بربهای مهربان
پیش سخن برای چاپ خنست
روی سخن درین «گفتارها» با طایفه یی است که به قول معروف « روی خنجر ،گل مرسل زده
اند» .چهره های خود را درپس نقاب «دموکراسی» جنگی امریکا پنهان داشته اند .بربهایی
که سال هاست درچهارسوی ما پرسه می زنند .ترس ،نام اصلی شان است؛ اما مترین مهزیستی
می کنند .پرده درچشمان شان و«تاپه» سیاه برقلب های شان افتاده است .درجایگاه
بانیان دزدی ونفاق ،با خدا وخلق به ستیزه اندرشده اند .به قول حضرت حافظ« ،چون
دورجهان یکسره برمنهج عدل است» ،عاقبت عربت آموز این طایفه که اطالق هیچ قوم ،زبان
ودین برکردارهای شان جایزنیست ،اینک پس ازسالیان دراز از انبوهۀ غبار وغلظت چهره
منودار می کند ...مشیت خداست که چنین می کند و این مأموریت به «زمان» حمول شده است.
حاال که من برای دردنامۀ پایان سال  ،0931دیباچه یی مرقوم می دارم ،بدان که سفید ،با
مششیر نرم بر وبی صدای زمان ،برسیاهی درحال غلبه کردن است.
حتوالت به سوی ما نزدیک می شوند.
آن چه درین دفرت اندوه وداد خواهید خواند ،واژه گان هراس ونا امنی درپس سیمای «برب»
های خوش خرام دوروپیش ماست .اجاره داران قلعه نشین اکنون فشرده تراز گذشته ،درپناه
«بادیگارد» ها خمفی شده اند .باخت بزرگ ،دیگرامان منی دهد؛ خود به «معضل» تبدیل شده
اند .سنگری برای سرتوپوشش معاصیان وجود ندارد .به نظرمی آید این هم کافی نیست .چیزی
عمیق ترازبازتاب رسانه یی باخت ها ،باید درزندگی اتفاق بیفتد...که می افتد.
درچهارچوب های «اقوام» و«تنظیم ها» راه باروری حضوروتولید اندیشه از سوی جوانان را
سد شده اند .برای «ماندن» ،به یاری دوزخیان استخباراتی منطقه ،برای جوانان ،چاه
تعصب وکوته نگری حفرمی کنند و شبانگاهان درسوراخ های «مصلحت» و«معامله» می خزند.
درمهه جا ،فضای تنفس اندیشه ومنایش ارادۀ جوانان را آلوده کرده اند .جنگ قدرت ،اکنون
به هراس هولناک برای حفظ «قدرت فردی» تغییرچهره داده است .آنانی که دیریست
درخلوتکده های شیشه یی خویش گمان برده اند که با توهم می شود خوشبخت بود،
باردیگردرجنجال های زرگری ومنایشی ،ازامجاع مردم برای مقابله با «خطر» سخن می گویند.
اینانی که خود به خطراصلی دراردوگاه اجتماعی وسیاسی مبدل شده اند ،چالش های بزرگ
امروز را با تدابیرملوک الطوایفی وتنظیمی می خواهند مهار کنند.
در سلسله گفتارهای کتاب حاضر ،برآمن که باید با خطرداخلی وانسداد سرطانی «حمافظه
کاران» درمیان اقوام ومجاعت های سیاسی تصفیۀ حساب صورت گیرد .تاکید دارم اگرباشگاهی
درموزیم برای حمافظه کاران ازکارافتاده ،میسرباشد ،شکرخدا را به جا آورند .احتمال
ً فراتر ازمغز
می رود موزیم تاریخ از پذیرش دسته هایی که مساحت سفردماغی شان هنایتا
تا معده های شان نبوده است ،حاشا کنان فریاد «عدالت» سردهد .آن که درکمال نگون
خبتی ،پنداشته است که مهای سعادت را به هبای عذاب الیزال مردم برای خود گیرآورده ،چیزی
باالتر از واپسین بازماندۀ تاریخ زده های «خوش لبخند» خنواهند بود که شاید درین
دنیای آشوب کار ،یک درصد هزاران شان هم ازصدمات ذاللت روحی ووجدانی ،جان به سالمت
نربند .این مجاعت حمکوم است برمنوال معمول ،بقیۀ عمرخویش را درلب خوانی دروغ هایی
سپری کنند تا بیشرت ازمهیش ،مغضوب خدا وخالیق شوند.
درنقب زنی های پژوهشی درسال های اخیر ،دهن دریده های خنجرهنانی چند ،دم راه من
قرارگرفتند که مشاردانه درشت های شان کمرتاز انگشتان دو دست است .من برای رومنایی از
گوشه های قاچاق شدۀ حقایق زندگی درافغانستان ،تالش خمتصری از روی نیاز به تالش بندگی

اجنام دادم که با کمین مرگبار یک عقوبتی صادرشده از دوزخ ،روبه رو شدم .البته باکی
ندارم .به قول موالنا ،ای برادرتومهه اندیشه ای ،مابقی چون استخوان وریشه ای.
احساس صادقانه یی دارم که افغانستان به این جان ناقابل من نیاز دارد .این جان
سوخته ،حق دارد خانۀ مشرتک یک ملت دردمند را با دلی سرشاراز امید ،روزی روزگاری،
آباد ببیند .من مسافرآهن دل این سیروسلوکم .دفرتهای سخن را مرحله به مرحله به روی
مشا خواهم گشود.

رزاق مأمون -دهلی
من درد دررگامن
حسرت دراستخوامن
چیزی شبیه آتش درجامن فتاد
تا قطره ای به تافته گی خورشید
ازدوچشمامن بیرون تراود
ای کاش می توانستم من
خون رگامن راقطره قطره بگریم تا باورم کنند
تا ببینند وباورکنند
حقیقت

طوفان درومن را

(امحدشاملو)

گفتار یکم
ملت اعتماد دولت را از دست داده است
ِ مضاعف
و آن را تنها با کار
دوباره به دست خواهد آورد.
آیا ساده تر نبود که دولت
ملت را منحل میکرد
و ملت دیگری برای خود برمیگزید؟
(برتولت برشت)

من که می بینم ،سراسیمه گی های مردم اشکال متفاوت دارد؛ هرچند مضمونش یکی است.
کابل پرجنب وجوش ،ولی مضطرب وبی اعتماد است .ذهن هیچ کس درهیچ ایستگاهی توقف
وآرامش ندارد .دست مردم به یک جای ثابت بند نیست .چقدر این مردم عوض شده اند .هیچ
مشکلی به غیر از سایۀ ناگوار یک آینده یی خالی ازاعتماد نیست .مهه دریک دوراهی گیر
ً خمرجی برای
افتاده اند .کسی قادر به تعریف وضع جاری وآینده نیست .روشنفکران که اصال
وضع جاری را منی بینند .نوعی طمع خام مهه را در بر گرفته است .خودم ،گاه مهه چیز را
درتغییرقهقرایی می بینم و گاه احساس می کنم زمان ایستاده است .کتاب جدید من (
ردپای فرعون) درد سر ساز شده است.
شام دوم قوس 0933
یک وقتی مذاکره با طالبان به مثابۀ سنگ زدن به درکعبه بود .حاال گپ به جایی کشیده
است که رسانه ها گاهی از حضور مستقیم ایاالت متحده درگفت وگو با طالبان سخن می
رانند .این شاید به خاطری است که هیچ چیزی را منی شود ضمانت کرد .ترس اکثرمردم این
است که حکومت مهه دست آورد های نیم بند اما غنیمت را درطبق معامله با طالبان قرار
ندهد.
ً اتفاقات ناگوار خیلی به راحتی روی می دهند .زشت ترین رویداد
درین کشور مهه چیزخصوصا
ها گاه آن قدر حتمیل وتکرار می شوند که به لبخند های بی مزۀ قراردادی بدل شده و
مدتی بعد احساس می کنی که زشتی هایش کمرنگ شده است .به راستی که :خو پذیر است نفس
انسانی.
چهارم قوس -چای خانۀ مقابل ساختمان والیت پنجشیر
هوا چقدر پاک وسخاومتند است!
پنجشیر ،طبیعت زیبا تری به خود گرفته .به نظرم می رسد ازنظر تغییرات زندگی با خواص
بومی خود کم کم دارد خدا حافظی می کند .چهل سال پیش که درفصل «توت» ازکابل به
فروبل می آمدیم ،موترهای مسافربری انگشت مشار ،نالش کنان به سوی «میدان مرگا» پایین
می خزیدند و درین جا هیچ جبننده یی به چشم منی خورد .حاال آن میدانک خشک و سوزان،
گاهوارۀ پرتپش اداره ومدیریت «والیت» شده است .هر کجا می نگرم ،شگفتی های معرفی
ناشده را می بینم .درۀ پنجشیردرزمانه های نه چندان قدیم ،پناهگاه گردن کشان سیاسی
ومفرورین نظام ها هم بوده است .پنجشیر درعین حالی که سپربزرگی دربرابر هتاجم است،
دامگاه فریبنده یی نیز هست.
درسراسرافغانستان ازین جنس جغرافیا کم نیست؛ اما چرا پنجشیر به حمور سیاست وبیداری
مبدل شد؟
پاسخ به این سوال ،یک کتاب کامل تواند بود .پنجشیر متأسفانه تعریف جدید خود را مهپا
با جنگ ها وتقابل ها مهچون کوله بار ناخواسته بردوش می کشد .توضیح ابعاد ارزشی مردم
من ،چند بعدی است .هنوز هم احساس می کنم که می خواهند درهبره گیری های سیاسی ،از
پنجشیر استفاده کنند .گروهی هم سعی دارند نفس تازه نکند ودر گرو «اشخاص» باقی
مباند .درچند باری که این جا آمدم ،حترکات مشکوکی ازنفوذی های «مدارس» پاکستانی وآننت
های اطالعاتی ایرانی را می بینم که برای «روزمبادا» برنامه ریزی می کنند.
پنجشیرازنظر اسرتاتیژیک ،شاهراه موازی با «سالنگ» است با سینه تنگی وپیچ وخم های
مضاف که نفس می گیرد اما قدرت اراده عطا می کند .مهین حاال چند تن از جوان های تازه
آمده ازکابل با بسنت درهای موترشان وارد چایخانه شدند .راستش این چایخانه گک کوچک
کباب لذیذی می پزد .خدایا ...ذایقۀ کباب درین جا چقدر خوب است!
ً درکنار دریا یا جادۀ یک طرفۀ دره ،زباله
از دیدن برخی موارد جزئی دمل می گیرد .مثال
های شهری با بی پروایی پرت شده .پوش پالستیکی بسته های بسکویت ،قوطی های پالستیکی
نوشابه وخزعبالتی که چهرۀ یک درۀ طبیعی را با مظاهرمزخرف متاع بنجل شهری آلوده می

کند .روح سیاسی درتوده ها هنوز قدرمتند است و هرچند جنگجویان دیروزدر تاروپود روستا
ها بافت خورده اند؛ اما مثل این که رؤیا های شان را تسلیخ کرده اند« .غم درون»
وساکت به سوی آدم نگاه می کنند .مثل مهیشه زندگی درروستا را نسبت به شلوغی های
شهری ،مرجح می مشارند .درچند سال اخیرهرگاه از منطقۀ «زمانکور» به این سوی «دشتک»
رد می شوم ،کنارجاده ،الشۀ یک کانتینر کهنۀ زمان جنگ را می بینم که کج شده و رنگ
باخته است .اما از دور این مجله را با رنگ روی بدنه اش نوشته اند:
مسعود ،سوداگران آرمانت روی سیاه باد!
نارضایی مردم از بربهای حملی «قدرت» درپنجشیرخیلی ریشه دار است.
ششم قوس -مکروریان دوم
چسپیدن به مسایل کلی وقدیمی دربرخورد با پاکستان ،ازمجله موضوع «دیورند» حاال چیزی
باالتراز اشتباه سیاسی است .شاخ شکنی های تبلیغاتی ومیان هتی سردارداودخان درهبره
برداری ازمعضل «دیورند» ،تاوانش به کل ملت رسید .داود به قول معروف ،برای به دست
آوردن یک «بزالغر» درزورآزمایی لفظی برسر«دیورند» ،نه فقط «گاوفربه» زمان وفرصت های
امنیت وتوسعه درافغانستان را ازدست داد؛ بل خود وخاندانش را به قمار زد .حاال موضوع
فسانه شده است .من پنج سال درپاکستان زندگی کردم .یک روزهم شاهد نبودم که پشتون
های پاکستان ،پشتون های افغانستان را که خانۀ خود را به خاطرآن ها خراب کردند،
«سیال» بگیرند .درحیات امروز ،قوم تعیین کننده نیست ،موقعیت ومنافع حرف اول را می
زند.
مرده ریگ ادعا های دیرینۀ افغانستان نسبت به سرزمین های از دست رفته درآنسوی خط
«سیاسی» معلق موسوم به «دیورند» هنوز برای پاکستان احتمال زنده شدن یک هیوالی
زمستان زده را قوی نگهداشته است .افغانستان درسال های چهل درارتباط به رؤیای بازپس
گیری یا به کسب امتیازات منطقه یی – جتاری به هبانۀ حل وفصل منازعۀ دیورند ،دربرابر
پاکستان هیچ چیزی به دست نیاورد .درسی سال اخیر که پاکستان درافغانستان حضور جربی
وتلخ خود را مسجل کرده است ،چنگ زدن به ریسمان «دیورند» درهبرتین حالت می تواند اسب
هبانه گیر ووحشی مشکل داخلی را درافغانستان شالق بکوبد.
زمان متحول شده وخبش هایی ازمردم خواستارکشیدن حلقۀ «دیورند» از گردن کشور هستند.
ازنظرمن ،هبرتاست معضلۀ دیورند به حیث یک فشاردایم برپاکستان ،حل ناشده باقی مباند.
استدالل من این است :اگرده برابر«انصراف ازدیورند» به پاکستان امتیازداده شود؛ نگاه
آن کشوربه افغانستان تغییرمنی کند.
افغانستان کنونی فاقد انتظامات الزم به عنوان یک دولت توامنند است و با تکرار بی
حاصل پالیسی های گذشته ،قبل از مهه از سوی پاکستان درخانه خودش سیلی می خورد .مع
الوصف ،خطربرای پاکستان از آدرس افغانستان درکشمکش های ذات البینی حتت نام مسأله
«دیورند» برطرف نشده است واین «زخم خونین» ،پاکستان را به عنوان مالک عملی آنسوی
مناطق دیورند اذیت می کند .افغانستان فقط می تواند مزامحت ایجاد کند؛ با این حال
نباید فکر کرد که افغانستان درهبره گیری از نقطه ضعف پاکستان ،صدمه خنواهد دید.
پاکستان کین توز ،درپاسخ به دعوا های گذشته ،به برکت «دوران جنگ سرد» ورانش شوروی
به سوی جنوب ،فرصت های طالیی فراچنگ آورد که درجریان جنگ «جهانی» برسر افغانستان،
درکارزار تبدیل کردن مهسایه اش به یک ویرانۀ مهیب ،هیچ درنگ روا نداشت.

گفتار دوم
دهم قوس0931 -
سیدآقا فاضل سانچارکی گفت :مذاکره با طالب یک بازی است .هرکه سعی می کند خوب بازی
کند .اوراست می گوید .جای تعجب نیست که ناتو وایاالت متحده امریکا راضی شده اند
مناینده یی را از «شورای کویته» بپذیرند .به نظرم ،آن ها امید خود را نسبت به حکومت

آقای کرزی روز تا روز از دست می دهند .احساس می شود جامعۀ جهانی دنبال یک گزینۀ
سیاسی برای آینده افتاده است.
سران حکومت مایل اند پیشدستی کنند وقیزۀ طالبان را در دست خود گیرند .این ساده
لوحانه است .وحید مژده می گوید:
طالبان خیال دیگری درسر دارند که درخیال این آقایان خطورمنی کند .پرسیدم:
ً کوچکرتین معامله وسازشی امکان پذیر است؟ او گفت:
اساسا
طالب نه تنها هیچ تغییری نکرده ،بلکه شقی تر شده است .آن ها به خود باوری رسیده
اند وحاال جتربۀ جنگ یک تنه با ناتو وامریکا را دارند .تن به سازش منی دهند.
گفته می شود مولوی عبدالکبیر معاون خنست وزیر دردورۀ طالبان با رئیس مجهور کرزی
مالقات داشته است .وی کدام وزنه یی ندارد که طالبان امروزی از وی حرف شنوی داشته
باشند .طالبان نسل جدید ،دپلوماسی وهبره گیری از فن آوری های تبلیغاتی را آموخته
ً
اند حال آن که طالبان یک دهه قبل ،با عکس وفیلم وبازی با ابزارهای رسانه یی کامال
بیگانه بودند.
مولوی کبیر بعد از سقوط طالبان وقتی از راه کوه ها به پشاور رسید ،من درکویته
بودم .خربنگاران کویته گفتند که وی کوچ کشی کرده ودیگر امید خود را از دست داده
است .خربنگاران گفتند که اکثرطالبان پاکستان درکندز از دام رهایی یافته اند .من
البته خربداشتم که غند توپچی چرات مربوط قول اردوی سرحدی پاکستان درکندز مستقر بود.
ظهر -هوتل حاجی بابا -شهرنو
ازفشار آلودگی صوتی خسته وملول شدم .آمدم این جا .کتابچۀ دست نویس ها را درجیب
دارم.
اکثر فرماندهان نسل اول طالب از صف حماربه خارج ساخته شده اند .طالبان نسل نوبا هیچ
چیزی سازش خنواهند کرد .گره بندی روحیۀ عمومی به منظور ایجاد جاذبۀ طالبی ،یک
امرحساب شده معلوم می شود .طالب نیروی «پادشاه ساز» باقی خواهد ماند .کسی منی داند
آینده سیاسی افغانستان چه گونه طراحی می شود .اسرتاتیژی پیچیده یی درجریان است.
ازیک سو هتدید طالبان حفظ می شود؛ از سوی دیگر ،قدرت رزمی آن ها را روز تا روز
نابود می کنند .شاید به خاطر این است که پدیدۀ طالب ممکن است زود از کنرتول خارج
شود.
پاکستان تشریح وضعیت درافغانستان را به درستی آموخته است تا امریکایی ها را مسحور
کند.
گزارش هایی به گوش می رسد که ایرانی ها مهکاری خود را با سران حکومت درمورد این که
ما مشا را در امر نزدیکی وتفاهم با طالبان یاری می رسانیم ،اعالم داشته اند .بی
تردید ،ایرانی ها می دانند که امریکا وغرب درشطرنج منطقه ،به هیچ وجه حاضر نیستند
طالبان را دربست دردست پاکستان ببینند .نزدیکی طالب با حکومت افغانستان وایرانی ها
ً برای شان قابل حتمل نیست.
که اصال
شام – احساس تنهایی می کنم.
اخباررادیو دربارۀ مالبرادر سخن می گوید.
مالبرادر کم وبیش رفیق شخصی امحدولی کرزی است .مالغنی برادرطوری که می گویند نسبت به
آیندۀ طالبان بی باور شده بود .رئیس مجهور کرزی از پاکستان خیلی دخلور شده است .او
گفته است :پاکستان طالب را برای خود نگمیدارد .ولی کرزی آخرین «خان نشین» قندهار
درارگ کابل است.

گفتار سوم
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لطف سالوس جهان خوش لقمه ایست
کمرتش خور ،کان پر آتش لقمه ایست
آتشش پنهان و دودش آشکار
دود او ظاهر شود پایان کار
(موالنای بلخ)
تعجب می کنم که رئیس مجهور چرا درمورد امریکا واهداف «گنگ» ناتو با حلنی حتریک آمیز
سخن می گوید؟ درارگ یا درجمالس خصوصی با رهربان جهادی ومشاوران ( که چندان خصوصی هم
ً با اشاره به امریکا وناتو می گوید که باید از دست درازی های این ها
نیست) صریحا
جلوگیری شود .آیا این گونه سخنان ،برآیند طبیعی مغز خود رئیس مجهور است؟
من به این عقیده نیستم .رئیس مجهورافکار جمسم ندارد .وی دربدترین وحساس ترین شرایط
تاریخی دریک مقام پرفشار قرار گرفت که تا حد زیادی نیروی فکری خود را از دست داده
است .ایشان خیلی خوش نیت وفداکار است اما کم کم دارد به نام حفظ «موازنه» بین
تنظیم ها درداخل وحفظ تعادل درسطح منطقه ،تعادل سیاسی کل کشور را به خطر می
اندازد .سفیرایران گاه گاه پیش چشم اطرافیان رئیس مجهور ،به امروهنی «دوستانه» می
ً مؤثق به من گفت که رئیس مجهور باری درحمضر دکرتمالکی دستور داد
پردازد .یک منبع کامال
که کریم خرم – وزیراطالعات وفرهنگ -را خبواهید که از «اشتباه» خود برای «سفیرصاحب»
توضیحات بدهد.
ایشان به مارشال فهیم تصریح کرده که او را حتت فشار امریکا وانگلیس ،پس ازسه سال
اول سقوط طالبان ،از مقام معاونت اول وسپس از وزارت دفاع برکنار کرده بود وحاال
فهمیده است که نیت خارجی ها چه بوده و به اشتباه خود پی برده است .این شروع یک
حبران خطرناک است که عاقبتش بس تأسف بار خواهد بود .حکومت نسبت به امریکا به شدت
سوء ظن پیدا کرده است .جای شگفتی است .امریکا میل دارد دورۀ تیم کنونی خامته یابد و
یک حمور جدید برای افغانستان که با حافظۀ جنگی و برخورد های «تنظیمی» خدا حافظی
کند ،پروریده شود.
گویا رئیس مجهور به فهیم خان ودیگر سران جهادی گفته است که من آخرین رئیس مجهور
جهادی درافغانستان هستم .پای من ازقدرت بلغزد ،هیچ کس مصئونیت خنواهد داشت .دوسیه
ها به نام «عدالت انتقالی وجنگ ساالران» آماده است ومهه را نوبت به نوبت به دادگاه
می کشانند.
منظور رئیس مجهوراین بوده که رهربان جهادی ومهه فرماندهان راهی ندارند جز این که
کمرایشان را بسته کنند .رهربان جهادی هم حس نیرومندی درکشف بی مهری های امریکا
ویوناما دارند .امجاع برای حفظ قدرت رنگ طبیعی به خود گرفته است .مهه به
یکدیگراحتیاج دارند .مهه احساس می کنند که چیزی مشکوکی درجریان است .مهه به این صالح
رسیده اند -به هرقیمت -قدرت را برای مقابله با پالن های «تغییر» دردست خود متمرکز
کنند تا اگر«خدا خبواهد» دروقت ضرورت ،دست وپاچه نشوند .از حلاظ روانی مدت ها پیش
خود را مسلح کرده اند.
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ً دریک بانک کارمی کرد .او
ساعتی پیش یک پاکستانی «آشنا» را درشهرنو دیدم که ظاهرا
درپشاور رهنمای معامالت -خریدوفروش وکرایه دهی خانه -داشت .آدمی است هوشیار وسوخته
گو .دستیاری داشت به نام عزیز که بعد ازتسلط طالبان برپایتخت ،گریخته بود به
پشاور .عزیز ،شهروند کابل بود وبا صدای بلند دربارۀ این که پشاور جزء افغانستان
است ،سخن می گفت.
این پاکستانی ،فارسی شیرین صحبت می کند .باری درپاسخ به عزیز گفت:
تو یک کارگرغریب هستی و ازچنگ طالب فرارکردی .فکرکن اگر پشاورهم مال افغانستان می
بود ،حاال ازگیرطالب کجا می رفتی؟

حرف خومشزه وعربت آموزی بود .حرف آشنای پاکستانی را دوباره برایش یاد آورشدم .خیلی
خندید .این بارحرف جالب تری زد وگفت :چیزی را که مشا می گفتید ازما است؛ حاال ما می
گوییم که هنوز صاحب اصلی اش پیدا نشده! سابق ازانگلیس بود ،حاال مال امریکاست!
دعوای ملکیت کردن یک عادت قدیمی است.
هبرت است چای داغ را کناردستم بگذارم وبعد چند نکته یی درین باره درج یادداشت کنم:
ضرب املثل وطنی می گوید :اگر بیل زنی ،باغچه خودته بیل بزن.
درقضیۀ «پشتونستان» چرا باید جامعۀ جهانی از افغانستان محایت کند؟ جالب این است که
پشتون های پاکستان هم ازمهسویی با افغانستان بیزاراند .یک اجننیرپاکستانی به نام
یوسف مجال دردفرتبی بی سی با ما کارمی کرد .یک روزشهنوازجانبارمهکارخبش پشتو گفت که
پشاوروصوبه سرحد خبشی ازقلمرو افغانستان است .یوسف مجال خندید وگفت:
هروقت مشا مهین افغانستان فعلی را گل وگلزارساختید وثابت شد که لیاقت داشنت پشاور را
هم دارید ،آن وقت سرتان اعتماد می کنیم!
یوسف مجال گفت :مشا نه به دریا راه دارید ونه ثروتی دارید که ما را وسوسه کرده
وازپنجاب جدا کند .نان ومواد اولیۀ مشا هم ازمسیرخیرب تأمین می شود .انصاف این است
که مشا باید با ما یکی شوید!
استدالل پشتون های «پشتوخنوا» ظریف وهومشندانه است.
منازعه و کشمکش کنونی درمنطقه ،پس از سال  0111میالدی ،به معضل چند هویتی بدل شده
ً منی توان به رمسیت شناسی یا روی گردانی
وخیلی عمیق وپرهپنا است .برای حل حبران ،صرفا
افغانستان از ادعا های گذشته درمورد «پشتونستان» اتکا کرد .اکنون هستی پاکستان به
عنوان یک کشور درخطرقرار دارد و رهربان فعلی درجمادله با کابوس تغییراتی درهم شکننده
جغرافیایی وامنیتی ،برای جنات پاکستان تقال می کنند وهرآن چه درافغانستان روی می دهد
ازنظرآن ها حترکات دمشن ( چه ازجنس افغان وچه از نوع امریکایی وهندی آن) به حساب می
آید.
نزدیکی «اسرتاتیژیک» هند با افغانستان ،آرایش آزاردهنده یی را به ضرر پاکستان
درمنطقه شکل داده است .درتاریخ پاکستان هیچ گاه رهربان آن کشور این چنین نازایی خشم
را جتربه نکرده بودند .سیاست دانان پاکستان ازبرکت هزینه گذاری های امریکا ودرهم
شکستگی نظام درافغانستان ،به نگاه فاحتانه درمهسایگی خویش عادت کرده اند .اکنون ترک
عادت برای آنان بسیار دشوار است .درشرایطی که امریکا درجایگاه یک موقعیت قهاربا
اهداف مرموز درافغانستان پیاده شده است ،گره زنی اسرتاتیژیک سرنوشت افغانستان با
هند ،و درصورت شاخ شکنی با امریکا ،خطر حماصرۀ امنیتی پاکستان را باال برده است.
پاکستان اکنون سرگرم تئوری جدید جنات خویش است.
درزمان طالبان ،حتی شهروندان عادی پاکستان به خماطبان افغان خود به شوخی می گفتند:

مشا دعوای سرزمین ها تا «پل اتک» را دارید .ما خط مرز را تا «پل متک» توسعه داده
ایم.
نگاه امروزی به قضیه طوری است که پاکستان اکنون مانند گذشته دراضطراب معضل
«دیورند» به سرمنی برد؛ بل بیم ازآن دارد که با حضور امریکا وهند ومهچنان افغانستان
نوپا ودموکراتیک ،بدنۀ آنسوی مناطق دیورند درقلمرو پاکستان کنونی از دست نرود.
انقطاع نیمۀ سرزمین های دیورند ازجغرافیای کنونی پاکستان این خطر را دوبرابر می
کند که حبران ویرانگر ،سایرایاالت را به فکر جدایی و استقالل بیاندازد .ازآن جایی که
اتکای هستی پاکستان به نیروهای عصبی وافراطی است ،هرایالت می تواند بنیاد های
افراطیت خود را به سود جدایی واستقالل خویش به کار اندازد .نیروی هسته یی پاکستان
درین زمینه چندان بازدارنده خنواهد بود؛ اگر چنین می بود ،احتاد شوروی پیشین به پاره
های خمتلف قومی وارضی تقسیم منی شد.
ً در«عالقه» های قبایلی چه رویداد هایی پیش خواهند آمد ،هیچ
این که درپاکستان ،خصوصا
کسی حرف حساب را منی تواند برزبان بیاورد.
نفوذ هندوستان چیزی است که هرگز سیمای کابوسی وشوم خود را ازذهن مقامات اسالم آباد
پنهان خنواهد کرد .تا زمانی که پاکستان ،افغانستان وهند دریک زجنیرۀ حساس جغرافیایی
درکنار هم قراردارند ،نفوذ هندوستان مهانند رخنه زیرزمینی آی ،اس ،آی درحوزۀ کشمیر
و جنوب وشرق افغانستان زدودنی خنواهد بود .شاید درآینده اقتصادی ومنافع دوربرد
منطقه شرایطی پدید آید که کابوس های منطقه یی برای زنده ماندن ،با هم کنار بیایند
و از رؤیا های کج ومعوج قبلی با ایقان به واقعیت های درخشان وجدید فرار کنند.
افغانستان از هرحلاظ ،مهیشه میدان نفوذ هند وپاکستان بوده است .اکنون قدرمتندان سیاسی
درکابل درارتباط به مدیریت حبران ،این فرصت را دراختیار دارند تا از«خماصمت» هند
وپاکستان به سود خویش هبره بگیرند .تا کنون به دلیل ضعف ودرهم ریختگی افغانستان،
این مأمول حمقق نشده است اما با ادامۀ حضور قوی جامعه جهانی درافغانستان ،ازین چانس
می توان به راحتی استفاده کرد.
پاکستان مثل ایران وکشورهای آسیای میانه ،خواستار استقراریک «حکومت دوست»
درافغانستان است .هند نیز خواستارچنین حکومتی است .دیدگاه حمور آسیای میانه ،ایران
وهند درین خصوص با دیدگاه عملی پاکستان از ریشه تفاوت دارد .کشورهای دوروپیش حداقل
ترجیح می دهند که ازآدرس افغانستان خطرات امنیتی و جتاری متوجه آن ها نشود؛ اما
پاکستان با استفاده از راهکارهای ویرانگری وقهر ،سعی کرده است تا ساختوارۀ نظام
سیاسی درافغانستان را به شیوۀ خودش مهندسی کند .این مسأله بزرگرتین خطر ملی است که
افغانستان با آن رو به روست وزیان های آن کمرت از محله شوروی منی تواند ارزیابی شود.
ازمهین روست که سیاسیون نسل جدید افغانستان ،حضور قدرت های بزرگ جهان به خصوص

امریکا را درافغانستان ،یکی ازعوامل قوی بازدارنده در برابر متامیت خواهی های
استعماری پاکستان می دانند.
اگرقرارباشد این وضع به هدف توجیه حضور امریکا درمنطقه هم تعبیر شود ،باعث کنرتول
براعمال پاکستان می شود و درهرحالت به نفع افغانستان است.
ابزار کلیدی دردست پاکستان دوچیز است :طالبان مجع حزب اسالمی وهزاران مدارس تولید
عصبیت وترور .ابزار دومی ،موقعیت حساس جغرافیایی آن کشور است که درعین حال تا
میزان زیادی راه نان وتغذیۀ افغانستان را درکنرتول خود دارد .با این حال درطول
تاریخ پاکستان ،رهربان نظامی آن کشور ازناحیه افغانستان ،تا این حد زیرفشار نبوده
اند .علت آن ،حضورامریکا و کشیدن کمربند هند به دور پاکستان است که آن کشور را تا
آن جا درموقعیت رجنبار قرار داده است که می توان نشانه های یک حتول اسرتاتیژیک را
دردیدگاه سنتی نظامیان آن کشور نسبت به افغانستان انتظار داشت .احساس می شود که
برای پدیدآیی نگرش تازۀ اسرتاتیژیک درمغز صاحبان پاکستان ،راه دراز وپیچ وخم های
زیادی درپیش است .کتاب بستۀ اسرتاتیژی امریکا را از قبل منی توان خواند.
تازه شروع یک دورۀ تاریخی است .گرایش علنی پاکستان به سوی چین یکی ازنشانه های
چنین دوره تاریخی است.
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با این كه رو در روی هم سخن می گویند ،قلب شان فرسنگ ها از هم دور است.

(ضرب املثل چینی)

درین روز ها ترس از«حکومت موازی» بیشرت شده است .تعریف وضع چنان است که اعتماد میان
ارگ کابل وکاخ سفید واشنگنت ،دود شده است .درسیاست ،دوستی دایم ودمشنی دایم وجود
ندارد .این قولی صائب است .مگر فکرمنی کنم که اعتماد زایل شده ،دوباره اعاده شود.
ً پاسخ منفی داده است .حمافظه کاران سرگرم
رئیس مجهور ،به درخواست های امریکا عمال
اجرای آخرین پردۀ سناریوی قدرت هستند .جامعه جهانی مایل نبود آقای کرزی به خصوص
مارشال فهیم وآقای خلیلی ،خود را دوباره نامزد ریاست مجهوری کنند.
ظهورجمدد فهیم خان شیرازه های موجود را با خطرمواجه کرده است .احساسم این است که
تفاهم از میان رفته است وبعد ازین ،هرکس به راه خود خواهد رفت .نقطۀ اتکای دولت،
فقط ایران است .آیا برای مقابله با چالش های کالن مانند فشارجامعه بین املللی
وطالبان ،بی عدالتی وبه هم ریخته گی درسطح داخلی ،این چنین پشتوانه (ایران) که
خودش درمعرض هتاجم بسیارفراگیر از سوی جامعه بین املللی قراردارد ،بسنده خواهد بود؟
یک فرد نزدیک به مقامات دریک جملس عروسی به طور سربسته افاده داد:

رئیس مجهور به رهربان جهادی گفته اگر ما دست وپای خود را درطناب قانون ودموکراسی
وازین قبیل مسایل تبلیغاتی ببندیم ،قدرت از دست می رود وخارجی ها به جای احرتام به
مصلحت افغانستان به مصلحت خود شان کار می کنند.
معلوم می شود رئیس مجهور کرزی مصلحت افغانستان را با مصلحت های گروه های شامل حکومت
ً به این نتیجه رسیده باشد که مصلحت افغانستان،
یکی دانسته است .اگر ایشان واقعا
دادن امتیاز به چند تن ازسران گروه هایی است که هیچ دست آوردی برای ایجاد یک
افغانستان دارای ساختارهای نوین ومدنی نداشته اند ،با دردسرهای سخت ،هم درداخل وهم
درسطح سیاست بین املللی مواجه خواهد شد .سران حکومت به هیچ وجه حاضر نیستند راه را
برای ظهور رهربان سیاسی جوان که با جنگ ها وختاصمات گذشته چندان بستگی ندارند،
بازکنند.

گفتارپنجم
شبانگاه -هشتم قوس
مجاعتی گفتند مهه سر بر زانو هنید و زمانی مراقب باشید .بعد از آن یکی سر برآورد که:
تا اوج عرش و کرسی دیدم! و آن یکی گفت :نظرم از عرش و کرسی هم برگذشت و از فضا در
عامل خال مینگرم!  ...اما من چندان که نظر میکنم جز عجز خود منیبینم( .مشس تربیزی)
سران جهادی به طوراعالم ناشده ،سرگرم ساخنت تقدیربرای مردم اند .مهه چیز را درغیاب
خدا ومردم اجنام می دهند .خیال می کنند مثل گذشته می شود هرچیز را درگرو خواهد
داشت .به طور عجیبی از درک ماهیت حتوالت بین املللی وحرکت اسرتاتیژیک به سوی افغانستان
بی اطالع اند .این موضوع به فشارذهنی زیادی هم نیاز ندارد .ویژگی قدرت مهین است که
قوۀ پیش بینی واستعداد درک موقعیت ضعیف می شود .من که از جمالس خنبه گان کم وبیش
مطلع هستم ،جنگ جهانی کنونی درافغانستان را هنوزهم «جهادی» تفسیرمی کنند و تصادفی
می انگارند .باورشان منی آید که مدیریت بین املللی درمنطقه چه خواهد کرد و ما راهی
نداریم جز این که با حوصله ومهارت ،ازفرصت ها استفاده کنیم .حاکمان پس از«جنگ
سرد» مثل دوران «جنگ سرد» به قضایا نگاه می کنند.
قصد دارند پارملان را به ابزاری درخدمت خود تبدیل کنند .فهرست ها را مطابق صالح دید
گروه های شامل دولت ورهربان جهادی وحتی وزیران – مانند امساعیل خان -هتیه کردند ،سپس
نام هرکسی را که «مطلوب» نبود ،از فهرست خط زدند .درغیاب مهه معیارهای دموکراتیک که
نیازحیاتی برای توسعۀ پایه های مدنی درکشور به حساب می آید ،بی خیال تصمیم گرفتند.
رضایت سران شامل درتیم قدرت برای شان مهم است .یک دپلومات خارجی مقیم کابل به من
گفت:
آقای کرزی به کمک رفقای خود ،به آرای مردم بی حرمتی می کند.
اوگفت :درحتریف انتخابات ریاست مجهوری وپارملانی چیزی از دست جامعۀ بین املللی ساخته
نبود .مردم یک کشور که خود جننبند ،جامعۀ بین املللی چه گونه می تواند آن ها را کمک
کند؟ متأسف هستم که می گویم انتخابات پارملانی سامل نیست.
دهم قوس -بامداد
جمموعۀ رویداد ها ازیک حبران فراگیر حکایه دارند .مردم نسبت به آینده امیدوار اند؛
اما این امید موهوم به نظرمی رسد .امیدی که هیچ کس ازآن تعریفی مشخص وثابت به دست
منی دهد .برای این که هیچ چیزی ثابت وجود ندارد .البته قانون عمومی زندگی مهین است
که مهه چیز دربی ثباتی سیرمی کند .این بدان معنا نیست که زندگی و حکومت داری بدون

قانون به حیات خود ادامه بدهد یا بتواند ادامه بدهد .من به مردم می نگرم ،هیچ کسی
نسبت به آن چه درپیرامونش می گذرد ،احساس مالکیت ومسئولیت ندارد.
درسطوح باال و درمجاعت آنانی که دردستگاه حکومت چرخ زندگی خود را به قیمت توقف چرخۀ
منافع دیگران می چرخانند ،احساس مالکیت درمهان حدی وجود داردکه ازآن سود می برند.
البته چنین احساسی با حس مسئولیت مهراه نیست .این است نشانۀ درشت اهندام انگیزۀ
سراسری که برای ساخنت نظام ملی ضرورت است اما وجود ندارد.
انتحاری ارزان واورجینل
گروه طالبان درشش هفت سال پیش ،با چهرۀ جدید – حربۀ بی نظیرانتحار-

وارد میدان جنگ

شد که حسادت ایران ،رهربان جماهدین ،پاکستان وامریکا را برانگیخت .طالبان درگذشته به
شکل گروهی ونامنظم متکی برشعارهای مذهبی ،ازچهار طرف به سوی اهداف خویش می تاختند
ومهه چیز را بدون حماسبه سیاسی درهم می ریختند .درشرایط جدید ،پاکستان هنرسازماندهی
خویش را به برکت اشتباهات امریکا ورجنانیدن توده های انسانی ومنونه شدن دولت
افغانستان درفساد وروی گردانی سراسری مردم از حکومت به اثبات رسانید ونسل جدید
طالب را با آمادگی ذهنی به انتحار وعملیاتی کردن عقده های مردم به جان امریکا
وافغانستان انداخت.
ً نوجوانان
گزارش های دقیق دردست است که صف منتظران انتحاری برای نوبت که عمدتا
وجوانان زیرسن سی سال به آن داوطلب می شوند ،عقب دفاترنام نویسی درپاکستان پیوسته
طوالنی ترمی شود .شاهدان عینی روایت می کنند برخی داوطلبان استشهادی جوان که از
انتظارزیاد نا شکیبا می شوند ،ازطریق واسطه ورابطه ،ازمقامات باالی ادارات طالبان،
تقاضا می کنند زودتر ازدیگران برای شان فرصت عملیات داده شود .تالش ها وجنجال ها
گاه به اوقات تلخی ونارضایتی عمیق داوطلبان می اجنامد وانتحاری های پسا طالبان
از«بی عدالتی» و«حق تلفی» نام نویسان ومسئوالن شکایت می کنند ومقامات را متهم می
کنند که «بی نوبتی» و «خویش خوری» می کنند وخود را گناه کارمی سازند!
جنگ اجاره ای
چرا به افغانستان داوطلبانه لقب «گورستان» می دهیم ومی گوییم :این جا گورستان
خارجی هاست وفراموش می کنیم که خانۀ ما ،به گورستان رؤیا های خود ما مبدل شده است.
من به موقعیت افغانستان به عنوان «قلب آسیا» باورخود را از دست داده ام.
افغان ها بیش ازسه دهه است که زندگی ،مرگ ونفس کشیدن برای منردن را ازکشورهای خارجی
به اجاره می گیرند .خارجی ها پیمانکاران ارزان وفراهم کنندگان ختریب ودهشت را
ازمیان ما به گزینش می گیرند .ما هم درموقعیتی هستیم که اگرپیمانکاری نکنیم ،پیمان
کاردیگری ازجنس خود ما از راه می رسد وبرای ادامۀ حیات خودش ،مرگ وفرارما را رقم
می زند.
آسیا یک پیکرآب وگل است

کشورافغان درآن پیکردل است
از فســـاد او فســاد آسیــــا
درگــشــــاد او گـــشـــاد آســــــیا
اگراین طوراست ،قریب به سی وپنج سال متام این قلب شکسته می شود ،خونین می شود؛
پارچه پارچه می شود؛ اما «پیکر» این قلب  -قاره آسیا -به اوجنای سعادت ،رفاه،
آموزش وآسایش رسیده است؟! چین ،هند ،جاپان ومهسایه های ما ایران ،پاکستان .این جا
متوجه می شویم که درشناخت وتوضیح «موقعیت» خویش دستخوش حتمیل افکارعاطفی هستیم.
بسیاری اوقات از صفات تفضیلی اعطا شده از عالمه اقبال ودیگران که از«غیرت» ما
منافقانه حتسین می کنند ،راضی وقانع می شویم! بدخبتانه نگاه تاریخی ما نیز با مهین
سوء تفامهات آلوده است وتاریخ نگاران راه گم کرده ومنفرد ،گاه به اشارۀ ارباب قدرت
وگاه دراثرجوشش های عاطفی ،موقعیت وتاریخ افغانستان را با رنگ ولعاب مبالغه
ودورغ،

تا ستاره های آمسان باال برده وسپس پائین کرده اند .آخرکار که به دست های

خالی وکوچک خود نگاه کرده اند ،بی تردید ازدروغکاری های خویش ملول شده اند؛ اما
شهامت فریاد «واقعیت» را به نسل های آغشته به خون حواله داده اند .هیچ حرف دیگری
که نیافته اند با این سخن دل خوش کرده اند:
افغانستان گورستان خارجی هاست!
بازهم شهامت خود را گم کرده ونگفته اند که :افغانستان گورستان زندگی وحقوق انسانی
خود ماست که با دست خود ما کنده شده است .ما درواقع برای زندگی کردن ازطریق کشنت،
خود را به اجاره داده ایم ،ودرین کارمرگ یکدیگر را از دیگران اجاره گرفته ایم تا
آن دیگر ،مرگ ما را زود تراز ما به اجاره نگیرد!
قانون حیات ما هنوز هم روی مهان قواعد استواراست .فروپاشی مهیشه ،پیوسته.
راه حل چیست؟
این کشور باید درسطح جهانی به طورقطع تا دست کم پنجاه سال ازیک دست قوی اداره شود.
حال مشا نام آن دست قوی را هرچه می گذارید ،درست است .امریکا؟ ایران؟ پاکستان؟
انگلیس؟ روسیه؟ هرکدام...
مشروط برآن که دستی باشد که دیگران را بشکند؛ درغیرآن ،جنگ مهزاد افغانستان است...
هیچ امیدی هم برای حل امور نداشته باشید .خیلی واقعیت تلخ است مگرنه؟

گفتار ششم
شب یازده قوس
روایت حکومت «سایه»  ،حکومت رمسی ،حکومت سیار طالبان
برخی وزیران کابینه که از خواب های کالسیک اقتدار گرایی بیرون شده اند ،می گویند
خدا می داند آینده چه خواهد شد .دکرتسیدخمدوم رهین درصحبت شخصی با من ،عین این مجله
را برزبان راند .آن زمان وضع هبرتاز امروز بود .او گفت :منی توامن بگویم به کدام سو می

رویم .مقامات ،پس درهای بسته می گویند که امریکا خواهان صلح درافغانستان نیست
وادامۀ جنگ را به سود خود می داند .استدالل می کنند خود شان باید با طالبان یکی
شوند .هیچ یک ازآقایان به این قضیه اشاره منی کند که دراصل ،تیم برسراقتدار چه گونه
ً چرا
وبا چه اهدافی روی صحنه آورده شد؟ اگر این چنین استدالل نزد مشا معترب بود ،اصوال
با امریکا تبانی کردید که حاال ندامت می کشید؟
خنبه گان سیاسی ،هنر مدیریت کردن پول ها وامکانات باد آورده را به نفع خود وخانواده
های شان «خوب» آموخته اند؛ مشکل شان این است که صاحبان پول را نشناخته اند.
صاحبان پول ها را زمانی خواهند شناخت که دیگر این مهه پول های معنویت کش ،هیچ خدمتی
برای جنات آنان اجنام داده نتواند.
مقامات به خصوص شخص رئیس مجهور جمدانه سعی دارند جامعه جهانی را قانع کنند که کمک
های بزرگ را دراختیار دولت قرار دهند .این خواهش هیچ گاه عملی خنواهد شد.
خیلی تعجب می کنم که رئیس مجهورکرزی چرا این حد تغییرکرده ویک دنده شده است؟ احتمال
دارد دامنۀ کشمکش ها گسرتده تر شود .تالش زیاد درجهت «احنالل» کمپنی های امنیتی خصوصی
متمرکز شده .چرا حاال این مسأله با جدیت مطرح می شود؟
درحالی که اکثرشرکت های خصوصی امنیتی درحیطۀ مدیریت وزیران وکارکنان نزدیک به کرزی
ومارشال فهیم است.
فکرمی شود آن ها از شکل گیری یک حکومت «سایه» ازسوی جامعۀ جهانی درهراس اند.
تشکیالت حکومت طالبان نیز فعال است .والی ،ولسوال وقاضی هروالیت وشهرک ها برگزیده
شده اند ومهه روزه «مراجعین» می پذیرند .اما تیم حاکم از اهداف امریکا ترس دارد .می
گویند این هناد های «موازی» را که ایجاد کرده اید ،منحل کنید .تفسیر سخن آن است که
اگر این هناد ها درخدمت ما نباشند ،نباید درافغانستان فعالیت کنند .یعنی این که
ازین جا بروید؛ خود ما می دانیم چه کنیم .جامعۀ جهانی یک بار افغانستان را به حال
خود رها کرد وتاوانش را هم پرداخت .حاال سیاست خمفی تیم حاکم مهین است .از درک سرشت
حتوالت جهانی عاجزاند و قدرت هم آهنگی با مدیریت بین املللی را درخود تقویت منی کنند؛
فقط با شیوه یی کالسیک به جنگ چالش ها می روند .مهه کنش ها وواکنش ها درغیاب مردم
اجنام می گیرند.
ادامۀ این وضع نا ممکن است.

گفتارهفتم
نوزده قوس -بامداد کابل
کفایت سران یک حکومت را از روی نظم وبی نظمی پایتخت آن می توان فهمید .صدا های
امبوالنس های ارتش ملی مرا ازخواب پراند .حاال از کلکین می بینم که روی جادۀ منتهی
به

چهارراهی مسعود ،صدها موتر متوقف اند مگر موترهای ارتش ملی وایساف درکمال بی

حرمتی به آسایش ساکنان دوطرف جاده ،به شکل وحشتناکی هارن می زنند .حالت اضطراری

است .هیچ کسی احساس امنیت منی کند .حتی خود کسانی که میان زره پوش قایم شده اند یا
کسانی که درون آن موتر شیشه سیاه نشسته و از جوانک سرما زده ،کارت تلفن می خرد.
سیاست مسلط برافغانستان سیاست استفاده از ترس است .شاید ازآن زمان خیلی فاصله
داریم تا ترس در روان ما از بین برود .ترس خنبه گان با ترس افراد عادی ومتوسط تفاوت
دارد .من ازروی متاس با خنبه گان می توامن بگویم که ترس آن ها خیلی آزاردهنده است .از
مهه چیز بیزاراند وراه رسیدن به یک آرامش غیرقابل تعریف را درحرص ومعامله می جویند.
ً خود را حق به جانب احساس می کنند .این جاست که دایرۀ مصیبت
درین گیرودار جدا
فرهنگی کامل می شود.

گفتارهشتم
ظهر0023 -
آقای ( ن -ح) مرا با خوشرویی و تعارف هتدید کرد .ایشان آدم حمرتم وخوبی است .طوری
صحبت ها را چرخاند که طرح موضوع رنگ طبیعی به خود بگیرد .او گفت:
من الزم منی بینم که تو خود را با «دوستان منطقه یی» مواجه کنی .به فایده ات نیست.
وی ناگاه اشاره کرد:
درمنطقۀ دشت برچی علیه خودت دسیسه روان است .درین باره هرچه اصرارکردم ،نکتۀ تازه
نگفت .به کرات گفت :فقط شنیدم ...چیز زیاد منی دامن .ازمدت ها قبل می دامن که جاسوس
ایرانی -سیدهاشم سیدجوادی -دوباره به افغانستان برگشته و درغرب کابل مرکزگرفته
است .به کی بگویم؟ جای پای سیدجوادی درامنیت ملی ،نسبت به من حمکم تراست .ازطریق
سفارت با پارملان ومقامات رابطه دارد .سه بارزنگ زد که بیا به دشت برچی صحبت کنیم.
من فقط برایش گفتم:
صحبت خواهیم کرد؛ البته درسفارت ایران یا کمیته امداد مخینی!
من به عنوان یک شهروند افغانستان با تبعۀ ایران درمراکزخود شان باید صحبت کنم.
باید یاد آورشوم که من ازجلسۀ امحدولی ،صاحل ریگستانی واجننیرعارف نگران شدم.
ن -ح هم رخ صحبت را به کتاب «ردپای فرعون» توجیه کرد وگفت :حتی وطنداران خودت با
این کار خمالفت دارند.
گفتم :پیامت را گرفتم.
سپس پرسیدم :از آدرس کدام مجاعت صحبت می کنی؟
گفت :از آدرس خودم.
درپس تعارف وحس نیت ظاهری آقای ( ن -ح) هشدار ابریشمین اما مشخص خوابیده بود.
درهرگوشه های زندگی ما ،بربهای سفید ومهربان دپلوماسی و ظاهرآراء پرسه می زنند .فکر
ً
می کنم دیر شده است .روی کتاب سال ها کارکردم؛ حاال که به بازار عرضه شده ،اتفاقا
کسانی برضدمن برخاسته اند که خود شان درکار مستند سازی کتاب ،مرا مهکاری و تشویق می
کردند .البته آقایان فکرمنی کردند که من درکار پژوهش های ارزمشند وتاریخی ،با خیانت
کاران تبانی منی کنم .وقتی مرا ناگهان از گردانندگی برنامۀ «گفتمان» تلویزیون طلوع

ً از سوی صاحل حممد ریگستانی به من حالی شد
درسال  38برکنار کردند ،ازچندین جهت خصوصا
که تو «چهارطرف خود را ضربه می کنی» و پاس هیچ کس نگه منی داری.
کمی بعد به من به واسطۀ منبع حاضر وناظر اطالع دادند شبی که برنامۀ «گفتمان» از
تلویزیون پخش می شد ،حممد یونس قانونی که آن وقت رئیس جملس منایندگان بود ،با عصبانیت
به رئیس تلویزیون طلوع زنگ زد وگفت که دیگر بودن رزاق مأمون درین برنامه قابل حتمل
نیست .اگر تو از صحنه دورش منی کنی ،ما خود چاره یی خواهیم سنجید.
قضیه ازین قرار بود که درشهر نو کابل ،شخصی رو در روی من ایستاد وگفت:
من الوزی نام دارم.
اوراقی را ازجیب برون آورد وگفت:
ولسی جرگه ،زمین مرا به زور غصب کرده .زمین پارکینگ وسایط اعضای پارملان ملک شخصی
من است .بی اجازه من آن را مورد استفاده قرارمی دهند .چند بار عارض شده ونتیجه
نگرفته ام .نه کرایه می دهند و نه زمینم را مسرتد می کنند.
اوراقش نشان می داد که وقت زیادی را درمراجعه ازین شعبه به آن شعبۀ پارملان ضایع
کرده وسراجنام دست خالی برگشته است .گفتم:
قبالۀ زمین را بده.
اسناد ومدارک را از وی گرفتم و برنامه یی ویژه تلویزیونی را سازماندهی کردم.
میلیون ها نفر اوراق ومدارک دال برقانون شکنی وزورگویی ولسی جرگه ( جممع قانونگذاری
کشور) را متاشا کردند .برنامه ویژه گفتمان درحقیقت ،رسوایی بزرگ ولسی جرگه را که
آقای قانونی رئیس آن بود ،رقم زد .مهان بود که شباشب ،سرنوشت مرا هم با یک تلفن رقم
زد.
آری مشکل من این است که دربرخورد با شرو دنائت مثل خودم عمل می کنم .با این چنین
روحیه ،شکست های زیادی خورده ام اما صداقت من زمخی نشده است .بسیاری از دوستان
نزدیک برمن ایراد می گیرند که من احساساتی هستم وتند عمل می کنم .این دوصفتی که به
من داده اند ،تا اندازه یی درشخصیت من متبارز است اما نه به میزانی که مرا امحق
جلوه دهد .این بزرگرتین موهبتی است که در روح من به عنوان امانت اهلی دست ناخورده
باقی مانده است.

شب -تاریخ به یادم نیست
سرخورده هستم .تالش بیهوده کردم تا خبوامب ،ناراحتی ام فزون شد .هارن موترها زیاد
اذیتم می کند .اگرخود سری های میراثی وزادۀ سال های جنگ وبی نظمی پایان نگیرد،
زندگی کردن درکابل ،آمادگی تدریجی برای استقبال از مرگ است .راستی چرا امروز
سرخورده شدم؟ صبح رفتم مارکیت مکروریان تا گوشت خبرم .اولش این که ازبرخورد وتعارف
دروغین قصاب ناراحت شدم .یک دستش به پارچۀ گوشت ودست دیگرش ،دستۀ تربچه را حمکم
چسپیده ،به رفیقش با بی حیایی فحش داد وآب دهان خود را پیش پایم تف کرد .ناگاه
بدون انگیزه ،یا روی یک انگیزۀ امحقانه ،اول گفت :شش صدو بیست افغانی.

سپس نگاه هایش یک زن را دنبال کرد ودرمهان حال به من گفت :چای بیاورم؟
رخش طرف من نبود .فکر کردم کس دیگر را می گوید .متوجه شدم سخنش با من است.
باردیگرگفت :اگه چای می خوری...
سوگند به حق که صورت خود را نشسته بود وتا آن حلظه هم از حرکات القیدانه اش متنفر
شده بودم .فقط گفتم:
خودت چای نوشیده ای؟
گفت :به تو می آورم.
درحالی که غیرازچند پوست گوسفند چیز دیگری دم دستش نبود .از هجوم مگس ها دراطراف
بدنه های آویختۀ گوسفند ها درین هوای سرد تعجب کردم .وقتی روی گرداندم ،چشمان سرمه
کشیده اش حامل را بیشرت به هم زد.
صحنۀ دیگری که از شروع بامداد روحم را متأمل ساخت ،چنین بود:
ساعت هفت رفتم پارکینگ موترها درعقب بالک .دیدم تایر موترم به زمین نشسته .راه
افتادم سوی چهارراهی عبداحلق .کنار یک ساختمان کج ونیمه متام ،یک ماشین هوای
تایرموتر قایم شده .صاحبش بیکار نشسته بود .گفتم بیا تایر موتر را بیرون کن.
پنچیرمین گفت:
تایر را بیاور.
گفتم :خانه نزدیک است بیا تایر را خودت بیرون کن.
چرت زد وسر پایین انداخت وبا بی میلی گفت:
درمهین بالک است.
 نه نزدیک سفارت  ...بغل چهارراهی مسعود.راه افتاد .به فکرم گذشت که باید دربرابر این کار پنج صد افغانی درمهین گل صبح
برایش بدهم .هنوز به نیمه راه نرسیده بودیم که پنچرمین جا درجا ایستاد و گفت:
بیادر منی تامن برم ...دور است!
گفتم :دور نیست.
از راه رفته بازگشت .گفتم :آخروظیفۀ تو مهین است .مشرتی دیگری هم نداشتی .وقت زیاد
منی گیرد.
مثل متام کاسبکاران وطنی گفت :منیشه بیادر..
رفت .خیلی دمل گرفت .هیچ کاردیگری نداشت .کارمرا هم اجنام نداد .پنج صد افغانی را هم
از دست داد .ازبیکاره گی اش شوکه شدم .درین جا کسی عادت مسئوالنه به کار ندارد.

گفتارهنم
بامداد -دوازده قوس
منی دامن ساعت چند است .بچه ها مکتب رفتند .اوه ...درین سرما ،چه هوای آلوده یی! روی
میز آشپز خانه دست کشیدم .قشری ازخاک برآن نشسته .گروخاک روزانه آرام آرام روی

زندگی می نشیند .پسرمهسایه موتر خود را با پایپ آب می شوید .آیا اول به صورت خودش
آب زده؟
ازمنزل چهارم به درستی می توامن تشخیص بدهم که صورتش را نشسته .درمهین دم صبح اعصامب
خورد شد .ساعت هفت بود که زنگ در به صدا درآمد .بازکردم :یک زن امحق می پرسد :خانه
حاجی صاحب مهین جاست؟
سرم درد می کند .یک سگرت آتش بزمن چطور؟
شام -ساعت شش
مسکین مل زنگ زد .بروم هوتل کریستال .شام دلگیراست .رسیدن به تایمنی درین شام به
اصطالح «گاوگم» زیاد وقت می گیرد .از راه جادۀ میدان هوایی هبرتاست .امروز دررستوران
ً جتارت می کند .او گفت:
هرات یک دوستم را دیدم که ظاهرا
«اوضاع اقتصادی رو به خرابی است .تاجران یکه پریکه پر از کشور بیرون می روند.
البته سرمایه های شان را به جاهای دیگری منتقل می کنند .گفت اگر مهین وضع ادامه
یابد ،حبران زود رس می آید».
مهسرم مهیشه رادیو را بغل دستش می گذارد .مهیشه به طورعجیبی دربارۀ حوادث ابراز نظرمی
کند .صبح گفت که مهه چیز درنظرم سردرگم می آید .پرسیدم :ازچه می گویی؟ گفت :اخبار
رادیو اعصامب را خرد می کند .یک قوماندان ناتو می گوید وضع درحال هببود است .دیگرش
می گوید جنگ سخت زمستانی درپیش است .جنرال عظیمی می گوید اسلحه نداریم .رئیس مجهور
مصاحبه کرده وگفته است با طالب آشتی می کنیم .طالب می گوید امریکا خارج شود.
امریکا می گوید ازالقاعده جدا شود .مهه بازی می کنند .مهه دروغ می گویند.

گفتار دهم
بامداد  09قوس
احتمال کودتا علیه دموکراسی قوی ترشده می رود .کودتا گران جز گروه های شامل دولت
کس دیگری نیستند .گروهایی که از سوی امریکا آورده شدند وهنوز هم پشتیبانی می شوند.
دپلومات های خارجی ومقامات یوناما ازدست چین کردن مناینده های جملس ازسوی کرزی ،فهیم
وخلیلی به شدت ناراضی اند .با این حال ،لبخند می زنند وصحنه آرایی می کنند .سران
حکومت به حدی سطحی وپراکنده اند که درپس چهرۀ دپلوماتیک جامعه بین املللی هیچ
عاقبتی را حدس منی زنند.
لبخند ،حربۀ تعیین کنندۀ دنیای پیشرفته است.
ً به مراد خود رسیده و فرمایشات تازه یی را به دهان
تیم جا خوش کرده در ارگ ،ظاهرا
رئیس مجهورمی گذارد .این گروه نتیجه گیری کرده است که مردم و «جماهدین» به حیث بازوی
محایتی آن ها حاضروآماده اند .ازهم گسیختگی اعتماد ،بی عدالتی گیج کننده و شیوع
فرهنگ معامله وغارت را دست کم می گیرند.

مهه چیز درمشت یک گروه کوچک است که دراتاق های خمفی برای آینده برنامه ریزی می کنند.
ارادۀ اکثریت مردم را یک اقلیت کوچک نظامی وتنظیمی که بیش از پیش ازاعضای سابق
خویش فاصله دارند ،به گروگان گرفته اند .ابعاد بین املللی حبران مملکت را مثل مهیشه یک
کش وگیر حملی فرض کرده اند.
ازجمموعۀ کنش های سری واطالعات می توامن بگویم حوادثی ناگوار درپیش است.
کرزی با دست خالی ،اقتصاد ضعیف ،موقعیت خطرناک چند جانبه ازحلاظ امنیتی و دراوج دست
اندازی های «نفوذی» های چندین کشور ،ساز خمالفت با امریکا می نوازد.
تازه جوان که بودم مادرم به هنگام عصبانیت به من می گفت:
به صورت گندمی ام بازی خنور،
یعنی درآنسوی ظواهر چهره ام ،آدم دیگری به تونگاه می کند .تیم حاکم به «صورت
گندمی» منافع جهانی و به سیمای تکیدۀ مردم آرزومند وتشنۀ عدالت ،با استغنا می نگرد
و به شیوۀ خودش بازی را ادامه می دهد .هراسی از عاقبت کار ندارد .ازسرگردانی مردم
این طورحساب گرفته اند که درهرحالت ،مردم مشغول وخوشبخت اند ومزاحم ایشان خنواهند
شد .دموکراسی تنها سودی که بارآورده ،خوشبختی های چند خانواده وگروه های «خودی»
اند .ازنظر ایشان« ،ملت سازی» مهین است .یک منبع گفت که یک گروه حتقیق بین املللی
سرگرم حسابرسی برفعالیت بانک های خصوصی اند .گفته شده که پول سیاه با حجم زیاد
ً دست متام مقامات درین کاسه داخل است.
دربانک های خصوصی به گردش افتاده است .تقریبا
ً رئیس یکی ازبانک ها فرار کرده است.
ظاهرا

گفتار یازدهم
چهارده قوس -بامداد
جنرال محیدگل رئیس سابق آی ،اس ،آی به تازگی گفته است که زمان دولت حامد کرزی ،ناتو
و آمریکا دیگر گذشته است وطالبان به افغانستان باز خواهند گشت.
گمان می رفت «شورای صلح» بنا به توافق پاکستان تشکیل شده است .سخنان محیدگل،
ً محید گل را درجمالس رهربان جهادی درسال های دهۀ هفتاد
تصویری دیگری می دهد .من شخصا
به دفعات دیده ام .درمذاکرۀ جنجالی حکمتیار وامحد شاه مسعود درپلچرخی نیز به حیث
نفر سوم حضور داشت .استاد ربانی طی فرمانی جنرال محید گل را به حیث مشاور خود منصوب
کرد .جنرال دستش به این چیز ها بند نبود .او لشکرهای بزرگ راکت انداز و دسته های
القاعده را درچهارآسیاب دراختیار خود داشت .او خیلی درظاهرمتواضع است اما درواقع،
به طورحیرت آوری خشن وبلند پرواز است .آقای محیدگل درپشاور به راحتی فتوا می داد که
مهه چیز به نفع طالبان متام می شود؛ درست مثل نصیراهلل بابر .نصیراهلل بابر درسال 0988
درخانه اش -پشاور -به من گفت:
زمانی می رسد که دنیا وکسانی که درافغانستان به ضد طالبان می رزمند ،ازکردۀ خویش
پشیمان شوند .من منی خواهم آنان را پشیمان ببینم.
اینک دوازده سال بعد ،محیدگل می گوید :حکومت کرزی را دست نشانده خوانده است .کسانی
که در دولت حامد کرزی کار می کنند ،آن ها به ملت افغانستان خیانت کرده اند .آن ها
از نیروهای خارجی خواسته اند افغانستان را اشغال کنند .این فراموش نشدنی است و
طالبان حاضر خنواهند شد با آن ها گفتگو کنند .طالبان را نباید صرف طالبان خواند .آن
ها از مقاومت ملی افغان ها منایندگی می کنند .حکمتیار و جماهدین زیادی با طالبان

هستند و زیر یک چرت می جنگند .کرزی و مهکارانش از نظر مردم افغانستان خیانت کارند.
پس این شورای صلح چه نتیجه ای خواهد داد؟
جنرال محید ،گل چند روزپیش بازهم گفت :اگر دنبال صلح باشیم ،آمریکا باید با خمالفان
مسلح گفتگو کند .یعنی باراک اوباما باید با مال عمر گفتگو کند .این تنها راه حل
مساله افغانستان است .نیروهای ائتالف و ناتو چه کاره اند؟ این ها نیروهای
اشغالگرند .باید افغانستان را ترک کنند .این خواست مال عمر و خمالفان است .باید اول
از افغانستان خارج شوند و تاریخ خروج را مشخص کنند ،درست مانند روس ها.
من حاال به این می اندیشم که نقش وجایگاه حکومت کنونی درمعادله های پیچیده درکجاست؟
حکومت هم می گوید نیروهای بین املللی خارج شوند ومهه رتق وفتق امور نظامی را به ما
بدهند .اشتباه تیم حاکم آن است که هنوز فکرمی کنند جامعه بین املللی درین جا به
تفریح آمده است .درسال  0110امور حکومت داری را که برای مشا حتویل دادند ،چه دسته گل
هایی را به آب دادید که حاال خواستار گرفنت اختیار امور دفاعی هستید؟
مشاهده می شود خواست محیدگل وطالبان ،از زبان حامدکرزی وفهیم وخلیلی مطرح می شود.
این چه گونه ممکن است؟
می گویند اشتباه سیاسی را منی توان به آسانی جربان کرد .درحمور ائتالفی قدرت درکابل،
این مسأله بعد ها ممکن است به اثبات برسد .اگرقوت های خارجی ازصحنه کنار بروند ،چه
پیش خواهد آمد؟ آیا جنگ مهه برضد مهه دوباره مشتعل منی شود؟ محیدگل این طورمی گوید:
نه فکر منی کنم این دفعه چنان شود .چون هیچ خمالفی وجود خنواهد داشت .مقام های فعلی
افغانستان به اندازه کافی پول اندوخته اند .افغانستان را غارت کردند و کمک های
جهانی را که حق مسلم ملت افغان بود ،دزدیدند .حساب های بانکی در خارج دارند .تعداد
شان هم از پانصد ،شش صد نفر جتاوز منی کند .آن ها می روند به آمریکا و افغان ها به
دولت اسالمی می رسند .در اختالف برای تامین حکومت اسالمی و سکوالر در افغانستان ،شریعت
برنده شده و سکوالریسم بازنده است .بعد یک شورای ملی می تواند برای حل مشکل
افغانستان تشکیل شود .من افغان ها را می شناسم با متام گروه ها از اقوام خمتلف کار
کرده ام ،مهه این ها باید در حکومت ملی سهم داشته باشند .طالبان از گذشته درس گرفته
و مطمئنم این بار اشتباه گذشته را تکرار خنواهند کرد.
با این اوصاف ،تیم حتت رهربی آقای کرزی که برای خارج کردن جامعه بین املللی مچاق بلند
کرده است ،چه حماسباتی می تواند داشته باشد؟ ظرفیت مدیریتی وتوان دفاعی این آقایان
دربرابر هتاجم طالب وپاکستان ازکجا سرچشمه می گیرد؟ آدرس غیر ازایران جای دیگری می
تواند تصور شود؟
پس بازهم افغانستان باید به صحنۀ بزکشی ایران وپاکستان مبدل شود؟ جواز این اجنداء
برای تیم حاکم ازکجا صادر شده است؟ یا ما باشیم یا جنگ؟ و گزینۀ دیگر :یا ما یا
طالب؟
این گروه چند صد نفری ،خیال ندارد جای خود را برای مدیران سامل سیاسی وجوان که با
جامعۀ جهانی ومردم افغانستان درپیوند باشند ،خالی کند .این که آقای کرزی باری گفته
بود :یا من یا طالب ،گفتار بیهوده نبوده است.
ایشان یک باردرحمضر قضات نکتۀ دیگری هم گفته بود که «من آخرین رئیس مجهورجهادی
هستم ».نبود من حذف مهه است.

گفتاردوازدهم
شانزده قوس -شبانگاه

ً منی شود بدیل آن را درجای
خبش هایی از کابل جتسمی از سرزمین گرسنگان جهان است .اصال
دیگری تصور کرد .درهرگام ،زشتی های فقر به چشم می زنند .از پیامرباسالم «ص» نقل است
که « عاقبت فقر ،کفر است ».از سوی دیگر چیزی درین شهر شایع است که دمل را می گیرد.
امروز از مکروریان تا شهر نو پیاده رفتم .به این نتیجه رسیدم که مردم ما با مردمان
دیگرکشورها یک تفاوت ماهیتی یا بنیادی دیگری هم دارند .دیگران مهه درفکرخود وسرگرم
امور شخصی خود اند اما درجامعۀ ما از فقیر وغنی گرفته تا پیروجوان ،چشم شان به سوی
دیگران است .هیچ کس چشم درون خود را به سوی خود بازمنی کند .یک نوع برون فکنی
ً حتصیل یافته
روانی درمیان ما حاکم است .خوب ترین آدم های به ظاهر آراسته وقسما
وکارفهم را می بینی که چشم شان این سو و آن سو می چرخد؛ بی هیچ نیازی وانگیزه یی.
چشم مردم به موترهای دیگران لق می ماند .طرزنگاه ها ،حاکی از تشویش بی دلیل وحالت
اضطراراست .یک نگرانی منفی که بی قراری می زاید .شهر ،آرام وپرجنب وجوش است اما یک
حس درندۀ بی تعریف دردرون آدم ها موج می زند .راحت ترین آدم ها وسعادمتند ترین
افراد ،نسبت به آسایش خود در تۀ دل هراسانند که نشود آن را از دست بدهند!

گفتار سیزدهم
بیستم قوس
بارک اوباما درسفر شبانه به بگرام ،درکمال بی خربی سران
امریکا جملسی داشت که هیچ کسی ازحمتوای آن مطلع نشد .اما
حاکم درکابل داشت .ضربت تاریخی وحیثیتی بود .یک گومشالی
افزاری لفظی آقای کرزی بود .اوباما به کابل نیامد .مثل
های خود را بی صدا نشان داد.

حکومت درکابل ،با نظامیان
پیام سخت وناگفته به تیم
دپلوماتیک به رفتارهای سخت
این که برب مهربان نیش دندان

ً دیدار ها میان
رئیس مجهورکرزی شاید درفرصت مساعد ،دلسوختگی خود را نشان دهد .معموال
سران دو دولت می توانند «سرنوشت ساز» باشند .درین ماجرا ،شاید ندیدن با یکدیگر
طراحی یک سرنوشت غیرمنتظره را کلید بزند .گفته شد دلیل نیامدن اوباما به ارگ،
«خرابی هوا» بوده ،ناگفته پیداست که دراصل هوا وفضای مناسبات دوطرف تیره وتار
است .مثل این که هننگ های تفاهم به خشکی افتاده اند.
آیا امریکا ازافغانستان خارج می شود؟ خروج امریکا به سود کیست؟
دادن پاسخ منطقی به این پرسش ها ساده وشفاف است.
نیروهای خارجی خارج منی شوند؛ اگر زیاد روی این مسأله پا فشاری شود ،راه برای تسلط
طالبان بر پایتخت مهوار می شود .پافشاری غیرعادی درپروسۀ خروج نیروهای امریکایی،
کشورهای اروپایی را به خروج زودهنگام ( قبل ازآن که مسأله خروج پرهزینه تر شود)
جمبورکرده است .رئیس مجهور آخرین پیچ خارجی زدایی را به اثرتشویش کی ها می چرخاند؟
نیروهای خارجی نه درپاسخ به درخواست رئیس مجهور ،که بنا به فیصلۀ شورای امنیت
سازمان ملل متحد به هدف پیشربد مبارزۀ جهانی علیه تروریزم وارد افغانستان شده اند.
حکومت با سرعت ازغرب فاصله می گیرد یا فاصله داده می شود .غرب به دنبال افکارعمومی
است و برخورد خود با سران حکومت را مطابق نظرسنجی های دقیق تنظیم می کند.
تفسیرمنطقی قضیه این است که تغییرات درافغانستان چندان بزرگ نیست ،حتول بزرگ
ً هزار
درسیاست امریکا در حال رومنا شدن است .این برای افغانستان خطرناک نیست؛ صرفا
نفر را هدف می گیرد.

برای امریکا راه دیگری منانده است تا برای جلوگیری ازیک کودتای سیاسی درافغانستان(
با ایجاد درد مصنوعی) درکابل ومنطقه ،درعقب بدیل های جدید موضع بگیرد .طرح سازش با
طالبان این نکته را تصریح می کند که امریکا برای رها شدن از شردرحال وقوع
درافغانستان ،مهانند سال های دهه نود میالدی ،یک باردیگر از "شر" طالبان و مدیریت
پاکستان محایت خواهد کرد .من به شخصه ،سیاست گذاری های حکومت را درک منی کنم؛ نه
ازین جهت که خیلی پیچیده است بلکه خیلی سطحی وبدفرجام است.

گفتارچهاردهم
 09قوس0933 -
امریکایی ها به کارهای مضحکی مشغولند .رادیو های جمانی توزیع می کنند که چراغ دستی
هم دارد! این کار به نظرخود شان مفید است .ازین گونه جمانی دادن ها هیچ چیزی حاصل
منی شود .روس ها هم میلیون نفر را با توزیع «مواد امدادی» سرگرم کرده بودند؛ حاصل
آن ،شیوع نوعی گداصفتی درمیان مردم بودکه درعین حال به خود شوروی ها دشنام می
دادند.
متدن امریکا درافغانستان به مظاهریاغی گری بدل شده است.
امریکا به مزامحت های طالبان نیاز دارد .تا برآورده شدن نیاز ،به «ساعت تیری» با آن
ها خودش را مشغول می کند .طالب یک نیروی اسرتاتیژیک – بومی برای راه صاف کردن
بزرگراه های عظیم است .افراطیت خوره یی است که امریکا را منی ساید؛ درون کشوری را
ریش ریش می کند که درآن حضور دارد .پاکستان جتربه وهنرریشه یی برای هبره گیری از
افراطیت دارد که درافغانستان کسی ازآن چندان سررشته ندارد.
ً شورای علمای امروزی وحتی حنیف امتر در دورۀ وزارت معارف ،ازآمسان وریسمان گپ می
مثال
بافتند تا مردم را قانع کنند که «مدارس دینی» زیادی درافغانستان بسازند.
اگرخوب نگاه شود ،این کارنیز به نفع پاکستان متام شد .مالها از مدرسه های پاکستان
فارغ می شوند وقشنگ می آیند وآموزه های خود را به عین ترتیب ،در مساجد ومدارس
نوتأسیس افغانستان درذهن شاگردان خویش می ریزند.
ً مدرسه سازی به شیوۀ طالبان ،اشتباه بنیادی است.
اساسا

گفتار پانزدهم
 02قوس
دکرتسپنتا درجرگۀ قدرت ،به مهان میزانی که درون وماهیت آن چه را که درین مقطع تاریخی
درپس پرده روان است ،می بیند؛ به مهان سطح از مفقوده های جریانات هم بی خرب است.
فکرمنی کنم وی از دیدوبازدید های خاص درشبانگاهان مطلع باشد .ایرانی ها حتی االمکان
سعی می کنند درعدم حضور وی با رئیس مجهور ومعاونانش مالقات کنند .ایرانی ها ازحضور
دسته یی که طرفدارامریکا می خوانند ،پنهان می شوند .مقامات ارشد را درخانه های شان
مالقات می کنند .اسپنتا (تصورمی کنم) زمانی جمموعه خاطراتش را انتشار دهد که خبشی
ازدرامۀ فرسایندۀ سیاسی دهه اول  0111را به نسل های بعدی روشن کند.
چند ماه پیش یک دل را صد دل کرد ومقاله یی را درروزنامه واشنگنت پست انتشار داد.
وی خاطرنشان کرده که حبران کنونی آرام آرام به "فاجعه ای طوالنی برای ما و متحدان ما
مبدل می شود".

آقای سپنتا نوشته است :هر کسی که دچار این توهم شود که می توان با افزایش (نفرات)
ارتش و پلیس افغانستان و حماکمه چند رشوهخوار ،القاعده را شکست داد و مانع
میلیتاریسم منطقه یی شد یا با بازگرداندن چند ناراضی روستا زاده بر مشکل شبکههای
تروریستی و دولتهای تروریست پرور پیروز شد ،اصالحناپذیر مادرزاد است.
وی ناخواسته ( یاخواسته) سیلی سختی به صورت تیم حاکم درارگ می زند که خودش عضو
ارشد آن است.
سپنتا پیام می دهد که وضع نه چنان است که درتوضیحات رمسی ورسانه یی بازتاب می یابد.
با این حال چنین سخنان پاالیش شده ،با حلن کتابی ،بازگویش کامل اهداف اصلی نیست .یا
این که سپنتا با اطالع ازین که نکته نظرات ایشان از چشم امریکایی ها رد می شود ،به
رسم ادا وافادۀ دپلوماتیک ورسانه یی از کنار قضیه رد شده است .وضع طوری است که
ً باید عمربن بست وحبران طوالنی باشد .مهندسی اقتصادی،
درحوزه افغانستان لزوما
جغرافیایی وسیاسی این خبش آسیا ،تابع جنگ با القاعده وطالب نیست .القاعده وطالب جزو
ابزارهای دم دستی وتوجیه گرمأموریت اسرتاتیژیک اند .درهرحال ،هرچه هست به نفع
افغانستان است .ما به حدکافی از سوی اسالم گرا های ساخت ایران وپاکستان وسعودی ،به
زنده گی کردن دردوزخ جمسم روی زمین حمکوم شده ایم.
امریکا درافغانستان با مشکل رقبای منطقه ای مواجه است .هرگامی که به سوی سازندگی
درافغانستان برداشته می شود ،ذهن آنانی را که افغانستان را «ته سرای خلوت» خود می
دانند ،معروض رعد وبرقی آزاردهنده می شود.

گفتار شانزدهم
 03قوس -بامداد
یک منبع مؤثق از وزارت دفاع دریک جلسۀ خصوصی گفت که مبالغ پول های اختالس شده
ً از ادارۀ تفتیش وزارت بود به این موضوع
دروزارت دفاع بسیار زیاد است .وی که ظاهرا
اشاره کرد که امریکایی ها نیز قضیه را می دانند وبه تلخی سکوت می کنند .کسی
ازجنرال مذکور سوال کرد با این اختالس بزرگ چه طور می توان باالی جنرال ها اعتماد
کردکه از مردم ووطن دفاع کنند؟ وی به شوخی گفت:
جنرال ها اختالس نکرده اند ،سرتجنرال ها اختالس کرده اند که خود شب وروز با امریکایی
ها درمتاس اند!
اما گزارش هایی مشعر اند که یک هیأت حتقیق امریکایی به نام «سیگار» درکابل سرگرم
هتیه پرونده ها و مستند سازی موارد کالن اختالس وخیانت در وزارت دفاع است .آن ها می
دانند که درزکردن اطالعات قبل از موقع می تواند مناسبات میان وزارت دفاع و ارتش
امریکا را خمدوش کند .گفته می شود پرونده ها قطورتر شده می رود وحوصله امریکایی ها
هم باریک تر می شود.
ده ها میلیون دالر درریاست صحیه وزارت دفاع به غارت رفت ومتهمان هنوز برکرسی قدرت
اند .گفته می شود که تنها یک تن از مقامات ارشد وزارت دفاع ( فکرمی کنم ازبسم اهلل
حممدی درجمالس سری نام برده می شود) به تنهایی  03میلیون دالر را از بابت فروش
جتهیزات ودارو های پزشکی شفاخانۀ سردار داوود خان وخریداری اسلحه وقرارداد ها برای
اکمال مهمات ارتش ملی به جیب زده است .آیندۀ این ارتش در دست کیست؟ با این فساد
ومصلحت گرایی منی توان به ارتش دل بست.
بسیاری افسران دورۀ دکرتجنیب اهلل احتمال می دهند جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است
که ازجتربه وکاردانی آن ها درمبارزه با تروریزم هبره بگیرد .مجیل جنبش امیدوار است به
ً مالقات کردم ،عالقه مند رسیدن به مقام
وزارت داخله برسد .جنرال بابه جان را که شخصا
وزارت داخله است .جنرال بابه جان مایل است درمسند معاونت وزارت داخله وسپس به

وزارت دست یابد .من برایش نگفتم که ازنظرجامعه بین املللی ( البته تاجایی که من می
دامن) قرار نیست افسران رژیم های گذشته درکرسی های باال توظیف شوند.
چهره های نظامی وسیاسی که یاد آور دوره های حبران ودمشنی وتنش درافغانستان اند،
از تشکیل حکومت های آینده کنار گذاشته می شوند وجای شان را چهره های جوان و به
اصطالح «بی پرونده» پر می کند .به نظرمن ،اگر حکومت کنونی درتنگنا قرار بگیرد ،مهه
را به دفاع ازخود به مقام های بلند برمی گزیند .هنوز «احساس خطر» برای حلقه قدرت
زیاد جدی نشده است .غول های نظامی امریکا ،دردیدارهای شان با حکومتی های افغان،
حمتاطانه و حساب شده برخورد می کنند و فشارها را به خاطر حفظ لبخند های شان حتمل می
کنند .به نظرمن ،چیزی دررمسیات و منایش ها درجریان است اما دراصل ،هرکس درمسیرخودش
می راند .حکومت به سوی ترکستان روان است .فکرمی کند مهه چیز بروفق مراد جریان دارد.
این ها که از غرب آمده اند و عمری را درهوا وفضای غرب سپری کرده اند ،خیلی مضحک
است که امریکایی ها واروپایی ها را نشناسند.

گفتارهفدهم
سوم جدی0933 -
ده قبل ازظهر است .خیلی دلگیرهستم .ازبیرون شدن خسته شده ام .کسی باشد که برویم
به کوه های عقب شهدای صاحلین .شاید ازسکوت آن جا آسوده شوم .ازکلکین روی جاده را می
نگرم .تکثرموتر ها درجاده های باریک و جغرافیای ناقص شهر وراه بندان ،ازیک آینده
یی ناخوش خربمی دهد .تازه از خواب بلند شده ام .نشئه خواب دو باره مرا به سوی بالش
هل می دهد .محزه واعظی دیروز به خانه ام آمد .او که هرگزمرا درگذشته ندیده بود ،آمد
و رأسا سوال کرد که آیا امراهلل صاحل می خواهد جبهه جنگی را درمشال افغانستان ساماندهی
کند؟
مهسرم می گوید اگر کاری نداری ،از خانه بیرون نرو .افکارم منسجم نیست .فکرمی کنم
تنها ترین آدم این سرزمین شده ام .احساس می کنم مهه راه گم شده اند .هیچ چیزی رنگ
گذشته را ندارد .سه روز پیش رفتم پیاده به طرف شهرکهنه .آخ ...شهرکهنه هم دیگر
وجود ندارد .درزمان جنیب که از زندان بیرون آمدم ،می رفتم تا خودم را از نخ رؤیا
های دورۀ کودکی درشهرکهنه بیاویزم .درشهرکهنه زنده کی نکرده ام .سالیان هفت هشت
ساله گی به دیداربستگان مان می رفتیم وازآن ایام دنیایی درروحم ترسب کرده است که
درهرحالت با من است .دلبستۀ بعد ازظهرهای آفتابی بودم که ازخانه ها صدای مالیم
آرمونیه به گوش می رسید .فکرمی کنم مرورتاریخ کابل به خصوص خوانش داستان های
رهنوردزریاب ودکرتاکرم عثمان ،دروابستگی ذهنی ام درکابل قدیم تأثیرزیاد داشته است.
خیلی ازآن دوره فاصله دارم ،هنوز فکرمی کنم کودکی هستم ویالن درپسکوچه های کهنۀ
شهرکهنه .حاال خانه ها را با خشت های جدید وحتی خشت پخته وکج وکورمرمت کرده اند.
زشت است .آن آدم ها کجا شدند؟
رادیو ها هنوز دربارۀ سفرصدراعظم پاکستان به کابل تبصره دارند .او به عنوان «صاحب
طالبان» با حکومت سخن می گوید .گفته می شود گیالنی با آن سیمای آرام ومهذب خود،
پیشنهادات بی رمحانه یی را به کرزی مطرح کرده است .دولت خیلی با پاکستان «گرم گرفته
است ».این ها مهه حاصل مشوره های پنهانی رهربان جهادی است .مهچنان رهربان جهادی
ومشاوران رئیس دولت ،درپاکستان صاحب «آرگاه وبارگاه» هستندواز پاکستان هم می ترسند
وهم منی ترسند .ترس شان به خاطری دوباره زنده شده که امریکا وغرب ،آرام آرام می
کوشد ریشۀ رهربان را خبشکاند .بنابرین ،خانۀ خیالی برای مصئونیت خود درست می کنند.
عین خانه خیالی را به طرف ایران هم درست کرده اند.
برخی «افراد» نزدیک به «دفرترسانه های حکومت» می گویند پاکستان به حنوی حس کرده است
که درآمیزی حکومت کابل با هندی ها مثل «شیروروغن» شده است .درین کاسه شیر ،ابتداء
باید خون عجین شود .قطره چکانی اطالعاتی هم درجریان است .مگربی اعتمادی نسبت به
پاکستان خیلی پخته است وگیالنی دست خالی خواهد رفت.

«ویکیلیکس در میان هزاران سند افشا شده از وزارت خارجه آمریکا ،پیامی از جنرال
اشفاق کیانی ،رئیس ارتش پاکستان را نیز منتشر کرده که گفته اگر افغانستان با هند
نزدیک شود ،پشتیبانی پاکستان از طالبان خیلی افزایش خواهد یافت».
یک خربنگارافغان که با ذبیح اهلل جماهددرین باره صحبت کرده به من گفت :جماهد طورخصوصی
گفت ما هم از پاکستان دل پرخون داریم .ازین بیش چیزی نگفته است.

گفتارهجدهم
دهم جدی -یک بعد ازظهر
یک روز حممود کرزی مرا درخانه اش دروزیراکربخان -مقابل سفارت پاکستان -به مالقات
خواست .موتر حاجی حصین برادرمارشال فهیم -شریک بازرگانی حممود -دنبامل آمد .ازمن
خواسته شد به اخبار«باخرت» مقاله بنویسم .به حممود گفتم اجندا چیست؟ بی صداقتی کرد
ومی خواست مرا به حیث یک مقاله نویس استفاده کند .این ها با هرکسی خبواهند مهین گونه
بازی می کنند .وی مهراه با یک گروه از تاجران قصد دارند وارد سیاست شود .حممودکار
حامد کرزی را متام شده می بیند .برداشت این است حاجی حصین وحممود هردو نتیجه گرفته
اند که مأموریت «برادران» درحال اختتام است وباید بدیلی برای وضع بعدی درست کنند.
این ها خواب می بینند.
ً مطرح کرده،
من که حممود را درچند جلسه دیده ام وصحبت ها ونظریاتی را که مستقیما
طور دیگری می بینم .وی آدم با استعداد ودپلومات منش است که بازی دپلوماتیک درسطح
جمامع بین املللی را ترجیح می دهد .مهیشه برضد آی ،اس ،آی سخن می گوید .گاهی هم با
خود می گویم :آیا وی دراظهاراتش برضد پاکستان صادق است؟ سخن یک تاجر را تا چه
ً به قول وقرارتاجران زیاد
اندازه می توان درین موارد طور دربست قبول کرد؟ شخصا
اعتماد منی کنم .آن ها روح خود را درپول حلول می دهند وسرمایه گذاری می کنند
بنابرین ،پول ،روح شان را طراحی می کند .پول چیزخطرناکی است .به شیری بی یال ودم
می ماند که اگر دست آموزش نکردی ،خودت را می بلعد .یا به اسب وحشی می ماند که
اگربه مزاجش برخوردی ،زمینت می زند .حممود سیاست را برای پولسازی وحفظ پول پیشه
کرده است.
ً یک آدم نا آرام وعصبی به نظرمی آید .خنده یا لبخند ایشان را درهیچ
حممود کرزی اصوال
جایی ندیده ام .ازیک نظرمعتقدم که عنصرپول ،روح وروان او را مدیریت می کند؛ مگر
خودش فکرمی کند که صاحب سرمایه است .وقتی با او مقابل شده ام فوری اندیشیده ام که
از بیست وچهارساعت شبانه روز ،آیا چند ساعت درآرامش به سرخواهد برد؟ احساسم این
است که حممود ودیگرتاجران ،به حدی با خودشان درگیر اند که اصال متوجه منی شوند زمان و
حوادث درپیرامون شان چه گونه می گذرند؟ هنررسیدن به قدرت را خوب می دانند بی آن
که ازپس لگدی هایش چیززیادی بفهمند.
فکرمی کنم مارشال فهیم وکرزی مایل اند تا سال  0102زیرجمموعه هایی را برای پرش بعدی
سیاسی به سوی میراثی کردن قدرت ایجاد کنند .این اشتباه است .هیچ عامل ،نه جامعه
جهانی ،نه مردم ونه هم حوادث غیرقابل پیش بینی داخلی ومنطقه یی ،اجازه چنین کاری
را به آن ها خنواهد داد.
حممود حاال خیال دارد یک تشکیالت مقدماتی برای ایجاد زیرساخت سیاسی ایجاد کند .اما با
ً
کی ها؟ او نیزباید راه «ائتالف های تکراری» به شیوۀ برادرش را درپیش گیرد؟ ظاهرا
درصدد یافنت مسیرجدید است .حممود ،تکرار حامد خواهد بود وحصین ،تکرارضعیف ترفهیم .تا
جایی که ازحاجی حصین شناخت دارم ،وی مایل نیست راه برادرش را دنبال کند .درین
کارنه عالقه دارد نه توانایی .ایشان هبره گیری ازفرصت ها را خوب آموخته است .علی رغم
این اوصاف ،با رگ وپود راهی که مارشال رفته است ،درهم آمیخته وازهرگونه عواقب خوب
یا بد ،سهمی درخور را نصیب خواهد شد.

حممود وحصین درتدارک وزمینه چینی به هدف روی کارآمدن کرزی وفهیم ،ستاد هایی را
دردوبی وکابل تشکیل دادند .شاید آن ها نتوانستند درک کنند که حکومت کرزی یک دستگاه
موفق خنواهد بود واضافه برآن ،ازمحایت جامعۀ بین املللی نیز حمروم خواهد بود .این
حقیقت را کرزی وفهیم می دانند وبرای هرگونه فرجام سیاه وسفید نیز خود را آماده
کرده اند .شاید برادران تاجر شان ازآن مطلع نیستند.
آقای کرزی ومارشال فهیم یک استدالل دارند :برای رهربی کشورچه کسی مناسب تر ازماست؟
بارها از زبان مارشال فهیم شنیده شده است که اگراین حکومت ساقط شود ،بدیل
ناگزیر،غیرازطالب ،کدام جریان دیگری درصحنه نیست .من به این باورهستم که فهیم ازیک
دیدگاه مسأله را درست تشخیص داده است .امریکا ازنامزدی کرزی -فهیم دردور دوم ریاست
مجهوری راضی نبود .اروپا ومتحدان امریکا نیز درمهان مسیر به موضوع می نگرند .ازنظر
آنان به ظهوریک تیم جدید برای رهربی افغانستان آینده باید زمینه مساعد می شد.
افغانستان امروز تا چه وقت باید به وسیلۀ چهره های حمافظه کارو مدیران دورۀ جنگ رهربی
شود؟ جهان می خواست قطعۀ تازه یی را روکند .این موضوع درواقع یک «پروسه» بود .جامعۀ
افغانستان نیز ازیک روند جدید محایت می کرد تا اززیربارسنگین حاکمان حملی دورۀ جنگ
وختاصم خودش را آزاد احساس کند .تیم کنونی به رهربی فهیم وکرزی ،راه را به روی این
برنامه بستند .می گویند:
اگر ما نباشیم ،جایگزین رهربی جز طالب چه کسی خواهد بود؟
این طرزفکرمال خود شان است .آن ها حضورسنگین جامعۀ بین املللی را با برنامه های
عظیم سیاسی واسرتاتیژیک شان درحمور افغانستان به هیچ پنداشته اند .این بربهای مهربان
ممکن است مثل مهیشه این چنین مهربان باقی منانند .سران تیم دربرابراین سوال که :منافع
افغانستان دراحتاد با جامعه جهانی است یا درتقابل با آن؟ پاسخ دومی را برگزیده اند.
برداشتی که من دارم این است :کرزی وفهیم مهراه با آقای خلیلی ،مجع رهربانی که درعقب
هرگونه معامله وحبران قرارداشته اند ،به این خیال اند که مهه چیز درلبخند ها
ومهربانی های متحدان بین املللی افغانستان متجلی شده وفراترازآن چیزی وجود ندارد.
عصارۀ فکرشان این است :آن ها را به مسایل داخلی ما چه کار؟ آمدند با القاعده وطالب
جنگیدند وبه هدف رسیدند؛ اضافه درین منطقه چه می خواهند؟ آقایان درست مهین نکته را
منی دانند ویا وامنود می کنند که منی دانند .فکرمی کنم ایشان ازنظر سیاسی ودرک
قانومنندی نظام سرمایه داری و سرشت حتوالت به حد کافی بی بضاعت اند یا آن که ازروی
آگاهی به شیوۀ ملوک قدیم به قدرت چسپیده اند؛ بی آن که به مصیبت های میلیون ها
مردم امهیت بدهند وبدانند که یک دسته هزارنفری فساد ،چه گونه تاریخ واقتصاد مملکت را
درحبرانی ترین شرایط عصرحاضر ،به گروگان گرفته اند.

گفتارنوزدهم
بامداد اول دلو
ازسخنان رئیس مجهور در روزگشایش پارملان جدید این طور فهمیدم که تا تیم حکومت
برسرکارباشد ،پارملان دم خوش خنواهد زد .تا جایی که آگاهی دارم ،به غیراز ده یا بیست
تن از منایندگان ،بقیه براساس جدول های ازقبل تعیین شده به شورای ملی راه یافته
اند .میلیون ها دالر به اصطالح میان مقامات انتخاباتی ،وزیران ومأموران اجرایی
کمیسیون انتخابات «تا وباال» شده است .متام رهربان سنتی خارج از دولت به مشول رئیس
مجهور ومعاونان ایشان ،حتی رهربان اپوزیسیون ،افراد مورد نظر خود را بنا به صالحدید
حکومت وارد جدول ساخته اند .با آن هم ترکیبی که به وجود آمده ،این شک را تقویت می
کند که جامعه جهانی قصد دارد ازطریق پارملان جدید ،اعصاب کرزی وفهیم را از کار
بیاندازند.
رئیس مجهور در روز«گشایش رمسی پارملان» سخنانی برزبان آورد که نباید می آورد .او
ازمداخلۀ «خارجی» ها به طور سربسته وبدون استناد ادعایی را مطرح کرد.

وی گفت :انتخابات پارملانی با مداخالت مهراه بود ...سوال این است که کدام نیروها می
خواهند قوای سه گانه کشور ما را در تقابل با مهدیگر قرار دهند؟
منظور کرزی امریکا ومتحدان است.
رئیس مجهور در ادامه سخنان خود افزود :باید با حساسیت با این مسایل برخورد کنیم و
نگذاریم خواب های وحشتناکی را که برای ما دیده اند ،به واقعیت تبدیل شود.
ازحلن آقای کرزی بوی «جهاد» می آید.
تصمیم به گشایش پارملان ،با مهربانی وخوشرویی ازسوی «خارجی ها» استقبال شد .استفان
دی میستورا فرستادۀ خاص بانکی مون ،این رویداد را «تاریخی» خواند .کرزی نباید ازین
استقبال دخلوش باشد .مطمئن هستم که دخلوش نیست« .دادگاه ویژه» را مهچون مچاق دم دست
خود گذاشته است .یعنی این که :کسی نباید تکان خبورد.

شش عصر -اتاق های بسته
به آرامی آغاز به مردن میكنی
اگر بردۀ عادات خود شوی،
اگر مهیشه از یك راه تكراری بروی…
ّگی را تغیري ندهی
اگر روزمر
اگر رنگهای متفاوت به تن نكنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی.
(پابلو نردوا)
دیدار های پنهان میان چند شخصیت سیاسی وسنتی هرشب جریان دارد .یک دوست من که با
حلقات «حمرم» کم وبیش آمد وشد دارد ،حکایه کرد که متام سران دولت وگروه های شامل
دردولت ،از یکدیگرناراضی اند و از روی ناچاری درکنارهم قراردارند .اوگفت:
وضع مانند این است که «بی توبودن نتوامن ،با توبودن نتوامن ».خاموش ترین بازیگران،
استاد خلیلی است .ایشان تا وقتی دوام می دهد که امکان دوام دادن میسرباشد .دیدار
«خارجی ها» با استاد سیاف مهچنان ادامه یافته است .استاد سیاف به نگارنده (رزاق
مأمون) گفت که خارجی ها ازمن می خواهند آن ها را درحل «بعضی مشکالت» کمک کنم.
دربارۀ مسایل مهم ازمن مشوره می خواهند!
ایشان وقتی این حرف را بیان می کرد ،نگاهش را راست درچشمامن دوخته بود .من که
متوجه می شوم ،استاد سیاف فی الواقع دریک «قفس» زندگی دارد .هیچ گشاده دستی وگشاده
فکری منی تواند داشته باشد .حلقۀ پیرامونش کوچک است؛ مگربسیار اتوماتیک وقوی کار می
کند .دمشنانش کم نیستند؛ احساس خودش این است که تعدادکمی ازآن ها مهیشه به دنبالش
هستند .او گفت اگرقرارباشد تدریس فقه وحدیث وفلسفه را درتلویزیون شخصی اش -دعوت-
شروع کند ،مهه را ازمیدان بدرخواهد برد .با خود فکرکردم که ایشان چه چیز ناگفته
داردکه مهه را از میدان خارج کند؟ وی درطی دست کم سی سال ،آن چه را که نباید می گفت
گفته است .البته برای ایشان یاد آورشدم که مردم از گفته های مشا ترس دارند .وی گفت:
منی دامن بعضی از مردم از من چه دیده اند؟ قسم به خدا که درزندگی خود یک نفر را
نکشته ام .آهسته گفتم:
استاد ...شاید به طور مستقیم نکشته اید .مردم می گویند «دستور» جنگ داده اید که
مردم هالک شده اند وخانه ها سوخته اند .گفت:
قسم به خدا اگر دربدترین حالت چنین کرده باشم.

سپس دمی به سویم خیره ماند و مثال داد که «خدا را شاهد می گیرم درسخت ترین هفته
های جنگ با حزب وحدت اسالمی درکوته سنگی ،کمپنی ودردیگر جاها ،فرمان «زدن» کسی را
نداده ام .جنگ پیش آمد که سهم خودم درشروع آن صفر بود .درجنگ هرچه آمد ،مصدرومنشاء
آن من نبودم.
البته باید خاطرنشان کنم که با این اظهارات استاد سیاف به طورکل خمالف بودم وعقل من
آن را قبول منی کند .درموقعیتی نبودم به مقابله ومناظره بیشرت ادامه بدهم.
درجریان صرف شام ،پرسیدم:
چرا قشرروشنفکر وحتصیل یافته ،بیشرتازمشا وحشت دارد؟
کمی مکث کرد وسپس گفت :ازقضا من با این طبقه خیلی مردی کرده ام .عمرم درپوهنتون
سازی و تدریس سپری شده .مهم برای من این است که خدا باالی سرما مهه چیز را می بیند
وصفحۀ قلب را می خواند .گپ های کسانی که به نظرتو روشنفکر هستند ،دراعتقادمن هیچ
خللی وارد کرده منی تواند.
سیاف گفتار پخته وحلن سنگین داردو حق کلمات را ادا می کند .پرسید:
مقصد خودت ازاین روشنفکران چه کسانی است؟
گفتم :منظورم حتصیل یافته هایی اند که نسبت به جامعه ،تاریخ ،مسایل اجتماعی
واقتصادی مملکت می اندیشند ودل شان برای آیندۀ وطن می سوزد.
پرسید :این ها چرا از من هراس دارند؟
جواب دادم :سخنرانی های مشا را دردورۀ جهاد وپس ازآن شنیده اند که بین مردم مرز کفر
ومسلمانی کشیده و گفته بودید کابل شهرگناهکاران است و باید یک مرتخاک آن کنده شود
تا پاک شود .درثانی ،گفته می شود خواستارختریب بالک های مکروریان شده بودیدو اصرار
داشتید این «کفرتخانه ها » باید خراب شوند.
حرفم را برید :درین گپ ها به قدری مبالغه شده که حرف خودم را گم کرده است.
مگربگذار دربارۀ «روشنفکران» نظرم را بگویم .روشنفکر درنظرمن کسی است که اول به
خدا اعتقاد داشته باشد .دوم مناز خبواند؛ صاحل باشد واول به علم قرآن دل خود را روشن
کند .آن وقت من چنین آدمی را روشنفکرمی گویم .این صفاتی را که تو دربارۀ روشنفکران
خارج از دایرۀ اعتقاد برمشردی ،ازنظرمن ،شامل یک روشنفکرواقعی منی شود .این ها ازنظر
من تاریک فکرهستند.
استاد سیاف درادامۀ سخنانش چند آیت وحدیث را خواند وترمجه کرد که بازنوشت آن درتوان
من نیست وباید ازسر به جمموعۀ احادیث وآیات قرآن جمید مراجعه کنم .تا جایی که
ازجریانات مطلع بوده ام ،آقای سیاف برخالف آن چه درمیان مردم به یک چهرۀ افراطی ،یک
ً آدمی است آماده به هرنوع سازش ،تسامح واغماض .وی
دنده وآشتی ناپذیرشهرت یافته ،عمال
درپس متامی تغییرات ومعامله های دراماتیک وشوخی آمیز آقای کرزی قرار دارد ودررابطه
با دیگرسران حکومت درنقش «پیردین» حضوردارد .حتی می توامن بگویم هیچ چیز افراط
درکردارش وجود ندارد .مانند یک کدخدای ثرومتند حمله ،به اشخاصی انگشت مشار امروهنی می
کند و بیشرت سرگرم مدیریت امور مالی و جتارتی است .درعوض ،به رعایت ظواهرسخت پایبند
است والقصه ...الزم به تکرارنیست که مهه چیز را ازمهین ظواهرنصیب شده است.
ازمالعزت فرمانده ساکن درقرغه سخت می ترسد ونفرت دارد .مالعزت یک باردرمهمان خانه
اش -رستورانت سپوژمی درقرغه -گفت:
پنجاه هزار دالرخرج کردم وسیاف را درقوطی ساختم.
ازسخن مالعزت غرق حیرت شدم .وی درگفنت این مسأله به شکلی بارونکردنی ،راحت بود.

اشاره اش به تظاهرات ساکنان پغمان بود که فکرمی کنم درسال  0931علیه او به راه
افتاد وحمافظان آقای سیاف یک تصویربردار تلویزیون طلوع را هتدید کرده وکمره اش را به
غنیمت گرفتند وهرگز مسرتد نکردند.
طوری که متوجه شدم ،اگریک سطر درخارج کشور دربارۀ استاد سیاف نوشته شود ،بدون
معطلی برایش خربمی رسد .بعد ازانتخابات دوم که هنوز نتایج مشخص اعالم نشده بود ،یک
پیشنهادی برایش مطرح کردم که خیلی ترسید وازآن تاریخ به بعد ،هرگزحاضر نشد با من
دیدار کند .ایشان ضمانت حیات ومال خود را درگرو برحال بودن آقای کرزی جستجو می
کند .اگرروزی کرزی صحنه را برای جایگزین بعدی رها کند ،استاد سیاف درچه موقعیتی
قرارخواهد گرفت؟
ایشان هم به رابطه با امریکایی ها نیازمندی وگرایش دارد وهم ازنزدیکی بیشرت با آن
ها به تشویش است .وی می خواهد اگربه مهین شکل موقعیت «سایه» وارخود را درمدیریت
جریانات حفظ کند ،خیلی هبرتخواهد بود.

گفتار بیستم
ظهر پنجم دلو -رستوران هرات
گشت وگذاردرحمیط بیرون ازخانه خیلی آزاردهنده است .اصل رعایت چه به وسیلۀ
موترسواران وچه به واسطۀ عابران پیاده ،بسیارکمرنگ است .اندام های شهر ازچهارطرف
قفل اند .انسداد راه ها عصبانی کننده است .امروز صبح عبورموتر «مقامات» را ازداخل
شهروجاده ها شاهد بودم .خیلی وحشتناک بود .راننده ها بسیاربا درندگی می رانند با
این اطمینان که هرحادثه یی پیش آید ،ازسوی آقایی که عقب سیت نشسته وازشیشۀ دودی به
بیرون می بیند ،رفع مشکل خواهد شد.
وزیرانی که ازمردم می ترسند ویا رهربانی که ازمردم روی می پوشانند ،آیا توقع دارند
مردم درکنارآن ها بیایستند؟ به راستی من یک باردیگربه این امریقین کردم که مقامات
حکومت کنونی علی رغم آن که برسر«گنج» سواراند ،تا چه حدی با ترس وهراس زندگی می
کنند .من که می بینم ،آینده درنظر مردم وخود مسئوالن ،چهرۀ اضطراب انگیزخود را بیش
ازپیش نشان می دهد .وقتی به این آقایان می نگری این احساس برایت دست می دهد که
ً به
برای فرار وقت بسیار کم دارند ومی ترسند به مقصد نرسند .نظام ترافیک جاده عموما
وسیلۀ پلیس و کاروان بادیگارد های مقامات خمتل شده است .چیز عمیق تری که مرا نسبت
به آینده بیمناک می کند این است که مردم درکمال بی اعتنایی دنبال کارخود اندو بی
تفاوتی مردم طوری است که گویی این ها غیرسیاسی ترین مردمان کرۀ زمین اند .نا امیدی
درمیان مجاعت عوام خیلی عمیق است.
شش عصر -دفرتخربگزاری بست باستان
استاد سیاف را دیشب مالقات کردم .غذا یک جا صرف شد .اوخیلی دغدغه دارد نسبت به این
مسأله که باید هرچه زودتر ،با ارشادات تلویزیونی ،وجود خدا را ثابت کند وبدین
ً مسلمان،
وسیله بنا به حماسبات خودش ،بی خدایان را سرجای شان بنشاند .دریک کشورکامال
سیاف دنبال چه کسی راه افتاده است؟ البته می خواستم به ایشان اشاره کنم که عقیده
باید با عمل هم آهنگ باشد .موقعش نبود.
ازادارۀ امنیت ملی خربهای عجیبی می رسد .یک منبع ازداخل امنیت گفت که مشاری ازمسئوالن
زنان ایرانی وچینی دارند! درقانون امنیت ،این وابستگی کفراست.
امروزآقای  ....به من گفت که باید بادیگارد داشته باشم .اوگفت دیگرالزم نیست بدون
حمافظ گشت وگذارکنی ...آری مثل این که خرده ریزه های حوادث دارند دست به دست هم می
دهند .هبرتاست درین باره ننویسم .برخی آدم های مغرض واستخباراتی به برخی سیاست
گذاران هم تبارمن گویا هشدار داده اند که رزاق مأمون به کمک امریکا پیوسته جلو می
آید وشاید ازنظرسیاسی،روزی به «گورکن» مشا تبدیل شود .این نوع سبوتاژ برای من خیلی

می تواند عاقبت ناخوش داشته باشد .ازسویی هم درمناظره های تلویزیونی ،با انتقاد
ازدولت ،ازحضورامریکا وجهان درافغانستان دفاع می کنم .وقتی اززبان خودم این گونه
می شنوند ،شاید فکرکنند این آوازه ها راست اند .ازگفتارخود ندامت منی کشم.
ما جزمهیاری با غرب راه دیگری نداریم .باید جنگ را به ایران وپاکستان هدایت کنیم.
این اسرتاتیژی فکری من است که با اهداف غرب نیزمهخوانی دارد .جنگ نباید درافغانستان،
درخانۀ ما ،میخکوب شود .جنگ خصلت دینامیک دارد وباید مرزها را عبور کند .یکی
ازآشنایان «وطندار» که با ایرانی ها رابطه دارد دریک جملس عروسی به من کنایه زد
وگفت:
چندمعاش داری؟
یعنی این که دربدل شرح نظریه های سیاسی خویش به طورحتم ازکدام مرجعی کمک مالی می
شوم!
البته من درپاسخ ایشان گفتم :معاش من به اندازۀ معاشی که درحساب بانکی مشا واریزمی
شود ،نیست!
کنایۀ جوابی من بدین معنی بود که به اطالعات ایران کارمیکنی .البته کنایۀ من ریشه
درواقعیت دارد ومطلع هستم که ایشان اززمان مقاومت با اطالعات ایران رابطه داشت.
کارمندان خربگزاری رفته اند .یادداشت های قلمی ام را مرور کردم .نام اجننیرامین به
نظرم خورد .آها ...اجنینرامین دوسال پیش حاضر شد یک سری اسرارمربوط به متاس های
سیاسی میان شخصیت های دورۀ دکرتجنیب اهلل با شورای نظار را به من بدهد .یکی دوبار هم
دیدارهای مفصل داشتیم .خبشی از صحبت هایش را ضبط کرده ام؛ اما ناگاه رابطه اش را
قطع کرد .بی تردید کسانی از باال گوشزد کرده اند که اطالعات بیشرتی دراختیار من قرار
ندهد.
وقتی سه سال پیش کتاب « مسعود درنربد استخباراتی» را نوشتم ،مشاری از سرکرده ها علیه
کتاب به پخش شایعه دست زدند تا آن را بی اعتبار کنند .نتیجه گرفتم که از افشای
اسرار به شدت می ترسند .پس مربهن است که درگذشته درحق خلق اهلل کارهایی کرده اند که
حاال از افشای احتمالی آن وحشت دارند .یکی از ایراد ها این بود که سارنوال «مشتاق»
 آن چهرۀ شناخته شده درجبهۀ پنجشیر مسایل «غیرواقعی» و«غیرضروری» را برزبان راندهاست.
ادعا ها مثرۀ ترس مقامات است .شخص مشتاق به من تصریح کرد که درین مصاحبه ها« ،
ازگاو ،غدود» را به من شرح داده است .مهچنان دربرخی جا ها بنا به سفارش سارنوال
صاحب حممود دقیق -ملقب به «آمرصاحب پنجشیر» بسیاری پروگراف ها را از کتاب برداشتم.
درمجع آوری کتاب ،زمحت زیادی را حتمل کردم .چیدمان منطقی انبوه خرده ریزه ها واطالعات
زمان گیر بود .سارنوال مشتاق به نظرمن ،هنوز هم درحلافی از اسرار واهبام پنهان است.
او را می توان از نظرساختوارۀ فردی ،سیاسی و شدت عمل وحتی آفرینش های ادبی به ویژه
شعر سرایی اش صنف بندی کرد .او به هیچ یکی از هم تباران وهم کیشانش شباهت ندارد و
یک سروگردن دربسا مسایل ازآن ها نیز مرجح است .قدرت ارادی واثرگذاری قهاری برخماطب
دارد وگاه اگرالزم بداند ،مهه قید وبند ها را پاره می کند .به من گفت:
تو اولین کسی هستی که دهامن را باز کردی .احتیاط خود را بکن.
گفتم :نیازی به احتیاط ندارم ،این خواهش را درمورد خودت عملی کن .من درمقام یک
پرسشگر ظاهر می شوم .حمقق یا پرسشگر تا زمان مجع بندی وتدوین یافته های خود ،نسبت به
خماطب ،مسئولیت کمرتی دارد.
سارنوال گفت :زیاد از من سوال نکن.
وقتی به سواری موترخودش درجادۀ کابل -پروان مسیرگرفتیم ،به اصطالح عوام سخنانش گل
کرد ومهان چیزهایی را به من شرح داد که خودش درذهن خود دست چین کرده بود .بعد ازنشر

کتاب فکرمی کنم حتت فشارها وانتقاداتی قرار گرفت .وقتی مرا دو باره دید ،یاد آور شد
که هرچه نوشته ای ،درست نوشته ای.
از وی خواهش کردم یک «دست خط تاییدی» برایم بنویسد .با کمال عالقه مندی قلم را گرفت
ونوشت .خط زیبایی دارد .دستخط مشتاق نزد من موجود است .مشتاق مهیشه سعی می کند خود
را از مارشال فهیم وقانونی ودیگران دور نگهدارد .در متاس های مکرری که با وی داشتم،
وی ازین آقایان ترس دارد .یک بار اشاره کرد :از روزی می ترسم که این ها برای بقا
در قدرت ،مرا به نام ناقض حقوق بشر به دادگاه طعمه بدهند .آن چه من می توامن به این
موضوع اضافه کنم این است که مشتاق نه تنها خمزن اسرار دورۀ جهاد ومقاومت است بل،
سرنخ بسیاری از اسرار «مقامات» را نیز با خود دارد .سه قطعه شعر تازه سروده اش را
برایم خواند که تعجب کردم!
نیمه شب -دوازده وبیست
مکروریان
ازهوتل کریستال تازه آمدم .عجیب است ...مردم ما خواهی خنواهی از مواد سیاست تغذیه
می کنند .هدایت امین ارسال مثل چشم کمرۀ خاموش ،حرکات کرزی ومعاونانش را دنبال می
کند .چشم های پنهان دیگری هم درارگ باز اند .خربها مهه به بیرون درز می کنند .زاخیل
وال ووزیردفاع ،چشم وگوش خود را به طور مصلحتی به سوی «رئیس» دوخته اند .فاروق
وردک ساز خود را می زند .او طوری ساز می زند که شنونده کمرتمی تواند بفهمد که آلۀ
ً دریک خط قرار داده است اما هیچ یک
ً مقام ،پول وقدرت مهه را ظاهرا
سازش کدام است .فعال
اجزای حلقه نیازی ندارند تا آخر خط باهم یکجا بروند .حرف هیچ کسی را منی شنوند.
بازار طالب گرایی گرم است و بیشرت از دیگران ،معاونان رئیس مجهور درین کار درنقش
«ثالث باخلیر!» ظاهرمی شوند.
ً نزدیکم درهوتل ممتاز گفت که رفت وآمد آدم های لنگی به سربه شیوۀ طالب
یک دوست نسبتا
به ارگ زیاد شده است .او جزو گارد امنیتی داخل ارگ است .او افزود که ما طالبان را
دیده ایم .این کسانی که توسط فاروق وردک و ستانکزی درموتر های شیشه سیاه آورده می
شوند ،هیچ یک طالبان اصیل نیستند .شاید بزرگان اقوام باشند.
ازنظرمن ،خطر فروپاشی درمتامی سطوح درحال نطفه گیری است .حتی یک مدیریت دریک وزارت
خانه ،به شیوۀ ملوک الطوایفی وبراساس ارادۀ شخصی ومطلقه اداره می شود .هیچ کس به
هیچ چیزی جوابگو نیست .دیروز یک پلیس موترم را توقف داد و با من احوال پرسی کرد.
ً با من تعارف مثبت نشان می دهند .پلیس خیلی خسته معلوم می
درکوچه وبازار مهه تقریبا
شد .صد افغانی برایش دادم .گفتم:
به خاطر این که یک جوان کاکه هستی!
این را به خاطری گفتم که احساس حقارت نکند .او ناگاه به شکوه از قوماندانش پرداخت
وگفت:
من از بغالن آمده ام .سه وقت قروانه برای ما می دهند ومعاش منی دهند.
پرسیدم :معاش منی دهند؟ پس چطور وظیفه اجرا می کنی؟
پلیس گفت :ما با چند نفر رفیقا بیکار گشته می رفتیم .قوماندان صاحب تولی گفت مشا را
می برم به کابل  ...درپلیسی ...مگر معاش ندارد .سه وقت نان برای تان می دهیم .فعال
معاش درک ندارد .هروقت معاش حواله شد برای تان داده خواهد شد .این جا دوازده ساعت
سرسرک وظیفه اجرا می کنیم .یک میلیون موتر تیر می شود .ایستادش می کنیم و..
گفتم :موترهای شیشه سیاه را هم ایستاد می کنی؟
گفت :دست ما قطع می شود موترکالن ها را ایستاده کنم.

وقتی ازبرخی منابع دروزارت داخله معلومات گرفتم؛ گفته شدکه فساد دروزارت داخله اگر
نباشد سقوط می کند .مهه چیز دردست مقامات وسکرترها وقوماندان ها متمرکز است .سیستمی
وجود ندارد .برخی مقامات خارجی درین باره به من گفتند که می دانیم پول های جامعه
بین املللی درافغانستان ضایع می شود .مثل این که چیزی درخفا درجریان است .خارجی ها
مهچنان آرام ،متعارف ،خوشروی ومهربان اند .یکی از خربنگاران رسانه خارجی به نقل ازیک
دپلومات های غربی به من گفت که مارشال فهیم در تشکیالت کلی دولت وحکومت بسیار دست
اندازی می کند .البته این قانون تنها منحصر به فهیم نیست ،خویش خوری وشکسنت ضوابط،
شکل سراسری به خود گرفته است.

گفتار بیست ویکم
پانزدهم جدی -قبل ازظهر
هوا زیاد سرد وگزنده نیست .من ازناحیۀ پا ها زیاد احساس سرما می کنم .این آسیب
پذیری ،یکی ازمیراث های زندان است.
دمل تنگ است .سیدادریس آغا کسانی را برای حمافظت من تعیین کرده ،مگراسلحه ندارند.
دلتنگم .درین چنین حالت ها هیچ کس منی تواند دست کسی را بگیرد .درین سال ها خانه یی
از غبار درروح خود بنا کرده ام .چشمان خیاالمت خسته شده اند .ازآینده بیمناکم .اقارب
وبعضی دوستان هم یا از روی خیرخواهی یا به تبع نامعلوم ،مرا می ترسانند .دیروز
کاظم مهایون چند بار به من توصیه کرد که متوجه سخنانت باش .دوست دیگری مهیشه می
گوید :مواظب باش ...این جامعه استثنا کش است! بعد از نشر کتاب « ردپای فرعون» فشار
اجننیرعارف به طورمستقیم برمن افزایش یافته است .او با نا راحتی گفته است که مأمون
بیش ازحد به دام غرور افتاده است!
اجننیرعارف مهیشه ناراحت ووسواسی است .مهیشه ازیک سایه می گریزد .اگراسرار ایشان روزی
آشکارشود ،انفجارذهنی روی خواهد داد .من هرگزاراده ندارم علیه وی اقامه یی تنظیم
کنم؛ اما درشگفتم که چرا وی به منایندگی ازیک حلقه یی که خود را به عیان نشان منی
دهند ،برضد کتاب ردپای فرعون به قیام برخاسته است؟ باید اعرتاف کنم که درکتاب رد
پای فرعون ،یک اشتباه درشت وجربان ناپذیر را مرتکب شده ام .درکتاب تذکرداده ام که
در کتاب بعدی ،مسایل زیادی ازمجله تشکیالت استخباراتی ایران مستقر درکابل را افشا
خواهم کرد .کمی پس از انتشار کتاب ،کسی از شبکۀ دی ایکس شاخۀ ایران به من پیام داد
که خطا کرده ام .معلم صاحب نعیم هم که از ایران به رخصتی آمده بود به من یاد آور
شد که آیا آدم هوشیار ،پیش ازوقت ،مشت خود را باز می کند؟
البته بعد از دکرتنادرامحدزی ،معلم صاحب درنوشنت کتاب «ردپای فرعون» درحساس ترین
مسایل به من یاری رسانیده است .ایشان هفت سال پیش از من خواست که درزمینۀ ترور
شادروان امحدشاه مسعود حتقیقاتی را اجنام بدهم .مهان زمان برایش گفتم که مستندات
ندارم .او گفت:
تو شروع کن ...خدا مهربان است...کم ازکم یک نفرکه درقتل دست داشت مهین حاال زنده
درکابل چکرمی زند!
منظورش اجننیرعارف سروری رئیس سابق امنیت ملی بود.
آه ..صدای مادردامون می آید .فکرمی کنم زنگ درکه شنیده شد ،خواهرش به خانه مهمان
آمده است .صدای مادردامون می آید که باید بروم مارکیت مکروریان ،گوشت بیاورم .چه
هوای نکبتی! موزیکی که از کمپیوترمی شنوم ،برماللتم می افزاید :امحدولی ...گریه می
کنم به خدا ...گریه می کنم...
شامگاه -هفت ونیم

از اتاق کاظم مهایون تازه به خانه بازگشتم .کاظم مهایون سال هاست با من دوستی دارد؛
اما او را به درستی منی توامن درک کنم .یک به اصطالح «دیره خانه» درست کرده است که
هرگاه خسته شوم ،آن جا می روم .کس دیگری هم از منسوبان ریاست مجهوری درآن جا حضور
داشت .نامش حمفوظ باشد .برایش پیشنهاد کردم یادداشت هایش را نگهدارد که زمانی برای
نوشنت یک کتاب خاطرات بسیار جالب ،به کار خواهد رفت .حلظاتی به سویم خیره ماند وسپس
سرتکان داد.
حبث هایی هم مطرح شد که به حنوی ،برصحت نظریه های من ودیگر منتقدان حکومت داللت می
کند .تا جایی که اطالع دارم ،بسرت مساعد برای «اصالحات» درحاکمیت فعلی وجود ندارد.
فرد گرایی «تیم» های مافیایی برکلیه امور مسلط است .طالبان درسطح منطقه سرگرم
یارگیری وقانع کردن بازیگران منطقه یی اند .یک خربنگاراز هلمند بازگشت وتوضیح داد
که طالبان به امریکایی ها توضیح داده اند که این کشور ملکیت ما است .تقسیم قدرت حق
ماست .برای تقسیم قدرت با دیگران ،ابتداء الزم است تا قدرت کامل را دراختیار خود
درآوریم .مهین منبع گفت:
طالب دراصل علیه فهیم ،سیاف ،دوستم وخلیلی می جنگد .مضمون جنگ ،مهان مضمون سابقه
است؛ تفاوت این است که اولویت جنگ به دلیل حضورامریکا ومتحدان ،تا رسیدن به یک
مرحلۀ فیصله کن ،به سوی «خارجی ها» متوجه شده است .یعنی خارجی ها میان طالب وگروه
های تنظیمی حایل واقع شده اند .درین میان ،سران حکومت به مشول مثلت کرزی ،فهیم
وخلیلی دریک دوراهۀ دشوارانتخاب میان امریکا وقدرت های منطقه یی گیرافتاده اند .کفۀ
ترازودر ارگ ،به سوی ایران سنگینی می کند .این مهان چیزیست که مبارزۀ خاموش میان
غرب وحکومت افغانستان را اجتناب ناپذیرکرده است .نتیجه می گیرم که مثلت ارگ راهی
جز این ندارد؛ زیرا امریکا وغرب روی گزینه های دیگری کارمی کنند.
صاحل ریگستانی باری به نقل از شادروان امحدشاه مسعود روایت کرد که ایشان دریک مقطع
جنگ ومعامله حتت فشارهای اطرافیان خود قرار گرفت که چرا دست دوستی به سوی امریکا
دراز منی کند؟ مسعود سراجنام چنین توضیح داده بود:
این امریکای «بچه گور» یک پدیده یی است که منی توان به شیوۀ متعارف با آن دوستی یا
دمشنی کرد .هرچه به امریکا خود را نزدیک کنی ،بسنده نیست ...حالی ات می کند که
نزدیک تربیا ...گام به گام نزدیک می شوی تا دستت را بفشارد ...بازهم پیام می دهد
که کافی نیست ،خود را نزدیکرت کن .گام بعدی برمیداری دریک مرتی اش ،موقعیت می گیری.
با کمال تعجب پیام دریافت می کنی که کمی دیگرباقی است ،قریب تر بیا  ...عاقبت آن
قدر نزدیک می شوی که درآغوشش گم می شوی و تازه به خود می آیی که هستی خودت
درواقعیت امریکا حل شده است ...امریکا وجود قدرمتند خود را حفظ کرده اما تو
دیگروجود نداری...
ً شاهد بوده ام که فهیم خان پیوسته برای حضاردرمهمان خانه اش دربارۀ اخالص
من شخصا
ووفاداری «جنرال صاحب مکنیل» به افغانستان و به ویژه دوستی با خودش حکایت های
شیرین می بافت وتصویری نظیر«شیروروغن» از دوستی خود با جنرال چهار ستارۀ آبی چشم
ارتش امریکا جمسم می کرد .ترس «دانه درشت های» معامالت سیاسی از چیست؟ کدورت از
زمانی شروع شد که بنا به فشار امریکا وجامعۀ جهانی ،تصمیم گرفته شد که امحدضیاء
مسعود به جای مارشال فهیم با آقای کرزی « با تکت واحد» به میدان انتخابات اول
ریاست مجهوری وارد شوند .تا جایی که مطلع هستم ،امحدولی مسعود درقناعت دادن مقامات
امریکایی وانگلیسی برای جایگزینی ضیاء مسعود به عنوان معاون اول ریاست مجهوری نقش
عمده داشت .او به نقل از سفیرانگلیس درکابل توضیح داد:
مارشال فهیم دیگرهرگزدرمقام کنونی برای ما قابل قبول نیست.
دکرتزملی خلیلزاد که درسال های اول سفیرایاالت متحده امریکا درکابل بود ،دردفرتکارش به
من گفت درین زمینه با امحدولی مسعود زیاد کار کرده ایم .وی افزود :روی این مسأله
باید دقت شود که با اعالم برکناری فهیم از مقام های وزارت دفاع ومعاونت اول ریاست
ً پس ازآن که
مجهوری ،چه تغییرات وحترکات نظامی واجتماعی ممکن است به وجود بیاید .دقیقا
نتیجه گیری ها ومطالعات چند جانبه مجع بندی شدند ،از کرزی خواستند فهیم خان را
دربدل امحدضیاء مسعود معاوضه کند .درآن زمان کرزی به قول خودش « ازدست فهیم خان به
بینی رسیده بود ».وپیشتازاین معامله بود.

البته عملیات آماده سازی بسرت مساعد برای کنارزدن فهیم خان ازمهان روزهای اول سقوط
طالبان شروع شده بود .دراوایل سال  0110من مهراه با دفرت بی بی سی فارسی
دروزیراکربخان کابل مستقر شدم .هبروز آفاق رئیس منطقه یی دستگاه بی بی سی روزی از یک
جلسۀ بزرگ که دردفرت سیاسی سازمان ملل متحد برگزار شده بود ،برگشت .او درصحبت خصوصی
اظهار داشت که وضع موجود وتقسیمات قدرت به این شکلی که درکنفرانس بن صورت گرفته،
ً
مؤقتی است وبه هیچ وجه بازتاب دهندۀ پالیسی کشورهای جهان نیست و این ترکیب هنایتا
تا سه سال ادامه خواهد داشت .پس ازآن ،تیم های کارشناسان آگاه برامور ،جای این
فرماندهان را خواهند گرفت.
سه سال بعد چنان که دیده شد ،انداخنت خشت های کادرها ازدولت ساختۀ کنفرانس بن شروع
شد اما این زمانی بود که حامدکرزی نظربه عوامل متعدد نسبت به امریکا مظنون گشت
ً آرام،
ودریک معاملۀ پیچیده وبازی منطقه یی ،خودش را از مدیریت بین املللی که معموال
بی صدا ومهربان گام برمی دارد ،فاصله داد .خنستین مثرۀ موقف گیری کرزی ،احتاد دوباره
با سران تنظیم ها بود .جتربه یی که از سال  0330به بعد بارها به کارگرفته شده بود.
بازتاب این نوع حتکیمات سیاسی ،ظهور واحیای جمدد طالبان درمیدان های جنگ وجتدید نظر
درحماسبات سیاسی منطقه وجهان بود.
ً با هم جوش خورده است و جدا سازی هریک ازین سه قلوه های
حال سرنوشت مثلت ارگ کامال
قدرت ،امضاء کردن مرگ هرسه تای آن هاست .راه بازگشت به عقب تا میزان زیادی مسدود
شده است .طی ماه های بعدی ممکن است فضای الزم برای پیشروی هم وجود نداشته باشد.

گفتار بیست ودوم
بیست وهشت جدی
وقتی رژه میروند
دمشن پیشقراولشان است .
صدایی که به آنها فرمان میدهد صدای دمشنانشان است.
آن که از دمشن سخن میگوید
خود دمشن است.
(برتولت برشت)
وضع روبه خرابی می رود .هرمنتقد حکومت چه روشنفکر ،سیاست دان ،استاد یا دانشجو،
دردیدگاه تیم حاکم به چشم گناه کاروخاطی جلوه گر می شود .حسن التفات به طالبان
نسبت به ناظران منتقد بیشرت است .ارباب قدرت به سوی آدم هایی مثل من به چشم بیگانه
یی ناخوانده نگاه می کنند که شکرخدا را به جا بیاورم که مرا اجازۀ اقامت
درکشورداده اند .ضرب املثل مردمی می گوید :بیرونی آمد ،درونی را برون کرد.
ً مهینطور شده است .استخبارات نفوذی ایران ،مرا درکشورخودم ،ازهرجهت به
حاال دقیقا
انزوا برده است .متوجه می شوم که نفوذ ایرانی ها دراداره های دولتی چقدرعمیق شده
است .لوی سارنوال حممداسحق الکو تالش کرد مرا به حیث رئیس ارتباط عامۀ ادارۀ سارنوالی
مقرر کند .چند ماه بعد احوال داد که صادق مدبر رئیس ادارۀ امور ریاست مجهوری خمالفت
کرده است .پیش ازین درسال  0938دکرتمشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصالحات اداری با توظیف
من درآن جا خمالفت کرد .شخصی به نام اکلیل حکیمی ( حاال سفیردرواشنگنت) درین سبوتاژ
دست داشت .عجیب است این آقایان آمده اند تا سرنوشت ما را به گرو بگیرند؟
با این وضعی که من شاهد هستم ،بین جامعۀ بین املللی وتیم حکومت آقای کرزی ،دیریا
زود تصادمی بزرگ وغیرقابل کنرتول روی می دهد .تا زمانی که امریکا ومتحدان ،اوضاع را
به سودخود تشخیص بدهند وبرادامۀ وضع چشم ببندند ،هرجمرم ،نا اهل ،کم سواد ،زورگو
وتازه آمده های جمهول ازبیرون برمسند های قدرت باقی می مانند .ازین جنس آدم ها
ً دروزارت خارجه ریخته اند .تا جایی که مطلع هستم ،افغانستان اکنون هیچ
عمدتا
دپلوماتی درخارج ندارد که ریشه درسوز ودرد وطن وسرنوشت علیای افغانستان داشته
باشد .هیچ کس از شرف وعزت مردمی که درحریق تاریخ سوخته اند منایندگی منی تواند .آن

ها منایندگان کسانی اند که به هزاروسیله وواسطه وپیوند های خصوصی وخصوصی تر ،درخبشی
ازبدنۀ دپلوماسی مملکت چسپانیده شده اند واین به هنرخود شان رابطه دارد که چه گونه
خود را حفظ کنند تا از میدان نپرند .حاال می توان حدس زد که برای قایم بودن درمدار
این روابط غیرقانونی ،چه چیزهایی می تواند اتفاق بیفتند .هرچیزی می تواند پیش
بیاید؛ جزاین که کسی درفکر اعتبار ملی وفرهنگی افغانستان باشد.
مطبوعات آزاد درمملکت ازین بازار مکاره تصویربرداری نتوانسته است .حکومت می داند که
خود به مانع اصلی دربرابر توسعۀ کشور بدل شده است .تیم حکومت راهی به سوی عقب
ندارد .با هرابزاری که می تواند باید خود را به جلو بکشد .آن روزی که این ماشین
تقلبی دربدترین حلظه از کار بیافتد؛ ازنظرمن چندان دور نیست .این را گفته باشم که
تاوان شکسنت حکومت هم سنگین خواهد بود.
از یک سال به این سو چرخش اوضاع به طور عریان تربه زیان حکومت کنونی شروع شده است.
چرخش سری از مدت ها پیش شروع شده اما اکنون قضیه خلت تر می شود .پاکستان حلظه به حلظه
ازجو بی اعتمادی وناکارآمدی تیم فراقانونی حکومت به نفع خود سود می برد.
امریکاییان را قناعت می دهند که با این حکومت به قهقرا می روند .استدالل می کنند
مدیریت کردن افغان ها درحوصله وتوان امریکا نیست .پاکستان جتارب طوالنی درافغانستان
دارد .نواب مومند یک بار به من گفت:
طالبان خیلی خوشحال اند ازین که نیروهای امریکایی ،غیرنظامیان را می کشند.
برخورد کرزی با منایندگان امریکا خشن ترشده وحتی دریکی ازجلسات ارگ ،دست به جانب
سفیرامریکا تکان داده وگفته است که مهه چیز از دست این ها درحال خرابی است.
ساعت سه پس از نیمه شب
به راستی که جسم انسان ،بازیچۀ اندیشه های آدم است .مهه چیز را رو به پوسیدگی می
بینم .رانندۀ یک موترکروزین سفید با شیشه سیاه که منی دامن چه کسی درآن نشسته بود،
درکج گردشی چهارراهی «زنبق» به دیگرراننده ها فحش می داد .این موترازکنارم رد شد و
دو داتسن پرازافراد مسلح هم درقفایش تاخت برداشتند .وقتی جاده دراثرتراکم موتر ها
ً حیوانی از صف طویل
بند آمد ،مهه پیاده شدند و به هرطریق ممکن و با خشونتی کامال
موترهای جلوی می خواستند خود را کناره کنند تا موتر کروزین بگذرد .عجب! من از سی
ً برای رد شدن یک فرد پیاده هم راه نبود .کسی که میان کروزین
مرتی نگاه می کردم .اصال
نشسته بود ،این عقل را نداشت به نگهبانان متهور توصیه کند که حلظاتی شکیبا باشد تا
موترهای جلوی حرکت کنند.
امشب ساعت ده نشئۀ خواب به سرم زد؛ اما این صحنه درفضای ذهنم چنان تا وباال می رفت
که مزاجم را به هم ریخت .هرچه به خود هنیب می زمن که دیدن این صحنه ها مگرچیزتازه
است برایت؟ بغضم می گیرد .درهم می شکنم .مردم ما مستحق نیستند این گونه خرد ومخیر
شوند .کابل ازنظر امکانات درپایین ترین سطح شهرک های دنیا قرار دارد .با آن هم می
شود درین گهواره آرام گرفت؛ چون هرچه هست مال خود ماست .اگرحقیقت را بگویم این طور
نیست .هیچ چیز این شهر مال ما نیست .هرگونه خطا ولغزش ،زورگویی ،ترس اندازی ،باج
گیری ووو روح مرا سوهان می زنند .وقتی می دامن چیزی برای تغییراین وضع دراختیار
ندارم ،خرد و نا امید می شوم .تا عمق استخوان به تبعید می روم .ذره می شوم ،هیچ می
شوم .درکابل غیراز گم کردن حس ترس هیچ چیز دیگری حیاتی مشرده منی شود .وقتی ترس
نباشد ،زندگی را درمصئونیت می توان به هرشکلی که خبواهی ،بیارایی.
خارجی ها درتولید ترس دایم نقش کلیدی دارند .وحشت خارجی ها به مراتب پیچیده
ترواستخوان شکن تر ازبی فرهنگی چند جنگ ساالر وفساد ساالر است .فساد ساالران ازروح
وجسم مردم باج می گیرند .حتی وقتی روی جاده راه می روم و هارن غافلگیرانه اعصامب را
به هم می ریزد درواقع دارم باج می دهم .از حساب روح وامنیت روانی خویش ،بی جهت باج
می دهم .زیرپا له می شوم .کشتی عزت انسانی ام به گل می نشیند .خارجی ها درظاهر
امر ،آراسته ،بی غرض واصولی معلوم می شوند اما وقتی به آن ها دقت می کنی ،کشف می
کنی که در ددمنشی وزیرپا کردن حقوق روانی واجتماعی شهروندان ما با دزدان
وفسادساالران درنده خوی وطنی ،دریک موقف قرار دارند .از یک مادر زاده شده اند.
هنگام عبور از جاده های مرتاکم ،غول آسا بوق می زنند وبه سوی مردم نشانه می روند.

خیلی ازین بابت آسیب پذیر شده ام .بدخوابی وبی خوابی امشب ریشه درمهین صحنه هایی
دارد که روزانه شاهدش بودم .این را درین یادداشت باید قید کنم که مردم ما نسبت به
مهه چیز بی اعتماد شده اند؛ حتی به خودشان بی اعتماد اند .رگ عصیان تاریخی درآنان
خشکیده است .هرکس سربه زیر ،اگربتواند صبح را با یک لقمه نان به شب برساند ،شاهد
خوشبختی را درآغوش گرفته است .زندگی به گونۀ عجیب ونا متوازن درحال تکوین است .این
تکوین طبیعی نیست .دمل می گوید که یک روز ،مهین مردم یا جمبور می شوند یا وادار
خواهند شد که یکباردیگر این مهه سامانه وسیستم را با دستان خود شان متالشی کنند.
چرا به چنین نتیجه یی رسیده ام؟
برای این که احساس بدی دارم .به هرسو می نگرم ،واپس به تنهایی خودم رجوع می کنم.
من دربی شباهتی کامل با دوران خود زندگی می کنم .تلخکام ترین مرد این دوران هستم.
یک اجتماع دراطرافم می چرخد؛ با هیچ یک خویشاوندی ومهرنگی احساسی ندارم .آیا این یک
نوع خیاالتی شدن های یک شخص کم حوصله وباریک بین است؟ نه! چیزی ناگوار ترازآن در
زندگی کنونی ما وجود دارد؛ ورنه من نباید این چنین سیاه منایی کنم.
گاه نتیجه می گیرم جامعۀ جهانی دارد خیاخلانه های سنت و رسوم قرون گذشته را با حیل
ولطایف گونه گون ویران می کند و من دارم با چشم دل ،صحنۀ چنین ویرانی غیرقابل
بازگشت را متاشا می کنم .آری ازیک نظر ،این دیدگاه درست است .جای ویرانی را چه
خواهد گرفت؟ هرچه دقت می کنم ،کشف کنم که جای فضایل سنتی وپنداشت های ذخیره شده
درشخصیت اجتماعی وروانی ما را چه چیزی پر خواهد کرد ،به نتیجه منی رسم .آن چه ما
درآن نفس می کشیم ،ومرا این چنین آزار می دهد ممکن است مهان برزخ «گذار» اجتماعی
واقتصادی باشدکه خنست شخصیت های آدمی را ویران می کند وسپس روی ویرانه های فضایل
سنتی ،ارزش های جدید بنا می کند .درد من این است که با این صحنه هایی که می بینم،
به دشواری می توامن بپذیرم که فضایل جدید درجامعۀ ما به طور طبیعی شکل بگیرد .آن چه
درپیرامون ما جریان دارد ،ویرانیی بدون آدرس است که به معنای شناورشدن دراهندام گام
به گام است  ....گرداب تراژدی.
حاال ساعت چهارنیم بامداد است .هوا کم کم دارد روشن می شود .صدای پای اسب ها ومرکب
را روی اسفالت می شنوم .چه سرمای خشکی! در گرم ترین فصل سال ،احساس من ازجنس سرمای
ماه جدی است .این طرف ،پرتوافگن های ساختمان سفارت امریکا چشمامن را می آزارد .صدای
آذان مسجد مکروریان است که می شنوم؟ این قدر وقت؟ شاید زمزمه های قبل ازآذان باشد.
آیا هایکن بیری سفیرامریکا صدای آذان را درسه صد مرتی خود می شنود؟ این بربمهربان
متدن امریکایی ،خیلی از رفتار کرزی وفهیم خان دخلور وخشمگین است.
شروع شد :پلیس چهارراهی مسعود ازمهین حاال یک الری شخصی را توقف داد! درالری حمموله های
بوجی مانندی بار است .شاید بپرسد :استاد چه بارکرده ای؟ وسپس جور آمد کنند .جورآمد
این پلیس بیچاره و«جورآمد» یک وزیروقوماندان چقدر از حلاظ مضمون با هم شبیه اند!

گفتار بیست و سوم
بیست حوت – 0931
بامداد هباردهلی -هشت صبح
هفت بار زمني خبور ،هشت بار بلند شو
ضرب املثل جاپانی
توحش بازی کثیف
درنوشنت گفتارهای شخصی این دفرتچند ماه انقطاع آمد .شبکه های جاسوسی ایران به رهربی
سیدهاشم سیدجوادی درمهکاری با یک دسته ازمسئوالن ارشد دولتی ومسئوالن امنیتی قبلی به
خصوص اجننیرعارف سروری (مظنون به اشرتاک درترورامحدشاه مسعود) که با ایرانی ها از
زمان «مقاومت» رابطه دارند ،برنامۀ حذف فزیکی مرا طراحی کرده بودند؛ اما خداوند
روی شان را بیش ازپیش سیاه کرد.

ان اهلل مع الصابرین.
پروندۀ کامل سیدهاشم سیدجوادی ،که ازآرشیف اطالعاتی سپاه پاسداران برداشته شده
وازطریق شبکۀ دی ایکس به کابل منتقل شده بود ،به طورکامل ،درکتاب «ردپای فرعون»
انتشاریافته است.
کسی از«خنبه» های خودساختۀ سیاسی «پنجشیر» گفته بود که اگر جلو او را ( رزاق مأمون)
را درمهین نقطه نگیرید ،مهه چیز را فاش خواهد کرد وبرای مهه جنجال خلق می شود .با آن
که دربین خود دستخوش اختالف اند ،درمورد من اتفاق نظرداشتند .منظورشان نشر جملدات
بعدی کتاب « ردپای فرعون» بود که من درجلد اول وعدۀ انتشارآن را داده ام .هم حلقات
داخلی وهم شبکه های ایران که با آن ها کارمشرتک دارند ،از روشدن اسناد بعدی هراس
داشتند.
واکنش نسبت به کتاب ردپای فرعون درسطح داخلی بسیارسریع بود! ایرانی ها عطش فراوانی
به خرج دادند تا شبکۀ ملی ضد جاسوسی «دی ایکس» را دراستان های مشهد ،هتران وزاهدان
آن کشورکشف ومتالشی کنند .عوامل داخلی به ویژه اجننیرعارف سروری چند بار به ایران
ودوبی دعوت شدند تا سرخنی ازشبکۀ دی ایکس که « ردپای فرعون» درنتیجۀ فداکاری ها
وریاضت های آنان به رشته حتریرکشیده شد ،افشا شود .اجننیرعارف ودیگران با این پرسش
مقابل بودند:
ما چرا ازین شبکه که ازسوی امحدشاه مسعود فقید درجنگ با خرافه پرستی های هژمونیستی
ایران هدایت می شده ،اطالعی نداریم؟
درچند دوردیدارها واستفسارها درهتران ودوبی ،اجننیرعارف دربرابراین سوال عوامل
اطالعاتی ایران که شبکۀ دی ایکس چه گونه یک شبکه یی هست ،بی جواب مانده بود .آقای
عارف سروری ،جزئی ازشبکۀ دی ایکس بود اما زمانی که بعد ازشهادت امحدشاه مسعود ،به
مأموردرشت ادارۀ حفاظت ازاطالعات سپاه ایران مبدل شد ،از آشنایی با مهکاران
دیروزخویش حاشا می کشید ودرجواب ایرانی ها گفته بود که او ازین شبکه وازین مهه
مستنداتی که درکتاب ردپای فرعون ارائه شده ،آگاهی ندارد.
پرسش اما برای هزاران تن ازفعاالن جنبش مقاومت وایرانی ها این است که نگارندۀ کتاب
ردپای فرعون ،این مهه اسناد را از کجا آورده است؟ اسناد حمرم از آرشیف ادارۀ حفاظت
ازاطالعات سپاه پاسداران ایران چه گونه به دست نویسنده افتاده است؟
یک پروندۀ کامل چه گونه ازهتران به کابل پرتاب شده است؟
دکرتعبداهلل وامحدولی مسعود ودیگران گفته بودند که مستندات کتاب نادرست است و ما ازین
مسایل اطالع نداشته ایم .پرسش من ازآقایان این است:
آن چه درجریان هشت سال حتقیقات درکتاب «ردپای فرعون» آشکارشده ،مشا چرا باید ازآن
ً خربمی داشتید؟ مشا درموقعیتی قرارنداشتید که ازین اسرارآگاه می شدید .امحدشاه
قبال
مسعود پدیده یی عادی نبود که اکنون درغیاب فزیکی ایشان ،مهه داروندار وشخصیت «حجمی»
وتاریخی او را به خود سنجاق می زنید .مسعود پدیده یی بی نظیروپیچیدۀ اطالعاتی بود
ومن حین پژوهش های چند ساله تازه متوجه این ویژگی شدم وسعی کردم امانت ارزشی حضور
او را به قلم بکشم .لیس الانسان الی ما سعی
با این حال درک می کنم که هیچ سخن ومدارکی منی تواند درین قضیۀ مغلق ،حرف آخر را
بزند.
درحلظه های نگارش این سطور ،توفان صدقرن آزردگی وعذاب ازصحرای عطشناک روح من به صوب
یک نتیجه یی خجسته که تصویرآن دررؤیاهای دایمی ام نقش بسته است ،درگذراست.
من به آه افغانستان برای عدالت مبدل شده ام ...ذره یی درمن به عنوان امانت ازلی
آفرینش زنده است...درکارزار تشریح حقایق ،مهه معاندان را به دوزخ فرامی خوامن .من
دیریست با ارواح خبیثه درنربدم ...من یک پاره تنهایی وامل گشته ام.
شامگاه دلگیر -شش ونیم
فضای خاکسرتی میان عصروشام مهچون پنجال نامریی شیطان برگلویم چنگ می اندازد .خود را
نسبت به ایام صبح ،سبک تراحساس می کنم .بند آخری یادداشت صبح را که حاال می خوامن،
موجی ازسرما واحساس حمنت زدگی سراسربدمن را درمی نوردد .دراخبارامروز تلویزیون طلوع،
حرف وسخن های قراردادی را می شنوم .دکرتعبداهلل تازیانه یی سبک بربدن دولت نواخت.
به خاطرمی آورم که دکرتعبداهلل نیز درواکنش های درون حمفلی وپس پرده ،ازکاروان عقب
نیفتاده ودرباره کتاب «ردپای فرعون» یک قلم گفته بود :مهه اش دروغ است!
ً مؤثق به من ابالغ شد .خامن مریم به نقل اززبان خودش واکنش او را
سخن دکرتدرکابل کامال
دربرابرکتاب رد پای فرعون روایت کردم .مریم قبل ازآن که دورۀ زناشوهری خمتصری با
دکرتعبداهلل داشته باشد ،با من دیدارهایی داشت .بیش ازده بار در کوچه اول تایمنی
درخانه اش با وی صحبت کردم .بعضی اوقات مادرش نیزدرصحبت های حضورمی داشت .مریم زنی
آگاه ،با اراده وخیلی حساس است .او گفت:

دکرتعبداهلل مهیشه از نزدیکی با تو می رمید!
ازشرح ماوقع درین یادداشت ها می گذرم .تذکراین نکته را الزم می دامن که دکرتعبداهلل
ً دقیق فهمیده بود .دکرتعبداهلل مهیشه از من با لقب« مرچ سرخ» یاد آوری کرده است.
اتفاقا
البته ریشۀ چنین برداشت ایشان درمورد من ،به سال های  0982 -0980برمی گردد که درآن
زمان مدیرمسئول «هفته نامۀ کابل» بودم .شرح ماجرا درین امجال مناسب نیست .با این
اوصاف قبل ازآن که درخصوص قضاوت سطحی ونادرست ایشان درمورد کار هشت ساله مندرج در«
ردپای فرعون» نکاتی مرقوم کنم؛ بی هیچ تعارفی یاد آورمی شوم که دکرتعبداهلل درمقایسه
با مهگنان خویش ،معتدل ترین ،متعارف ترین ومناسب ترین چهرۀ سیاسی بازمانده ازدوران
«مقاومت» است.
وی دربدترین شرایط ،تا مرز وارفته گی مهتایان خود ،خوی ومناعت اشرافی خود را دربدل
دسرتسی به جیفه های حرام ودزدی وغارت ،قربانی نکرده است .شاید کسانی که ازعقب صحنۀ
ماجرا ها با خرباند ،به پیش داوری من خبندند .اما من به شجاعت واحساس خودم امهیت می
دهم .چون بیش ازین ،چیزی منی دامن.
دکرتعبداهلل ،درمورد شناخت عوامل داخلی ترور امحدشاه مسعود ،چه درقدرت وچه درمسند
«اپوزیسیون» پنج درصد ازشجاعت من را نشان نداده است .ایشان درسال های «جنگ داخلی»
ً «وزیرخارجۀ» سیاردراوج جنگ ها با طالبان ،یک
و«مقاومت» به عنوان «سخنگو» ومتعاقبا
روز درپنجشیریا ختار وروزدیگر روانۀ کشورهای شرقی وغربی می شد .آنچه را که شادروان
مسعود ،فی احلضورویا ازطریق تلفن برای ایشان فرمان می داد ،به رادیوها بازگویی می
کرد ونکاتی را که باید دردیداربا مقامات کشورهای میزبان مطرح می کرد ،برایش
یادداشت می داد .مسعود هرگزاطالعات سری ودست اول درجبهات ولشکر«دمشن» ویا یافته های
اطالعاتی فوق سری را که ازپاکستان ،صفوف طالب ویا ایران دردسرتس می داشت ،برای
دکرتعبداهلل وافراد نظیروی تشریح منی داد .کاردکرتعبداهلل با این مسایل نبود .مسعود ،به
عنوان شخصیت چند بعدی وجمرب که درکوران مبارزه آبدیده شده ومدیریت عمومی جنگ گرم
وجنگ اطالعاتی را دردست خود داشت ،هیچ گاه به دکرتعبداهلل وحتی اجننیرعارف و ...گزارش
منی داد وازآن ها تأیید ویا تنقید طلب منی کرد.
یک مثال دیگر ،مصداق سخن من است.
دکرتعبداهلل درخطرناک ترین سال های جنگ وحماصرۀ اقتصادی که یک سیرمنک دربازار پنجشیر
مبلغ چهار صدهزارافغانی فروخته می شد ،برای شرکت درجمالس ویا سفرهای بی نتیجه یا کم
نتیجه به این یا آن کشور ،از پول «جبهه» دریشی بیست هزاردالری برای خودش فرمایش می
داد .ظواهرآنچنان می آراست که مهتایان میزبان را به شبهه می انداخت که مهمان شان نه
ازنیمی باقی ماندۀ افغانستان جمروح ،بل از یک کشوراروپایی به دیدارشان قدم رجنه کرده
است.
این دیگر ،اوج عربتناک بی خربی ازاوضاع می تواند باشد .کسی که یک پایش به داخل ویک
پایش به خارج ،آن هم ازحساب جبهه یی که برای تأمین خمارج خود به یک افغانی حمتاج
بود ،چه گونه ازکنه قضایا والیه های اطالعاتی وفوق سری آن هم اززبان مسعود می تواند
مسبوق باشد؟
اگر یک درصد از آن چه درپس جنگ اطالعاتی جریان داشت ،به استحضاردکرتمی رسید ،امروز
با سربلند می توانست درخصوص آن چه روی داد ،با پشتوانه صحبت کند .اما نه من ونه
مردم ،درده سال اخیر ،یک حرف درین باره ازوی و مهگنان ایشان نشنیده ایم.
رأس موضوع حساس این است که دو تروریست عرب ،با عبورازکانال «وزارت خارجه» وبا هبره
گیری سخاومتندانه از امکانات موجود درحوزۀ مسئولیت وصالحیت دکرتعبداهلل موفق شدند
مسعود را ترور کنند .اگرمهه چیز ازفیلرتنظارت وآگاهی دکرتعبداهلل عبور داده می شد
وایشان حضورمسئوالنه درجریانات را می داشت ،مسعود این چنین آسان از دست منی رفت.
ً درحوزۀ مسعود
ً ازتعامالتی مطلع بوده باشدکه صرفا
پس ایشان چرا متوقع است که حتما
وشبکه های خاص اطالعاتی قرار داشت .این چنین اطالعات لرزاننده از بازی های خوفناک
دردسرتس ایثارگرانی بود که درصحرا های سوزان بلوچستان ،جامعۀ مهاجران درپاکستان،
مراتب استخباراتی دردستگاه اطالعاتی صوبه سرحد ،اردوگاه های آموزشی سپاه پاسداران
درمرزها ،میان افغانستان وایران با پای پیاده وقاچاقی ،با قبول صدها نوع خطر
وگرسنگی وعذاب دررفت وآمد بودند وجمموعۀ اطالعات خویش را به کانال فرمانده کل
واریزمی کردند.
آنانی که درنقش منایندۀ پا برهنه ها ،مقاومت گران گرسنه و صدها هزاربیجا شده
ومظلوم درجمالس خارج ازکشور ظاهرمی شد وبوی ادکلن بدنش از ده مرتی به دماغ می زد،
ازچه رو خودش را ازاسرارمگو وخاص مطلع ومستحق قلمداد می کند؟
نگارنده درطی هشت سال کارمداوم ومصاحبه با ده ها مقام ارشد جبهه وسروکله زدن با
«شبکه های خاص» به حقایق تلخی دست یافتم که درظرف «ردپای فرعون» ریختم وهنوز
شرمنده ازکارنامتام خویشم.

من درتالش های اولیه ،مسیرمقدماتی رفنت به سوی اسراربزرگ را خط اندازی کرده ام.
ازنظرمن ،مهه چیز می تواند ازحافظۀ ماهوارۀ بین املللی -مشاره تلفن امحدشاه مسعود-
بیرون کشیده شود .برای اطالع مردم عزیزم ،این نکته را اضافه می کنم که سیدهاشم
سیدجوادی ،عامل کارکشتۀ اطالعات سپاه ایران هم اکنون با مدارک وهویت «افغانی»
درکابل زندگی دارد .با آن که دوسیه کامل وی را به عنوان شهروند ایرانی وجاسوس
پخته کارایران درکتاب گنجانیدم ،درکمال اطمینان درانتخابات پارملانی دوردوم ،دروالیت
سرپل خودش را به حیث منایندۀ مردم نامزد کرده بود!
فهرست افراد ردصالحیت شده ازسوی کمیسیون انتخابات هنوز دردست است .قراراطالعات تازۀ
دی ایکس ،سیدهاشم سیدجوادی ،درغرب کابل مرکزدارد وبیش ازیک صدعراده موترنوع سرف
سفید را خریداری کرده است .تأمل روی این قضیه برای ادارۀ امنیت ملی افغانستان یک
وجیبۀ کلیدی است .این شخص روی چه اهدافی ،موترهای سفید رنگ سرف را خریداری می کند؟
آیا برای ایجاد یک دورتوفان ترور به جان خارجی ها آمادگی می گیرند؟
سیدجوادی درشورای حملی علمای شیعه درغرب کابل ،یک کمربند نامریی وبسیارخطرناک
جاسوسی را ایجاد کرده است .او قبل ازآن که ازنظراپراتیفی مرا غافلگیرکند ،این پیام
را از زبان (آقای ...کلکانی) ارسال کرده بود:
ما به رئیس مجهورتان خرج ومصرف می دهیم .تو با یک کتاب می خواهی ما را به چالش
بکشی؟
شرح ماجرا را به آینده حواله می دهم اما اعرتاف می کنم که اعالم پیش هنگام نگارش
جلددوم «ردپای فرعون» بدترین اشتباه من بود .مهین مسأله سبب شد که شبکه های مرتبط
با ایرانی ها درمهکاری مستقیم سیدهاشم سیدجوادی واجننیرعارف سروری ،هرنوع امکان
وفرصت برای نوشنت جلد دوم رد پای فرعون به هبای قتل یا دست کم کورکردن من ،شکارکنند.
این گروه بعد از انتشار کتاب «مسعود درنربد استخباراتی» درچهارسال پیش نیز خنستین
نگرانی های خود را مهراه با یک رشته هتدید های تلویحی به گوشم رسانیده بودند.
ً ازشرح موضوع وافشای اسامی کسانی که درعملیات برضد من فعال بودند ،می گذرم.
فعال
مهچنان اگرروزی ناگزیر شوم قلم من درشرح داستان های تکان دهندۀ زندگی واسرار خصوصی
ومستند رهربان و«خنبه ها» وآنانی که درین دسیسۀ کفری برضد من مشارکت داشتند ،به گردش
افتد ،به قول امیرحبیب اهلل خان« ،عاملی برباد خواهد رفت ».قلم من مهیشه برای عدالت
گریسته است وعمری برای افغانستان رنج برده ام.
اگرچه ابرهای شرح وشایعۀ خباثت های خنبه ها جسته وگریخته درجمالس «خودی» و«بیخودی»
از زبان برخی ها گردان می شود؛ اما اسرار رذیلت ها به حدی ننگین اند که خدا روزی
را نیاورد تا واژگان فارسی مأمور روایت آن ها شود .دربرخی مواقع ،اسرارمستهجن
ً درحیطۀ باورمعمول درمنی
ً و اصال
آقایان جدا ازمسأله اسالمیت ،افغانیت ،ناموس و....اصال
گنجد!
گروه متذکره مهسو با جاسوسان افغانی االصل ایران که هم اکنون به طوردسته ها درکابل،
به سرمی برند ،با وکالت دروغین از«جان شیفته وبی آالیش مسعود» ،استدالل می کردند که
کتاب رد پای فرعون یک تصویر نامناسب از شهید امحدشاه مسعود ترسیم کرده است .بدین
وسیله ،ازمهان هفته اول ،شروع کرده بودند تا خطوط گام های خود را درخیانت بارترین
سازش – تا هنوزتشریح ناشده -پاک کنند.
خداوند به من یاری کرد تا ادعای وابستگی مسعود به ایران را که هم ازسوی ایرانی ها
وهم از سوی معاش بگیران سودا گرتا کنون تبلیغ شده است ،زیرسوال بربم .ازجان ناقابل
من ،مهین تراوید که درکتاب مشاهده می کنید .دست کم ده سال سکوت درارتباط با مرگ
مسعود واختاپوت ایران ،شکسته شد .این مجاعت ،برای توجیه وابستگی های خودشان به
اطالعات ایران ،به مسعود -آن آزادۀ هنوزتعریف ناشده -هتمت نزدیکی ووابستگی به ایران
می زنند .مهان گونه که معامله های حقیرانه ،فسادساالری ،دروغ وزمین خواری و حرام
خوری های ده سال اخیرخویش را به نام «حتقق آرمان های مسعود بزرگ» اعالم می کنند.
قضیه ازآن جا شروع شد که من درنتیجۀ حتقیقات دریافتم که ایرانی ها درتبانی با طیف
کشورهای خمتلف ،درترورامحدشاه مسعود دست داشتند .دکرتنادرامحدزی درکابل زنده وبرحال
است .او منبع اصلی مستندات کتاب ردپای فرعون است .مرحوم معلم صاحب نعیم ،درخطرناک
ترین ماه هایی که کتاب زیرکار بود ،حساس ترین اسرارازمجله دوازده مشارۀ ماهواره های
ارتباطی را دراختیار من گذاشت .خربدرگذشت ایشان زمانی به من رسید که درشفاخانۀ دهلی
بودم .من با توجه به نقش ایشان درکمک به نگارش ردپای فرعون ،ودرمرحله یی که شبکه
های ایرانی درکابل وهتران درردگیری کوچکرتین عناصر مرتبط با شبکه یی که درداخل ایران
فعالیت دارد ،عملیات پرخرجی را به راه انداخته بودند ،منی توامن باور کنم که وی
دراثربیماری طبیعی درهتران چشم از دنیا پوشیده باشد.

عوامل ایران درمهکاری با جاسوسان افغانی االصل خویش ،بی تردید از دیدار های من با
معلم نعیم مطلع بوده اند .درسطح داخلی برخی حلقاتی که درانظارمردم ،درمجع مقربان
امحدشاه مسعود حساب می شوند ،بیم ازآن داشتند که ممکن است درجملدات بعدی ،کار به
جاهای باریکی بکشد .یک بارآزمایش کنید :هرگاه درمقام یک ناظربالنسبه باهوش که با
آنان صحبت کنید ونظرشان را دربارۀ کتاب «ردپای فرعون» جویا شوید ،بی درنگ وبی زمحت،
بیم وتشوش خائفانه یی را درسیما وسخنان شان می توانید تشخیص دهید.
مشاراین افراد زیاد نیست اما آن ها موفق شده اند که تا این زمان ،خود را درکسوت
«آدم های به ظاهرحمرتم» و«یاران مسعود» مستور نگهدارند .یاران حقیقی مسعود خملصان
گمنامی بودند که امروز دربدترین شرایط زندگی دست وپامی زنند .هزاران تن ازآنان دست
وپاهای خویش را نذر اعتقادات خود کرده اند .ده ها هزاربیوه ویتیم درخیابان های
کابل ازبام تا شام پرسه می زنند؛ گدایی می کنند ،کودکان معصوم برای رفع گرسنگی،
دست ها را تا آرنج ها درزباله ها فرو می برند؛ زنان با غروری شکسته وسیما های
تکیده ،دم شیشۀ موترهای سه صدهزاردالری دست تکان می دهند؛ هزاران کودک وزن به فحشا
رفته و روزانه گاه کنار جاده ها وپیاده روها ،اشک می ریزند وگاه با هم گالویزمی
شوند وآنگاه به زودی با هم آشتی می کنند تا فرصت مساعد را از دست ندهند وزود ترخود
شان را به مردانی شکم برآمده یی برسانند که تازه از موترپیاده شده ودر دایرۀ
بادیگارد ها به سوی فروشگاه ها گام برمی دارند.
یاران مسعود ،لشکرهای بی حساب قربانیانی است که «آقایان» برسبیل جربسرنوشت ارزش ها
وحقوق اولیۀ انسانی واسالمی شان را به نقد تبدیل کرده اند و شکرخدا را به جا می
آورند که دربدل «ایثار» گری های خویش ،به ثروت های بدون حساب دست یافته اند و جاده
ها را بند کرده اند.
حدس وگمان این جنس آدم ها چنین بود که کتاب ممکن است رد پای عوامل داخلی ترور را
نیز مشخص کند .هیچ حادثه آن هم چنین رویداد تاریخی ،بدون مهدستی عوامل داخلی اتفاق
منی افتد .به طورطبیعی بین شبکه های جاسوسی ایران وشبکه داخلی مرتبط با القاعده ،یک
نوع هم آهنگی به وجود آمد .اینک پس ازده سال ،میزبانی ایران ازالقاعده وکمک به
عملیات ترانزیت افراد ازطریق ایران به افغانستان ودیگرکشورها ،دررشته گزارش های
بین املللی افشا شده است .ازآقای امحدولی مسعود تا دیگران گفته بودند که آن چه
درکتاب رد پای فرعون مطرح شده ،ما چرا اطالع نداریم؟ آن که درلندن نشسته وازحساب
جبهۀ «مقاومت» خرج می کرد ودرکیسه های بانکی می انباشت ،برایش بس نیست که ازحساب
وکتاب مالی خودش باخربباشد؟ اگرروزی فرارسد که این «خنبه ها» ی خودساخته جمبور به
ختلیۀ اطالعات پس چهره های خویش شوند ،گوشه یی از تاریخ وحشتناک (پنهان) عیان خواهد
شد.
«ردپای فرعون» تنها به بررسی امجالی «انفجارسازمان یافته درخواجه هباء الدین» حمدود
منی شود .خط مباحث اولی با مسیری که به سوی کانال های اطالعاتی ایران نشان داده شده،
خنستین افشاگری عملیه های خمرب اپراتیفی برضد مصاحل افغانستان است.
من درمصاحبه های اولی که پس ازمحله باالی من درشفاخانه اجنام دادم ،به طورمشخص
ازاجننیرعارف «سروری» به حیث یکی از گردانندگان سوء قصد علیه خودم نام برده ام.
باید بگویم که عارف درین عملیات تنها نبود .با عارف دست کم چهار بار دیدارداشتم
ومدت چهارساعت متام دربارۀ اسرارترور امحدشاه مسعود با وی گفت وگوکرده بودم؛ اما دو
درصد هم نتوانسته بود قناعت مرا به عنوان یک ژورنالیست پژوهشگر فراهم کند.
درین فرصت می خواهم اعرتاف کنم که هرگز گمان منی بردم که از خنجر زهری کسانی زخم
خبورم که حداقل ازنظر قومی وشناخت های شخصی با من مشرتکاتی داشته اند.
«بازی کثیف» برای آن ها چقدرسهل بوده است!
این پرسش گذرا درین یک سال مهاره درذهن من چنگ انداخته است :محله یی که مدت ها پیش
باالی من طراحی شده وحداقل ازدو مرجع ،برایم هشدارداده شده بود ،چرا پس ازبازگشت
مارشال فهیم از سفرسه روزه ازهتران اتفاق افتاد؟
دیالوگ هدایت امین ارسال وزیرارشد درکابینه حکومت با رئیس مجهور و صحبت کرزی وبسم
اهلل وزیرداخله پس ازمحله باالی من ،مهه چیز را درپس درهای بسته روشن کرده است .متاس
تلفنی رئیس مجهور یک ساعت پس ازمحله ،نکتۀ تکان دهنده ای را که من درگفت وگو با
رسانه ها گفته بودم ،تصدیق کرد .خود را مکلف می دامن که رئیس مجهورکرزی دربرابرمن به
عنوان یک منتقد دایمی دولت ،جوامنردی پیشه کردو گفت:
من می دامن قضیه چه گونه اتفاق افتاد وحاال چه چیزی درجریان است .ترجیح می دهم که به
زود ترین فرصت باید به هند بروی.
من سخنان بیخ گوشی را به مسع بسم اهلل خان درشفاخانۀ چهارصد بسرت( سردارداودخان)
رسانده بودم.

البته این دومین اشتباه بزرگ من بود .این که چندماه قبل از نشر کتاب ،بین من
ومارشال فهیم ومیان من استاد عبدالرب رسول سیاف درجریان پژوهش ها چه گذشت ،مباند به
آینده.
حقایق مهیشه می توانند با هزاران چهره خود منایی کنند .این حوادث برداشت های مرا به
ایمان کامل بدل کرد که مرگ امحدشاه مسعود هرگز منی توانست بدون مهکاری منظم یک حلقۀ
داخلی ومرتبط با القاعده اتفاق بیافتد.
مسعود -مردی که از گزند های مرگ ،آن چنان دراماتیک وهیجان انگیز رهیده بود ،چه
گونه این چنین آسان وبدون باقی ماندن رد پای قاتالن ،به پایان خط رسید وهیچ کس صدای
خود را بلند نکرد؟
اجننیرعارف دربرابر این پرسش که دومین فرد عرب را چه کسی کشت؟ فقط گفت:
بچه ها او را کشته بودند!
هدف عمدۀ من ،به چالش کشیدن «سرمایه گذاری پنجاه سالۀ» اطالعات ایران درافغانستان
بود .اجننیرعارف درنقش سرپنجۀ جنایت بیگانه گان ،مأموریت تأسف بار حذف وسرکوب من را
برعهده گرفت .جیحون ،جوانی که مدت یک هفته با تروریستان عرب – قاتالن امحدشاه مسعود-
وظیفۀ ترمجانی را به پیش می برد ،باری به من نوشت:
« من گفتنی های بسیار درین باره دارم».
پیش منظر این داستان خیلی طوالنی وپیچیده است وشرح آن درین یادداشت منی گنجد .گفتار
ً اطالع یافته بودم .احساس می کنم ،تقدیرچنان رفته بود
من این است که از مهه چیز قبال
که مهم ترین فرد ارتباطی من که برخی اسناد ومدارک را برایم هتیه می کرد ،دریک بازی
اپراتیفی بسیار نامردانه ،مرا در خالء اطالعاتی قرار داده وشاید هم پیش فروش کرده
بود .واهلل اعلم
جاسوس ایرانی وجاسوس افغان ومهچنان رابط سومی ،هرسه با هبانه های خمتلف با من درمتاس
بودند.
درنقش دوستان ،سه فرد خمتلف به خانۀ من رفت وآمد می کردند .یکی هتدید می کرد ،دیگری
مشوق من بود وسومی پیوسته ازمن می خواست درغرب کابل با هم دیدار کنیم.
خبش کوچکی ازین مسایل درکتاب «نگاه خمفی» که درماه جدی سال  0933درکابل انتشار یافت،
درج شده است .عملیات هتدید به جان ناشر کتاب های من ،استاد سعید نیز به طورمنظم
جریان داشت وگروهی به به مشول اجننیرعارف به طور حضوری به تنبیه وهتدید وی پرداختند.
وقتی استاد سعید به من زنگ زد که یکی ازمسئوالن سفارت ایران مرا برای صحبت دربارۀ
ً اجننیرعارف سه باربرای
نشرکتاب ،دعوت کرده است ،قضیه رنگ علنی به خود گرفت .قبال
مشوره با منایندگان اطالعات سپاه ایران به دوبی سفر کرده بود.
گمامن چنین نبود که این گونه اتفاق بیافتد .درین اختصار فقط اشاره می دهم که من
ً گول خورده بودم.
ازچهار سو ،درحماصره قرارگرفته بودم .دست کم ازدو جناح کامال
ً ازناحیۀ
دربرابرطاغوت ،شر وغارت تنها ماندم .اعرتاف می کنم احساس تنهایی ام صرفا
ً درکاراطالعاتی جتربه وپیشینه یی ندارم .جنات
بازی اپراتیفی بسیارمغلق نبود؛ اساسا
معجزه آسا هم برای من وهم برای آنانی که گورمرا درکمال نامردی ونا مسلمانی کنده
بودند ،غیرقابل باور بود.
فراعنه ،به ذاللت افتادند.
ازچندین جهت برنامه ریخته بودند مرا از سرراه بردارند ویا دست کم بینایی چشمامن را
بگیرند .خداوند ،برای من حیات دوباره خبشید .برای این وطن به اندازۀ یک نسل رنج
برده ام .تکانۀ شر ،ایمان مرا به آنچه می گویم ومی نویسم ،عمیق تروپخته ترساخت.
درزندگی مرارت های بی مشاری را کشیده ام .از زندان هفت ساله تا آالم پس ازآن.
حکمت زمان ،هویت خود را آرام آرام آشکارمی کند .فقط نگاه ها را به سوی آینده رها
می کنم  ...مصلحت مهین است .مگر هیچ گاه ندای قلبم را بی جواب نگذاشته ام؛ می خواهم
بنویسم که قلبم وروحم می گوید که جنگ دیریا زود درمسیری می رود که متامی معاصیان
کبیره درداخل افغانستان مشمول جمازات سرنوشت می شوند و کاروان ویرانی بزرگ به سوی
ایران می رود .عاقبت کار جاسوسان را نیز بسیار ابرت می بینم .تغییرات درافغانستان
دیریا زود گریبان جاسوسان بلند مرتبه وشناخته شده را می گیرد .این آتش مهه را درخود
شناورخواهد کرد .به تکرارمی نویسم ،من مرده ،مشا زنده ،هیچ چیزی مانع این پروسۀ بین
املللی خنواهد شد.
درصدی خطرات درزندگی من مهیشه وجود داشته است.
هجده سال پیش سفری داشتم به ازبکستان .از طریق پشاورباید پرواز می کردم .درخانۀ
یکی ازدوستامن -حیات آباد پشاور -چند روزی اقامت داشتم .زهره جان دخرتسومی میزبان من
 اجننیرصاحب فاروق -از هرگوشه با من سخن می گفت وازهر دری سوال می انداخت .سراجنامگفتم :زهره خسته ام کردی .کم گپ بزن.
زهره ناگاه دمی خاموش شد وسپس گفت:

کاکا مأمون ،بده دست راستت را که سرنوشتت را درکف دستت ببینم.
ازین خومشزگی زهره خندیدم:
خوب که این طور؟ مهه علوم را متام کردی ...نوبت به پیشگویی رسید؟
زهره گفت :بده دستت را که آینده ات را تشریح کنم.
حلظاتی به خطوط کف دستم خیره ماند وکمی فکر کرد وسپس درکمال خونسردی درحالی که مژه
های خود را تا وباال می کرد ،گفت:
تو کاکا مأمون ،مهیشه به احتمال پنج درصد زنده هستی!
پرسیدم :چطور؟
گفت :خطوط دست هایت آن قدر درهم وبرهم است که مهیشه نود وپنج درصد درخطرقرارداری!
فقط پنج درصد برایت باقی می ماند.
مادرش خندید .من به راستی ازحلن عاقالنۀ زهرۀ پرگو مضطرب شدم .او ادامه داد:
تو مهیشه درجنگی ،آرامش درنصیب تو نیست .خودت بگو راست می گویم یا نه؟
زهره به سویم ساکت نگاه می کرد .گفتم:
چیزهایی درگفته هایت هست که ناراحتم می کند.
زهره دردهۀ اخیر درلندن فراگیری آموزش های عالی دررشتۀ بازرگانی را متام کرده است.
مهیشه به یاد حرف هایش می افتم .به راستی غیرازخود آدم ،چه کسی می تواند آدم را
بفهمد وکنرتول کند؟ حین نوشنت این یادداشت چهرۀ زهره که ناگهان جدی شده بود ،هنوز به
یادم هست .می توامن بگویم من خنستین بار دراین مرحله یی ازعمرپرماجرای خویش ،معجزۀ
جنات خداوندی والطاف تقدیر را به چشم دیدم .حس می کنم درین امر ،حکمتی باشد برای
انفجارآنچه درازل از لطف اهلی درهناد من به ودیعه گذاشته شده است .شاید تقدیرچنان
رفته باشد که من ذره ذره برای رستگاری ودفع شر ،مصرف شوم .شاید این افغانستان زمخی
ما ،دریک گوشه یی به من نیاز داشته باشد.
ضرب املثل آملانی می گوید :آن چه ترا نکشت ،قوی ترت می کند.
مهیشه احساس کرده ام روح من پذیرای عدالت وشرزدایی است .واژه هایی نیست درین باره
بیشرت بنویسم .شاید هیچ زبانی درزندگی بشر نتواند جتارب روح یک فرد را بازمنایی کنند.
جان ناقابل من اگربرای یک مأموریت خیرونیکی برای انسان وسرزمینم ارزشی داشته باشد،
به آفتاب افتخار دست خواهم یافت .ببینیم  ....خدا چه خواهد کرد؟
نکتۀ اول کوتاه اطالعاتی
قبل ازآن که دسیسه باالی من عملی شود ،این اطالع از شبکۀ دی ایکس شعبه زاهدان به مهت
«فرزندان گمنام افغانستان» که درسخت ترین شرایط مقاومت ،درخاک ایران کارمی کردند
دراختیارمن قرارداده شده بود:
جاسوس ایرانی باردیگربه افغانستان برگشت.
گزارش :شعبه زاهدان شبکه دی ایکس
اطالعات مجع آوری شده.
نوعیت :اشد حمرم
نصیرنارویی مشهوربه نصیرچراغ ،فرزند چراغ خان نارویی .شیعه مذهب است .وی متعلق به
قوم نارویی بلوچ ایران است که مقارن سال های  0931 -0931درامنیت دولتی زمان دکرتجنیب
ً او را با مدارک جعلی افغانی به داخل افغانستان
اهلل کار می کرد .حکومت ایران قبال
نفوذ داد بود تا درمیان اعضای حزب توده ایران ودیگر گروه ها که به افغانستان
پناهنده شده بودند ،به کشف وشناسایی خمالفان بپردازد.
نصیردوخاله دارد که شوهران شان هریک سردارآرین وسردارشیرعلی از مقامات سپاه
پاسداران درزاهدان اند.
سردارشیرعلی افسراطالعاتی است و نصیرنارویی به وسیله مهین شخص به مأموریت افغانستان
اعزام شده است.
مشاره تلفن خانۀ سردارشیرعلی90133 :
گوشی را افسانه خامن جواب می دهد.
امنیت دولتی افغانستان کشف کرده بود که نصیر جاسوس دوجانبه است به مهین سبب ازاو به
ً
خاطر نفوذ دادن اطالعات الزم به شبکه های اطالعاتی ایران استفاده می کرد .وی ظاهرا
خودش را عضو جنبش آزادی خبش ایران معرفی می کرد وبا اعضای پناهنده حزب توده وکرد
های ایرانی رابطه اش را قایم کرده بود.
نصیرنارویی درکابل درمهماخنانۀ دولتی زندگی می کرد وشیرهبادریکی از رؤسای امنیت سابق
گفته بودکه اطالعات ایران ،نصیرنارویی را به این سو پرتاب کرده است .نصیرنارویی با
دو دخرت به نام های خدیجه وصدیقه درکابل رابطه داشت که باهم دخرتان خاله بودند و به
قوم قزلباشان قندهار تعلق داشتند .خانه شان درعقب سیلو موقعیت داشت.

نشانی منزل شخصی نصیرنارویی ( چراغ) :
ایران ،زاهدان ،نصرت آباد ،ادارۀ پست وتلگراف ،کدپستی31901 :
مشاره تلفن نصیرنارویی درزاهدان93393 :
آدرس نصیرنارویی درکابل:
مکروریان سوم ،اپارمتان  90بالک  93منزل فرهاد .مشاره تلفن99949 :
جمید تنیده پسرخالۀ نصیرنارویی :مشاره تلفن(  )93940کارمند ادارۀ پست وتلگراف نصرت
آباد زاهدان بود.
نشانی منزل برادرنصیرنارویی ( کبیرنارویی)
ایران ،زاهدان ،خیابان مولوی ،جنب نانوایی شاطرعباس ،بالک  11منزل نارویی.
اسم خامن کبیرنارویی :زرینه .تلفن99949 :
دوتن از رفقای مهراه نصیرنارویی موفق شدند با استفاده از امتیازات پناهجویی ،ازطریق
مللل متحد به سویدن برسند و دونفر دیگراز رفقایش درصلیب سرخ بین املللی مأموریت
یافته اند.
نصیرنارویی بعد ازسقوط رژیم دکرتجنیب ازصحنه غایب شد .گزارش های حاکی است که اطالعات
سپاه درین سال ها او را به داخل افغانستان به وظایف دیگری گماشته است و پیوسته بین
ایران وخاک افغانستان دررفت وآمد است.
فرد مهم دیگر که درمرکزبه عنوان جایگزین اپرات قبلی معرفی شده است ،حاجی کمیل سابق
آتشه جتارتی سفارت افغانستان درهتران است .حاجی کمیل شریک جتارت نفتی سپاه
درافغانستان است و به عنوان پیمان کاروناظر درحمور های دپلوماتیک مأموریت اجرا می
ً به حیث ناظم امورفرهنگی ازسوی ایران با تلویزیون طلوع معرفی شده است.
کند .وی فعال
کمیل تا کنون دایرۀ وسیع ارتباطی خود را ایجاد کرده و فرد مهمی به نام هپلوان یحیی
را درپیشربد مأموریت های خویش با خود دارد .سه تن دیگرازفرماندهان سابق جهادی
ارتباطی سپاه که او را درکابل مهکاری می کنند ،تا هنوز معرفی نشده اند .هپلوان یحیی
ازجهادی های سرشناس است که با مهه رهربان جهادی وفرماندهان از نزدیک رابطه دارد.
حاجی کمیل درحلقات خمفی علیه مذهب اهل تسنن با کلمات سخت به محله وقباحت گویی می
ً یک خامن مشکوک
پردازد .صدای ضبط شدۀ موصوف ،با گزارش حاضرضمیمه است .وی اخیرا
ایرانی به نام «صحرا» را از هتران به کابل آورده و با وی درمنزلش واقع کارته چهار،
جوارحوزۀ پلیس به شکل غیرقانونی زندگی دارد .اطالعات می رساند که صحرا دارای
شوهرحقیقی درهتران است ومأموریت وی برای سفربا افغانستان به مهراهی حاجی کمیل تا
کنون روشن نیست .خامن صحرا درجریان روزسعی می کند خودش را با مقامات بلندپایۀ دولتی
افغانستان نزدیک کند.
ً فرستاده می شود)
( اطالعات بعدا
تایید شده به وسیلۀ شبکۀ ملی دی ایکس( شعبۀ ایران )
تایید شده از سوی دی ایکس کابل
یادداشت :این گزارش برای مأموران امنیت ملی افغانستان با امهیت است.
نکتۀ دوم اطالعاتی
سپاه با هواپیمای روسی ملکیت افغان ها بر کشتی امریکایی می کوبید.
درسه دورمالقات اجننیرعارف با دکرتنادرامحدزی ،پیوسته التماس می کرد که نباید ادامۀ
«مستندات حمرم» دراختیار نویسندۀ «ردپای فرعون» قرارداده شود .جلد دوم کتاب « ردپای
فرعون» پرده از روی یک راز تروریستی اداره حفاظت ازاطالعات سپاه ایران برمی داشت.
این اطالعات هرگزتاکنون فاش نشده و من وجیبۀ خود می دامن گزارش کوتاه برنامۀ تروریستی
را درین کتاب افشا کنم.
مطمئن هستم ارتش امریکا تا هنوز ازین برنامه اطالع درست دراختیار ندارد .افراد
نفوذی دی ایکس گزارش کرده بودند که درخنستین روزهای آغازعملیات هوایی ارتش امریکا
باالی سنگرها وتأسیسات جنگی طالبان دراواخر سال  ،9110حمور عملیاتی سپاه – شاخۀ
افغانستان -قصد داشت مرکزفرماندهی ارتش دریایی امریکا را درنزدیکی سواحل آبی
پاکستان هدف مبباران هوایی -انتحاری قرار دهد.
پالن عملیاتی ازنظر تنظیم واجرا ،با عملیات القاعده بربرج های دوگانۀ نیویورک شبیه
سازی شده بود تا مسئولیت محله خود به خود به دوش القاعده بیفتد .سپاه پاسداران قصد
داشت این محله را با استفاده از «ظرفیت ها» درخاک افغانستان اجنام دهد .سپاه
پاسداران به گمان این که افراد استخدام شده ،اجنت های افغانی آن ها هستند ،خبشی

ازبرنامۀ مقدماتی عملیاتی را بنا به خطای حماسباتی ،به یکی ازاجنت های دی ایکس
درخاک ایران شرح داده وپیشنهاد کرده بودند درزمینۀ عملیاتی کردن برنامه با هم به
توافق برسند .آن ها می خواستند این هتاجم تروریستی نیز به نام افغان ها وشرکای
القاعده ثبت شود.
بربنیاد برنامۀ سپاه ،یک فروند هواپیمای نوع توپولف روسی که درآن زمان در میدان
هوایی مزارشریف متوقف گشته بود ،خریداری شده وبا سرعت درکارخانه های پدافند هوایی
سپاه ،چک وبررسی می شد وسپس برای اجنام عملیات مورد استفاده قرارمی گرفت .شبکه دی
ایکس این برنامه را به هم زد.
ً امسش حمفوظ می ماند) بود که
هواپیمای متوقف شده درمزارشریف وابسته به آقای (فعال
باید ازوی خریداری می شد .تا جایی که مطلع هستم ،صاحب هواپیما ازین پالن آگاهی
نداشت .دی ایکس نتوانست کشف کند بعد ازخریداری هواپیما ،سپاه ایران چه کسانی را
مأموریت می داد تا هواپیما را برمرکزفرماندهی امریکا دریک کشتی نزدیک سواحل
پاکستان تصادم دهند .شاید ریزرف های القاعده که درایران نگهداری می شوند ،اجرای
محله را به عهده می گرفتند.
منبع اطالعات توضیح داده بود که تصویرهواپیما ونقشۀ هنایی نشدۀ عملیات کوبیدن هواپیما
برکشتی امریکایی را دراختیار خود دارد .احتمال می دهم برنامۀ افشا شده ،هنوز هم
دربایگانی منبع اصلی وجود دارد.
اشتباهات درمکاملات تلفنی من درکابل ومهچنان اشاره های کوتاه درپایانۀ «جلداول» موجب
آن شد که این برش خطرناک اطالعاتی به عنوان حمتوای جلد دوم «ردپای فرعون» به شکلی
ازاشکال یا ازطریق منبع اول (شاید به طورناخود آگاه) به بیرون درزکرده و افراد
ارتباطی افغانی االصل سپاه درکابل ،ازآن با خربشده بودند .برداشت قطعی من قبل
ازسازماندهی محله ،این بود که دستگاه های گیرندۀ سپاه درسفارت ایران ازین موضوع
آگاه شده اند .نادرامحدزی خود نیز این احتمال را تصدیق کرده بود .حدس وقیاس دیگری
هم درین زمینه درذهن من وجود دارد که افشای آن را درین مقطع ،به مصلحت منی دامن.

گفتار بیست وچهارم
بامداد دوم محل سال 0931
ً درگشودن اسرار تاریخی پررنگ تر است .سعی می کنم به پرسش های
حس کنکاش من معموال
بزرگ سیاسی واطالعاتی ،جواب دریافت کنم .علتش این است که از نظراطالع رسانی والیه
روبی حقایق تاریخی ،درافغانستان ،کارهای اندکی صورت گرفته است .ازنظرمن رجحان
تاریخ ناسیونالیستی به هبای کتمان مصلحتی اصل جریان های تاریخی ،خیانت حساب می شود.
ً به نسل کنونی ونسلی که بعد
هدف من درپژوهش های ژورنالیستیک این بوده است که دقیقا
ازما روی صحنه می آیند ،مشخص کنیم درچه موقعیتی قرارداریم؟ با الف وپنهان کاری هیچ
دردی را منی شود درمان کرد.
درجامعۀ بسته حتی مطالبات معقول واولیۀ بشری از راه قاچاق حصول می شود .ازمهه خنست،
خنبه گان سیاسی جامعه از اطالع رسانی درمسایل خمتلف ترس دارند .سعی می کنند سیمای
درخشان ،بی غش وبی گناه ازآنان ترسیم شود .به ویژه دربیست سال اخیر که هرفرمانده
وسیاست دان ،هرکس به توان خودش به ذخایربزرگ جنایت ودروغ مبدل شده است ،از درزکردن
حقایق «مگو» بسیار وحشت دارند .کسی که دنبال دست چینی این گونه مسایل می افتد،
مهیشه حتریم می شود وبه طورسربسته منزوی اش می کنند.
مثال این گفته خودم هستم.
درجریان شش هفت سالی که فاکت ها ومدارک شفاهی وکتبی دربارۀ «انفجاردرخواجه
هباءالدین» ختار را دانه چینی می کردم ،به نقطه یی کلیدی تقرب کردم که باید مشاره
خمصوص مرکزمتاس ماهوارۀ امحدشاه مسعود«خالد» با جبهات جنگ و خط ارتباطی درخارج از
افغانستان را دریافت می کردم .از شروع کار ،با فکراین که کادرها و«یاران» مسعود مهه
درکابل حضور دارند ،این مسأله را سهل انگاشته بودم .زمانی که به هریک ازآنان برای
گرفنت مشاره ماهوارۀ مسعود مراجعه کردم ،با این پاسخ کوتاه استقبال شدم:
این مشاره نزد ما نیست!
استاف سیاف گفت:
سال ها تیرشده ،اصال آن مشاره ها گم شده  ...یکبار کتابچه ها را ببینم!
مارشال فهیم با بی میلی آشکار سربه نشانۀ نفی تکان داد:
مشاره اش درفکر من منانده!
آخراالمردست به دامن صاحل حممد ریگستانی شدم .اوگفت:
نزدمن نیست .از مجشید( خمابره چی مسعود) می گیرم .او درلندن است!
یک هفته بعد گفت:

واهلل مجشید می گوید که مشارۀ تلفن آمرصاحب یادم رفته!
ریگستانی وعده کرد که مشاره را از امحدولی مسعود بگیرد .اما هرگزازاجرای این وعده ها
خربی نشد.
طوری تنظیم کرده بودم که کتاب «ردپای فرعون» قبل از هجده سنبله  -0933درآستانۀ
سالروز ترورامحدشاه مسعود -به بازاربیاید .افزون برآن که کتاب به موقع انتشاریافت،
صدها نسخه ازپوسرتهای تبلیغاتی با قطع متوسط ورنگه از پشتی اصلی آن نیز ازپشاور به
کابل رسید .دو روز بعد کسی اطالع داد نشست مقدماتی بزرگی که مهه ساله حتت عنوان «شب
قرآن » به مناسبت یاد بود ازشادروان امحدشاه مسعود ،برگزارمی شود ،این باردرتاالر
هوتل «ممتاز» درنظرگرفته شده است.
چون به هوتل ممتاز داخل شدیم ،دکرتنادرامحدزی وتنی چند ازدوستان نیز با من بودند .به
یکی وظیفه دادم پوسرتها را میان حضارتقسیم کند .توزیع ازصف اول که به قول امحدولی،
«خنبه ها» درآن مل داده بودند ،شروع شد .درکمال شگفتنی مشاهده کردم که امحدولی با
دیدن تصاویر«سرداران ایرانی» و عنوان دومی کتاب -نقش ایران درترورامحدشاه مسعود-
ازتوزیع کنندۀ پوسرتهای کتاب ردپای فرعون با حلنی غیردوستانه تقاضا کرد که ازپخش
پوسرت منصرف شود!
این پرسش هنوز هم درذهن من است که واکنش ایشان چرا به این گونه بود؟
مسئولیت پخش پوسرتها به نویسندۀ کتاب برمی گشت .فکرمی کردم درحضوریکی دومقام سفارتی
ایرانی درآن جا ،امحدولی برای حفظ ماتقدم ،حدس زده بود ممکن است مهمانان ایرانی چنین
ً درپخش پوسرتهای معرف کتاب ضد ایرانی دخیل بوده
برداشت کنند که ارادۀ امحدولی احتماال
است.
ً درجریان قضایای غیرعلنی قرارداشته ام ،شبکه های اطالعاتی سپاه
تا جایی که شخصا
پاسداران درکابل وافراد ارتباطی افغانی االصل شان ( که بنا به احرتام امحدولی
ازذکرنام شان خود داری می کنم) بارها وبارها از زوایای ظریف وفریبنده باالی وی فشار
آوردند تا یک بار دعوت «برادران ایرانی» برای سفربه هتران را بپذیرد؛ اما موفق
ً با این کلمات پیام ارسال کرده بودند:
نشدند .جاسوسان ایرانی دقیقا
« ما به اثبات برادری حاضریم ،آرزومند اثبات برادری ازجانب مشا هستیم».
البته می توامن با مسئولیت تأیید کنم که برسبیل «طبق معمول» اکثر«خنبه گان» دیدارهای
مرموزی با ایرانی ها درکابل ،دوبی وهتران اجنام داده اند که ازهویت مذاکره کننده ها،
تصامیم گرفته شده ومضمون صحبت ها جزئیاتی دراختیار ندارم.
به تاریخ دهم سنبله  0933به امید این که خربانتشار کتاب تازه را از طریق روزنامۀ،
آرمان ملی به اطالع مهگان برسامن ،به دیدارمیرحیدرمطهرمدیر مسئول «روزنامۀ آرمان ملی»
درمنزل ایشان واقع جمتمع «شیرپور» رفتم .مطهر با دیدن پشتی کتاب ابتداء گفت:
درین باره یک بارباید با توحیدی وفهیم دشتی مشوره کنم!
من گفتم :این کتاب دربارۀ اسرارترورامحدشاه مسعود نگارش یافته است .مالحظه کاری مشا
درچه مورد است؟ صریح گفت:
این کتاب علیه ایران نوشته شده ،من عالقه یی به چاپ آن ندارم!
موضع مطهر ،هرگزبرایم قابل پیش بینی نبود .از فرط ناراحتی به صدیق اهلل توحیدی نامۀ
برقی ارسال کردم تا ازواقعیت تلخی که با آن مواجه شده بودم ،دمی فرارکنم .جنبۀ
دردناک روانی برای من آن بود که میرحید مطهریاد آور شد که صبح مهان روز ازسفارت
ایران برایش کارت دعوت «مناسبتی» فرستاده شده است.
فکرمی کنم مطهرحس کرده بود این کتاب جنجال آفرین خواهد شد ومنافع او را درنشرکم
تیراژ «آرمان ملی» صدمه پذیرخواهد کرد .البته ازین نظرحق به جانب بود؛ اما روبه رو
شدن با این واقعیت ،برای من سرخوردگی به بار آورد .مطهر شخص صبوروصادق است .او گفت
هرچند از ایرانی های سفارت نشین هیچ چیزی دریافت منی کند؛ با آن هم آنان مهیشه
حاضراند به قول خود شان «درخدمت من» باشند .او ازدیدار«فقط یک باروتصادفی» خود با
سفیرایران درهواپیمایی که از دوبی به سوی کابل روان بود ،یاد آوری کرد.
درخالل این تالش ها ،پرسش درشتی درذهنم نقش بسته بود:
مقامات ونزدیکان مسعود که دربرابردوربین های رسانه ها ،به یاد او اشک می ریزند
وهریک به خیال جانشینی ایشان وپیشدستی با کشورهای خارجی از یکدیگر سبقت می گرفتند،
چرا از دادن مشاره تلفن مسعود به من خود داری می کردند؟
به کشف بزرگی دست یافته بودم .چرا از افشای مشاره تلفن ترس دارند؟ درپس این ترس چه
چیزی خوابیده است؟ حاال هرخوانندۀ این کتاب می تواند به اندازۀ خودش حدس بزند چه
رازناگفته وعذاب آوری درین پنهان کاری ها هنفته است.
درسال  0933که مدیریت روزنامۀ «پیمان» با من بود ،خامن مهسا طایع نویسندۀ چندین رمان
فارسی -مهسرآقای سیدامحدهامشی دربسا مسایل با من صحبت می کرد .مهسا ازبانوانی است که

وزن وقدرت فکری درخوری دارند .افغانستان به چنین بانوانی خیلی نیازمند است .مهسا
ازنظرسالمت فکری ودیدگاه های اثرگذار ،مهچون مهسرایشان -آقای هامشی -به حد کافی جایگاه
مشخصی برای خودش دارد ومن برای آنان احرتام دارم .او باری از من سوال کرد:
دربارۀ دست نویس های شهید امحدشاه مسعود چه می دانی؟
ً وقایع روزانه را دردفرتچه های خصوصی خویش ثبت می کرد.
گفتم :فقط می دامن مسعود عادتا
او هیچگاه این سلسله نگارش ها را قطع منی کرد .پرسید:
بیشرت ازین چه می دانی؟
گفتم :یقین دارم این دست نویس ها امانت وسالمت وجود دارند و حتی گفته می توامن
یادداشت های مسعود دراختیار پسرومهسرایشان قرارندارد.
مهسا گفت :آری مثل این که راست حدس زده اید .می خواستم دریافت ها واطالعات خودم را
درین باره توزین کنم.
ازایشان پرسیدم:
اطالعات مشا درچه سطحی است؟ درپس سوال مشا مگرچیز مهمی باید باشد.
مهسا مکث کرد وبا حلنی مهذب گفت:
یادداشت های آمرصاحب مهه نزد امحد ولی -برادرش -است.
پرسیدم :از چه می دانید؟
گفت :نیازی به دانسنت نیست .باید چنین باشد.
البته من می دانستم شخص امحدولی درین باره با مهسا گپ وگفت هایی داشته است .مهسا
شاید منی دانست که من سرگرم حتقیق دربارۀ ترور امحدشاه مسعود هستم .چون درین باره هیچ
چیزی از زبامن بیرون نیامده بود .می دانستم دادن اخبار پیش هنگام درین موارد ،خیلی
می تواند درد سربیافریند .چنان که مهین اشتباه تأسف بار درهنگام نوشنت «ردپای فرعون»
ازمن سر زد وتاوانش را پرداختم .مهسا نکتۀ بسیار مهمی را از زبان امحدولی مسعود فاش
کرد .من درین یادداشت ها خودم را درجایگاه یک امانت دارمسئول قرار می دهم تا این
نکته را با مردم عزیزم شریک کنم .مهسا گفت:
قرارروایت امحدولی مسعود ،آمرصاحب در دفرتچه نویسی ماه های اخیر عمرش دربارۀ چهره
های نزدیک ومهرزمان قریب خود مسایل عریانی را شرح داده است .ازمجله برای خنستین بار
با زبان گالیه ونگرانی دربارۀ فهیم خان ،دکرتعبداهلل ،یونس قانونی وچند تای
دیگرتصریحاتی نوشته است که هیچ گاه درمالء عام اززبانش شنیده نشده و چه گونگی روابط
این افراد را با خودش و تفکرآنان را درزمینۀ مقاومت وجنگ دربرابر طالبان روشن می
ً تشریح شده و حتی عواقب
کند .جایگاه این آقایان دریادداشت های سری مسعود کامال
احتمالی موضع گیری های آنان به شکل پیش بینی ،توضیح داده شده است.
مهسا ادامه داد:
آمرصاحب به خصوص با زبان شکوه وتأسف ازچند تن از یاران نزدیک خود نام برده است که
به شکل مرموزی درلندن جایگاه وبارگاه تشکیل داده اند ولندن را به عنوان یک حمور
بودوباش خود برگزیده اند .ایشان ازین مسأله ابرازتعجب کرده است که چرا اکثرکسانی
را که وی مورد محایت قرارداده و پرورش کرده است ،سرشان ازلندن بلند شده است؟
او درپایان گفت :من هرگزموفق نشدم ،پارۀ کوچکی ازمنت کاپی شدۀ دست نویس مسعود را
درین باره شاهد باشم.
نگارنده درمهان زمان قضیه را دریک صحبت سری با صاحل حممدریگستانی درمیان گذاشتم .او
گفت:
تردیدی نیست که آمرصاحب عادت به نوشنت وقایع یومیه دردفرتچه های خمصوص داشت .چشم
ً ازعادات آمرصاحب دارم ،می توامن تصدیق کنم که وی مهه چیز را
دیدهایی که شخصا
دربدترین شرایط دردفرتچه های شخصی اش می نوشت .او به طنزگفت:
امحدولی مسعود این گنجینه را دراختیار خود دارد و فکر می کند که سرنوشت مهه دردست
اوست .ریگستانی با لبخند گفت:
امحدولی مثل موشی است که سکه های گران هبا را درسوراخ خود پنهان کرده است ودلش
ازداشنت آن غنج می زند .اگرسکه ها از دستش دربرود ،جا درجا سکته می کند!
بدین ترتیب ،اگرخبش های حساس وپایانی دفرتچه های امحدشاه مسعود که شخصیت وموقعیت
افراد نزدیک به خود را تشریح داده ،روزی آشکار شوند ،اسراربس بزرگی برای نسل
امروزی وتاریخ نگاران فراهم خواهد آمد .این که امحدولی می گوید من ازاسرارمندرج
درکتاب «ردپای فرعون» خربندارم ،به طرزی ناخبشودنی دروغ می گوید .اومی تواند دست
نوشته های مسعود را انتشاردهد.
طوری که شنیده ام،امحدولی مسعود ،دست نویس های تاریخی امحدشاه مسعود را دریک بانک
لندن به امانت گذاشته است .درین باره اطالعات ثقه ندارم ومسئولیت صحت وسقم این
مسموعات را هم برعهده منی گیرم .واهلل اعلم .یک نکته را می توامن توضیح بدهم که امحدولی
هنوز جرئت پرده برداری ازآن دست نویس ها را ندارد.

گفتار بیست وپنجم
دوازده شب -هنم محل 0931 -
شب قبل ،کاغذ پاره ها و مدارک حتقیقاتی را درپروندۀ کاغذی مشاره سوم بررسی می کردم
که چشمم به یک سخنرانی نیمه متام امحدشاه مسعود افتاد که قریب یک سال قبل ازنوار
پیاده کرده بودم .از توضیحات مسعود برمی آید ،پس ازفروپاشی احتاد شوروی یک نشست
عمومی درپنجشیر برگزارشده و مسعود شرایط جنگ وصلح را دریک «دورۀ آموزشی» یک هفته
یی تشریح کرده است .جمموع نوارها به هشت حلقه می رسید؛ اما من فرصت یافتم سه نوار
را به منت برگردامن .مابقی نوار ها را یوسف جان نثار -فیلمربدارجان نثار جبهۀ جهاد
ومقاومت از نزدم گرفت .مرور دیدگاه های مسعود دربارۀ تاریخ واقتصاد سیاسی خیلی
جالب است.
درین جمموعه خبشی ازسخنرانی مسعود را درج می کنم.
مسعود می گوید :اردوگاه شرق وغرب ،جهان سوم را منحیث جهانی فکر کرده بودند مثلی که
یک کاسه ای که در آن نان باشد و هر یک عجله کند کدام را زودتر خبورم؛ کدام کشور را
من زودتر زیر دست بگیرم و از کدامش هبره برداری زیادتر کنم؟ مهیشه کشمکش در جهان سوم
بوده .یکی {یک قدرت جهانی} می گوید که من از این چی به دست بیاورم و امریکا می گفت
که من چی به دست بیاورم؛ روسیه می گفت که من چی به دست بیاورم.
هر کدام فعالیت خود را داشتند تا پیداوار و دارو ندار این کشور ها را طرف خود کش
کنند .این جهان از نقطه نظر ایدیولوژی به شکلی که گفتیم یکی بالک شوروی است و یکی
امریکا است.
مگر از یک نقطه نظر دنیا به شکل دیگری تقسیم می شود .از نقطه نظر خاص اقتصادی طور
دیگری هم تقسیمش می کنند .به نام کشورهای مشال و کشور های جنوب ،متام کشور هایی که (
ً صاحب صفت علم دانش ،وبه زعم
درین نقشه قرار دارند در مشال از خط کش به باال) عموما
خود شان حکومت های قوی اند و اقتصاد جهان دردست شان است .جرمنی ،فرانسه ،انگلستان،
سویدن ،امریکا ،روسیه ،آملان غرب ،آملان شرقی ،متام اقتصاد در اختیار این هاست  .متام
فقر و بدخبتی نصیب کشور های جنوب است .این ها به نام کشورهای ثرومتند و این ها به
نام کشورهای فقیر.
ان شاءاهلل تشریح کردم؟
کشورهایی که در پایان خط هستند (اشاره به خط کش) کشورهای جهان سوم و غیر منسلک،
اکثریت مهین جا اند .کشورهای ثرومثند درتالش اند از کشور های فقیر چه به دست بیاورندو
کشور های فقیر در تالش اند از کشور های قوی چه حاصل کنند.
ً مهه چیزش متام
(اشاره به نقشه) مهین حاال انگلستان از نقطه نظر داشنت ذخایر ،تقریبا
شده ،انگلستان با این کوچکی که مشا در نقشه می بینید از نقطه نظر داشنت طال ،آهن،
پطرول امثاهلم و پیداوار حیوانی مثل گوشت و دیگر منسوجات پنبه در حدی نیست که
دارایی خودش ،کفایت بکند و نیاز های خویش را خودش رفع کند.
فرانسه در این حد نیست .بلجیم در این حد نیست .جاپان ...مشا می فهمید از نقطه نظر
داشنت سرمایۀ که مربوط به خودش باشد ،هیچ چیز ندارد ،بیش از صد میلیون نفوس دارد.
جاپان از افغانستان خوردتر است .می فهمید زندگی جاپانی در کجاست؟ و زندگی مردم
افغانستان در کجا؟ جاپان طال دارد؟ نه .آهن دارد؟ نه .ذغال سنگ کافی دارد؟ نه.
پطرول کافی دارد؟ نه .برنج که حکومتش را کفایت کند؟ نه .پس این جاپان از کجا زندگی
می کند؟ جاپان چی دارد؟ جاپان فقط ختنیک و دانش دارد .پطرول از این جا می برد
(اشاره به نقشه) پنبه را از این جا می برد ،آهن را ازاین کشور می برد .طال را از
دیگر کشور می برد.
فقط چون دانش دارد ،کمال دارد وقتی مواد خام را می آورد به کشور خود ،آن را پخته
وتبدیل می کند به کاالی صنعتی و به دنیا صادر می کند ،مشا می فهمید پطرول چیزی نیست
که بیاید و مشا آن را در موتر بیندازید و بسوزانید ،اصطالح پطروشیمی را شنیده اید؟
امروز چه چیزی است که از پطرول ساخته منی شود؟ خبش زیاد البسه و لباس تن ما و مشا از
پطرول ساخته می شود.
پارچه ترتون وترتس به طور کل از پطرول هتیه می شود .پالستیک درجمموع از پطرول است.
امروز در حدود( ،من فراموش کرده ام ) هزار و چند صد نوع لباس خمتلف از پطرول ساخته
می شود و یک گیلن پطرولی که جاپان به کشورش می برد ،آن را تبدیل به پالستیک می کند،
چیزی آهن دیگر را هم باالیش زیاد می کند؛ نامش را که «شارپ» گذاشت و بعد به دنیا
صادرش کرد ،بیست چند قیمت می فروشد.

ان شااهلل تشریح کردم؟
جاپان خودش هیچ چیز ندارد ،نظام امپریالیستی جاپان از مهین خاطر می گویند .پطرول را
از شرق میانه می خرد ،فابریکه دارد ،تبدیلش می کند به کاال ،وقتی تبدیلش کرد در
دنیا به دردش می خورد.
ما ومشا پنبه داشته باشیم ،پشم داشته باشیم ،هنرش را نداریم که پشم را تکه بسازیم.
اگر آن را تکه هم ببافیم ،بسیار که بیافیم غیرفنی و درشت و ریشه ریشه خواهد بود.
مگر جایان این را می برد ،وقتی که پاک کرد و شست ،تبدیلش می کند به تکۀ پشمی به
نام کشمیره .وقتی به بازارهای کابل آمد ،ما وتو هوس و آرمانش را به دل می پرورانیم
و ( بدخبتی آن که) دست بزنی و پیسه اش را نداشته باشی.
می فهمی مرت چند می خری؟ این مهان پشم است .مگر جاپان چه داشته؟ جرمنی چه داشته؟
دانش آن را داشته ،دیگر هیچ چیز ندارد .علمش را دارد ،هنرش را دارد ،کمالش را دارد
که این را به یک چیز دیگر تبدیل کند .این جا است که متام این کشورها در جهت ادامه
زندگی اقتصادی خود و از سبب باالبردن سرمایه خود ،از سبب تأمین زندگی باال برای مردم
خود ،ضرورت دارند کشورهای جهان سوم را در دست داشته باشند .اگر جهان سومی ها دانش
خود را داشته باشند ،این کشور ها ( کشور های غربی ) چه خواهد کرد؟
ان شاءاهلل فهمیده شد؟
یک حکومت مستقل فکر می کند من تا کی زیر دست امریکا و روسیه باشم .باید زمحت بکشم
در مملکت خود کاری بکنم ،خدمتی بکنم ،به پای خود ایستاده شوم ،اقتصاد خود را داشته
باشم .فابریکه خود را داشته باشم؛ تولیدخود را داشته باشم ،چرا من پنبه را اینجا
تولید می کنم ،چرا آن را به جرمنی می برند و به تکه تبدیل می کنند و انگلستان باالی
من بفروشد؟
ً خمالف امریکا است ،خمالفت روسیه است .مگر
وقتی چنین حکومتی به وجود بیاید ،طبعا
نیست؟
ا منی
خمالفت با جاپان و با دیگران است یا نیست؟ اینجاست که دنیای دو قطبی ابدً
گذاشتند که این حکومت ها به وجود بیایند و بگویند که من مرد جان خود هستم .به پای
ً زندگی یک نفر
خود ایستاده می شوم .کشوری که روی پای خود ایستاده می شود؛ قطعا
امریکایی و فرانسوی را خراب می کند ( ،پس) چرا باید روی پای خود ایستاده شود ،حاال
این امریکایی و فرانسوی ( چه گونه) زندگی کند؟
این ( کشور) متام اقتصاد خود را در دست خود می گیرد .آن ( کشور) در وطن خود چیزی
ً
ندارد ،متام مواد را باید از این جا بربد .شصت سالی که تاجکستان و ازبکستان کامال
جزء روسیه بودند ،مشا می دانید مهین حاال تاجیکستان فابریکۀ پنبه ندارد .اما عمده
ترین کشور تولید پنبه به مشار می رود ،جز پخته چیزی ندارد .تاجیکستان شصت سال پخته
تولید کرده ،بعد از شصت سال هم ،امروز منی تواند لباس خود را داشته باشد .چرا؟ چون
یک فابریکه را روسیه منانده که بیاید در تاجیکستان .جز مهین زیر پیراهنی روسیه است.
این فقط باید پخته تولید کند .زن و مردش شب و روز کار بکند تا روسیه آن را پخته
بسازد و پس باالی خود این ها قیمت بفروشد.
یک نفر از ازبکستان آمده بود؛ قصه کرد که رئیس مجهور ازبکستان رفت داخل معدن طال،
ازبکستان طال دارد .در تلویزیون ( مشاهده کردندکه ) ،یک توته طال را از معدن گرفته
در دست خود و به تلویزیون گفت :من اولین نفر اوزبیک از ازبکستان هستم که بعد از
سی چهل سال که طال در ازبکستان برآمده ،طالی وطنم را در دستم گرفته ام .من حق پیدا
کرده ام درون این معدن داخل شوم .در شصت سالی که زیر استعمار روسیه بوده.
کمونیست های وطن ما افسوس می خوردند که آن طرف زندگی شان چقدر باال رفته است،
مهین قدر آزادی روسیه برایش نداد که حداقل در معدن طالی خود داخل شود .ان شاءاهلل
تشریح کردم؟
حاال هم روش ها کار می کند؛ زیرا اوزبیک ها هیچ کدامش منی دانند طال چطور استخراج می
شود .هیچ بلد نیستند .کل کار در دست روس ها است .این است استعمار .این است دو قطب
جهانی که تا ( مهین اواخر) بودند و کشورها را زیر چنگ گرفته بودند .هدف اقتصاد،
برای این که کشوری را زیر دست داشته باشند ،از نقطه نظرهای خمتلف باید در آن کشور
تسلط داشته باشند .از کدام نقطه باید آن کشور در دست شان باشد .مشار می کنیم.
بگویید اول از کدام نقطۀ نظر؟
اول از نقطه نظر فکری ،به مردم بگویند که سوسیالیسم این است و کمونیسم این است و
مشا غلط کردید .مشا غریب هستید ،تباه شدید .مشا که کمونیست شوید ،این می شوید ،آن می
شوید.
جوانان ما را اول از نقطه نظر فکری کافر ساختند( .می بینی) یک نفری که از غرب می
آید مثل شادی تقلید غربی ها را می کند .مهه فکرش را غرب برده ،دموکراسی می گوید ،به
زعم خودش آزادی انسان می گوید .فرهنگ غربی می گوید .انگلیسی یاد داشنت می گوید.

دیگر چیزی در ذهنش نیست .حتی نشسنت و رفنت و شانه گک زدن و مهه چیزش ،مثلی که یک شادی
تقلید کند ،مهان قدر زیر تأثیر فرهنگ غرب رفته است .اول از نقطه نظر فکر می شویدش.
از نقطه نظر فکر باالی کشورها تاثیر می اندازند.
درنظام سیاسی پالیسی حکومت ها باید در دست شان باشد .مهین حاال مشا دیدید در پاکستان،
تأثیر امریکا را؟ مشا دیدید اسلم بیگ در جنگ خلیج فارس ،مقابل امریکا گپ زده بود در
چند روز از بین بردندش؟ ( خلع وظیفه) پاکستان کشوری است که بیش از هشتاد – نود
میلیون نفوس دارد و مسلمان است .و این (کشور) باید به پای خود ایستاده باشد .وقتی،
می بینید یک لوی درستیز کشور دفاع می کند از عراق که مهین جتاوز امریکا مهین مببارد،
ظاملانه است و این کشور اسالمی را تباه کرد؛ امریکا چند روز بعد تبدیلش می کند .مشا
دیدید چطور ذلیالنه وزیر خارجه و لوی درستیز پاکستان دویدند به امریکا؟ که ما چنین
نیستیم .تو منی بینی که امروز سیاست پاکستان زیر فشار امریکا در ارتباط به
افغانستان چطور تغییر کرد؟
نظام های حکومتی را در دست خود می گیرند ( .سادات در مصر ) مشا فکر می کنید مستقل
بود؟ جنیب در افغانستان ( وابسته) به روسیه است .بربک در افغانستان مربوط به روسیه،
اول از نقطه نظر فکری کار می کنند .بعد از نقطه نظر سیاسی ،کشورها را می گیرند.
دیگر از کدام نقطه نظر این ها کار می کنند؟ از نقطه نظر اقتصادی.
از نظر اقتصادی چه رقم وابسته می سازند؟ بگویید! از نقطه نظر اقتصادی ،هر چیزی که
در کشور تولید می شود ،در دیگر (کشور) پخته شود .هر چیز که می شود ،تولید در آجنا
باشد .آنچه از زمینش ،از معادنش ( ،به دست می آید) به پخته شدن انتقال کند ،به
فابریکه های کشور خودشان .ان شاء اهلل تشریح کردم؟
دو :یکی از کار های خطرناک امپریالیسم آن است ( چیزی را تک حمصولی می گویند) کوشش
می کند یک کشور یک یا دو چیزخودش تولید کند (.دیگر اجزای کاال در کشور خود شان
تولید شود) از نقطه نظر اقتصادی ،این طور وابسته بسازدش که اگر من برایت چیزی ندهم
ً :امروز تاجیکستان فقط پخته دارد .حاال اگر روسیه پخته اش را خنرد ،این
سقوط کنی؛ مثال
دیگر گشنه ( گرسنه ) است .دیگر ایستاده شده منی تواند.
عمده ترین کار امپریالیسم این است که حمصوالت و پیداواری را که یک کشور می تواند (
ً ایران در زمان شاه،
با به کار گیری آن ) به پای خود ایستاده شود از بین بربد .مثال
به ایران چه می گفتند؟
تو به تولید گندم چه ضرورت داری؟ تو به شیر و پنیر چه ضرورت داری؟ من از امریکا
برایت می آورم .به نرخ ارزان می دهم .ضرور نیست زمین های خود را آباد کنی ،این
برای تو قیمت متام می شود .روزی که امریکا گندم خود را قطع کرد ،مجهوری اسالمی ایران
را دیدید که با چه مشکلی رو به رو بود؟
تا امروز ( سال های جنگ) مردم در پشت نانوایی ها قطاراند تا نان به دست آورند.
ً امریکا حالت
ایران زمین ندارد؟ برابر نفوس خود نان داده منی تواند؟ می تواند .قبال
را قسمی آورده بود که نباید زمینش کشت شود .وابسته باشد از نقطه مواد نظر غذایی،
تا امریکا بتواند فشار وارد بکند .روزی که ایران بگوید من پطرول خود را قیمت می
فروشم باز متاشا کن .ان شاء اهلل تشریح کردم؟ درمتام کشور ها چنین است ،این کشورها که
می آیند از نقطه نظر اقتصادی ،یک کشور را آباد منی سازند.
مهان چیزی که به نفع شان است تولید می کنند و می برند ،آن قسمتی که نیست ( آن) را
ختریب می کنند و از بین می برند.
افغانستان را مثال می دهیم.
روس ها آمدند در افغانستان .آیا زمین در افغانستان بسیار کم بود؟ قحطی بود؟ دیگر
هیچ زمین وجود نداشت؟ که این ها رفتند بند را در جالل آباد ساختند .این قدر دشت ها
ً مقصد روس ها این نبوده که افغانستان آباد شود .بیست
در صفحات مشال وجود نداشت؟ اصال
سال یا سی سال است که روس ها در افغانستان کار کردند .من برای تان پطرول می کشم،
من برای تان گاز می کشم .مهان گازی که به نفع خودش در صفحات روسیه بود مهان را
استخراج کرد و ( ازطریق) پایپ الین می بردش .و مسخره این که مهین گازی که در روسیه
می رفت( ،برای این که نشان بدهد عالمتی که چقدر گاز رفته)  ( ،میرت یا میزان سنج) هم
در داخل خاک افغانستان نبود ،داخل خاک خودش بود .هیأت هم از خود شان نه از
افغانستان( ولو کافر یا مسلمانش ) تا ببیند که چقدر گاز رفت.
دایۀ مهربان تر از مادر ،خودش شده بود ( .یعنی این که خودم هبرت می فهمم) برمه
کاری زمین برای استحصال پطرول چقدر خرج دارد؟ به لک ها و میلیون ها افغانی مصرف
دارد که یک جای برمه شود که مهینجا پطرول است یا نی؟ روس ها به صدها جای را برمه
کردند ،به هزارها جای را برمه کردند .بیست ،سی سال است که در صفحات مشال در ارتباط
ً ذخیره وجود ندارد؟ تصمیم
به پطرول کار می کنند( ،مگر) امروز ما پطرول داریم؟ ابدا

شان چنین بود که نباید ( پطرول) برآید .مهین تصمیم بود که نباید برآید و این کشوربه
پای خود نباید ایستاده باشد .از نقطه نظر اقتصاد فهمیدیم که چه می کنند؟ اینجاست
که از نقطه نظر فکری ،از نقطه نظر سیاسی ،حکومت ها دست نشانده ،از نقطه نظر
اقتصادی وابسته ،ان شاء اهلل تشریح کردم؟

گفتاربیست و ششم
بیست وچهارمحل
مرحوم معلم نعیم پیش از رفنت به ایران به من گفته بود «ناف گپ» درمورد اسرارترور
ً درصحنه حاضربود .معلم نعیم وقتی مرا
«آمرصاحب» دردست اجننیرعارف سروری است .او شخصا
تا دربیرونی خانه اش مشایعت می کرد؛ گفت:
پیش برو ...مگرهیچ چیزی ازعارف حصول خنواهی توانست.
پرسیدم :چطور؟
خندید :چطورندارد؛ چه کسی به زبان خود ،خودش را شریک جرم قتل آمرصاحب معرفی می
کند؟
من خود را پیروز این ماجرا فکرمی کنم .من آن چه را که می خواستم از تشریحات به شدت
کنرتول شدۀ عارف ،بیرون کشیده ام.
داستان قضیه طوالنی است وجمال پرداخنت درین کتاب به آن نیست.
گرمباندیم زنده ،بردوزیم
جامه یی کزفراق چاک شده
ورمبردیم عذر ما بپذیر
ای بسا آرزو که خاک شده.
درین میان باید یک چیز را روشن کنم که سراجنام دکرتنادرامحدزی با حیله واصرارموفق شد
که مشاره ستالیت امحدشاه مسعود یا مرکز ارتباطی «خالد» وچند مشارۀ دیگر را ازطریق
اجننیروحیداهلل سباوون پیدا کند .وحیداهلل سباوون از کادرهای معروف حزب اسالمی است
(اکنون مشاورریاست مجهوری) ودرسال های مقاومت ،با مسعود رابطه یی نزدیک داشت وبه
اصطالح عضوی ازمجاعت «سرحلقه ها» بود.
اگرخودم تقاضای مستقیم می کردم ،پاسخ رد می شنیدم .آقای سباوون یک سال قبل ازآن
دردیداری به من توصیه کرده بود که حتقیقات درمسایل اطالعاتی را «کناربگذار ».این بار
دکرتامحدزی ،طوری که خودش روایت کرد ،به هبانۀ این که امریکایی ها خواهان مشاره تلفن
های مسعود هستند ،راه تفاهم با سباوون را برای دریافت مشاره ها باز کرد .من که
اجننیرسباوون را کم وبیش می شناسم ،قانع کردن وی برای تصمیم گیری دربارۀ یک موضوع
مرتبط با مسایل خاص امنیتی ،کارآسانی نیست .او دکرتنادر را به نام عنصرارتباطی
امریکایی ها می شناسد ومایل است رابطۀ خود را با امریکایی ها بالواسطه برقرار
ً به آقای
نگهدارد .الاقل درظاهرامر خود ایشان این طور برداشت کرده است .نادرقسما
سباوون توضیح داده بود که اگر مشاره ها از کانال مشا داده شود ،درهببودی نظرمقامات
امریکایی نسبت به مشا بی تأثیر خنواهد بود.
این پروسه دو ماه را دربرگرفت .سراجنام مشارۀ ستالیت مسعود که من برای اثبات ادعا
هایم درمورد نقش ایران درترور امحدشاه مسعود وطرح جتزیۀ افغانستان الزم داشتم ،شش سال
بعد حاصل شد.
فکرمی کنم سه ماه پیش کتاب « 3و »00سپتامرب به قلم اجننیرعارف سروری انتشاریافت.
کتاب با شتاب زدگی آمیخته با تنشنج عصبی نوشته شده است .هرفردی که کتاب را از سرتا
آخر مرور کند ،این احساس برایش دست می دهد که نویسنده دستخوش ناراحتی وپراکندگی
حواس است ودرهرسطر با وسواسی غلیظ تالش کرده است چیزی را پنهان کند .من دوسال قبل
ازآن فرصت یافته بودم با ایشان مصاحبه کنم .این که وی چه گونه حاضر به گفت وگو با
من شد ،صاف وساده ،شعبده بازی های «اپراتیفی» دکرتنادر امحدزی اثری تعیین کننده
داشت.
عارف به این تصور بود که اگر کتاب خودش به عنوان منبع دست اول چاپ شود ،نقش خودش
درقضیۀ انفجار«خواجه هباء الدین» مسترتخواهد شد وکتاب من مورد استقبال مردم قرار
خنواهد گرفت .ایشان درکتاب خود مسایل به اصطالح «روتین» را مجع آوری کرده و بدون نظم
وترتیب به چاپ داده بود .داستانش برای ذهن منتظر وسرشاراز پرسش های مردم ،بس
تکراری بود .مردم انتظار داشتند که عارف به عنوان شخص اول امنیتی درکنار مسعود،
ازهویت قاتالن امحدشاه مسعود پرده بردارد .کتاب وی شک وتردید ها را نسبت به نقش
مرموز خود عارف درحادثۀ ترور امحد شاه مسعود بیشرت از گذشته دامن زد.

عارف این طوربرداشت کرده بود که من دراشتیاق دسرتسی به مهان مواد واسنادی هستم که
ً
ً ومنحصرا
دراختیار او قرار داشتند ،درحالی که من سال ها درپی چیزی بودم که اتفاقا
دراختیار عارف قرار داشتند اما از سخن گویی دربارۀ آن هراس داشت .اسراری که من به
ً دراختیار مارشال فهیم ،قانونی ،دکرتعبداهلل ،ریگستانی وبسم اهلل خان
دنبالش بودم قطعا
وامحدضیاءمسعود وامحدولی مسعود قرار نداشتند .مسعود اسرار اپراتیفی را دراختیار
اطرافیان «سیاسی» خویش قرار منی داد.
چنان که پس ازنشر کتاب واضح گشت؛ آن ها درپذیرش شرح قضایای پنهان شده ومصادره
گشته ،نیز دستخوش تردید روانی شده بودند .علتش این می تواند باشد که یا آن ها بی
جهت ازخود یک تصویرمهم درذهن شان پروریده اند؛ یا این که به حنوی درقضایای پشت پرده
آلوده بوده اند واز افشای اسرار ،دچاروحشت شده اند .درهرحال این رویداد درواقع یک
انفجار روانی بود که ایرانی ها را نسبت به آیندۀ مناسبات شان با این افراد بسیار
به تشویش انداخت .هیچ کس نه ازمجاعت «خنبه ها» ونه هم از مجع سفارت نشین های ایران
حاضر نیستند دریک مناظرۀ رویاروی با من دررابطه به کتاب «ردپای فرعون» شرکت کنند.
ایرانی ها فقط جسته وگریخته ،ازطریق «دوستان افغان» نیش دندان های زهری خود را
نشان می دهند.
نظری پریانی ازقول یک ایرانی سفارت نشین به من گفت:
آن ها می گویند که این مأمون «مارمولک» ،سرمایه گذاری پنجاه سالۀ ایران را خراب
کرد!
از خدای توانا التماس دارم که اشتباهات وتندروی های احتمالی مرا ببخشد؛ اما یک
نکته را می توامن قطعی درین جا ثبت کنم .تا زمانی که رژیم «کافرپرور» ایران روی
کارباشد ،ازضربه یی که ازاثر نشر کتاب «ردپای فرعون» براهداف ناپاک سیاسی وشبکه
های جاسوسی آنان وارد آمده ،دچارمشکل وترس خواهد بود.
«خنبه» ها که موج حضور جامعۀ جهانی آن ها را به جلو می برد ،درهاله یی اززندگی مرفه
ً بربال های مراد سوار اند اما درنفس مسأله چنین نیست .درین
وحسابات پرپول ،ظاهرا
آرامش های سرشارازمهربانی ،هیاهوی یک توفان عواقب به گوش می رسد .هریکی می داند
رنگ وبوی دهشت درونی اش چه گونه است .آخردرین وطن ،روح دومیلیون شهید برفراز سرما
درچرخش است .این که شوخی نیست.

گفتار بیست وهفتم
هجدهم ثور -بامداد

احزاب سیاسی هبرتین درمان اند اما در مشرق زمین دراغلب حاالت به بدترین درد و مرض
تبدیل می گردد ( .سیدمجال الدین افغان)
عبدالرب رسول سیاف؛ سایه یی درقفای قدرت
وضع کلی مملکت ازنظرمن بسیارخطرناک نیست؛ فقط رو به سوی زوال دارد .با این اوصاف
ممکن است سال های خوشبختی سیاسیون حمافظه کاربا تلخی های تکان دهنده یی گره خبورد.
تلفات طالب ومردم عادی کاهش نیافته وپل هوایی انتقال «تابوت» ازافغانستان به
امریکا وچهارگوشۀ جهان نیز برقرار است.
این وضع قابل دوام نیست.
ازسویی هم تیم کوچک حکومت به مشول رهربان حمافظه کار ،مهه چیز را درچنگال خود گرفته
است وازجامعۀ بین املللی وطالبان توقع دارند با ایشان «جورآمد» کنند .تا جایی که
اطالعات می رساند ،بین حکومت وطالبان ازیکسو ،وبین تیم حاکم که علیه جامعه بین
املللی مششیرسرکشی ازنیام بیرون کرده است ،هیچ راه حل مساملت آمیز وانتقال سامل به
دورۀ تفاهم وجود ندارد.
باری با استاد سیاف درخانه اش -خوشحال خان مینه -درین باره جویای اطالعات شدم .وی
گفت:
جز ذات عزوجل ،هیچ عاملی دیگرازآیندۀ این ملک خربندارد!
وی مشاورعقب صحنه است .خوب می تواند پیش بینی کند که دستگاه حاکم به کدام طرف می
رود .استاد سیاف فقط به مهین دخلوش است که امریکایی ها گاه گاه به دیدارش می روند
وازوی مشورت می طلبند .نیم نگاه به وضع کنونی وپروسۀ بین املللی نشان می دهد که متاس
امریکایی ها با سیاف ،به معنی بیمه کردن آیندۀ ایشان نیست.
توضیح:
عبدالرب رسول سیاف شصت وهشت ساله ،پدر را درکودکی از دست داد و ازمهان ابتداء با
تردید های بزرگ وسختی های زندگی دست وپنجه نرم کرده است .خوی سخت گیر و انباشته از

تردید ،سبب شده است قدرت وی در یافنت راه چاره در حلظه های بسیار حساس ،برجستگی خود
را نشان دهد .وی اززمرۀ آن رهربان جماهدین است که هیچ حادثه یی به آنان لطمه وارد
نکرده ودرعین اشتهار به قاطعیت و«تلخۀ» مذهبی وسیاسی ،زندگی واستمرار مالی وسیاسی
شان مدیون رقابت های «جنگ سرد»« ،سقوط افغانستان» وسازش های بزرگ بوده است.
آقای سیاف درفقه وشرح حدیث نسبت به مهتایان خویش برتری هایی دارد؛ اما جایگاه
ایشان درمقام کشف فرصت ها ومعامله های اضطراری برای بقا ،ازهمۀ آنان باالتر است.
گویند دراواخردهۀ چهل که دردانشگاه معروف «االزهر» حتصیل می کرد ،با ملک فهد
ً به سلطنت عربستان رسید ،هم کالس بوده است .ارتباط
ازشاهزادگان سعودی که بعدا
تنگاتنگ وی با هناد های عربی درطول جهاد ،بیشرت به دلیل گرایش فکری وی به ساللۀ سعودی
قلمداد شده است .سیاست وی مهزمان با سقوط دولت دکرتجنیب اهلل درمعامله های پسین ،بریدن
از پاکستان بود.
درنوبت بعدی به عنوان بازوی پراعتماد امحدشاه مسعود فقید دربرابر رقبای داخلی و
مقابله با «افغان های عرب» ظاهر شد که دست کم حامیان عربی خود را به تعجب واداشت و
به قطع شاهرگ مالی وی اجنامید .استاد سیاف ،سخنرانی با نفوذ ،ودارندۀ سیاق گفتاری
اثرگذار است وهرگاه مواقعی پیش آید که سرحال وازرهگذر موقعیت ،خودش را یک سروگردن
باال احساس کند ،با سخنرانی خویش ازمهه پیش کسوتان ورهربان جماهدین جلو می زند.
سی وهشت سال پیش ،اگرموفق می شد با استفاده از یک بورس حتصیلی که از سوی یک مؤسسه
آموزشی امریکا برایش پیشنهاد شده بود ،چند سالی را درامریکا سپری کند ،شاید ازنظر
جهان بینی سیاسی ،فردی متفاوت از امروز می بود .اما سرنوشت طوردیگری رقم خورده
بود؛ چنان که حکومت داوود خان به جای رفنت به امریکا ،او را از میدان هوایی روانۀ
زندان دمهزنگ ساخت.
ایشان درجمموع آدم خوش شانسی است .درزمان حکمروایی حفیظ اهلل امین درنتیجۀ سعی وتالش
مادر ،با استفاده ازعالیق خانوادگی ،ازمرگ حتمی رهایی جست .مهین که پایش به مجع رهربان
پشاورنشین رسید ،دم راست نکرده ،جریان «دعوت اسالمی» را به کمک مالی عربستان سعودی
بنیان گذاشت .درآن زمان «هنضت اسالمی اخوان املسلمین» دربازی بزرگ وارد شده و
دراثرلزوم دید دست های منطقه ای جنگ ،پارچه پارچه شده بود که دیگرجوش دادن پارچه
های جدا شده ،به خیال حمال بدل گشته بود.
دریک چنین وضعی ،استاد سیاف خیال داشت قطعات فعال سیاسی ونظامی را دریک حمور تنظیم
کند که نتوانست .این گونه بود که حرکت به «دعوت» مدت کوتاهی به رونق افتاد اما به
مرور به «احتاد اسالمی» تغییرنام داد و درمنظومۀ کثرت گروه ها به حیث یک جزیرۀ جدید
کوچک «تنظیمی» رمسیت یافت .هرچند درآن زمان ،ناراضیانی چند ،جهت رسیدن به مادیات و
سخاوت های مالی ،مقناطیس وار جذب جریان تازه دم شدند؛ اما احتاد اسالمی هیچگاه به یک
تشکیل برجسته ازنظرسیاسی وتشکیالتی مبدل نشد.
چون درآن زمان کمک های بین املللی برای جماهدین از طریق پاکستان تازه آغاز می شد،
رقابت میان رهربان برسرنزدیکی با مقامات استخباراتی پاکستان خیلی گرم بود .استاد
سیاف ،دوکانال ارتباط – یکی با استخبارات ودیگری با حلقات عربی -فعال ساخته بود.
عکس هایی که ازآن زمان موجود است ،استاد سیاف ودیگررهربان را شانه به شانۀ افسران
آی ،اس ،آی نشان می دهد.
ً حرص وآز ،که به سبیل نیاز
درسال های جهاد ،تب ثروت ومال ابتداء نه به جهت صرفا
حیاتی ،به جان رهربان چنان افتاد که خیلی ازآنان برای از دست ندادن نعمات مادی،
درنقش توزیع کنندۀ پول و فراهم آوری لوژستیک درسطح حملی قناعت کردند وکارهای کالن
دراختیار«برادران انصار» باقی ماند .ملت درداخل می جنگید و قدم به قدم به تباهی می
رفت .پاکستان به نیابت از مدیران اصلی جنگ فرسایشی ،درسال های پس ازخروج شوروی،
جنگ را خصلت فرمایشی داد وبدین وسیله ،درغیاب خواست عمومی درداخل ،حضوررهربان
درخارج ،منادین بود.
سقوط اردوگاه شوروی ،وضعی را پدید آورد که پایگاه های نظامی درداخل رابطۀ شان با
رهربان مقیم پشاور کمرنگ شده می رفت .جاذبۀ «مشی مصاحله ملی دکرتجنیب» وقدرت منایی های
چالش انگیز فرماندهانی که درجتارب جنگ قوی شده بودند ،نگرانی ها درمورد آیندۀ
افغانستان را درپاکستان وحمافل غربی ایجاد کرده بود .ضرور بود تا جهاد ازهویت بومی
خود به نفع پاکستان وجهان غرب صرف نظرمی کرد.

مهه رهربان به دام فتادند.
گام های بلند برای دسرتسی مستقیم به قدرت دولتی ازهرجهت برداشته شد .فقط استاد
سیاف درین راه عجله نکرد .هرگز به مقام دولتی هم تکیه نزد .مثل حاکمان شیخ نشین،
به حفظ نقش تعیین کننده درمعامله های بعدی ،بسنده کرد وتاحال به حراست از مهان نقش
قانع است و دربدل ،به هیچ جایی نرسیده است و میلی هم برای رسیدن به مقامی ندارد.
از مهان ابتداء به دلیل پیشی گرفنت حزب اسالمی ومجیعت اسالمی در رسیدن به قدرت به
هرطریق ممکن ،مدت ها پیش ،ازمسند یک مبلغ فعال ویک اسالم گرای جهانی ،به شخصیت
ً فاصله
مسبولیک مبدل شده وازختیالت رهربی وساماندهی سیاست های آینده ساز درکشور عمال
گرفته بود .می توان گفت «شوق» بلند پروازی را از دست داده بود؛ مشروط به این که
هیچ نیرویی نتواند درهیچ مقطعی ،وزنۀ او را نادیده بگیرد.
جنگ مذهبی وقومی با حزب وحدت اسالمی به رهربی استاد مزاری ،هرچند «ناخواسته
وغیرارادی» درگرفت ،استاد سیاف را برای فراراز اضمحالل قطعی ،به مجیعت نزدیک کرد.
جنگ حزب وحدت واحتاد اسالمی ،براعتباروجایگاه هردو حزب ،آنچنان ضربتی زد که اینک پس
ازبیست سال ،جربان نشده است .وی حساسیت ذاتی وفروکش ناپذیری برضد شیعیان دارد
ودرصحبت های متوالی ،به عمق آن پی برده ام .درتیم کنونی قدرت ،درمقام معامله های
خاموش ،سودای سودوزیان سبب شده است که وی با رهربان شیعه ،چنان ازیک گریبان سربکشد
که گویی از یک مادر زاده شده اند!
درۀ تناقض درقول وعمل استاد سیاف ،ژرفنایی دارد تعریف ناپذیر.
استاد سیاف منادی ازیک حمافظه کاری ویژه است که درنسل رهربان هم کالس وی ،کمرتتکرار شده
است .صحنه را زود به نفع یک هپلوان دیگر رها می کند؛ مگر هبرتین مکان حاشیه را برای
خود اختصاص می دهد .هم از موقعیت مصئون خود هبره می برد وهم از دست آوردهای هپلوان
صحنه اصلی سهم درخور خود را دریافت می کند .خنستین برکت چنین سیاست ،تسلط برتعامالت
پس پردۀ حوادث است که استاد سیاف اشتیاق فروکش ناپذیری به این چنین موقعیت دارد.
شم قوی ایشان ،درنازکرتین حملات خطروچالش ،مسیر با صرفه برای بقا را خوب تر از دیگران
تشخیص می دهد.
اعتمادش برروشنفکران کمرت ازیک درصد است .تا کنون هیچ کسی اطالع ندارد که ایشان
خواستار چه نظام تعریف شده یی درافغانستان است .با دریغ وتأسف یاد آور می شود که
درراه هدفی که عمری درآن مبارزه کرده ،توفیق دخلواه نیافته است .شکل ومشایل نظام
دخلواه وی هرگز ترسیم نشده و کتابی هم درین باره از قلم وی آفریده نشده است .مثل
کلیه رهربان ،هنوز معلوم نیست رو به چه آرمان شهری دارد .اما حفظ موقعیت ،چه درسفر،
چه درحضر ،چه درجنگ وچه درصلح ،غایت اصلی اوست .معلوم نیست آن مهه تئوری های پس
اندازشده در ذهن خود را برای چه زمانی ذخیره کرده است؟
من درموارد خمتلفی که با ایشان دیدار داشته وساعت ها صحبت کرده ایم ،این طور فهمیده
ً هرحلظه احساس خطر می کند .حس خطر از شش جهت ،مثل هوایی است که با هرنفس
ام که عادتا
درسینه فرو می برد .به هیچ کس اعتماد ندارد و به مهه کس مظنون است .هیچ سوال دشواری
وجود ندارد که استاد سیاف ،جواب آن را با خواندن آیت وحدیث کف دست تان نگذارد .با
این حال کف دست رهربان دوست ودمشن را به خوبی می خواند وچنان خود را با آن ها
درموازنه قرارمی دهد که طرف مقابل هرگونه احساس خطر ازناحیه وی را دروجود خویش
زایل می بیند .جایگاه قوی ومطمئن ازنظر ایشان ،درحاشیه است نه درمنت -که خطراتش
مهیشه وفزون است .فراوان شاهد بوده است که چانس جوالن گری درمنت حوادث فقط یک بار است
و کمرتاتفاق افتاده است که ناظررد پا گم کرده درحاشیه رویداد ها ،پا روی ماین
بگذارد.
وی درسال  ۱۶۳۱یک بار به ریاست "احتاد جماهدین افغانستان" رسید که پایان خوشی
نداشت .باردوم هم مترین رهربی مجعی را اجنام داد .پس ازتأسیس «دولت مؤقت جماهدین»
درنقش معاونت دولت ظاهرشد .اما دربرابرمهتایان خویش بیش ازین تاب نیاورد ودرنقش شیخ
جهاد به کارش ادامه داد.
ایشان سبک وسیاق ظاهری خود را به هیچ قیمتی عوض منی کند .در رنگ به رنگ شدن
درمعامله ها به شرط آن که درظاهرامر ،سنگ خارا جلوه کند ،مثل موم است.

درپیمان خود با قدرمتندان وکسانی که رو به آینده دارند ،عالقه مند واستوار است .چنان
که پس از روی کارآمدن استاد ربانی درسال  0980سرحلقۀ مشتاقان درتشکیل «شورای اهل
حل وعقد» بود و تا پایان کار با امحد شاه مسعود فقید برسرپیمان باقی ماند .هرچند او
درحماسبات نیروهای داخلی وخارجی فرد تند رو ،سازش ناپذیر ومتعصب معرفی شده است،
حداقل درلفظ ،ذره یی از موضع خود کوتاه نیامده است .با این حال برخی اوقات درعمل،
شاخص معکوس ازخود نشان داده است.
ازچهل سال پیش ظاهرشاه را واجب القتل وکافر می دانست .روزی رسید که به بارگاه
ظاهرشاه شرفیاب شد وحتی یک شاهد عینی ( فکرمی کنم مارشال فهیم دریک جملس خصوصی افشا
کرده بود) که دست ظاهر شاه را هم بوسیده بود .در مورد دیگر ،با دیدن دکرتسپنتا
ً خونش به جوش می آمد؛ اما بارها وبارها درخلوتکدۀ پغمان جملس آرای سپنتا شد.
ظاهرا
با این تناقض نباید فراموش کرد؛ درصورتی که به قول خود ایشان ،به طرفداری از یک
متحد خود «شانه خبواباند» نامردی سیاسی درکارنامه اش دیده نشده است .با این حال،
مهیشه ومهیشه زیرباران اهتامات داخلی وخارجی قرار داشته است .روشنفکران وهنرمندان
ازوی هراس دارند .اوهم به روشنفکران هیچ رغبتی ندارد.
استاد سیاف صاف وساده ،پس از پنجاه سال مبارزه ،آینده را مانند مرچ سرخ می بیند.
از امریکا و شورش تبلیغاتی نفرت دارد .ازین که آغازگرخنستین جنگ مذهبی وقومی
قلمدادش کرده اند ،به سختی عذاب می کشد ومی گوید :قسم به خدا اگرفرمان کشنت کسی را
داده باشم.
من دریک گفت وگوی تلویزیونی ازایشان سوال کردم که ازسوی هناد های حقوق بشری به
جنایات جنگی متهم شده وآیا حاضر است دردادگاه حاضرشود؟ استاد سیاف گفت:
آری هیچ مانعی ندارد!
واضح است که دلش عکس آن را فرمان می دهد.
بعد ازمصاحبه به من گفت :او بچه مأمون ...درمسایل بی فایده وناحق دخالت نکن!
ً ازمن سوال نکن!
پیش ازمصاحبه ،آهسته ازمن خواهش کرده بود :درمورد حضورامریکا لطفا
تا جایی که من برداشت می کنم ،خبش اعظم رده های میانی وپایین گروه های جماهدین مایل
اند او به عنوان رهربجماهدین روی صحنه قدم بگذارد؛ اما جرئت این کار را ندارد .فکرمی
کنم به این نتیجه رسیده است که دوران نسل اول رهربان جماهدین دیگرمتام شده است.

گفتار بیست وهشتم
ششم جوزا -نیم شب 00228

بیشرتین زمامداران مشرق زمین در موقفی قرار دارند که اگر یکی از آن ها در عمیق ترین
چاه بردگی انداخته شود؛ اما لقب های بزرگ و جمرد ،و بدون حمتوای شان حفظ گردد ،بی
تفاوت مانده دنیا را برای خود جنت می پندارد.
(ازسخنان سیدمجال الدین افغان)

حامد کرزی درسال های اخیرنسبت به «غرب» حس شخصی تنفرآمیزی پیدا کرده است .این حس
هرگزقابل درمان نیست .رئیس مجهورحاضراست هبای این تنفرخود را هم بپردازد .به هرگونه
عواقب کشمش با امریکا ،خودش را آماده کرده است .نکته این جاست که بین تنفرشخصی
رئیس مجهورومنافع حیاتی افغانستان چه رابطه یی است؟
مارشال فهیم پیش ازانتخابات دوم ریاست مجهوری زمانی که ازسکانداران «جبهه ملی» بود،
به کرزی پیام داده بود که فقط یک باردیگرمرا به معاونت ریاست مجهوری انتصاب کن ،مهه
چیز رو به راه خواهد شد .برای ناظران جای بس پرسش بود که فهیم چه گونه به تعهدات
وهم پیمانی های خود درجبهه ملی یک باره پشت کرد؟
حاال هردو از«دخالت» غرب عصبانی اند وشعار افغانستان مستقل می دهند!
گفته اند ویژگی یک سیاست دان ،برخورد واقع بینانه با موقعیت وشرایط است .شعارمستقل
بودن ،حاال منی چسبد .این ها ده سال قبل می توانستند طالبان را درآغوش کشیده و میل

تفنگ به جانب امریکا دورمی دادند .یا خود کوچه به کوچه ،کوه به کوه
دربرابرحضورامریکا وغرب می جنگیدند؛ آنگاه شعار مستقل بودن شان کم وبیش تعریفی
پیدا می کرد .حاال چی؟
به کمک کشته های امریکا وتسلط نظامی غرب ،به کرسی های وزارت وگنجینه های باد آورده
ً خربی نبود .حاال که جامعه
رسیدند .تا شش هفت سال اول از مستقل بودن واین مسایل اصال
بین املللی خیال دارد سیستم ادارۀ سیاسی را مطابق قوانین افغانستان وروند سیاست
جهانی تنظیم کند ،آقایان به شعار مستقل بودن چسپیده اند.
مشتی ازخرمن یادداشت ها
درسال  0980زمانی که «هفته نام کابل» را کارمی کردیم ،گزارشی دریافت شده بود که
ازشکسنت قفل درب آرشیف وزارت خارجه حکایه داشت .درخربآمده بود شبانگاه قفل درشکسته
شده و تفنگداران ،منت اصلی معاهدۀ تاریخی «دیورند» را که از قریب صد سال پیش
دروزارت خارجه نگهداری می شد ،سرقت کرده اند .خربدقیق بود .مرحوم معلم نعیم که درآن
زمان رئیس ادارۀ هفت ریاست امنیت ملی بود ،به من گفت که حمافظان خبش های مهم وزارت
خارجه افراد وابسته به «حماذملی» به رهربی پیرسیدامحد گیالنی بودند .البته درصحت وسقم
این گفته ،چیزی اضافه کرده منی توامن.
اصل قضیه این بود که به وسیلۀ مأموران حفاظتی ساختمان وزارت خارجه ،یا درتبانی
وتطمیع آن ها ،درب آرشیف باز شده و به مشول سند قدیمی معاهده دیورند ،بسا اسناد سری
دیگرنیز مفقود گشته بود.
اواخرماه های مأموریت جنیب اهلل لفرایی درمقام وزارت خارجه بود .معین وزارت خارجه
حامدکرزی رئیس مجهورکنونی کشور بود .برای دیداربا معین وزارت خارجه برایم وقت داده
شد .دردیداربا حامدکرزی متوجه شدم که اسناد مهم از آرشیف دزدیده شده است.
آقای کرزی گفت:
این موضوع واقعیت ندارد .دنباله ندهید .اسناد ومدارک مهه سرجای شان هستند.
گفتم :جناب معاون ،مستندات تاریخی براساس یک برنامه ریزی اطالعاتی صورت گرفته
واستخبارات پاکستان در رأس کار قرار داشته.
حامدکرزی با حلن حمتاط اظهارداشت:
البته که پاکستانی ها دوست دارند اسناد ومدارک را با استفاده ازجنگ جاری سرقت
کنند؛ مگربه مشا اطمینان می دهم این کار نشده است.
سوال بعدی را مطرح کردم:
اگر مشا مطمین هستید ،مرا به عنوان نامه نگار اجازه بدهید ازاسناد ومدارک عکس
بردارم که با چاپ آن درنشریه رفع شبهات شود.
حامدکرزی گفت :الزم نیست از مستندات آرشیف عکس برداری شود .عکس اندازی ازین اسناد
جماز نیست.
ً اسناد ومدارک از آرشیف ناپدید نشده است؟
سوال :اصوال
جواب :هیچ سندی مفقود نشده .به مشا اطمینان می دهم.
سوال :می توامن از آرشیف وقفل دروازه دیدن کنم؟
جواب :نه  ...شاید لفرایی صاحب خفه شوند!
سوال :اجازه عکس برداری ودیداراز اسناد منی دهید .موضوع سرقت اسناد را نیز تکذیب
می کنید؛ این که ذهنیت مردم را قناعت منی دهد .ناگزیرباید به خوانندگان بنویسم که
مقامات نه مستندات را نشان می دهند ،نه دروازه آرشیف را .ذهن مردم حتریک شده است
ودرزمینه اسناد دیورند حساسیت ها زیاد است.
حامدکرزی ناگهان صدای خود را آهسته کردو با اشاره به سوی چهارآسیاب که درآن زمان
سنگرهای راکتی حکمتیار مستقربودند ،اشاره کرد:
گپ بین ما وخودت باشد .اگریک کلمه حرف درین باره مطرح کنم ،باران راکت به طرف
شهرافزایش می یابد.
سوال :درقبال سرقت یک سند تاریخی ورسوایی نفوذ آی ،اس ،آی دراداره های کلیدی مملکت
به عنوان مسئول باید چیزی بگویید.
حامدکرزی بازهم تکرارکرد:
باید درک کنید درین شرایط هرچه از زبان ما گفته شود ،غیرازین که راکت باری شدید
شود ،نتیجۀ دیگری ندارد .خواهش این است به این موضوع دامن نزنید .شرایط سخت است.
درمتام ادارات حکومت مهین وضع حاکم است.
حامدکرزی چند ماه پس ازآن که به دستورقسیم فهیم رئیس امنیت آن زمان به زیرزمینی
نظارت خانه افتاد ،رؤیاهای ایشان فروریخت .بعد ازآن که رها شد ،به طالبان پیوست.
اجننیرعلی رئیس اداره دوم امنیت ،سیلی سختی به صورت ایشان کوبیده بود .آقای کرزی
وقتی به ریاست مجهوری رسید ،سیلی اجننیرعلی را با سیلی پاسخ نداد؛ فقط او را به
سفارت افغانستان درقطرمأموریت داد که هم حتصیل کند وهم جتارت خود را پیش بربد.

حاال ایشان در موجودیت قدرت های بزرگ وده ها هزار سرباز وپایگاه های نظامی ،سخنان
سیاسی خود را به شکل دیگری بیان می دارد:
«افغانستان کشور مستقل است».
واقعیت چیزدیگراست .چه کسی این سخنان را باورمی کند؟
به مثال دیگری اشاره می کنم .در سال اول پیروزی جماهدان ،بازی با واژه های«مستقل»،
«اسالمی» «،مبارزه با استکبارومزدوران استعمار» و ...مود روز بود .حال آن که نه
چیزی «مستقل» بود؛ نه «اسالمی» ونه کسی با « استکبار» درنربد بود .مهه یکدیگرخود را
می دریدند .امحدشاه مسعود فقید پس از شکست درکابل وعقب نشینی به پنجشیر ،با تأسف
اظهارداشت:
شکست درجنگ کابل ،شکست نظامی نبود ،شکست «معنویت» بود.
ازآن زمان فاصله زیادی نداریم تا مهه چیز به فراموشی رود .جنگی بود چندجانبه که
کشورهای «اسالمی» وبازیگران غربی به هدف رسیدن به منافع خود دریک کشوری که ادعا می
شد برای «اسالم» یک ونیم میلیون شهید ودومیلیون معلول هدیه داده است؛ به راه
انداخته بودند.
درمهان روزها درتالش اجنام یک گفت وگوی مهم با شادروان امحدشاه مسعود بودم .کسی
ازدستیاران ایشان احتمال داد که ممکن است بتوامن درخانه رحیم خان «حاضرباش وحمرم
رازظاهرشاه» که مورد استفادۀ حکومت قرار گرفته بود ،سوال های خود را به مسعود مطرح
کنم.
منزل رحیم خان درحاشیه راست جاده نشیبی گردنۀ باغ باال به سوی سینما هبارستان واقع
است .درزمان بربک کارمل ودکرتجنیب اهلل ،جزو مکان های «ضبطی» بود وازآن حسب لزوم،
استفاده دولتی صورت می گرفت .بعد از سقوط دکرتجنیب اهلل خانه رحیم خان ،به «آمریت
پنجشیر» شهرت گرفت ومسعود هم گاه گاه درآن جا درمجع فرماندهان ومتحدان خود ظاهرمی
شد.
به اتفاق یک پیرمرد به اصطالح «رک وراست گوی» وریش تراشیده که ذکرنامش را درین جا
مناسب منی دامن ،به خانه رحیم خان رفتیم .درسالن انتظار حدود بیست تن دیگرنیزحضور
داشتند .نگاه ها به سوی ما که هردو ریش نگذاشته بودیم ،دورخورد .کسانی مرا می
شناختند و کم وبیش دربارۀ حوادث روز و آینده جنگ ها ،سرصحبت بازشد .پیرمرد مهراه
من ،مردی بود سخنران ،صاحب حلن شفاف وبرخوردار از اطالعات روز ومهچنان خربه دربیان
تاریخ نربدهای هیتلر .دست خود را به هنگام شرح وقایع دوران هیتلر چنان به شکل عمود
و گاه نیم دایره به حرکت می آورد که به یک نازی متام عیار بدل می شد.
خنستین فرد عینی وزنده یی را که من به عنوان هوادار نازی های آملان ،آن هم
درافغانستان دیده بودم ،مهین مرد بود .او را به برکت یک رشته اطالعات پراکنده دربارۀ
برخی اسرارهیتلر که او ازآن نا خرببود ،گرویدۀ خود ساخته بودم .البته دست آورد من
نیزازشناخت پیرمرد بد نبود .به تدریج دریافته بودم وی با مهان دسته ازخاندان شاهی
رابطه داشت که درگرماگرم جنگ دوم جهانی ،با هیتلر به طورسری درمتاس شده بودند .او
اطالعات زیادی دربارۀ خواص واسرارهیتلر ونازی ها داشت .مهیشه می گفت جنگ «تنظیم ها»
ً مسأله درسطح
برنده ندارد و گروه ها باید خنست به ارزش های مردم متکین کنند وبعدا
منطقه وجهان حل شود .نظریه اش درآن زمان که بازار زورآزمایی وغرور گروه های جماهدین
گرم بود و مهه گروه ها ،مرگ وزندگی کشورها وافغانستان را با «جهاد چهارده ساله»
عجین می پنداشتند ،عجیب می منود وخریداری نداشت.
پیرمرد متهور در جملس انتظار «آمریت» نتوانست دیدگاه های بی سانسورخودش را نزد خود
نگهدارد .حلظاتی بعد متوجه شدم رشته سخن را دردست خود گرفته ومانند ماشین گندم درو،
ً جماهدین عادی نبودند ،می راند .موضوع سخنرانی اش مهان
درکشت زارشنوندگانش که اکثرا
چیزی بود که درصحبت های خصوصی با من مطرح می کرد.
پیرمرد دریک خبش چنین اشاره کرد:
یک دندگی رهربان جماهدین را که می بینم ،خیلی سخت است به جایی برسند .این ها شب خواب
می بینند و روز ،برای ثابت کردن خواب خود ،به کشنت پیروان خود و شهرنشینانی که هیچ
ضرری به آن ها نرسانده اند ،می پردازند .برادر! هیتلر با آن مهه عظمت خود درکره
زمین ،از یکدندگی خود شکست خورد و دود شد .ازشکست ها یاد بگیرید نه ازکامیابی .هیچ
کس ازمشا تا حال کامیاب هم نشده .کامیابی درنظرتان این است که یکی ازمشا ازبین برود.
این هم از امکان خارج است .بیخی درخواب هستید ...مشا چی گفته درهرچیز اززور گپ می
زنید وخرب ندارید که دنیا درچه حال است .اول خدمت کنید ،بعد توقع داشته باشید .گردن
نرم به مردم نشان دهید وخود را مهرنگ مجاعت بسازید .این دنیا به ناحق پیشرفت نکرده.
به این شکلی که مشا پیش می روید ،آخرش به ترکستان می رسید!
پیرمرد با این نوع گفتار ،مهه را خماطب قرارداده بود .با خود اندیشیدم:
« هرسخن جایی وهرنقطه مکانی دارد .درجایی نیستی که بی خریطه فیرکنی!»

نگران بودم کسی او را بی حمابا به اهانت نکشد .حملاتی کوتاه سپری شد واحساس کردم که
یکی ازآن میان ،خود را مجع وجور کرد تا تاخت وتاز پیرمرد را پاسخ کند .مردی بود
درحدود بیش ازچهل سال و چهارشانه .ریش دراز وسیاه ،صورت تازه وگردش را مستور ساخته
بود .تزئینات ظاهری اش شامل پطلون چریکی ابلق ،بوت های ساقداروبراق وکرتی ابرکوت
رشقه یی بود .موهای اصالح شده اش زیرکاله پکول ،نظم صورتش را تأمین کرده ویک حلقه
تسبیح با دانه های سنگی قهوه یی درالی انگشتانش پیچ خورده بود .ازوجناتش پیدا بود
ً مهم ومقتدردرمجاعت جماهدین است .علی الظاهر آدمی بود درس خوانده،
که ازفعاالن نسبتا
مکتبی و مهذب.
مژه های سیاهش را یکی دوبار آهسته روی هم خوابانید و روبه سوی پیرمرد کرد وگفت:
برادر ،عرض شود که درک اسالم ومسلمانی ازتوان آدم هایی که زندگی شان را به جیره
خواری وعیاشی گذرانده وازحقیقت انواراسالم دل شان روشن نشده ،باال است .آدم های بی
بندوباربه چیز هایی دست می اندازند که ساخته دست استعمار واستکبار است .این اشخاص
یا خود کمونیست بوده یا ریزه خوارکمونیست ها هستند وازاستقالل ،آزادی وعظمت اسالم
عزیز بی اطالع هستند .طوطی وارازدیگران یاد می کنندوهنوز منی دانند این ملت شهیدپرور
می خواهد دنیا را اصالح کند وحبمداهلل که فتح وظفرهم درانتظارش است .افراد منافق
وبیگانه با اسالم جنگ مقدس جماهدین را وارونه تعبیرمی کنند .بی خربازین که جماهدین
قهرمان که نام شان درجهان بلند شده و پوزخرس های قطبی را به خاک مالیده ومتام دنیا
را ازاحلاد جنات داده اند ،به غیراز اهلل به هیچ چیزی توکل منی کنند .مستقل وسرافرازاند
وبه جز ازملت غیور ،به هیچ کسی ضرورت ندارند .بعضی اشخاص بی خاصیت که ازحلاظ عقیده
ووجدان مریضی العالج دارند ،هنوز هم به هوش نیامده و...
صدای پیرمرد رشته گفتار سخنران را قطع کرد:
جناب ...ادامه نده .اول وآخرحرف هایت را فهمیدم.
دست خود را با حتکم باال برد وچشمانش گردش شده بودند .مرد جماهد درتکمیل نظراتش ادامه
داد:
آدم هایی مثل مشا ازلذت ونعمت آزادی حقیقی حمروم هستند.
پیرمردگفت:
شعارنده .این گونه شعارها مملکت را خراب کرده .چیزی که تومی گویی گلبدین هم می
گوید .سیاف هم می گوید ومهه تان یک گپ را می گویید .گپ تان یکی وعمل تان چیز
دیگراست.
دیگران خاموش بودند .پیرمرد درمجع حضار نگاهش را به شکل قوس مالیم عبورداد وبه خماطب
اصلی گفت:
نظرتو قابل احرتام است برای من؛ مگرحقیقت ندارد .دورمنی روم؛ ازخودت مثال می زمن.
سرتاپایت نشان می دهد که هیچ چیزی ازمستقل بودن درتو نیست .ساعت سیکوپنج بند دستت،
ساخت سویس است .کالهت ساخت پشاور ،کرتی ات ساخت کوریا وهانگ کانگ وکفش هایت ترکی
ً مهه چیزهایی
اند .تسبیح دستت را شاید کدام کسی ازحج برایت حتفه آورده .حاال اگرفرضا
را که ممالک خارجی واستکبار تولید کرده از بدنت بیرون کنیم ،به تو چی می ماند؟
جماهد برافروخته شد:
ریش سفید بی حیا ...به حرف زدنت منی فهمی .راستی که آدم عیاش وبی عقیده خودش خود را
نشان می دهد.
مزاج پیرمرد هم داغ ترشده بود وگفت:
تو واری آدم مستقل را که من می بینم به غیراز تن وتوش وموهایت بدنت ،متباقی مهه از
خارج آمده .اگرشامپو وصابون خارجی هم نباشد خدا می داند ازتو چه جورمی شود!
فضا برهم خورد وبه توصیۀ نگهبانان ازجملس بیرون شدیم.
این مثال ها بدین جهت ذکرکردم تا به نسل حاضرگفته باشم که چرا هنوز خنبه گان سیاسی
فکرمی کنند با گفنت این گونه مجالت ،جایگاه شان حمکم می شود؟ وابسته ترین عناصر ،مهین
سخن را برزبان می آورند .این حنلۀ سیاسی کماکان امید دارد که با تکرارخسته کن مستقل
بودن های کاذب وغیرواقعی به جتارت سیاسی نامشروع مشروعیت ببخشند .حتی آدم های تازه
سیاسی شده و بی خربازکنه مسایل ،چنین سخنی را برزبان منی آورند .این سخن دررژیم های
وابسته تا آن جا به گوش مردم به تکرار واریزمی شد که حاال برای مصرف سیاسی حمدود نیز
کاربرد ندارد .تاکید روی مستقل بودن ،درعین حمتاجی ووابستگی کامل ،چیزی غیرازفریب
کاری نیست .درک موقعیت و طریق راستگویی وراستکاری با مردم ،جاده ناصاف دشواری ها
را صاف می کند.

گفتار بیست وهنم
ساعت یازده -اول سرطان0931 -

احوال مملکت را به گونه یی می بینم که شرحش به آرامی نتوامن نوشت .مهین حاال سرمایی به
جامن افتاده که سخت اذیت کننده است .وقتی ذهنم مشوش است ،ازهرچیزی می گریزم .ساعتی
زیرکمپل خوابیدم ( ،یعنی این که بادلی بی قراروچشمان بسته ،خودم را به خواب زدم).
دربیداری خواب هایی به سرم می زند .حلظاتی پیش درروحم چیزی مثل شیشه درهم شکست .چند
واژه درسرم چرخیدند:
این خانۀ ما روی آرامش خنواهد دید .درین جا خشم تاریخ درجوش است .درکل منطقه خشمی
جوشان وعقوبتی سیاه درکمین است .به این نتیجه رسیده ام که شاید هیچ یک از رهربان
وقوماندان ها ،به مرگ طبیعی خویش از دنیا نروند .این جا گورستان چندین نسل از ده
ها جغرافیای جهان درست شده است .درین جا چیزی درجریان است که می توان خشم خدا و
نعرۀ آخرالزمان لقبش داد.
شبانگاه – یازده وشانزده دقیقه
پیام من به آقای بوش این است که جنگ افغانستان و وجود پایگاه های تروریستی تنها به
افغانستان حمدود منانده بلکه دیر یا زود ،این خطرات گریبانگیر آمریکا و تعدادی بیشرتی
از کشورها در منطقه و جهان خواهد شد ( .سخنرانی مسعود درفرانسه)
مسلم – مشهور به قوماندان مسلم -درگفت وگوهایی که با من داشت ،نکات گمشده یی را
برزبان آورد .ازمجله گفت:
چند هفته قبل از شهادت امحدشاه مسعود ،حدود پنجاه تن از کوماندو های امریکایی وارد
پنجشیرشده بودند .جمریان این برنامه به طور سری وخاص ،امراهلل صاحل واجننیرعارف بودند
که حتت نام «مشاوران مسعود» با امریکایی ها رفت وآمد داشتند .البته ورود پیش هنگام
واعالم ناشدۀ تکاوران امریکایی به پنجشیر ،یک مأموریت دیده بانی تأسیسات نظامی
طالبان درنزدیکی های بگرام وکابل تعریف شده بود .درین جا برخی ناخن های تیز اطالعات
قوماندان مسلم را فعال قیچی می کنم.
شخص مسعود بدون شک دراعزام تکاوران امریکایی بی اطالع نبود .مسعود درماه های آخر که
خیلی ازهر حمورزیرفشار طاقت شکن قرارگرفته بود ،بیش از هرزمان دیگر میل داشت با
امریکا کنار بیاید .امراهلل و اجننیرعارف درین امر به عنوان پل رابط نقش بازی می
کردند .قبل ازآن مذاکره ومتاس با سی ،آی ،ای درباره اسرتداد دستگاه های هوا به زمین
نوع «ستینگر» به امریکا جریان داشت.
امریکا خوب می دانست که مسعود اضافه از  02ستینگر دراختیار ندارد .مگربرای ایجاد
فضا ،نام گذاری این مذاکرات به معامله برسرخریداری ومجع آوری ستینگرها ضروری بود.
نتیجه گیری من این است که امریکا هرگزقانع نشد مسعود را به حیث یک «شریک» درحوزۀ
افغانستان بپذیرد .اروپایی ها نیز مسعود را به چشم یک «دوست» یا آدرس قابل اتکا
تلقی منی کردند« .قوماندان» مسلم که خود درین خصوص چشم دید ها وجتارب عدیده یی دارد،
ً به این نظراست که اروپایی ها از حذف مسعود نفس راحت کشیدند .وی گفت:
قطعا
یک منبع خاص اروپایی بعد ازمرگ مسعود به من گفت:
مسعود هیچگاه دوست اروپا نبود .او منی توانست ازما باشد.
حاال وضع دراستقامت خطرناکی درحرکت است .امراهلل صاحل دارای ظرفیت ،هومشندی ،ودورنگری
ً هبرتی درتناسب با «حمافظه کاران» است .اطالعاتی می رسد که وی را از رابطه با
نسبتا
کشورهای قدرمتند ومتحد افغانستان ،گاه فاصله می دهد وگاه درنوسان می گذارد.
ً درخشان امراهلل صاحل
دکرتعبداهلل ،فهیم ،قانونی وامحدضیاء مسعود ،مهه از دورمنای احتماال
چندان خوشحال منی شوند .گاه ازروی احساسات شخصی ام حدس می زمن که امراهلل صاحل باید یک
دور ،شکست ها وتلخی ها را از سربگذراند .حمافظه کاران سعی می کنند او را «بی امهیت»
جلوه دهند .می توامن خالصه بگویم :امراهلل ،می تواند ،اگرخبواهد.
اما چیزی درامراهلل می تپد که او را ازفضا سازی وجذب فرصت ها ( به شکل مو به مو)
وپیوسته بازمی دارد .این را از جتارب شخصی خودم با ایشان می گویم .شخص خودم استعداد
سیاسی درخور ندارم وسریال اشتباهات سیاسی من طوالنی است؛ مگرمهیشه احساس کرده ام که
می توامن از نظرآرایش تبلیغاتی وسازماندهی افکارعمومی ،حتی درموقعیت «پادشاه سازی»
مأموریت اجرا کنم .گاه خودم را طوری درمی یامب که نباید لغزش سیاسی داشته باشم .یک
ذره یی نادیدنی ازلی درقلمرو روح من می چرخد .چرخش یک حس خطرناک ،گاهی چنان مرا
درچنربۀ خود می گیرد که سعی می کنم عقل وهوشم را از دست ندهم .امشب ازمهان شب هایی
است که چیزی درمن آالرم خطر می دهد .چون به عقبگاه تاریخ سیاسی می نگرم ،نسل
سیاسیون برآمده ازسال های جنگ را مهچون خشت های بنایی می بینم که با یک ضربت،
فروریخته اند .آری..

فکر می کنم ،مهه این نسل سیاسی ،دربرابر بلدوزر سیستم جهانیی که از افغانستان می
گذرد ،با خاک یکسان خواهند شد .دلیل من این است که طبقات متفاوت سیاست دانان ،هنوز
یاد نگرفته اند کجا بایستند واز کدام زاویه معامله کنند .با خیاالت واهی اواخر قرن
بیست ،می خواهند درستیژ اولین دهۀ قرن بیست ویک نقش بازی کنند .مشکل این نسل آن
است که هرگزحاضر به جاخالی کردن برای جریان های جدید نیست .تا حال از فیض حمافظه
کاری به هرجا رسیده اند ،ازین پس ،حمافظه کاری بالی جان شان خواهد بود.
به هیچ وجه قصد ندارم ،آینده را سیاه ترسیم کنم .فقط صادقانه می خواهم احساس خود
را بنویسم :ویرانی بزرگ ،اما تدریجی ،درپیش است.

گفتار سی ام
سه بامداد -هفده سرطان
َسته اند
گفت چاره چیست؟ یاران ج

رفته اند و مجله درها بسته اند

من جنرال بابه جان را از بیست سال به این سو می شناسم .در دیدارهای خصوصی چند
مرتبه یی که با ایشان درخانه اش داشتم ،احساس کردم عالقه فراوانی برای رسیدن به
وزارت داخله دارد .دست کم راضی بود درمرحله اول به حیث معین امنیتی وزارت داخله
برگزیده شود .برایش نگفتم که جامعۀ بین املللی دربارۀ وی نظر دیگری دارد .این را از
کسانی شنیده ام که با منایندگان جامعۀ جهانی درمتاس اند .برای من جای پرسش داشت که
بابه جان با آن که از طریق کمپنی امنیتی خویش با ارتش امریکا ازنزدیک درپیوند است،
این مسأله را درک نکرده است .آیا گاهی تصمیم گرفته است عالقۀ خود را برای رسیدن به
یک منصب بلند دروزارت داخله با آنان درمیان بگذارد ومحایت آن ها را جلب کند؟
اینک پس از ترور جنرال داوود داوود ناگهان تیم قدرت دست به سوی جنرال بابه جان
دراز کرده است .ازنظرمن ،جنرال بابه جان درمأموریت جدید ،یا ازگردنه های شهرت
وپیروزی باال می رود ویا این که تاوانی بس تلخ پس می دهد .جنرال بابه جان  22ساله
که سی وسه سال عمر خود را درواحد های نظامی وجنگ سپری کرده ،به عنوان "سپربال" به
مأموریت جدید گزیده شده است .این گزینش که هدف آن ،ایجاد حصار مدافعه دربرابر هتدید
ً طوالنی بود .درین کار ،رئیس مجهور کرزی با مقاومت
های طالبان است ،یک پروسۀ نسبتا
شدید رهربان تنظیم ها ومقامات حملی ازمجله آقای عطاحممد نور نیز روبه روبود.
شکست موانع درامر گزینش جنرال بابه جان درفرماندهی عمومی پلیس درمشال ،درذات خود
جدیت واکنش سیاسی ودرعین حال جمبوری دولت افغانستان را برای "حفظ قدرت" و ادامۀ
ایستادگی دربرابر هتدید های تازه پاکستان ،طالبان وامریکا نشان می دهد .این اقدام
ازیک جهت ،اوج ترس وباخنت روحیۀ دولت ورهربان تنظیم ها را به منایش می گذارد .دولت،
عمق خطر از سوی طالبان ،پاکستان وامریکا را ارزیابی کرده و رأی به ظهور دو بارۀ
جنرال بابه جان صادر کرده است.
جنرال بابه جان درسال  0919از سوی حکومت کارمل به اهتام "رابطه با جماهدین" مدت یک
سال به زندان افتاد .ازمهان ایام ،رابطه اش با جبهه پنجشیر قایم بود و تا آخرکار،
با هرکسی که امحد شاه مسعود می جنگید ،او هم می جنگید .اطرافیان سران تنظیمی وقومی
که به طور معمول ،داوطلب رسیدن به مقام های بلند نظامی بوده اند؛ حاال چه گونه
جا را به جنرال بابه جان خالی کرده اند؟
به نظرمی رسد از بین تنظیم ها دیگر کسی حاضر نیست جان وثروت خود را درمبارزه با
خطرطالب از دست بدهد .این که تنظیم ها وحکومت افغانستان روی چه حماسبه ای راضی شده
اند جنرال بابه جان را برای دفاع دربرابر خطر از دست رفنت مشال و اشغال احتمالی آن
از سوی طالبان ،انتخاب کنند ،درآینده روشن خواهد شد .درشرایط کنونی فرماندهان
جهادی که تعداد شان سربه صد ها نفر می زند ،بدون شک از بازی جدید مطلع هستند.
بابه جان که در زمان حاکمیت بربک کارمل ،دکرتجنیب و حکومت آقای برهان الدین ربانی با
اکثرتنظیم های هوادارپاکستان وایران جنگیده است ،اکنون دراوج اختالفات وبی اعتمادی
میان کابل وواشنگنت ،باردیگر به صحنه برمی گردد .پنج شش سال پیش حکومت افغانستان
بنا به مشورۀ "یوناما"ومحایت تنظیم ها ،جنرال بابه جان را از صحنۀ مأموریت های نظامی
حذف کرد .بازگشت جمدد او با رویداد های دراماتیک مهراه خواهد بود.
به گمان غالب ،روسیه ،هند وایران ازین انتخاب محایت می کنند .محایت ایران با توجه به
این که معامله های منطقه ای درآینده چه شکلی را اختیار خواهد کرد ،سخت مقطعی

وغیرقابل اعتماد است .اگر جنرال ،درمشال اقتدار خود را افزایش دهد ،ایران سعی خواهد
کرد درهبرتین حال ،بدیل یا رقیب حملی برایش برتاشد.
خمالفت طالبان ،امریکا وپاکستان جدی ترخواهد شد .با این حال شانس قابل دسرتس برای
بابه جان این است که با دست بازمی تواند متامی جنگجویان ودسته های مردمی را که
ازمقامات حملی ،فرماندهان ،رهربان وفساد ساالران دولتی وغیردولتی مأیوس ودلگیراند ،به
ً رهربی مشال را در دست خود بگیرد .او
هدف راه اندازی جنگ درازمدت سازماندهی کند وعمال
اگر از یک سو ،درمنت جنگ "امپریالیستی" جاری ،دررهربی "جنگ خلق" استعداد عجیب دارد،
ازجانب دیگر ،هواداران کمربسته ودمشنان سوگند خورده نیز دارد.
درسطح داخلی:
جنرال دوستم دوم در مشال ظهور می کند؟
جنرال بابه جان افسرحرفه ای ،جنگدیده ودارای اسرتاتیژی فکری است .به حساب پول
ومادیات اهل معامله ومدارا نیست .هنگام استقرار در سوق اجلیش ،با سرعت ابتکار را
دراختیار خود می گیرد .درین که رهربان تنظیمی و قومی از قدرت گیری دراماتیک بابه
جان بیمناک شده اند ،هیچ تردیدی نیست .مردمی که از طالبان ترس دارند و با طالبان
جنگیده اند ،ازحنوۀ رهربی تنظیم ها سرخورده شده و به دنبال یافنت یک هپلوان معرکه،
سرگردان اند.
درهرجامعۀ مبتال به جنگ وبی اعتمادی ،که آرزوهای خلق برای ایجاد یک آیندۀ هبرت برباد
می رود ،شعوراجتماعی برای جنات ازشرایط مقرون به تباهی ،به چاره جویی می افتد .حبران
عمومی مردم را ناگزیرمی کند اعتماد خود را دروجود کسی سرمایه گذاری کنند که الاقل
بتواند از زندگی وآبرو وحقوق آن ها منایندگی کند .درتاریخ افغانستان به طورعموم،
درسالیان جنگ ،شعور اجتماعی درمیان اقوام کشور مهیشه دنبال ظهور چهره هایی بوده است
تا منافع وجایگاه آنان را حراست کند.
بابه جان از جنس مهین آدم هاست.
درجنوب خالء قدرت کم کم درحال زایل شدن است؛ درمشال خالء قدرت درحال گسرتش است .درجنوب
قدرت های حملی وسنتی که طالبان را به مبارزه می طلبیدند ،درهم شکسته وتعبید گشته
اند .درمشال نیز جریان های مدنی غیرتنظیمی متالشی شده ودیریست جای خود را به
اربابانی داده اند که از بطن شرایط جنگی زاده شده و برسرنوشت مردم سوار اند .تفاوت
نواحی مشال ومرکزی این است که قدرت واداره ،درمسلخ تنظیم ها ومیراث داران تنظیمی
پارچه پارچه شده وهرحلظه خطر فروپاشی ناگهانی به نفع طالبان وپاکستان وجود دارد.
ً درشرایط بسیارحساس ،آن هم پس از حذف فرماندهان ارشد ضد طالبان (
بابه جان دقیقا
عبدالرمحن سیدخیلی وجنرال داوود) روی صحنه ظاهرشده است.
رهربان تنظیم ها هیچ گاه نسبت به جنرال بابه جان نظرمثبت نداشته اند .او نیز با هیچ
یک ازفرماندهان جهادی وتنظیمی قابل مقایسه نیست و درده سال اخیرپیوسته تالش کرده
است خود را به کرسی وزارت داخله ویا معاونت وزارت داخله برساند .حلقۀ اطرافیان
کرزی ورهربان تنظیمی درین امرمانع بودند تا دل حزب اسالمی وطالبان و مهچنان سران
تنظیمی را نرجنانند؛ حاال که بسیاری ها هوای فرار ومعامله درسر دارند ،بازگشت بابه
جان تا حد زیادی به "نوشداروی پس ازمرگ سهراب" شباهت دارد .آزمون درپیش روست .حزب
اسالمی وطالبان تبلیغات شان را دوچندان می کنند؛ حلقه طرفدارطالب وپاکستان درارگ
مجهوری به تکاپومی افتند تا او را خلع کنند.
جنرال بابه جان یا موفق به تشکیل گردان های جدید مردمی مقاومت علیه طالبان
وپاکستان خواهد شد؛ یا زندگی خود را درطبق یک دسیسه خواهد گذاشت.
درفرماندهی زون  919پامیر ،با سه نوع دمشن روبه رو است:
یک :افسران خلقی
دو :فرماندهان جهادی شامل افراد حزب اسالمی
سه :افراد طالبان
چهار :بلند پایه های تنظیم ها درسطح والی وولسوال ها
پنج :حلقات قومی مستقر درارگ که با طالبان ،پاکستان وامریکا رابطه دارند .این
حلقات جنرال بابه جان را به حیث یک "دوستم دوم" نگاه می کنند که اگر قدرت گیرد ،رو
به سوی پایتخت خواهد کرد.
شش :جاسوس های ایران درمیان تنظیم ها ،فرماندهان ،ارگان های حکومت مرکزی وحکومت
های حملی درمشال ،سعی خواهند کرد حلقه طناب آخوندهای ایرانی را به سویش پرتاب کنند.
دمشنان خارجی:

جنرال بابه جان خطراصلی دربرابر پروژۀ پاکستان وطالبان است .دمشنان داخلی او ،به
طورکل با پاکستان وطالبان رابطه دارند .ایرانی ها با قدرت مند شدن جنرال بابه جان
سعی می کنند به سویش قالب اندازند ومانند دیگرفرماندهان او را درمدارخود نگهدارند.
اگرمصلحت شان ایجاب کند ،خیلی راحت با پاکستان وارد معامله می شوند تا او را
ازصحنه خارج کنند .برخی از مردم جنرال بابه جان را یکی از"قراردادی" های نیروهای
امریکایی می شناسند که به ثروت عظیمی دست یافته است؛ اماموقف امریکا دربرابراین
جنرال بازمانده ازارتش ضد امریکایی جنیب نامشخص است.
بابه جان دمشن سوگند خورده خلقی های طرفدارپاکستان است و ازسردسته های چریکی قابل
اعتماد امحدشاه مسعود به مشارمی رود که تا نفس آخر ،درخط دفاع "مشالی" به مدافعه
پرداخت.
گزارش های صریحی وجود دارد که هناد های دانشجویی ،حتصیل یافته ها ونسل تازه یی که از
لشکربازمانده ی مسعود سربرآورده ،به طور گسرتده از وی محایت می کنند .البته این چیزی
است که رقبای نظامی ومنطقه ای او را پویا تر می کند .حداقل فربه شدن رقابت میان
عطاحممد نوروجنرال بابه جان اجتناب ناپذیراست .پیش بینی مشخص حماسبات جنرال بابه جان
دربازی جدید کاردشوار است .بقای او ،هم درجنگیدن با طالبان است وهم درنابودی
پایگاه های شورش درمشال؛ آنگاه اگرپیاده نظام گسرتده مردمی را حتت فرمان آورد ،دعوای
اصلی را مطرح خواهد کرد.

گفتار سی ویکم
دوم اسد 0931 -ظهر ابری ،دلگیروبی باران
از كودكی بريون مي آییم ،بی آن كه بدانیم جوانی چیست ،ازدواج می كنیم ،بی آنكه
بدانیم متاهل بودن چیست ،و حيت زماني كه قدم به دوره پريی مي گذارمي ،منی دانیم به كجا
می رومي :ساخلوردگان ،كودكان معصوم كهنسالی خویش اند .از این جهت ،سرزمني انسان سیاره
(میالن كوندرا)
بی جتربگي است.
سال  0983دریک مأموریت کاری کوتاه مدت ازسوی بی بی سی به شهرکویته پاکستان رفتم.
ازمجلۀ آوازخوانان مهاجر ،خامن مها را مالقات کردم .ایشان درسال  0980دربالک  20مکروریان
چهارم ،مهسایۀ ما بود .مصاحبه یی که با بانو مها اجنام دادم ،عادی بود؛ وقتی به
دیدار استاد رحیم خبش ،صدای جاودان موسیقی خرابات رفتم ،با دلی ملول وحالتی گریان
ازآن جا برون آمدم؛ هرچند حلظاتی پلی شکسته از دیارغربت به «کوچۀ خرابات کابل» برپا
کردم.
ً یکی ازپسران ایشان به من مرتب توصیه کرد که از گفت وگو با پدرش پرهیزکنم .او
اساسا
گفت:
ً به دیدارش بروی!
پدرم دلش شکسته ،حال وهوای مصاحبه ندارد .الزم نیست اصال
فرید مزدک عضوبیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق ،سخن جالبی می زد ومی گفت:
تصمیم شرط اول موفقیت نیست؛ شله گی شرط اول موفقیت است!
اصرارمن چیزی بیشرت از«شله گی» بود .احساس غربت که ازهرزاویه به دمل نیش می زد،
دنبال هم پرونده هایی می گشتم که بی رمحی های دورۀ مهاجرت را ازخود دور کنم .سراجنام
یک قبل ازظهر ،دنبال پسراستاد درحملۀ فقیرنشین کویته راه افتادم .ازیک کوچۀ تنگ رد
شدیم ودهانۀ پیچان یک راه باریک ما را درخود فرو برد .دست چپ زدیم واز یک دوراهی
معوج سربرآوردیم .خانه های کهنه خود به خود به سوی آدم زار می زدند.
وارد یک ساختمان کوچک شدیم که هیچ تصویر ظریفی منی توانست دربرابر چشمامن بگذارد.
کلکین ها باران زده ،بوی من وسپس تاریکی ....کودکانی زیرسنین پنج وشش دردهلیز با هم
گالویزبودند .علی الظاهر از دیدن ما هیچ کسی متعجب نشد.
خامنی درآستانۀ درکنار پله ،خودش را کنار کشید .پسراستاد جلوتراز من از پله ها باال
رفت وهشت پله بعد ،چرخیدیم به چپ ،عقب یک دربسته .دست رهنمایم دستگیره را چرخاند:
بفرمایید!
کفش ها را درآوردم .دوگام درمیانۀ اتاق کوچک ونیمه تاریک جلو رفتم .روشنایی فضای
آفتابی چشمامن را تیره کرده بود .حلظاتی بعد درکناردیوار ،روی دوشک ،استاد رحیم خبش
را دیدم؛ مجع نشسته وزانوهایش را به طورمتوازی روی هم خوابانده .ازذهنم جرقه یی جهش
کرد:

استاد ...مگر ،خودش است؟
سالم وعلیک گویان دست هایش را گرفتم .صورمت را به صورتش گذاشتم وحرمت به جا آوردم.
استاد رحیم خبش ...خدایا ...آن هنرمند چهارشانه وقامت بلند ،اینک درکشاکش روزگار،
ً لربیز از اشک های دورۀ عسرت
«یک مشت» معلوم می شد؛ خسته ،نگاه های کم فروغ وتقریبا
وعزلت.
گفت :خوش آمدی بچیم.
روبه پسربچه یی دوازده یا سیزده ساله کرد:
انیل چای بیاور!
راستش گلویم از حرمان واندوه پرشده بود .دریک چنین حاالت ،ازفوارۀ رقت وناشکیبایی
قلبم فرارمی کنم اما گریه از عقب چنگم می اندازد .وقتی درسال  0918از زندان بیرون
آمدم؛ مهیشه درمناسبت های ویژه ،دستخوش محلۀ ناگهانی عواطف و آالم درونی ام قرارمی
گیرم .رنج های روایت ناشده ،شالقی می زند به روحم وکیسه های اشکم را پاره می کند.
ً درالبه الی اشک های درد وتنهایی مرقوم گشته اند .راستش مهیشه
متام نوشته های من تقریبا
کوشیده ام این راز بس پنهان مباند .روزگارومرارت ها ،مرا درسی سال اخیر ،ازدورۀ
نوجوانی ،قدم به قدم ،زده است؛ خرد کرده و هم کف زمین ساخته است؛ این قدر هست که
دوباره برخاسته ام .نوشتنش خیلی سخت است  ...خیلی سخت است.
عجب ،من داشتم از دیدار با استاد رحیم خبش می نوشتم  ...کارم درین یادداشت به کجا
کشید .حاال که دمی به حفرۀ هولناک روحم درین یادداشت ها دور کوتاهی زدم ،هیچ سطری
را حذف منی کنم .ازین پس...
ساعت یک بعد ازظهر
ازخواب بلند شدم .سگرتی روشن کردم .چه عبث!
نفس تنگ هستم .اززمانی که «فردا» غرق شد ،درهم شکسته ام .دریک سال اخیر ،خودم را
گم کرده ام .ازخواندن رمان می ترسم .از شنیدن موسیقی چیزی درمن شالق می خورد .صدای
عمیق وسنگین استاد نی نواز چیزی را درمن جتزیه می کند؛ مگرمنی میرم تا حسرت بیشرتدردمل
نشیند .خدایا ...این موسیقی چقدر با حافظه عجین است .گاه احساس می کنم ،بی مروتی
ایام با من مهان کرده است که با هیچ کسی درموقعیت من نکرده است.
ازحضرت پیامرب نقل شده است :زندگی رؤیاییست که خفته درخواب می بیند!
آمسان امروزخیال دارد روح مرا متثیل کند .آخ «درین رواق بسیارارقم» چیزی منی بینم.
ً چرا نتوانستم شرح دیدار با استاد رحیم خبش را ادامه بدهم؟
اصال
بگذار حال وهوایم بدل شود.
ساعت ده وسی-
چای داغ دم دستم است.
رشتۀ گسسته را پیوند می زمن.
استاد رحیم خبش ضعیف معلوم می شد وچشم هایش کوچک وخسته بودند .پرسید:
بچیم ازکجا هستی ...ازکابل؟
غافلگیرشدم :بلی استاد من از کابل هستم.
پرسید :چه وقت آمدی؟ بوی کابل می دهی...
بالفاصله صورتش را میان کف دستانش خم کرد وشانه هایش تکان خوردند .حیرت زده نگاهش
کردم .پیرمرد به مثل یک کودک به گریه افتاده بود وحالت رقت انگیزی را نیز درمن
سرایت داد .سکوت آن حلظه ها توقف زمان بود .بعد نفسی بیرون داد و گفت:
از نام کابل دیوانه می شوم ...خداوندا ،چه گناه کرده بودم؟
این باربا صدایی بلند به گریه درآمد .شرمزده به دهلیز نگاه کردم .بیم داشتم اعضای
خانواده اش احساس کنند که من با سخنانی عمدی ،حتریکش کرده ام .اوالغر وکم رمق بود
وهنوز بی آن که به سوی «مهمان» نگاهی بیاندازد ،به ضجۀ دردناک وخاموش خود ادامه می
داد.
ً آرام شوید!
گفتم :استاد از دفرتبی بی سی هستم .آمده ام خربتان را بگیرم .لطفا
پسرش به داخل آمد :نگفتم که مالقاتش نکن!
پسرش ادامه داد :هرکسی ازکابل به دیدنش بیاید ،حتمل ندارد ومهین که نام کابل را می
شنود ،اعصاب خرابی می کند وبه گریه می افتد.
ً نواسه هایش بودند ،حتکم
استاد رحیم خبش کمی آرام گرفت وسپس باالی دوکودک که احتماال
کرد تا سروصدا نکنند .چای آوردند .از ایشان پرسیدم:
استاد درین جا منی خوانید؟
گفت :نه ...مهه چیزاز دست رفته است ...به کی خبوامن؟ خالص شد ...چیزی منانده!
سوال کردم :موسیقی خرابات به کجا رفت؟
گفت :متام شد ...خواب بود!

این سخنان استاد درآن زمان که درافغانستان جنگ شدید درجریان بود ،خیلی برخماطب
اثرمی هناد .گفتم :آیا امیدی به بازیابی هوا وفضای خرابات وجود دارد؟
ایشان خیلی مأیوس بود .گفت :اگرخراباتی ها مهت کنند ،چیزی می ماند وگرنه موسیقی
خرابات رفته پشت کارش!
پرسیدم :چطور ازکابل به این جا آمدید؟
گفت :جنگ شد ...جمبورکشیدیم خود را  ...اول رفتم به الهور ...یک دخرتم را درالهور به
شوهرداده ام .رفتم خانۀ دخرت ...مگرپاکستانی ها دل وبرداشت مهمان را ندارند،
جمبوردوباره آمدیم به کویته .این جا...
پیرمرد به سوی دیوار اتاق اشاره کرد :این ها  ...این ها مرا رنج می دهند!
این بارگریۀ سوزان ومهارگسیخته امانش ربود که شرحش درقالب واژه ها آسان نیست .چشم
بردم سوی دیوار .حدود ده گواهینامه وعکس های سیاه وسفید سال های جوانی استاد رحیم
خبش کنارهم از دیوارآویخته بودند .وی با مشاری ازمقامات دوران سلطنت ،دورۀ داوود خان
ودورۀ کارمل وجنیب ...درشادی واوج جوانی حتفه ها پذیرفته ودربرابرموجی ازحتسین ها
وتشویق ها لبخند زده وموهای پرپشتش منای شانه های عریض او را زیباتر نشان می دادند.
گفت :درین اتاق که روزهای تنها می نشینم ،ایام خوشحالی ها درمن جان می گیرد .رش
مردم ودست باال کردن ها وصداهای شان را دوباره می شنوم که هریک می خواست خودش را به
دیدن من نزدیک کند .من درواقعیت امرزنده به گور شده ام.
آهسته به پسرش گفتم :هبرت نیست قاب های عکس ها وتقدیرنامه ها را دور ازچشم استاد
نگهدارید؟
اوگفت :قبول منی کند .می گوید ،مبانید با مهین چیزها من آخرین نفس ها را بکشم!
پرسیدم :استاد غیرازین ارزش ها که خاطره های مشا را شعله ورمی کند ،ازچه چیزها
درغربت رنج می برید؟
استاد به سوی انیل خبش دوازده ساله اشاره کرد :ازین رنج می برم که ازجمبوری می رود
درحمافل آواز می خواند .او خورد است .منی خواهم میان مردم خبواند!
پرسیدم :آیا احساس می کنید باردیگرپای تان به کوچۀ خرابات برسد؟
گفت :راست بگویم نه ...درآخرعمر بدخبت شدم ...خدا جزایی به من داده که ازتوامن باال
است ...دمل می گوید دیگرهوای کابل را بوی خنواهم کرد ...دیگرازخرابات خالص شدم!
پسراستاد دیگرتاب نیاورد وازمن مؤدبانه خواست ایشان را راحت بگذارم .حالت روانی من
نیز خوب نبود .نیم خیز شدم .پیرمرد ناگاه سراززانو برداشت وپرسید:
چه وقت دوباره کابل می روی؟
آهنگ صدای اندوهناکش بس درهم شکننده بود.
گفتم :استاد من هم این جا مهاجرهستم .من هم مثل مشا درگروانتظارات سیاه وسفید خود
هستم .دست خود را پیش آورد .دستش را فشردم .دستش نرم وبی جاذبه بود .مهان دستی بود
که وقتی می خواند:
جزگروه می کشان هشیار درمی خانه نیست
نیم قوسی دربرابر دوربین گردش می کرد و دوباره روی پردۀ آرمونیه برمی گشت .فکرمی
کنم آخرین روزنامه نگاری بودم که با استاد رحیم خبش دیدار کردم .آن شاهد دیرین سال
اسرارخرابات درمهان شهرکویته جان به جان آفرین تسلیم کرد .او مهان گونه که
مقهورفتوای دل خویش شده بود ،دیگربه کابل وخرابات برنگشت.

گفتارسی ودوم
نوزدهم اسد0931 -
چرچیل روزی سوار تاکسی شده بود و به دفرت  BBCبرای مصاحبه میرفت .هنگامی که به آن
جا رسید به راننده گفت:
ً نیم ساعت صرب کنید تا من
آقا لطفا
به خانه بروم تا سخنرانی چرچیل را
خودش خوشحال و ذوقزده شد و یک نوت
"گور بابای چرچیل! اگر خبواهید ،تا

ً
برگردم  .راننده گفت" :نه آقا! من میخواهم سریعا
از رادیو گوش دهم" .چرچیل از عالقۀ این فرد به
ده پوندی به او داد .راننده با دیدن پول گفت:
فردا هم اینجا منتظر میمامن"!

آقای گراهام در مصاحبه با ان بی سی گفته است :ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان
برای منطقه نیز مفید خواهد بود ،مهان گونه که آمریکا پایگاه هایی در دیگر مناطق
جهان دارد ،ایجاد چند پایگاه در افغانستان می تواند ارتش این کشور را در مقابل
طالبان بیمه کند ،مهچنین می تواند پیامی برای پاکستان باشد مبنی بر این که طالبان

دیگر خنواهند توانست به افغانستان باز گردند و این پیام رفتار پاکستان را عوض خواهد
کرد.
مشکل بتوان باور کرد که آقای گراهام ودیگرکنگرس نشینان کاخ سفید جرئت داشته باشند
ً مأموریت آدم های مثل او ،رسانیدن حقایق نیست،
تا حقایق را به مردم بگویند .اصال
گروگان گیری حقایق است .سیاست مهین است .طالبان قرارنیست نابود شوند وقرار هم نیست
مانند گذشته ،چانس بازگشت داشته باشند .طالبان لقمه یی است که امریکا منی گذارد
راحت ازگلوی پاکستان پایین برود .حکومت کابل دستش ازین لقمه کوتاه تر است .طالب به
هرمعامله به شرط احمای فهیم وسیاف وکرزی حاضراند .این قدرهست که طرف معامله هنوز
وجود ندارد.
شامگاه -ساعت دوپس ازنیمه شب
یک منبع مؤثق به عنوان شاهد زنده می گوید :لشکرمشاوران که درارگ پرسه می زنند،
مهچون کوسه ماهی هایی اند که هرچه دم چشم شان ظاهرشود ،به آن گاز می زنند .یک وضعیت
گرگستانی دردستگاه دولت حاکم است .هرکس درهرموقعیتی -کوچک یا بزرگ -ازترس بی
اعتمادی نسبت به آینده وازبرکت عدم پرسان وجویان ،به غارت وکندن وچاپیدن مشغول
است.
ما عادت داریم مهاره فریاد بزنیم که افغانستان مهیشه از چاقوهای پنهان زخم خورده
است .چاقو هایی که هرچند درجیب های آشنا پنهان بوده ،اما درکارگاه بیگانگان آخته
شده است.
وضع کنونی چه تعریفی دارد؟
من با توجه به جتربۀ سی سال حتوالت وحبران ،احساس می کنم که یک دورۀ دیگرانارشیزم درپیش
روست .کسانی که درمسند حاکمیت نشسته اند ،ازگذشت روزگار نیاموخته اند .فکرمی کنند
امریکا وغرب برای دفاع ازآن ها هرروز پشته های دالربه افغانستان می ریزد
ودرمقابل ،تابوت به کشورهای شان انتقال می دهند .آری درست است ...مهه این کار را به
اضافۀ منایش لبخند دایمی اجنام می دهند .بربهای چشم آبی ،اگرچه به غایت زورمند وگاو
زور هستند ،دربرخورد با بربهای وطنی که آگاهانه و جلوجانه به خلع مسئولیت های خویش
افتخارمی کند ،مهربان اند .بربهای مهربان دوست ندارند جانشان درخطر افتد .مهم تر،
وقت برای شان طال است .درافغانستان وقت زیادی از دست رفته است.
علت رخوت وجهالت سیاسی حاکمان در چیست؟
نتیجه می گیرم که حرکت لرزان روی یک خط نازک سیاسی و نظامی ،میراث جربی برای متام
حکومت های افغانستان پس ازامحدشاه ابدالی بوده است .جربموقعیت ،تب وسرگیجۀ نامتام
درتصمیم گیری های مهم ،حاصل ناسازگاری موقعیت کشور است .با این حال ،تاریخ گواهی
می دهد فقط عنصر موقعیت ویژه افغانستان ترسیم گرساختارسیاسی واقتصادی نبوده؛ بل ژن
میراثی خنبه گان نیز درین امر کارگر افتاده است.
تاریخ انسانی مؤید این واقعیت هاست که سقوط سیاسی زمانی اتفاق می افتد که خنبه گان
حاکم ،سنت مراجعه به مردم و احرتام به نیازهای جامعه را ازنظرمی اندازند و به جای
آن ،به یک رشته «جورآمد» های پنهانی به منظور بیمه کردن منافع «افراد» دل خوش می
کنند .حاال نیز فرمول عوض نشده است .به غیراز حکومت ظاهرشاه که به برکت سرکوب
مشروطیت دوم به وسیله پدروکاکایش و «گذاره» با انگلیس ومهچنان رکود دررقابت های
استعماری درسراسری اروپا پس ازجنگ اول جهانی ،با حرکت حلزون واروبی آزار طی طریق
می کرد ،اکثرحکومت ها درافغانستان ،زمانی سقوط کرده اند که سیاست های خود را از
«خط توازن» شکننده منطقه ای بیرون انداخته اند.
اکنون نیز درشرایط خروج از «خط توازن» هستیم .حکومت کرزی وشرکاء با امریکا
ودیگرقدرت های جهانی حاضردرکشور ،مشت ویخن است .یک دست به سوی ایران ودست دیگربه
سوی پاکستان دراز می کند .به چین اشارۀ ابرومی دهد وبه روسیه ،لبخند آشنایی دوباره
عطا می کند .رژیم بدون حماسبۀ مثبت وواقعبینانه ،به جای سیاست هبره گیری هومشندانه از
امکانات بین املللی ،به دغدغۀ بود ونبود احتمالی خودش دودستی چسپیده است.
تعبیرسیاست کنونی حکومت این است:
ما که درقدرت نباشیم ،افغانستان وجود ندارد .امریکا باید پارچه پارچه ورسوا شود.
این صریح ترین بیان منافع ملی ازنظر حکومت کنونی است.
دربرابرخطای تاریخی تیم حکومت کابل ،پاکستان با هومشندی برسرپیمان خود با جامعه بین
املللی استوار است و دست درازشده کابل را منی فشارد .اسالم آباد بدون آن که شعار بدهد
وهتدید بی حاصل رسانه یی راه بیاندازد ،دردونقش -محایه ازطالب واحتاد با امریکا-
منافع خود را دنبال می کند وکمک های مالی گزافی را از امریکا دریافت می دارد.

پاکستان نظام داخلی استوارو قابل کنرتول دارد .فساد کاران شناخته شدۀ پاکستان هم یک
حلظه هم نسبت به منافع مردم خویش کوتاه منی آیند.
حکومت کابل ازنظرسیاسی وبرنامه ریزی اسرتاتیژیک برای جذب سرمایه های بین املللی
ومدیریت منافع مردم افغانستان دربرابر متحدان خارجی ناتوان است .علت روشن است.
دزدی ،بی اعتمادی درونی ،معامله های خصوصی درسطح داخلی و با حلقات خارجی درغیاب
نیروهای دیگرحکومت ،قوم پرستی ،فرهنگ ضعیف سیاسی وکم ظرفیتی درپیشربد امور ،سبب شده
است کاروان چنین نظامی ،خالی درحرکت باشد.
طبیعی است چنین حکومتی ،ناگزیز به یک نیروی خارجی دیگرپناهنده می شود ،نیرویی که
براساس سنجش دقیق ،تشخیص می دهد که سرمایه گذاری برای عمراین حکومت ،سود فراوان
برایش دارد .درشرایطی که مهه از حکومت کابل روگردان شده اند ،ایران قرص وحمکم برای
بقای حکومت کابل خراجی می کند ووعده های بزرگ می دهد .حکومت برای بقای خود ( به
هرطریق ممکن) درک منی کند که این موضع گیری سیاسی ،قبل ازمهه کمرمنافع ملی افغانستان
را خم می کند .ایران خود درمنجالب حبران درونی و دمشنی با جهان نفس درگلویش گیرکرده
وامروز یا فردا ،چشم انتظار حساب وکتاب سرنوشت خود است .اضافه برین ،انتخاب ایران
تغییرکرده و با درک آب وهوای حوادث ،پل رابطه با طالبان را ایجاد کرده است.
بامداد بیست ودوم اسد0931 -
منابع مهم دولتی که به منابعی که با من درمتاس اند ،می گویند رهربان جهادی برخالف
گذشته ،هریک رئیس مجهور را به اختاذ مواضع قاطع ترو آشکارتر نسبت به جامعۀ بین املللی
ترغیب می کنند .علت معلوم نیست .این احساس وجود دارد که باید مرجعی مستظهردرعقب
مشاوران پیرکرزی فعال شده باشد.
با این حال ،مشکل سرجایش باقیست .رنگ به رنگ شدن سیاست حکومت دررابطه با ترمیم
مناسبات میان امریکا وافغانستان ،خطربی اعتنایی جهان نسبت به افغانستان را افزایش
داده است .یک گام عقب نشینی امریکا ازمحایت تیم حاکم ،دوگام پیشروی طالبان وپاکستان
را درپی دارد .بربهای داخلی ،زیرباران انتحار ،گه گاه از فرط دستپاچه گی ودرموجی
ازشک وتردید ،لبخند ناپایدار ودیرهنگام به سوی بربهای بین املللی حتویل می دهند؛ مگر
نیروهای دیگری درداخل ،طناب را می کشند و تنش واوقات تلخی باردیگر شدت می گیرد.
اوضاع چنان است که چانس ها وفرصت ها روزتا روز ،زایل می شوند وجامعه جهانی دنبال
نیروهایی افتاده است که «شریک مطمین» و آزموده شده با جامعه جهانی باشد.
ازیک نظر نشانه هایی از سقوط دوبارۀ افغانستان دردریای خون قابل مشاهده است.
حکومت آقای کرزی به حال خود رها شده تا خود فروبریزد .مهسویی سیاسی وهزینه پردازی
های کالن متوقف شده و جریان طالبان به تصفیه حساب داخلی با رقیب ،متهورترازگذشته به
هرسو دست می اندازد وهتدید های خود را این بار متوجه «خنبه گان» کرده است.
تغییررفتارطالبان و رویکرد به کشنت خنبه گان ،درمیان مردم این گمان را تولید کرده
که طالبان ازین پس با مردم عادی کاری نداردو هرشخص انتحاری می داند که به کدام
آدرس برود.
رئیس مجهور از سال  0933به بعد درچندین واکنش لفظی ،خشم خاموش خود را برون افکند
وبه حنوی توجیه ناپذیر ،کلمات ضد غربی وحتریک آمیز را گاه مستقیم وگاهی به شکل کنایه
از زبانش رها کرد.
ناظران مستقل و روشنفکران کشورمرتب به آقای کرزی گوشزد می کنند از رویارویی
غیرضروری با قدرت هایی که درین حلظۀ تاریخی به کمک مردم افغانستان آمده اند،
پرهیزکند .اگرقدرت های بزرگ غربی ،ازافغانستان پا عقب بکشند ،پاکستان وایران
دررقابت جدید دربسرتافغانستان ،دورتازه یی از خون ریزی بی پایان را به راه می
اندازند.
ظهر بیست وهشتم اسد
سیاستمدار یک دنده  ،آفت سیاست خارجی و دیپلماسی است.
روز حصول استقالل افغانستان .میان شعار استقالل خواهی سال  0303با شعارهای غلط
انداز کنونی تیم حاکم که از درون با گسرتش نارضایی دست وپنجه نرم می کند ،چه رابطه
یی هست؟ رابطه اش به کنار؛ سیلی به روی متحدان خود نواخنت عجب است .حکومت درمنحنی
بسته گیرافتاده است .یک راه وجود دارد:
پیشروی به هرهبای ممکن!
حامدکرزی در اوضاع توفانی کنونی درمسندی قرار دارد که ازشاه زمان ابدالی تا
مالعمر ،مهه پادشاهان و حاکمان یا هنرحفظ توازن را به قیمت وابستگی سیاست خارجی میان
قدرت ها از خود نشان داده ؛ یا کورشده ،جان باخته و یا هم تبعید گشته اند .آقای
کرزی ازچندین نوع سرنوشت تاریخی گریز وگزیری ندارد .ایستادگی وفرافکنی احساسات

ازحالت حمتاجی وضعف و موقعیت به شدت لرزان ،دربرابر متحدان بزرگ که دربسا جهات
منافع ما با آنان مهسان است ،نباید براساس روحیات میراثی و فردی صورت بگیرد.
آقای کرزی بارها تصریح کرده که من به خارجی ها اعتماد خود را ازدست داده ام.
گفتنی است که تیم کنونی طبق لزوم دید قدرت های غربی روی صحنه آمد؛ ورنه چشمه های
بزرگ خون از چهارگوشۀ کشور دوباره زا می زدند .ازآن زمان تا کنون سخنان رئیس مجهور
تغییر نکرده است .این سیاست ،به غیراز انزوای بیشرت حکومت و فزونی دست درازی مهسایه
ها ،نتیجه دیگری به دنبال خنواهد داشت.
ً به راه اندازی
رئیس مجهور را عواملی درداخل و مشاری ازمقامات خمفی ایران ،مرتبا
مشاجرات لفظی با امریکا تشویق کردند .درعمل رویداد هایی اتفاق افتاد که تنش میان
جامعه بین املللی وحکومت افغانستان را افزایش داد وپاکستان وایران بی زمحت ازآن هبره
برداری کردند .ایران درتالش است وضعی ایجاد شود که امریکا درحل قضیۀ افغانستان به
ایران مراجعه کند وآن گاه ایران با درنظرداشت منافع وامتیازات خود ،سرنوشت افغان
ً دردستورکارپاکستان قرار دارد.
ها را به قماربگذارد .این فرمول ،عینا
نگاه به سیاست شکسته وریختۀ تیم حاکم ،ازخطرهای درحال وقوع خربمی دهند .درنتیجۀ شکست
نظام سازی ،رویداد هایی که سالمت ملی افغانستان را با خطرمواجه می کنند ،ازقبل قابل
پیش بینی بودند .مردم ،روشنفکران ،متحدان خارجی وحتی خبش اندکی ازسران حکومت
درمهسویی با اکثرشبکه های تصویری ،شنیداری و رسانه های کاغذی ،با یک صدا خواهان
اصالحات بودند .جامعۀ بین املللی درمهسویی با میلیون ها افغان ،درچند مرحله خواهان
مبارزه با فساد ،ختم ملوک الطوایفی ،توقف غارت ودزدی ،باندبازی وخویش خوری های
سرسام آور دراداره واقتصاد کشور شدند؛ نتایجی که مشاهده شد ،شکل وارونۀ خواسته
های معقول جامعه ومتحدان جهانی بود.
اکنون که امریکا ومتحدان غربی ازسوی حکومت به دیدۀ دمشن نگریسته می شوند ،مردم ما
با جانوربی لگام تروریزم به طورگسرتده تر روبه رو اند .جنگ ادامه دارد وده ها
کشورخارجی درافغانستان ،بیشرتبه خاطربیمه کردن امنیت واقتصاد خود شان تا هرزمانی که
مصلحت ببینند ،درافغانستان باقی می مانند .هیچ نیرویی وجود ندارد که مانند دورۀ
جهاد ،دوباره آهنگ جهاد ساز کند و نیم جهان مسئولیت ارسال اسلحه وپول را به سوی
جهاد گران برعهده بگیرند .حامیان جهاد از ده سال به این سو ،خود درافغانستان حضور
دارند .حاال یک تیم کوچک برای حفظ موقعیت خودش ،بی میل نیست اشتهای کاذب جهاد را نه
دروجود خود ،که دراذهان عمومی چاق کند.
اما چرا نتیجه یی حاصل منی شود؟
سوم سنبله0931 -
در پسین روزهای فصل هبار
برگ ها در هجوم پاییزند
زردها روی شاخه می مانند
سبزها روی خاک می ریزند
گروهی ازسیاسیون حمافظه کار که حال وحوصلۀ هرنوع «مقاومت» را از دست داده اند،
درموجی ازرخوت غذا های هفت رنگ ،خیال رزمیدن علیه هرعاملی را درسر می پرورانند که
موقعیت شان را هتدید کند .فراموش می کنند که امریکا مثل شوروی با آن ها مستقیم به
صحنۀ نربد داخل منی شود .هرچه این ها درشتی پیشه کنند ،لبخند وهتذیب ظاهری خارجی ها
بیشرتمی شود .فقط قطع کمک های مالی ،به اصطالح بیخ وبنیاد « خس پوشکی» تنظیم ها را
ویران می کند.
روحیۀ دورۀ جهاد برضد شوروی چیز دیگری بود .حاال مردم خون خود را بریزند برای این که
چند قوماندان ووزیردرجا زده درقدرت مبانند؟
امریکا این آقایان را خنست روی کار آورد؛ سپس منایش انتخاباتی درست کرد .زمانی رسید
که بیش ازین ،ادامۀ مأموریت تیم «بن اول» وکارآیی آن برای پیشروی های آینده ،برای
مردم وخارجی ها دیگرضروری تشخیص داده نشد .نتایج مقتضی حاصل نگشت .بنابرین ،امریکا
با مطالعۀ اذهان عمومی مردم افغانستان سعی داشت قبل ازفرارسیدن موعد انتخابات
ریاست مجهوری دوم ،با یک تیم جدید برای ادارۀ کشور کارکند .این پالن با مقاومت شدید
کرزی وشرکای «تنظیمی» رو به رو شد و ایران نیز درکنارایشان قرارگرفت .حبران تازه
آغازشد که تا کنون درابعاد خمتلف تکامل کرده است.
مردم افغانستان قوی ترازسالیان گذشته ،خواستار تغییرات بنیادی درعرصه سیاسی
واقتصادی هستند .دلیل روشن این است:

حکومتی که درده سال به وسیله خارجی ها تشکیل شده ،درهیچ عرصه یی روی پای خود
استوارنشده است .ازرئیس مجهور ،معاونان ،وزیران ،والیان تا مسئوالن هناد های قضاییه
وغیره ،درامرنظام سازی وایجاد مدیریت پاسخگو برای مردم ومستعد به جلب اعتماد
متحدان بین املللی ،موفق نبوده اند .این تیم با گذشت هرروز ،به قهقرای اهداف فردی
وخانوادگی لغزش کرده و به نیرومندی طالبان وتروریزم کمک کرده است .به مهین سبب،
اوضاع امنیتی وخشم وناچاری مردم نیز درحال افزایش است.
امریکا وناتو مانند هناد های مدنی وعامۀ مردم از امکان اصالح اداره درحکومت کنونی
مأیوس شده اند .حکومت جرئت وتوان حبس وحماکمه یک وزیر را ندارد .فساد چنان عام
وعمیق است که دادگاهی کردن یک وزیرمتخلف وخاین ،با قطع یک عضو انسان زنده،
برابراست .پس حکومت حتت هیچ شرایطی حاضر به خودکشی نیست .هروزیر یا والی ،عضویکی
از«تنظیم» های ائتالفی یا مهرۀ مهم قومی به مشارمی رود.
بنابرین اصالح اداره از باال ،معادل انتحارداوطلبانه مأموران ارشد به حساب می رود.
بدون تغییرواصالح ،دیگرجمالی برای ادامه کارنیست .وضع به سوی انفجارمی رود .مردم،
مانند مهیشه ازتبدیل شدن به یک جنبش سراسری وویرانگر که بتواند تغییر بنیادی را با
کندن بنیاد های حکومت به وجود آورد ،ناتوان اند .ارادۀ واحد مردمی برای تغییر
ودادخواهی هیچ گاه درافغانستان به یک رسم مرسوم بدل نشده است.
امریکا وناتو نیز درتعجب اند که ملتی سی میلیونی زنده وحاضر ،چه گونه مهه چیز را
گوسفند وار حتمل می کند ودم منی زند؟
علت آن است که مردم ازحلاظ تاریخی جتربه گرفته اند به هیچ کسی اعتماد نکنند .مردم
ازحکومت وگروه هایی که مهه چیز را درگرو خود گرفته اند ،ناراض ودلسرد اند؛ وهم نسبت
ً مظنون اند که آیا درافغانستان برای آینده سازی آمده اند
به جامعه بین املللی شدیدا
یا آن که منافع خود را می سازند وآینده ما را ویران می کنند؟
پاکستان وایران درمشوب کردن اذهان مردم مشغول اند وانتظار دارند باردیگرپرچم
دروغین دفاع از اسالم ،یا قوم گرایی به دست این جامعه فقیر داده شود تا جان خود را
برای ایران وپاکستان قربانی کنند و نسل جدید یتیم وبی سرپرست را از خود به یادگار
مبانند.
اظهارات اخیررئیس مجهور درباره برادری با پاکستان ،اوج گم گشتگی سیاسی است ونشان می
دهد که حاکمیت ،خودش را برای تن دادن به خطرات پیشرو ،آماده کرده است.
تیم حاکم احساس کرده است که امریکا وناتو با قبول هبای گران ،آرام آرام زمینه را
برای ایجاد یک حکومت مورد اعتماد مردم وطرف عالقه جامعه بین املللی آماده می کند.
درغیراین صورت ،باخت جامعه جهانی حتمی است .به نظرمی رسد پروسه شکل گیری حکومت
جایگزین تا سال  0102که حضورنظامی گسرتدۀ غرب درافغانستان خامته می یابد ،تکمیل شود.
رئیس مجهورحاال نتیجه گرفته است که پاکستان حاضر به مذاکره صلح با حکومت کابل نیست.
پاکستان به جای مذاکره مستقیم با کابل ،ترجیح می دهد سکوت کند وبه جای آن ،طالبان
باعملیات روزانه وقطع ناشدنی خود ،ترس وختویف را درمیان حکومتی ها و مردم دامن
بزند .مبباران به وسیله انتحار ،زمینۀ فروپاشی حکومت را خود به خود فراهم می کند.
این واقعیتی است که نیازی به فشار ذهنی بیشرت ندارد .عذرواحلاح به پاکستان نتیجه یی
ً وقار وهتذیب مردم افغانستان را به اهانت می
مثبت برای بقای حاکمیت ندارد؛ صرفا
کشاند.
حکومت افغانستان متامی چانس ها را ازدست داده است .ازین پس ،رویداد ها رنگ دیگری به
خود خواهند گرفت .اوضاع کنونی نتیجۀ «شکست توازن» دربرابر سیاست های منطقه وجهان
است و خمالفت ها وعصبیت ها جنبۀ شخصی وگروهی دارد.
این است نتایج جنگ ایران درخاک افغانستان وتکیه برشعار ها درخمالفت با امریکا
وجهان .مردم بازهم حمکوم به دادن تاوان اند .این یکی ازمناد های تلخ سیاست خنبه گان
درافغانستان است؛ خنبه گانی که ازگذشته منی آموزند ،ازاندازه گیری وضع حال عاجزو به
آینده بی باوراند.

هفتم سنبله – 0931
یازده بعد از ظهر
فردا عید است؟ یا آن که حساب عید وبرات را ازکف داده ام؟ مگرنه؟

این هم یک حلقه

یی دیگر برزجنیره عید هایی که رفته اند واین سلسله را پایانی نیست .تا جایی که به

یاددارم ،درروزهای عید نوعی مأیوسی برمن غلبه کرده است .ایام عیدهای کودکی را کم
کم به یاد می آورم که دیگربازگشتنی نیستند .چه بی خربی رازناکی!
هیچ یک از مقاطع حیات را منی شود به درستی تعریف کرد .اصال منی شود گوشه کوچکی ازعامل
وجود را تعریف کرد .این ها که به جایش ...اصال می شود حالت لرزان یک مارمولک را که
برای یافنت شکاری ازخمفیگاه برآمده است ،تعریف کرد؟ گردش باد الی زلفان درختان
شعراست؟ آهنگ است؟ بی آزاری وراز است؟ آری ..است...است ...وازین «است» ها بسیار
درخود دارد ...مهه چیز درخود رها شده و درحرکت و ...ودل من با این دجلوشی های ذهنی
منی تواند کنار بیاید ....در عامل واقع ،درچهارچوب عرف که می بینی ناخود آگاه مهه از
درون خویش به سوی برون فرارمی کنند  ...درجامعه می نگری ،مهه به جای نقب زدن
برانبوهۀ باطن خویش ،بیشرت ناظر دیگران اند!
مهه اش فراراست ...ازچیزی وچیزهایی مهه موجودات درحال فرار اند ...تالش برای آرامش،
خود نوعی فرار است ...ازچیزی که درذات انسان نیست کشفش کند ...وبرایش امهیتی داشته
باشد.
قانون هذیان مگر درذره ذره حیات حاکم است؟
غنی خان شاعرپشاوری گفته است من که این عامل را می بینم یک هپنای بی صاحب است ...این
بی صاحبی ...این که هیچ کس صاحب هیچ چیزی ،هیچ حالتی ،هیچ اتفاقی نیست ...نشود آن
چه هست ازجنس یک پنداری باشد که انسان قادر به شناختش نیست؟
ها  ...رشته از دستم دررفته بود .داشتم درباره رازهای ازدست رفته می نوشتم ...پول
عیدی روزگار کودکی چقدرارزش داشت ...منی توان باور کرد .آن پول ها ...درعین آن که
پول بالذات کشندۀ معنویت وارزش های ناگفته خدایی دروجود انسان وزندگی است ،درنظرم
منبع جوشان ارزش بودند! مهان یک روپیه!
می رفتم ...دوباراسب چرخکی سوارمی شدم...
ساعت سه
من علی رغم توصیۀ دوستان نزدیک وهتدید های اشارتی برخی از آدم ها ،با نوشنت کتاب «رد
پای فرعون» و«رازخوابیده» با خطردایم و حاالت مطلق مرگ مواجه شدم.

مطمئین هستم سنگ

پایۀ حتقیقات درمنت حوادث را گذاشته ام .من درعامل معنویت پاداشم را گرفته ام .از
نظرمن« ،ردپای فرعون» درواقع یک گیالس نیمه است .نیمۀ دیگرحقایق خفته درآن ،درالیه
های منت مهین کتاب مضمر است .درمشاره های ماهواره ای مندرج درکتاب هنفته است .تاوان
مرگبارکارریشه یی درعرصۀ سیاسی وفرهنگی را تا این حد جتربه نکرده بودم .اما مشیت
اقدس اهلی ،معجزه جنات خود را برمن آشکار کرد .آن طوری که دکرتکریم سروش دربارۀ
کافرکرداری های رژیم ایران گفته ،من هم می گویم که خداوند ازطاغوتی ها وجاسوسان
طاغوت دردولت افغانستان والنه های شیطانی استخبارات درکابل «نگذرد ».مشیت خدا باالتر
از تالش دوزخیان روی زمین است .حاال احساس می کنم درحال فروپاشی اند ...می بینمشان
ذره ذره می پوسند.
حس می کنم درجنات من حکمتی بود که این جان شیفته من به آن پاسخ خواهد داد؟

درد من این است :آنانی که سالیانه با شنیدن نام امحدشاه مسعود ،اشک می ریزند،
ازحتقیقات دربارۀ ترور وی بیمناک اند! حاال گزارش های می رسدکه چند تن ازجوانان را
حتت نام این که کتاب «ردپای فرعون» با اعتبار وجایگاه امحدشاه مسعود برابرنیست،
ترغیب کرده اند علیه کتاب به درسطح رسانه های شورآفرینی کنند .این عالی ترین چیزی
است که من خواستار آمن .جوان ها به هرسطحی که دربارۀ کتاب مقاله های سرزنش آمیز
منتشر کنند ،اصالت وعناصرهنفتۀ کتاب بیشرت آفتابی می شود.
اجننیرعارف سروری ،پیشتاز ضدیت با «ردپای فرعون» است وبا استخبارات ایران ماه ها
علیه من سرگرم کار ونقشه کشی بود .آخرین هشداری که ازآدرس ایرانی ها برای من ارسال
کرد ،یک هفته قبل از محله باالی من بود .او موفق شد دکرتنادرامحدزی را قانع کند که از
دادن اسناد بیشرت درباره این که چه کسانی درسطح داخل درمرگ مسعود دست داشتند ،خود
داری کند .حقیقت چیزی نیست که مبیرد .مهه چیز از مهین حلقه به مهیاری وکمک مالی سفارت
ایران علیه من سازماندهی شد .مگر می شود خدا را فریفت واز وجدان خود گریخت؟
درتازه ترین اطالعی که به دستم رسیده ،دکرتنادرامحدزی حاضرنشده است اظهارات خود
درکتاب را پس بگیرد .پس گیری هشتاد سند ومدرک حاال از اختیار مهه بیرون است .حاال به
نظرمن باید کتاب «ردپای فرعون» ازمنظرحتلیل اپراتیفی ،دوباره نویسی شود.
ساعت سه ونیم
مهاره به این می اندیشم که مظلومیت انسان افغانستان را باالخره نقطه پایان خواهد
بود؟ حتی ظامل ترین های ما ،قربانیان مقدراتی اند که از تاریخ ما سرچشمه می گیرد؛
ازجغرافیاو...
ساعت سه وپانزده
درین روزها فیلم ها وگزارش های کشور آشوب زدۀ لیبی را دنبال کردم .خدایا...
غارتگری درلیبی چقدر با غارتگرهای سال  0980که رژیم جنیب سرنگون شد ،شباهت دارند!
جنگ ،قبل ازمهه ،فضایل را دردرون انسان منهدم می کند .درتظاهرات اخیر درلندن هم
تکرارمهان صحنه هایی را شاهد بودم که درکابل ودرتصاویر منتشره از لیبی مشاهده کرده
ام.
کشورمتمدنی مثل انگلیس ...وقتی الیه های شخصیت آدمی درجریان حوادث مانند کتاب ورق
می خورند ،تشابه صحنه های غارتگری چه گونه مرزتاریخ ومتدن وجغرافیا را درهم می
ریزد .مثل این است که متدن ها قادر به حتول طبعیت آدم ها نیستند ...یا شاید من
اشتباه می کنم.
هجده سنبله0931 -
دمشنان افغانستان دمشنان من هستند و آن ها نريوهایی هستند که باالي مردم ما جنگ را
حتمیل می کنند( .شهیدامحدشاه مسعود)
درهنم سپتامرب ،امحدشاه «مسعود» ،مردی به قامت هپنای کرانه ناپیدای رؤیای یک ملت ،به
خط آخرزندگی پا هناد وبه عنوان قدیمی ترین چریک جنگ های میهنی درتاریخ شرق ،جاودانه
شد.

مسعود در توفان های جنگ گرم وجنگ سرد ،ازگردنه های بزرگ عبور کرده بود .او درنازک
ترین نقطه پرتگاه اضمحالل هستی افغانستان ،برای بقای کشور ،نقد زندگی را برطبق بی
ادعایی وجاودانگی گذاشت.
به سلسلۀ فعالیت های پژوهشی وژورنالستیک ،سال های سال درزمینۀ توضیح رویدادهایی که
به حذف مسعود منتهی شدند تالش کردم تا آن که سال گذشته ،مثرۀ خنستین تالش هایم را
درکتابی حتت نام « ردپای فرعون» درکابل انتشار دادم که حمافل«خودی» وغیرخودی را سخت
تکان داد .درین کتاب استخبارات فرعونی ایران را درکمک به شهادت مسعود متهم کرده ام
و هنوز هم برین ادعای خویش ایستاده ام .ازروی آن می توان عوامل داخلی را ردگیری
کرد.
درین کتاب ده ها سند زنده وانکارناپذیراز جفای رژیم طاغوتی ایران برضد شیعه وسنی
افغانستان ارایه کرده ام که برای نسل جوان افغانستان می تواند خبشی ازقضایای پنهان
را آشکار کند.
یاد آورمی شوم انتشارکتاب رد پای فرعون بیشرت ازمهه ،کسانی را تکان داد که درظاهر،
ازنزدیکان وشریک رازهای ایشان بودند .درین امجال به این حبث وارد منی شوم؛ فقط دردمهین
سال شهادت مسعود این سوال را مطرح می کنم که چرا مهه آنانی که به نام مسعود به جتارت
مشغول اند ،دربیان جزئیات ترور ایشان ساکت اند؟ مهم ترین پرسش من پس از ده سال این
است:
اگرازمتام ارزش ها وریاضت ها و ضرباتی که برمن وارد آمد بگذریم؛ ردپای فرعون به
عنوان خنستین سوال عریان این مسأله را به شاخۀ ذهن میلیون ها نفر پیوند داده است:
حلقۀ ارتباطی سازمان القاعده درپنجشیر ودرمیان اطرافیان مسعود کی ها بودند؟

گفتار سه وسوم
دوم میزان0931 -
ازحضرت سعدی روایتی است بدین شرح:
در جملس شاه ( ،چند نفر از خريخواهان ) صفحه اى از شاهنامه فردوسى را براى شاه
خواندند ،كه در آن آمده بود:
«تاج و ختت ضحاك پادشاه بیدادگر (با قیام كاوه آهنگر) به دست فریدون واژگون شد .تو
نیز اگر مهانند ضحاك باشى  ،نابود مى شوی.
وزیر از شاه پرسید :آیا مى داىن كه فریدون با این كه مال و حشم نداشت ،چگونه
اختیاردار كشور گردید؟
شاه گفت  :چنان كه (از شاهنامه ) شنیدى ،مجعیىت متعصب دور او را گرفتند ،و او را
تقویت كرده و در نتیجه او به پادشاهى رسید.
وزیر گفت  :اى شاه ! اكنون كه گرد آمدن مجعیت ،موجب پادشاهى است  ،چرا مردم را
پریشان مى كىن ؟ مگر قصد ادامه پادشاهى را در سر ندارى ؟
میدان حتریر قاهره ،میدان سگ جنگی کابل
جامعۀ ما به هراندازه یی که « خانه تکانی» می شود ،بیشرت به جهالت های بومی وابسته
می شود .مثل این که ویرانگری ها وحتوالت سبب «اندیشه تکانی» درمیان ما نشده است.

ً ادعا می شود که شعور سیاسی ودرک مردم افغانستان درنتیجۀ بیش از سی سال مبارزه
بعضا
وانقالب ها ،مالک یک جتربۀ عمیق وتاریخی شده است که دردیگر کشور های دوروپیش ما ،بی
مثال است .وقتی به اجتماعات مردمی درگوشه وکنار تان برمی خورید ،عکس مسأله،
واقعیت تلخ خود را نشان می دهد.
امروز انقالب فکری و سیاسی دردیگر کشور های اسالمی ،منایش حیرت آوری از مبارزۀ مدنی
را به جهان اسالم الگو سازی کرده است .یک منونۀ آن ،اجتماع اعرتاضی ده ها هزار جوان
بیدار ودارندۀ اندیشه های نوین برای دسرتسی به یک زندگی سامل ،مدنی وفارغ ازفساد
وستم درمیدان حتریر قاهره است که توجه جهان را به خود جلب کرده است .درحموری دیگر-
سوریه -درامواج دادخواهی مردم برای رسیدن به خواست های معقول وانسانی فرو رفته
است.
اگر پای الف و مباهات درمیان باشد ،اکثریت قوماندان ها و خنبه گان دوره جنگ چنان
قیافه می گیرند که گویا افغان ها ( منظورشان از خود ومهگنان شان است که قدرت را به
گروگرفته اند) از منظر صلح وجنگ و مبارزه برای آزادی واسالم و«عزت ملی» تاج سر دنیا
به حساب می روند .وقتی به واقعیت زندگی نگاه کنید ،و آنان را درمیدان های «سگ
جنگی» و«مرغ جنگی» و«بچه بازی» به اصطالح تول وترازو کنید ،به ماهیت تأسف بار
طرزتفکر متولیان جنگ وسیاست درافغانستان عمیق تر پی می برید.
جتربۀ مصر وسوریه ویا حبرین به اندازۀ افغانستان نیست .بیداری آنان نیز با بی خربی
وبی اعتنایی مردم در افغانستان قابل مقایسه نیست .درمیدان حتریر ،یا درخیابان های
شهرهای سوریه وحبرین ویمن ،مردم برای رسیدن به ارزش های واالتر ،خون خود را می
ریزانند و نسل جوان دربرابر تفنگ های خودکامگان مثل توت فرومی ریزند .درافغانستان،
مجعی که بچه های مردم را برای اهداف نامعلوم مثل برگ تکانده اند ،خود شان را به
معراج رسیده تصور می کنند و ما اینک تصویری را پیش نظر خود جمسم کرده می توانیم که
یک سر آن میدان حتریر قاهره است و سردیگرش میدان سگ جنگی ومرغ جنگی درکابل
ودیگرشهرهای افغانستان.
درمیدان حتریر قاهره ،ملتی با قلب پرخون وامیدوار با حتمل گرسنه گی وحتمل حتقیر ،شب ها
به خانه هاشان منی روند؛ این جا درکابل ودردیگر مناطق کشور ،صاحبان تصورات باد کرده
با موترهای دوصد هزاردالری خویش ،حمشری از خاک برپا می کنند تا جاده های دو دالری
بی اسفالت را شخم بزنند و سراجنام دروسط میدان سگ جنگی چرخی بزنند تا کسی ازآن درمجع
هزاران گرسنه وبیکار به زمین پیاده شود که از میدان حتریر و جانبازی های یک نسل
درسوریه و لیبیا هیچ تصویری درذهن نپرداخته است.
کشور از هرحلاظ روز به روز فلج می شود و خطرهایی باالتر از خطر ،گام به گام برزندگی
مردم نزدیک می شود .دادخواهی ،قانون ،عدالت ،امید به زندگی هبرت ،احساس مصئونیت ومهه
ارزش های اولیه یی که انسان دردمند افغانستان برای رسیدن به آن ،سه نسل خود را
صدقه داده است ،درحبس ارادۀ مهین چند صد نفری که به هیچ فرمان وقانونی متکین منی
کنند ،قرار گرفته است.
درمیدان حتریر ،جوانان اندیشمند وابسته به طبقات خمتلف اجتماعی ،با نان خشک شب را به
روز می رسانند؛ این جا که مهه چیز روی پایه های لرزان بنا شده است؛ شبانگاهان ضیافت
های چشم خیره کن میان چند تن از دنیا بی خربان به راه می افتد که موضوع پارتی های
شان نیز ،چیزی بیش از دسیسه سازی های خمفی برای فریب مردم وچانه بازی های میان
جناحی منی تواند باشد.
ضیافت های اقلیت انگشت مشار از حساب کی ها پرداخته می شود؟
آن ها به تصور این که مهه چیز بروفق مراد است ،بیهوده بردهل حلظه های پرکیف خویش
ضرب می گیرند .زود باشد که حوادثی مرگبار خواب مکروه شان را به هم زند که خواهد
زد .ما دردورۀ احنطاط بزرگ سیاسی واجتماعی به سر می بریم .درظاهرامر خیلی ازشرایطی
که میدان های سگ جنگی افغانستان به میدان های «حتریر» بدل شوند ،فاصله داریم .نباید
فراموش کرد که درافغانستان مهه چیز ،خارج ازحماسبه وپیش بینی اتفاق می افتد.
بریدن زبان تفاهم با اکثریت قاطع مردم که امیدهای شان را پیوسته از دست می دهند
وجامعه بین املللی که براساس حماسبات اسرتاتیژیک به افغانستان پیاده شده اند ،می
تواند صحنه های حوادث لیبیا ومصر ،سوریه ،یمن وحبرین را درخیابان های کابل
ومزاروهرات وقندهار ،به حنوی دراماتیک «افغانیزه» کند.
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یک ضرب املثل چینی می گوید :اگر سوار پلنگ شدی ،پیاده شدنت دشوار خواهد بود.
زوال عصر جماهدین
اوضاع نشان می دهد که عصر زوال سیاسی گروه های «جماهدین» پر رنگ به چشم می خورد.
ویژگی تاریخی کشوربدین گونه است که ما درقلعه یی زندگی می کنیم که به بیرون راه
ندارد .هرگاه خبواهید ازقلعه بیرون بروید ،ناگزیرباید از خانه وداالن مهسایه بگذرید.
به این ترتیب ،خنست باید مهسایه ها را تعریف کنیم ومطابق مهان تعریف با آنان «گذاره»
کنیم .اسرتاتیژی وتاکتیک قدرت درافغانستان ازقانومنندی حمصور کشورما رنگ می گیرد؛
جزاین ،تصادم دایم درقلعه یی که ما حمکوم به زندگی درآن هستیم ،امری دایمی است.
دربطن این واقعیت تلخ ،قریب به سه صد سال است که سرنوشت سیاسی ،اقتصادی وامنیتی ما
طراحی شده وافغانستان امروز ،ازرهگذر قدرت سیاسی ،نظام سازی ،ایجاد پایه های
پایداراقتصادی وامنیت اسرتاتیژیک ،مهیشه آسیب پذیر بوده است .هرگاه اتفاقی پیش بیاید
ً سرنوشت سیاسی ،اقتصادی وامنیتی منطقه
که جغرافیای این قلعه را دگرگون کند ،لزوما
باید تغییرکند.
درسی سال اخیر ،جنگ متمرکز منطقه یی وجهانی در افغانستان ،گره دشواری ها را
کورترکرده است و سرنوشت سیاست واقتصاد مملکت را ناگزیر با منافع مهسایه ها چنان بافت
داده است که انفصال وبه اصطالح «تارکشی» این وابستگی دردناک فقط می تواند با تغییر
جغرافیا درسطح منطقه متصور باشد.
بنا برین باید چشم انتظارحتوالت بزرگ درمهسایگان خود باشیم .جنگ قدرت ها با مهسایه گان
ما ،ومهچنان مرکزگیری امریکا وغرب درافغانستان می تواند راه را برای خروج دایمی
افغانستان از حمکومیت «موقعیت» باز کند .تا زمانی که جغرافیای جنگ باعث
تغییردرجغرافیای سیاسی واقتصادی منطقه نشود ،رؤیای نظام سازی درافغانستان چانس
زیادی برای برآورده شدن ندارد.
حتول بزرگ تاریخی این است که برخالف گذشته که افغانستان مهچون داالن منزوی میان قدرت
ها فرض می شد ،اکنون به قرارگاه عملیات بین املللی برای تغییرجدید درآسیا انتخاب
شده است .می توانیم امیدوارم باشیم که افغانستان دارد صاحب یک موقعیت جدید می
شود .چون کلیه مظاهروسامانه های دورۀ جنگ سرد ،جای خود را به پدیده های حاصل
ازعملیات جدید خالی می کند .ممکن است روند استحاله هناد های دیروز درجریان های
امروز ،مساملت آمیز نباشد؛ اما حتول امری گریزناپذیر است.
درسطح رانش های داخلی فکری واقتصادی ،اردوگاه فکری وسیاسی «جماهدین» نیز درفرآیند
این دگرگونی ها ،سرازنو طراحی خواهد شد.
تعریف عمومی جماهدین
نام «جماهدین» دراواخر سال  0941خورشیدی یک سال پس از استقرار حاکمیت حزب دموکراتیک
خلق وسپس درزمان جتاوزارتش شوروی برسرزبان ها افتاد .این نام ،ازمهان ابتداء مرادف
واژه های جنگ و«جهاد» بوده است .نسب فکری جماهدین به «هنضت جوانان مسلمان» برمی
گردد که پس ازنیمه دهه چهل مشسی درگرماگرم خیزش های فکری -سیاسی نظیرحزب دموکراتیک
خلق و«شعله جاوید» ودیگرجریان های ریزوباریک دیگر ابرازموجودیت کرد.
گروه های خمتلف جماهدین ،قبل ازآن که به بلوغ سیاسی برسند ،غافلگیرحوادث شدند و به
جنگ مسلحانه روی آوردند .جماهدین بیشرت هویت خود را از جنگ حاصل کرده وخود را به
عنوان گروه های سیاسی ،درشرایط جنگی تعریف کرده وشناسانده است.
وقتی پس ازچهارده سال ،دراثرریزش اردوگاه کمونیستی وختم جنگ سرد به قدرت رسیدند،
سطح جتارب نظامی جماهدین با میزان فراست ومدیریت سیاسی آنان متناسب نبود و بیشرت روی
مهین علت ،بازی های بعدی را باختند وآرمان شهرخود را حتی برای یک روز هم نتوانستند
درجامعه شاهد باشند.
دسته های مسلح که بعد ها به بازوی های نظامی «هنضت جوانان مسلمان» تبدیل شده واز
کانال پاکستان درمسیرجنگ ومقابله مسیر داده شدند ،مولود تقسیمات تشکیالتی این «هنضت»
پس از سال  0949بوده اند .این جریان ،رزمایش جنگ مسلحانه را دو سال پس از روی
کارآمدن سردارداود خان آغاز کرده بود که با شکست رو به رو شده بود .وقتی کودتای
ً مسئوالن ردۀ اول آنان ،مهمان حکومت پاکستان بودند.
خلقی ها به وقوع پیوست ،تقریبا
هنضت جوانان مسلمان ،حزب دموکراتیک خلق ،شعلۀ جاوید و تشکیل ناسیونالیستی موسوم به
افغان ملت ،مهه از رهگذراندیشه ،مرام و نسخه های فکری خویش ،اهلام گرفته از
ایدیولوژی های جهانی اند که دربسرت جامعۀ عقب افتاده وفقیرافغانستان به حرکت
درآورده شدند.

خاستگاه آرمانی گروه های جماهدین درچهارچوب «اسالم سیاسی» توضیح داده شده است که پس
ازنیمه دوم قرن بیستم ،برخاسته از فرازآیی جریان های آرمان گرا درخاور میانه به
ویژه درمصر بود.
میدان وسیع سربازگیری انسانی و سرازیری سیل اسلحه دردورۀ جهاد ،موجب پیدایش هسته
های سیاسی خمتلفی شد که به «تنظیم» ها معروف شدند .تنظیم های جهادی ازنظرنیروی
انسانی مشبوع شده بودند وامور خرج رسانی ،اکمال اسلحه ،پشتیبانی مالی وسیاسی آنان
را دربرابر رژیم های طرفدارشوروی ،به طورعمده ،کشورهای پاکستان ،عربستان ،بریتانیا
وامریکا و مهچنان ایران به عهده داشتند.
درسال های جنگ ،رهربان جماهدین قبل ازآن که ماهیت جنگ را حتلیل کنند ،درصدد اثبات
جایگاه خویش پس ازنگونساری حکومت کابل بودند .متویل کنندگان منطقه ای وجهانی جهاد،
وامنود می کردند که رهربان جماهدین مالک مهه چیز درافغانستان آینده خواهند بود .رهربان
نازدیده درپشاور ،نفس تاریخی وماهیت حضورجهان درکنار مردم افغانستان را با شفافیت
حتلیل منی توانستند .درهیچ یک ازسخنرانی ها وآثارتبلیغاتی جسته وگریخته رهربان جماهدین
مشاهده نشده است که آنان با درک سرشت جنگ جهانی علیه کمونیزم ،به این حقیقت تلخ
رسیده باشند که مردم افغانستان درآن جنگ تاریخی درحماسبات غرب ومنطقه چیزی بیشرتاز
«سپربال» و«گوشت دم توپ» دربرابر شوروی خنواهند بود .کاخ خواب های جماهدین زمانی
فروریخت که دولت دکرتجنیب اهلل درهم شکست و با شرکت خود آنان ،جنگ برنامه ریزی شدۀ
جدید که از سوی « برادران انصار» درتبانی با عربستان ودیگرجوانب منطقه یی طراحی
شده بود ،درافغانستان آشوب زده شعله روشد.
ازآن زمان که قریب به بیست سال سپری شده ،رهربان جماهدین به هیچ یک ازشعارهای
ایدیولوژیکی خود دست نیافته و درعوض ،زیرساخت های عمومی درافغانستان به اهندام رفته
است.
ده سال جنگ با خود و جنگ با « طالبان» ،جماهدین را از نگاه فکری وشعارهای گرم
گذشته ،متالشی کرده و داهیۀ « ایدیولوژی» جایش را به رزمیدان برای قدرت ومعامله های
زود به زود خالی کرده است .درین میان نقش تاریخی جماهدین پایان یافته است واکنون
کشمکش دشوار وآزمایش نا متوازن برسربقای جماهدین است.
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آسیب شناسی جماهدین:
کالبد شکافی گروه های «جماهدین» دیگر تابو نیست .رویداد ها وآزمون ها ،زمینۀ
هنجارآفرینی های جدید را مساعد کرده است .ورق چنان دورخورده است که دوستان ودمشنان
جماهدین مهه به اتفاق نظر نزدیک شده اند که مأموریت «جماهدین» درمتامی عرصه ها درحال
اختتام است.
گردش تفکرات جدید درصفوف جوان گروه های جماهدین ،به این حقیقت صحه می گذارد .البته
حمافظه کاران ،هرنوع قدرت منایی های طیف جوان را به نفع خود مهار کرده اند .این نیم
رخ واقعیت است ،نیمۀ دیگر واقعیت ،مبارزه میان منایندگان تازه به دوران رسیده و
کارکشته های حمافظه کار ،هرچند علنی نشده ،اما یک رویداد سپری شده نیز به مشار منی
رود و منتظر حوادث نشسته اند.
هردو جبهه ( جوانان وحمافظه کاران) با روحیات وانگیزه های قبلی وداع گفته اند .جناح
حمافظه کارپیوسته درحال از دست دادن ابتکار وفرصت هاست .این جبهه بیش از ظرفیت خود
درحمور قدرت ادامه حیات داده است .هم جنگجویان وهم طیف اشراف گروه های جماهدین
ً به مهان میزان وگسرته یی که با قوای شوروی و ارتش حکومات کابل
درزمان جهاد تقریبا
جنگیده و توان خود را از دست می دادند ،درجنگ دایم با خود نیز قریه به قریه و کوه
به کوه می جنگیدند.
تنش های ذات البینی ازمهان زمان ،اعتماد سیاسی میان رهربان را زایل کرده بود .چون به
میدان قدرت پا هنادند ،بی اعتمادی های ریشه دار ،به مثر نشستند .خون های تازه یی
ریخته شد تا سرنوشت آیندۀ رهربان وگروه های جماهد را خالف شعار ها و اهداف فکری شان
تعیین و طراحی کرد .مهزمان با فروریزی پی درپی برج های آرمان گرایی ،تشکیالت دورۀ
جهاد پوست می انداخت و هر«تنظیم» از نظر ساختار قومی ،چهره یی مشخص تر به خود

گرفتند .دیگربرای تثبیت این نکته که «تنظیم» ها شکل فراگیر وفرامرزی خود را از دست
دادند ،زمحتی درکار نبود.
اکنون پس ازبیست سال ،حمافل جماهدین ،درمقایسه با سالیان جنگ با جتاوزگران شوروی،
ازمنظر روحیه واصالت ایدئولوژیک به طورغم انگیزی هتی شده اند .مضمون جنگ برای رضای
پروردگار ،به تالش های عصبیت آمیزبرای حفظ موقعیت شخصی ومادی تغییرچهره داده است.
بنابرین ،جماهدین درضعیف ترین دوران سیاسی وفکری خود به سرمی برند .دربازار
دادوستد ،درغیاب توده های میلیونی ،جریان های شکسته ودرهم ریخته ،ناگزیر جذب
مقناطیس های قوی ترازخود می شوند .مهم نیست سوی چه منبعی کشانیده می شوند .قاعدۀ
بازی ها هم عوض شده وبدون معامله های سری وحتقیرآمیز ،بقای سیاسی درخطر افتاده است.
خلع ایدیولوژیک ،سخت ترین ضربتی بود که به جماهدین وارد آمد .غلظت ایدیولوژیک این
گروه ها درزمان جهاد درحدی بود که مهه چیز را «اسالمی» می دیدند وحتی با واژه های
«ملی ومیهنی» با بی مهری برخورد می کردند .اکنون مهه چیز شکل ومشایل تازه به خود
گرفته اند.
ً این زمینه وقناعت
از نظرواقعیت های حاضر ،می توان روی نکاتی حبث کرد که نتیجتا
فراهم شود تا «کاروان» جماهدین را ازنظرسیاسی ونظامی به سوی ایستگاه آخر بدرقه
کنیم .مسأله مهم درآسیب شناسی کنونی این گروه ها به طورویژه آن است که علی رغم
زلزله های متالشی کننده سیاسی و شکست های ایدیولوژیک درجبهه جماهدین ،هنوز هم پدیدۀ
خود جوش وگسرتده یی که بتوان نام «اصالح طلبان» را برآن گذاشت ،دراردوگاه جماهدین
نتوانسته تولد شود و قامت راست کند.
این خطرمهچنان جدی است که هستی پدیده «جماهدین» درزدوبند حوادث دراماتیک کنونی،
درموقعیتی افتد که بیش از یک پل گذار به سوی آینده ،نقش دیگری نتواند به خود احراز
کند .تفرق فکری ،شخصی ،سیاسی ورنگارنگی وابستگی های قومی وپشتوانه های خارجی باعث
شده است که دربدترین آزمون تلخ ،کماکان مثل جزایرکوچک ومرتوک باقی مبانند .احنراف
روانی وحماسبه های خطا ،به عنوان میراث سال های خونریزی و اصول فراموشی ،خط ونشان
کشی قومی را به عادت بدل کرده واین عادت چنان قهار شده است که بی هیچ مصلحت
وتأسفی ،سرنوشت جماهدین را با خامۀ سرخ ،ترسیم می کند.
برخی چهره های جوان دراجتماع جماهدان که سخن گویی با زبان امروزی را آموخته اند ،کم
وبیش به این ذهنیت نزدیک شده اند که اردوگاه جماهدین ازنظرنظامی درهم شکسته وفاقد
ساختاراست .این دسته ،مهچنان این احتمال را جدی گرفته اند که پس ازین بازی با
«قطعۀ» جماهدین دیگرکمرتین چانس پیروزی را درپی خواهد داشت .یکی علت آن است که
عقبگاه محایتی جماهدین خیلی ضعیف شده ودردایره یی مثل افغانستان ،آن که ازعقبگاه
حمروم است ،جمال قدرت منایی نیز خنواهد داشت.
ده سال پیش نیروهای بین املللی هرچند طومارگالویزی های جماهدین وطالبان را ازهم
گسیخت ،طالبان به زندگی زیرزمینی حمکوم شدند وجماهدین ابتکارهرگونه مانور به شیوه
های گذشته را به کناری هنادند وازفرصت های دل خوش کن که جهان سرمایه داری برای شان
فراهم آورده بود ،لذت بردند .درواقع می شود گفت ارزان ترازآن چه تصور شده بود ،از
نظامیگری وصف آرایی سیاسی ومدنی فاصله گرفتند .درین مدت مهه سازوبرگ سیاسی ومالی
دراختیار رهربان جماهدین بود؛ اما هیچ گاه موفق نشدند برای حضور درآیندۀ مشروع قدرت،
حرکت سیاسی واحدی را سامان بدهند .آن ها گمان برده بودند درمسابقه تقسیم قدرت،
هرآن چه به دست آید ،ابدی خواهد بود .مهه چیز ازنظربسیاری از مسئوالن جماهدین ،به
تاریخ پیوسته بود و اینک تاریخ جدیدی شکل می گرفت که عقب ماندن از آن ،پایان کامل
قیاس شده بود.
نکته دیگراین است که جماهدین از نظر قدرت اجتماعی ،ازهم گسسته وبی سازمان شده اند و
درخوب ترین حالت فرصت دارند ،درعین حالی که جزء حبران هستند ،جزو راه حل نیز
باشند .پشتوانۀ اجتماعی جماهدین درده سال اخیر درنوسان بوده است .نسل جنگجو به پیری
رسیده ودرخود فرورفته است ودیگرانگیزه یی برای مردن به نفع «افراد» ندارد .بسیاری
ً غیراز دوران جهاد ،چرا دردوره های
ازنفرات جماهدین اکنون اعرتاف می کنند که اساسا
آتی عمرخود را درجنگ سپری کرده اند؟
جهادگران بازوان بین املللی خود را از دست داده و نقطه اتکای شان درهبرتین حالت یک
یا دو بازیگر منطقه ای است که آن هم حاضر نیستند مانند گذشته روی شان سرمایه گذاری
کنند .بی باوری مردم نسبت به گروه های جماهدین به حبران سراسری بدل شده است و متام
گروه های جماهدین به دسته جات کوچک ،انفرادی وخود گردان مبدل شده اند که نه برای
قدرت کامل بل برای زنده ماندن فعالیت دارند .درین که جماهدین تاریخ سازبوده اند،

تردیدی منی تواند باشد؛ با ذکراین واقعیت ناخوش؛ که تاریخ آینده ساز وپرسود را نه
برای خود ،که برای دیگران آرایش دادند.
یکی ازآسیب پذیری های سیاسیون جماهدین ،عنایت ناکافی به داشنت نگاه سیستماتیک حبران
درافغانستان ومنطقه است .در زدوبند ها و درگیری های داخلی ،نیرووظرفیت فکری خود
را به راحتی متمرکزمی کنند وبدین ترتیب ،به طورکل ارتباط تعیین کنندۀ عوامل خارجی
برفرآیند های داخلی را دست کم می گیرند.
این یک عادت سیاسی است .شاید به این دلیل که درابتدای ظهوراین گروه ها درجنگ
وسیاست ،امور روابط خارجی قضایا ازاختیارآنان بیرون بوده و دردست دیگران قرار
داشته است .جتربۀ معاملۀ مستقیم با کشورهای منطقه ازسوی گروه هایی که با متام توان
علیه یکدیگر می رزمیدند ،درجریان جنگ های بین التنظیمی برجستگی یافت .این جتارب
بیشرت جوانب منفی متاس ها با خارجی ها را تقویت کرده و موضوع دسرتسی به ابتکار
درمسایل حملی ،مهچنان دردیدگاه آنان مهم تراز حضور درتعامالت خارجی جلوه کرده است .به
ً ناگزیرمی شوند دربدترین و خوبرتین حالت به دور خود بچرخند.
مهین دلیل عادتا
نگاه به دشواری های امروزی با دیدگاه دیروزی ،به رقبای منطقه ای امکان داده است که
دردپلوماسی با جهان درامورافغانستان ،نقش پررنگ تری را نصیب شوند .درهرحبثی که مطرح
می شود ،سعی می کنند هم آهنگ با منافع «چندفرد حمدود» ،بدون امهیت خبشیدن به ارادۀ
مردم ،مهه چیز را درترازوی موجه افتخارات خود شان به سنجش بگیرند .پس ناکامی
گرداننده های سیاسی و شکست برنامه های منطقه یی درکشور ،امری اتفاقی نیست وبا
داهیۀ محایت یا نفی از طرف مردم رابطۀ تعیین کننده دارد.
این چنین رفتار ها ،درشرایطی که مدیریت جهانی درافغانستان دامن خود را هپن می کند،
وکشور دربرابر چالش تغییرو مدرنیته قرارگرفته است ،سبب شده که رابطه خنبه گان با
هناد های مدنی وهسته های روشنفکری رابطه گرگ ومیش باشد .هناد های مدافع ارزش های
مدنی وفردی ،کمیته های دفاع ازحقوق بشر وجمریان مدیریت علمی ازسوی این خنبه گان به
ً نقش
حاشیه رانده شده و برخورد از موضع زورواراده گرایی به شیوۀ ملوک الطوایفی ،عمال
قانون را برعهده گرفته است.

گفتار سی وششم
شانزده میزان0931 -
حمافظه کاران جماهدین ،دربرابر سیاسیون جوان
فسانه گشت وکهن شد حدیث سکندر
سخن نوآر که نو را حالوتی ست دگر
موجودیت «حمافظه کاران» و« اصالح طلبان» دریک بسرتاجتماعی -سیاسی ،ازپختگی حمورهای
رقیب قدرت حکایه می کند .متأسفانه علی رغم انقالبات ودگرگونی های عمیق و سراسری،
چنین سامانه یی درافغانستان شکل نگرفته است .ازنظر تقسیم بندی درجبهه جماهدین،
ً از گروه اول می توان سخن گفت .اردوگاه رهربان جوان به طورمشخص ،حضورخود را
صرفا
نشان نداده است.
واقعیت موجود ،نه این که ادامه سیطرۀ سنگین احنصار واستمرار فرهنگ سلطنت وخود حموری
به مشارمی آورد؛ بازتاب روان اجتماعی برحلقات سیاسی نیز است.
شخصیت های مطرح و درجه اول جماهدین جزوآن دسته ازحمافظه کاران حساب می شوند که طبق
قواعد معمول به راحتی قابل تعریف نیستند .بیشرت درکسوت ملوک طوایف وفرماندهان
متأثراز اوضاع جنگی ظاهرمی شوند .به جای استفاده از قوانین و مدیریت ،امور سیاسی
وتشکیالتی را با اوامر شفاهی ومتکی به ملحوظات شخصی وعاطفی اداره می کنند وبردیگران
بارمنت می گذارند.
این ها درمقام رهربی ،درقالب هیچ اساسنامه ،قوانین اداری ،حسابرسی و تشریفات مدون
منی گنجند .این وضعیت دررهربی «تنظیم» ،هم درجبهه وهم در کرسی رمسی دولت قابل مشاهده
بوده است .هیچ تغییری درکرکرتاجرایی آنان رومنا نگشته است.
چنین موقعیت ازنظر حمافظه کاران ،عطیۀ اهلی است وبه «حق» خود رسیده اند .صرف
درشرایطی می توانند اصالح طلب وحتول طلب باشند که کسی مزاحم کارشان نباشد و یا آن ها
را به چالش نکشد .هرکادرجوان درنظرآن ها ،یک خطرزنده چالش ومزامحت تلقی می شود.

صاحب جایگاه استثنایی وسنتی اند .کمرتین حتول اصالح طلبانه ومتکین ازقوانین «حزبی» و
یا دولتی دررفتارآنان قابل تشخیص نیست.
این جناح ،درسطح داخلی ،حرکتی که بتوان نام حتول پسند واصالح طلب را برآن گذاشت،
درمقابل خود ندارند .این جاست که نشانه هایی از کمبود ظرفیت سیاسی ویا نبود بلوغ
سیاسی درحمافل جماهدین پررنگ جلوه می کند .آن ها قبل ازآن که درسیاست حمافظه
کارباشند ،درمعامله وکنارآمدن های غیرقابل باور ،آبدیده شده اند .مهین علت است که
استعداد مدیریت حبران را پیوسته ازکف داده اند و درشرایط حضور جامعه بین املللی،
عالماتی قابل مشاهده است که دربرابرهرحبران غیر«خودی» واکنش فردی ونازا ازخود ظاهرمی
سازند وبدین ترتیب ،خود را گام به گام با خطر وانزوا نزدیک می کنند.
معضل حمافظه کاران این است که شناسنامۀ تاریخی خود را نه از قانومنندی تاریخ عمومی،
که از دورۀ جهاد می گیرند .این تنگ اندیشی سبب می شود درنتیجه گیری های خویش از
قضایا ،فاقد هویت کامل باشند .این سلسله فکری ،دردورۀ شعارهای ایدیولوژیک ،یک چند
درنقطۀ صفری ایدیولوژی زده گی توقف کردند وسپس باگذر ازآن ،اسیرجادوی جنگ قدرت
وثروت زدگی شدند .ازآن زمان ،خصوصیت ملی ومذهبی خود را نیزتاحد زیادی از دست داده
اند وبه فرقه های قومی والقیدی های خارج ازحدود مذهب وملی گرایی مبدل شدند.
نتیجه یی که ازین حتوالت حاصل شد ،بازهم ترویج شعارهایی بود که به مدد آن حمافظه
کاران سعی کردند خود را با مردم ضرب بزنند.
این دیگرمنی چسبد .این دسته درایجاد ارزش های متغییرومتکثردرمیان مردمی که سایۀ آن
ها را دنبال می کردند ،ناکام شدند .تکیه به احکام انتزاعی از« جهاد ومقاومت» ازسوی
مراجعی که خود مرکزبینی وحاکمیت تک صدایی را برمتامی امور مستولی کرده اند ،دیگربه
نیازهای جدید مردم جواب منی دهد.
برخی حمافظه کاران دست اول مدعی اند که این است نظامی که ما می خواستیم و«شهدای»
جهاد ومقاومت درآرزوی چنین روزی بودند .این ادعا ،اهانت بی رمحانه به شهیدان راه
آزادی افغانستان است .تابلوی راستین حاکمیتی است که مهه ارزش ها را درخطر قرارداده
وبازمانده های شهدا را درکوچه ها وپسکوچه های غربت وذلت مثل دانه های بذر پاشان
کرده است .این حاکمیت جبیره گرفداکاری ها وجانفشانی های مردم نیست.

گفتارسی وهفتم
بیست میزان 0931 -
جماهدین و چالش داخلی وبین املللی
خیز ودرکاسۀ زر ،آب طربناک انداز
پیشرت زان که شود کاسه سر خاک انداز
تقسیم قدرت درکنفرانس بن اول ،حمافظه کاران وابسته به جماهدین و سکوالر های فرسوده و
بی هنر را مفت وجمانی جان دوباره داد .حمافظه کاران تا آن زمان درپیش برد معامله
های حملی وبومی آزمایش پس داده بودند و هضم کردن دپلوماسی پالن شده وعلمی بین املللی
ً آنان را درفهم وبرخورد با وضع تازه دچار توهم ساخت .آن
برای آنان دشوار بود و صرفا
ها خود را درمسند متحدان امریکا وغرب ،ازهرگزندی درامان احساس می کردند .از سفرهای
بی موجب ودعوت های تشریفاتی دراروپا وامریکا ،به این گمان افتادند که اطاعت بی چون
وچرای مردم عادی ازآنان ،جزووظایف دینی شان است وهرگونه انتقاد ،مشورت ودرمیان
گذاشنت اعرتاض ،سنگ زدن به خانه کعبه است.
مشاری که دراطراف حمافظه کاران می لولیدند ،ازفرط متلق ومنافقت ،جایگاه آنان را قرین
عرش می رسانیدند .تب اعتیاد به شنیدن حتسین ومتلق چنان باال گرفت که رنگ وماهیت اوضاع
و زندگی را درنظرآنان به رنگ دیگری درآورد.
احوالی بود که هیچ کس به هیچ کاری پاسخده نبود .دوستی ها از هم گسیخته شدند ونقش
تعیین کننده مردم با صفر ضرب خورد .بدین سان ،چرخیدن برمدار منافع خود ،چسپیدن به
خانواده و حمفل بازی باب روز شد .درشرایط فقدان مدیریت و تطبیق قانون ،هرخالف کارو
قانون شکن ،درپناه قدرت قرار گرفت ودرین میدان ،سکوالر های «متخصص» گوی سبقت از
دزدان حرفه یی ربودند و جغد فساد ساالری درجایگاه جنگ ساالری تکیه زد.
سکوالر ها و حمافظه کاران نظامی ،قراردادهای شرکت های خارجی وپروژه های بین املللی را
دراحنصاردرآوردند ودیری نپایید که دامنۀ دست بردن به نعمات خدایی ،به زمین ها
ودارایی های عامه رسید .ساختار دولت وحکومت براساس روابط شخصی ،قومی ،گروهی و«خاص»

به تصرف درآمد .امنیت زمین وآمسان درحیطۀ امریکا واروپا افتاد و قدرت ومواهب دردست
آنان قرارگرفت .سعادتی هبرتازین ،درخمیلۀ حمافظه کاران و سکوالر هایی که با جیب خالی
برای چاپیدن آمده بودند ،وجود نداشت.
درچنین گیرودار ،حبران خزنده برخاسته ازفساد ساالری وغدر درخفا به حرکت خود ادامه می
داد .طالبان اززیرزمینی ها برون می آمدند .پاکستان خودش را برای مدیریت جمدد
افغانستان به کمک امریکا آماده می کرد .جامعۀ بین املللی دورۀ سعادت آقایان را
مهندسی کرده بود که خنستین فاز آن سه سال بود .امریکا آقای حممدقسیم فهیم را با فشار
از اریکه قدرت کنار زد؛ ولی موفق نشد جریان ساملی را یاری کند تا درایجاد مدیریت
مبتنی برقانون ،گامی به جلو باشد .صرف موقعیت مهره ها به هم خورد و در زمینۀ اصلی
مدیریت دولت اصالحاتی رومنا نشد .نتیجه آن شد که تقابل با رئیس مجهور کرزی ،تعامل
جدیدی را شکل داد که درنتیجه ،فهیم توانست جای خالی خود را دو باره پرکند.
این رویداد برپیچیدگی اوضاع کشور افزوده است .قدرت آرایی جمدد کرزی -فهیم درسیاست
بین املللی و درامرایجاد ادارۀ پاسخده که بتواند با فساد ساالری پنجه درپنجه
بیاندازد ،یک گام به عقب بود .سیاست دانان جوان وغیر«تنظیمی» بار دیگر جمال
خودمنایی نیافتند؛ هرچند به این حقیقت پی برده بودند که حمافظه کاران جماهدین
ازابتدای ماجرا ،شرکای مطمین به جامعه جهانی به مشارمنی رفتند.
مشارکت درسرنگونی طالبان ،درفازبعدی ،مشارکت برای سرنگونی وانزوای حمافظه کاران
جماهدین می تواند باشد .این رویارویی ،اعالم ناشده ،قطعی است .جامعه بین املللی درطی
ده سال به کمک حمافظه کاران به خبشی ازاهداف بلند مدت خود رسیده اند .اکنون نوبت
ً جا خالی می کنند
گذار به ده سال آینده است .درین مرحله ،حمافظه کاران جهادی ،لزوما
تا کاروان به راه خود ادامه دهد .به نظرمی رسد که این گذار ،مساملت آمیز منی تواند
ً حرکت جایگزین ازبسرت داخلی،
باشد .حمافظه کاران دروضع دشواری قرار گرفته اند .ظاهرا
برای رهربی کشور چندان برجسته نیست.

گفتار سی و هشتم
سی میزان0931 -
تنظیم ها وحمافظه کاران پوست می اندازند.
هـر ولی را نوح وکشتیبان شناس
صحبت این خلق را طوفان شناس
«تنظیم ها» و«سازمان های» جهادی که بعد ازسقوط حکومت جنیب به صحنه آمدند ،پس از
ً با گذشت زمان ،کوچک ومتالشی شده ویا
پیدایش وغلبۀ «طالبان» دردهه هفتاد اکثرا
دردیگرجریان ها مدغم گشته اند« .حزب اسالمی مولوی خالص» و«حرکت انقالب اسالمی» مولوی
ً جزوطالبان شدند .حزب اسالمی گلبدین حکمتیار ،به چندین
نبی به مالعمربیعت کرده و رمسا
شاخه تقسیم شده که عمده ترین آن ،جناح های اجننیروحیداهلل سباوون وعبداهلادی ارغندیوال
است.
«احتاد اسالمی» استاد سیاف به دو حرکت سیاسی وتشکیالتی تغییرچهره داد واجننیرامحدشاه
«امحدزی» رهربیک تشکیل جدا شده به مشار می رود« .حرکت اسالمی» به رهربی شیخ آصف حمسنی هم
تشکیالت تازه یی را درکنار هسته اصلی خود ،به رهربی «سیدحسین انوری» ایجاد کرد.
«حماذملی» به رهربی پیرسیدامحدگیالنی و«جبهه جنات ملی» وابسته به حضرت صبغت اهلل جمددی با
ً نام خود را
کمیتی کوچک ترازمهیشه ،گاه درمنظومۀ قدرت وگاه خارج ازدایرۀ حکومت ،صرفا
حفظ کرده اند.
حزب وحدت اسالمی ،خنستین زلزلۀ انشعاب خونین خود را حتت رهربی استاد مزاری و استاد
اکربی دراوایل دهه نود جتربه کرد .سپس هردوی این جناح ها به نوبت ،دستخوش انشعاب
شدند .انشقاق تشکیالتی میان استاد خلیلی واستاد حمقق زمینه ،اعالم «حزب وحدت مردم
افغانستان» به رهربی آقای حمقق را فراهم کرد .هرچند طیفی از سیاست مداران وفعاالن
جوان ،زود ترازمتامی احزاب درحزب وحدت اسالمی دست به ایجاد تشکیالت منظم تروجوان تر
زدند؛ اما جنگ ومعامله های تازه ،به این جمموعه که خود را «فدراسیون ملی» می
نامیدند ،فرصت چهره منایی نداد.
جناح وابسته به استاد اکربی نیز طعم جتزیه تشکیالتی را چشید و جریانی که بعد ها به
«حزب اقتدارملی» شهرت یافت ،به ابتکار آقای مصطفی کاظمی ابرازموجودیت کرد.

مجعیت اسالمی تا زمانی که امحدشاه مسعود درقید حیات بود ،مورد هجوم حبران انشعاب قرار
نگرفت .برخی ناظران تشکیل «شورای نظار» را دراوایل دهه شصت که جنگ علیه شوروی
ادامه داشت ،مرحله خنست تقسیمات تشکیالتی درمجیعت اسالمی تلقی می کنند؛ اما شورای
نظارهیچ گاه ازچرترهربی استاد ربانی بیرون نرفت وهرگز به عنوان جریان مستقل ازرهربی
به طوررمسی اعالم موجودیت نکرد .شورای نظار درنقش بازوی نظامی مجیعت اسالمی تا زمان
شهادت بنیان گذارشورای نظارباقی ماند.
شهادت مسعود ضمن آن که خود حتولی تکان دهنده وجربان ناپذیر درحیات سیاسی ونظامی مجعیت
اسالمی بود ،با پیاده شدن ده ها هزار نیروی جامعه بین املللی به افغانستان نیز مهزمان
شد .مجیعت اسالمی درپی مهین دگرگونی ها ،درعرصۀ رهربی سیاسی وحکومت سازی ،دچاردرهم
شکستگی بزرگی شد که تا امروز موفق نشده است سروتۀ تشکیالت خود را به نقطۀ اول
برگرداند.
انشعاب درمجیعت اسالمی درحالی روی داد که مجیعت دوباره قدرت سیاسی را به مهکاری امریکا
وغرب دردست گرفته و ساختارتازه حکومت سازی دردست بررسی بود .کنار زدن استاد ربانی
فقید ازعرصه قدرت وتکیۀ مسئوالن «شورای نظار» پس ازمسعود به جایگاه های تازۀ سیاسی
وحکومتی ،مجیعت اسالمی را تا سال های متوالی درگوشۀ انزوا کشانید .سپس چنان که
مشاهده شد ،سه ضلع وابسته به شورای نظار که بدنۀ اصلی (مجیعت اسالمی) را به کناری
هناده بودند ،هریک سازمان ها ومواضع جمزا ومستقلی را درعرصۀ سیاسی به وجود آوردند.
«حزب افغانستان نوین» به ابتکارحممدیونس قانونی ،احتاد حممدقسیم فهیم با تیم حامدکرزی
و تشکیل «ائتالف تغییروامید» ( سپس ائتالف ملی) به رهربی دکرتعبداهلل نشانه های روشنی از
جتزیه وانشعاب درمجیعت اسالمی بوده اند که تا امروز با مهان آرایه به کارخود ادامه می
دهند .هرچند درسال های خانه نشینی قسیم فهیم دردهۀ هشتاد ،تالش هایی برای ایجاد
حرکت سیاسی فراگیر حول حمور «جبهه ملی» به رهربی استاد ربانی صورت گرفت وایشان مدتی
با توافق اکثریت جناح های مهسو وشخصیت های منفرد وابسته به مجیعت ،به صحنۀ رهربی
بازگشت .چنان که دیده شد دراین دوره هم ،انشعاب چند جانبه درمجیعت اسالمی ،جربان نشد
وبا پیوسنت جمدد آقای فهیم به تیم انتخاباتی آقای کرزی ،ائتالف تازه «جبهه ملی» به
رهربی استاد ربانی نیز به فروپاشی حمکوم گشت.
این زادوولد های تشکیالتی وسیاسی ،پس از سقوط دولت دکرتجنیب اهلل و درجریان مبارزه
برسرقدرت میان جناح های خمتلف جماهدین صورت گرفته اند .درشرایط کنونی که فشارهای
امنیتی واعمال نفوذ کشورهای بزرگ دربسرتافغانستان درحال افزایش است ،پاکستان،
طالبان وجامعه بین املللی ،حضور گروه های جماهدین درحکومت وادامه وضع نا به
هنجاراداره وخودسری جاری را به سود خود منی دانند.
ازسویی هم نیروهای بین املللی هرگزافغانستان را به حال خود رها منی کندو سرمایه
گذاری بزرگی درین جا صورت گرفته است .برای آنان این قضیه امهیت دارد که مهزمان با
کاهش نیروها پس ازسال  9109چه نوع حکومتی می تواند درنقش دوست وشریک دایمی جامعه
جهانی درافغانستان روی کارآید .حکومت آقای کرزی وجماهدین مورد پذیرش و طرف اعتماد
متحدان بین املللی نیست و پاکستان وطالبان نیز یک تنه با حکومت کابل به خمالفت خود
ادامه داده اند.
پرسش این جاست که طیف جوان جماهدین آیا ظرفیت الزم برای ایجاد مسیرتازه سیاسی درکشور
را درخود پروریده است؟ جتارب انشعابات دربیست سال اخیر این نکته را به اثبات می
رسانند که زمینه های انشعابات جدید درهریکی ازین نیروها مهچنان وجود داردو
سیررویداد ها بسرتمساعدی را برای ظهور حرکت های جدید با حضور چهره های سیاسی جدید
وجوان فراهم می کند .با این حال ،به نظرمی رسد که حلقۀ مفقودۀ جوانان دراردوگاه
جماهدین هنوز خواسته وناخواسته دراسارت حمافظه کاران قرار دارد .غیرحاضرقشرجوان
دررهربی جماهدین حامل این حقیقت نیز می توانند باشد که این طیف ،دیگردرقوالب
«تنظیمی» منی گنجد و درامواج توفانی شرایط کشور ،دنبال بسرتی گسرتده برای اثبات خویشنت
است.

گفتارسی و هنم
سوم عقرب0931 -
استاد ربانی پیشمرگ نا خواستۀ جنگ استخباراتی شد.
سناریو نویسان قدرت درارگ ،مردی را که درمبارزۀ چهل ساله اش ،ازقله های چالش ها
وخطرات باال رفته بود ،با نیرنگی کثیراجلوانب به شکل عجیبی گول زدند .دکرتفدا حسین
مالکی ،سفیرایران مسئول درجه یک این منایش سیاه حساب می شود .او مهیشه درارسال
زیگنال های اطالعاتی ،ابرازدوستی های دروغین وحتریک آمیز دربرابر استاد ربانی به جا

می آورد .این که فرد انتحاری از پاکستان آمد ،نیازی به استدالل نیست .دست آورد طرح
ً تبلیغاتی ،از دست دادن یک شخصیت مؤثردرآیندۀ افغانستان را رقم
صلح یک جانبه وصرفا
زد .درعوض ،چه به دست آمد؟ حماسبۀ غلط ومغالطه نگری قضایا هنوز هم کمرنگ نشده است.
پرسش این است که ازنظرانگیزه آرایی ،صحنه گردانی وتالش برای هبره گیری منفی از
جایگاه واعتباراستاد ربانی ،کدام حلقات درداخل وخارج نقش ویرانگر داشتند؟
ازنظرمن ،رهربان جهادی ،مارشال فهیم وکرزی مسئوالن اصلی این درامۀ زیانبار به مشار می
روند .اشتباه خود استاد ربانی فقید که سرجایش باقیست .ایشان چه نیازی داشت خودش را
وارد معرکه یی سازد که به بازی اطالعاتی چندین کشور خدمت می کند؟
بامداد -ساعت هفت
صالح الدین ربانی؛ درمسیر آزمونی طی نشده
ایـن کـه فردا این کنم یا آن کنم
این دلیل اختیار است ای صنم...
من مطمئن هستم که رئیس مجهورکرزی درتفاهم رهربان جهادی ومارشال فهیم ،حاال سعی دارد
ً از راه پیشنهاد بعضی مشوق ها
ازمیراث سیاسی استاد ربانی هبره برداری کنند .قطعا
ووعدۀ وزارت -شاید وزارت خارجه -می خواهند مانع از آن شوند که فرزند استاد ربانی
از درس های گذشته ،آموزه های سامل را نصیب شوند .او باید درصحنه «نگهداشته شود».
گروه قدرت درکابل درمهکاری با «مشاوران ودوستان» منطقه یی ،درجلسات ویژۀ خویش فیصله
کرده اند که صالح الدین ربانی جانشین استاد ربانی فقید در رهربی مجیعت اسالمی ،عهده
دار ریاست« شورای عالی صلح» شود .این فتوای «مشورتی» -تاکتیکی ،درشرایطی علنی می
شود که سران حاکم ،اکنون با شعارهای تبلیغاتی خود دررسیدن به «آدرس» طالبان ،بیش
از گذشته دست خالی ونا امید شده اند.
به نظر می رسد که علی رغم جتربۀ ناکام در راه اندازی کمپاین یک طرفۀ «صلح خیالی» با
طالبان ،که به قیمت جان رهرب مجیعت اسالمی متام شد ،هنوز هم این موضوع ،از جدول معامله
های سیاسی -ابزاری هستۀ کوچک رهربان «حمافظه کار» حذف نشده است.
آقای صالح الدین ربانی در رد یا توافق با این طرح «زیرکانۀ» حمافظه کاران،
ازنظرسیاسی درموقعیت بسیار دشواری قراردارد .حمافظه کاران با آن که ازشکست پیش
هنگام هرنوع عملیۀ «صلح» مفقود ،مطلع هستند ،بازهم درمسیرپیش رو ،به سپربال نیاز
دارند .حاصل «مشورت ها» درضیافت های شبانه ،به شکل فرصت مفتخرانه یا «ارث پدری» به
آقای صالح الدین پیشکش شده است .این پیشنهاد درواقع آزمون درشتی است که هرچند
شیرینی وتلخیش درقید فرصت های آینده است ،درهبرتین حالت« ،پرزدن به کاله» صالح الدین
جوان می تواند تعبیرشود.
الزمۀ آزمون جاری برای صالح الدین آن است که باید به طورسامل تصمیم بگیرد که هرگاه
درمهین شروع کار بلغزد ،اشتباهاتش بس جربان ناپذیر ویا پرتاوان خواهد بود .تنها
مدیریت کردن مجیعت اسالمی ،به خودی خود ،دریک چنین احوال انباشته از هرج ومرج،
کارفوق العاده دشوارخواهد بود .یعنی این که اضافه ازمأموریت رهربی یک تشکیل سیاسی
سی چهل ساله ،نباید خودش را درحوزۀ خارج از«حدود» تعریف ناشدۀ «مجیعت» درگیرکند.
امتیاز خانوادۀ «ربانی» دست کم درین مقطع آن است که ازنتایج صفری مأموریت پدرایشان
در پیشربد شعاری صلح نا موجود ،واقف اند .می دانند که درسطح داخل ودرسطح منطقه،
کدام جریان ها وافراد ،درعقب اعتبارات استاد ربانی فقید ،خودشان را پنهان کردند تا
جتارت سیاسی آنان لطمه پذیر نشود .اما چنان که مشاهد شد ،ضربت واقعی حوادث ،هویت
خود را به رخ کشید و نه تنها جتارت سیاسی به بن بست رفت ،بل ،شوک غیرقابل پیش بینی
ترور استاد ربانی ،کمرجریان «مقاومت علیه طالبان» را خم کرده است.
چرا با این مهه خطاها درحماسبات ،هیچ کسی حاضر نیست ،قبول مسئولیت کند که سرنخ درکجا
بود و«مصلحت» های کنونی برای علم کردن صالح الدین ربانی ،ازبرای چیست؟ نکتۀ قابل
دقت این جاست که «گروه کوچک حمافظه کاران» هنوز هم ،رهربجوان مجیعت را تشویق می کنند
که روی مهان ماینی پا بگذارد که پدرایشان را به عبور ازآن ترغیب کرده بودند .هدف
ازین مسایل هرگزمنی تواند نوعی شاخ وشانه کشی به آقای صالح الدین باشد .ایشان فقط می
تواند قبل ازرفنت به راه نرفته ،نگاهی بیاندازد به عقب ،تا یک بررسیی از «راه طی
شده» درین باره حاصل آید.
پرسش این است که رهرب«مؤقت» مجیعت با پذیرش ریاست شورای صلح ،چه چیزی را به دست
خواهد آورد وچه چیزی را از دست خواهد داد .پرسش خصوصی تراین است که حمافظه کاران که

امتیازات مشخصی را برای خود
رهربی «شورای صلح» جلومنی
که درگذشته برسرآن سرو دست می
شکل داوطلبانه ،پای

دردیگرمسایل به حساب جتارب ،علمیت و«ریش سفیدی» خویش،
طلب می کنند ،درحبث صلح ،روی چه علتی ،پا را به میدان
گذارند؟ این چه رازی است که ازکنار چنین مقام «معترب»
شکستند وجنگ ها را شعله ورمی کردند ،رد می شوند و به
صالح الدین جوان را وسط میدان می کشند؟
یک مرورکلی درباب پس منظرآشفتۀ جنگ وسیاست دربیست سال اخیروارتباط آن با پالیسی
های منطقه یی وبین املللی ،الاقل این انتباه را به وجود می آورد که طالبان ،بالذات
به منظورحذف حضور« تنظیم های جهادی» روی صحنه آورده شد وهنوزهم روی مهان «خط آهنین»
جلومی رود.
درماجراهای خونین پانزده سال اخیر ،یگانه حریف جنگی وسیاسی «طالب» زجنیرۀ «تنظیم
های جهادی» بوده ورهربی جنگ ومنازعه ،دردست «مجیعت اسالمی» بوده است .بازیگران منطقه
یی وبین املللی جنگ تا هنوزبین خود به صلح وقناعت نرسیده اند؛ چه گونه ممکن است با
ً کاذب ،بین طالبان و«تنظیم
اقدامات عاطفی ،غیرواقعی ،شعاری وموضع گیری هایی عمدتا
ها» صلح وثبات قایم شود وحکومت کنونی با ترکیب فعلی اش نیز درقدرت باقی مباند؟
ً ازآن چه گفته شد ،واقف اندوهبرتازدیگران می دانند
رئیس مجهورکرزی وتیم معاونان ،قطعا
که قضیه با راه اندازی هیاهوی رسانه یی ،به نفع تیم حاکم یا طالبان خامته منی یابد.
ً با گذشته ها
درین جا ،جمموعه یی ازقدرت های جهانی حضور دارند واوضاع واحوال کامال
تفاوت دارد که هررهربوملوک حملی ،پادشاه کوچک قلمرو خود باشد.
طالب اجندای منطقه یی دارد وخودش را مستحق می داند درسطح باالبازی کند .اگرصدسال
دیگرجنگ ادامه یابد ،طالب با ترکیب کنونی قدرت درکابل به تفاهم منی رسد.
سیاست عامیانه جواب منی دهد .موضع گیری ها باید مشخص ،منطبق با واقعیت ها ودرک نقطه
ضعف ها وفرصت ها باشد .علت ناکامی تیم حاکم درحصول زبان مشرتک با مردم وخمالفان این
ً تیم حاکم با جامعۀ بین املللی رابطۀ گرگ ومیش داردو موقعیت خود را به
است که اوال
عنوان یک پایگاه اعتبارسیاسی از دست داده است.
محایت بین املللی ازحکومت کمرنگ است ومهه چیزدرگرویک انتظارمرموز افتاده است .درقدم
ً
دوم ،کلیه اموردرسطح داخلی ،فروپاشیده وازکنرتول سامل بیرون شده است .مردم عمیقا
ازوضع جاری مأیوس اند وروحیۀ مهکاری با دولت را از دست داده اند .فقط حداعظم یک
هزارجمری ومسئول حکومتی ،به خاطرحفظ وضع موجود دست وپا می زنند وسیاست خارجی وداخلی
را به طورشخصی وبرخالف موازین ملی وقانونی «چپ وراست» می کنند.
درین گیرودار ،سران حمافظه کار ،طبق عادت ،ازروی دیدگاه های سنتی عمل می کنند.
مجیعت اسالمی ازنظرسیاسی روی «پل صالت» راه می رود وشرایط کنونی هم خیلی فریبنده
وغافلگیرکننده است .کمرتین اشتباه ،هزینۀ سنگین خواهد داشت.

گفتار چهلم
ظهر -دهم عقرب0931 -
اشتباه حکومت درتعامالت پشت پرده
ضرب املثلی می گوید :آنقدر مار خورده تا افعی شده!
حکومت افغانستان آن چنان ازتعهدات وقوانین روی گردان است که مسئوالن ازالف تا یا،
خطاهای مکررخود را عین حقیقت می بینند .از صلح ومذاکره یی که هیچ گاه اتفاق
نیفتاده ،تا آن جا سخن می گویند که اسباب ماللت مردم را فراهم می آورند .خود شان
خسته منی شوند!
با وصف آن که درچهاراطراف رئیس مجهور درارگ ،درچهاراطراف درون پایتخت و دورادور
شهرکابل ،طالبان دراشکال ملموس ،گاه عیان و گاه هنان پرسه می زنند و آدرس های ثابت
و متغییر آنان از چشم هیچ کس پوشیده نیست ،تیم حاکم هنوز هم دنبال «آدرس» طالبان
ً این آدرس تا هنوزهم یافت نشده است.
افتاده است .ظاهرا
تیم ائتالفی دنبال آدرس طالب است .هرچند آدرس های غیررمسی ومماثل آن ،درارگ ،وزارت
خانه ها ،مجع مشاروان رئیس مجهور وپیک های فداکار درچهره های خمتلف دردسرتس قرار
دارند ،آن چه تیم حاکم برای معامله به آن نیاز دارد ،نشانی «اوریجینل» است که حتت
نام آی ،اس ،آی درقلمرو پاکستان قرار دارد.
پس ازفرونشینی گردوغبار ترور درمشال ،تیم ائتالفی اکنون بازهم -از روی ناگزیری -با
گفنت این که «متام طالبان تروریست نیستند» درمهان جادۀ موهوم «مذاکره صلح با طالبان»
می راند .هیچ یک از نیروها وشخصیت های سیاسی نگفته اند که طالب به طور دربست یک
پدیدۀ تروریستی مطلق است؛ هرچند عکس این مسأله هم تا هنوز اثبات نشده است.

آن چه تیم حاکم به دنبال آن است ،هرگزیافته خنواهد شد .آی،اس ،آی وطالبان مهچون
موجودات خارق العادۀ پوشیده ازانظار ،دراطراف تیم حاکم حاضروناظر اند و مانند
اجنات ،براعمال وافکار تیم حاکم سلطنت می کنند.
این که تیم حاکم منی تواند آنان را مشاهده کند برای این است که آنان منی خواهند تیم
حاکم را به عنوان یک طرف ماجرا درقضیه حماسبه کنند .این جاست که ماهیت خلت ودردناک
مسأله هویت خود را آشکار می کند .حلقاتی که پس از ترور استاد ربانی ،چند روزی به
تقال افتادند تا از خالیگاه ایجاد شده برای خود شان جای پایی دردستگاه رمسی تدارک
کنند ،اکنون به نومیدی افتاده اند وساز دوبارۀ مذاکره با طالبان را نا شنیده گرفته
ً نبض مسأله را دریافته
اند .گریز این آقایان از پرسش افکارعمومی حمال است .احتماال
وخاموشی را نسبت به هیاهو فکنی ترجیح می دهند.
طالبان تا جایی که امکان داشت ،تیم حاکم را به نفع خود استعمال کرد و پروژۀ خود را
درقبال حکومت ،پایان یافته تلقی می کند .فراترازآن چیزبه درد خبوری را درچانتۀ آن
ها منی بیند .آزاد سازی چند مرحله یی فرماندهان وفعاالن آزموده شدۀ طالبان از زندان
های قندهار وبرخی زندان های دیگر ،اعمال فشاربه منظور حذف نام های سران طالبان
ازفهرست «سیاه» شورای امنیت ملل متحد که با تفاهم کامل با تیم حاکم درارگ عملی شد،
دست آورد بزرگ وغیرقابل باوری بود که طالبان وتلقین گران پنهان شده درخلعت
«مشاوران رئیس مجهور» وندیمان ایشان به نام «معاونان» و«رهربان جهادی» نصیب شدند.
استخبارات پاکستان عملیات تلقینی را هدایت ونظارت می کرد .درپروژۀ مذاکره ومتاس با
طالبان ،مشورت های حکومت ایران اثرگذار بود .با این اشتباه که تیم حاکم ،قصد داشت
برای نزدیکی با «ابزار» طالبان ،بدون هم آهنگی رمسی با پاکستان وامریکا به حرکت خود
ادامه دهد.
رقابت منطقه ای برسراین که چه جناحی خواهد توانست طالبان را درحیطۀ اختیارات خود
داشته باشد ،داغ شده است .بعد ازترور استاد ربانی ،جناح تیم حاکم برکابل به مثابۀ
ضعیف ترین حلقۀ رقابتی ،کلیه ابتکارات را از دست داده وبرای ادامۀ مشارکت درپروسه،
راهی جز پیروی از عملیۀ صلح حتت رهربی امریکا وپاکستان ندارد.
طالبان به نوبۀ خویش درواقع به این نتیجه رسیده اند که به اصطالح ایرانی ها ،تیم
کابل درین ماجرا «عددی نیست ».آن ها سعی دارند با دراختیار گرفنت موقعیت منطقه یی
حبران ،موقعیت خود را تقویت کنند ودرخنستین گام تالش دارند به ایجاد «دفرتسیاسی» رمسی
درعربستان ،قطر یا ترکیه موفق شوند .این طوربرداشت می شود که اختیارمنایندگی ازحوزۀ
جنوب افغانستان ،به عنوان یک امتیازغیراعالم شده ،به طالبان اعطا خواهد شد .پیشرفت
های بعدی درگرو رویداد ها وموضع گیری های تیم حاکم خواهد بود.

گفتار چهل ویکم
سیزدهم عقرب0931 -
مهه می خواهند بشریت را عوض كنند ،ولی افسوس هیچ كس در این اندیشه نیست كه خود را
عوض كند.
لئو نیكوالیویچ تولستوی
شبانگاه -یازده وپانزده
مشار احنصارطلبان کلیدی درقدرت ،بیشرتاز صد تن نیست؛ مهین صد تن زندانبانان اسرار بی
مشار اند .قلعۀ حمافظتی اسرار وکارنامه های خمفی چندان استوارنیست .گاهی هم رازها
ازچهارچوب های خویش لربیزمی شوند وسرریزه می کنند.
یک منبع نزدیک به اردوگاه حکومت گفت که حامدکرزی به اثر توصیۀ مشاوران ،مذاکرات
دیرمدتی با استاد ربانی فقید درمورد ایجاد جبهۀ گسرتدۀ «اپوزیسیون» اجنام داده بود.
هدف تیم حاکم از پیشربد پروژۀ معامله وسیع با استاد ربانی ،آماده گی برای مقابله با
وضعیت پس از سال  0102میالدی بود.
یافنت پاسخ عملی برای ادامۀ قدرت از طریق سروسامان دادن به معاملۀ پنجاه -پنجاه با
کلیه گروه های اپوزیسیون امری کلیدی حساب می شد که استاد ربانی به عنوان ریش سفید
وشخصیت جهادی ،در رأس جبهۀ اپوزیسیون قرارمی گرفت.

ائتالفی بود شبیه ائتالف های وسیع قبلی که دریک طرف تیم حاکم به مشول رهربان جهادی،
غرب گرایان ،مارشال فهیم وخلیلی قرار داشتند ودر جانب مقابل ،گروه های تباری تاجک،
هزاره وازبک حتت رهربی استاد ربانی درتشکیالت حکومت آینده اشرتاک می کردند.
درنظربود درین معامله -ائتالف احزاب دیگری نظیر شخصیت های شامل درحزب حق وعدالت
وسیما مسرواسپنتا نیز جا داده شوند .این یک طرحی بود ساخته شده درغیاب انتخابات
آزاد وبی طرف که درقانون اساسی افغانستان مسجل وتعریف شده است .چنانی که مشاهده شد
با ترور استاد ربانی ،درۀ انقطاب سیاسی عمیق ترشد و برنامه ها به مثر نرسیدند.
به گفتۀ منبع گزارش دهنده ،درطرح کرزی ،جایگاه استاد ربانی به حیث رئیس مجهورآینده
پیش بینی شده و با ایجاد تغییرات درقانون اساسی ،حامدکرزی به حیث خنست وزیردولت
آینده احرازموقعیت می کرد .طرح تیم حاکم ،تنها به مفهوم کنارزدن متامی نیروهای جوان
ودموکراتیک از گسرتۀ رقابت های آزاد انتخاباتی و قراردادن هناد های مدنی دربرابریک
واقعیت اجنام شده ،نبود؛ بل با پالیسی جامعۀ جهانی به مشول امریکا درتضاد کامل
قرارداشت .طرح مذکوردرعین حال به معنای توقف هرگونه پروسۀ اصالحات ودموکراتیزه کردن
سیاست واقتصاد افغانستان بود.
برای معامله گران ،ابقا وتقسیم قدرت امهیت داشت.
ظهرچهارده عقرب -روزتیره وبارانی
درادامۀ توضیحات قبلی ازین نکته شروع می کنم:
ً رئیس مجهورکرزی با استاد ربانی
مارشال فهیم پس از تروراستاد ربانی ،طرحی را که قبال
روی آن به توافقاتی نزدیک شده بود ،یکسره کنار گذاشت .درشرایطی که حضوراستاد ربانی
ازصحنه غایب شد ،کرزی با جبهۀ اپوزیسیون به رهربی دکرتعبداهلل درتقابل بیشرت قرارگرفت.
مأموریت مهارونظارت جریان اپوزیسیون کمافی السابق به مارشال فهیم واگذارشد.
کرزی درسطح شهرها ودرچهارچوب دادوستد های سیاسی درمرکز ،سرکوب مدنی و«نرم» منتقدان
جدی خود را مهواره به وسیلۀ فهیم اجنام داده است.
فهیم دردورۀ خانه نشینی بین سال های  0113 -0112ازبی وفایی کرزی گالیه کرده واشک
ً سرنوشت ایشان با تیم غیرجهادی کرزی به سختی
درچشمانش حلقه بست .درنوبت بعدی ،ظاهرا
گره خورد .این گره قبل ازآن که جنبۀ «اقتصادی» آن پررنگ باشد ،دغدغۀ «سرنوشت واحد»
هردو را بازتاب می دهد .درسیاست هیچ حقیقت جاودانی ،وفای بی تغییر واحتاد ابدی وجود
ندارد.
براساس «مصلحت» بین کرزی -مارشال ،حلقۀ سیاسیون شامل حممدیونس قانونی ،دکرتعبداهلل،
امحدولی مسعود ،امحدضیاء مسعود وامراهلل صاحل که ازجرگۀ نسل دوم «جماهدین» حساب می شوند،
مهچون ماهی هایی هستند که درجال «مارشال» شنا می کنند.
این دسته به دستورمارشال ،دردایرۀ حماصره ،کارشکنی وترس دایم به سرمی برند.
امراهلل صاحل جوان ترین فعال سیاسی است که ازرهگذرسویه ،حجم اطالعات وجایگاه اجتماعی
نسبت به فعاالنی که دررقابت دشوار ،آهسته وپرچالش رسیدن به حمور قدرت ،ازهم پیشی می
گیرند ،تاحدی دارای وجه تشخص وچانس مثبت برای پیشرفت است .او قصد داشت درچهارچوب
یک حرکت فراگیر ،ازمهه جلوبزند.
امراهلل یک رشته اما واگرهایی درذهن خودش دارد که اعتماد طرف مقابل را نسبت به خودش
با تردید مواجه می کند .گرایش به حرکت «انفرادی» بازدارنده دروی نیرومند است؛
هرچند ممکن است عنصراراده درین امر زیاد تعیین کننده نباشد .بیشرتبرخورد دانشگاهی
دارد تا برخورد پیوند زننده و مردمی .نسبت به عناصررقیب خود ،به اصطالح «شهری»
تراست .چون ظرفیت «کالن شدن» دروی هنوز به عنوان خطراحتمالی زنده است ،ازفرازآیی
فورانی وی می ترسند .من معتقدم که امراهلل به یک دوره بازبینی خاموش ودرونی آن هم
ازسوی خودش ،نیازدارد.
ایشان می خواهد به سیاسیون حمافظه کارو نیمه حمافظه کاراطالع دهد که صحنه را به آرامی
برای یک تغییردراماتیک سیاسی ترک کنند؛ وگرنه دست آهنین حوادث ،استخوان های شان را
خواهد شکست .مهه به مشول دکرتعبداهلل ،او را رقیب توانایی می شناسند که دیریا زود،
ً «متنفر» است .صاحل به زبان
ابتکار را به نفع وی خواهند باخت .مارشال ازوی تقریبا
انگلیسی مسلط است وسهل می تواند با طرف های خارجی فضا ایجاد کند .من ازگفتارهای
رسانه یی اش دریک سال اخیرشگفت زده شدم .بیشرتینه برقلب آشنایان غربی خویش نوعی خلش
ایجاد می کند .درداخل ،روی چانس های وی سنگ می کوبند .قانونی ،امحدولی وامحدضیاء
ومهچنان استاد عطا (هیچ کدام) او را از«خود» منی دانند .البته این نکاتی است که من
از ورای چشمدید ها وحتقیقات خودم می توامن بنویسم.
امراهلل ازمنظر توطئه سازی ،معامله و پیشربد «بازی کثیف» نسبت به همۀ رقبای خویش چیزی
ً کسانی که درردیف «قوماندان» حساب می شوند ،متایل چندانی به رفنت به
کم دارد .عالوتا

خط امراهلل ندارند .آن ها درشبکۀ مارشال و«بزرگان» تنظیم اند وازمهان کانال ،هرکاری
که ازدست شان پوره بوده ،بی هیچ بازخواستی اجنام داده وبه ثروت های کالن دست یافته
اند .مصئونیت به اصطالح «جنگ ساالران» درسایۀ احتاد با امراهلل منی تواند تأمین شود.
به اشارۀ چشم مارشال ،دفاترامراهلل درپنجشیر وختار تعطیل شدند.
البته این واقعۀ طبیعی است .ازوالی تا فرمانده پلیس یا متنفذ منطقه ،مهه دست
نگرمارشال هستند .هرخشتی که امراهلل دربدنۀ یک بنای یک ساختارسیاسی بگذارد ،خشتی
ازوجاهت ونفوذ مارشال ودیگر «خنبه ها» به زمین می افتد .مردان مارشال مثل سایه،
امحدضیاء مسعود را نیزدنبال می کنند .مشکل امحدضیاء مسعود ازنظرمن این است که
درپیچیده ترین ونازک ترین چال های معامله و«جورآمد» ،می خواهد «راستکار» باقی
مباند؛ حال آن که سیاست ازیک جهت آموخنت هنر«چه گونه بد بودن» است .نظریات خود را
بدون سانسور و«لچ» برزبان می آورد .وی ازنظرسیاسی ،کم چالش است .اگربا کسی از
دردمشنی وارد شود ،هیچ رمحی را منی شناسد.
مارشال فهیم از امحدضیاء بیش ازدیگران «متنفر» است .احساس من این است که امحدضیاء
علی رغم ذهنیت خودش ،درعرصۀ سیاسی ،مهیشه «منفرد» باقی می ماند.
درانتخابات اول ریاست مجهوری ،این امحدضیاء مسعود بود که درتعامل با حلقات ضد مارشال
درسطح شورای نظارومجیعت ومهچنان درتبانی با حلقات قدرمتند خارجی ،برمسند «مسلم»
مارشال -معاونت اول ریاست مجهوری -تکیه زد .افزون برآن ،سخنان سرراست وگزندۀ
امحدضیاء مسعود به عنوان برادر امحدشاه مسعود ،با سرعت به گوش مارشال می رسد وحساسیت
او را نسبت به امحدضیاء قمچین می زند.
مارشال به این باور است که تعبیر «برادری» خانه گی امحدضیاء با امحدشاه مسعود به
معنای نشسنت درجایگاه «آمرصاحب» نیست .مارشال گفته بود:
برادرامحدشاه مسعود کسانی اند که درکنارش ،درحلظه های هولناک مرگ وزندگی با وی بودند
ورنج بردند ومیدان رها نکردند .ما براداران «دینی» مسعود بودیم .برادرخانگی هبرت است
تا حمدودۀ خانه صالحیت قضاوت ومنایندگی داشته باشد.
تا جایی که برخی ازنزدیکان مسعود شاهد هستند ،مارشال درسال های اول «حکومت مؤقت»
حتی تالش داشت ازخود شخصیتی ترسیم کند که مسعود بدون وی هیچ شاهکاریی را نصیب شده
منی توانست .حتی بنا به دستورومحایت مالی وی کتابی حتت عنوان « اسرتاتیژیست بزرگ» به
چاپ رسید که جمموعه یی ازگزافه گویی های عجیب وتکان دهنده بود .آن کتاب مترین مضحکی
از آغازیک دورۀ مکتوب کردن «کیش شخصیت» بود .درآن کتاب ازفهیم چهره یی ترسیم گشته
بود که مهچون قهرمان افسانه ای وفروتن ،مهه امور جنگ وسیاست وتدبر را ازعقب صحنه
گردانندگی می کرد تا مهه چیز درظاهرامر به نام امحدشاه مسعود قلم زده شود!
به دکرتگلبدین دستیاربالتغییرمارشال گفتم:
این کتاب سند زندۀ پایان اعتبارسیاسی فهیم خان است!
ً کسان دیگری هم کم وبیش شبیه تذکرات مرا به مارشال بازگو کرده بودند .کتاب
مسلما
ً نیم کیلو وزن داشت ،بازهم به اشارۀ ناخواسته فهیم خان ازانظار
چاپ شده که تقریبا
مردم مجع آوری و دود شد .او بعد ازمرگ مسعود نیز ناگزیر به «نوشیدن جام زهر» درقبال
«معنویت» آن چریک سیاستگرشد.
درین یادداشت ها الزم منی دامن شرح وقایعی را حتریرکنم که براعتبارفهیم خان زخم سختی
بزند .مقربان مسعود وحلقات پایین ترازآن با خوانش این سطور می دانند که ژرفای
منظور من چه مرز وهپنا دارد .فقط مهین اشاره کافی است که فهیم هرگز مسعود را دوست
نداشت ومهیشه ازاقتدار ودرخشش وی رنج می برد .حاال که برادران مسعود کم وبیش هرچند
ازحلاظ صوری ،مهان صحنه ها را متثیل می کنند ،باید حساب خود را هم داشته باشند که به
دماغ مارشال بسیار«بد» می خورد.
مارشال بازی «کوچک» ازنوع یکی را به زمین کشیدن ودیگری را به آمسان بردن را به خوبی
مدیریت می تواند .این عملیه مهین حاال دررابطه با ضیاء مسعود به پیش برده می شود.
مشکل فهیم این است که درفهم پیچ وخم های سیاست منطقه یی ،ایجاد انسجام سیاسی
درداخل ،ایجاد پیوند ومرکزیت برای برپایی یک حموربا اعتبار درزمینۀ اقتدارسیاسی ،با
«پای چوبی» راه می رود .ایشان فکرمی کند اگرازصحنه حذف شود ،دیگرافغانستان وجود
ندارد!
مهین چندی پیش امحدضیاء مسعود که می خواهد درعرصۀ «رهربی» خبت آزمایی کند ،دو هفته
درپنجشیر سرگرم سامان دهی یک گردهم آیی بزرگ بود؛ اما موفق نشد .مارشال خیلی آسان،
آن چه را که وی بافته بود به کمک والی وقوماندان امنیه و دیگرمأموران حملی خویش
درپنجشیر ،پنبه کرد و امحدضیاء بعد ازسروکله زدن با مجاعتی اندک از افراد حملی،
ً دست خالی به کابل بازگشت.
تقریبا

امحدضیاء درزمان مأموریت – معاونت اول ریاست مجهوری -ازنظرسیاسی ومجع بندی امکانات
مردمی و احتاد متخصصان وفعاالن سیاسی هیچ کاری اجنام نداد .یک گروه از «تاجران» ماهر
چنان سرش شیره می مالیدند که خودش نیز از تعبیرآن مهه «خودمانی» گری ها عاجز شده
بود .درآن زمان سهل می توانست ریشه بزند ،تیم سیاسی بپرورد وبرای خودش عصای آینده
درست کند .چنان درحماصرۀ چند «کمیشن کار» افتاده بود که برخی حاالت متاشای صحنه برای
آدم عذاب دهنده می شد .حاال فکرمی کند که «تنورگرم است» وباید ازقافله عقب مناند.
درحالی که سرعت چالش ها سریع است ،حرکت ایشان سخت دیرهنگام وانباشته ازریسک خواهد
بود.
می خواهم بگویم خیلی احتمال دارد که ریسک ،به خطرمبدل شود.
من معتقدم که امحدضیاء درموجودیت سایه های نظارتی فهیم ،چانسی برای شگوفایی سیاسی
ندارد .بازهم اگرامریکا ناگزیرشود ،ازوی برای کوبیدن فهیم استفاده خواهند کرد.
قرار اطالع ازمهین حاال مارشال سعی دارد امحدولی مسعود برادرضیاء را یاری رساند که
خودش را درصحنۀ رقابت ها جلو بکشد .این را هم گفته باشم که امحدولی مسعود ،استعداد
خوبی دربازی های پشت پرده دارد؛ اما ازنظرعملی دشواراست به عنوان فیگور جاذب
وپیروز سیاسی دربازی ها نقش مشخصی را از آن خود کند .از برآمدن روی «ستیژ» یک نوع
ترس ناشناخته وعادتی دارد؛ چیزی که درادبیات سیاسی به آن جسارت سیاسی می گویند.

گفتار چهل ودوم
شانزدۀ عقرب – 0931
زندگی دو نیمه است  :نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.

سخن اسپنسر جانسون

سیاست ده سالۀ شخصیت های سیاسی مصداق گفتاراسپنسرجانسون است.
دکرتعبداهلل یک فیگور مناسب و میانه رو دررزمایش های سیاسی امروز برای جبهۀ «مقاومت»
به مشار می رود .البته ایشان درشرایط ویژه یی به میدان آمد که دست یک نیاز تاریخی
به سویش دراز شده است .فشردن دست نیاز تاریخ خیلی حوصله ،ایستادگی و ظرفیت تعرض
وعقب نشینی می خواهد .خصوصیت شرایط دشواروپرتاوان کنونی ،عمل وابتکار به موقع
سیاسی است .وی بعد ازیک رشته مسایل خانوادگی که کم وبیش هم رسانه یی شد ،به سختی
حتت فشارقرارگرفت .بدخواهانی که درکمال نامردی ودنائت ،قصد ترورشخصیت او را داشتند،
کم نبودند .مهه به مرور منزوی شدند.
امراهلل خان دردورمنای حماسبات خود ،شاهد خبت را می توانست تشخیص بدهد .وی مهاره گرایش
ً این طور است:
به کارمشرتک با عبداهلل داشته؛ اما نظردکرتعبداهلل دربارۀ وی دقیقا
من ازوی دعوت منی کنم .باید خودش به من مراجعه کند!
این دقیق ترین عبارتی است که از زبان یک منبع دست اول شنیده ام.
با چنین روحیه یی که عبداهلل دارد ،برای امراهلل دشوارخواهد بود که تالش هایش برای
جایگزینی گام به گام به جای او به مثربرسد .برخی شایعه آفرینی هایی درمورد رضایت
دکرتعبداهلل به پناه گزینی درلندن شنیده شد .برخی مدعی شدند درخواست پناهندگی عبداهلل
به انگلیس ،پس ازبیست وچهارساعت رد شده بود.
جمموعه یی این مسایل چیزی ازتوامنندی های عبداهلل کم منی کند.
دردمهین سالروز ترورشادروان امحدشاه مسعود ،امراهلل سعی کرد یک منایش مردمی را درحضیرۀ
مسعود ساماندهی کند .هدف این بود که خودش را با عبداهلل زیریک چرتقرار دهد .دربرنامه
قید شده بود که هنگام ورود دکرتعبداهلل به «تپۀ سریچه» یک دسته ازافراد با
شورواحساسات درمحایت ازوی شعاربدهند وابرازهیجان کنند .حماسبۀ امراهلل نتیجۀ معکوس به
بارآورد .این اقدام با خمالفت مارشال واوقات تلخی امحدولی مسعود نیزمواجه شد.
درهرحال ،امراهلل فقط می تواند درکنار مهره های جا افتاده ترنظیرعبداهلل ومارشال برای
خودش فضا وفرصت کافی درست کند .وی می توانست هسته های اصلی نقش سیاسی آیندۀ خود را
درپنج سال مأموریتش درامنیت ملی پرورش دهد .چنانی که من ناظربودم ،شاید بازی های
حوادث را به این گونه پیش بینی نکرده بود.

امراهلل درسازماندهی جتمع منایشی درپنجشیربه نفع دکرتعبداهلل ،حتت فشاربیشرتقرارگرفت .دکرتبه
جای آن که دست او را برای کارمشرتک سیاسی بفشارد ،دستپاچه ازخشم مارشال فهیم
وآزردگی امحدولی ،بالفاصله پس ازپایان مراسم یادبود ،یک راست به خانۀ امحدولی برای
عذرخواهی رفت .سپس ازوالی پنجشیرپوزش طلبید وضمن «تأسف وبی خربی» ازصحنه پردازی
امراهلل درحضیرۀ مسعود ،بی درنگ به دیدارمارشال شتافت وجتدید «بیعت» کرد .مارشال به
او وامراهلل هیچ عالقه یی ندارد وامحدضیاء مسعود را هم آرام وبی خلل خنواهد گذاشت.
ً نا ممکن به
با این اوصاف ،جبهه آرایی سیاسی بی دردسربرای امراهلل به طورمستقل تقریبا
نظرمی رسد .اگرقرارباشد جامعۀ جهانی نسبت به دیدگاه های وی گوشۀ چشمی هم داشته
باشند ،بدون داشنت «لشکر» از هفت خوان موانع عبورکردن برایش آسان خنواهد بود .برداشت
من این است که ایشان راهی ندارد جز این که یک دورۀ دردناک وفرسایشی کارفشرده
وشکیبایی ایوب وار را ازسربگذراند.
حممدیونس قانونی چند سال کم وبیش گوشۀ انزوا گرفت واز «مهطرازی» با مارشال چشم
پوشید .چون بازارمعامله ها گرمی تازه گرفت ،تصمیم گرفت وارد کارزار جدید تفاهم
ومعامله شود .قانونی پس ازسال ها تالش وسازش ،درحمافل غربی برای خود راهی بازکرد .او
خنستین کسی از حمافظه کاران بود که زود تراز عواقب زیانبار رابطه با ایران فاصله
ً موقف خود را درک می کند که
گرفت وخودش را درمسیردیگری انداخته است .مارشال دقیقا
غربی ها مایل نیستند او را درصحنۀ قدرت مشاهده کنند .او یک ماه پس ازسقوط طالبان
درگفت وگویی با من گفت:
ما با ایران رابطۀ اسرتاتیژیک داریم .ایران متحد اسرتاتیژیک ماست!
البته من که ازحساسیت برانگیزی چنین موضع گیری حتریک آمیزکم وبیش مطلع بودم ،این خبش
ازگفتارفهیم را از مصاحبه حذف کردم و سپس صورت گفت وگو را برای پخش به دفرتمرکزی بی
بی سی درلندن خمابره کردم .درمهان گفت وگو ،ازوی سوال کردم:
آیا از خمفی گاه بن الدن خربدارید؟
فهیم ناگاه اهبت ظاهری یک فرمانده مقاومت را کنار گذاشت و با حلنی برافروخته ووطنی
گفت :او بیادر مه چه خرب که اسامه کجاس ...زورسوالی می کنی!
این خبش گفت وگو را هم ویراستاری کرده بودم.
القصه ...اکنون ده سال ازآن زمان سپری شده وبازیگران صحنۀ نربد افغانستان درعین
حال قربانیان چشم وگوش بستۀ «نربدهای اسرتاتیژیک» نیز به حساب می روند .مارشال مثل
سکاندارکشتی سوراخ شدۀ جماهدین است .قانونی نیزازسایۀ مارشال زیاد حساب می برد.
چندگاه میان لندن ودوبی سفرهایی داشت وعاقبت امربرای اعالم بیعت به درگاه مارشال
شرفیاب گشت وبرای گرفنت جموز برای فعالیت های جدید سیاسی ،تعهداتی تازه کرد وبرگشت.
پیوسنت چند چهرۀ دیگرازمجله آقای قانونی به «ائتالف ملی» ازبرکات بیعت وابرازمهکاری با
مارشال بود .می توان گفت پس ازظهورسیاسی طالبان درسطح مذاکره با امریکا وتثبیت
موقعیت دردنیای عرب وایران ،مارشال ناگزیربه ایجاد ائتالف ملی دست رضایت بلند کرد.
ازمهین رو درحمافل ناظران می گویند که ائتالف ملی ساخت مارشال است.
ائتالف ملی ضمن متثیل سیاسی دروضع جدید ،مأموریت دارد پشت «حزب حق وعدالت» را نیز به
زمین بزندوازمهه مهم تر ،مسیرحرکت علی امحدجاللی را ازنظرسیاسی ماین گذاری کند .احساس
من این است که مارشال دارد واپسین فصل حضورسیاسی خود را از سرمی گذراند .آیا آخرین
فصل مارشال ،سیری طبیعی خواهد داشت؟ من که ازنگرش عامیانه وغفلت آمیز وی مطلع
هستم ،بعید است بین منافع شخصی ومنافع کشور ،مرزی قایل شود.
ً فاش کرده ،درفکر معاملۀ قدرت پس از سال
مارشال طوری که استخبارات آملان نیزاخیرا
 0102است .برای من جالب است که اوهنوزهم خیال می کند ارتش های بین املللی ازمهان
راهی که آمده بودند ،دوباره بازخواهند گشت وحوزۀ افغانستان را به حال خود وامی
گذارند.
براساس اطالعات غیررسانه یی ،وی به آقای کرزی گفته است :درده سال اخیر ما ازتو محایت
کردیم و اکنون زمان آن رسیده است که تو ازنامزدی من محایت کنی!
این قضیه اوج سیاست بازی عامیانه است .کرزی هرگزدرین معامله ،با مارشال «دهان
ً
جوال» منی گیرد .وی خنست ،حاضربه معاوضۀ قدرت ازدرانی ها به غلزایی ها نیست؛ ثانیا
به سلسلۀ تبعیت ازاصول میراثی قدرت ،دست یکی ازبرادرانش را می گیرد ووارد بازی می
کند .حال توجه روی قیوم کرزی معطوف شده است .این قضیه شاید خشم علنی غربی ها را
برانگیزد.
مسأله یی مهم تراین است که جامعۀ بین املللی بی هیچ تردیدی ،درحال زمینه سازی برای
سرنگونی وکنارزدن فهیم ازصحنۀ سیاسی وکشانیدن وی به دادگاه است .پیش بینی من این
است که فهیم راهی جزادامۀ حفظ قدرت احنصاری به هرهبای ممکن ،درپیش ندارد.

درحالی که گره معضل فهیم ناگشوده باقیست ،دکرتعبداهلل وقانونی هنوز هم خود را برای
نامزدی ریاست مجهوری برای دورۀ بعد آماده می کنند .تفسیراین سیاست خمفی آن است که
ایشان به درستی معتقد شده اند که جامعۀ جهانی خیلی صریح دست رد برسینۀ فهیم خواهد
زد واگرچنین هم نشود ،فهیم وکرزی به حیث بانیان یک دولت فاسد ودرگیر با خود و
دنیا ،پیوسته درحال ذوب شدن هستند.
درین میان امراهلل -جوانرتین مدعی رهربی -درمیدان بی سرنوشتی ایستاده است وگاه خودش را
به امحدضیاء مسعود نزدیک می کند؛ حال آن که ازقبل نتیجه گرفته است که لنگرگیری به
سوی امحدضیاء به معنای یافنت پاسخ صریح به این سوال نیست که آیا امکانات واقعی وجود
دارد که وی بتواند یک امجاع فراگیر درست کند؟
بنیادی ترین سوال شبهه برانگیز این است :آیا غرب پروندۀ سروکله زدن با گروه های
جماهدین را به آرشیف حتویل خواهد داد؟

گفتار چهل وسوم
هنم قوس0931 -
کسی که پشت االغ باد به غبغب بیندازد  ،چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد.
(ارسطاطالیس)

تیم حکومت کابل از پروژۀ «لویه جرگه مشورتی» به غیراز حیف ومیل هزینه های بزرگ بیت
املال ،شرنگ خشم امریکا ،پوزخند طالبان و«سفربری» جنگی جماهدین خارج از حکومت به هدف
مقابله با خطرات بعدی ،هیچ چیزدندان بگیری نصیب نشده است.
انزوای حکومت به طورعجیبی سرعت یافته است .حلقۀ تصمیم گیران ،احساس می کنند که
گرفنت فتوای لویه جرگه ،دسرتسی حکومت به یک دستاویزمهم درمعاملۀ اسرتاتیژیک با امریکا
را به منظور «معامله برای بقای تیم حاکم درقدرت» حمقق کرده است .آنان هنوز سواربر
االغ اند واین تازه شروع مشکالت است.
ً برای آن
امریکا پیشاپیش ،با نتایج حاصل ازلویه جرگه تصفیه حساب خود را کرده وصرفا
ً به هیچیک از فیصله بافی های خودسرانۀ
لقب «مشورتی» عطا کرده بود .امریکا احتماال
ً مدیریت بین املللی مانند یک ربات غول آسا
لویه جرگۀ فرمایشی پاسخ خنواهد داد .اصال
است که نه قلب دارد؛ نه رحم .مغزش تا آن جا کارمی کند که صاحبان اصلی درآن تپانده
اند .لویه جرگه کاریک بازیگر مفلس واعتماد باخته دریک بازی کالن بود.
نکتۀ جالب به مثابۀ یک لقمۀ چرب از خوان لویه جرگه به جا ماند وآن این که ازنام
مردم افغانستان افاده داده شد که مهه از انعقاد پیمان درازمدت با امریکا محایت می
کنند .به این ترتیب ،این سناریو که ازسوی حکومت برای امتیازطلبی نوشته شده بود،
درآخرین صحنه ،به نفع امریکا صحنه گردانی شد .امریکا بی زمحت نتیجه گیری کرده است
که اکثریت مردم افغانستان ازجنگ های درازمدت به ستوه آمده اند ونسبت به پیمان با
یک قدرت بزرگ ،نظرموافق نشان داده اند.
ً به نفع «آیندۀ» تیم
سوال درشت این است که آیا ،امجاع مشورتی لویه جرگه باید الزاما
کابل درقدرت تفسیرخواهد شد؟
ً روی مهین نکته خواهد
مشکل بنیادی درمهین پرسش مضمراست .کش وقوس های آینده ،دقیقا
بود .ازصبح فردای لویه جرگه نشانه هایی درسطح رسانه ها به مشاهده رسید که مقامات
امریکا با نشان دادن چراغ سبز به طالبان ،پاسخ قاطع وگیج کننده یی به حکومت خواهد
داد .گزارش های حمرم حاکی اند که بین پاکستان ،امریکا وطالبان با شرکت ترکیه،
عربستان وحتی ایرانی ها( چنان که ازسکوت آنان پیداست) متاس هایی درجریان است.
اضافه برین ،این زلزله پس لرزه هایی تدریجی وگاه ناگهانی می تواند درپی داشته
باشد .پاکستان وایران وروسیه خمالف قطعی وآشتی ناپذیرپیمان اسرتاتیژیک امریکا-
افغانستان نیستند ،آن ها نیز درین ماجرا «شرایط» وخواسته هایی دارند که پس ازین
زوایای آن روشن خواهد شد .آقای کرزی قبل ازین دردیدارهای رمسی با رهربان کشورهای
مهسایه وروسیه ،درباره پیمان اسرتاتیژیک با امریکا مشورت هایی اجنام داده است .سیاست
منطقه درجهتی روان است که درصورت افزایش غلظت تقابل کرزی با امریکا ،هیچ کسی دست
یاری به سوی کابل درازخنواهد کرد.
ً خمالفت آشکاروجنگ
هنوزآغاز ماجراست و مقابله چندین کشور به ویژه ایران ( که قبال
آشکارخود را نسبت به این قضیه اعالم کرده) برضد امریکا درزمین افغانستان ،جدی

ترازگذشته به طورزیرزمینی ،سیاسی و سازماندهی جنگویان افراطی وطالبان دنبال خواهد
شد.
تیم حاکم سیاست بدی را ازچندسال به این سو دنبال کرده است که درهیچ قاعده یی منی
گنجد .به نظرمن ،پل های عقبی بازگشت نیزدیگر درهم شکسته اند.
آیت اهلل خامنه ای رهرب مذهبی رژیم ایران در آخرین دیدارش با رئیس مجهور حامد کرزی
هشدار داده بود که پیمان بسنت «راهربدی» با ایاالت متحدۀ امریکا برای امنیت منطقه
«بسیارخطرناک» است .البته برای ایران ورژیمی که با جهان درافتاده است« ،خطرناک»
بوده می تواند اما نه برای افغانستان که درده سال اخیر ،باالثرحضورجامعۀ جهانی وکمک
های مالی به یک سلسله پیروزی هایی دست یافته است که درتاریخ کشور بی پیشینه است.
فتوای رهرب ایران درکنفرانس استانبول نیز با ادبیات «حزب اهلی» بیان گردید .ایران که
گام به گام از شش جهت ،با چالش فرسایشی نزدیک شدن اشباح امریکا وخمالفان داخلی
حکومت به مقابله مشغول است ،ازماه ها به این سو ،نسبت به یک زلزلۀ سیاسی
واسرتاتیژیک درحوزۀ افغانستان نگران است .نگرانی ایران ،به حدکافی موجه؛ اما پیشرفت
رویداد ها درمنطقه ،اجتناب ناپذیراست.
ما باید منتظرباشیم که تکان این حرکت ،آیا دستگاه دولتی افغانستان را که مرکب
ازهواداران امریکا ،پاکستان ،طالبان وایران است ،به چند دسته جمزا ازهم درامورعملی
دولت تقسیم خواهد کرد؟
دراردوگاه حکومت ،ازگسیختگی غیرقابل تعریف حاکم است .هرچند درین کشاکش ،حمور «تصمیم
گیران» هنوزخیال کوتاه آمدن ندارند ،این خطروجود دارد که درگرماگرم احساس پیروزی
خیالی حاصل از«لویه جرگه» ،ارکان قدرت دستخوش خطا درحماسبات خود شوند وقاعدۀ بازی
درسطح سیاست جهانی ومنطقه ای را از یاد بربند .جتارب چند سال اخیر نشان داده است که
تیم کابل فراترازضرورت ،تند می تازد( ،حداقل درسطح تبلیغات رسانه یی) و با یقین
کاذب وغیرواقعی ،فرض برین می گذارد که قانون «جورآمد» های حملی را بر مدیریت حساس،
سنجیده شده وسیستماتیک حتمیل کند.
پذیرش این فرض خیلی دشوار است که امریکا برای حضوردایمی خود درمشارکت با افغانستان
آینده ،با عصایی که تیم مضطرب آغشته با بیماری های فساد ساالری ،گروه بندی های دمشن
آفرین درونی ،معتاد به بی نظمی های دوران جنگ ووابستگی های عمیق به استخبارات
ایران وپاکستان ،دراختیارش می گذارد ،به سفرحیاتی درحوزۀ افغانستان قدم بگذارد.
نقشه سیاسی پس ازسال  4102به گمان قوی نه آن چیزی است که تیم کابل درباره آن از قبل
نتیجه گیری کرده است .بازهم نگاه به آینده.

گفتار چهل وچهارم
پانزدهم قوس0931 -
«جنگ نرم» که زمانی آقای کرزی ازسرتفنن آن را مترین می کرد ،حاال به سخت افزاری
تقابل دربن بست کنونی ،تغییر چهره داده است .مدیریت جهانی اجازۀ ظهور را برای یک
«قذافی» دیگر درکابل خنواهد داد .درلیبیا رقیب بازو شکن برای دکتاتور وجود نداشت.
به تلخی باید نوشت :این جا طالبان دردسرتس اند.
تیم کابل هنوز از یک گردنۀ حبران درحال عبور است .درابتدا گمانه زنی می شد که
امریکا برای جنات از باران «فیصله های لویه جرگه مشورتی» ممکن است به نوبۀ خود یک
دسته شرط وشروط های خود را که بیانگرمنافع آن کشور باشد ،حداقل دردیدارهای حمرمانه
به تیم حکومت پیشکش کند .منابع مؤثق ( ازمجله اطالعاتی که ازطریق منابع غیررمسی
درجریان افتاده) خرب می دهند که امریکا مسیرخود را ازین مهه چانه زنی ها به سوی
«مذاکره با طالبان» کج کرده است .آن ها در حبث «پیمان اسرتاتیژیک» درجستجوی راه سوم
اند .راه سوم ،می تواند کوتاه ترین راه از نظرسیاسی باشد وهم ممکن است گزینۀ فربه
سازی انفجار از درون باشد.
چهارشرط مطرح شده ازسوی حکومت ،دیریا زود ،با یک اندازه تعدیل ویا تغییر ،حمقق شدنی
است .شروط والزاماتی که حکومت افغانستان به متکین ازآن ملزم خواهد شد ،مواردی اند
که فکر می شود فراتر از توان وظرفیت حکومت افغانستان در برآورده ساخنت شروط بین
املللی اند.مشکل اساسی جامعۀ بین املللی یافنت پاسخ مقنع برای این پرسش است که آیا می
توان با ساختار حکومت کنونی درافغانستان کارمشرتک را ادامه داد؟ پرسش دیگر این
است :پس از 0102چه نوع تشکیالت سیاسی برافغانستان حکمروایی خواهد داشت؟

دشواری های موجود
اعتقاد عمومی آن است که زمینۀ تغییر واصالحات
رسیده است .منابع نزدیک با مؤسسات بین املللی
اول) غیرنظامی به حکومت سخن می گویند .رقابت
داغرتشده وبازی های سیاسی مهراه با معامله های
انداخته می شود.

درنظام کنونی مدت های پیش به صفر
اکنون ازاحتمال قطع کمک های ( درقدم
های انتخاباتی درامریکا آرام آرام
«غیرمنتظره» نیز یکی پی دیگر به راه

امریکا انتظاردارد کمک های بعدی خود به افغانستان را هومشندانه وبه نفع آیندۀ مشرتک
ً به ایران وپاکستان تکیه دارد) خودش را
به کارگیرد .حال آن که ستون پنجم ( ،که قویا
مالک بالمنازع ومستحق مادام العمر درحکومت ودولت می داند .زمان فعالیت ها برای قانع
ساخنت «دسته» های فعال ،به منظور تن دادن به مدیریت «مسئول» وایجاد اصالحات بنیادی
به مرور از دست رفته است .این دسته ها به اتفاق هم ،درده سال اخیر به حکمروایی
درغیاب قانون وحسابرسی شفاف عادت کرده اند واکنون ترک اعتیاد آنان امری دشوار است.
نتیجۀ حاصل ازوضع موجود ،این حقیقت تأسف بار را مشخص می کند که فضا وبسرت مناسب
عاری از کارشکنی به منظور کار مهه جانبه روی ظرفیت سازی که به ایجاد یک سامانۀ
اجرایی پاسخگو درحکومت کمک کند ،وجود ندارد.
ً به رغم دادن وعده های کالن ،درامراصالحات
حکومت دور اول ودور دوم آقای کرزی ،قطعا
وتقویت روحیۀ مسئولیت پذیری دربرابرقوانین ونیاز های مردم ،درامر نرم کردن زمین
سخت برای اصالحات ،پیشرفت نداشته است.
سیستم
ودولت
هزینه
جامعۀ
حکومت

کوچک مشتمل برفرماندهان ،رهربان ودسته های حتت فرمان آن ها که عرصۀ حکومت
را درتصرف خود دارند ،مانع اساسی مدیریت نوین وعلمی به حساب می روند که
ً به نفع خود جذب می کنند.
های کمک شده ازسوی مراجع جامعه بین املللی را سریعا
ً از روندی محایت می کند که به انتقال مساملت آمیز قدرت به یک
جهانی الزاما
جدید کمک کند.

افغانستان کماکان حتت هتدید تروریزم ومهسایه ها قراردارد .ادامۀ جنگ وارعاب ،به
کشورهای مهسایه امکان می دهد ازتروریزم بین املللی برای مقاصد شان استفاده کنند.
بدون رسیدگی به نیازهای اساسی برای اصالح امورداخلی درنظام کشور ،ضمانت مهکاری های
مشرتک امریکا وافغانستان نا ممکن است .مافیایی که درشرایط بی نظمی ،پای خود را
درنظام حمکم کرده ،به هرهبایی آماده است ازخود دفاع کند .درواقع ،مسأله راه اندازی
جنگ پنهان وبی رمحانه برضد حمافظه کاران فساد ساالر ،به زمان وفرصت های بیشرتضرورت
دارد .بی تردید ،امریکا به این نتیجه نرسیده است که تیم حاکم درکابل ،به شروع چنین
جنگ پنهان وقاطع ( درواقع برضد خود) به طورعلنی رضایت دهد .ازیک نظر ،قانع شدن
حکومت برای ریشه کن کردن فساد ساالران درحقیقت ،جنگ برضد حمافظه کاران ودرهنایت،
نابودی خبش عمدۀ حاکمیت کنونی خواهد بود.
یک نکته مشخص است که باید این روند ازیک نقطه یی آغاز شود وتا سال ( 0102ختم دورۀ
ریاست مجهوری آقای کرزی) به یک مرحلۀ جدید وتعیین کننده نزدیک شود.
انتقال مسئولیت امنیتی
امریکا درده سال اخیر ،ازنظرامنیتی سرمایه گذاری کالنی درافغانستان اجنام داده است.
هرعاملی که سرمایه گذاری راهربدی را به چالش بکشد ،با مقابلۀ بی امان مواجه خواهد
ً امنیتی نیست ،سیاسی نیز هست .نظام سازی معیاری که
شد .این سرمایه گذاری صرفا
بتواند به نیاز های روبه افزایش پاسخ بدهد ،شرط مهم حراست ازسرمایه گذاری های
امنیتی وسیاسی امریکا درافغانستان به حساب می رود .جمموعۀ نتیجه گیری ها نشان می
دهند که چنین نظامی بنا به عوامل خمتلف درافغانستان ایجاد نشده است .بنابرین تعهدات
مندرج درپیمان اسرتاتیژیک که امریکا را به اجرای آن ملزم ومسئول می داند ،تابع
اصالحات ونظام سازی مدرن ومطمئن درافغانستان است وبدون آن وجود خنواهد داشت.

خنست یک اشتباه باید به کنار گذاشته شود .انتقال امنیت به ارتش افغانستان برای بعضی
حلقات به معنای ترک افغانستان ومنطقه تعبیرشده است .جتهیز ارتش به سرمایه گذاری
بزرگ نیازمند است که ازتوان افغانستان بیرون است .حکومت باید خودش را با شرایط
جامعه بین املللی هم آهنگ کند .بدون این هم آهنگی ،چنگ زدن به چرخۀ باطل وناکام
پنداشت هایی که تا کنون دنبال شده ،گره حبران را بازمنی کند .درک این مسأله نیازی به
اعجازفکری ندارد که امریکا میدان را برای دمشنان منطقه یی افغانستان ودمشنان منطقه
ای خودش رها منی کند .باید ظرفیت وهنراستفاده ازحضورامریکا درافغانستان تقویت شود.
این قضیه نیز روشن است که تا سال  0102تروریزم نابود منی شود .تا آن زمان روند
مصاحله سراسری درکشور نیز عملی شدنی نیست.
به این ترتیب ،به نظرمی رسد که این بارحکومت افغانستان مکلف است بار«شرط وشروط»
جامعۀ بین املللی به ویژه امریکا را موفقانه بردوش بکشد .باقی ماندن درموضع گذشته،
تصویب پیمان اسرتاتیژیک امریکا -افغانستان را درکنگرس امریکا با موانع جدی رو به رو
می کند .جمموعه یی از قراین وبرداشت ها بیانگر این واقعیت اند که بعید است امریکایی
ها با تیم کنونی به عنوان حکومت با صالحیت معامله را اجنام دهد .بی جهت نیست که
مقامات امریکایی ،بیشرت روی یک «اعالمیۀ اسرتاتیژیک» تاکید کرده اند .برخی صاحب نظران
بدین باورند که امریکا برای هنادینه کردن «پیمان» ممکن است درجستجوی یافنت راه های
«وسطی» باشد.

گفتارچهل وپنجم
هجدهم قوس0931 -
هر گاه خرب های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خرب منفی پذیرفتید مشا از آن
شکست خنورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید  .بیل گیتس

طالبان سراجنام پس از ده سال ،دریشی سیاسی برتن می کنند .توفان ترس فلج کننده یی
دراذهان عمومی تاخت برداشته است .درجۀ وحشت رهربان تنظیم ها و اقلیتی از اصحاب
ً منی توان اندازه گرفت .بنا
«قدرت وثروت» را که بارشان ازمتاع مادی «سنگین» است ،اصال
به عادت ،سعی دارند با سرعت ،سطح تولید انگیزۀ جنگی درمیان مردم را باال بربند .گام
اول انتقال وحشت شخصی ازسایه های هول ،به روان عمومی است .وضع به گونه یی است که
بعید بتوان باور کرد که تولید انگیزۀ آتشین را افزایش داد.
مجاعتی که درمسابقۀ «اسلحه فروشی» وسوداگری انتظارات مردم ازشانه های یکدیگرباال می
رفتند ونیروی مردمی را ( نه یک مشت دزد وجاهل ومردم آزار را) درکمال یاوه انگاری،
با دم االغ پایان تاریخ «مقاومت» گره می زدند ،آموزه های گرانبارتاریخی را به هیچ
انگاشتند که به قول شهاب الدین سهروردی -آن خردمند پیر -برمثال گژدم باشید که
پیوسته سالح مشا ،پس پشت مشا بود که شیطان ازپس برآید.
دراواسط سال  0110غائله حشراختصاصی وبزرگ از پنجشیرآغاز شد« .خنبه ها» که تازه از
تقسیم کرسی های حکومتی فارغ شده بودند ،مورچه وار به جان زراد خانه های
«مرکزمقاومت» افتادند وای چه بسا که منظرۀ بس غم انگیزی بودکه درعین حال به شوخی
های گزندۀ سرنوشت شبیه بود .مهکاران من در رادیو آزادی که به عنوان شاهد درمراسم
انتقال حمموله های سنگین تسلیحات از پنجشیر به سوی کابل حضور داشتند ،با ساکنان حملی
درین باره صحبت کرده بودند .صدایی را ضبط کرده بودند که درآن زنی گریان درشهرک
عنابه به سوی کاروان جنگ افزارها سنگ پرتاب می کرده .زن با حلنی که ازدل کوفتی سختش
حکایه داشت گفته بود:

این سالح وجبه خانه را زمانی یک مرد آورده بود؛ حاال نا مرد ها بدون پرسان سرخارجی
ها می فروشند!
جای تذکردارد که عوام منی توانست تشخیص دهد «وداع با اسلحه» درحببوحۀ یک دوران پس
ازسقوط طالبان ،کاری بود معقول؛ که براساس یک برنامه صورت داده می شد؛ که جزاجرای
برنامه راه دیگری نبود .شم آینده نگری مردم را که شناسنامۀ باطنی «خنبه ها» را
سالیان دراز ،خوانده بودند ،نیز نباید دست کم گرفت که احساس می کردند آن چه می
بینند ،آغاز یک خودسری قهار است .گویا به مرز ایقان می رسیدند که بعد ازآن ،بنا
های رؤیا ها برای حراست ازعزت مجعی فروخواهند ریخت.
البته به زودی مرحلۀ «چنگ زدن به ریسمان» پول ومقام فرارسید؛ هرکس که درتقسیمات
اولیه دربن وپس ازآن ،پایش به جایی بند شده بود ،از صبح فردای پایان «مقاومت» به
شیوۀ خود جوالن می کرد؛ جمموعه یی این چرخیدن ها به دور نعماتی که ناگهان به آن
رسیده بودند ،آن ها را چنان جادو کرد که فرصت ها از کف دادند که بس تأسف بار بود.
ثابت کرده بودند که نقد درگرو نسیان نسپرند ودخلوش باشند .مشخصۀ این دوران گم
گشتگی ،رها کردن مردم در برهوت تقدیر بود .مسابقه برای حتکیم موقعیت درشرایط «خام
طمعی تاریخی» درمرکزووالیات اوج گرفت .اگرکسی رهرببود یا فرمانده؛ هریک به امپراتوری
های کوچکی تقسیم شدند وسرنوشت مردم را درمرکز ووالیات ،باردیگربین خود تقسیم کردند.
مردم درین ده سال ،درشیرۀ جتارب خویش به پختگی رفتند؛ درس ها اندوخته وبیداری یافته
ً آغاز شده است ،جان خود را
اند و اکنون که «آب چنگالی» خنبه ها دربرابر اشباح جمددا
چشم بسته برای جنات «خنبه ها» قربان منی کنند .داالیی المای معروف تبتی ،سخن معروفی
دارد که می گوید :اگرکسی یک باربه تو خیانت کرد ،این اشتباه اوست ،اگرکسی دوبار به
تو خیانت کرد ،این اشتباه توست.
مردم

از گذشت ایام ده ساله واقف گشته اند که فصیح ترین زبان ،عمل است.

ارباب قدرت از دوروپیش خویش می آموزند .درتیم کابل چه کسی از مهتایان نگون خبت خود
دردیگرکشورها نکته یی آموخت؟ حکیم برزگمهر می گوید :هرکه از سرنوشت دیگران پند
نگیرد ،دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت.
اگرچشم انداز را تیره انگاریم که خطری «مغل وار» درپیش است ،مردم خود به خود به
رزم کمرمی بندند وسرقافله ها ازمیان خود برون می دهند وسردارهای مقاومت گر می
آفرینند .گمان نربید که سرداران آوردگاه های دفاع وطاقت ،مهان هایی باشند که یک دهۀ
کامل ،خلق اهلل را از عقب شیشۀ سیاه دیده اند و جایگاه خود را به طورخیالی ،ازعقب
میزهای مفروش ازخوراکی های بی حساب تسجیل کرده اند .آدرس های مردم آنانی نیستند که
یک پا به دوبی ،ویک پا به کابل وهتران ولندن و ...زندگی به عبث گذرانده و با برپا
کردن هیوالهای سنگی ،میان خود ومردم ،راه به روی خالیق بسته اند و«قطاع الطریقی»
مدرن به منایش آورده اند .مردمی که ازهستی خویش حراست نکنند ،به قول سعدی ،عدم
ایشان ،به زوجود ایشان.

احتمال دارد با پیشرفت مذاکرات درقطر ،انتشاراعالمیه های سیاسی طالبان -امریکا به
هدف دادن اطمینان به مردم عام نیز آغازشود .شعور اجتماعی مجاعت ضد طالب ،مجع بندی
های منطقی خویش را نشان خواهد داد که طالبان هرگز درکسوت وهیبت وحشیانۀ قبلی ،اجازۀ
جوالنگری خنواهند یافت .عملیات رسانه یی سریع ،ابتکارسربازگیری وانگیزه آفرینی را از
رهربان تنظیم ها و اصحاب قدرت سلب خواهد کرد.
حال که حکومت ازبازی خارج شده؛ آینده چی می شود؟
از زمان شروع بازی سیاسی با قطعۀ «مذاکره با طالبان» ،تیم حاکم که درحتلیل سیاست
منطقه وبین امللل ،با پنداشت های تاریخ زده ومنطبق با حماسبات « خان نشین ها» جلو می
رفت ،دریک دوره به هرابزاری دست دراز کرد تا برای امتیازگیری ازغرب ومقابله با
هتدیدهای براندازی احتمالی ازسوی غرب با قطعه طالب «خوب» بازی کند .چنان که یک
دوره ،آقای کرزی با شالق هتدید های عریان وغیرقابل باور ،مقامات امریکایی را به عقب
نشینی واداشت وکیف کرد .کاربدان جا کشید که امریکاییان طناب خواسته های خود را
چنان شل کردند که سران ارگ فکرکردند ،به اصطالح به «کوک» خود فهمیده اند.
«خنبه ها» دربسرتتنعم وفراموشی ،ازیاد برده بودند که طالب ،دراصل ،پروژۀ منطقه یی
وبین املللی است وازین پس نیزخواهد بود .کشوری که ازهررهگذر به یاری جهانی نیازمند
است ،سیاست گذاری هایش را با واقعیت های عینی ومثبت باید هم آهنگ کند .از زمان
انتشار اطالعات رسانه ها درمورد دیدار هیأت امریکایی با مسؤوالن طالبان درجرمنی
وقطر ،حاال دولت افغانستان کم کم دارد از بازی خارج می شود .مهان دهلی را که کرزی
بدون درنظرداشت شرایط واقعی درداخل افغانستان و بدون اعتنا به پالیسی کشورهای متحد
غربی درافغانستان یک طرفه و یک تنه می کوبید ،حاال مهان دهل با نظم وآرایش موجه ،به
وسیله امریکا و غرب درمورد «ضرورت» مذاکره با طالبان کوبیده می شود.
ازدست دادن ابتکار مصاحله با طالبان ،حکومت را با حبران سختی درداخل مواجه کرده است.
از زمان تروراستاد ربانی ،شورای صلح مثل زخم روی گردن دولت ،فقط خرج برمی دارد و
عذاب می آفریند و چیزدیگری ازآن به دست نیامده است .طالبان که گرداننده کارکشته یی
مثل پاکستان درعقب خود دارد ،با پیگیری جنگ ومنایش بی رمحی های سازمان داده شده ،راه
خود را ادامه داد واز کشمکش میان واشنگنت وکابل برای پیشدستی مذاکره با آن
ها ،حداعظمی استفاده را بردند .دراذهان عمومی تزلزل افتاد .مردم به این گمان
افتادند که طالبان پیروزمیدان معرکه اند و حاال امریکا و کابل حمتاج آشتی با آن ها
هستند .حال آن که واقعیت ها چیز دیگری هستند .این تصویرپردازی های تبلیغاتی بود که
مردم را نسبت به مهه چیز و نسبت به آینده بی اعتماد کرده است.
قطعه بازی دردست پاکستان وامریکا است .پاکستان هنوز متحد راهربدی وغیرقابل چشم پوشی
برای غرب است .سران اطالعاتی پاکستان بارها گفته اند به جای طالبان بیائید با ما
ً بیان تازۀ پروژۀ
مذاکره کنید .موقف نرمرتی که مالعمر درپیام عیدی نشان داد؛ عینا

دورجدید است .این مانور سود تبلیغاتی برای طالبان به بارآورد که هیچ گاه به حیث یک
جریان سیاسی و نظام مند درکشور مطرح نبوده است .این طور به نظر می رسد درعدم یک
پالیسی ملی وآینده نگر درحکومت ،بازی سیاسی با قطعه طالبان اکنون به طور مشرتک از
سوی پاکستان وامریکا پیش برده می شود .این وضع به معنای خروج ضلع سوم بازی از
میدان است.
پایان

درین صورت ،آینده حکومت را چه گونه می توان توضیح داد؟

