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ــری  ــدون درگی ــوه ب ــِن فیروزک ــه غلمی منطق
ــاد. ــان افت ــه دســت داعــش و طالب ب

ــور  ــی غ شــماری از اعضــای شــورای والیت
از منطقــه غلمیــن در شــمال شــهرفیروزکوه، 
مرکــز والیــت غــور بــه عنــوان دروازه 
ــر گروه هــای هــراس  محکــم ورودی در براب

ــد. ــاد می کنن ــن ی افگ
فضــل الحــق احســان، رییــس شــورای 
ــن منطقــه شــام  ــی غــور گفــت کــه ای والیت
روز گذشــته بــدون درگیــری بدســت داعــش 

ــت. ــرده اس ــقوط ک ــان س و طالب
ــه  ــا ســعدیار ک ــای احســان، م ــان آق ــه بی ب
ــت  ــن امنی ــرای تامی ــت ب ــوی حکوم از س
ــود، شــب  ــه ایــن منطقــه فرســتاده شــده ب ب
ــیر  ــرادش از مس ــماری از اف ــا ش ــته ب گذش

ــت. ــرده اس ــرار ک ــک« ف ــد »لََغ بن
ــه  ــن منطق ــه در ای ــه ک ــان گفت ــای احس آق
نیــک  »مولــوی  و  النــدا«  »شــیخ  اکنــون 
محمــد«، دو فرمانــده طالبــان همــراه بــا »مــا 
احمدشــاه« معــاون والــی خــود خوانــده ایــن 

ــد. ــور دارن ــز حض ــروه نی گ
ــه  ــرد ک ــاوه ک ــن ع ــان همچنی ــای احس آق
ــوان  ــه عن ــش را ب ــروه داع ــراد گ ــان اف طالب
ــد و  ــود آورده بودن ــا خ ــی ب ــروی کمک نی
ــه  ــن منطق ــری ای ــدون درگی ــه ب ــی ک هنگام
را تصــرف کردنــد، آنــان را دوبــاره بــه 

فرســتادند. مناطق شــان 
از ســویی هــم، عبدالرحمــان عطشــان، عضــو 
ــه  ــور از منطق ــی غ ــورای والیت ــری ش دیگ
غلمیــن بــه عنــوان دروازه شــمال فیروزکــوه 
ــاد کــرد و گفــت کــه در صــورت ســقوط  ی
ــز  ــوه، مرک ــه شــمول فیروزک ــه،  ب ــن منطق ای
غــور امنیــت بیشــتر روســتاهای شــمالی ایــن 

والیــت نــا امــن خواهــد شــد.
در همیــن حــال باشــندگان محلــی می گوینــد 
کــه مــا ســعدیار پــس از ایــن رویــداد خــود 

را بــه طالبــان تســلیم کرده اســت.
ایــن ادعــای باشــندگان محــل از ســوی 

مقامــات امنیتــی غــور رد شــده اســت.
ــس  ــده پلی ــنی، فرمان ــیٰ محس ــام مصطف غ
ــن  ــه ای ــد ک ــوز می گوی ــه جمهورنی ــور ب غ
ــای  ــت نیروه ــه دس ــته ها ب ــه از گذش منطق
دولتــی، محلــی و گــروه طالبــان بــوده و 
ــل  ــه تصــرف کام ــه ب ــه نیســت ک ــن گون ای
ــد. ــده باش ــی در آم ــد دولت ــان ض جنگجوی

ایــن نخســتین حملــه گــروه داعــش و 
طالبــان پــس از بعیــت شــان در شــمال 

می باشــد. فیروزکــوه 
ــن  ــون در ای ــا اکن ــب ت ــروه داعــش و طال گ

ــد. ــراز نظــر نکردن ــاره اب ب

دربــارۀ  پاکســتان  و  ایــران  خارجــۀ  وزرای 
ــث و  ــتان بح ــکا در افغانس ــازۀ امری ــرد ت راهب

ــد.  ــر کردن ــادل نظ تب
ــه  ــور خارج ــر ام ــف وزی ــد آص ــه محم خواج
پاکســتان بــا محمــد جــواد ظریــف وزیــر 

خارجــه ایــران دیــدار و گفت وگــو کــرد.
رســانه  های ایرانــی گــزارش داده انــد کــه محــور 
ــای  ــا همت ــر خارجــه پاکســتان ب ــرات وزی مذاک
ایرانــی اش، روابــط دو جانبــه و راهبــرد جدیــد 

امریــکا در افغانســتان اســت.
آصــف پیــش از ایــن بــه چیــن ســفر کــرده بــود 
ــه و روســیه ســفر  ــه ترکی ــن هــم ب و بعــد از ای

می کنــد.
اســتراتژی تــازۀ امریــکا پاکســتان را دســت 
ــی  ــور در پ ــن کش ــت. ای ــاخته اس ــه س وپاچ
جلــب حمایــت کشــورهای منطقــه اســت. 
ــن و  ــه چی ــس ک ــو برک ــورهای عض ــا کش ام
روســیه و هنــد اعضــای مهــم آن اســت، در 
ــر  ــی از پاکســتان خواســتند کــه در براب اعامیه ی

گروه هــای تروریســتی اقــدام کنــد. 

امــور خارجــۀ  وزیــر  ربانــی،  صاح الدیــن 
کشــور، دیــروز بــا مشــاور امنیــت ملــی و وزیــر 

ــرد.  ــدار ک ــد دی ــه هن خارج
ــن  ــه، در ای ــه وزارت خارج ــاد خبرنام ــر بنی ب
ــی  ــی و امنیت ــات سیاس ــا، روی موضوع دیداره
ــادل نظــر صــورت  ــان دو کشــور بحــث وتب می

ــت. گرف
کابــل و دهلــی بــر مبــارزۀ جــدی بــا ترورســیم 

تأکیــد کردنــد. 
هیــأت  یــک  رأس  در  ربانــی  صاح الدیــن 
ــارکت  ــورای مش ــت ش ــرکت در نشس ــرای ش ب
اســتراتژیک افغانســتان – هنــد بــه دهلــی رفتــه 

ــت. ا س
قــرار اســت در ایــن نشســت، چنــد ســند 
ــه  ــتان ب ــتان و هندوس ــان افغانس ــکاری می هم

ــد. ــا برس امض

برنـامۀ مشتـرک داعـش و طالبـان در غـور

مذاکرۀ ایران و پاکستان دربارۀ 
راهبرد جدید امریکا در افغانستان

تأکید کابل- دهلی 
بر مبارزۀ جدی با تروریسم
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مسـعود؛ 
مظـهر شجـاعت و تدبیـر

شهید مسعود جنگ را دفاع از وطن 
و مسوولیت اسالمی خود می دانست

تجلیل با شکوه از سال روز شهادت 
قهرمان ملی در والیت پنجشیر

استقبال گسترده از طرح وفاق ملی
ـــور  ـــین کش ـــور پیش ـــرزی رییس جمه ـــد ک حام
ــزل  ــور در منـ ــا حضـ ــنبه( بـ ــروز )دوشـ دیـ
ــاد  ــعود رییـــس عمومـــی بنیـ احمدولـــی مسـ
ـــی  ـــاق مل ـــرح وف ـــون ط ـــعود، پیرام ـــهید مس ش

بحـــث و تبـــادل نظـــر کردنـــد. 
در ایـــن دیـــدار کـــه دکتـــر رنگیـــن دادفـــر 
اســـپنتا، آقـــای هیوادمـــل و شـــهزاده مســـعود 
ــتند،  پیرامـــون وضعیـــت  ــور داشـ نیـــز حضـ
وفـــاق  افغانســـتان و ضـــرورت  عمومـــی 
ملـــی بحـــث مفصـــل و همه جانبـــه صـــورت 

گرفـــت. 
ــانزدهمین  ــهید و شـ ــۀ شـ ــا هفتـ ــان بـ همزمـ
ــور،  ــی کشـ ــان ملـ ــهادت قهرمـ ــالروز شـ سـ
ــی را  ــاق ملـ ــرح وفـ ــعود طـ ــی مسـ احمدولـ
مطـــرح کـــرد. ایـــن طـــرح، بـــا اســـتقبال گســـتردۀ 
ـــده  ـــرو ش ـــور روب ـــهروندان کش ـــیون و ش سیاس

اســـت. 
آقـــای مســـعود مدعـــی اســـت کـــه قهرمـــان 
ملـــی همـــواره بـــه وفـــاق ملـــی می اندیشـــید 
ــاه  ــان احمدشـ ــی آرمـ ــاق ملـ ــع وفـ و در واقـ
مســـعود فرمانـــده نســـتوه جهـــاد و مقاومـــت 

بـــوده اســـت. 
ـــتان  ـــه افغانس ـــاور دارد ک ـــعود ب ـــی مس احمدول
ــا بـــا  در شـــرایط حســـاس قـــرار دارد و تنهـ
وحـــدت و همگرایـــی ملـــی اســـت کـــه 
ــرج و  ــران و هـ ــن بحـ ــس ایـ ــوان از پـ می تـ

مـــرج بیـــرون شـــد.  ACKU



ــتم  ــید دوس ــرال عبدالرش ــه جن ــوای این ک س
افغانســتان  ریاســت جمهوری  اوِل  معــاون 
بــودن  دارد،  حقوقی یــی  مشــکل  چــه 
کشــور  از  خــارج  در  او  طوالنی مــدِت 
می توانــد ســوال برانگیز و غیرقابــِل توجیــه 
باشــد. آیــا آقــای دوســتم بــدون آن کــه ســمت 
در  باشــد،  داده  دســت  از  را  اول  معاونــت 
تبعیــد به ســر می بــرد؟ چــرا آن گونــه کــه 
اطرافیــاِن آقــای دوســتم می گوینــد، بــه او 
ــود؟  ــتان داده نمی ش ــه افغانس ــازۀ ورود ب اج
چیزهــای  از  ریاســت جمهوری  ارگ  آیــا 
ــای  دیگــری هــراس دارد کــه ترجیــح داده آق
دوســتم همچنــان بــه عنــوان تبعیــدی در 

ــد؟ ــی بمان ــارج باق خ
ــا  ــه ب ــه در رابط ــد ک ــوال هایی ان ــا س  این ه
ــرح  ــتم مط ــای دوس ــدِت آق ــت طوالنی م غیب
انــد و کمتــر کســی ایــن روزهــا وقــت 
پرســش هایی  چنیــن  بــه  کــه  می گــذارد 
پاســخ بدهــد. ارگ ریاســت جمهــوری چنــان 
ــه  ــر داده ک ــود تغیی ــِع خ ــه نف ــت را ب وضعی
حــاال حتــا ایــن شــایبه را به وجــود آورده 
اســت کــه اصــًا دیگــر فــردی بــه نــام 
دوســتم در ســمت معاونــت اوِل ریاســت 

ــدارد.  ــرار ن ــوری ق جمه
آقــای دوســتم در زمــان حضــورش در قــدرت 
بــرای چنیــن وضعیتــی بــه صــورِت ناخواســته 
برخی هــا  یــا چنــان  زمینه ســازی کــرد و 
وضعیــت را مدیریــت کردنــد کــه حــاال 
بــودن و نبــودِن آقــای دوســتم در کابــل و در 

ــد.  ــر برس ــه نظ ــان ب ــدارت یک س ص
آقــای دوســتم وقتــی نزدیــک بــه دو مــاه پیش 
ــتان  ــه وارد افغانس ــه از ترکی ــرد ک ــاش ک ت
شــود، بــه هواپیمــای حامــِل او اجــازۀ نشســت 
در فرودگاه مزارشــریف داده نشــد و او مجبور 
ــر  ــتان و بعدت ــه ترکمنس ــت ب ــه نخس ــد ک ش
ــه  ــا ب ــان ت ــرود. از آن زم ــه ب ــه ترکی ــاره ب دوب
حــال کمتــر بحثــی در مــورد آقــای دوســتم در 
ســطح کشــور مطــرح شــده اســت و از جانــب 
دیگــر، آقــای دوســتم بــدون آن کــه بــه مســایل 
ــط از  ــردازد، فق ــرده بپ ــت پ ــکاِت پش و مش
ــبت های  ــه مناس ــی ب ــا گاه ــوی مرزه آن س
ــی  ــا گاه ــد و ی ــادر می کنـ ــه ص ــی اعامی مل
ــانی  ــه از نش ــی ک ــی گزارش های ــم در برخ ه
ــیده  ــای سرپوش ــوند، تهدیده ــر می ش او منتش

ــا  ــد. ام ــاهده می رس ــه مش ــا ب ــه برخی ه علی
ــِت او چیســت و چــه  از این کــه واقعــًا وضعی
ــه کشــور برمی گــردد، اصــًا حــرف  ــی ب زمان

ــود.  ــه نمی ش ــی گفت و حدیث
ــی در  معــاون اوِل ریاســت جمهــوری در حال
تبعیــد بــه ســر می بــرد کــه رییــس جمهــوری 
کشــور از قانون مــداری و اصاحــات اداری 
کمتــر  در  غنــی  آقــای  می گویــد.  ســخن 
نشـــستی در روزهــای اخیــر شــرکت ورزیــده 
از موفقیت هــای حکومتــش در آوردن  کــه 
نگفتــه  قانون گرایــی ســخن  اصاحــات و 
باشــد. آقــای غنــی ُمصــر اســت کــه بــا 
ــان اهلل  ــاه ام ــای ش ــای پ ــا در ج ــتن پ گذاش
ــه او  ــد ک ــه می ده ــی را ادام ــان، اصاحات خ
ــای  ــداد ه ــا روی ــت. آی ــوده اس ــرش ب آغازگ
ــرال  ــار زدن جن ــژه کن ــه وی ــر کشــور و ب اخی
ــان  ــات زم ــۀ اصاح ــی از ادام ــتم، بخش دوس

ــت؟!  ــان اس ــان اهلل خ ام
بــه نظــر می رســد کــه آقــای غنــی تــاش دارد 
کــه ضمــن جوســازی و مقایســۀ خود بــا یکی 
از شــاهان پیشــین کشــور، فضایــی را به وجــود 
آورد کــه افــکار عمومــی از اتفاق هایــی کــه در 
ــه  ــد، فاصل ــه وجــود می آی ســطح حکومــت ب
بگیرنــد. برنامــۀ ارگ در راســتای حــذف 
برخــی چهره هــای سیاســی کــه همیــن حــاال 
نیــز از ســمت هایی در دســتگاه حکومــت 
ــات دورۀ  ــام اصاح ــر ن ــد، زی ــوردار ان برخ
ــن وضعیــت  ــا ای ــی، تلطیــف می شــود. ام امان
بــا توجــه بــه این کــه اصاحــات آقــای غنــی 
ــرای  ــل قبــول ب ــادی و قاب نیــز اصاحــات بنی
ــد  ــی می توان ــه زمان ــا چ ــت، ت ــه نیس جامع

ــاورد؟ دوام بی
صحبت هــای  آخریــن  در  دوســتم  آقــای 
وارد  زودی  بــه  کــه  اســت  گفتــه  خــود 
کشــور می شــود و در یــک همایــش کان، 
ــرای افغانســتان را رســمیت  ایتــاف نجــات ب
می بخشــد. آیــا ایــن می توانــد تهـــدیدی 

ــد؟  ــاب آی ــه حس ــرای ارگ ب ب
قرایــن نشــان می دهنــد کــه آقــای غنــی 
ــروصدای  ــور بی س ــه از حض ــتر از این ک بیش
دوســتم در کابــل و یــا هــر شــهر دیگِر کشــور 
هــراس داشــته باشــد، از رســیمت یافتــن 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــات می ترس ــاف نج ایت
نیــز می بینیــم کــه در کنــار خاموشــی تعمــدِی 

ــی را  ــای دوســتم، تاش های ــورد آق ارگ در م
ــه شــکلی او را در  ــا ب ــه ت ــه کار انداخت ــز ب نی
ــا  ــا مجبــور ســازد کــه ب ــد نگــه دارد و ی تبعی

ــود.  ــازش ش ارگ وارد س
ــر  ــی ب ــنی مبن ــانۀ روش ــر، نش ــال حاض در ح
ــا هریــک  ــای دوســتم و ی ــِد ارگ و آق جورآم
ــود.  ــده نمی ش ــاف نجــات دی از اعضــای ایت
حــرف و حدیث هایــی هــم کــه پــس از 
ــۀ  ــر خارج ــی وزی ــن ربان ــدار صاح الدی دی
کشــور و رییــس جمعیــت اســامی بــا رییــس 
جمهــوری بــر ســِر زبان هــا افتــاد کــه مدعــی 
ــنبۀ  ــا ســخنان روز ش ــود، ب ــا ب ــد آن ه جورآم
آقــای ربانــی در مراســم قهرمــان ملــی کشــور 
ــن  ــی در ای ــای ربان ــدند. آق ــی ش ــًا منتف عم
مراســم بــه صــورِت واضــح بــر مواضــع 
ــه  ــت ک ــد و گف ــد ورزی ــاف نجــات تأکی ایت
اصاحــات در ســاختار نظــام، از مطالبــات 
اساســی آن هــا در حــزب جمعیــت اســت 
کــه تــا عملــی شــدن آن هــا، دســت از مبــارزه 

ــت.  ــد داش برنخواه
ایــن مواضــع جمــع مواضــِع اخیــر عطــا محمد 
نــور والــی بلــخ و آقــای دوســتم معــاون اوِل 
ریاســت جمهــوری نشــان می دهنــد کــه 
ایتــاف نجــات خــاِف آن چــه کــه برخی هــا 
ــد، از صحنــه بیــرون نشـــده و  گمــان می بردن
ــم  ــر تی ــد در براب ــوان تهدی ــه عن ــان ب همچن
ارگ ایســتاده اســت. ایــن مواضــع بــدون 
شــک واکنــش ارگ را در پــی خواهــد داشــت 
و معلــوم نیســت کــه بــا اســتفاده از امکانــات 
و نفــوذی کــه در اختیــار دارد، تــا چــه زمانــی 
خواهــد توانســت کــه از ورود جنــرال دوســتم 

ــه افغانســتان جلوگیــری کنــد.  ب
ــد و  ــان کن ــی اذع ــه کسـ ــال، چ ــر ح ــه ه ب
نکنــد، جنــرال دوســتم در تبعیــد قــرار گرفتــه 
و ایــن بــه توانایــی و پتانســیِل اعضــای ارشــِد 
ایتــاف نجــات مربــوط می شــود کــه در 
ــا  ــِر آن ه ــه در براب ــی ک ــا چالش های ــارزه ب مب
ــۀ  ــت دادن جامع ــژه قناع ــه وی ــرار دارد و ب ق
جهانــی، چقــدر موفــق عمــل خواهنــد کــرد و 
آیــا خواهنــد توانســت بن بســت فعلــی را بــه 

نفــِع خــود بشــکنند یــا خیـــر. 
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احمــد عمران

چـــرا 
از جنرال دوسـتم خبری نیست؟

 

پــس از اعــام راهبــرد امریــکا در مــورد افغانســتان و جنوب 
آســیا، پاکســتان ظاهــراً بــا فشــارهایی مواجــه شــده اســت. 
ــم و  ــر تروریس ــتان در براب ــِف پاکس ــن از موق ــِت چی حمای
نیــز دســت بــه دامــِن روســیه شــدِن پاکســتان بــه روش هــای 
مختلــف، نشــان می دهــد کــه آن کشــور نگــران اســت کــه 
ــت در  ــن وضعی ــد. ای ــا نیفت ــِم امریکایی ه ــاره از چش یک ب
واقــع فرصــِت خاصــی را بــرای افغانســتان مســاعد می ســازد 
کــه تــاش کنــد کشــورهای منطقــه را بــه وارد کــردِن فشــار 
بــر پاکســتان ســوق دهــد. همچنــان پاکســتان فرصــت دارد 
ــر  ــد نظ ــر در سیاســت هاِی خــود تجدی ــارِ دیگ ــک ب ــه ی ک
کــه  ســلطه طلبانه یی  سیاســت هاِی  بــه  نســبت  و  کنــد 
در مــورد افغانســتان دارد، منعطــف شــده و از حمایــِت 

ــردارد. تروریســم دســت ب
تروریســم می توانــد  بــا  بــازی  ایــن،  از  بیشــتر  یقینــًا 
ــد؛  ــیت زا باش ــن و حساس ــان خطرآفری ــه و جه ــرای منطق ب
ــود  ــِف خ ــش موق ــد روز پی ــس چن ــروه بریک ــه گ چنان ک
ــاِن  ــتی و حامی ــای تروریس ــم و گروه ه ــر تروریس را در براب
آن هــا بیــان کــرد. بــا ایــن حســاب، اگــر پاکســتان در مــورد 
ــًا  ــال قوی ــن احتم ــد، ای ــر نکن ــد نظ ــت هایش تجدی سیاس
ــه و  ــورهای منطق ــۀ کش ــِر هم ــورد قه ــه م ــود دارد ک وج
جهــان قــرار بگیــرد. زیــرا حــاال رد پــاِی همــۀ بحران هــا از 
افغانســتان تــا خاورمیانــه و از آســیای میانــه تــا جنــوب آســیا 
ــا  ــود. ب ــی می ش ــتان منته ــه پاکس ــار، ب ــوص میانم و به خص
ــوز  ــا هن ــه امریکایی ه ــه نشــان داده اســت ک ــه تجرب این هم
ــد  ــم می نگرن ــک متحــِد مه ــوان ی ــه عن ــه پاکســتان ب ــم ب ه
و بــه همیــن دلیــل بــه نظــر می رســد کــه آن هــا در نهایــت 
ــن  ــد ای ــد و نمی خواهن ــرار نمی گیرن ــتان ق ــر پاکس در براب
ــِد  ــان قدرتمن ــه مخالف ــی ک شــریِک عمــده را در دِل منطقه ی
ــا  ــتان تنه ــد. پاکس ــت بدهن ــد، از دس ــور دارن ــکا حض امری
ــوان  ــه عن ــت و ب ــه اس ــته یی در منطق ــامِی هس ــدرِت اس ق
ــکا  ــرای امری ــی، ب ــزرِگ منطقه ی ــدرت ب ــد ق ــایۀ چن همس
اهمیــِت وافــر دارد و همیــن مســأله بــرای پاکســتانی ها 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــادی تســلی بخش اســت و ب ــدازۀ زی ــا ان ت
ــتان  ــد. پاکس ــکا را جــدی نمی گیرن ــای امری ــب تهدیده اغل
ــل  ــی مث ــه قدرت های ــد ک ــعی می کن ــوار، س ــِع دش در مواق
چیــن را در میــان حلقــۀ بریکــس بــه عنــوان حامــی خویــش 
علــم ســازد؛ زیــرا ایــن ســبب خواهــد شــد کــه امریکایی هــا 

ــد.  از طــردِ پاکســتان انصــراف دهن
ــه:  ــت این ک ــح اس ــان واض ــن می ــه در ای ــزی ک ــا چی  ام
ــتان  ــه پاکس ــد ک ــرده ان ــان درک ک ــای جه ــۀ قدرت ه هم
ــِت  ــد دول ــی مشــکات افغانســتان اســت و بای بخــش اصل
افغانســتان از همیــن نقطــه بــرای برگردانــدِن امنیــت و ثبــات 
ــد. بحــث و گفت وگــوی افغانســتان  ــه کشــور اســتفاده کن ب
ــا  ــرا ت ــل توجــه اســت؛ زی ــا پاکســتان از همیــن منظــر قاب ب
ــه یــک سلســله  زمانــی کــه دولــت افغانســتان و پاکســتان ب
توافقــات نرســند، هیــچ قدرتــی نمی توانــد کاری موثــر 

ــد.  ــرای افغانســتان انجــام ده ب
مســتقیم  تجــاوز  مــورد  افغانســتان  کــه  سال هاســت 
از  کشــور  ایــن  و  دارد  قــرار  پاکســتان  غیرمســتقیِم  و 
ــب در  ــر نجی ــت دکت ــرنگونی حکوم ــس از س ــال های پ س
ــرار داشــته و همــواره  خطــر فــرو رفتــن در کام پاکســتان ق
ــا  ــه نام هــای مختلــف ب جنــِگ نیروهــای موافــِق پاکســتان ب
دولت هــای وقــِت افغانســتان ادامــه داشــته و همیــن امــروز 
هــم ایــن مــورد وجــود دارد و قربانی هــای بــاارزش و 

بی شــماری را از مــردم افغانســتان گرفتــه اســت. 
ــۀ روشــن  ــه گون ــن مســأله ب ــه ای ــد ب ــت افغانســتان بای دول
ــا پاکســتان اســت و هــدِف  ــد کــه جنگ شــان ب ــراف کن اعت
پاکســتان از ایــن جنــگ را نیــز مشــخص ســازد؛ کاری کــه 
ســال ها پیــش قهرمــان ملــی کشــور انجــام داده بــود. بنابراین 
ــد  ــتان می توان ــتان و پاکس ــای افغانس ــوی دولت ه گفت وگ
ــج  ــران منت ــت از بح ــرای بیرون رف ــی ب ــه راه ــت ب در نهای
ــوان  ــه عن ــتان ب ــا پاکس ــتان ب ــه افغانس ــی ک ــا زمان ــود. ت ش
ــان در  ــه بازی ش ــتانی ها ب ــد، پاکس ــورد نکنـ ــاوز برخ متج
خــاِک مــا ادامــه می دهنــد و مــردم افغانســتان در آتش شــان 

ــد ســوخت.  خواهن
ــا راه اســت،  ــان و... ـ تنه ــا طالب ــه ب ــا پاکســتان ـ ن ــح ب صل
بایــد هــر دو طــرف بــه ایــن واقعیــت تــن بدهنــد؛ خیــر و 
منفعــِت هــر دو کشــور در برقــراری صلحی ســت کــه گلیــِم 
طالبــان و تروریســتان را در هــر دو ســوی مــرز برچینــد و نــه 
افغانســتان را در کامِ پاکســتان فــرو بـَـَرد و نــه پاکســتان را در 
خطــِر تجزیــه و یــا تحقیــر از ســوی افغانســتان قــرار دهــد.
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ــدگاری مســعود،  یکــی از بزرگ تریــن رمــز پیــروزی و مان
باورمنــدی او بــه ارزش هــا و راهبــردی بــود کــه در 
ــراس  ــق آن بی ه ــرای تحق ــرار داده و ب ــش ق ــر خوی براب
ــرایط،  ــن ش ــه در بدتری ــود ک ــی ب ــد. او فرمان روای می رزمی
ــرای برون رفــت از  ــداده و ب ــر و تمرکــز را از دســت ن تدبی
ــانی  ــید. او انس ــاره می اندیش ــام چ ــردی تم ــا خون س آن ب
بــود در کمــال شــجاعت، خویشــتن داری و فروتنــی. 
فلســفۀ وجــودی مســعود را صداقــت، راســتی، آزاده گــی، 
ــی داد.  ــکیل م ــش تش ــی از هم رزمان ــتن و وارس ساده زیس
او در زنده گــی روزه مــره هرگــز برتــر از هم رزمانــش 
نبــود. مناعــت نفــس، تواضــع، خوش خلقــی و مهربانــی و 
ــه  ــر ب ــای منحص ــش از ویژه گی ه ــا پیرامونیان ــت ب صمیمی

ــود. ــرد مســعود ب ف
صفــات و ویژه گی هایــی را کــه در بــارۀ ایــن فرمانــده 
نســتوه و خســته گی ناپذیر و همیشــه مانــدگارِ تاریــخ 
ایــن ســرزمین بــر شــمردم، همــه ناشــی از چشــم دیدها و 
تمــاس عینــی و مســتقیمی اســت کــه در دوران مأموریــت 
صلــح از ایشــان داشــتم کــه ایــن برداشــت ها و باورهــا را در 
کتابــی کــه تحــت عنــوان »عبــور از گــذرگاه آتــش و خــون« 
ــه دو  ــۀ مفصــل تذکــر داده ام. در این جــا ب ــه گون نوشــتم، ب
ــر  ــم کــه عمــق صابــت و تدبی خاطره یــی را اشــاره می کن

ــد: ــل می کن ــجاعت او را تمثی و ش
خاطــرۀ نخســت: زمانــی شــورای هم آهنگــی بــا تمــام ســاز 
و بــرگ نظامــی اش از زمیــن و هــوا قلمــرو حاکمیــت دولت 
اســامی را آمــاج قــرار داده و بارانــی از موشــک و بمــب بــر 
ســر مــردم می باریــد، بــه ویــژه هواپیماهــای میــگ روســی 

بــه طــور متواتــر از پایگاه هــای جنــرال دوســتم پــرواز کــرده 
و شــهر کابــل را بمبــاران می کــرد. همــه دســتگاه های 
ــردم  ــته و م ــرار داش ــراب ق ــت اضط ــک حال ــت در ی دول
ــاد  ــد. مــن و زنده ی ــل بودن عــادی هــم نگــران ســقوط کاب
خالــد ترجمــان کــه شــاهد وضعیــت برآشــفته و دگرگونــی 
و فــرار مــردم آوارۀ شــهر بودیــم، بــه منظــور حفــظ جــان 
و مــال و عــزت شــهروندان کابــل رهســپار آمریت پنجشــیر 
ــم  ــم پنجشــیری( گردیدی ــۀ رحی ــروان )خان ــۀ پ ــع کارت واق
ــاخته و  ــامان آگاه س ــت نابه س ــن حال ــعود را از ای ــا مس ت
ــود.  ــه ش ــا گرفت ــن چپاول گری ه ــو ای ــن جل ــد ممک در ح
ــه در  ــی را ک ــنهادات و راهکارهای ــته ها و پیش ــه خواس البت
نظــر داشــتیم، بــه شــکل کتبــی بــود کــه یــک نقــل آن را بــه 
نماینــدۀ ســازمان ملــل در امــور افغانســتان تحویــل کردیم و 

یــک نقــل دیگــر را بــه مســعود.
زمانــی کــه وارد امــارت پنجشــیر شــدیم، دکتــر عبدالرحمن 
و چنــد جنــرال دیگــر کــه از جملــه ظاهــر ســوله مل 
ــد. همــه پریشــان و  ــده، اونجــا نشســته بودن ــادم مان ــه ی ک
مضطــرب بــه نظــر می رســیدند و چنــدان بــه حفــظ 
وضعیــت موجــود باورمنــد نبودنــد. چنــد دقیقــه نگذشــته 
بــود کــه فرمانــده مســعود بــا چهــرۀ خنــدان -کــه ویژه گــی 
ــد.  ــاق ش ــود- وارد اط ــوار ب ــخت و دش ــاالت س او در ح
وقتــی دیگــران حالــت خنــدان مســعود را مشــاهده کردنــد، 
کمــی روحیــه گرفتنــد کــه گویــا کــدام خطــر جــدی تهدید 
ــد  ــت: آمرصاحــب چــه بای ــوله مل گف ــر س ــد. ظاه نمی کن
ــن  ــم؟ اگــر ای ــدات دوســتم را بگیری ــو تهدی ــه جل ــرد ک ک
وضعیــت دوام کنــد، روحیــۀ مجاهــدان نیــز پائیــن آمــده و 

خطــر فروپاشــی تهدیــد می کنــد. مســعود بــا لبــان متبســم 
و چهــرۀ گشــاده گفــت: جنــرال صاحــب؛ تشــویش نکنیــد، 
ــا  ــده؛ حت ــه ش ــگ گرفت ــوط جن ــام خط ــان در تم ــو آن جل
در بســیاری خطــوط جنــگ، بــرادرا پیــش روی داشــتند و 
خطــر کامــًا دفــع شــده و هدایــت دادیــم کــه تــا بیســت 
دقیقــۀ دیگــر، ســتنگرها در نقــاط مرتفــع شــهر کابــل نصب 

ــود. ــع می ش ــی دف ــر هوای ــوند و خط می ش
هــدف از یــادآوری ایــن خاطــره ایــن بــود کــه نه ســتنگری 
نصــب کــرد و نــه کــدام تدابیــر فوق العاده یــی اتخــاذ کــرده 
بــود، امــا آنچــه کــه ســبب احیــای روحیــۀ جنگــی گردیــد 
ــد، چهــرۀ خنــدان  ــه ســر می بردن و همــه در امیــد و بقــا ب
ــر  ــدی خــود مســعود در ام ــر و باورمن و شــجاعت کم نظی

مبــارزه بــود.
ــقوط  ــل از س ــک روز قب ــود. ی ــال ١٣٥٤ ب ــرۀ دوم: س خاط
ــبرد  ــوی، پیش ــوولیت وظیف ــم مس ــه حک ــن ب ــرات م ه
مذاکــره و تأمیــن صلــح رفتــم بــه ریاســت جمهوری. 
ــرای  ــن هرم س ــی در چم ــورای دولت ــای ش ــت اعض اکثری
نشســته بودنــد؛ نیروهــای جنگــی دولتــی از غــرب 
افغانســتان تــا شــهر لشــکرگاه پیشــروی کــرده بودند. اســتاد 
ســیاف خطــاب بــه مســعود گفــت: آمرصاحــب! بــرادرا بــا 
ایــن ســرعتی کــه پیشــروی دارنــد، انشــااهلل تــا فــردا ظهــر 
شــهر قندهــار، آخریــن النــۀ طالبــان را فتــح خواهنــد کــرد. 
مســعود در پاســخ اســتاد ســیاف گفــت: اســتاد! مــن منتظــر 
ــتم.  ــدان هس ــۀ مجاه ــاک در جبه ــت خطرن ــک شکس ی
ــان مغــرورِ پیشــروی های ســریع هســتند و هیــچ  چــون آن
اســتحکامات پشــت جبهــه ندارنــد و اگــر یــک بخــش خط 
ــه  ــه ب ــوط جبه ــی در خط ــورد، بی نظم ــت بخ اول شکس
وجــود آمــده و در آن صــورت تــا ســرحد اســام قلعه را از 

ــم داد. ــت خواهی دس
دیگــران غــرق پیــروزی و پیشــروی بودنــد، امــا در چهــرۀ 
مســعود نگرانــی بــه وضاحــت دیــده می شــد. وقتــی فــردا 
ــت جمهوری  ــت وارد کاخ ریاس ــش از چاش ــاعت ده پی س
شــدم، دیــدم همــه دگرگــون و پریشــان بــه نظــر می رســند. 
بیژنپــور قبــل از مــن وارد ریاســت جمهوری شــده بــود؛ از 
بیژنپــور پرســیدم چــه خبــر اســت؟ گفــت تــا اســام قلعه 

ــرای شکســتن  ــرده اســت. ب ــان ســقوط ک ــه دســت طالب ب
ســکوت ســنگین ناشــی از ســقوط حــوزۀ غــرب افغانســتان 
ــرای مســعود  ــش از هرکــس دیگــری ب ــت آن بی ــه اهمی ک
ــود، مســعود گفــت: هــرات از نظــر  مشــهود و ملمــوس ب
ــاه  ــی ســه م ــود. وقت ــاه پیــش ســقوط کــرده ب مــن ســه م
ــر  ــه در فک ــردم ک ــنهاد ک ــی پیش ــورای دولت ــش در ش پی
هــرات و حــوزۀ غــرب باشــید کــه عوامــل نفــوذی دشــمن 
در آنجــا نفــوذ کــرده و ســقوط می کنــد، بســیاری بــا 
ــر  ــا فک ــه گوی ــد ک ــن می دیدن ــه م ــاوری ب ــم و بی ب تبس
ــه  ــود. بعــد ب دیگــری دارم. از نظــر مــن، هــرات ســقوط ب
آقــای اندیشــمند هدایــت داد کــه اعامیــه نوشــته و مداخلۀ 
پاکســتان را در ســقوط هــرات بگنجانــد و ســپس جلســه را 

تــرک کــرد.
مســعود واقعــاً چهــرۀ اســتثنایی جنبــش مقاومت افغانســتان 
بــود. او انســانی بــود باورمنــد، نتــرس و شــجاع و بی پیرایــه. 
ــت رودررو از  ــک نشس ــرزام در ی ــاه ف ــد ش ــی محم وقت
مســعود می پرســد؛ آمــر صاحــب! تــا بــه کــی می جنگــی؟ 
مســعود پاســخ می دهــد: تــا رســیدن بــه قلــۀ آزادی، 

افغانســتان واحــد و مســتقل و ســربلند.
کســی که چنیــن داعیــۀ بــزرگ در ســر داشــته باشــد، بایــد 
ــا  ــت ت ــع می داش ــود جم ــی را در خ ــات خوب ــه صف هم
ــد. در  ــی بمان ــه گی باق ــدگاری همیش ــۀ مان ــه در قل همیش
ــوز  ــا هن ــه ت ــدگاری ک ــاد مان ــد نم ــی، چن ــی سیاس زنده گ
ــان  ــی از آن ــد، یک ــته ان ــرو نکاس ــم ف ــان در ذهن جایگاه ش
ــارۀ  ــه در ب ــزی ک ــول عزی ــه ق ــت. ب ــان اس ــعودِ قهرم مس
مســعود گفتــه بــود: یکــی از ویژه گی هــای بــزرگ مســعود 
ایــن اســت کــه دیگــر شــخصیت های بــزرگ تاریخــی بعــد 
از مرگ شــان تاریخــی شــدند، امــا مســعود در حیــات خــود 

تاریخــی شــد.
امــا بزرگ تریــن ضعــف مســعود از دیــد مــن، نســاختن و 
نداشــتن یــک بدیــل بعــد از خــودش بــود. شــاید مقــدرات 
تاریخــی همین گونــه رقــم یافتــه باشــد کــه شــخصیت های 
بــزرگ در یــک مقطــع تاریخــی تنهــا بیاینــد و تنهــا برونــد. 

ــاد. ــل همیشــه و گرامی ب ــان کم بدی ــن قهرم ــاد ای ی
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رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی می گویــد، شــهید 
احمدشــاه مســعود جنــگ را هــدف تلقــی نمی کــرد، بلکــه 
جنــگ را دفــاع از وطــن و مســوولیِت اســامی خــود 

می دانســت.
دکتــر عبــداهلل عبــداهلل کــه دیــروز دوشــنبه )20 ســنبله( در 
ــان  ــرد، هم چن ــت می ک ــران صحب ــورای وزی ــت ش نشس
بیــان داشــت کــه آرزوی شــهدای کشــور از جهــاد و 
مجاهــدت، پایــان بخشــیدن بــه جنــگ و امیدشــاِن صلــح و 

ــود. ــی در کشــور ب آرام
ــه  ــخنانش ب ــمتی از س ــت در قس ــی حکوم ــس اجرای ریی
گشــت وگذارِ هــواداراِن قهرمــان ملــی کشــور در هجدهــم 
ــه بخشــی از عمــرم  ــن ک ــرد و گفــت: »م ســنبله اشــاره ک
ــاد  ــه ی را در کنــار قهرمــان ملــی کشــور ســپری کــرده ام، ب
دارم کــه زمانــی اگــر تحولــی بــه نفــع مــا در جهــاد پیــش 
ــد،  می آمــد، مجاهــدان گاهــی شــلیک های هوایــی می کردن
آمرصاحــب نه تنهــا کــه مخالــِف شــلیک های هوایــی بــود، 
بلکــه بــا ایــن کار حساســیت داشــت و ایــن حساســیت بــه 
حــدی بــود کــه عامــان ایــن کار را ســرزنش و مجــازات 

می کــرد«.
آقــای عبــداهلل افــزود: »ایــن تنهــا حرکــت بــرای حمایــت 
ــوز  ــه هن ــد ک ــه نشــان می ده ــد، بلک ــی شــده نمی توان تلق
هــم افــرادی، حــد و حــدود ابــراز احساســات خــود را درک 
نکــرده انــد و بی اعتنایــی را بــه وضعیــت شــهروندان نشــان 
می دهــد. امیــدوار اســتیم کــه بــه صــورت قطعــأ در آینــده، 

در هیــچ مــوردی همچــون یــک چیــزی را شــاهد نباشــیم و 
تدابیــری در ایــن راســتا گرفتــه شــود«.

ــدف  ــگ را ه ــعود جن ــاه مس ــهید احمدش ــه داد: ش او ادام
تلقــی نمی کــرد، بلکــه جنــگ را دفــاع از وطن و مســوولیِت 
ــهروندان  ــداهلل از ش ــر عب ــت. دکت ــود می دانس ــامی خ اس
خواســت تــا در هفتــۀ شــهید و ســالروز شــهادت قهرمــان 
ــد  ــه جــای گشــت زنی ها؛ کاری انجــام دهن ــی کشــور ب مل
کــه موجــِب همــکاری، اســتحکام و امیــدواری مــردم گردد.

رییــس اجرایــی هم چنــان از نیروهــای امنیتــی بابــت تأمیــن 
امنیــِت ســالروز شــهادت قهرمان ملی کشــور ســپاس گزاری 
و قدردانــی کــرد و گفــت کــه نیروهــای امنیتــی در ایــن روز 
بــا خویشــتن داری در برابــر مــردم برخــورد کردنــد کــه مــا 

ممنون شــان هســتیم.
ــکا  ــپتامبر در امری ــم س ــۀ یازده ــه حادث ــداهلل ب ــای عب آق
اشــاره کــرد و بــا خانواده هــای قربانیــان ایــن حادثــه ابــراز 
ــهادت  ــپتمبر {ش ــۀ 9 س ــت: حادث ــود. او گف ــم دردی نم ه
احمدشــاه مســهود} و بــه تعقیــب آن، حادثۀ ١١ ســپتمبر در 
تاریــخ معاصــرِ جهــان نقطــۀ عطــف بــود کــه دنیــا را بیشــتر 

متوجــه خطــر تروریســم ســاخت.
ــان  ــه در آن زم ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــداهلل ب ــر عب دکت
ــرده  ــاد ک ــا ایج ــر دنی ــبکه هایی را در سراس ــتان ش تروریس
ــبکه ها و  ــن ش ــی ای ــتین قربان ــتان نخس ــد و افغانس بودن
مــردم افغانســتان در صــف نخســت مبــارزه در برابــر ایــن 

شــبکه ها و گروه هــا قــرار داشــتند و دارنــد.

رییــس اجرایــی گفــت کــه راهبــرد جدیــد ایــاالت متحــدۀ 
امریــکا بــرای افغانســتان قابــل ســتایش اســت و نیــاز اســت 
تــا در ایــن راســتا گفت وگوهــای بیشــتری صــورت گیــرد 
تــا جنبه هــای تأثیرگــذارِ ایــن راهبــرد بــر افغانســتان، بــرای 

مــردمِ افغانســتان واضــح گــردد.
ــردم افغانســتان  ــت از حکومــت و م تعهــد دوام دار و حمای
در جنــگ بــا گروه هــای تروریســتی، برقــراری صلــح 
ــه  ــکاری ب ــرای هم ــان ب ــردن زم ــن نک ــتان، تعی در افغانس
افغانســتان، تشــویق کشــورها بــرای همــکاری بــا افغانســتان 
و فشــار وارد کــردن بــه  کشــورهایی کــه بــا افغانســتان در 
ــن  ــد؛ عمده تری ــک نمی کنن ــم کم ــو تروریس ــتای مح راس
مــواردی اســت کــه بــه گفتــۀ رییــس اجرایــی حکومــت، در 

راهبــرد جدیــد امریــکا بــه آن تأکیــد و تعهــد شــده اســت.
ــودن  ــق ب ــه در موف ــد دارد ک ــان تأکی ــداهلل هم چن ــر عب دکت
ــا  ــتان ب ــردم افغانس ــم کاری م ــش و ه ــتراتیژی، نق ــن اس ای

ــی و مهــم اســت. ــز بســیار حیات حکومــت نی
او بــه اعامیــۀ کشــورهای عضــور »بریکــس« اشــاره کــرد و 
اظهــار داشــت: »اعامیــۀ کشــورهای عضــو بریکــس مــورد 
اســتقبال مــردم و حکومــت افغانســتان قــرار گرفــت و ایــن 
ــا  ــه ب ــه کشــورهای منطق ــن اســت ک ــه نشــان گر ای اعامی
آنکــه در مســایل مختلــف دیدگاه هــای مختلــف و متفاوتــی 
ــای  ــم و گروه ه ــدۀ تروریس ــه پدی ــبت ب ــا نس ــد، ام دارن

ــت. ــدن اس ــر ش ــال نزدیک ت ــا در ح ــتی دیدگاه ه ترویس

مسعود؛ 
تدبیر و  شجاعت  مظهر 

 سینا دلیری

روح اهلل بهزاد

رییس اجرایی در شورای وزیران:

شهید مسعود جنگ را 
دفاع از وطن و مسوولیت اسالمی خود می دانست
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ــت  ــعود و دول ــاه مس ــه احمدش ــا ب ــگاه امریکایی ه ن
ــتان  ــک پاکس ــن از عین مجاهدی

ــت  ــاش احمدشــاه مســعود در طــول ســال های حکوم ت
مجاهدیــن در کابــل بــه منظــور تأمیــن روابــط بــا ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا بــه جایــی نرســید. او در صــددِ آن بــود کــه 
ایــاالت متحــده را متقاعــد کنــد کــه بــا اِعمــال فشــار بــر 
ــری  ــتان جلوگی ــۀ آن کشــور در افغانس ــتان، از مداخل پاکس
شــود. امــا امریکایی هــا بــه ســوی او از عینــِک پاکســتان و 
ــعود  ــد. مس ــی آن می دیدن ــتخبارات نظام ــوص اس به خص
در ایــن نــگاه یــک تاجــک ســرکش، کله شــخ، مســتقل و 
ــف  ــوی و ســنتی پشــتون و مخال ــت عنعن غاصــب حاکمی
نفــوذ و ســلطۀ پاکســتان می نمــود کــه  از دیــد اســام آباد 
و آی.اس.آی بقایــش در حکومــت غیرقابــل پذیــرش بــود. 
ــرای  ــتان ب ــه پاکس ــه ک ــن رو امریکایی هــا در آن چ از ای
ــال  ــد از س ــن بع ــت مجاهدی ــرنگونی دول ــف و س تضعی
ــکوت  ــا س ــرد و ب ــی نمی ک ــد، اعتراض ــام دادن ١992 انج
در برابــر مداخــات پاکســتان، همســویی خــود را بــا ایــن 

مداخــات نشــان مــی داد.
خانــم رافــل معــاون وزارت خارجــۀ ایــاالت متحــده 

ــر  ــان ب ــلط طالب ــش از تس ــای پی ــه روزه ک
ــا احمدشــاه مســعود در درۀ اســتالف  کابــل ب
ــتان را  ــر پاکس ــت، نظ ــره داش ــدار و مذاک دی
ــوان  ــه عن ــل ب ــت کاب ــورد او و حکوم در م
ــان داشــت. وزیرخارجــۀ  ــرده بی دشــمن بی پ
ــاه  ــا احمدش ــو ب ــاالت متحــده در گفت وگ ای
ــِل او  ــات و دالی ــه نظری ــی ب ــعود، اعتنای مس
در مــورد دخالــت پاکســتان و خواســته هایش 
از ایــاالت متحــده بــرای تأمیــن ثبــات و 
ــه  ــه ک ــت. آن گون ــتان نداش ــح در افغانس صل
ــاالت متحــده  ــفیر ای ــایمز” س ــام س ــداً  “ت بع
رافــل  خانــم  همراهــان  از  اســام آباد  در 
ــف  ــتۀ مؤل ــه نوش ــعود )ب ــا مس ــره ب در مذاک
“جنــگ اشــباح” طــی گزارشــی به واشــنگتن( 
احمدشــاه  خوش بینی هــای  و  نظریــات 
مســعود را رد  نمــود و موضع گیــری او را 
ــل محکــوم  ــودن دولــت کاب در حق بجانــب ب

ــرد.)١2( ک

امریــکا و احمدشــاه مســعود در ســال های 
مقاومــت علیــه مثلــث طالبــان، القاعــده و 

پاکســتان 
ــای  ــات و موضع گیری ه ــه نظری ــه ب ــا توج ب
ــعود  ــاه مس ــه احمدش ــود ک ــل ب ــم راف خان
ــا خشــم و نارضایتــی از  ــدار، ب بعــد از آن دی
امریکایی هــا از مقاومــت علیــه زورگویــی 
و ســلطه گری آنــان ســخن زد. او بعــد از 
ــان  ــه هم ــان ب ــت طالب ــل به دس ــقوط  کاب س
مقاومتــی کــه از آن ســخن گفــت ادامــه  داد، 
هرچنــد ایــن مقاومــت در ظاهــر علیــه ایاالت 
متحــدۀ امریــکا نبــود. مقاومــت و جنــگ 
احمدشــاه مســعود علیــه طالبــان، جنگجویــان 
ــی آی.اس. ــای اعزام ــن الدن، نیروه ــامه ب اس
ــا  ــن و موالن ــا فضل الرحم ــان موالن آی، طالب
گروه هــای  و  پاکســتانی  الحــق  ســمیع 
ــمیر  ــامی از کش ــان اس ــف افراط گرای مختل
ــش از  ــه بی ــه ب ــا ک ــاز و شــمال افریق ــا قفق ت
ــه  ــدند، ادام ــوط می ش ــان مرب ــور جه ٣٥ کش
ــرای  یافــت. امــا ایــن نیروهــا و جنگ شــان ب
ــداً  ــان اب ــری طالب ــت سرتاس ــاد حکوم ایج
ــرار نداشــت. ــا ق ــورد مخالفــت امریکایی ه م
ــی مناســبات  ــرای احمدشــاه مســعود برپای  ب
ســاختن  قانــع  و  متحــده  ایــاالت  بــا 
ــل به دســت  ــقوط کاب ــد از س ــا بع امریکایی ه
ــت  ــان بســیار ســخت تر از دوران حکوم طالب
و حضــور او در کابــل شــده بــود. امــا آن چــه 
تــداوم  می ســاخت،  امیــدوار  را  او  کــه 
مقاومــت علیــه طالبــان و گذشــت زمــان بــود. 

چــون وی می پنداشــت کــه دوام مقاومــت و گذشــت 
ــی از  ــۀ بین الملل ــه جامع ــوف را ب ــت موص ــان، حقانی زم
جملــه بــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا ثابــت می ســازد؛ چهــرۀ 
ــای  ــا معیاره ــه ب ــکار و عملکردهای شــان ک ــا اف ــان ب طالب
ــود و  ــکار می ش ــت، آش ــول نیس ــل قب ــروز قاب ــان ام جه
ــی و  ــای جهان ــات و مخالفت ه ــکل گیری اعتراض ــه ش ب

بین المللــی علیــه آن هــا و پاکســتان می انجامــد. 

نخستین رابطه بر سرِ بازخرید ستینگر 
بــه توضیحــات و مطالبــات  امریکایی هــا  درحالی کــه 
احمدشــاه مســعود در مــورد دخالــت پاکســتان و حمایــت 
ــرای  ــد، ب ــان نمی دادن ــی نش ــده اعتنای ــان و القاع از طالب
جمــع آوری  و بازخریــد موشــک های ســتنگر تمــاس 
برقــرار کردنــد. ایــن تمــاس و ارتبــاط از ســوی ســی.آی.
ــروژۀ  ــرای جلــب همــکاری احمدشــاه مســعود در پ ای ب
ــده  ــت. فرمان ــاز یاف ــتنگر آغ ــک های س ــداری موش خری
ــد  ــن امی ــه ای ــاط ب ــن تمــاس و ارتب جبهــۀ مقاومــت از ای
اســتقبال کــرد کــه چنیــن رابطه یــی بــا ســی.آی.ای 
ــکا و  ــا امری ــتر ب ــبات بیش ــی مناس ــرآغاز برپای ــد س بتوان
ــال  ــور در قب ــای آن کش ــات و موضع گیری ه ــر نظری تغیی

ــود.   ــتان ش افغانس

موشــک های  جمــع آوری  موضــوع  اولین بــار  بــرای 
ســتنگر از ســوی امریکایی هــا بــا احمدشــاه مســعود 
ــری  ــد. “گ ــرح ش ــل مط ــر کاب ــان ب ــلط طالب ــل از تس قب
شــرون” رییــس اســبق دفتــر ســی.آی.ای در دهــۀ هشــتاد 
اســتخباراتی  سیاســت  مســوولیت  کــه  اســام آباد  در 
امریــکا را در جنــگ علیــه قــوای شــوروی و دولــت 
ــفر خــود در  ــی س ــه دوش داشــت، ط ــش ب ــورد حمایت م
ــعود  ــاه مس ــا احمدش ــل، ب ــه کاب ــپتمبر ١996 ب ــل س اوای
ــان  ــرون هم ــت. ش ــان گذاش ــتنگر را در می ــداری س خری
ــته  ــی.آی.ای گماش ــر س ــه مســوولیت دفت ــاره ب ــال دوب س
ــرد و در  ــت می ک ــوب صحب ــی را خ ــود. او فارس ــده ب ش
ســال های جنــگ مجاهدیــن بــا شــوروی ها روابــط و 
شــناخت نزدیــک بــا ســران تنظیم هــا و برخــی قوماندانــان 

ــت.  ــتان داش ــن در پاکس مجاهدی
و  بازخریــد  پــروژۀ  مســوولیت  مســعود  احمدشــاه 
دوش  بــه  را  امریکایی هــا  بــا  ســتنگر  جمــع آوری 
ــود  ــی خ ــتیار اصل ــاون و دس ــروری مع ــارف س محمدع
ــت گذاشــت. محمــد عــارف  ــور اســتخبارات و امنی در ام
ســروری کــه او را بیشــتر بــا نــام “انجنیــر عــارف” 

می شناســند و پــس از ســقوط حکومــت طالبــان در دوران 
ــرزی  ــد ک ــری حام ــه رهب ــی ب ــت و انتقال ــت مؤق حکوم
ــت، در  ــده داش ــه عه ــی را ب ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس
مــورد رابطــه  بــا امریکایی هــا بــر ســر خریــداری ســتنگر 

می گویــد:
»یــک ســال بعــد کــه طالبــان کابــل را گرفتــه بودنــد و حتــا 
پیشــتر از آن امریکایی هــا متوجــه شــدند کــه طالبــان هــم 
کم کــم خــود را مطــرح می کننــد، بــدون آن کــه زیــاد مقیــد 
ــد. امریکایی هــا  باشــند کــه گــپ دیگــران را گــوش نماین
ــد کــه ایــن گــروپ از طریــق  پاکســتانی ها  فکــر می کردن
ــرول  ــد  کنت ــا پاکســتان رابطــه دارن ــه ب و کســان دیگــر ک
ــود  ــای خ ــا تماس ه ــد امریکایی ه ــد. از آن بع ــد ش خواه
را بــا جبهــۀ مقاومــت بیشــتر کردنــد تــا بداننــد کــه روحیــۀ 
ــان  ــه اســت و اگــر طالب ــان چگون ــر طالب مقاومــت در براب
ُکل افغانســتان را بگیرنــد، چــه مشــکلی به وجــود خواهــد 
ــا  ــه  ب ــد و رابط ــد ش ــه خواه ــه چ ــیای میان ــد. در آس آم

روســیه چگونــه شــکل خواهــد گرفــت.
امــا زمانی کــه وضعیــت طــوری شــد کــه مقاومــت ادامــه 
ــا  ــدند، ب ــلط نش ــتان مس ــر ُکل افغانس ــان ب ــت و طالب یاف
آن کــه وزیــران پاکســتانی از ختــم مقاومــت و تســلط 

طالبــان گــپ 
می زدنــد کــه بــه نظــر مــن هیــچ امــکان نداشــت 
پاکســتانی   ها بــدون اجــازه و حمایــت دو کشــور امریــکا و 
انگلســتان چنیــن حرف هایــی را بزننــد. در چنیــن حالتــی، 
دوام مقاومــت و یــک سلســله تحــوالت دیگــر پیــش آمــد 
کــه مخالفــت کشــورهای اروپایــی، آســیای میانه و روســیه 
ــه  ــد ک ــبب می ش ــوع س ــا در مجم ــود. این ه ــان ب ــا طالب ب
امریکایی هــا رابطــه را از نزدیــک برقــرار کننــد و آرام آرام 
ــه آن  ــه صفحــه ب ــوع حضــور داشــته باشــند. چــرا ک یکن
شــکلی کــه خودشــان انتظــار داشــتند، دور نخــورد. مثــًا 
ــه  ــود ک ــده داده ب ــا وع ــه آن ه ــه  پاکســتان ب ــزی را ک چی
ــت  ــاط تح ــن رو ارتب ــد. از ای ــود، نش ــام می ش ــه تم قضی
ــت.  ــه و گســترش یاف ــد ســتنگر ادام ــروژۀ بازخری ــام پ ن

آمرصاحــب تصمیــم گرفــت کــه در مــورد جمــع آوری و 
ــر  ــور فک ــرا این ط ــد. زی ــکاری کن ــتنگر هم ــد س بازخری
ــتنگر  ــدۀ س ــی صادرکنن ــطح جهان ــا در س ــه م ــرد ک می ک
ــه  ــوع رابط ــر، یکن ــرف دیگ ــیم و از ط ــرون نباش ــه بی ب
ایجــاد شــود کــه بتوانــد توســط آن ســر افــکار و سیاســت 
ــه  ــی ایجــاد شــود ک ــر بگــذارد و تغییرات ــا تأثی امریکایی ه

ــگاه نکننــد. همچنــان  ــه افغانســتان از عینــک پاکســتان ن ب
آمرصاحــب فکــر می کــرد کــه راکت هــای ســتنگر دیگــر 
ــت آن  ــی وق ــاظ تخنیک ــون  از لح ــد، چ ــی ندارن مؤثریت
ــد.  ــقوط ندهن ــم س ــی را ه ــاید طیاره ی ــده و ش ــپری ش س
ــه  ــد ک ــن را می گفتن ــت ای ــه صراح ــا ب ــود امریکایی ه خ
ــم   ــادی ه ــاظ اقتص ــد. از لح ــر نباش ــا مؤث ــاید راکت ه ش
وضــع جبهــه بســیار خــراب بــود. از فــروش راکت هــا در 

ــت. ــورت می گرف ــتفاده  ص ــت اس ــن  جه ای
ــا  ــال ١997 ب ــا در س ــب یکج ــا آمرصاح ــار ب ــن اولین ب م
یــک تیــم امریکایــی از ســی.آی.ای کــه بــرای شــروع کار 
ــۀ  ــد، در منطق ــده  بودن ــتنگر آم ــد س ــروژۀ خری ــی پ عمل
“عمــرض”  پنجشــیر دیــدم و آمرصاحــب بــا آن هــا 
ــدۀ  ــه عه ــروژه را ب ــن پ ــوولیت  ای ــرد و مس ــره ک مذاک
مــن گذاشــت. ایــن پــروژه مخفــی بــود. بــه امریکایی هــا 
ــاش  ــد. ت ــه می خواهن ــا چ ــه آن ه ــد ک ــاد  نمی ش اعتم
زیــادی صــورت گرفــت کــه در جریــان  کار ایــن پــروژه 
اعتمــاد  متقابــل به وجــود بیایــد. آمرصاحــب تأکیــد 
ــود  ــر ب ــد و منتظ ــی بمان ــروژه مخف ــن پ ــه ای ــرد ک می ک
ــه  ــه نتیج ــکل چ ــن ش ــه ای ــاط ب ــاس و ارتب ــن تم ــه ای ک

می دهــد؟«)١٣(

رابطــۀ اطالعاتــی پــس از انفجــارات نایروبــی و 
دارالســالم  

تمــاس و مذاکــرات ســی.آی.ای بــر ســرخریداری ســتنگر 
ادامــه داشــت کــه حادثــۀ انفجارهــا در نایروبــی پایتخــت 
کشــور افریقایــی کنیــا و دارالســام  پایتخــت تانزانیــا  در)7 
ــه  ــارات ک ــن انفج ــت. ای ــوع پیوس ــت ١998( به وق آگس
ــن  ــه قتــل ١2 امریکایــی شــد، از ســوی اســامه ب منجــر ب
ــود.  ــده ب ــی گردی ــرح و عمل ــده ط ــازمان القاع الدن و س
ــتان و  ــن الدن در افغانس ــه ب ــد علی ــده روز بع ــکا هف امری
ســودان دســت بــه یــک حملــۀ موشــکی انتقام جویانــه زد. 
7٥ موشــک کــروز از کشــتی های موشــک بردار بــه ســوی 
پایــگاه بــن الدن در خوســت و جال آبــاد و همچنــان یــک 
ــر  ــد. در اث ــلیک گردی ــودان ش ــازی در س ــۀ  دواس فابریک
ــر از  ــش از بیســت نف ــه خوســت، بی شــلیک موشــک ها ب
جنگ جویــان  بــن الدن کشــته شــدند کــه اکثــراً پاکســتانی 

بودنــد. 
ــکی  ــات موش ــام و حم ــی و دارالس ــارات نایروب انفج
ــاس و  ــتان، تم ــن الدن در افغانس ــامه ب ــه اس ــکا علی امری
رابطــه میــان احمدشــاه مســعود  و ســی.آی.
ایــن  در  نمــود.  جدیــدی  مرحلــۀ  وارد  را  ای 
مرحلــه، روابــط بــا امریکایی هــا از جمــع آوری  و 
خریــداری ســتنگر بــه مبادلــۀ  اطاعــات بــر ســر 

ــرد.  ــاف ک ــن الدن  انکش ب
نماینــدۀ  یــک  کــه  واشــنگتن حاضــر شــد  
ــۀ  ــدۀ جبه ــوان نماین ــه عن ــعود را ب ــاه مس احمدش
ــد در  ــرد. هرچن ــکا بپذی ــان در امری ــِف طالب مخال
رابطــه بــا طالبــان اقــدام مشــابه انجــام داد و یــک 
نماینــده از طالبــان نیــز اجــازه یافــت تــا در ایاالت 
ــی  ــر نماینده گ ــاد دفت ــاید. ایج ــر بگش متحــده دفت
ــورت  ــی ص ــتان زمان ــگ افغانس ــرف جن از دو ط
ــتان  ــفارت افغانس ــاالت متحــده س ــه ای ــت ک گرف
دودســته گی  به خاطــر  ظاهــراً  واشــنگتن  در  را 
دیپلوماتهــای ســفارت در حمایــت و مخالفــت بــا 

ــرد. ــان مســدود ک طالب
بــه  ســی.آی.ای  تیــم  رفت وآمــد  و  تمــاس 
پنجشــیر و بــا جبهــۀ مقاومــت ضــد طالبــان بیشــتر 
ــرای ایجــاد  ــم ســی.آی.ای ب ــد. نخســتین تی گردی
گســترش روابــط اطاعاتــی در اکتوبــر ١998 وارد  
ــد: ــارف می گوی ــر ع ــد. انجنی ــازارک پنجشیرش ب

»مــن از جانــب آمرصاحــب ایــن تیــم را در بازارک 
بــرای هماهنگــی  میزبانــی کــردم و  پنچشــیر 
ــه  ــک هفت ــا ی ــدم. آن ه ــف ش ــا مؤظ ــا آنه کار ب
ــره  ــان مذاک ــبانه جری ــن ش ــد و م ــیر ماندن پنجش
ــم  ــن تی ــی دادم. ای ــزارش م ــب گ ــه آمرصاح را ب
امریکایــی ســی.آی.ای می خواســتند در مــورد 
ــات  ــتان اطاع ــن الدن و کار او در افغانس ــامه ب اس
ــات  ــن اطاع ــا ای ــد. آن ه ــت بیاورن ــق به دس دقی
را از پاکســتان به دســت آورده نمی توانســتند و 
ــا  ــار آنه ــی را در اختی ــن اطاعات پاکســتانی ها چنی
نمی گذاشــتند. ایــن تیــم می خواســتند بداننــد 
کــه رفت وآمــد اســامه، موقعیــت او و اســتفادۀ  او 
ــه و چه وقــت اســت.  ــر چگون ــر و هلیکوپت از موت
ــات  ــه اطاع ــدند ک ــر ش ــان حاض ــا همچن آن ه
خــود را در مــورد اســامه و نیروهــای او در اختیــار 

ــد.                             ــا بگذارن م
آمرصاحــب بــا مبادلــۀ  اطاعــات بــا امریکایی هــا 
ــپی  ــث دلچس ــپ باع ــن گ ــرد. و ای ــت ک موافق
ــاید  ــه ش ــن مرحل ــرد در ای ــر می ک ــود و فک وی ب
امریکایی هــا متوجــه شــوند و بپذیرنــد کــه رژیــم 
طالبــان یــک رژیــم تروریســتی و خطرنــاک اســت. 
ــد.  ــن را نپذیرفتن ــر هیچــگاه ای ــا آخ ــا ت ــا آن ه ام
امریکایی هــا هیچــگاه از طالبــان و از پاکســتان 
ــام  ــا در تم ــط آن ه ــد. فق ــاد نمی کردن ــدی ی ــه ب ب
مذاکــرات و گفت وگوهــای خــود صــرف در بــارۀ 
ــۀ  ــد. نقط ــت می نمودن ــده صحب ــامه  و القاع اس
ــم  ــن تی ــدن ای ــا آم ــه ب ــود ک ــن ب ــل توجــه ای قاب
ــا در ســی.آی.ای  ــکا و حت ــادی در امری ــداد زی تع
ــی  ــز اطاعات ــا در مراک ــر امریکایی ه ــد. اکث ــق نبودن مواف
و سیاســی خــود بــه ایــن نظــر بودنــد کــه هــرکاری بایــد 
ــق پاکســتان صــورت  ــده، از طری ــورد اســامه و القاع در م

ــرد.  بگی
ــت و  ــه یاف ــکا ادام ــتخباراتی امری ــای اس ــد تیم ه رفت وآم
ــدر آمرصاحــب  ــان مذاکــرات و گفت وگوهــا هرق در جری
و افــرادی کــه بــرای مذاکــره از ســوی او تعییــن می شــدند، 
ــوی،  ــی، منطق ــای سیاس ــا تحلیل ه ــه ب ــد ک ــاش کردن ت
نظامــی و ارایــۀ  اطاعــات دقیــق ذهــِن آن هــا را در ایــن 
ــدا از  ــزی ج ــده چی ــامه و القاع ــه اس ــد ک ــاز کنن ــورد ب م
ــت.  ــر نداش ــی در ب ــتند، نتیجه ی ــتان نیس ــان و پاکس طالب
آمرصاحــب کوشــش می کــرد کــه امریکایی هــا را متقاعــد 
بســازد کــه بداننــد کــه اطمینان هایــی کــه پاکســتان 
ــای  ــدر اطمینان ه ــاند و چق ــدر ضــرر می رس ــد چق می ده
ــی  ــد... بعض ــی می باش ــت و غیرواقع ــتانی ها نادرس پاکس
ــد  ــا را تأیی ــای م ــده گپ ه ــای مذاکره کنن ــای تیم ه اعض
ــتیم  ــاز نیس ــا پالیسی س ــه م ــد ک ــا می گفتن ــد، ام می کردن
ــنگتن  ــه واش ــم ب ــرف می توانی ــا  ص ــا را م ــن گپ ه و ای
انتقــال بدهیــم. تصمیــم را آن جــا و آن هــا می گیرنــد.«)١٤(
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خندق هـای سرپوشـیده، اسـتفادۀ وسـیع از انـواع مختلـِف ماین هـا، کمین گیـری و اسـتفادۀ وسـیع از آتش توپخانـه از جمله 
اقدامات دفاعِی آن ها بود. 

 
حمالت مقدماتی مجاهدین در سال ١٣٦٣

بـا اتخـاذ وضعیـت دفاعـی توسـط نیروی شـوروی در پنجشـیر، حال نوبـِت مجاهدین بـود که حمـاِت خود را آغـاز کنند. 
رهبـری جبهـه تصمیـم گرفـت تـا گارنیزیـون پشـغور را کـه بیـش از پنجصد نفـر نیـروی داخلی در آن مسـتقر بود، اشـغال 
نمایـد. از این کـه زمسـتان نزدیـک بـود، تصمیـم گرفتـه شـد تـا در مـدت باقی مانـدۀ سـال ١٣6٣ حماتـی بـر پوسـته های 
سـرکوهی دشـمن صـورت گیـرد، راه تدارکاتـی آن هـا تهدید شـود و آتش سـاح ثقیل، تحرک و ابتکار را از دشـمن سـلب 

کنـد. در مرحلـۀ بعـدی، مجاهدیـن دسـت به حملـۀ نهایـی بزنند و پشـغور را اشـغال کنند.

آرایش نظامی گارنیزیون پشغور
گارنیزیون پشـغور در کنار دریای پنجشـیر و در وسـط زمین های مردم مسـتقر شـده بود و برای محافظِت خود، پوسـته هایی 
در دو طـرِف دریـا و در اتفاعـات بلنـد ایجـاد کـرده بـود. بـه عبـارت دیگـر، دریـای پنجشـیر از وسـط گارنیزیون پنجشـیر 
می گذشـت، امـا ثقـل اصلـِی گارنیزیـون بـه طرف شـمال دریا قرار داشـت کـه در آن جا مرکـز فرماندهـی گارنیزیـون همراه 
بـا وسـایط زره دار، توپ هـا، هاوان هـا، سـاح شـلکا، زیکویـک و غیره سـاح ها به شـکل کتلـوي جابه جا بـود. نزدیک ترین 
گارنیزیـون دیگـر بـه پشـغور، گارنیزیـون بهـارک بـود کـه در فاصلـۀ ده کیلومتـری گارنیزیون پشـغور قـرار داشـت. ارتباط 

پشـغور بـا بهـارک از طریق سـرک عمومـي و مخابـرۀ R١0٥  تأمین مي شـد.
گارنیزیـون پشـغور کـه در منطقـۀ تقریبـًا همـواری قرار داشـت، به خاطر محافظـت از خود پوسـته هایی را به طرف شـمال و 
جنـوب ایجـاد کـرده بـود کـه در ارتفاعات کوه قرار داشـتند. در طرف شـمال پوسـته های خوجـه کان، دوگوشـه، کل و تپۀ 

هـاوان قـرار داشـت. بـه طرف جنوب، پوسـته های آخـر دره، اسـتبق، و بلک زار و قرار داشـتند. 
دشـمن در داخـل پشـغور خندق هـاي ارتباطـی را حفـر کـرده و سـرِک باال بـه طرِف خنـج را بـا ماین هاي گوناگون و سـیم 
خـاردار پوشـانده بـود. سـمت شـمال درۀ پشـغور یعنـی قریۀ غـري را ذریعـۀ ماین ها و سـیم خـاردار و... موانع ایجـاد کرده 
بـود. طـرف جنـوب پشـغور را نیـز ذریعـۀ انـواع مایـن و غیره وسـایل قویـًا تحکیمات کرده بـود. یگانـه راهی که بـاز ماند، 
بـه طـرف غـرِب دره یعنـي پاییـن پنجشـیر بـود کـه راه اکماالتـی آن به شـمار می رفت که بـا گذشـتن از دهن درۀ شـابه، به 

گارنیزیـون بعـدی یعنـی بهارک وصل مي شـد.
از این کـه دو گارنیزیـون پشـغور و بهـارک یکدیگـر را مسـتقیمًا دیـده نمی توانسـتند، بنابرایـن پوسـتۀ دیگري بین کوه شـابه 
و بهـارک به نـام »لوتـو« ایجـاد کـرده بودنـد کـه در ارتفاع بلنـدی قرار داشـت و وظیفۀ کشـف راه اجـرا مي کرد. این پوسـته 
کوچک تریـن تحـرک و حرکـت در اطـراِف پشـغور و سـاحاِت دورتـر را بـا انداخـِت سـاح ثقیـل از بهارک پاسـخ مي داد. 
آتـش حمایـِت پشـغور را گارنیزیـون بهـارک تأمین می کرد کـه با آتش توپ هـای D~٣0 می توانسـت سـاحۀ ١٥ کیلومتر را 
بپوشـاند. آتـش توپخانـه در بهـارک تـا قریـه متـاع خنج مي رسـید. همچنـان این آتش می توانسـت از پوسـته های سـرکوهی 

پشـغور نیز حمایـت کند. 
حمـات مجاهدیـن کم کـم بـا حملـه بـر پوسـته هاي سـرکوهي و انداخـت سـاح ثقیـل بـاالي مراکـز دشـمن آغاز شـد و 
باالخـره در خـزان سـال مذکـور عملیـات شـدِت بیشـتر یافـت و تعـرض در اطراف پشـغور ثقل یافـت. پوسـته هاي خواجه 
کان کـه در نقطـۀ بسـیار بـاالي کـوه قـرار داشـت، بـا برخـي پوسـته هاي دیگـر چند بار دسـت به دسـت شـد. دشـمن که 
قـادر بـه حفـظ پوسـته ها نبـود، ناگزیـر از آن پوسـته پاییـن و سـاحه را کامـًا مایـن کاري نمـود. ایـن حمـات در زمسـتان 
شـدِت بیشـتر یافـت، در نتیجـۀ حمـات بـر پوسـته ها تعـدادي زیـادي از دشـمنان اسـیر شـدند. قـوای مسـتقر در پشـغور 
کـه تحمل شـان و مقاومت شـان به تدریـج کـم می شـد، بعضـی از پوسـته ها را از سـاحات آسـیب پذیر پاییـن کـرده، تدابیـر 
شـدیدتري اتخـاذ کردنـد. بـه ایـن ترتیـب، در چند مـاه اخیر سـال ١٣6٣ گارنیزیون پشـغور تحت فشـار مداوم قرار داشـت 

کـه زمینـه را بـرای حملـۀ نهایی فراهـم کرد. 

سال ١٣٦۴ 
طـي جلسـه یی کـه قوماندان هـاي قرارگاه هـاي پنجشـیر و برخي کارشناسـان نظامـي تحت نظـر آمرصاحب عمومـي در بهار 
سـال ١٣6٤ در اطـراف پشـغور داشـتند، فیصله شـد کـه در یک تعـداد مناطق پنجشـیر عملیات های اشـغال کننده و در بعضي 

سـاحات عملیـات مصروف کننـده انجـام گیرد، ولی برنامۀ اصلی اشـغال گارنیزیون پشـغور باشـد. 
در آن زمـان، قومانـدان عمومـي قـرارگاه مجاهدیـن پشـغور، طارق بـود. همچنان فرماندهی جنوب پشـغور را میـرزا کان به 
عهـده داشـت کـه مرکـز او در منطقـۀ بهاري پایه و جوکار مسـتقر بود. اکماالت مجاهدین در شـابه و سـمت شـمال پشـغور 

از طریـق کوه هـا توسـط شـانۀ افـراد و اکمـاالت جنـوب 
پشـغور هـم ذریعۀ شـانه صـورت مي گرفت. 

فتح کامل پشغور
پشـغور طـی یک عملیـاِت دو روزه که به تاریـخ 2٤ و 2٥ 
جـوزای ١٣6٤ صـورت گرفـت، فتـح شـد. قبـل از آن هم 
در دیگرسـاحات پنجشـیر از تاریخ ١2 جـوزا عملیات های 
اشـغال کننده و مصروف کننـده آغـاز شـده بـود تـا دشـمن 
چنیـن تصـور کنـد که این جنگ هایی سـت که در سرتاسـر 

دره آغـاز شـده و امری معمول اسـت.
تاکتیک حمله

حملـه بـر پشـغور بـا انفجـار پـل در سـاعت چهـار صبح 
آغـاز شـد. سـیدجبارآغا موفق شـد پلـی کـه گارنیزیون را 
بـه جنـوب یعنـی بـه پوسـته های آخـر دره و بلـک زار و 
اسـتبق وصـل می کـرد، منفجر کند. بـه دنبـال آن، حمله بر 
پوسـته هایی در شـمال و جنوب گارنیزیون آغاز شـد و در 
همـان سـاعات اول، قومانـدان شـاه آغا موفق شـد پوسـتۀ 
کل را فتـح کنـد و رحیم داد موفق شـد پوسـتۀ دوگوشـه را 
کـه هـر دو در شـمال پشـغور بـود، اشـغال کننـد. در عین 
زمـان، قومانـدان صبـور خـان موفق شـد پوسـتۀ آخـر دره 
را بـه اشـغاِل خـود درآورد و مـرزای کان و سـید جبـار 

هرکـدام پوسـته های اسـتبق و کچـاور را فتـح کردنـد. 
روز اول بـا اشـغال ایـن پوسـته ها به پایان رسـید و سـاح 
ثقیـل مجاهدیـن مراکـز دشـمن در پشـغور را زیـر آتـش 
دوامـدارِ خـود را قـرار دادند. همچنان راه کمک به پشـغور 
در شـابه قطـع گردیـد تـا کمکـی از بهـارک بـه پشـغور 
نرسـد. ارتباط زمیني پشـغور بـا بهارک مرکز قطـع گردید. 
در اثر ماین کارگذاري شـده در قسـمت پایین دوآب و دره 
و همچنـان ماین هایـی کـه در دهـن درۀ شـابه کارگـذاري 
شـده بـود، دو ماشـین محاربوي دشـمن بـا سرنشـیناِن آن 

از بیـن رفتند.
عمـًا  پشـغور  گارنیزیـون  پوسـته ها،  ایـن  اشـغال  بـا 
زمین گیـر شـد و تنها پوسـتۀ کل و تپۀ هـاوان و یک تانکی 
کـه بـر تپـه بـاالی گارنیزیـون جابه جـا شـده بـود، نقـاط 
حاکـم گارنیزیـون را تشـکیل می دادنـد. دشـمن در طـول 
شـب موفـق شـد کـه سـربازان فراری یـی را کـه بـه علت 
انفجـار پـل در جنـوب دریـا مانـده بودنـد، بـا مشـکات 
زیـادی از دریـا گذرانـده بـه گارنیزیـون انتقال دهـد، ولی 
مجاهدیـن برعکـس در طـول شـب بـرای حملـۀ نهایـی 
آمـاده می گرفتنـد. حملـۀ نهایـی عبـارت بـود از حملـه بر 
پوسـتۀ کل و تپـۀ هـاوان و هجوم از طریق سـرک به داخل 

گارنیزیـون دشـمن.
سـه گروهـِک حملـه بـه فرماندهـی قومانـدان مومـن و 
بـه  ممکـن  جـای  نزدیک تریـن  در  شـبانه  غام محمـد، 
پشـغور کـه عبـارت از چنـد باغچـه و یـک خانـۀ مخروبه 
بـود، جابه جـا شـدند. معاون مومـن قومندان صفـی اهلل بود. 
کابـل کـه از وضعیـت نگـران بود، یـک هیأت چنـد نفري 
از ارگان هـاي وزارت دفـاع، داخلـه و امنیـت ملـي تحـت 
نظـر ارکان حـرب جنـرال احمدالدیـن معاون قـول اردوي 
مرکـز ذریعـۀ دو چرخبـال بـه پشـغور بـه منظـور ارزیابي 
و دادن مـورال و بررسـي همه جانبـه فرسـتاد. ایـن هیـأت 
فـردای روزی رسـید کـه مرحلـۀ اول حملـۀ مجاهدیـن 
صـورت گرفتـه بـود، امـا هیـأت بعـد از برگشـت در اثـر 
انداخـت سـاح ثقیـل مجاهدیـن به ویـژه سـاح دهشـکه 
کمـر کـورو کـه در منطقۀ زنه جابه جا شـده بود، نتوانسـت 
برگـردد و در پشـغور باقـی مانـد. چنـد بـار هلیکوپترهاي 
دشـمن به خاطـر نجـات هیـأت آمدنـد امـا از اثـر انداخت 

سـاح ثقیـل مجـال نشسـت را نیافتند.
بـا تاریـک شـدن هـوا، مجاهدیـن بـرای حملـه بر پوسـتۀ 
کل و مرکـز گارنیزیـون تیـاری گرفتنـد. بـرای حمایـت از 
گروه هـای حملـه در کوه هاي جنوب پشـغور، سـاح ثقیله 
به شـمول چنـد دسـتگاه تـوپ 82 میلي متـری، هاوان هاي 
82 میلی متـری همـراه بـا دهشـکه، شـب هنگام در نقـاط 
الزم اسـتقرار یافتنـد. وظیفـۀ حملـه بـر مرکـز گارنیزیـون 
پشـغور را سـه گروهـِک هژده نفـری کـه جمعـًا ٥٤ نفـر 
می شـدند، تحـت رهبـری قوماندانـان هریـک عبدالمومن، 
صفـی اهلل و غام محمـد بـه عهده داشـتند. گروهـِک بعدی 
کـه بـه حمایـت گروهـِک مقـدم وظیفه داشـت کـه داخل 
گارنیزیـون شـود، تحـت فرمـان قومانـدان غام محمد بود.

را  آن  مسـوولیت  صفـی اهلل  و  مومـن  کـه  گروهک هایـی 
بـه عهـده داشـتند، بـه سـه گـروپ هـژده نفـری تقسـیم 
شـده بودنـد کـه مسـوولیت آن هـا را هریـک عبدالـرزاق، 
آمرصاحـب  داشـتند.  عهـده  بـه  میربچـه  و  فضل الدیـن 
گـوش زد کـرده بـود کـه اگـر مؤمـن خـان شـهید شـود، 
گـردد،  هـم شـهید  اگـر صفـي اهلل  و  قومانـدان صفـي اهلل 
بگیـرد.  دوش  بـه  را  فرماندهـی  غام محمـد  قومانـدان 

خانـۀ  در  حملـه  گروهک هـای  کـه  بـود  شـب هنگام 
نیمه مخروبـه در پایین پشـغور در زیر سـرک با سـاح هاي 
خفیف شـان مخفیانـه...                    ادامـه صفحـه ٦

عبدالمحمود دقیق

عبدالمحمود دقیق

گـارنیـزیون   پشـغور

گارنیزیـون پشـغور در سـال ١٣6٤ فتــح شـد. اهمیـت فتِح 
پشـغور را زمانـی می تـوان دریافـت کـه کمـی بـه عقـب 

برگردیـم.
شـوروی ها طـی 9 سـال حضورشـان درافغانسـتان، ١١ بـار 
بـر پنجشـیر حمله کردنـد و شکسـت خوردند. گسـترده گی 
عملیـاِت آن هـا به تدریج در هـر حمله به نسـبِت حملۀ قبلی 
از نظـر کمـی و کیفـی زیادتـر می شـد تـا جایـی کـه بعد از 
حملـۀ ششـم در سـال ١٣6١، تـن بـه آتش بسـی دادنـد کـه 

یـک سـال دوام کرد.
بـه شـمال شـرق  آتـش بـس، آمرصاحـب  در یـک سـال 
افغانسـتان سـفر کـرد و پایگاه هـای مقاومـت در خـارج از 
پنجشـیر را گسـترش داد. ایـن در حالـی بود که شـوروی ها 
می خواسـتند آمرصاحـب را در پنجشـیر محـدود و مصروف 

کننـد و در صـورت ممکـن از بیـن ببرنـد.
شـوروی ها در طـول یـک سـال آتش بـس، چنـد بـار قصـد 
تـرور آمرصاحـب را کردنـد کـه نـاکام ماندنـد. بـا پایـان 
یافتـن مـدت آتش بـس، شـوروی ها به وضـوح می دیدنـد که 
احمدشـاه مسـعود بـه فکـر تنظیـم و توسـعۀ مناطـق جدید 
بینجامـد.  جنـگ  گسـترده گی  بـه  می توانـد  ایـن  و  اسـت 
ایـن اسـتنباط از فعالیت هـای مسـعود در طـول آتش بـس، 
شـوروی ها را بـه ایـن نتیجه رسـاند که کار مسـعود و جبهۀ 
او را یک طرفـه کننـد؛ از ایـن رو حملۀ هفتم را سـامان دادند. 
شـوروی ها ایـن حملـه را »حملـۀ فیصله کـن« نـام نهــادند.

آمرصاحـب کـه دارای شـبکۀ اطاعاتـی قوی بـود، از حملۀ 
هفتـِم شـوروی ها بـه تمامِ تفصیـل و جزییـات آگاهی یافت. 
او تصمیـم گرفت که قسـمت اعظِم نیروهای خـود را همراه 
بـا مـردم غیرنظامـی که در داخـل دره زنده گـی می کردند، از 
پنجشـیر خـارج کنـد؛ بنابراین قوت هـای نظامی پنجشـیر را 
به سـه دسـته تقسـیم نمـود. یک قسـمت از پنجشـیر خارج 
و در دره هـای همجـوار بـا پنجشـیر جابه جـا شـدند. بخـش 
دیگـر، مصـروف عملیات هـا در خـارج پنجشـیر گردیدند و 
تعـدادی هـم در داخل پنجشـیر باقـی ماندند تـا فعالیت های 
دشـمن را رصـد کننـد و در صورت الزم، دسـت به اقدامات 

بزنند. 
ارتـش سـرخ در اول ثـور سـال ١٣6٣ از زمیـن و هـوا بـر 
پنجشـیر حملـه کـرد. حمله یـی کـه از نظـر وسـعت و قوت 
بـا شـش حملـۀ گذشتۀشـان فـرق زیـادی داشـت. در سـه 
روز اول، طیـاراِت بمبـاران اسـتراتژیک TU١6- روسـی که 
معـادل طیـارات B٥2 بـه حسـاب می آینـد، در گروپ هـاي 
ده گانـه کـه جمعـًا شـصت طیـاره در یـک زمان به حسـاب 
می آمدنـد، قسـمت هاي مختلف پنجشـیر را بمبـاران کردند. 
بـه عبـارت دیگـر، ایـن خیـِل طیـارات در سـه روز، روزانه 
ده بـار در آسـمان پنجشـیر پیـدا می شـدند و ششـصد پرواز 
بمباردمـان شـدید، قوت هـاي  از  بعـد  انجـام مي دادنـد.  را 
کومانـدوی روسـی در نقـاط مختلف پیاده شـدند کـه این را 
می تـوان قسـمت دومِ عملیـات گفت. به دنبـال آن، نیروهای 
زرهـی و سـواره نظامِ ارتـش سـرخ وارد پنچشـیر شـده، از 
شـتل و پریـان بـه جسـت وجوی مجاهدیـن پرداختنـد اما با 

حیرت زده گـی، دره را خالـی یافتنـد.
شـوروی ها کـه غافلگیـر شـده بودنـد، حـاال نمی دانسـتند 
چـه کننـد. آن هـا بعـد از دو هفتـه دریافتنـد کـه مسـعود و 
نیروهایش در خارج از پنجشـیر در مناطق اندراب، خوسـت 
و فرنـگ، فرخـار و اشـکمش انـد؛ بنابرایـن تصمیـم گرفتند 
بـر آن جـا حمله کننـد و کردند. امـا در داخل پنجشـیر با این 
سـوال روبـه رو شـدند که آیـا درۀ خالـی را ترک کننـد یا در 

آن جـا وضعیـِت دفاعی اختیـار کنند.
دره،  در سرتاسـر  دفاعـی  مراکـز  ایجـاد  بـرای شـوروی ها 
کاری پُرهزینـه و تقریبـًا غیرممکـن بـود. بنابرایـن تصمیـم 
گرفتنـد پنـج گارنیزیون در پنجشـیر مسـتقر کننـد و در عین 
زمـان، بـه حمـات تهاجمی شـان ادامـه بدهنـد. بـر اسـاس 
ایـن برنامـه بـود کـه ارتـش سـرخ در مناطـق اعنابـه، رخه، 
بـازارک، بهـارک و پشـغور گارنیزیون هایی را ایجـاد کردند. 
در دو گارنیزیـون بهـارک و پشـغور نیروهای داخلی مسـتقر 
شـدند و در سـه گارنیزیون بعدی قوای شـوروی و تعدادی 
عسـاکر داخلـی جابه جـا شـدند. بـه ایـن ترتیـب، مناطـق 
وسـیعی از جبهـه یعنـی از پشـغور الـی پریـان در کنتـرول 
مجاهدیـن قـرار گرفـت. همچنـان دره های فرعـی در اختیار 
مجاهدیـن بود. شـوروی ها کـه موفق به شکسـت مجاهدین 
بودنـد، در  نشـده  فیصله کـِن خـود  بزرگ تریـن حملـۀ  در 
طـول سـال های 6٣ دسـت بـه سـه حملـۀ دیگـر در مناطقی 

زدنـد کـه در کنتـرول مجاهدیـن بود.
حمات بعدی شان به ترتیب ذیل صورت گرفت:

2١ سـرطان حملۀ هشـتم. ١٤ سـنبله حملۀ نهم، و 2٤ قوس 
دهم. حملۀ 

ایـن حمـات هـم باعـث درهـم شکسـتِن جبهـه نشـد و 
نیروهـای شـوروی ناچـار بـه حالـِت دفاعـی کامـل درآمده 
تحکیـِم  بـه  و  تقویـت  را  خـود  پوسـته هاي  و  مراکـز  و 
بیشـتر پوسـته هاي سـرکوهي پرداختنـد. ایجـاد پوسـته های 
حفـر  گارنیزیون هـا،  مشـرف  ارتفاعـت  در  سـرکوهی 
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از گفته هــای امرصاحــب بعــد از جنــگ خیــاب: »ثــواب ایجــاد 
ایــن پایــگاه بــه من میرســد.«

ــگاه  ــک پای ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــی از ازل ب ــاب گوی خی
چریکــی ســاخته شــده بــود. دره یــی بــا ارتفاعــات بلنــد 
ــِت  ــه طبیع ــا ب ــه بن ــولش ک ــه و ش ــت ارچ ــیده از درخ و پوش
ــان  ــوع ان ــاری جاری ســت و مجم ــی جوی ب ــر یک ــا از ه دره ه
ــم و  ــیار ک ــی بس ــن زراعت ــا زمی ــازد. ب ــاب« را می س »رودِ خی
ــم در  ــای دور از ه ــردم ان در قریه ه ــه م ــدک ک ــت ان جمعی
دره هــای کوچــک، پنهــان انــد. دره هــای شــیره، ماندره، ایشــول، 

ــتند. ــز ان هس ــور(، ج ــذرگاه ن ــارو )گ ــتان، غ انجیرس
ــی  ــر کوچک ــدن اب ــدا ش ــه پی ــرد داشــت ک ــیار س ــتان بس زمس
ــه  ــرم ک ــتانی گ ــزد و تابس ــر خی ــادی ب ــرد ب ــا س ــود ت ــی  ب کاف

همه جــا را جوالنــگاه درنــده گان و خزنــده گان 
می ســاخت. چــه کســی نخســتین بار بــه فکــر 
ــث  ــه حی ــب ب ــاده و غری ــن درۀ دورافت ــاب ای انتخ
یــک پایــگاه مرکــزی بــرای گســترش جنــگ 
ازادی بخــش در صفحــات شــمال شــد؟ بــدون 
تردیــد، ایــن شــخص احمدشــاه مســعود بــود. او بــا 
پیشــبینی و محاســبۀ دقیــق، قبــا دســتور داده بــود 
ــد  ــا ســوف بزنن ــن در درون کوه ه ــای معیی در جاه
ــان  ــه فرمانده ــی ک ــد؛ در حال ــاد کنن ــرارگاه اب و ق
ــک  ــز و نزدی ــق حاصل خی ــر مناط ــر س ــدان ب مجاه

ــد. ــت می کردن ــم رقاب ــا ه ــهر ب ــه ش ب
ــا  ــد« ب ــان »اوربن ــه زم ــی ک ــب در فرصت امرصاح
روس هــا بــه دســت اورده بــود، در شــمال کار 
اشــکمش  در  »شرشــر«  اجــاس  بــود.  کــرده 
والیــت تخــار ســال ١٣62 اولیــن جلســۀ مشــورتی 
ــار  ــورای نظ ــیس ش ــرای تاس ــه را ب ــه زمین ــود ک ب
مهمــی  فرماندهــی  ان،  در  و  ســاخت  مســاعد 
ــان،  ــق از بدخش ــن واث ــور و نجم الدی ــد ارین پ مانن
قاضــی اســام الدین، ســید اکــرام الدیــن اغــا، 
ســیداحمد رویین)امــر مجاهــد(، عبدالــودود، داکتــر 
ــارف  ــار، ع ــارق از تخ ــم ط ــر معل ــین، س سیدحس
ــر  ــان و داکت ــی خ ــدز، عبدالح ــل از قن ــان زاخی خ

ــام شــورای نظــار در  مهــدی از بغــان اشــتراک داشــتند؛ امــا ن
ــود،  جلســه یی کــه در ســال ١٣6٣ در خــاواک برگــذار شــده ب
ــده گان ان جلســه  ــتراک کنن ــه از اش ــدی ک ــر مه ــول داکت ــه ق ب
ــه  ــده و ب ــنهاد ش ــم پیش ــال فهی ــوم مارش ــرف مرح ــود، از ط ب
تصویــب رســیده بــود، امــا کار اساســی اکنــون در دســت انجــام 

ــود. ب
ــۀ  ــری، منطق ــذری بی نظی ــا از خودگ ــا ب ــن اغ ــید اکرام الدی س
خیــاب را تمــام و کمــال در خدمــت پیشــبرد اهــداف شــورای 
نظــار واگذاشــت کــه خــودش از بنیان گــذاران ان بــود. مناطــق 
تحــت کارِ شــورای نظــار بــا پایــگاه خیــاب متصــل بودنــد و 
عــاوه بــر نفــوس کافــی بــرای ســربازگیری و وســعت کافــی 
ــرش نظــم  ــرای پذی ــی ب ــزۀ کاف ــی، انگی ــور نظام ــه انجــام مان ب
ــد دژ  ــب مانن ــرای امرصاح ــاب ب ــگاه خی ــتند. پای ــز داش را نی
ــرا  ــرد؛ زی ــل می ک ــاح عم ــرای حســن صب ــوِت، ب تاریخــی الم
ــهر و  ــه ش ــود، بلک ــد ب ــای بلن ــا کوه ه ــگ ب ــی تن ــا دره ی نه تنه
مراکــز نظامــی شــوروی و دولتــی از هیــچ راه موتــر رو بــه انجــا 

وصــل نبــود.
بــرای مرحلــۀ »دفــاع فعــال«، موقعیــت دفاعــی خــوب و 
بــرای مــر حلــۀ تعــرض اســتراتیژیک، راه را بــه والیــات مهــم 
ــعار  ــد. ش ــوار می کردن ــان هم ــدز و بغ ــار، قن ــان، تخ بدخش
اصلــی امرصاحــب بــرای مــردمِ ســاحات کاری اش اوردن 
ــود  ــی ب ــور مردم ــازماندهی ام ــی او س ــود و کار اصل ــم« ب »نظ

کــه از بی نظمــی شــاکی بودنــد. تقســیم قریه هــا بــه بــه ســاس 
اهمیــت جنگــی اراضــی آن بــه قرارگاه هــای نظامــی و ترتیــب 
ــا  ــب ب ــی، متناس ــم حقوق ــی و نظ ــم اجتماع ــی، نظ ــم نظام نظ

ــا. ــای آنج ــرایط و نیازه ش
در رأس هــر ولســوالی، یــک آمــر جهــاد بــود. او در رأس 
امــور ملکــی و نظامــی قــرار داشــت. ایجــاد قطعــات متحــرک 
ــۀ  ــا تشــکیل شــورای علمــا، کمیت ــت ب ــی، تأمیــن عدال و ضربت
تحقیــق، کمیتــۀ فضــا، تأمیــن خدمــات اجتماعــی ماننــد اعمــار 
ــازی،  ــۀ بازس ــیلۀ کمیت ــه وس ــک ب ــل و پلچ ــوی، پ ــرک، ج س
ــف  ــه و ظای ــدارس از جمل ــا و م ــت مکتب ه ــا تقوی تأســیس ی
ــود، امــا برجســته ترین و قابــل رویت تریــن نظــم، نظــم  ــان ب آن
ــون  ــود. پطل ــدل آن ب ــودش ُم ــه خ ــی ک ــود، لباس ــاس ب در لب

و جمپــر بــا پکــول و دســتمال. از آن رو مــا را نظمی هــا 
ــمال  ــتاهای ش ــیاری از روس ــم در بس ــوز ه ــا هن ــد. ت می گفتن
و شمال شــرق، دســتمال گــردن و پکــول را دســتمال نظامــی و 

کاه نظمــی می گوینــد.
آمرصاحــب در نظــر مــا نه تنهــا دارای توانایــی و اســتعداد 
ــز  ــود، بلکــه نوعــی دســت آســمانی را نی ــادۀ بشــری ب فوق الع
ــر  ــکات او فک ــه مش ــن، ب ــر ای ــتیم، بناب ــی او می پنداش حام
ــای  ــا و نگرانی ه ــود، گاه گاه از دغدغه ه ــا او خ ــم، ام نمی کردی
بشــری اش حکایــت می کــرد. او کاری کــه ماننــد رفتــن بــر پــل 
ــود  ــت ب ــر شکس ــا خط ــراه ب ــک و هم ــک و تاری ــراط باری ص
ــر  ــکاس ضمی ــه انع ــش را ک ــی داد. گاه گاه خواب های ــام م انج
ــه  ــدم ک ــواب دی ــرد. »خ ــو می ک ــد بازگ ــش بودن ــا خودآگاه ن
در یــک پرتــگاه گیــر مانــده و خــود را بــه ســختی نگه داشــته ام 

ــا نیفتــم.« ت
و یــا: »یــک شــب اســتاد حبیب الرحمــن )انجنیــر حبیب الرحمــن 
ــه او  ــت. ب ــته اس ــا پیوس ــه م ــه ب ــدم ک ــواب دی ــهید( را خ ش
گــذارش کار خــود را دادم و گفتــم تــا این جــا رســیده ایم، بِعــد 

ــا.« ــی و کاره ــو می دان ــن ت از ای
ــه  ــوده ک ــی ب ــن حبیب الرحمــن ک ــه ای ــم ک گاهــی فکــر می کن
ــه  ــی ک ــت، کس ــزرگ می دانس ــعود او را ب ــون مس ــردی چ م
گاهــی بزرگ تریــن سیاســت مداران و رهبــران منطقــه در دوران 
ــف  ــه توصی ــه خشــک و اســتاد مأبان ــا یــک جمل خــودش را ب

ــد«! ــت( می فهم ــپ )سیاس ــه گ ــرد: »او ب می ک
ــان  ــدف را نش ــت: »او ه ــب می گف ــید قط ــتاد س ــارۀ اس در ب
داده، امــا راه رســیدن بــه هــدف را نشــان نــداده، از ایــن ســبب، 
ــروان او در انتخــاب راه )اســتراتیژی و تاکتیــک( دچــار ســر  پی

ــد.« در گمــی ان
ــا ایــن وجــود، در ایــن جــوان نجرابــی کــه در صنــف ســوم  ب
پولــی تخنیــک ســر بــه نیســت شــد، چــه اســتعدادی دیــده بــود 
کــه در اوج پیروزی هــا و شــهرت بین المللــی اش هنــوز تصویــر 
ــود.  ــده ب ــک ش ــن اش ح ــا در ذه ــر و رهنم ــث رهب ــه حی او ب
فهرســت بعضــی از مشــکات برجســتۀ او از ایــن قــرار بــود:

-دولــت طرفــدار شــوروی ایــن نقــل مــکان را فــرار می دانســت 
ــم از  ــرزا قل ــت، م ــون دول ــو و تلویزی ــن مشــهور رادی و کمیدی
ــرای تفریــح  ــود کــه هاشــمی تخــاری ب آن ســوژه یی ســاخته ب
خاطــر، آن را همیشــه تکــرار می کــرد. یک بــار نــزد خــودِ آمــر 
ــه آمرصاحــب  ــاب ب ــود. خط ــرده ب ــادآوری ک ــم ی صاحــب ه
بــود: »بچــۀ دوســتک بــر وزن پوســتک! ازی کــوه بــه اوو کــوه! 

ــه دســتی«! ــار جســتی، آخــر ب ــار جســتی، دوب ملخــک یک ب
ــا  ــس ب ــد از آتش ب ــیر را بع ــگ پنجش ــامی جن ــزب اس -ح
روس هــا، ســاخته گی و تأســیس شــورای نظــار را توطیــۀ 
مشــترِک مســعود و شــوروی بــر ضــد مجاهــدان و مخصوصــًا 
ضــد حــزب اســامی می دانســت و مولــوی عجــب گل، 
ــۀ نمــاز  آمــر اشــکمش حــزب اســامی در خطب
ــوا  ــوف کنی ها در اغن ــه س ــاره ب ــه، در اش جمع
ــه  ــده ب ــعود آم ــود، مس ــه ب ــض گفت ــه تعری ب
ــه مــا غــار می َکنــد. عوضــی کــه جنــک کنــد، ب
-بعضــی از شــخصیت ها در ســطح رهبــری 
جمعیــت در پشــاور، علی رغــم تاییــد بزرگوارانــۀ 
ــار را  ــورای نظ ــاد ش ــهید، ایج ــی ش ــتاد ربان اس
انشــعاب در جمعیــت و تأســیس حــزب جدیــد 
اعضــای  از  بعضــی  حضــور  و  می پنداشــتند 
ــر  ــن فکران غی ــد و روش ــازمان الحدی ــابقۀ س س
سیاســی  و  اداری  بخش هــای  در  را  اخوانــی 
آن، دلیــل کافــی بــه انحــراف ایــن تشــکیات از 
ــد.  ــت اســامی می دیدن اصــول و اهــداف جمعی
ــکات و  ــود و مش ــر نب ــا بی تأثی ــن اختاف ه ای

ــی آورد. ــه وجــود م ــی ب موانع
ــه  ــه خــود ب ــت ک ــان جمعی -بعضــی از فرمانده
اصطــاح پادشــاه مناطــق خــود بودند و مســتقیمًا 
ــت  ــی دریاف ــی و نظام ــات مال ــاور امکان از پش
می کردنــد، بــه یــک فرمانــده مافــوق دیگــر کــه 
صاحیــت آنــان را محــدود می کــرد و بــه نوعــی 
مخالــف اســتفاده جویی و راحت طلبــی آنــان 

ــد. ــاس نمی کردن ــرورت احس ــود، ض ب
ــد ســال ١٣6٣  ــا مانن ــد ت ــن نظــم آوران بودن ــا در کمی -روس ه
هــر جــا کاری آغــاز کننــد، بــا حمــات هوایــی و زمینــی؛ مــردم 
آنجــا را بــه ســتوه آورده و علیــه آنــان بشــورانند. بــرای این کــه 
ــم آوری در  ــد، نظ ــار دهن ــه را فش ــک منطق ــد ی ــا نتوانن روس ه
پایگاه هــای فرخــار و ورســج، خوســت و فرنــگ، اشــکمش و 

ــد. ــاز گردی ــان آغ کشــم هم زم
داکتــر عبدالرحمــن در مرکــز شــورا، داکتــر مهــدی آمــر 
ــیدیحیی  ــج، س ــار ورس ــر فرخ ــاری آم ــمی تخ ــدراب، هاش ان
ــد و  ــای جدی ــه تقرری ه ــگ، از جمل ــر خوســت و فرن ــا آم آغ
ــور  ــکمش و آرین پ ــاب و اش ــر خی ــا آم ــن آغ ــید اکرام الدی س
ــد.  ــود بودن ــق خ ــار مناط ــِب اختی ــل صاح ــم و از قب ــر کش آم
ایــن شــخصیت ها از جدی تریــن و نزدیک تریــن همــکاران 

ــد. ــمار می رفتن ــه ش ــب ب آمرصاح
ــای  ــه گروپ ه ــت ک ــی داش ــات نظام ــز تعلیم ــاب، مراک خی
ــز صحــی  ــد. مراک ــن می کردن ــف در آنجــا مشــق و تمری مختل
ــه طــرح  ــود ک ــز ایجــاد شــد و در آنجــا ب ــی نی ملکــی و نظام
عملیات هــای بــزرگ ریختــه شــد و بزرگ تریــن عملیــات 
ــم،  ــر می کن ــد. فک ــت انجامی ــه شکس ــا ب ــی روس ه کوماندوی
بعــد از شکســت روس هــا در خیــاب بــود کــه آمــر صاحــب 
بــه شــیوۀ زاهدانــۀ خــودش بــه ۀن افتخــار کــرد: »ثــواب ایجــاد 

ــد«! ــن می رس ــه م ــگاه ب ــن پای ای
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گـارنیـزیون... فتح 
مـاه   27 و   ١٣6٤ جـوزا   2٥ کـه  روز  آن  در  شـدند.  جابه جـا 
مبـارک رمضـان بـود، تمامـي روز آن هـا در خانـه منتظـر ماندند، 
درحالی کـه همـۀ مجاهدیـن روزه دار بودنـد. مسـوولین مخابـرۀ 
جبهـه وظیفه داشـتند به مجردِ شـروع عملیات، بـا پخش پرازیت 
نگذارنـد ارتبـاط پشـغور بـا مرکـز فرقـه در بهـارک برقرارگردد. 
جنـاب آمرصاحـب عمومـي کـه فرماندهـی جنـگ را بـه عهـده 
داشـت، بـا بعضي بـزرگان در قسـمت جنوب پشـغور در محلي 
بـا دسـتگاه هاي مخابـره و دوربین هـاي قوي مرکـز گرفت. عصر 
2٥ جـوزا مطابـق برنامه و نشـاني که از قبل مشـخص شـده بود، 
عملیـات بـا دعـا و نعـرۀ اهلل اکبر شـروع گردیـد و در قـدم اول، 
پوسـتۀ کل کـه آخریـن نقطـۀ حاکـم بـود، بـه دسـت مجاهدین 

فتاد. ا
هم زمـان بـا آن سـاح ثقیـل مجاهدیـن، مرکـز دشـمن را زیـر 
فشـار گرفـت و در حمایت آتش آن ها، سـه گروهـِک مجاهدین 
متذکـره یـک گروهـک از لـب لـب دریـا، گروهـک دوم از کنار 
بیـخ کـوه طـرف شـمال پشـغور  از  سـرک و گروهـک سـوم 
به شـدت حرکـت را آغـا و به سـرعت خـود را بـه خندق هـاي 
گروهک هـاي  رسـیدن  به مجـرد  رسـانیدند.  دشـمن  ارتباطـي 
بـر  ثقیـل  سـاح  آتـش  ارتباطـي،  خندق هـاي  بـه  مجاهدیـن 
نقـاط دیگـر مي لغزیـد. سـاح ثقیـل مجاهدیـن موفق شـد مرکز 
قومانـدۀ دشـمن را هـدف قـرار بدهـد، در نتیجـه مرکز سـوق و 
ادارۀ دشـمن از هـم پاشـید، قوت هاي شـان پراکنـده گشـت و 
مجـال مقاومـت براي شـان باقـي نمانـد. مجاهدین داخل سـاحۀ 
مرکز دشـمن شـده و با نظم خاصی که دسـتور شـده بود، شـروع 
بـه تصفیـه کردنـد. نخسـت افسـران و سـربازان را بـا احتیـاط و 
ادب بـه جاهـای امن انتقـال دادند. سـپس در صـددِ تصفیه کاری 
عمومـی مطابـق هدایـت، بـه طـرف بـاال یعنـی بـه سـوی خنـج 
پیشـروی کـرده و راه سـمت درۀ پشـغور )غـری( را بـاز کردند. 
عملیـات تصفیـۀ مرکـز گارنیزیـون در تاریکـی شـب و در دو 

مرحلـه انجـام شـد کـه در نتیجـۀ آن، پشـغور کامـًا فتح شـد.
در نتیجـۀ ایـن عملیـات، باالتـر از پنجصـد نفـر افسـر و عسـکر 
دولـت، اسـیر و جنـرال احمدالدیـن کشـته شـد و فقـط یک نفر 
توانسـت معجزه آسـا خـود را بـه بهـارک و مرکـز فرقه برسـاند. 
توجهـی  قابـل  تجهــیزاِت  غیـره  و  مهمـات  همچنـان سـاح، 
به دسـت مجاهدیـن افتـاد. بـه ایـن ترتیـب، بعـد از شـش سـال 
جنـگ بـا ارتـش سـرخ که بیشـتر حمـات از طـرف آن هـا بود، 
مجاهدیـن موفق شـدند اولین حملـۀ هجومی بر یـک گارنیزیون 

را موفقانـه انجـام بدهند.
فتـح پشـغور، فتـح بابـی بـرای تصـرف گارنیزیون هـای دیگـر 
مجاهدین تحت فرماندهی احمدشـاه مسـعود در طول سـال های 
آینـده شـد. تجربـۀ اولیـن عملیـات موفقانـۀ مجاهدیـن در فتـح 
گارنیزیون هـای  بعـدی  سـال های  در  کـه  شـد  سـبب  پشـغور 
فرخـار، کلفـگان، نهریـن، کـران و منجـان توسـط مجاهدین فتح 
گـردد. بـه عبـارت دیگـر، فتـح گارنیزیـون پشـغور نقطـۀ عطفی 
در عملیات هـای هجومـی مجاهدیـن گردیـد کـه بعدهـا تحـت 

فرماندهـی قهرمـان ملـی بـه انجام رسـیدند.
فتـح پشـغور به مجاهدیـن تحت فرمـان آمرصاحب ایـن روحیه 
را داد کـه می تـوان بـه بزرگ تریـن مراکـز نظامی دشـمن یورش 
بـرد و آن را فتـح کـرد. از فتـح پشـغور بـه بعد مجاهدیـن موفق 
شـدند تـا پـی در پی بر مراکز دشـمن هجـوم برند و هفت سـال 

بعد پیــروزمندانه وارد کابل شـوند. 
در اخیر الزم اسـت دربارۀ تشـکیات جبهۀ پنجشـیر در آن زمان 

نیز معلوماتی داده شـود:
پنجشـیر از نظـر سیاسـی، یـک جبهۀ مربـوط به حـزب جمعیت 
اسـامی افغانسـتان بود. این جبهه توسـط شـورای نظار که ارگان 
رهبری کننـدۀ نیروهـای جمعیت در داخل افغانسـتان به حسـاب 
می آمـد، توسـط 22 قرارگاه و ده کمیته اداره می شـد. مسـوولیت 
رهبـری جبهـه بـه دوش این جانـبـ  عبدالمحمـود دقیـقـ  بـود 
کـه به نیابت از شـهید احمدشـاه مسـعود ایفای وظیفـه می کردم.
ذکـر نـام همـۀ مجاهدینـی که در ایـن عملیات اشـتراک داشـتند 
مقـدور نیسـت، امـا در ایـن فرصـِت کوتـاه می تـوان از تعـدادی 
از مجاهدیـن کـه مسـوولیت های بیشـتر از یـک عملیـات را بـه 
عهـده داشـتند، نـام ببـرم. قوماندانـان خـوِب ما از جملـه: محمد 
طـارق٬ عبدالمومـن٬ صفـی اهلل٬ مـرزای کان٬ قومانـدان مـرزا٬ 
گزارخـان٬ شـاه آغـا٬ بلنـد خـان٬ یعقـوب جـان آغـا٬ جیـان٬ 
سـید عبدالجبـار٬ محمـد اسـحق٬ غـام محمـد٬ عبدالـرزاق٬ 
محمـد اسـام٬ سـیف الدین٬ فضـل الدین ٬ آغا شـیرین٬ رسـول 
الدیـن٬ عبدالصبـور٬ رحیـم داد٬ بسـم اهلل و نصرالدیـن٬ محمـد 

شـفا ٬ سـیدعالم و میربچـه.
همچنـان از مسـوولین اسـلحۀ ثقیـل باید یادآوری کنـم که تحت 
فرماندهـی صالح محمـد ریگسـتانی قـرار داشـتند ماننـد: انجنیـر 
محمـد صـادق، محمد صدیـق، عبدالمحمـد، صوفـی ذکرالدین، 
کـه  دیگـر  تـِن  ده هـا  و  محمدسـردار  عبدالواحـد،  عبدالحـق، 

اسم شـان را فرامـوش کـرده ام.
در اخیـر بایـد بگویـم کـه در فتـح پشـغور دو نفـر از قـرارگاه 
خنـج بـه نام های ضیـاءاهلل فرزنـد روح اهلل و عزیزالرحمـن فرزند 
خلیل الرحمـن شـهید شـدند. همچنـان دوتـن از مجاهدیـن بـه 
نام هـای عبدالفقیـر و بابـه پیرمحمـد کـه آن هـا هـم از قـراگاه 
خنـج بودنـد، زخم برداشـتند کـه عبدالفقیـر بهبود یافـت اما بابه 
پیرمحمـد کـه مرمـی در ناحیـۀ کمـرش اصابـت کرده بـود، فلج 

گردید.
ذکـر ایـن نکتـه را هـم الزم می دانـم که خاطـرۀ فتح پشـغور بعد 
از گذشـت سـی سـال بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده و حتمـًا دارای 
کاسـتی ها و کمبودی هایی سـت کـه بـه مـرور زمـان از حافظـه ام 
پـاک شـده اسـت. بنابراین به بسـیار ادب و احتـرام توقع دارم که 

خواننـده گان محتـرم ایـن کاسـتی ها را بر من ببخشـایند.

ــر  ــر از سراس ــزاران نف ــهریور، ه ــنبله/ ش ــنبه ١9 س  روز یک ش
افغانســتان بــه خاطــر تجدیــد پیمــان بــا قهرمــان ملــی کشــور، 

بــه والیــت پنجشــیر رفتــه بودنــد.
ده هــا تــن از شــخصیت های سیاســی، بانــوان و نهادهــای 
ــهادت  ــال وز ش ــانزدهمین س ــبت ش ــه مناس ــز ب ــی نی فرهنگ
ــر  ــد مطه ــای مرق ــه پ ــه و ب ــیر رفت ــه پنجش ــی ب ــان مل قهرم
ــر او  ــاد و خاط ــای گل ی ــتن اکلیل ه ــا گذاش ــی ب ــان مل قهرم

ــتند. ــی داش را گرام
ــی،  ــت وحدت مل ــی حکوم ــداهلل، رییس اجرای ــداهلل عب داکترعب
ــاه  ــهید احمدش ــاد ش ــی بین ــس عموم ــعود ریی ــي مس احمدول
ــر  ــدي وزی ــم اهلل محم ــعود، بس ــاء مس ــد ضی ــعود، احم مس
ــی  ــاون ریاســت عموم ــم مع ــب فهی ــاع، ادی پیشــین وزارت دف

ــی، محمــد  ــن بیــک رییــس ارگان هــای محل ــی، متی امنیــت مل
علــم ایزدیــار معــاون مجلــس ســنا، سرپرســت وزیــران دفــاع و 
داخلــه و رییــس ســتاد ارتــش بــر آرامــگاه قهرمــان ملــی اکلیــل 

ــتند. گل گذاش
همچنــان هزارتــن از شــهروندان افغانســتان از سراســر کشــور به 
خاطــر تجدیــد پیمــان بــا قهرمــان ملــی بــه پنجشــیر رفتــه و بــا 
او تجدیــد پیمــان کردنــد و در همیــن حــال شــماری از بانــوان 
از نهادهــا و موسســات مختلــف کشــور بــه پنجشــیر رفتــه و بــا 
ــه او  ــی کشــور ب ــان مل ــگاه  قهرم ــل گل در آرام گذاشــتن اکلی

ادای احتــرام کردنــد.
بودنــد،  آمــده  مختلــف  والیــات  از  کــه  خانم هــا  ایــن 
ــد  ــی دارن ــان مل ــه قهرم ــه ب ــقی ک ــه و عش ــد: عاق می گوین

ــان  ــا قهرم ــک ب ــده و از نزدی ــه پنجشــیر آم ــا ب ســبب شــده ت
ــد. ــان کنن ــد پیم ــی تجدی مل

در همیــن حــال، شــماری از نماینــده گان مجلــس نماینــده گان 
ــه  ــز ب ــر نی ــت دیگ ــماری از والی ــل و ش ــی کاب ــورای والیت ش
پنجشــیر رفتــه و بــا گذاشــتن کلیــل گل در پــای مرقــد مطهــر 

ــد. ــرام کردن ــهید، ادای احت ــب ش آمرصاح
 زهــر نوابــی نماینــده شــورای والیتــی کابــل و فاطمــه نــورزی 
ــد  ــت هلمن ــه از والی ــز ک ــد نی ــی هلمن ــده شــورای والیت نماین
بــه خاطــر ادای احتــرام بــه قهرمــان ملــی کشــور، بــه پنجشــیر 
ــر  ــد مطه ــای مرق ــه پ ــل گل ب ــا گذاشــت اکلی ــد، ب ــه بودن رفت

ــد. ــه او ادای احتــرام کردن قهرمــان ملــی ب
والیت هــای  از  نیــز  جوانــان  از  زیــادی  همچنــان جمــع 
ــا  ــا قهرم ــان ب ــد پیم ــرام و تجدی ــر ادا احت ــه خاط ــف ب مختل
ملی شــان بــه والیــت پنجشــیر رفتــه بودنــد و بــا گل گــذاری و 

ــد. ــرام کردن ــعود ادای احت ــهید مس ــه ش ــا ب دع
ــا وجــود آن کــه از هفتــۀ شــهید و ســالروز شــهادت قهرمــان  ب
ــا از  ــد؛ ام ــل می آی ــه عم ــل ب ــال تجلی ــه س ــور هم ــی کش مل
ــان  ــعود قهرم ــاه مس ــهادت احمدش ــالروز ش ــانزدهمین س ش
ملــی کشــور امســال بــه گونــۀ گســترده در سراســر افغانســتان 

ــد. ــل آم ــه عم ــت ب نیکوداش
همچنــان، شــهروندان کشــور در کشــورهای خارجــی بــه 
مناســبت ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی برنامه هــای ویژه یــی 

ــد.  ــزار کردن را برگ

ناجیه نوری  

محمد حسین سعید
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بیامـان  نبـردی  داشـت؛  جریـان  سـنگین  نبـرد  کـه  بـود  هفتههـا 
و بیوقفـه کـه در طـی آن، دشـمنان هـزاران خمپـاره و گلولـه بـر 
سـنگ ها و صخره هـای دره شـلیک کردنـد تـا آن هـا را از پـا در 
بیاورنـد و امـا کوه هـا و صخره هـا هم چنـان اسـتوار ایسـتاده بودند 
بیشـتر می سـاخت و  را  ایسـتاده گی خشـم و خصـم دره  ایـن  و 
بیشـتر،  گلوله هـای  و  خمپاره هـا  افگنـدن.  بـر  را  آنـان  لجاجـت 
بیشـتر می نمـود. مبـارزان دره همـه شـهید شـده بودند، اما دشـمن 
می پنداشـت کـه هنـوز آنـان زنـده انـد. تنهـا فرمانـده آنان بـود که 
هم چنـان می رزمیـد. فرمانـده جسـورانه با تنهـا تفنگ دست داشـتۀ 
خـود در حالـی که سـخت در اسـتفاده از گلوله ها امسـاک می کرد، 
می جنگیـد. او تـا دشـمن را در تیررس خـود نمی دیـد و تا مطمین 
نمی بـود کـه گلولـه اش بـه خطـا نمـی رود، شـلیک نمی کـرد و از 
آن جایـی که نشـان زن ماهـری بـود، هرگلوله اش یکـی از دژخیمان 

دشـمن را از پـا در مـی آورد.
پـس از چندیـن روز جنـگ و گریز، ایـن چریک خسـته و درمانده 
تصمیـم می گیـرد تـا دره را رهـا کنـد و بـه جانـب ارتفاعـات بلنِد 
پامیـر کـه بـه بـام دنیا مشـهور هسـتند، بـرود تـا در آن جـا تجدید 
قـوا کنـد و بـا قـوای تازه نفـس دوبـاره بـرای نبرد هـای بیشـتر بـر 
گـردد. درسـت چنـد روز قبل از آغـاز حملـۀ بنیان برافگن دشـمن 
بـر دره؛ مبـارزاِن پامیـر بـرای او پیـام داده بودنـد کـه در انتظـار 
دسـتور او هسـتند تـا به نـزدش بیاینـد و در این نبـردِ رهایی بخش 
همـراه و هم گامـش باشـند. فرمانـده فرصـت نکـرده بود تا بـه پیام 
مبـارزاِن پامیـر پاسـخ بدهـد و اینـک پـس از این کـه تمـام افرادش 
شـهید شـده بودنـد، تصمیـم داشـت خـود را به آنـان برسـاند و به 

یاری شـان دوبـاره نبـرد را بیاغـازد.
شـب بـود، شـبی تـار و تیـره چونـان دل هـای تیـرۀِ دشـمناِن دره؛ 
کهکشـان؛  و  سـتاره  نـه  و  می شـد  دیـده  آسـمان  نـه  کـه  شـبی 
تیره گـی و سـیاهی بر سرتاسـر دره سـایۀ سـنگینش را افگنـده بود. 
سـیاهی چنـان دره را در خـود پیچانیـده بـود کـه اگـر چراغـی را 
هـم می افروختـی، نـورش جـذب تاریکـی و تیره گـی می گردیـد. 
چریـک خسـته در یـک چنیـن شـبی تصمیـم بـه خـروج از دره و 
رفتـن بـه نـزد مبارزانـی کـه در انتظـارش هسـتند را می گیریـد. او 
کـه وجب وجـب و سنگ سـنِگ دره را آشـنا بـود، نیـاز بـه چراغ و 
روشـنایی بـرای یافتـن راه خـود نداشـت، در تاریکـی آرام از میان 
سـنگ ها و صخـره می گذشـت و قله هـا را می پیمـود. او هم چـون 
پلنگ هـای ارتفاعـات پامیـر، ُهشـیار و زرنگ گـوش بـه آواز هـر 

صدایـی بـود تـا مبـادا در دام کمیـن دشـمن بیفتد.
پـس از سـاعت ها راه پیمـودن، او در انتظـار ایـن بـود که خورشـید 
بدمـد و روشـنایی روز بـر دره نـور بپراگنـد تا در گرمی خورشـید 
بیاسـاید و جسـم خسـته و سـردش را  اندکـی  و روشـنایی روز 
خورشـید گرم بسـازد؛ او هیـچ گاه در تمام زنده گی چنین مشـتاقانه 
در انتظـار طلـوع خورشـید نبـوده اسـت، امـا از خورشـید خبـری 
نبـود؛ بـا آنکـه فکر می کـرد باید به زودی سـرخی صبـح را در افق 
بنگرنـد، امـا هرچی می نگریسـت، جـز تاریکی و سـیاهی نمی دید. 
چـون هیـچ نشـانه یی از دمیدن خورشـید ندیـد، ناگزیر رفتـن را از 
سـر گرفـت تـا هر چـه زودتر بـه پامیر، بـه نـزد مبارزان شـجاع و 

دلیرش برسـد.
فرمانـده پـس از طـی مسـافتی، اینـک بـه محلـی رسـیده بـود کـه 
خطرناک تریـن قسـمت سـفر او بـود. او ناگزیـر بـود تـا از صخـرۀ 
بـه بزرگـی یـک کـوه عبـور کنـد. بـه یـاد داشـت زمانی کـه هنوز 
نوجـوان بـود، یکبـار بـا پـدرش تا ایـن قسـمت آمده بـود. پدرش 
کـه شـکارچی ماهـری بـود، این صخـره را برایـش نشـان داده بود 
و گفتـه بـود کـه فقـط آهـوان چابـِک کوهی و پلنـِگ برفـی که در 
کوهسـاران زنده گـی می کننـد، می تواننـد از این صخره عبـور کنند. 
هیـچ انسـانی تـا حال از ایـن راه عبور نکرده بود و اما در این شـب 
تیـره و سـیاه، تنهـا راهـی کـه او برای رسـیدن بـه مبـارزان خویش 

داشـت، عبـور از باریـک راه ایـن صخـرۀ عظیم و بـزرگ بود.
اندکـی در کنـار صخـره درنـگ کـرد و بـه ذهـن خویـش فشـار 
آورد تـا بـه خاطـر بیـاورد کـه آیـا مسـیر دیگـری غیـر از باریـک 
راه صخـره بـرای عبـور از ایـن قلـه وجـود دارد یـا نه؟ امـا دوباره 
صـدای پـدرش را شـنید کـه می گفـت از این جـا تـا آن سـوی قلـه 
راهـی نیسـت، باریـک راه صخـره تنهـا راهی اسـت که می تـوان از 
ایـن قلـه عبـور کـرد. بـه ناچـار تصمیـم گرفـت تـا از ایـن باریک 
راه بگـذرد. بـا خـود اندیشـید؛ عبور از ایـن باریـک راه از دوحالت 
خـارج نیسـت، یا عبـور می کنم و به نـزد مبارزان خویش می رسـم 
و یـا این کـه از صخـره بـه زیـر پرت می شـوم و می میـرم. پس عزم 
خویـش جـزم کـرد و به کمک چوب دسـتی که در دسـت داشـت، 
بـه حرکـت آغاز کـرد. هنـوز دو گامـی جلو نرفتـه بود کـه ناگهان 
سـروصدای دشـمنان که با سـگ های جست وجوگرشـان بـه دنبال 
او آمـده بودنـد، از نزدیکـی اش بـه گـوش رسـید. او بـه وضـوح 
موجودیـت آنـان را در نزدیکـی خـود حـس می کـرد، سـگ ها نیز 
بـه موجودیـت او پـی بـرده بـوده انـد و بـا غرش هـای سـهمگین، 

می خواسـتند خـود را زودتـر بـه او برسـانند.
فرمانـده خسـته و ناامیـد بـدون این کـه بخواهد موقعیـت باریک راه 
صخـره را تشـخیص دهـد، بـه جانـب صخـره دویـد و در همیـن 
لحظـه سـِگ بزرگی بـر او حمله ور شـد؛ فرمانـده ناگهـان زیر پای 
خـود خـط باریکـی را حس کـرد که همـان باریک راه صخـره بود، 
امـا سـِگ سـیاه بـه اعمـاق پرتگاهی کـه زیر صخـره قرار داشـت، 
پـرت شـد و پـس از لحظاتـی سـر و صدایـش خامـوش گشـت. 
دشـمنان چـون از موقعیـت فرمانـده باخبـر شـده بودنـد، بـدون 
نشـانه گیری، بـه جانـب محلـی که او بود، شـروع کردند به شـلیک 
کـردن؛ در یـک لحظـه صدهـا گلولـه جانب او شـلیک شـد؛ اما از 
آن جایـی کـه چریـک در فرورفته گی کوچکی کـه در صخره وجود 
داشـت، خـود را پنهـان کرده بـود، هیچ گلولـۀ به او اصابـت نکرد.
چریـک خسـته و خاک آلـود در فرورفته گـی صخـره خـود را قایـم 
زیـرا  بخـورد،  تکانـی  کوچک تریـن  نمی توانسـت  و  بـود  کـرده 
دشـمنان تمـام موقعیت هـای اطـراف او را بـه رگبـار بسـته بودنـد 
و اگـر از فرورفته گـی صخـره بیـرون می شـد، بـدون شـک هـدف 
گلوله هـای آنـان قـرار می گرفـت. مدتـی بدیـن منـوال گذشـت و 
باالخـره چریـک تصمیـم گرفـت کـه از موقعیت خود بیرون شـود 
تـا گلولـۀ سـینه اش را بشـکافد و بـه پرتـگاه عمیـق پرتـش کند تا 
زنـده بـه دسـت دژخیمـان نیفتد. تا خواسـت خـود را تـکان بدهد 
کـه ناگهـان روشـنایی سـرخ رنگ و زودگـذری، تاریکـی ضخیـم 
شـب را شـگافت و لحظـۀ پـس از آن، صدای شـلیک تفنگی آشـنا 
در میـان غوغـای تفنگ هـای دشـمنان بـه گوشـش رسـید؛ تـق ُدم، 
بـاز روشـنایی سـرخ رنگ زودگـذر و یـک شـلیک دیگر؛ تـق ُدم و 

می  یـاد آورد کـه سـو بـه  و چهارمـی و پنجمـی... 
زمانـی پـدرش تفنگـی داشـت کـه وقتـی 
تـق  همیـن  می کـرد، صدایـش  شـلیک 
ُدم بـود. پـدرش برایـش قصـه کـرده 
بـرای  آمرصاحـب  کـه  زمانـی  بـود 
نخسـتین بار بـه منظـور بیـرون کردِن 
دره  وارد  متجـاوزان  و  بیگانـه گان 
شـد بـود، از همین گونـه تفنـگ 
اسـتفاده می کرد و بـرای همین 
بـود که ایـن تفنگ ها بـه  تق 
ُدم مشـهور گردیـده بودنـد.

پـس از این که حـدود ده گلوله 
ُدم شـلیک گردیـد،  تـق  تفنـگ  از 
سـروصدای دشـمنان کمتـر و کمتر شـد 
و جـوان احسـاس کـرد کـه آنـان 
نزدیکـی اش  از 

دورتـر 

جانـب شـدند بـا آهسـته گی آغاز بـه حرکت  بـه 
هـر دیگـِر صخـره کـرد، امـا تفنـگ تـق ُدم  هم چنـان 

چنـد دقیقـه بعـد صـدا می کـرد و بـا هـر شـلیکش، فریـاد یکی از 
سـربازان دشـمن بـاال می شـد کـه گلولـه بدنـش را سـوراخ کـرده 
باریـک راه  از  بـود. چریـک خسـته و خواب آلـود پـس از عبـور 
صخره، کوشـش کرد تا کسـی را که در این سـیاهی شـب توانسـته 
بـود بـا هدف گیـری دقیق دشـمنان را از پـا در آورد و به او فرصت 
بدهـد کـه از صخـره عبـور کند، پیـدا کند، امـا هرچـی در تاریکی 
جسـت وجو کـرد، موفـق نشـد و از تـرس این کـه مبـادا دشـمنان 
بـه موقعیتـش پـی ببرنـد، صـدا نکـرد. بـا خود فکـر کرد که شـاید 
کسـی از مبـارزان در این کوه ها سـنگر داشـته اسـت و بـه کمکش 

است. شـتافته 
چریـک اینـک آرام آرام بـه طـرف پاییـن دره روان بـود. پـس از 
این کـه کامـًا در پاییـن کـوه رسـید، متوجه شـد کـه در ایـن پایین 

آفتـاب طلوع کرده و روشـنایی روز همه جا را روشـن کرده اسـت. 
اندکـی دورتر مسـجدی را دید کـه در کنار دریاچـۀ کوچکی اعمار 
شـده بـود و متوجه شـد کـه مـردی در دریاچه وضـو می کند. خود 
را بـه عجلـه بـه نزدیکـی مسـجد رسـانید و شـروع کـرد بـه وضو 
گرفتـن. چـون وقـت نمـاز فجـر بـود، آن مـرد کـه وضو کـردن را 
تمـام کـرده بود؛ بـرای ادای نماز داخل مسـجد گردیـده بود. جوان 
پـس از اتمـام وضـو همیـن که داخل مسـجد شـد، دید کـه مردی 
بـا قامـت رسـا در حالـی کـه لبـاس نظامـی و کاه پکـول برسـر 
دارد، در محراب مسـجد ایسـتاده اسـت و همین کـه فهمید چریک 
داخـل مسـجد شـده اسـت، بـدون این کـه رویـش را بـه طـرف او 
بگردانـد، برایـش گفـت: »جـان بیـادر قامت بگـو که نمـاز صبح را 
ادا کنیـم.« چریـک پـس از گفتـن قامت و نیـِت نماز؛ نمـاز فجر را 
بـه امامـت آن مـرد ادا کرد. در جریـان ادای نمـاز، چریک همه چیز 
را فرامـوش کـرد؛ نبـرد شـب هنگام بـا دژخیمان و سـگاِن وحشـی 
آنـان را، درد هـای مفاصـل و دسـت و پـای خـود را کـه روز ها بود 
نیاسـوده بودنـد، تشـویش نبرد هـای بعدی و غـم جانگـدازِ رفقای 
شـهید شـده؛ همه را فراموش کرده بود و سـراپا گوش شـده برای 
شـنیدن آیـات مصحـف شـریف که آن مـرد بـه زیبایـی در جریان 
نمـاز قرائـت می کـرد. چریـِک خسـته پس از ختـم نمـاز حینی که 
سـام مـی داد، متوجـه گردید که تفنگـی از همان جنـِس تفنگ های 
تـق ُدم در کنـار دیـوار مسـجد گذاشـته شـده اسـت، با خـود فکر 
کـرد کسـی که شـب بـه کمـک او شـتافته بـود، حتمـًا همیـن مرد 

اسـت و می خواسـت پـس از ختـم نمـاز از او در مـورد نبرد شـب 
بپرسد.

هنـوز بـا ایـن افکار مشـغول بود که صـدای امـام بلند شـد: إنَّ اهللَ 
َو َمائَِکتَـُه یَُصلُّـوَن َعَلـی النَّبِـیِّ یـا أَیَُّهـا الَّذیَن آَمنُـوا َصلُّـوا َعَلیِْه َو 
َسـلُِّموا تَْسـلیما. چریـک در حالـی که سـر خـود را پاییـن انداخته 
بـود، بـر پیامبـر گرامـی اسـام و اصحـاب و اهـل بیتـش درود 

می فرسـتاد.
امـام دعـا را ختم کـرد و رو به چریـک نموده گفت: »مانده نباشـی 

جان بیادر، حتمًا خسـته و گرسـنه هسـتی«؟ چریـک در حالی 
کـه می خواسـت بـه امـام سـام بدهـد، ناگهـان متوجـه گردید که 
آمرصاحـب -کسـی کـه او داسـتان جنگ هـا و شـجاعت هایش را 
پـدرش برایـش قصـه کـرده بـود- در برابـرش قـرار دارد. بـا خود 
فکـر کـرد کـه آمرصاحب سـال ها قبل شـهید شـده اسـت، چگونه 
امـکان دارد کـه اینـک در ایـن مـکان دور  افتاده، اما سـخت گوارا 
و دل پذیـر زنده باشـد؟ لحظۀ نگذشـته بود که پـردۀ ضخیم دروازۀ 
مسـجد بـه کنار زده شـد و چوپانی پیـر در حالی کـه دو قرص نان 

شـیر با خود داشـت، وارد شـد جویـن گـرم و مقداری 
دیـدم و پس از عرض سـام  »آمرصاحـب  گفـت: 
مهمـان دارید، بـرای همین کـه امـروز صبح 

دو  تـا نـان و مقـداری شـیر امـروز 
آمرصاحـب برای تـان  آوردم.« 

بـا خنـده از چوپان 
پیـر تشـکر کرد 

چریـک کـرده گفـت: و رو بـه 
کاکا  بـرای »ایـن  روز  هـر  چوپـان 

خداونـد اجـرش بدهـد.« بعـد مـن شـیر و نـان مـی آورد، 
سـفره را گسـترد و یـک پیالـه شـیر گـرم و مطبـوع بـرای چریـک 

ریخـت. چریـِک خسـته کـه چندیـن روز را گرسـنه سـپری کـرده 
بـود، بـه آرامـی لقمه هـای بزرگ نـان جویـن را با جرعه های شـیر 
می خـورد و بـا هـر جرعـۀ شـیر، احسـاس قـوت و قدرت بیشـتر 
می کـرد. در جریـان خـوردن غـذا آمرصاحـب از چریـک جـوان 
در مـورد جنگ هـای اخیـر و نحـوۀ حمله هـای دشـمن و انـواع 
سـاح های کـه در حمله هـای خـود بـه کار می بردند، پرسـش های 
کـرد کـه چریـک جوان بـه دقت بـه آن پرسـش ها پاسـخ می گفت 
و آمرصاحـب برایـش توصیه هـا، هدایت هـا و مشـوره های الزم را 
می کـرد و تکتیک هـای مقابله بـا حمات دشـمن را توضیح می داد. 
چریـک جـوان غـرق صحبـت و گفت وگـو بـا آمرصاحـب بـود؛ 
گذشـت زمـان را کامـًا فرامـوش کرده بـود و ناگهـان آمرصاحب 
دسـتی برشـانۀ چریـک زد و برایـش گفـت: »جـان بیـادر، اگـر بـه 
همین گونـه قصـه کنـی، نمی توانـی خـود را بـه نـزد رفقایـت کـه 
منتظـرت هسـتند برسـانی. برخیـز و حرکـت کـن که روز بـه نیمه 
رسـیده و راه درازی در پیـش داری، بایـد تـا قبـل از ایـن تاریکـی 
دوبـاره همه جـا را فرابگیـرد، خـود را به نزد آنان رسـانیده باشـی.«
چریـک بـا این کـه نمی خواسـت از محضـر آمرصاحب دور شـود، 
امـا می دانسـت کـه باید خـود را زودتر به نـزد یاران خود برسـاند. 
از جـای خـود بلنـد شـد، آمرصاحب نیـز برخواسـت و او را تا دم 
دروازۀ مسـجد بدرقـه کـرد و آنگاه بـا دعای خیـری او را رخصت 
کـرد. چریـک چابـک و چـاالک ماننـد پلنـگان برفـی، کوه پایه های 
پامیـر از میـان درختـان و بته زار های اطراف مسـجد گذشـت و راه 

خـود را بـه جانب کـوه در پیش گرفـت. چریـک در کوره راهی که 
بـه قلـۀ کـوه می رفـت، روان بود و در مـورد ماقاتش با احمدشـاه 
مسـعود می اندیشـید؛ او کـه از پـدرش شـنیده بـود کـه آمرصاحب 
سـال ها قبـل شـهید شـده اسـت، نمی توانسـت بـاور کند کـه او را 
ماقـات کـرده اسـت، باالخـره بـا خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید که 
آمرصاحـب شـهید نشـده، بلکـه بـه خاطـر بی وفایـِی یـاران بـد و 
مکـر و حیلـۀ دشـمناِن مـکار، در ایـن گوشـه خلوت گزینـی کرده 
اسـت و ناخـودآگاه بند های از شـعر »شـهزادۀ شـهر سنگسـتان« بر 

زبانـش جاری شـدند:
یکی آواره مرد است این پریشان گرد

همان شهزادۀ از شهر خود رانده
نهاده سر به صحراها 

گذشته از جزیره ها و دریاها 
نبرده ره به جایی، خسته در کوه و کمر مانده

اگر نفرین، اگر افسون، اگر تقدیر، اگر شیطان 
بجای آوردم او را هان 

همان شهزادۀ بیچاره است او 
که شبی دزدان دریایی به شهرش حمله آوردند

بلی، دزدان دریایی و قوم جادوان و خیِل غوغایی 
به شهرش حمله آوردند 

و او مانند سردارِ دلیری نعره زد بر شهر 
دلیران من! ای شیران زنان! مردان! جوانان! کودکان! پیران!

و بسیاری دلیرانه سخن ها گفت، اما پاسخی نشنفت
اگر تقدیر نفرین کرد یا شیطان فسون، هر دست یا دستان 

صدایی بر نیامد از سری 
زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند 

از این جا نام او شد شهریارِ شهِر سنگستان
چریـک بـا زمزمـۀ ایـن شـعر هم چنـان بـه جانـب قلـۀ کـوه کـه 
درون  در  او  بـود.  روان  می خراشـید،  را  آسـمان  سـینۀ  تیغـه اش 
خویـش شـور عظیمـی را بـرای مبـارزه و نبـرد حـس می کـرد، بـا 
خـود گفـت: وقتـی دوبـاره با یـاران خود برگشـتم، بـا آمرصاحب 
یکجـا می رویـم بـه جانـب دره و کافی اسـت کـه مـردم بفهمند او 
زنـده اسـت، دیگر همـه کار روبه راه می شـود. با خـود گفت: مردم 
منتظـر برگشـت او هسـتند و هـرگاه برگـردد، دیگـر هیـچ قدرتـی 
در زمیـن نمی توانـد جلـو مـا را بگیـرد؛ آزادی بـا برگشـت او بـه 
سـرزمین ما برخواهد گشـت. برگشـت او سـنگ ها را جان خواهد 
داد و آنـان را بـرای نبـرد آزادی بسـیج خواهد کرد. بـا خود گفت: 
او نـه شـهزادۀ شـهر سنگسـتان اسـت کـه مردم سـنگ شـده اش را 
نتوانـد دوبـاره جـان ببخشـد؛ او شـهریار کشـور آزادی اسـت کـه 

نفس هـای پاکـش مرده هـای بـی روح را نیـز جـان می بخشـد.
پاسـی از شـب گذشـته بـود کـه چریـک بـه بلندتریـن قلـۀ کـوه 
رسـید، از فـراز قلـۀ بلنـد کـوه در دور دسـت ها روشـنایی آتشـی 
را دیـد، بـا شـتاب جانـب روشـنایی روانـه گردیـد، وقتـی نزدیک 
رسـید، دیـد کـه حـدود بیسـت مـرد در لباس هـای نظامـی و بـا 
کاه هـای پکول سـراپا مسـلح در کنار شـعله های آتش نشسـته اند 
و یکـی از آنـان بـرای دیگران داسـتان نبـرد کاوۀ آهنگـر با ضحاک 
مـاردوش را از شـاهنامۀ فردوسـی می خوانـد. وقتـی آنـان متوجـه 
آمدن چریک شـدند، از جا های خود برخواسـتند و از او پرسـیدند 

کـه کی سـت و این جـا چـی می کنـد؟ 
چریـک پاسـخ داد: مـن بـه دنبال یارانـم آمـده ام که برای مـن نامه 
نوشـته بودنـد. یکـی از مـردان کـه پخته سـال تر از دیگـران به نظر 
می رسـید گفـت: آیـا تـو فرمانـده دره هسـتی؟  چریک پاسـخ داد: 

 . بلی
مـردان همـه بـه او خـوش آمـد گفتنـد و او را در کنـار آتـش کنار 
خـود نشـاندند و از حـال و احوالـش پرسـان کردنـد. چریک همه 
وقایـع را بـا ذکـر جزئیـات برای شـان قصـه کـرد، امـا از ماقاتش 
بـا آمرصاحـب هیـچ نگفـت. او می خواسـت در برگشـت وقتـی 
بـه نـزد آمرصاحـب رسـیدند، یارانـش را غافل گیـر کنـد. مـردان 
مسـلح وقتـی شـنیدند کـه همـه افـراد فرمانده شـان شـهید شـده 
اسـت، فاتحـۀ بـرای شـهدا خواندنـد و همـه تصمیـم گرفتنـد کـه 
بـه جانـب دره بـرای نبـرد آزادی حرکت کننـد. لحظاتـی بعد آنان 
آتـش را خامـوش کردنـد و خـود بـا فرمانده شـان بـه جانـب دره 

افتادند. راه  بـه 
هنـوز نمـاز فجر نشـده بـود که آنان به کنار مسـجدی کـه روز قبل 
چریـک جـوان در آنجا آمرصاحـب را ماقات کرده بود، رسـیدند. 
فرمانـده از یـاران خود خواسـت تا در آب دریاچه وضـو بگیرند و 
همـه آمـادۀ ادای نماز شـوند. او خـود قبل از دیگـران وضو گرفت 
و داخل مسـجد شـد تا زودتـر از دیگـران آمرصاحـب را ببیند، اما 
وقتـی داخـل مسـجد شـد، دیـد کـه در آن جـا کسـی نیسـت، فقط 
تفنـگ قدیمـی بـر دیـوار مسـجد آویختـه اسـت، تفنگی که شـاید 
صـد سـال شـده بود کسـی بـه آن دسـتی نزده بـود. به ناچـار خود 
در برابـر محـراب قـرار گرفـت و نماز یـاران را امامت کـرد، اما در 
دلـش شـور دیگـری بـود؛ شـور و بی تابی ماقـات بـا آمرصاحب. 
وقتـی نمـاز تمـام شـد، همه از مسـجد بیرون شـدند، او نیـز بیرون 
شـد و بـه ایـن فکر بـود که شـاید آمرصاحـب جایی رفته اسـت و 
احتمـاالً تـا ختـم روز بـر می گـردد کـه ناگهان چوپـان پیـر را دید 
کـه بیسـت و یک دانـه نان جوین و مقداری شـیر برای شـان آورده 
اسـت. چوپـان رو بـه فرمانـده کرد و گفـت: دیدم کـه از راه دوری 
آمدیـد، دانسـتم کـه حتمـًا گرسـنه هسـتید، برای تـان مقـداری نان 

آورده ام. و شیر 
فرمانـده بـا اظهار سـپاس از چوپان پیر، می خواسـت از او در مورد 
آمرصاحـب بپرسـد کـه چوپان این آیـۀ مصحف شـریف را قرائت 
ِ أَمواتًـاۚ  بَـل أَحیـاٌء  کـرد: َوال تَحَسـبَنَّ الَّذیـنَ ُقتِلـوا فـي َسـبیِل اهللَّ
ِعنـَد َربِّهِـم یُرَزقـوَن. )ای پیامبـر!( هرگـز گمـان مبر کسـانی که در 
راه خـدا کشـته شـدند، مـرده گان انـد! بلکـه آنـان زنده انـد، و نزد 

پروردگارشـان روزی داده می شـوند.
و راه خـود گرفـت و رفـت. فرمانده بـا یاران خود تمـام آن روز و 
شـب را راه پیمودنـد و آنـگاه کـه صبـح تـازه دمیـده بود، بـر فراز 
بلندتریـن قلـۀ هندوکش قرار داشـتند. آنـان خورشـید را می دیدند 
کـه از فـراز شـانه های هندوکـش بـر سـرزمین آبایی شـان نـور و 
روشـنایی پخـش می کـرد و اینان خـود را برای نبرد های سـهمگین 
بـه منظـور رهایی سـرزمین مـادری از زیر یـوغ اسـارت دژخیمان 

سـیاه روی و اهریمنـان زردمـوی آمـاده می کردند.

كاوه آهنگر

ACKU



از  اســت  بلنــدی  منظومــۀ  »مســعودنامه« 
ــاه  ــهید احمدش ــادت های ش ــا و رش قهرمان ه
مســعود کــه اســتاد مومــن قناعــت از شــاعران 

ــت. ــروده اس ــتان س ــام آور تاجیکس ن
ــدای  ــی »ص ــۀ ادب ــدا مجل ــه را ابت ــن منظوم ای
ــه برگــردان آن از خــط  ــرده ک شــرق« نشــر ک
کیومــرث  توســط  فارســی  بــه  ســریلیک 

آریان فــر انجــام شــده اســت.
ایــن منظومــه را واحــد انتشــارات بنیــاد شــهید 
ــه  ــرگ ب ــزار نســخه و ٣٥ ب مســعود در  دو ه
ســال ١٣86 خورشــیدی چــاپ کــرده اســت.

ــن  ــت ای ــای نخس ــت در برگ ه ــتاد قناع اس
مجموعــه نوشــته اســت: ایــن حماســه هفــت 
نامــۀ ســر بــه مهــر، رازهــای باطنــی احمدشــاه 
ــاند. در دورۀ  ــده می رس ــه خوانن ــعود را ب مس
نبــرد او، دوران جهــاد و مقاومــت، شــخصیت 
ــت.  ــده اس ــف ش ــف و تحری ــه تعری او دوگان
مــن کوشــیده ام جنبه هــای انســانی و قهرمانــی 
او را شــاعرانه جلــوه دهــم. ایــن اثــر انگاره یــی 
اســت از چهــرۀ ناتکــرار رســتمانه، عارفانــه و 

عاشــقانۀ مســعود. او قهرمــان مرکــزی داســتان، 
ســیمای بدیعــی و آرمانــی اســت.

مومــن قناعــت در ســال ١٣١٤ خورشــیدی 
در ناحیــه دروازتاجیکســتان بــه دنیــا آمــد. در 
ســال ١9٥6 در رشــتٔه زبــان و ادبیــات فارســی 
ــل  ــتان فارغ التحصی ــی تاجیکس ــگاه مل از دانش
عضویــت  بــه  ســال  همــان  در  و  شــد 
ــام  ــس از اتم ــد. پ ــه نویســنده گان درآم اتحادی
تحصیــات در مجلــٔه »صــدای شــرق« مشــغول 
بــه کار و پــس از مدتــی ســردبیر ایــن نشــریه 
شــد. نخســتین دفتــر شــعر او بــا نــام »شــراره« 

ــید. ــه چــاپ رس ــال ١960 ب در س
پــس از »شــراره«، مومــن قناعــت ده هــا دفتــر 
ــز منتشــر  ــر نی ــتان حماســی دیگ ــعر و داس ش
ــارت  ــا عب ــهورترین آنه ــی مش ــه برخ ــرد ک ک
ــد از: »تاجیکســتان – اســم مــن«، »ســروش  ان
اســتالین گــراد«، »حماســه داد« و »مســعود 
نامــه«. داســتان»گهواره ســینا«ی او کــه در ســال 
ــرای  ــی را ب ــزٔه رودک ــد جای ــته ش ١978 نوش

ــان آورد.]١[]2[ ــه ارمغ ــنده اش ب نویس

مــرگ  از  پــس   ١977 ســال  در  قناعــت 
ــه  ــت اتحادی ــس وق ــون زاده، ریی ــرزا تورس می
نویســنده گان، ســمت ریاســت آن را بــه دســت 
آورد و تــا زمــان فروپاشــی شــوروی عهــده دار 
ایــن ســمت بــود. او مدتــی نیــز مدیــر مجلــٔه 
»شــرق ســرخ«، یکــی از معتبرتریــن نشــریات 
ــا ١992  ــال ١99١ ت ــود. از س ــتان، ب تاجیکس
ــی را در  ــراث ادب ــتیتوی می ــت انس ــز ریاس نی

ــت. ــده داش ــوم را برعه ــتان عل فرهنگس
ــتاد  ــعری از اس ــل ش ــا نق ــه را ب ــن شناس ای
ــه  ــعود ب ــاه مس ــهید احمدش ــرای ش ــت ب قناع

می بــرم. پایــان 
که مسعود زاده است چرخ برینش

چه شک در نبرد زمان و زمینش
که مسعود زاده است چرخ برینش

جهاد ورا، هر کسی کم ببیند
که در برج سیمرغ باشد کمینش

عجب خیره سرها، عجب بی بصرها
ندیدند نور نبی در جبینش

به نیک آفریدی ورا ای خداوند

چرا کینه کاری یسار و یمینش؟
اگر رستم دیگری آفریدی

نکردی سواره به رخش و به زینش
مگر رخش او می رود ز آسمان ها

که آید گهی شیحه های مهینش
به رحم آفریدی ورا همچو سهراب

چرا آفریدی پدر را به کینش؟

چی روحی ست در پیکر خود نغنجد
نه آبی، که آرند در آبگینش

وطن بود عمری شعار جهادش
که بادا بقادار دنیا و دینش
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د مســـعو
مـــه نــا

وزیــر خارجــه بنگادیــش اظهــار کــرد: در دو هفتــه گذشــته و بــا 
ــر ٣00 هــزار  ــغ ب تشــدید دور جدیــد خشــونت ها در میانمــار بال
مســلمان اقلیــت روهینجــا از ایــن خشــونت ها فــرار کــرده و وارد 

ــز کشــته شــده اند. ــن نی خــاک بنگادیــش شــده اند و ٣000 ت
ــش روز  ــور خارجــه بنگادی ــر ام ــی، وزی ابوالحســن محمــود عل

ــونت ها  ــد خش ــن دوره جدی ــت: در ای ــنبه گف یکش
ایالــت  در  اقلیت هــای مســلمان روهینجــا  علیــه 
راخیــن دســت کــم ٣000 تــن از اعضــای ایــن اقلیــت 

کشــته شــده اند.
بــا  گفت وگــو  در  بنگادیــش  خارجــه  وزیــر 
ــتادگان  ــه فرس ــی ب ــد از دادن گزارش ــات بع مطبوع
کشــورهای غربــی و عربــی و نماینــدگان آژانس هــای 
تاشــهای  دربــاره  داکا  شــهر  در  ملــل  ســازمان 
کشــورش بــرای رســیدگی بــه آوارگان روهینجــا 
ــر  ــغ ب ــار( بال ــای میانم ــا )نیروه ــت: آنه ــار داش اظه
ویــران  را  خانه هایشــان  و  کشــته  را  نفــر   ٣000

نــد. کرده ا
وزیــر خارجــه بنگادیــش گفــت: جامعــه بین المللــی 
خشــونت ها در راخیــن را بــه عنــوان نسل کشــی 
توصیــف کــرده و مــا نیــز ایــن گونــه فکــر می کنیــم.
بــه گفتــه ابوالحســن محمــود علــی در دو هفتــه 
گذشــته ٣00 هــزار آواره روهینجایــی وارد بنگادیــش 
شــده اند در حالیکــه ٤000 تــن از آنهــا در حیــن 

ــدند. ــش ش ــی، وارد بنگادی ــای امنیت ــکنجه نیروه ــرار از ش ف
ــه فرســتادگان گفــت: کشــورش  ایــن وزیــر دولــت بنگادیــش ب
پذیــرای ٤00 هــزار آواره روهینجــا در ســه دهــه گذشــته بــوده و 
مــوج اخیــر نیــز ســبب شــد کــه اکنــون ایــن تعــداد بــه 700 هــزار 

نفــر برســد کــه چالــش بزرگــی را متوجــه داکا می کنــد.
ــار  ــان در کن ــروز کل جه ــت: ام ــش گف ــه بنگادی ــر خارج وزی

ــرای  ــود را ب ــل خ ــی تمای ــه بین الملل ــت و جامع ــش اس بنگادی
همــکاری بــا مــا در زمینــه مســایل سیاســی و انســانی اعــام کــرده 

اســت.
او گفــت: چنــد کشــور پیــش از ایــن اختصــاص اعتبــارات بیشــتر 
ــق  ــارات از طری ــن اعتب ــد و ای ــام کردن ــئله را اع ــن مس ــه ای ب

ــد. ــدا می کن ــاص پی ــل اختص ــازمان مل س
پاکسازی قومی در میانمار به راه افتاده است

زیــد رعــد الحســین، کمیســر عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل 
ــار  ــد« آشــکار میانم ــه »حمــات نظام من ــنبه آنچــه را ک روز دوش
علیــه اقلیــت مســلمان روهینجــا خوانــد، محکــوم و تاکیــد کــرد 
ــار راه  ــت در میانم ــن اقلی ــه ای ــی« علی ــازی قوم ــک »پاکس ــه ی ک

ــاده اســت. افت
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه، زیــد 
رعــد الحســین، کمیســیونر عالــی حقــوق بشــر ســازمان 
ملــل گفــت: از آنجــا کــه دولــت میانمــار جلــوی هرگونــه 
دسترســی بازرســان حقــوق بشــر را می گیــرد، وضعیــت 
فعلــی را نمی تــوان بــه طــور کامــل ارزیابــی کــرد امــا بــه 
نظــر می رســد کــه تبدیــل بــه یــک مثــال بــارز پاکســازی 

قومــی بــرای کتابهــای درســی شــده اســت.
ــات اجــرا شــده در  رعــد الحســین اظهــار داشــت: عملی
میانمــار بــه روشــنی نامتناســب و بــدون اعتنــا بــه اصــول 

ــوده اســت. ــی ب ــن بین الملل اساســی قوانی
ــر  ــری تصاوی ــدد و یکس ــهای متع ــه داد: گزارش وی ادام
ماهــواره ای دریافــت کردیــم کــه نشــان مــی دهــد 
نیروهــای امنیتــی میانمــار و شــبه نظامیــان محلــی اقــدام 
ــد و  ــا می کنن ــوم روهینج ــتاهای ق ــش زدن روس ــه آت ب
گزارش هــای مــداوم دربــاره هشــدارهای فراقانونــی 
ــرار  ــان درحــال ف ــه ســمت غیرنظامی ــه شــلیک ب از جمل

ــود. ــی ش ــر م منتش
 رعــد الحســین همچنیــن تصریــح کــرد: مــن از دولــت میانمــار 
ــان  ــه فعلــی پای ــه ایــن عملیــات نظامــی بی رحمان مــی خواهــم ب
ــر را  ــوق بش ــض حق ــل نق ــه عوام ــودن هم ــخگو ب ــد و پاس ده
ــد شــدید و  ــن رون ــوی ای ــد و جل ــن کن ــاده تضمی ــاق افت ــه اتف ک

ــرد. ــوم روهینجــا را بگی ــه اعضــای ق ــض علی گســترده تبعی

کمیســیونر عالــی ســازمان حقــوق بشــر در عیــن حــال گفــت کــه 
گزارش هــای مربــوط بــه اقــدام مقامــات میانمــار در کاشــتن میــن 
ــت آوارگان  ــری از بازگش ــور جلوگی ــه منظ ــرزی ب ــی م در نواح

روهینجــا از بنگادیــش »شــوک آور« هســتند.
ــه  ــه گفت ــار ک ــی میانم ــات اصل ــارت مقام ــن از اظه وی همچنی
ــات  ــورت اثب ــا در ص ــونت ها تنه ــراری از خش ــد آوارگان ف بودن
ــاد  ــرد، انتق ــد ک ــدا خواهن ــت پی ــازه بازگش ــاری اج ــت میانم ملی

ــرد. ک
ــون  ــال ١962 تاکن ــه از س ــزد ک ــار گوش ــای میانم ــه مقام ه او ب
رونــد گرفتــن بســیاری از حقــوق اقلیــت روهینجــا از جملــه حــق 

ــد. ــرا می کردن ــا را اج ــهروندی آنه ش
او خاطــر نشــان کــرد: ایــن تعبیــر بیشــتر شــبیه یــک حقــه افــراد 
کلبــی مســلک اســت تــا اقــدام بــه انتقــال اجبــاری تعــداد فراوانــی 

از مــردم بــدون دادن امــکان بازگشــت بــه آنهــا کننــد.
ــود  ــوی وانم ــد جل ــار بای ــت میانم ــت: دول ــین گف ــد الحس رع
ــان را  ــان خانه هایش ــا خودش ــت روهینج ــه اقلی ــه اینک ــردن ب ک
ــرد. ــود مــی کننــد را بگی آتــش مــی زننــد و روستاهایشــان را ناب
ــه  ــادی ب ــیب زی ــت، آس ــل واقعی ــکار کام ــن ان ــزود: ای وی اف
ــت  ــد وق ــن چن ــا همی ــه ت ــار ک ــت میانم ــی دول ــگاه بین الملل جای

پیــش از حســن نیت گســترده آن نفــع می بــرد، خواهــد زد.
ــازه   ــل اج ــازمان مل ــه س ــا ب ــت ت ــار خواس ــات میانم او از مقام
دهنــد دربــاره وضعیــت در ایــن کشــور تحقیقــات انجــام دهنــد.

3000 روهینجایی کشته و 300 هزار فراری

حـاصل »پاک سـازی قومـی« در بـرما
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