمیان چند عامل دست دوم و سوم، مثل تصاویری لرزان، 

پس وپیش می روند. دکترعبداهلل درسفرهای تقریبًا دایم، ازپیچیده گی قضیه درداخل جبهه 

اطالعاتی وافی دراختیار نداشت. به شخصه باورمندم که استاد سیاف برخالِف جو سازی 

نی های شماری از افراد خوش نیت یا بد نیت، هرگزو هیچگاه نسبت به احمدشاه واحتمال ز

مسعود، افکاری تیره درذهن خود نپروریده است. هرآن چه اتفاق افتاد، یک سرش درلندن 

 وسردیگرش درپنجشیر )درجرگه ندیمان( امتداد داشته است.

« مقاومت»رجبهات وفرماندهان ارشد د« نخبه ها»، مال یشماره های ماهواره ی 47

دردست است که ازهمین خطوط، با شبکه های مستقیم وغیرمستقیم طالبان درکابل وقندهار، 

کانال های وابسته به سپاه پاسداران، منابع نیابتی القاعده در اروپا ویا کشورهای خلیج ویا 

یر، واقعی بودن خط تماس با شماره های ز ۀواد مخدر درتماس بودند. در بارقاچاقچیان م

 کمترین تردیدی نزد من وجود ندارد.

 شماره های ماهواره که از داخل جبهه مقاومت با خارج در تماس بودند:

 

008737622360565 

0087376264786 

008737626478832 

00873761613932 

00873761762602058 

00873761613932 

0087362602058 

008821622770860 

00873762360560 

008821651153963 

008821621130966 

008730763023656 

 

هیچ شکی ندارم  بوده است.« نخبه»اره ماِل کدام با دریغ، موفق نشدم مشخص کنم کدام شم

مخابره ها را دردست داشته این دستگاه های که به غیر از مارشال فهیم تمامی کسانی که 

قایم وملی  یک دولت ۀدبه یک تصمیم بین المللی وارا اند، همه زنده اند. تثبیت این مسأله

دسترسی به محفظه های بایگانی دستگاه بین المللی ماهواره، مذاکره  رابطه دارد تا جهت

صورت بگیرد. حاال اندکی می توان استدالل کرد که چرا کمیسیون دولتی تحت رهبری علی 

 احمدجاللی یک باره منحل و فلج گردید.



تماس های ماهواره ای، به خصوص  وطخطباوردارم هرگاه محتوای مکالمات این  کماکان

« مقاومت»تماس ها درآخرین ماه یا واپسین هفته های ورود دوعرب انتحاری به قلمرو 

بازشنود وتحلیل شوند؛ نخبه هایی که ازداخل فرماندهی جنگ با منابع طالب والقاعده 

 درارتباط بودند؛ خیلی راحت شناخته می شوند.

دربرابرفرد یا افراد مشخصی اقامه راه بیاندازم. برخی  اعتراف می کنم درمقامی نیستم

کار، از صحنه بیرون  ۀرنیمموارد وزمینه ها را شرح می دهم. دلیلش این است که مرا د

دربیمارستان نظامی سردار  7044انداختند. شخص رئیس جمهور شبانگاه هفده جنوری سال 

 د خان در خط تلفن به من توصیه کرد که:داو

 ان به این نظر هستند که تو باید چند وقت ازین جا بروی!همه برادر

آریانا  ۀد ومرا تحویل طیارفردای آن روز، فردی مؤظف از ارگ ریاست جمهوری سررسی

من به خاطر عنایتی انسانی رئیس جمهور کرزی  داد که ازطریق قندهار، عازم دهلی بود.

هرگز اشتباهات سیاسی او را که برای مداوای من، برای همیشه سپاسگزار خواهم بود اما 

 مملکت را زمینگیر کرد؛ نخواهم بخشید.

« مزاری»مسعود همانند روح بی پیرایه وناترِس استاد عبدالعلی « حجمی»من به روح 

ازچندین جهت، به ویژه ازبهراین که به تسلیم طلبی تاریخی داغ باطل زدند؛ مدیونم و نمی 

 ر زمین ببرم.توانم دریافت هایم را با خودم به زی

فرمولی و مارشال فهیم ویونس قانونی به شمول دو تن از قوماندانان عمده، )قوماندان صبور

وفردی از بستگان خانواده گی مسعود( به گواه اسناد « ود نظامیدا»رئیس داود مشهور به 

خالف سیاست های مسعود برای صوتی وشواهد، درتمام سال های مقاومت با دسته جات م

وبا عناصرمختلف طالبان ازطریق تلفن ونامه برهای به ظاهرناشناخته « مقاومت» ۀادام

 وپیغام رساناِن خانواده گی درارتباط بودند.

فهیم بنا به تصدیق برخی ندیمان مسعود، اولین کسی بود که درمسایل مهم وجنجالی، با 

بالنسبه مستقل،  ۀادمسعود به مشاجره می پرداخت. پیش از سقوط کابل، بیشتربرای تمثیل ار

حمایت استاد ربانی قرارگرفت. سرپیچی های لفظی از خود بروزمیداد که  ۀزیرسای

راز »که روی کتاب  7003دیگرنظامیان تحت امر، جرأت تکرار آن را نداشتند. درسال 

 کار می کردم، درچند جلسه به من با صراحت گفت:« اسرارقتل دکترنجیب اهلل -خوابیده

 «م!کابل را من گرفت»

او بدین وسیله قصد داشت افاده بدهد که مسعود یک نام بود و همه چیز در یِد توانایی های 

انتقال قدرت درکابل ازسوی  ۀت معکوس وغیرقابل انکاری درباراطالعا من بود. نگارنده

اردوی دکترنجیب دراختیارداشتم. منابع دست اول حاضردرصحنه به من گفته بودند که یک 

وط کابل، فهیم خان همراه با یک نفرمخابره چی درگلدره از سوی قوماندان هفته قبل ازسق

 الماس )وابسته به حزب اسالمی حکمتیار( قرنتین شده وبا عجز والبه، به گریه افتاده بود.

 قوماندان الماس زاهد وراوی دست اول نیز زنده اند.

با منابع قاچاق پول خصوصی فهیم  وازروابط چندجانبه « مقاومت»ی آخرمسعود درسال ها

درمسکو، قاچاق مواد مخدربا یک شبکه خود سر درآلمان وتماس با شبکه های طالبان، از 

تبعید کرده بود که تا زمان « کلفگان» را ازمقرفرماندهی مرکزی به جبهه روی احتیاط، او 

 انفجار درخواجه بهاءالدین درهمان محورمستقر بود.



طالبان، پیش ازسقوط کابل  ییوهمچنان دسته جات مدرسه « قی هاخل»ارتباط فهیم با جناح 

 ۀپسرعموی فهیم بود که پیشین« اردهد»برقرارشده بود. عامل رابط، سلطان محمود 

 به سرمی برد. اروپا دموکراتیک خلق دارد واکنون درحزب « خلق»عضویت درجناح 

ازطریق آقای  درواحد های پیش جنِگ طالبان،« شهنوازتنی»فرماندهان تحت امرجنرال 

 بودند. جزئیات تفاهم ها شاید همیشه مکتوم بمانند.« تفاهم»با فهیم در« دهدار»

یک رشته گزارش ها به بخش فارسی رادیو بی بی سی، از  ۀبرای تهی 4732درخزان سال 

حضور درمجالس طالبان به من داده می شد.  کویته سفر داشتم. درآن جا اجازهپشاور به 

 آن ها به سر بردم. ۀدرمدرس« کجالغ»ه ی روزی درمنطقچند  

اقامت در داخل شهر، یکی از فعاالن طالب به من گفت که قرار نبود فهیم خان  در دوره

درحکومت کابل همزمان با سقوط کابل، با مسعود به پنجشیر برگردد. قول وقرارشده بود که 

من درجریان « لبان ترساند.مسعود چاالکی کرد و فهیم را از طا»آن طالب  ابقا شود. به گفته

بعد ازسقوط « دهدار»بازرسی های خاموش درکابل مطلع شده بودم که سلطان محمود 

پایتخت یکی دو بار بنا به درخواست رهبری طالبان درکابل، برای انتقال پیام ها ویاد آوری 

 از تفاهم قبلی، به پنجشیر سفر کرد.

امریکا به افغانستان دریک مجلس با حضور آن چه پس ازیورش قوای بین المللی به رهبری 

دیگری بریافته های قبلی اضافه شد. درسال  یفهیم خان از زبان خود وی شنفتم، تکه ی

با فهیم خان دروزارت دفاع گفت وگو کردم که ازبی بی سی پخش شد. وی درهمان  7007

ز به خصوص اازکارنامه های گذشته « شخصی پوش»روز درجمع شماری از مخلصان 

قصه ها کرد؛ ازجمله گفت، طرف های شام قوت ها را از روز تخلیه کابل و آمدن طالبان 

« داالن سنگ»کابل کشیدیم طرف شمالی. یک شب آن جا ماندیم وروز دیگر طرف های 

قرارگاه گرفتم که یک رنگ طالبان درمخابره، سرم صدا می کردند که او فهیم خان، تو که 

ده هستی. ترا به مسعود چی که هم دنیایت را خراب می کنی یک عالم دین ویک مولوی زا

وهم عذاب آخرت را به خود می خری. ما وشما چه قول وقرار کرده بودیم... یک مسلمان 

 «سرقول وگپ خود ایستاد می باشد.

بوده است که بخش های  دادن تصویر روشن ازین موضوع که سطح ارتباطات تا چه مقیاسی

 ن فهیم خان بیرون می زد؛ به بازرسی عمیق ترنیاز دارد.آن از زبا ۀسرریز شد

 بوده است.« دوامدار»با وی « مقاومت»فهیم افاده داد که تماس طالبان درطول پنج سال 

ریاست امنیت »واجب است موقعیت فهیم خان را درمسند « مسئول»البته برای یک ناظِر 

تًا با شبکه های مختلف دشمن به درنظر داشته باشد. چنین فردی قاعد« ملی دولت اسالمی

 طور مستقیم و غیرمستقیم درتماس بوده می تواند.

واجبی با این حال، برخی زاویه های مبهم درین ماجرا، نتیجه گیری آسان گیرانه از رابطه 

یل اداره مؤقت میان تحریک طالبان وفهیم خان را تا اندازه ای پیچیده می سازد. پس ازتشک

ازحالِت صامت « امارت اسالمی»گرگ ومیش فهیم با شاخه هایی از  ۀرابط 7007درسال 

 به فاز تعامل عبورکرد.

 ییب وپاکستانی درنظارتگاه های دره  پنجشیر تحفه تن ازنفرات طالبان، عر 4700بیش از 

د های سی ای آی، نفرات چیده بود که فهیم به طالبان اهداء کرد. از میان این دسته جات، واح

ا به گوانتامو برده بودند. درسال های مقاومت فیلم ها ومستند های زیادی از خارجی ر ۀشد

« زمین سوخته»زندانیان تهیه شده بود که نشان می داد، ُمهره های کلیدی دسته جات سیاست 



دربامیان درمیان آن ها حضور « یکاولنگ»تخار و « هزارباغ»شمالی، نسل کشی در»در

یت نسبت به طالبان، بود که درهیاهوی حوادث آن زمان داشتند. این نخستین قدِم حسن ن

 درسرخط رسانه ها راه نیافت.

می توان تصورکرد میوه هایی که دردرخت روابط دوام دار فهیم با شبکه های طالبان هنوز 

به پخته گی کامل نرسیده بودند، اندکی قبل ازایام برداشت، درسبد طالبان ریخته شدند. درآن 

 رزی به عنوان سینه چاک دوستی وبرادری با طالبان به گوش ها آشنا نبود.زمان، اسم حامدک

به نظر می رسد فهیم درزمان خانه نشینی چهارساله پس از نخستین انتخابات درافغانستان، 

این  7009عالیق خود با طالبان را گسترش داد. پس ازپیروزی جعلی انتخاباتی درسال 

با طالبان را ابداع کرد. بحث ها قبل از دور دوم مصالحه  ۀحامد کرزی نبود که مفکور

ریاست جمهوری کرزی درمیان مشاوران قومی شروع شده بود. فهیم طرح ها را واحد 

سرجای »ساخته و برای آن که معترضان داخلی جمیعت اسالمی واردوگاه ضدطالبان را 

 عملیات اجرای آن را برعهده گرفت.« شان بنشاند

تایید کرد که  )درمهمان خانه اش( با من یی درصحبت غیررسانه 4733اه سنبله ایشان درم

نزد « برخی مشورت ها»به منظور « هروقتی که خواسته باشند»هیأت های طالبان گاه گاه و

کریم خرم طالب پرورمشهور  حتیرزمنده های انتحاری طالب، وی می آیند. درسیزده سال، 

حمایتگرپایدار تفکر طالبی را « رحمانی»رسال وانجنیرسباوون را هدف قرار دادند ومولوی ا

از  ییاقتدار فهیم خان درهیچ نقطه  ۀند؛ اما هرگز برحریم شخصی وحوزگلوله باران کرد

 کشور دست درازی نکردند.

این دادو ستد خاموش پاداش های درخشان تری داشت. حامدکرزی به سلسله نیش زنی ها به 

، سهل موفق شد تا دسته «درانی»ت خاندانی درخط امریکا وبازی سیاسی برای استمرارقدر

جات آدم ُکش طالب والقاعده را با حصول منظوری وپشتیبانی فهیم خان از زندان ها آزاد 

معاون قدرتمند  ۀت با دستورشخص کرزی، بدون اجازکند. رها سازی هزاران تروریس

سه سال بعد از آن،  غیرقابل تصور بود. از شروع سال های نود تا« ضدطالبان»معروف به 

تبلیغاتی به طالبان گاه تا مرزمقابله ی داغ با امریکا  فهیم درایجاد پشتوانه -طرح کرزی

 نزدیک شد.

رفت وبرگشت هیأت های طالبان با فهیم، با مدیریت اطرافیان کرزی به طور منظم، تحت 

فضای تماس ها  عناوین عالم دین، قاصد صلح و آورنده گان پیام های خاص ادامه پیدا کرد.

 ییبود که فهیم با ساده لوحی ویژه دریک مرحله تا آنجا سرشار از اعتماد متقابل وصمیمیت 

حتی که داشت به شنونده گانی از طیف های مختلف، از زبان خود سند می داد که اگر 

آن را  ۀگردان هم شوند، حاضر است هزین روی د تفاهم، قوم پنجشیر وشمالی از درایجا

 ده و درکمال مباهات، درقندهار خانه بسازد و اقامت کند!تحمل کر

 

فهیم، هرچه « تنظیمی»به بعد، کرزی با تکیه برنیروی رزمی و 7009بدین ترتیب از سال

از دستش پوره بود، درجهت فضا سازی با طالبان و کوتاه کردن دست مدیریت بین المللی از 

برگشت  یه مرور درعمق یک مبارزه یاداره وسیاست خارجی وداخلی، دریغ نکرد. فهیم ب

تلقینی  یناپذیر با سیاسِت متحدان جهانی، نیمی به طورخود خواسته و نیمی هم به گونه ی

وفشارهای مطبوع مملو از چاپلوسی های دیوان ساالرانه، فرو رفت. هرنوع اعتراض، 



از حد به حرکات استجوابی از سوی رهبران وفرماندهان ضد طالب، درراستای تسلیمی بیش 

 مبحث گفتمان با طالب، از سوی فهیم خاموش ساخته شد.

 –فهیم، قربانی شدن رهبرجمیعت اسالمی  ۀین برآیند خشن رفتار خود منشاننخست

به پای طالبان وبه نام طالبان بود. همزمان با صفرشدن  -پروفیسوربرهان الدین ربانی

اما نرم بین اداره های حضوردسته جات دهشت افگن طالب درزندان ها، تنش دشوار

اطالعات برون مرزی و پنتاگون دربرابر فهیم، با شروع فصل رقابت های انتخابات سوم 

همزمان بود. فهیم این بارپرخاش اصلی را از سینه برون داد وتهدید کرد که اگرقدرت وی 

 «به کوه ها باال خواهد شد.»مورد تهدید قرارگیرد، دوباره 

ید نشان می داد که وقت فهیم درنقشه های راهبردی بازیگران به این سرکشی بی هنگام، شا

 سرعت درحال تمام شدن بود.

 

*** 

 

« سروری»در ترور احمد شاه مسعود، فاکت مرکزی وانکار ناپذیر، دردستان انجنیرعارف 

قرار دارد. همه چشم ها به سوی اوست تا روزی زبان به گفتار وا کند. صالح محمد 

درنخستین دوِر انتخابات پارلمانی، « سروری»نقل کرد که عارف باری « ریگستانی»

تا « زمان کور» اده خودش را نامزد وکالت کرده و نگاره های رنگی خود را دراستقامت ج

پنجشیر به دیوار ها چسبانیده بود. روزی به سواری موتر هنگام گذر از یک « بازارک»

ردن عکس اوست. عارف دستور توقف بازارچه، مشاهده کرده که کودکی درتالش پاره ک

 داده، شیشه سیاه موتر را پائین می کشد وبه کودک می گوید:

 چه کار می کنی؟

 کودک فوری به عکس نیمه پاره بردیوار اشاره می کند:

 عکس قاتل را چیره می کنم. این آدم، آمرصاحب را شهید کرده!

ه حاضر به بازکردن مشت ظن عموم نسبت به آقای سروری بسیار پررنگ است. مشارالی

خواجه »درکشتن فوری فرد دوم عرب انتحاری در « سروری»خود نشده است. نقش مرموز

، سالیان درازدرطی  ، که زنده وسالم گیر افتاده بود، هنوز توضیح نشده است.«بهاء الدین

هیچ کسی یخن عارف سروری را نه چسپیده است که از چه رو آن چنان عاجل، مهم ترین 

 ن اطالعاتی را سربه نیست کرد؟امکا

پس از مدت ها تالش، مدت بیش از چهارساعت با سروری کلنجار رفتم  7040من درسال 

 تا اگر بشود درهزارتوی اسرار گفته ناشده، به من راه بدهد که هرگز نداد!

آسیمه، چشمان لرزان وصدای به هم  رنگ پریده وت وگو، وی به طورآشکار، درجریان گف

عرب را به طورعاجل به  ۀسوال که چرا تروریست زنده ماندرپاسخ دهی به این ریخته، د

فرعی را اصل  یهالکت رساندی، از موضوع گریز میزد. به انتخاب خود، ناگه یک نکته ی

 قرارمیداد وسخن را درمسیر گمراه، به اطناب می کشید.

هیچ پرسشی  مرگ مسعود از وی ۀراست به من گوشزد کرد که دربارمارشال فهیم سر

 مطرح نکنم. گفت:

 من چه خبر بودم؟ من درجبهه کلفگان بودم! گپ تمام! 



دربرابر سیالب رازها قرار داشتم. ناتوان تراز آن بودم تا از پِس امواج سهمگین به درآیم.  

سخن کوتاه فهیم خان، خود یک کتاب بود؛ کتابی که ناخوانده بسته شده است. احساسم این 

ب بسته نشده است؛ از نظرقواعد ره گیری وپژوهش تدریجی، فقط برگ های است که این کتا

 آن به شماره افتاده و هرکدام هرجا تیت شده است.

مارشال فهیم دردقایقی که باید سالن مستطیلی مهمان سرا را ترک می گفتم، آشکارا ناراضی 

می کنی وهدف  از کدام آدرس درین باره تحقیق  می نمود. ایشان صریح ازمن سوال کرد:

را گرفته ای  ییار کنونی را مانده، دنبال قضیه اصلی ات را افشا کن. این همه مسایل روزگ

 که فقط خدا خودش از آن خبر دارد!

مرحوم معلم نعیم تاکید داشت که همه چیز درهمین مسیرخوابیده است. گردش معکوس یا  

وطالب دربین  هسته های القاعده مورب درین مسیر، به افسرده گی ام می افزود. می دانستم

 ۀه استثنای مرحوم معلم نعیم، هممسعود پرسه میزده والنه گرفته بودند. ب ۀنزدیکان بلند پای

شان با این پروژه درمخالفت کامل قرار داشتند. معلم نعیم با آن همه محافظه کاری و خصلت 

میدانستم. درین اجمال ازبهر چه دست یاری به من دراز کرده بود؟ این را « نرم ُبری»

 نیازی نمی بینم بابی اندرین باب بگشایم.

 نعیم یک نکته را به عنوان هشدارمشخص کرده بود:

 «دارد.« تاواِن جان»اگر افشا شود درین هندسه ترا رهنمایی کرده ام، »

 7044تصورمی کنم چنان شد که معلم نعیم پیش بینی کرده بود...واهلل اعلم. من در اوایل 

صادقانه می نویسم؛ وقتی او را به دفتری درتهران اعزام  لی خبرمرگ او را شنیدم. درده

اطالعاتی  یکردند، احساسی داشتم که وی مرگ اطالعاتی خواهد داشت. او دارای پیشینه ی

مهم بود و قطعًا ایرانی ها اعزام وی به تهران را پیگیری کرده وتلفن هایش منظم هم 

 می شده است. آیا معلم نعیم در بیمارستان تهران مسموم شد؟ درتهران وهم درکابل شنود

هنوز تمام نشده بود، از یورش خاموش لشکری « ردپای فرعون»که کتاب  4739درسال 

ونهاد های ایرانی به ستوه آمده بودم. « نخبه ها»از گزارشچی های وابسته به کانال های 

د. حضور ناگهانی برخی از اجنت های خوش تیپ و خوش نام دور وبرمن می پلکیدن

من می « زیارت»شاعران مشهور وفرهنگیان زبان فارسی ساکن داخل وخارج که ظاهرًا به 

 آمدند، چقدرتصادفی بود! بعد ازآن هرگزتماسی با من نگرفتند!

) از روی دیدگاه اخالق مدارانه، نام فرهنگیانی را که از سوی شبکه های اطالعاتی ایران،  

 اس به مصاحبت من می آمدند، فاش نمی کنم. (با پرسش های حس

ایران  های گردن نهی به نوعی احساسات قبل از اجرای یک مهم، اشتباه دیگر من بود. شبکه

ازطریق شنود تماس ها مطلع شده بودند که تمرکزمن درکتاب جدید، بررسی نقش سپاه 

ه شبیه سازی شده به یک حمل تروراحمد شاه مسعود وافشای در پاسداران برای زمینه سازی

خریداری شده از مزارشریف برفرماندهی ارتش  یالقاعده با استفاده از یک طیاره ی ۀشیو

 امریکا درمنطقه است. 

افراد خاص سفارت درمیان گذاشته شده بود.  یشاپیش با مارشال فهیم به وسیلهخبرقضیه پ

مارشال فهیم وفعاالن  گویا برخی همکاران من نیز به عمد یا به سهو، زیردیِگ احساسات

هشدارداده بود که « نخبه ها»اطالعاتی ایران آتش میریختند. منبعی غیرمسئول به برخی 

« دهان بال»شاید روزی شما را به « پنجشیری»کار روی اسرارمرگ مسعود از قلم یک 

 بدهد.



ه ب -ترسیم صورت هندسی تعامالت را به مجالی دیگر احاله می دهم و به محوربنیادی تر

 اشاره می کنم. -حیث امکان مهم درفاش شدن اسرارداخلی مرگ مسعود

مسعود درزنده گی وجنگ، ترس را ُکشت؛ با مرگش، مرگ را و با روزنوشت هایش، 

تقوا و پایداری را داغ بطالت  های رانده شده از حوزه « سیدحسین»و   اصحاب دو زیستی

ی برجسته، و سند ثقه ازواقعیت های مسعود مدارک است. یادداشت نگاری های روزانه زده

ایاِم اوج جنگ وکم منشی نزدیکان ویاران اوست. وی درتصویر روزهای آخرحیات، 

قیقی اطرافیان وگرایش اطرافیان وانحراف آنان، جزئیاتی به دست داده است که نیات ونگاه ح

 جنگ با طالب و تنگنای طاقت فرسای موقعیت، شرح می دهد. ۀرا نسبت به ادام

تا جایی که نگارنده مطلع است، مسعود در روزنگاشت های واپسین هفته های حیاتش، از 

درلندن  یاران خود شکوه کرده است که هریک راه به انحراف برده و گروهی از آنان

گرفته وهمه چیز را پایان یافته انگاشته اند. وی گفته است هرکسی را برای مأموریتی  مرکز

ندن درمی آورد. ما قبل ازانتشاراحتمالی دست نویس ها، دست کم درنظر می گیرم، سر از ل

سال پس ازمرگ مسعود می دانیم چه کسانی، چه حلقاتی، حلزون وار درلندن  47درجریان 

س قانونی، ، خانواده واهل وبیت محمد یون«مقاومت»پناه گرفته اند که صدرنشین لندنی های 

رماندهان عملیاتی برجسته و حتی مخابره چی سیاسی و شماری از ف آن خمیازه گِر دوجنسه

 های دست سوم هستند.

افراد خاص اپراتیفی که با مسعود سروکار داشتند، مکررًا درگفت وگو با من تایید می کردند 

یاراِن مورد اعتماد،  را مدت ها قبل از مرگش، از جرگه که مسعود، محمد یونس قانونی 

در دسترس  7040تا  7002درین زمینه ازسال های  تبعید کرده بود. اطالعاتی تایید شده

من قرارداشت که متناسب با افزایش فشارجنگ چند جانبه، از داخل وخارج برجبهه مقاومت، 

 مسعود نسبت به یونس قانونی وفهیم ودرآخرماجرا نسبت به معلم نعیم سخت مظنون شده بود.

دند ومسعود فهمیده بود همه چیز گویا همه اززوایای مختلف، درمسیراهدافی متفاوت می ران

دیر یا زود به آخرخط خواهد رسید. این موارد احتمال درروزنگاشت های محبوِس مسعود 

مهره هایی که دیگرعلنی تراز چند زاویه  ۀشده اند. بحران رابطه  مسعود با جرگتشریح 

ع معتبر، وارد میدان بازی شده بودند، عریان تر شده می رفت. بنا به تصدیق چندین منب

لقب داده « جاسوس»مسعود از یونس قانونی به سختی متنفر شده و او را درمالء حضار، 

بود. او گفته بود: به یاد داشته باشید؛ اگرروزی من نباشم، این آدم شما را به یک دالر خواهد 

 فروخت.

است. بازهم از روی اطمینان اشاره می کنم که شرح این مسایل، درخاطرات مسعود قید شده 

خبر اطالعاِت مندرج درخاطره نگاری های مسعود، ازیک منبع ثقه  7003دراواسط سال 

قرار دارند. گویا در یک  -احمد ولی مسعود -به من منتقل شد. دست نویس ها همه دراختیار 

بانک لندن نگهداری می شوند. کلید اسراردراختیار ایشان است. فقط او می داند که ندیمان 

ری وفشارهای جنگ، با شبکه های سی، ای،ای چه گونه مذاکراتی را پیش درشرایط مجبو

 برده و چه گونه عمل کرده اند. ترجیح می دهم جزئیات دریافت بیشتر را درین جا نیاورم.

عمله ها وشاهدان دیگری ) که لزومًا نام شان محفوظ می ماند( نیز جسته گریخته اطالعاتی 

امریکایی  ۀر مسعود، شماری از تکاوران ویژبل از تروداده اند که دراواخر هفته های ق

دربرخی نقاط ترصدی پنجشیرجا به جا شده بودند. انجنیرعارف با یک فرد دیگر) نامش 



محفوظ( ازجزئیات قضیه مطلع هستند. انتظار می رود آن ها به روح مسعود ووجدان تاریخ، 

 وفادار بمانند.

نین تحوالتی آگاهی داشت ویا ذهنش درپیچیده هنوز روشن نشده است که آیا مسعود، ازچ

ترین حالت، هک شده بود. انجنیرعارف پیوسته به من می گفت که درآخرین روزها، مسعود 

قدرت تحلیل را از دست داده بود و پیوسته درمحل قومانده راه می رفت وریش خود را میان 

 کف دست می گرفت وسوال می کرد:

افتد؟ می دانم چیزی درحال آمدن است؛ نمیدانم چه گونه و چه چیزی ممکن است اتفاق بی» 

 از کجا می آید!

این بازی دراوِج اشتغال ذهنی وفشارجنگ  ییقرون به واقعیت حاکی است که همه روایتی م

ایجاد  ۀعملیاتی امریکا اجاز -اطالعاتیبرمسعود جریان داشت. مسعود هرگز به واحدهای 

اد. مسعود ازنظرماهیت، دیدگاه های انسانی و با درک وضع الجیش درقلمرو خود را نمی د

آزمندی های استعماری امریکا درامر اقتصاد و زورگویی، با تمام وجود خویش عنصر ضد 

 امریکایی بود.

 یحوادث روزهای آخر، نکاتی تاریکی اند که به مرور، محتاج شفاف سازی اند و مجموعه ی

این جریان ها، بر فعالیت  یی ه نیست ومجری همهمسعود بی رابط موارد، به ترور احمد شاه

 ستون داخلی مرتبط با شبکه های اطالعات خارجی دراطراف مسعود، گواهی می دهند.

احمدولی تا کنون بنا به مالحظات معلوم ومجهول ترجیح داده، هیچ کسی از محتوای دست 

رش میچرخید؛ حاال وهم مارشال فهیم برس ۀسعود با خبرنشود. درگذشته، ساینگاشت های م

دیوار ترس فرو ریخته است. ترس از پسآمِد عمومی انتشار مهم ترین نکات دست نوشته ها 

نیز، عنصراصلی چنین مصلحت سنجی می تواند به حساب آید. اما هیچ یک از حقایق 

شخصی ندارد. شاید گذشت  یاساسی نباید قربانی بهانه های فرضی شوند. این ماجرا جنبه ی

ربتواند گره این محافظه کاری را بگشاید. آن چریک که با زنده گی و مرگش، ترس زمان بهت

را زمینگیر کرد و تاریخی نو درانداخت، بازمانده هایش حق پذیرایی ازترس را ندارند. 

در مهمانخانه ی وزیراکبر با اشاره  4737روزی را به خاطر دارم که مسعود درزمستان 

هش می کنم ازترس صحبت نکنی. ترس نحس تریِن به موضوع خاص به من گفت: خوا

 نحوست هاست!
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 «1»فریادی برسردنیا 

 

خود « فردیت»زیرسقف لرزانی ایستاده ایم. حاال هریک ازما، درگیِر کنار آمدن با گوهر 

  .ی نفرت اندازه می گیردهستیم که گاه خود ما و سازوکار این دنیا را یکجا در ترازو

 

 

چیزی در درونم مرا وا می دارد رنج خود را با صدای بلند فریاد کنم. من نیک دانسته ام که 

چه باید بکنم. آنچه در درونم هست و هرگز فریبم نمی دهد اکنون به من می گوید: ) باید در 

م دنیا بدوزی حتی اگر دنیا مقابل تمام دنیا بایستی حتی اگر تنها بمانی. باید چشم در چشم تما

با چشمان خون گرفته به تو بنگرد. ترس به دل راه نده. به سخن آن موجود کوچکی که در 

کن  دوستان همسر و همه چیز و همه کس را رها“قلبت خانه دارد اطمینان کن که می گوید: 

 گاندی ماهاتما”(. و به خاطرش باید بمیری شهادت بده و فقط به آنچه برایش زیسته یی

 چهارچوب

بامداد، ظهر یا آخرین ساعت نرسیده به نیمه شب، سیمای خراشیدۀ افغانستان، نومیدانه به 

، سپس، عکسی «تجاوز جنسی بریک زن دروالیت...»رویت لبخند میزند. سرخط اخبار...

مردی به » تجاوز جنسی بریک کودک...»شوم درنمای فیس بوک... دشنام با ادبیات ناقص، 

نگرانی نهاد های حقوق بشر از نقض روز »، «اه افغانی زنش را با تبر ُکشت.خاطرپنج

دراثرانفجارماین کنارجاده ... کشته »افزون حقوق مدنی به خصوص زنان، کودکان، 

زنی، مردی، دختری، پدری، عروسی وشوهری البد از سرشکرگزاری، آهی « وزخمی...

اه شده، پیکره های تجاوز شده، کودک تبازسینه می آورد که چه خوب است به جای آن دختر

پرت و مچاله روی جاده خاکی، خودش نبوده، دخترو خواهر و  الش الش شده یی

 پسرکوچکش نبوده است.



تا چرخۀ ماجرا ها مثل رودی سرایستادن ندارد؛ دامنه های شکرگزاری ها نیز همه روزه  

 گستره می گیرد.

احساس کرده ای درجریان شبانه روز، چندبار « 7« » !سرزمین رنج های دنیا»گه گاه در 

خویش مورد تجاوز قرار می گیری؛ خود نمی دانی؛ یا « فردیت»به اشکال متفاوت، ازبهر 

« گوهر فردیت»میدانی وخم به ابرو نمی آوری؟ دست کم احساس تحقیر ترا می سوزاند که 

ی اوز گرچند بارمورد تجاوز قرارمیگیرد؟ تج -بسته به تصادف وطالع -هرروز

نوشته و « جریده های رسمی»است که ضد آن، در وتجاوزپذیری، فرهنگ نا نوشته یی

است. فکرمی کنی سرنوشت همین است و  امری پذیره ییشده؛ اما درجهان واقع، « توشیح»

روزگار، گربدین منوال بچرخد، چانس خواهی داشت که رسیدن دست توفان به خود را به 

یکنی. سرنوشت این نیست؛ حس بی رنگ خوشبختی درخالء بی تأخیربیاندازی؛ اشتباه م

ی، سرنوشت وقناعت را خواب دیده یی تا خودت را سرنوشتی است...تو دربی سرنوشت

 دنج وبی آفت قایم کنی... گوشه یی

تجاوز، برای تشنه لبان دیار همزیستی وناگزیری، تا  قدیر همین است. اگر بانگ رسانه ییت

بانگ هشدار، ارسال نمیدارد؛ بانگ تجاوز دایمی به احساسات  هنوز پیامی فراتر از

شهروندان تشنه لب و شناور درجال زنده گی، انفجاری است تکثیرشده درثانیه ثانیه، روز ها 

 وشب ها... درسفر، در خنده، در سکس وسکوت وفاتحه.

 زیرسقف لرزانی ایستاده ایم. 

خود هستیم که گاه خود ما و « فردیت»حاال هریک ازما، درگیِر کنار آمدن با گوهر 

سازوکار این دنیا را یکجا در ترازوی نفرت اندازه می گیرد. اصناف پولدار، دست تنگ، 

زورمند، له شده ها وسعادتمندان...از این خانۀ قراضه، دردورن خود، یکی داریم. امیدی به 

ام شود؟ کسی را بازسازی اش هست یا این که بگذاریم از بیخ وبن رانش کند وکارش تم

 نتوان سراغ داشت با چنین سخاوتی از خیر این عذابکده بگذرد.

از زمانی که ظفرمندانی، دست دردست حوادث، کاردهای جور وپستی را به استخوان  

رسانده اند، هیچ فردیتی غیرمجروح برجا نمانده است؛ قربانیان بر سروصورت « فردیت»

تصویرآسایش خود را از حافظه بیرون « مستور»ۀ خود یادگارها دارند. این اندورن خان

رانده است. در جایی که ازآسمانش فاجعه واز زمینش، آزار واذیت و از زبان ها، نیش؛ 

سگ ترسیده « فردیت»ازچشم ها شراره های گناه و از آستین ها تبرهای دوسر می روید، 

 راب را گاز می زند. وگرسنه ای را ماند که برای گریز از هول مردن، لب نان خشک اضط

 راستش درچنین هوا و فضا، حرص زنده ماندن هم عود می کند.

بی پناهی، به « داراالمان»امانت سرای درون نیست؛ برای عبور از « فردیت»دیگر،  

غمباده گرفته، و تأسف آباد های « افشار»و « ده افغانان»  سوی صحرا های محشر

به کار است که به رایگانش نتوان فراچنگ آورد. گذرواژه های رنج وتعب « خواجه ُبغرا»

همه چیز، غرورمندانه، نماد آزار وحسرت است. همه جا دیوارها به جای پاسبان قداره بند، 

شهروند تبعیدی تن، موسای آزرده از نمرود های برون تن، با ایوب « فردیت»ایستاده اند. 

 پیامبر، خویشاوندی یافته است.

به همه چیزُزل می زند؛ شاید همچون زنی داغدار، جوانی شکسته دِل  -از نهانگاه -فردیت 

ی معلول «محمد»جویای دمی خوش، نان آوری درمانده، صابر وچشم انتظار معجزه؛ 

ومعلق دردژ گوشتی، دختری مراد ندیده، پتوی دلهره به دور پیچیده... درین خراب سرا، 



و چه بی حاصل، آیه های نرم نیز محکوم است « 7« »پیامبر بی سالح»گزیده ترین

« فردیت»برلب، به هرخیابانی که رو می کند، راهش نمی دهند... همه درپناهگاه « مدنی»

 ها ، امروز وفردا می گویند. 

های باکره، در رفته از چنگ دیوهای زنجیرباف، درینجا به هجرت نشسته، به « فردیت»

کنار خیابان، ازفرعون های عسرت فرورفته، هرلحظه زخم می خورند ازابولهب های 

پرسروصدا، از آیه دزدهای حریصی که برای یکدیگرشان، ُقرص های تقویت جنسی تحفه 

می آورند، از سوداگران میراث محمد... محمدی که از شرم ندیدن پلیدی های امت خویش، 

کعبه  «مشرکین»و « منافقین»شاید به رسالتی دو باره می اندیشد. شاید این بار کاری به کار 

ومدینه ندارد. میدان عاصیان وخدا درهمین جاست. موسای عصا گم کرده هم از جهان 

واقعیت روی گردانده و درسلول فردیت به ستوه آمدۀ آدم های شهرما، پهنا ودرازای نگون 

  بختی فرعون ها را اندازه می گیرد. این جا پیامبران به بن بست رسیده اند.

 

 کشور بی شریعت

همه چیز با مشروعیتی واژگون و درحال نظام  -فغانستاِن کوچِک درهم جوشا -در کابل

مندی، از روی ضد خود قابل تعریف است. همه، راست ودروغ ازنخ شریعت آویزان و 

شریعتی « ظاهر»بین. صاحب شریعت، گاه به کوری چشم « ظاهر»چشم در چشم شریعت 

می کند. « تفسیرنو»هم مشروعیت آن را لجام گسیخته بنا می کند تا اصل خود را دور بزند و

، دسته ای صاحب شریعت «همرنگ جماعت»همه چیز سرجایش قرار دارد. جمعی به رسم 

وگروهی مجری وبابقی صرفًا ازنام آن، نان می خورند؛ و برای دست بردن در کاسه 

 صنوف دیگر نیزمانع چندانی درکار نیست. حق قانون مدنی هم هرچند با بی میلی وچیزی

مثل خواهر ناتنی شریعت، درلفظ وکاغذ محترم فرض می شود تا جوازی احتیاطی باشد 

، برای تجاوز برین «گرضرورت بود، روا باشد.»و شریعت استخراجی « مبادا»برای 

که اگر ناخن هایش به موقع نچینی، زیادی آبرومی برد. تا این دم، روزگار « لوند»خواهر 

هرکه بسته به  -، صاحب قانون، مجری ورعیت، «همرنگ جماعت»غنیمت است و قشر

 درین منحنی بسته در نوسان اند.  -توان

« ظاهر»شریف آدم است که چون چشم « فردیت»درین محشرستان، چیزی که ازقلم افتاده؛ 

ُعرف وشریعت به آن نمی رسد؛ رخ درنقاب، از سنجش گاه سود وزیان، زمان ومکان، 

ی غیرناطق دربیشه خوابیده؛ حساب همه را کف دست غایب حساب شده است. هیوالی عاص

دارد؛ ولی رهگذران روی بروت هایش پا میگذارند. درون عاصی، صاحبان خود را به 

دیوانه گی کشانده است. غنی وفقیر دریک کشتی اضطراب وترس سوار اند؛ غنی، رنجوراز 

 ی درحال فرار اند.روح فقیر؛ وفقیر درعطش نعمت، ازراه شکنجه همدیگر، به سوی زنده گ

« شریعت»غریبه است ودل نمی رباید. نه این که نماد تعرض به « حق شهروند»آهنگ 

 ن چیزی درخود دارد. شریعت تازه ییدیگرا« فردیت»است؛ که از احتمال حسابگیری از 

اختراع شده که ظالم وشقی و بینوا را به یک طناب اذیت ودلهره بسته است. ترس، خمیرۀ 

های متجاوز وتجاوز شده را نظارت « فردیت»زمینی است که دردهای مشترک  این الهیات

 می کند. 

ذاتی، یک زورساالر و یک فرد خردشده وفرودست، از ترس شایع، زیر حجاب « فردیت»

مضاعف می روند. هردو، محکوم اند در شرایط فوق العاده، درتابوت مستور خود از جا 



از هول مزاحمت یکدیگر، از   و تجاوزشده، متجاوز« فردیت»تکان نخورند. گوهر 

پیشدستی احتمالی برای یورش ناگهانی یکدیگر، آه می کشند و از روح وجان، باج می دهند. 

چشم  -به صرفه است؛ برای دومی« برهان قاطع»برای اولی، الهیات سنت و دستورات 

برد و عصر  خواب نگونساری ظالمان می بیند؛ دست دعا به آسمان می -انتظار معجزه

مظروف های نا همساز، در ظرف جامعه   را دربیداری به خواب می بیند.« قانون»خدایی 

سودای سودوزیان، ازین ظرف جرعه و دولت، لغزان اند. کسی ازسرناگزیری، دسته ای به 

طلب دارند تا همه پیچ وتاب بگیرند و سرگیجه بروند. هیچ طرفی حاضر نیست کوتاه  یی

مدن همانا؛ مردن همانا. راه سوم وجود دارد؛ به این شرط که دورنمایی چشم بیاید. کوتاه آ

بدوزیم که قرائت های ابزاری از اسالم، صحنه را به اصل تقدم قانون مدنی بازنگهدارد. 

فرهنگ مدنی درتمامی امور، با حفظ ارزش معنوی دین، دربرابر دالالن مذهب 

 یک شبه نیست؛ فرآیند است. دایمی کسب کند. این مأمول« حق وتو»سیاسی،

 

 «مردمان وحشی وفاقد قانون.»

در خاطره نگاری ها و متون محرم که از سوی مأموران مخفی اروپایی به ویژه انگلیسی ها 

به دربار امپراتوری های فرنگی ارایه شده، ارزیابی هایی برهنه از جوامع آسیایی وجود 

سیای میانه و افغانستان، ساکنان گذرگاه ها دارد. قهرمانان عبور از دامگاه های خوانین آ

توصیف کرده « مردمان وحشی وفاقد قانون»را بعضًا « استراتیژیک»درمسیر سفر های 

کاربرد این چنین، به وضوح برای ما که درگذرگاه های استراتیژیک افتاده ایم، کم « 1»اند. 

وهان از رنگ تعلق مذهبی، وبیش اهانت بار می نماید. مغز یک اروپایی گردشگر یا آسیا پژ

غرور عاطفی و خودنگری های افسانه وار بومی، تهی است. از همین رو، در توضیح 

جزئیات موضوع مورد بحث، فقط به هدف اصلی کار اطالعاتی وپژوهشی خویش وفادار 

 است.

چیزی نیست که نسل کنونی را به عنوان « مردمان وحشی وفاقد قانون»آیا در بریدۀ 

تأثیر گرفته ازارزش های شهروندی مدرن، درقرن بیست ویکم و دارنده گان شهروندان 

 قانون از درون می لرزاند؟ « فقدان»های مجروح از زخم های « فردیت»

ما در دورۀ المناک گذار نا هم آهنگ همراه با افت وخیز های حوصله گیر، از ساختوارۀ 

 روشنایی های آن به سرمی بریم. ذهنی نازا به سوی مناسبات گیج کنندۀ مدرنیته و پسا

محال است به وجدان خود دروغ بگوییم که یخ های پنداره های ُعرفی در ذهنیت ما درحال 

آب شدن است. حکم ساده این است که از قرن نوزده یا از دورۀ رخوت پیشا قرون تا کنون 

قی درون وبرون دگرباره گی های کیفی زیادی به خود ندیده ایم. چشم ما برای دیدن حال حقی

ما، ُشسته نشده است. هر شهروند که به خارج از حریم خانه قدم می نهد، درجال صدها دام 

مریی و مرموز در حرکت است. با صدها شاخک های حسی بیگانه سروکارش می افتد. 

هجوم چالش ها، از نوع نگاه، ترقس ناگهانی، راه بندان، بوی گند، تنه زدن، چیغ گارسون 

ظاهرآرایی های نوکیسه گان، دسته های همه حاضِر گداهای کوچک، مظاهر هتل، های 

زورگویی، چشم سوزاندن دخترکان درون پریش، کم ظرفیتی و آب دهان انداختن و صحنه 

زشت خوابیدن یک معتاد کنار جاده و ... صدها نماد لغزان دیگر، به همان اندازه ای که 

ازهرسو می رویند،   یزانی که از روی تصادفاختیاری نیستند، تصادفی اند وبه همان م



« فردیت»غیرقابل اجتناب و به همان اندازه واقعی و چند برابر اندازه های قبلی، فرسایندۀ 

 اند.

  فردیت را آن کیمیای هستی گفته اند که ویژه گی غیرقابل تصرف هرآدمیزاده ای است.

، از روی این تعریف، «وبر این کهن بوم»شک دارم کسی از شهروندان سرای بی دیوار 

درین جا باج   (individuality) خودش را در مفهوم ثابت و ارجناک آن باورکند. شخصیِت

ده است وبه عنوان تنها جنبه تقسیم ناپذیر انسان، قابل تقسیم وحتی سزاوار تصاحب است. 

گذار در دورۀ بی رحم  -سنگین محافظه کاری دارای ساختوارۀ -اری روانی شهروندگرفت

تاریخی، گذار نرم درون سنتی به درون مدرن، غرقه گی دربغرنجی های ساختار پسا 

مدرن، حالتی را پدید آورده است که همه چیز از ُبن به تکان افتاده و هرچیزی غیرقابل 

 تصور، اتفاق می افتد.

 ویژه گی شهروندی ما، به گونه ای شگفت، ویژه و بومی است. از لرزش دایمی دغدغه های

و بین فردیت خوابزده وفردیت واقعی مغاکی دهان  کارکردن، تولید ومصرف، رنجه می شود

جرقه وار ونا پایدار همپا با نظام هیجان انگیز  هویداست. این لرزش، حاصل از توسعۀپاره 

 ارتباطات، در مرحله اول، باور فرد و هسته خانواده را آماج گرفته است.

درک شفافی از حق شهروندی ندارند و فقط  -باوران مفتون  دنیا -هنوز عامل قدرت درکشور

و منحرف مدرنیته بهره می برند واز پسآمد های شکستن توازن  از فرآورده های مادی 

درجامعه نیز نگران نیستند. درک تعیین کننده قدرتی که خود هنوز نهاد پایدار نیست، با 

ساالری واحترام به شخصیت درونی جنون دنیا باوری خویش، اثرمندی دین باوری، مردم 

 انسان را به لیالم حوادث داده است. 

ترکیب نورسیده های عرصه قدرت، دوجزء عمده دارد. دسته اول، جهادی های جنگی اند 

خالی کرده و ازنظر فکری، نظام « دولت»درنگاه آنان، جای خود را به « دین»که بحث 

فراری های عسرت زده از زیر چتر قانون  ارزشی آنان به فرق ایستاده است. دسته دوم،

ومدیریت غرب اند که به سرای فاقد قانون وارد شده و برای ماندن درصحنه، ابزار دولت را 

حقوقی، فرد « فرد»با ادبیات سنت های فرسوده آلوده تر کرده اند. اهمیت سیاسی واجتماعی 

پرکرده است. فقدان توازن حقوقی و ارزشی را « فردیت»رأی دهنده، تابع و بی خطر، جای 

میان فرد واقعی وحقوقی با مظاهر مسخ و جزیره ای قدرت، بر بیچاره گی درونی انسان 

افزوده است. به این ترتیب، اگرچه ازواکنش وجدان عمومی دربرابر لنگراندازی اقتصاد 

« جبارک»غنیمتی قدرت ساالران بومی هنوز خبری نیست؛ هیچ کسی هم اعتقاد ندارد که این 

 به منزل برسد.

 فردیت فراموش شده

 آقای... یا خانم ... محترم!

ترک می کنی. تا رسیدن به  -قلب تنگ نفس کابل -« مندوی»خانه را از به مقصد رفتن به 

ایستگاه، کوچۀ باریک مارپیچ را طوری راه می روی تا پا میان جویچۀ فاضالب کبود رنگ 

ریک راه بدون مجاری ایستاده است. دست یا هرخانه دروسط با« کناراب»نگذاری که از 

دستمالی جلو دماغ می گیری تا از بوی گند، به تهوع نیفتی. گام ها را تند ترمی کنی و به 

روی خود نمی آوری... تا جادۀ عمومی قدم هایی بیش نمانده. وسط جاده، میرسی. ناراحتی 

ازین که تا این جا، به سالمت ای مالیم مثل آه خاموش، از درونت باال آمده؛ تو، شکرگزار

آمده ای، نادیده اش می گیری. چیزمهمی نیست. متوجه می شوی که حفره ها و چاله های 



گود تر، درمسیر اسفالت جادۀ کم پهن، نسبت به روزهای پیش، کوتاه ترشده است. کسان 

 تون»یا « تاکسی سی افغانیگی»، «ملی بس»دیگری هم جوار جاده، پیشتر ازتو منتظر 

اند. خاک ودود موج می زند. موترهای دوصدهزار دالری جلو چشمانت از روی جاده « اس

دو دالری مثل شبدیزهای مست، چنان می تازند که حفره ها را هم نادیده می گیرند. حفره ها 

های بارکش ونگاه های آدم « دینا»و کپره ها انتقام خود را از تاکسی، کروالهای خسته، و 

ها « دینا»نصافًا ارابه ها و حتی پوزه های آن ها را گیر می دهند. ضجۀ ها می گیرد و ا

ناشنیده، بی صدا  ،را حتی می توانی بشنوی. ناله یی« تاریخ زده»وتاکسی های دود افشان و

می شود و می خواهی آن را احساس  خارج  حرکت حلزون، از اعماق قلب خودت همانند

باشد که چرا چیزی از تۀ روح، خودش را باال می  ؛ نمی خواهی برایت مهمناشده بینگاری

کشد و سپس فرو می خوابد. احساس گنگ، حالیت می کند که حلزون دو باره به سراغت 

خواهد آمد. از کوفت درون، بی اختیارنفسی تازه می کنی. دوروبرت، طرح زنده وبد نظم 

روک نیشاپور و متتودۀ انسانی مشابه به خرقه پوشان آنسوی قرون دربازارچه های 

و حاشیه های مصالهای هرات، )دنیای بی سامانی ایلغار  شیراز)پس از کشتارتیمور لنگ(

 مغوالن... ( اما با تک وتوکی ازتن پوش های روشن جوانک های استایلی.

هرلحظه باال  با دستهای باریک، بینی اش را وخاک پیش نظرت درجوالن. پسربچه ییغبار 

بایسکل کهنه را به یکدیگرتکیه داده ومردی گردن باریک و ریشو،  می کشد؛ چاین وتایرچند

کار بیچاره تراز خودش را بکند که باال سرش  ایسکل عابری را می چرخاند تا چارۀچرخ ب

آماده به کار سروکار دارند. پسربچه قبل از آن « ترمیم گاه»ایستاده. یعنی مشتریان با یک 

سیاه قامتی را از خیاالتش « جوش کار»ی چیغ سان، که دنبال کارخودش را بگیرد، با صدا

 بیرون می آورد. جوشکار، نگاه خشک می اندازد این سو. 

از  ، تو نیزمیتوانی درک کنی که از مزاحمت مؤذیانه پسر بچه خشمگین شده است. راستش

وشکار، کج وکوله به دیوار یک ترکش نا به هنگام چیغ پسر گستاخ یکه خورده ای.غرفۀ ج

 رینجتا خاکی متصل به دیوار، تاب خورده است. پسر روی خاک می نشیند وسه چهار  ۀخان

را کنار دست مرد گردن باریک می گذارد و لوله هوا را برمیدارد تا  و یک پالس درشتی

نازآلود ، اما کند که صاحبش جوانکی همسن خودش« باد»تایر جلوی بایسکل قراضه ای را 

حساس می کنی همه درصحرای محشرجمع آمده اند تا درگوشی صحبت می کند. ا ،تر

 کیفرخواست شان قرائت شود.

خود سرانه به سوی جمیعت خرقه  ،تاکسی از خیابان فرعی می پیچد. دخترکی چرکینیک 

به جای پنج نفر، دها تن اطراف تاکسی ول « فروشگاه»پوشان منتظر، صدا می زند: 

ابی خود سرانۀ دخترک پایان میدهد. دخترک میخورند. راننده با چیغی درشت، برمشتری ی

 د.انش کنار غرفۀ جوشکار، جیم می شومیان چند تا ازدوست

عبوس، شادی ونشاط را از چهره ها زدوده است. اهالی، چشم به  هرسو می بینی، سایه یی

مملو از سرنشین « تون اس»راه وسایطی اند که قراراست نیازمندان را به شهر ببرند. یک 

ی و به جایی د؛ جماعت هجوم می برد؛ تو هم بیهوده درازدحام فرو می روسرمی رس

پیش چشمانت معلق است. نگاهات با  ،ازذرات خاک ودود آمیخته با عفن نمیرسی. پرده یی

که یک موترکابین دار  -آن که حال ندارند، موترهای گردن کلفت های دولتی و کمپنی ها را

ه دنبال کنی؛ درپرواز اند، فقط می توانی تا چند ثانی -بپراز تفنگدار درجلوی ویکی هم درعق



چیغ وبوق موترها مغزت را خرد می کند. کمی خود را گوشه می کشی... از موتر  چون،

 کماکان خبری نیست. « شهر رو»

آخ! شمار موترهای شخصی با جمیعت مور وملخ برابری میکند وتو...؟ بازهم آهی نرم؛ اما 

 یی باال می آید و تو طبق عادت قورتش می دهی...عادت کرده هتگلوگا کمی دردآلود تا

اعتراض معنوی ات را سردرنقاب ظاهر ببری. ها راستی، تو گه گاه سیگاری هم چاق 

میکنی، نه همیشه؛ وقت هایی که از خودت زنده گی به یک اندازه نفرت می کنی. چرا از 

 ست؟خود این گونه سوال می کنی که: خدایا این زنده گی ا

کرایه نمی کنی تا انرژی ات هدر « دربست»معلوم است که وارفته ای. چرا یک تاکسی 

نرود... چی؟ پولی بسنده درجیب نداری؟ وای...آدم حسابی؟ پوزش می خواهم شهروند 

عزیز، اصاًل تازه معلوم هست که زن هستی یا مرد؟ هرچه هست برای قالب شدن درین جا 

یا صاحب چهاراندام سالم؟ مهم نیست. من که درین نیمه شب انتخاب شده ای. معلول هستی 

درباره تو می نویسم، ترا از روی خودم می شناسم: همه چیز دست به هم داده اند تا ترا 

 نادیده بگیرند.

بندان، سروصدا،  صدای روحت را می شنوم که میگویی: کابل عزیز من... حاال این راه 

ن دود و خاکباد ات دیگه برای من قابل پذیرش نیست و با سو، ای نظمی و کثافات...ات یک بی

 «1»نفرینم گرفتارت خواهم کرد.  هایت به مام خوبیت

آزردۀ انسانی است. ناهمزیستی حقیقی درهمزیستی « معنویت»نامت را نمی نویسم. نامت 

که  دیگران مصرفی می کنی. ته مانده ییواقعی. نیمی از توان خود را درگریز از نگاه های 

باقی میماند، راه درازی درپیش دارد تا از هفت خوان زشتی های رایگان و زیبایی های 

که می تواند هرلحظه  یدست نارس دنیای واقعی به سالمت بگذرد و گذراز دست انداز های

 ؛امید اگر نخشکد دیل شود، تراعاصی ترمی سازد. نیمۀبه خطرات مستقل ولغزنده دیگری تب

درتو سنگینی می کند. میتوانی مشت به دیواراراده بکوبی واز راه های  نفس گیر ونیم مرده

کم کم زخم  ؛بی نقشۀ واقعیت مزاحم زنده گذرکنی اما در واقع واحد فعال و زنده نیستی

خود جز بهانه وآه وناله « تفردی»خورده و توان از کف داده ای و برای عروس ملکوتی 

و  ییخم شده  -از درون وبرون -«دو خود آگاه»چیزی برای عرضه کردن نداری. زیر بار 

ی و نگاه هات را روی دو دیواره، راه می رو  است. حسابگیری ناخود آگاه که هنوز در راه

به چند کنارۀ مهاجم و ناگهانی اتفاقات تقسیم میکنی. درین تنش دایمی، حرف آخر وجود 

 ندارد.

 چنان غمگینم،

 دنیا نیامده که در من هزار سگ به

 «2»کنند.  دنیا نیامده پارس می هزار کودک به به

 

 

 ُپلی میان تجاوز عمومی وتجاوز خصوصی

است، به   که از اثر عادت به تجاوز، دربستر نوعی توازن منفی قرار گرفته جامعه یی

مرور، واکنش رفتاری خودش را در راستای فرهنگ سازی درجهت تجاوز پذیری ناخواسته 

که افغانستان جزو بدنۀ تاریخی وفرهنگی آن  جاوز درحوزه یینه می کند. تاریخ تنهادی



حساب می شود، با ویرانی های تاریخی وگسست های متناوب از مسیر توسعۀ طبیعی 

 وپایدار، هموندی دارد و یکی مسبب دیگری بوده است.

در چهارچوب افغانستان معاصر نگاه کنیم؛ متوجه می شویم که مقدرات اگر قضیه را به  

 ت، خالف تصورعمومی که این حدود جغرافیایی را بیرق دار ضدیت با تجاوز به شمارمملک

تجاوزات شکل گرفته است که نتایج نهایی آن، از نظر  می آورند، در اثر گردش زنجیره یی

روانی، به جای حساسیت خالق دربرابر تجاوز، یک نوع عادت به تجاوز پذیری را وارد 

 فرهنگ عمومی ساخته است.

پیشین، در سه صد سال اخیر، سعی کرده برای حفظ خود، با « تمدنی»پارۀ تن حوزۀ  این

آمیز بر فرق دیگر ملت های مجاور بکوبد یا آن که راه را برای « افتخار»چماق تجاوز 

تعرض دیگرملت ها بر حریم خود هموار کرده است. در هردو حالت، با احساس ترس 

برضد « جهاد»گاه از تجاوز خود بر خانه دیگران و یادایمی به سر برده است. تقریبًا هیچ

 ایلغار خارجی ویا داخلی سودی حاصل نکرده است. 

دیگران  ابزاری انگیزشی برای رفتن به خانۀ دیگران یا جنگیدن درخانۀ خود برای، «جهاد»

خارج از گسترۀ توسعه، تولید و ساختار های « صحرایی»بوده است. زنده گی اجتماعی 

به طور تأسف باری اثبات می کند که اگر « جهاد»د دولت مدرن، در فواصل میان دو قانونمن

دست آورد های سازنده وحیاتی به دست نیامده؛ پسآمد های منفی فرهنگی واقتصادی این دو 

 برای نسل های آینده قابل لمس خواهد بود که ما اکنون درورطۀ آن نگونساریم.« جهاد»نوع 

تاریخی این مبحث درین جا مناسبتی ندارد. اما اشاره به موارد  -ادیورود به ارزیابی انتق

، «جهاد»کلی آسیب پذیری میراث تاریخی و انسانی به ما می آموزاند که حرکت های 

)درسال های متأخر( درافغانستان، چندان آینده ساز « اعتراض»و « مقاومت»، «عصیان»

زیستن  پذیری و روحیۀ انون گریزی، تجاوزنبوده و به جای بازدهی مثبت، زمینه را برای ق

است.  دراضطراب دایمی وفقدان تفکر جمعی برای استقرار قدرت مرکزی به وجود آورده

 ه شدن معنویت انسانی است. قربانی نجیب این غائله، خف

به صورت دیگران  بار،اشته ایم و از سراجبار، در قفس اجدرهمه ادوار، حالت دفاعی د

خورده وبه این صورت، از سرنوشت خویش به ها اغیار زخم  یرچنگ زده واز شمش

حراست کرده و ُعمر مفید عصیان هایی که از ما سر زده، معادل جرقه « واکنشی»طور

های آتش چوب بلوط در یک تاریکی بی پایان بوده است. ما میراث دار مقاومت های بزرگ 

ار نظیر جنگ های مردم ودرخشان برای پیریزی قدرت سیاسی و فرهنگ انسانی استو

روسیه در برابر ناپلئون، مقاومت هند دربرابر انگلیس؛ نبرد ملی ویتنام، جنبش های تمدن 

برای حراست  آفرین امریکای التین، جنگ آزادی بخش الجزایر، وجنگ هشت سالۀ ایران

برای  ائدیولوژیک، نبوده ایم. ما همیشه برای دیگران و به خرج دیگران، مستقالنه از داهیۀ

ایجاد تعادل استراتیژیک قدرت های دیگر، جنگیده ایم. حاال هر گروه و پیروان ائدیولوژی 

های زمینگیر شده، هراسمی روی چنین جنگ های نیابتی می گذارند ودل خود را تسکین 

 می دهند، کار خود شان است.

ریت، درچه مهم این است که ازنظر ظرفیت فرهنگی و داشتن قدرت آبرومند درخانوادۀ بش

موقعیتی ایستاده ایم. درعصر جهش اقتصادی و بهره وری از ارزش های مدنی جهان 

امروز، ما با عادات قدیمی خویش گالویز هستیم و با همین حربه، به پیروی از یک توهم 

تا همه را سربه فرمان « شانه بند می کنیم»عجیب، به دیوار چالش ها و نیاز های جدید، 



ما این است نخست راز ها ونشانه های زوال جدید فرهنگی وتاریخی خویش  خود آوریم. نیاز

« قانون»را کشف و رفع آسیب کنیم. چرا طبق عادت، درعرصه سیاسی، برخورد با 

، به جای همگرایی، به شیوۀ عصیان گری های کور «دموکراسی»واصول اجتناب ناپذیر

ری را، تاختن با اسب رستم به اشتباه گذشته، دست می افشانیم وسواری براالغ لنِگ ناسازگا

می گیریم؟ رئیس جمهور مملکت، بیست وپنج سال به گونه پنهان و دوازده سال به 

زیرپوشش قرار داشت؛ درفرجام مأموریت، « خارجی ها»طورعلنی، با خرج وهواداری 

برای  خنده آور،« نمایی شهادت»اسیرعادات مضرۀ قدیمی شده و آماده گی خود را برای 

که شاهد تراژدی های انسانی درجامعه خود  درقدرت کتمان نمی کند. سرقافله ییماندن 

بوده، خود به خود به تجاوز و خطرات قهری فراخوان می دهد. مردی که به تمثال عالی 

خاتمه دادن به عصرجهالت سیاسی تبدیل شده بود، اکنون خود بر شمشیر بی جوهر اشباح 

 بوسه می زند.خام اندیشی های قرون ماضی 

ریخت وپاش فرهنگی واجتماعی ما خیلی عمیق است. هنوز سرفصل گفتمان آسیب شناسی 

« دوانفجار»درافغانستان به نوشت نیامده است که بازهم هشدار می رسد که فاصله بین 

های ویرانگر، هنوز از یک دهه بیشتر نیست. دریک دهه « پادشاه گردشی»اجتماعی یا 

« دموکراسی»می های برخاسته از تزریق ناگهانی داروی هیجان آوراخیر علی رغم بی نظ

برالیه های مختلف اجتماع به شدت سنتی، درجهت زوال عصر ترس، « بازارآزاد»و

امیدواری به وجود آمده بود که ناگه همه چیز درخطر برگشت خوردن قرار گرفته است. 

 انسانی است.« خودیت»بازهم نخستین قربانی خاموش، 

خشت خشت « فرد»روح  از آمده است که به گونه یی مکرر، بنای حرمت دری فروضعیت

فرومی ریزد. خوی مشترک میراث مانده از قدیم، مثل همیشه به ارزش خصوصی حمله ور 

می شود؛ گویا این جا هرگز گردشگاه جنگ ها و دگرسانی ها برای رسیدن به یک نگرش 

 وزنده گی نوین نبوده است!

به شکل خالفکاری های درشت افزاری و  ،صوصی، دراشکال جنایتکارانهتجاوز برحریم خ

تجاوز های درجه دوم وپایین تر ازآن، به گونه ماهرانه، خودش را از ردگیری قانون 

ووجدان عمومی غایب شده فرض می کند. تجاوز به زن وپسران کم سن وسال، بی گفت وگو 

نیز قرار داده نمی شود. شخصیت درُعرف عمومی حتی گاه درردیف جنایت درجه دوم 

پنداشت های خرافی مستند به روایات  -، با سه نوع تروریزم«بچه بازی»فردی و بدن زن و 

منسوخ مذهب، چهارچوب های سنتی قرون وسطایی، و دستگاه قضایی مرد ساالر، و قانون 

 گریزی مواجه است. 

انارشیزم و شکست  رایطر شفرهنگ مدنی قادر به شکستن ومهار این تروریزم نیست. د

مرز ها، طبقه بندی گناه مدنی ومعاصی مذهبی وموازین فرهنگی دشوار شده است. بنا برین 

 بشری، بحثی ناشناخته است وگسترۀ فجایع کرانه نا پدید می نماید.« فردیت»شکست حریم 

دم برخی حلقات وفادار به باور های محافظه کارانه در مورد این که سرشت و احساسات مر

افغانستان با نظام های ارزشی و فرهنگی اسالم و معنویت پیوندی نا گسستنی دارد؛ به 

فرمول های تایید ناشده و شعاری دست می اندازند؛ ادعایی که سالهاست ازنظر عملی در 

مفروض، به نجات ما  درجا زده است. تا حال هیچ نسخه ییبرابر پرسش های ضد خود، 

 نیامده است.

 



 «7»کافکا « النۀ»در 

خویش آگاه است. نگاه گریان درون « شخصیت دوم»شهروند امروز، از الغری روح و 

دامن همه را گرفته « دوزیستی»خود را می بیند. بی هردو، شب به روز نمی رسد. فاجعۀ 

 است.

که او را قبله سازم وروی بدو آرم که از خود ملول شده « جنس خود»کسی می خواستم از »

 «3« »بودم!

همانند وجدان عمومی « شهروند»، درکابل امروز، از دریچه چشم های «فردیت»یمیای ک

خیره مانده است. « سبز، سرخ وسیاه»ی «رجاله ها»بشریت مجروح به دست پخت 

، پاشنه کوب، بر گردۀ روح وِدل، «دموکراتیک»های رسمی وغیررسمی ابتذال « شبیحه»

بیم وسودا، مشق ماندگاری راه انداخته اند.  بخت تصادفی خود را جشن می گیرند و بی هیچ

که چیزی برای محرم اسرار ندارد؛ به  مجروح انسان، مستور اند؛ جامعه ییفردیت های 

سرزمینی پنهان ماننده گشته است؛ ولی روح ونهاد شهروند، هرلحظه سنگسار وتیرباران می 

های « زید آبادی»ها و « امیرتتلو»شود؛ مثل همگنان شان در عذابستان ایران، همراه با 

مذکر ومؤنث، به زنده گی زیر زمینی روی آورده اند تا از موریانه رنج درون خویش، به 

دیر یا زود، این مورهای کوچک بیگناه « برادران»آرامی تغذیه کنند؛ هرچند که انواع مدل 

 هاشان بیرون می آورند. « النه»را به جرم بدترین گناهان، از 

ی پر از «کابل زیبا»و هم در « امام زمان»ی، هم در سرزمین اختراعی واقع« فرد»اما 

، آزرده تر «دموکراسی»صحنه های مسخ و مسخره، حجله گاه اسالم من درآوردی و تفاله 

 روی زمین راه می روند. از همیشه ،

در کابل، هول وزشتی اسفل السافلین موعود در کتاب مقدس، نسبت به منظرۀ گرسنه گی، 

ید و فراموشی فردیت درهم ریختۀ من و تو، تا چه میزانی ترسناکتر می نماید؟ روح فقر ام

شهروند کابل که درهیچ قانونی مدون، تعریف نشده، در قاموس مدیریت چند نژادی، خیلی 

ساده قابل شناسه است. فردیت انسانی، بی هیچ چتر حفاظتی وبیمۀ مذهبی و قانونی مثل 

 ، سرگردان وآسیب پذیر است. صاحبان شان در بستر واقعیت

ا ریشه است. گسست معنوی تا آنج« فردیت»تنها پناهگاه نه چندان مصئون، صاحب این 

درعین حالی که کنارهم به سرمی برند، کارمی کنند؛ راه می « فردیت»دارد که میلیون ها 

ش روند واز گریبان دین وآئین سرمی کشند، هیچ الزامی به رعایت حال روح مشترک خوی

، نازک تراز «فردیت»احساس نمی کنند. تراژدی صورت کاملی به خود میگیرد. واحد زندۀ 

خیال است اما سخت تر از سنگ نیست. به هرکه می نگری، هر ساعت، هرلحظه و هرجا، 

آماج تیرهای آشوب قرار دارد. تقریبًا کسی را نتوان سراغ کرد که فردیتش از روی لذت، 

دش و دیگران لبخند بزند. روح گریان، در محیط ما، از چشم آسایش ورضایت به روی خو

ساکت، رمیده، گریزنده، به ظاهر خندان و متبسم حاملش پیداست. شهروند، احساس می کند 

 برای نخستین بار، تراژدی بشری، این چنین عجیب، فربه شده است.

تاد خورشیدی، دکترعلی احمد جاللی هنگام مأموریت دروزارت داخله درنیمۀ اول دهۀ هش

باری سخن حسابی اما تلخی گفت که کلید حل معضل کل کشور به شمار می رود. وی اشاره 

کرد: مسأله حیاتی برای ما درشرایط حاضر این است که درسراسر جامعه ابتداء پدیدۀ ترس 

 را نابود کنیم!



ه جاللی به ریشۀ حساس بحران بشری در کشور انگشت گذارد که در غوغا ساالری فرق

های ترس آفرین و استمرار سلطنت ایدئولوژی زده گی وسنت فاسد نظامی گران، جدی 

ن ترس، در سی قوس علیه همه است. ای ،طاعونی ترس همه ، تهدیدگرفته نشد. این بحران

را درجا میخکوب کرد. اندکی پیش « خانۀ ملت»دراماتیک نماینده گان  به گونه یی 4797

اول رئیس جمهور به ساختمان پارلمان، گارد ویژه به جای  از ورود مارشال فهیم معاونت

واحد امنیتی پارلمان درگوشه گوشه ساختمان جا به جا شدند و سپس سگ های بازرس، پیش 

نظرنماینده گان ُبهت زده، به دهلیزها وتاالر جلسات خیز برداشتند و پوزه های شان را از 

 مالیدند.بهر کشف مظنونان احتمالی به پروپاچه وکیالن 

یکی از نماینده گان دربرابر دوربین رسانه گفت: تا سگ مرا بازرسی نکرد، اجازۀ ورود به  

 تاالر برایم داده نشد.

و اهانت به شخصیت شان شکوه سر دادند؛ اما بیش از « حیثیت خانه ملت»آن ها از بربادی 

نان مسلح، هنگام عبور دوصد وپنجاه تن از نماینده گان، از بام تا شام، خود درمیان پاسبا

را دربرابر شهروندان به  ر، گستاخی های نادیده وناشنیده ییازجاده های خاک آلود شه

 کارمی گیرند.

قابل تحمل شده   در زنده گی روزمره، برای عده زیادی از مردم، ظاهرًا« ترس»همه گیری 

کمترکسی است و درسطح عمومی یک نوع نگرش تک ساحتی را شایع کرده که درنتیجه، 

درزنده گی واقعی، به مرور، درپس چهرۀ  می اندیشد که سرریزی ترس وتوهمدرین باره 

هر فرد، کوه هایی از رنج و حس استیصال مستور را شکل داده است که نشانه های خود را 

 در شخصیت افراد، متبارز می سازد.

 در اندروِن مِن خسته دل ندانم کیست

 «9»ر غوغاست. که من خموشم و او، درفغان ود

  در شرایط فعلی، همه چیز استحاله در ظواهر است. شمار زیادی از اقشار نا همگون مردم

چشم ظاهربین را به جای شعور نشانده اند و عصر چشم ساالری فراگیر شده است. گرنیک 

بنگری، بازهم زنده گی حقیقی همانند آب زیرکاه در درجریان است. تالش ها تب آلود تر 

ت تا همه چیز مستور بماند. فرهنگ انحرافی، تسلیم شدن به خود آزاری و سوختن شده اس

پنهان درسالیان پسین ژرفای فزونتری به خود گرفته است واین پدیده پس از فرو افتاده گی 

 ، صورت اضطراری به خود یافته است.«فردیت»سقف ایمان برسر 

شده و خودیت شهروند در شوره ظاهر وباطن به شدت واگیر « دوزیستی»اکنون بیماری 

زار قحطی بشارت وبصارت رها شده است. خودیت تبعیدی دریغ افزا، نامیراست و برای 

حفظ صیانت خود، نهادینه عمل می کند و از دژ نهان به جنگ همه چیز برخاسته است. با 

، «کوزه»این بحر فروشده در« هزارتو»سینه به سینه ایستاده ایم. این « گواه انحطاط زمان»

شاید دیگر، دست به آسمان نمی برد؛ وجالب است که در دوران خشم واضطراب، چشم 

 انتظار پیامبران درد آشنای فهم هرمنوتیک است.

 

 زبسکه معنیء مکتوب عشق پیچش داشت

 «40»زبان خامهء ما هر چه گفت لغزش داشت 

 

 



 عشق وقاچاق

درون الهام می گیرد و تنگ نفسی  وازده گی رو به افزایش درمیان مردم، از گریۀ پنهان

بحران عمومی را به وجود آورده است. درد مشترک، ذره ذره به بلند  ،خاموش« معنویت»

ترین پلکان فاجعه همگانی فرازمی آید. گسست فردیت، از قدرت واکنش عمومی فروکاسته 

ه وهر کس میکوشد سرپوشی دروغین روی کرشمه های فردیت خویش بگذارد. ترس ازین ک

پردۀ مقدس فردیت مشترک با تیغ هزاران مالحظه وایراد از بیرون پاره نشود، اشک ها به 

ممنوع بدل می شود که دربهترین  عما ها وسرانجام، عشق به وسوسه ییرازها، لبخند ها به م

 مقام، اجازه دارد برلب شاعری غیرمسلح جاری شود.

روانی، منظر حقیقت عاطفی، اشتراک نیستیم؛ از « خانۀ مشترک»ما دیگر باشنده های یک 

عمات زنده گی، تبارشناسی احساسات، علی الظاهر در یک خانۀ نگاه به معنا و ضد معنی، ن

غیر مشترک به سر می بریم که از جمع هزاران تعریف و به همان شمار ضد تعاریفی که 

 برای خودش دارد؛ یکی هم احساس کشندۀ تنهایی است.

ه گی ونوستالژیی جنون آمیز تنه می زند. درون تنها براجتماع آدم ها این تنهایی با درماند 

فرمان میراند یا دست کم نظم الزم برای آسایش عمومی وخصوصی را به استهزاء می گیرد. 

تایید این نکته که حس تنهایی انسان درمحیط ما نسبت به احساس تنهایی دیگرجا، متفاوت 

تلخ دارد و پنجره های آرزومندی به رویش بسته است است، بسنده نیست؛ تنهایی ما ژرفای 

و آرام آرام به موریانۀ روح وجان تبدیل می شود؛ تنهایی دیگران لذت وسرخوشی دارد و 

آنقدر فضای باز هست که دسترسی به پادزهر اندوه وماللت زحمت افزا نیست. توازن هست. 

در برابرت قیام کرده اند.  مال ما ضد آن است. در هرکجا که نخواهی، مجسمه های ترس

بمانی، خطر رفع ستر فزونتر می شود. مدیریت جانفرسای روح تنها و « مستور»هرچه 

« خودیت»تحمل روزانۀ هزاران واحد انسانی در جنگل واقعیت، پیکان فشارها را به نهانگاه 

استقالل احساسات، هماره زیرپیگرد است و سایه های ترصد، شباروز  بازگشت میدهد.

درقفای توست. هدف می گیرند آن چه را که در گوهر تو بیدار است و امانتی است که خدا 

 برایت ارزانی داشته است.

« خودی»ازبهر عادات واژگون و بی سقفی کامل از رهگذر قانون، تجاوزگری بر واقعیت 

بی »برای بسیاری، قداست دین، سنت، تکلیف اخالقی، وحقوق به شمار می رود و مفهوم 

درعمل، آزار رسانی خود به خودی بر دیگران پنداشته می « 44»زاری بهترین دین است. آ

شود؛ تا آن جا که مرز تفاوت ما با آدم های دیگر کشورها، با طرح متناقضی که از خود 

 برون می دهیم؛ مطلق فرو می ریزد وغریبه می شویم. 

ا عشق را قاچاق می کنیم، بازاریابی دیگران الاقل پای شان به اتکایی بند است؛ ما معلقیم. م

مواد مخدر را با سربلندی چاق می کنیم. داشتن پستوخانۀ کوچک در خیالخانۀ روح، برای 

« ارسنگس»ولی برای  ؛برای ما محال است« دوستت دارم»حراست از زیبا ترین واژه های 

یک دختر » فراخ دراختیار ماست. شنیدن این خبر که  وادبیات خود خواسته، گستره یی

ویک پسر درمنطقۀ دند غوری درشهر پلخمری که قصد زنده گی مشترک با همدیگر را 

« 47« »داشتند، از سوی مردم محل، دستگیر وبه دستور بزرگان قومی تیرباران شدند.

احساس ما را بیش از چند لحظه نمی آزارد؛ چون بربریت درزنده گی ما دیریست جای 

است وهمین که پسر یا دختر ما جای آن نگون بختان نبوده؛ قانون ودین را احراز کرده 

 بازهم جای شکر است!



شروران، ونه هم قربانیان پایین پهنا پیما است که هیچ کسی، نه این طاعون اخالقی تا آن جا 

خط، از اثرات این جنگ ناپایان دم نمی زنند. شروران، قربانی تر از قربان خویش اند. 

پیشاپیش در دیگران می کشند؛ همان چیزی است که در نهاد ایشان، زیبایی وکرامت را که 

فرسوده اداره می شود، چه آینده ومالحظات  برباد رفته است. جامعه یی که از روی معادله

ندارد که هرگاه آشیانۀ وجدان از تند باد  اهد داشت؟ کسی درین باره دغدغه ییخو یی

بشر مسموم شود؛ فرهنگی که درعالم واقع شرارت از جا برکنده شود؛ انسانیت درنهاد 

پدیدار خواهد گشت، فراتر از فرهنگ وهمناک عصر دایناسورها، به هرجاندار وبی جان، 

یورش می برد؛ به سوی آسمان دست خواهد سایید تا خدا وبنده گانش را اول به تازیانۀ لعنت 

روکوفتۀ انسان، هسته بسته و سپس همه را درکام خود فروبلعد. درچنین لجنزاری، نهاد ف

تراژدیی اند که فقط برآمد خود را درکردار های کافرگونۀ آدم ها نشان می « مستور»های 

 دهد.

« فردیت»فرعونی با گوهر خدایی« فردگرایی»این وضع نمایش کامل رویارویی میان 

دربرابر کبوترهای بهشتی. عارضه دربرابر سالمتی. انفاس اماره در  هااست. دایناسور

ابر نماد های مقدس ایزدی نهاده شده در هستۀ وجودی انسان وآخر کار، استمرار تجاوز بر

بی دریغ بر فردیت شهروند. شهروند ما از کابل شروع تا کرانه های بومی کوهستانات 

فراموش شده، برای دسترسی به نسخۀ رهایی ازین شکنجه، واین که چه گونه بتواند 

 انون مدنی معامله یی را صورت دهد یا به گونه ییدین سنتی و ق دروجدان خویش، با

 به درازای یک عصر دیگر نیاز دارد. فیه حساب کند؛ شاید به سفرتازه ییکارتمام، تص

اندرخم »دیگران برای رسیدن به حق شهروندی، از کام آتشفشان ها گذر کرده اند. ما هنوز  

 «47« »یک کوچه ایم.
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