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از نظر ما وحدت ملي در تأمين عدالت اجتماعي نهفته است.
قرمان ملی کشور شهيد احمد شاه مسعود

به مناســبت هفدهمیــن ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور، شــهید احمدشــاه مســعود، دیــروز یک شــنبه 
ــت در  ــار مقاوم ــای من ــت پیشــین پ ــات حکوم ــی و مقام ــۀ حکومت ــات بلندپای )۱۸ســنبله( شــماری از مقام

کابــل اکلیــل ُگل گذاشــتند.
ــن  ــبت هفدهمی ــی به مناس ــای جهادی-سیاس ــماری از چهره ه ــی و ش ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب داکت
ســال روز شــهادت احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی کشــور پــای منــار مقاومــت در چهــار راه شــهید مســعود 
بــا گذاشــتن اکلیــل  گل اظهــار داشــتند کــه راه  تمــام شــهدای افغانســتان به ویــژه شــهید مســعود، راه مبــارزه، 

آزادی و مــروت بــوده اســت.
آنــان بــا بیــان این کــه راه  شــهدا ادامــه  دارد، تاکیــد کردنــد کــه نیروهــای امنیتــی- دفاعــی در حــال حاضــر 
در ســنگر مقاومــت شــهدای افغانســتان قــرار دارنــد و بــا دشــمنان کشــور به شــکل جــدی مبــارزه می کننــد.
احمدشــاه مســعود، فرزنــد دگــروال دوســت محمــد خــان در ۱۱ ســنبله ۱۳۳۲در منطقــۀ جنگلــک والیــت 

پنجشــیر، زاده شــد.
مســعود، ســال های آغــاز کودکــی اش را در زادگاه اش در والیــت پنجشــیر ســپری کــرد و در ســن 
ــدرش،  ــۀ پ ــر وظیف ــت تغیی ــه عل ــا، ب ــد. ام ــازارک ش ــۀ ب ــب در منطق ــف اول مکت ــامل صن ــاله گی ش پنج س

ــانید. ــام رس ــه اتم ــل، ب ــد کاب ــرات و بع ــت ه ــش را در والی ــۀ آموزش های ادام
ــت نهضــت  ــمًا عضوی ــال ۱۳۵۲ رس ــل، در س ــک کاب ــی پلی تخنی ــه دانشــکده- مهندس ــا ورود ب ــان ب هم زم
ــر  ــیر در براب ــام پنجش ــتین قی ــی نخس ــال ۱۳۵۴ فرمانده ــتان س ــت و در تابس ــتان را پذیرف ــامی افغانس اس

ــه عهــده گرفــت. حکومــت وقــت را، ب
احمــد شــاه مســعود، پــس از آن، تحصیــل را تــرک کــرد و در بخش هایــی از کشــور در زمان هــای مختلــف 

بــه جهــاد در برابــر قشــون روس و طالبــان بــه نبــرد و مقاومــت پرداخــت. 
ــروه  ــا گ ــگ ب ــوروی و جن ــش ش ــوی ارت ــتان از س ــغال افغانس ــر اش ــت در براب ــال ها مقاوم ــس از س او پ
ــگار  ــه خــود را خبرن ــرد »تروریســت« ک ــۀ انتحــاری دو م ــان، در روز ۱۸ ســنبله ۱۳۸۰ در نتیجــۀ حمل طالب

ــد، شــهید شــد. ــی کــرده بودن معرف

مقاومت منار  پای  گل گذاری  مراسم 

از هفدهمین سال روز شهادت قهرمان ملی گرامی داشت شد
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ــهادت  ــال روز  ش ــنبله/هفدهمین س ــم س ــال هژده امس
قهرمــان ملــی کشــور شــهید احمدشــاه مســعود و آغــاز 
هفتــه شــهید باشــکوه تر از ســال های قبــل برگــزار 

ــد.   گردی
ــهید  ــهادت ش ــال روز ش ــال از س ــل امس ــاوت تجلی تف
ــه  ــبت ب ــهید نس ــۀ ش ــاز هفت ــعود و آغ ــاه مس احمدش

ســال های گذشــته خیلی هــا برجســته اســت.
اســتقبال و ُحرمــت بی ســابقۀ امســال، مخصوصــآ از 
ســوی جوانــان از جایــگاه، کارنامه هــا و مبــارزات 
آزادی خواهانــه و عدالت محورانــۀ شــهید احمدشــاه 
ــت  ــی افغانســتان، نشــان دهندۀ مرتب ــان مل مســعود قهرم
ــردم  ــر دشــمنان م ــارزات او در براب ــت مب ــد و حقانی بلن

ــت. ــتان اس افغانس
دیــروز اگــر پدرانــی بنابــر اختافــات حزبــی، عقیدتــی، 
ــال روز  ــه س ــبت ب ــر، نس ــل دیگ ــر دلی ــا ه ــی و ی زبان
ــهید و در کل  ــۀ ش ــور، هفت ــی کش ــان مل ــهادت قهرم ش
ــیت برانگیز  ــگاهِ حساس ــتان ن ــن افغانس ــگاه مجاهدی جای
ــان  ــدان ش ــا، فرزن ــروز ام ــتند؛ ام ــه داش و غیرمنصفان
ــرور اوراق  ــا م ــه ب ــی ک ــات دقیق ــناخت و معلوم ــا ش ب
ــۀ  ــارزات حق طلبان ــخصیت و مب ــه ش ــع ب ــخ، راج تاری
قهرمــان ملــی پیــدا کرده انــد، نــگاه شــان کامــا عــوض 
ــات  ــمندی در صفح ــب ارزش ــتن مطال ــا نوش ــده و ب ش
اجتماعــی و بــا شــرکت در اجتماعــات تجلیــل از 
ســال روز شــهادت او و آغــاز هفتــۀ شــهید بــه صابــت 
ــر نشــان  گر  ــن ام ــد؛ ای ــاد کرده ان ــام ی و نیکــی هرچه تم
ــاه  ــهید احمدش ــارزات ش ــت مب ــت و حقانی اوج معنوی

ــد.  ــتان می باش ــخ افغانس ــعود در تاری مس
ــه از ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور  همین گون
توســط مهاجــران افغانســتان مقیــِم فرانســه، انگلســتان و 
ــته   ــکوهمند و شایس ــز به صــورت ش ــایر کشــورها نی س

ــود. ــده و می ش ــود ش یادب
معمــوال کشــورهایی که بــه مرحلــۀ درخشــان ملت شــدن 
ــی خــود  ــات درون ــع اختاف ــه رف ــق ب رســیده اند و موف
یک پارچه گــی  و  وحــدت  امــروزه  و  گردیده انــد 
را بــه واقعیــت معنــی تمثیــل و تجربــه می کننــد، 
ــود  ــور خ ــی کش ــترکات ملی-تاریخ ــدای کار از مش ابت
ــم  ــد علی رغ ــعی کرده   ان ــواره س ــته اند و هم ــدد جس م
ــترک،  ــگ مش ــون فرهن ــات چ ــایر امکان ــتفاده از س اس
ــان  ــخ و پرچــم مشــترک، از قهرمان ــان مشــترک، تاری زب
ــی آن  ــاد مل ــوی نم ــاظ معن ــه لح ــه ب ــان ک ــترک ش مش
کشــورها بوده انــد نیــز ســود ببرنــد و در تحقــق آرمــان 
ــه و  ــور از اندیش ــد و همین ط ــک بگیرن ــدن کم ملت ش
ــان مشــترک شــان  ــه قهرمان تفکــرات و راه و رســمی ک
در پیــش گرفته انــد و آن ســبب گردیــده تــا در صفحــۀ 
ــه نحــوی ســود  ــه حــک شــوند، هــم ب ــخ، جاودان تاری

برده انــد.
ــز فرصــت خــوب و  ــی نی ــرای حکومــت وحــدت مل ب
ــی،  ــت مل ــه محبوبی ــی ک ــا از امکانات ــت ت ــبی اس مناس
نــام پرمعنویتــی کــه شــهید  شــخصیت مردمــی و 
احمدشــاه مســعود از خــود به جــا گذاشــته اســت، 
ــی  ــمتی، زبان ــات س ــع احتاف ــدن و رف ــر ملت ش در ام
ــتفاده  ــری، اس ــدت سراس ــه وح ــیدن ب ــی و رس و مذهب

ــد.  نمای
ــارزات  ــارم از مب ــدی، ســه  - چه ــچ شــک و تردی بی هی
قهرمــان ملــی کشــور برمحور رســیدن بــه مرحلــۀ واقعی 
ــدرت و  ــۀ ق ــیم عادالن ــات، تقس ــم ثب ــدن، تحکی ملت ش
وحــدت ملــی بــوده اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه اولیــن 
ــی را، آزادی افغانســتان و  ــان مل ــان قهرم ــن آرم و آخری
ــی  ــآ یک پارچه گ ــی و نهایت ــت مل ــه حکوم ــیدن ب رس
ــت  ــی بیرون رف ــی داد. او هیچ گاه ــکیل م ــش تش مردم
ــد؛  ــب نمی دی ــگ مناس ــران، از راه جن ــور را از بح کش
ــداف  ــا و اه ــق آرمان ه ــرای تحق ــه ب ــدازه ک ــان ان به هم
ــای  ــود، راه ه ــلحانه نم ــارزۀ مس ــق اش مب ــی  و برح مل
صلــح و گفت وگــو را نیــز بــه تجربــه گرفــت و در ایــن 
ــان  ــردن ج ــهادت و قربانی ک ــی ش ــرحد قبول ــا س راه ت

ــه پیــش رفــت. خــود ب

محبـوبیت قهـرمان ملـی
 و فـرصِت ملـت شـدن

ــان  ــه قهرم ــت ک ــال اس ــت هفده س ــروز درس ام
ملــی کشــور مــا شــهید احمدشــاه مســعود دیگــر 
درمیــان مــا نیســت. او هفده ســال پیــش در یــک 
حملــۀ تروریســتی جــان بــه جان آفریــن تســلیم 
کــرد. می گوینــد مــرگ قهرمانــان بــا مــرگ 
ــان  ــه از جه ــرق دارد. او آن گون ــادی ف ــراد ع اف
ــرگ  ــت. م ــه در آن زیس ــه ک ــت، همان گون رف
او ادامــۀ زنده گــی اش بــود. او شــاید بــرای 
خــود چنیــن مرگــی را تصــور می کــرد. مرگــی 
ــرای آرمان هــای کــه تمــام عمــر در راه آن هــا  ب
مبــارزه کــرده بــود و یــک لحظــه هــم در مــورد 
حقانیــت آن هــا برایــش تردیــد به وجــود نیامــد. 
ــی  ــا نیســت ول ــان م ــه در می ــا آن ک ــروز ب او ام
مــا چنیــن احساســی نداریــم کــه قهرمــان ملــی 
ــا  ــان م ــان در می ــد. او هم چن ــا نباش ــان م در می
ــادی  ــل زی ــده اســت. دالی نفــس می کشــد و زن
بــرای چنیــن زنده بودنــی وجــود دارد. امــا 
مهم تریــن ایــن دالیــل کارنامــه و زنده گــی 
ــی  ــان قهرمان ــی واقعــا چون ــان مل اوســت. قهرم
زیســت و چونــان قهرمانــی ایــن جهــان را تــرک 
انســان  یــک  زنده گــی  او  زنده گــی  گفــت. 
اصیــل بــود. مصطفــی ملکیــان در یک ســخنرانی 
ــل  ــورد انســان اصی ــی در م مفصــل بحــث جالب
ــان  ــر انس ــمند معاص ــن اندیش ــر ای ــه نظ دارد. ب
اصیــل کســی اســت کــه می توانــد میــان« 
عقانیــت » و » معنویــت« بــدون آن کــه یکــی را 
ــوازن  ــی اش ت ــازد، در زنده گ ــری س ــدای دیگ ف
ــمند،  ــن اندیش ــۀ ای ــه گفت ــی آورد. ب ــود م به وج
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــل زمان ــی اصی زنده گ
فــرد بتوانــد هــم در بعــد عقانــی و هــم در بعــد 
معنــوی هماهنگــی به وجــود آورد. شــاخصه های 
ــود  ــد از: به خ ــل عبارت ان ــی اصی ــی زنده گ اصل
ــا خــود  ــه  هیچ کــس دیگــر، ب ــه ب ــودن ن وفادارب

صداقت داشــتن نــه بــا هیچ کــس دیگــر، بــا 
ــر.  ــس دیگ ــا هیچ ک ــه ب ــودن ن ــود یک رنگ ب خ
ــه در آن  ــی ک ــی زنده گی  ی ــل یعن ــی اصی زنده گ
انســان تنهــا به خــودش وفادار اســت، و مســاوی 
اســت بــا »در التــزام خــود حرکت کــردن« و »در 
ــرگاه  ــن ه ــر ای ــتن«، و بناب ــود زیس ــت خ معی
ــر  ــه دیگ ــاداری ب ــدای وف ــود ف ــاداری به خ وف
یــا دیگرانــی شــود، زنده گــی مــن عاریتــی 
ــه؟  ــی چ ــود یعن ــاداری به خ ــود. وف ــد ب خواه
ــر  ــط ب ــود، فق ــاداری به خ ــر وف ــای واضح ت معن
ــود  ــم خ ــردن و فه ــود عمل ک ــم خ ــاس فه اس
ــراردادن  ــی ق ــای عمل ــای تصمیم گیری ه را مبن
ــاس  ــر اس ــط ب ــه فق ــس ک ــس هرک ــت. پ اس
تصمیم گیــری  زنده گــی اش  در  خــود  فهــم 
کنــد، فهــم خــود را تعطیــل نکــرده و زنده گــی 
ــل  ــم خــود را تعطی ــت فه ــل دارد. چــه وق اصی
مــا  زنده گــی  اســاس  کــه  آن گاه  می کنیــم؟ 
ــد،  ــوده، تعبّ ــنت های نیازم ــود: س ــا می ش این ه
ــا جماعــت،  ــد افــکار عمومــی، هم رنگــی ب تقلی
کســب محبوبیــت به هــر قیمتــی، کســب رضــای 
ــل  ــی اصی ــانی زنده گ ــن کس ــردم و… بنابرای م
ــی  ــاور نیازموده ی ــچ ب ــع هی ــه در واق ــد ک دارن
تقلیــد نمی کننــد،  مبنــا قــرار نمی دهنــد،  را 
جماعــت  بــا  هم رنگــی  نمی ورزنــد،  تعبــد 
ندارنــد، افــکار عمومــی در آن هــا مؤثــر نیســت 
ــت شــان را  ــه محبوبی ــن نیســتند ک ــی ای و در پ
به هرقیمتــی حفــظ کننــد؛ بلکــه می گوینــد: 
مــن برمبنــای آن چــه خــود فهــم می کنــم، عمــل 
ــم  ــای فه ــن »برمبن ــا ای ــر ب ــال اگ ــم. ح می کن
ــه  ــد، ک ــظ ش ــم حف ــردن« محبوبیت ــود عمل ک خ
شــد و اگــر نشــد، هیــچ مهــم نیســت. یعنــی مــن 
ــما  ــم در دل ش ــی نمی خواه ــع به هرقیمت در واق
جــا بــاز کنــم مــن می خواهــم در دل خــود جــا 

ــدم  ــودم ب ــودم از خ ــم خ ــم؛ می خواه ــاز کن ب
ــد؛  ــان نیای ــن بدت ــما از م ــه ش ــه این ک ــد، ن نیای
چــرا کــه خوشــایند خــودم بــر خوشــایند شــما 
ــی  ــع یعن ــل در واق ــی اصی ــدم دارد و زنده گ تق
همیــن. یعنــی زنده گی  یــی کــه در آن، مــن 
ــا  ــم ی ــاز کن به خاطــر این کــه در دل شــما جــا ب
ــت آورم،  ــما را به دس ــای ش ــه رض ــرای این ک ب
ــت  ــات دس ــودم از واقعی ــتنباط خ ــم و اس از فه
ــدارم. پــس تبعیــت از قواعــد و هنجارهــای  برن
اجتماعــی تنهــا زمانــی قابــل دفــاع منطقــی 
ــوف  ــا وق ــت آن ه ــه حقانی ــه خــودم ب اســت ک
داشــته باشــم؛ وگرنــه تبعیــت از آن هــا مســاوی 
ندانســته های  و  عمومــی  جهــل  از  تبعیــت 
ــه  ــط ب ــل فق ــان اصی ــود. انس ــد ب ــه خواه هم
یافته هــای خــود اعتنــا می کنــد و از چیــزی 
تبعیــت می کنــد کــه بــا مجمــوع نیروهــای 
ــد؛ و از  ــه باش ــوح یافت ــودش به وض ــی خ ادراک
ایــن لحــاظ انســان اصیــل و معنــوی هیــچ وقــت 
براســاس حــدس و امثــال آن ســخن نمی گویــد. 
ویژه گی هــای  از  یکــی  می گویــد:  هایدگــر 
انســان های عاریتــی ایــن اســت کــه چــون 
ــه  ــدارد، هم ــه ن ــا ریش ــزی در آن ه ــچ چی هی
ــت.  ــان اس ــدس و گم ــاس ح ــر اس ــان ب چیزش
بنابرایــن اگــر دنبــال ایــن هســتید کــه رضایــت 
ــد، قیمــت اش آن اســت  مــردم را به دســت آوری
کــه از خودتــان بدتــان خواهــد آمــد. عــاوه بــر 
ایــن، بــا آن رضایــت همــه  مــردم هــم به دســت 
نظــر  هرکســی  به هرحــال  چــون  نمی آیــد، 
خاصــی دارد کــه بــا دیگــری متفــاوت اســت و 
ــد، او را  ــا را خــوش می آی ــاری کــه م طبعــًا رفت
ــه  ــد ک ــر برس ــه نظ ــاید ب ــد. ش ــوش می آی ناخ
ــل زنده گــی  ــی کــه در مقاب اگــر زنده گــی عاریت
معنــوی و اصیــل قــرار دارد، قبــول کــردن 
ــی  ــًا زنده گ ــس حتم ــت، پ ــران اس ــوال دیگ اق
ــوال  ــه اق ــردن هم ــای ردک ــه معن ــد ب ــل بای اصی
ــل  ــی اصی ــت.  زنده گ ــور نیس ــا این ط ــد؛ ام باش
وقتــی بــه  دســت می آیــد کــه تابــع دلیــل 
وگرنــه  باشــیم؛  برگــرد  بی بــرو  قانع کننــده 
پیــرو صــرف قــول دیگران بــودن نــه دلیــل 
ــت  ــر صح ــل ب ــه دلی ــت و ن ــان آن اس ــر بط ب
و حقانیــت آن. بدیــن ترتیــب، آن چــه زنده گــی 
را اصیــل می کنــد عبــارت اســت از: طــرف 
ابناء الدلیل بــودن،  مراعات کــردن،  را  دلیــل 
طــرف برهــان را دیــدن و رعایــت و پاسداشــت 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــردن. به همی ــان را ک بره
ــان  ــد بره ــی می توانن ــه چیزهای ــم چ ــد ببینی بای
ــد.  ــی نمی توانن ــه چیزهای ــد و چ ــاب آین به حس
وظیفــۀ اخاقــی مــا ایجــاب می کنــد یــک 
ــی  ــّدی از چیزهای ــناختی ج ــناخت معرفت ش ش
ــد،  ــا ندارن ــد ی ــودن را دارن ــت دلیل ب ــه قابلی ک
ــف  ــن تعاری ــه ای ــه ب ــا توج ــم. ب ــل کنی حاص
ــی کشــور غــور  ــان مل ــی در زنده گــی قهرم وقت
می کنیــم، می بینیــم کــه او زنده گــی اصیــل 
و  عقایــد  کــه  زنده گی یــی  اســت.  داشــته 
اصــول آن را خــودش محــک زده و ســنجیده 
ــوده  ــی ناآزم ــقراط زنده گ ــول س ــه ق ــت. ب اس
ارزش زیســتن را نــدارد. انســان های عــادی 
در پــی محــک زدن زنده گــی شــان نیســتند 
را  انســان های اصیــل زنده گــی شــان  ولــی 
محــک می زننــد. از چنیــن زنده گــی اســت 
کــه بــه نتایــج ذیــل می تــوان رســید: آزاده گــی، 
ــی  ــود زنده گ ــرای بهب ــاش ب ــق، شــور و ت تعم
دیگــران، انســان دوســتی، مبراشــدن از تعلقــات 
دنیــوی، مبراشــدن از تعلقــات نــژادی و زبانــی، 
ــه  ــی ب ــکیبایی. وقت ــدارا و ش ــب، م ــدم تعص ع
ــم  ــگاه می کنی ــور ن ــی کش ــان مل ــی قهرم زنده گ
ایــن ویژه گی هــا را در سراســر زنده گــی اش 
می تــوان دیــد. او هرگــز در زنده گــی اش دچــار 
ــز در  ــد. او هرگ ــری نش ــوب فک ــزل و آش تزل
مــورد انتخــاب راه اش در زنده گــی تردیــد نشــان 
نــداد. چــرا؟ چــون همــه این هــا را خــودش بــر 
مبنــای تامــل و تعمــق دریافتــه بــود و به همیــن 
دلیــل بــه اصــول و برنامه هایــش اعتقــاد داشــت.
یادداشــت: بخش هایــی از ایــن نوشــته مبتنــی بــر 
ــان از اســاس گذاران  ــی ملکی آرای اســتاد مصطف

پــروژۀ عقانیــت و معنویــت اســت.

احمد عمران

و معنـویت  عقـالنیت 
ACKUدر قهـرمان ملـی
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اولیـن برنامۀ هفتۀ شـهید و هفدهمین سـال روز 
شـهادت قهرمان ملی کشـور، تحت عنوان »روز 
قهرمان ملی« شـام شـانزدهم سـنبله در ریاسـت 

اجرایی تجلیل  شـد. 
در ایـن برنامـه  از ۴۰سـفارت خانه و نماینده گی 
کشـورهای جهان مقیم کابل ۵۴ سـفیر، دیپلمات 
و وابسـته های نظامـی کشـورها حضـور یافتند؛ 
جمعی از شـخصیت های سیاسـی، وزرای کابینه 
و نماینده گان پارلمان نیز شـرکت نمـوده بودند. 
احمدولـی مسـعود به نماینده گـی از بنیاد شـهید 
شـهداء،  بـرروح  دعـا  بـا  مسـعود  احمدشـاه 
ضمـن خوش آمدیـد بـه مهمانان گفـت: افتخار 
بخشـیدید کـه در ضیافـت »روز قهرمـان ملـی« 
و شـهدای افغانسـتان کـه قهرمانـان معرکه های 
نبـرد در مقابـل دو تجاوز بزرگ قرن می باشـند، 

آوردید.  تشـریف 
مسـعود  احمدشـاه  کـه  افـزود  مسـعود  اقـای 
قهرمـان ملـی افغانسـتان ۳۰سـال تمـام عمـر 
۴۸سـال خـود را در مبـارزات آزادی خواهانـه 
میـان دو قـرن ۲۰ و ۲۱ سـپری نمود و ۲۳ سـال 
ایـن مـدت را بـدون وقفـه در مبارزۀ مسـلحانه 

برضـد تجـاوز سـرخ و سـیاه گذرانیـد.
در  را  مسـعود  رهبـری  آن چـه  کـه  گفـت  او 
مقابـل تروریسـم تثبیت نمـود، دشمن شناسـی، 
قـادر  را  وی  کـه  بـود  تعهـد  و  برنامه ریـزی 
سـاخت تـا اقـوام و احـزاب مختلـف را زیـر 

پرچـم مقاومـت ملـی بـه وفـاق برسـاند. 
او گفت شـهید مسـعود در اولین و آخرین سفر 
خـود بـه اروپـا، جهـان را از خطـر تروریسـم 
هشـدار داد و گفـت مـا می توانیـم تروریسـم را 
شکسـت دهیم، نیاز به عسـکر و حتـی امکانات 
نداریـم، امـا بـه قضـاوت منصفانـۀ جهـان نیاز 
داریـم کـه میـان حـق و باطل فـرق قایل شـود 
و از داعیـۀ برحـق مـردم ما در مقابل تروریسـم 

جهانـی حمایـت نمایند. 
هم چنـان، داکتـر عبداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی 

حکومـت وحـدت ملـی در ایـن مراسـم گفت: 
به معنـای  ملـی،  قهرمـان  شـهادت  از  یادبـود 
گرامی داشـت از همۀ شـهدا و قربانیـان مبارزات 
آزادی خواهانـۀ مـردم افغانسـتان در طـول تاریخ 

به ویـژه در چهل سـال پسـین می باشـد.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل از رشـادت  و قهرمانـی 
شـهید مسـعود در نبـرد با تروریسـم یـاد کرد و 
گفـت کـه قهرمـان ملـی در سـفرش به فرانسـه 
در پاسـخ به پرسـش خبرنـگاری گفـت که اگر 
دنیـا مردم افغانسـتان را در مبارزه با تروریسـم و 
برقـراری صلـح کمـک نکنـد، دیر نخواهـد بود 
کـه تروریسـم دامـن همۀ کشـورهای جهـان را 

گرفت.  خواهـد 
رییـس اجرایـی گفت که قهرمان ملی با وسـعت 
دیـد و درک بـاال، سـال ها پیش خطر تروریسـم 

را بـه جامعۀ جهانی تشـخیص داده بود. 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل بـا اشـاره بـه سـفر وزیر 
دفـاع و لـوی درسـتیز امریـکا به کابـل گفت که 
چندسـال قبـل جنـرال جیـم متیـس وزیـر دفاع 
کنونـی امریـکا در سـفر بـه پنجشـیر و حضـور 
در آرامـگاه آمـر صاحـب، گفـت: »اگـر مـا بـه 
حرف هـای ایـن مـرد بـزرگ گـوش می دادیـم، 

مشـکات کنونـی را نمی داشـتیم«.
رییـس اجرایـی بـا بیـان این کـه روش، رفتـار و 
عمـل »آمر صاحب« درسـی برای همـۀ جهانیان 
اسـت، تاکیـد کـرد کـه قهرمـان ملـی فراتـر از 
منطقـه، قـوم و والیـت فکـر می کـرد و به همین 
دلیـل، سـزاوار تحسـین و قدردانـی در سـطح 

بـزرگ ملی اسـت. 
در عین حال صاح الدین ربانی در این نشسـت 
گفـت: امروز در حالی برای بزرگداشـت از هفتۀ 
شـهید گرد هم آمده ایـم که خانواده هـای زیادی 
بـه دلیـل ازدسـت دادن عزیـزان شـان در نتیجـۀ 
حمات تروریسـتی اخیر ماتم داراند، و سلسـلۀ 

قربانی شـدن مردم مـا، هم چنان ادامـه دارد.
او گفـت کـه همیـن دوشـب قبـل، در غـرب 

ورزشـی  باشـگاه  یـک  کابـل،  شـهر 
هـدف حملـۀ تروریسـتی قـرار گرفت 
و سـاعتی بعـد، در همان محـل حادثه، 
تروریسـت ها، مـردم و رضاکارانـی را 
کـه بـرای نجـات زخمی هـای حادثـه 
و خبرنگارانـی را کـه بـرای پوشـش 
خبـری آمـده بودنـد، مورد حملـه قرار 

دادنـد. ایـن داسـتاِن همـه روزۀ مـردم مـا طـی 
چهاردهـۀ اخیـر بـوده اسـت.

بـه گفتـۀ او، هفتۀ شـهید، تنها به خاطـر یادبود از 
رهبـران و قهرمانـان جنـگ رهایی بخـش برضد 
کمونیـزم و تروریـزم از جملـه رهبر جـهــاد و 
مـقــاومت و شـهیـد صـلـح، استاد برهان الدین 

ربانـی و قهرمـان ملی کشـور شـهید احمدشـاه 
مسـعود نیسـت، بلکـه ایـن مناسـبت، بهانه یـی 
بـرای گرامی داشـت از همۀ قهرمانـان و قربانیان 
چهاردهـه جنـگ تحمیلـی در کشـور اسـت و 
به همیـن دلیـل ایـن هفته، به نـام هفتۀ شـهید یاد 

می شـود.

قهرمان ملی کشـور هفده سـال قبل در شـرایطی 
بـه شـهادت رسـید کـه مـردم بـا وجـود کمبود 
و  اقتصـادی  مشـکات  و  جنگـی  امکانـات 
معیشـتی، امیـد زیـادی بـرای پیـروزی در برابـر 

تروریـزم داشـتند. 

بادغیس
از هفتـۀ شـهید و هفدهمیـن سـال روز شـهادت قهرمـان ملی 
کشـور شهید احمدشـاه مسـعود در تاالر مقام والیت بادغیس 

شد.  گرامی داشـت 
در ایــن محفــل فیــض محمــد میــرزازاده معاون و سرپرســت 
والیــت بادغیــس، مســووالن ملکــی  و نظامــی، زنــان، 
محاســن ســفیدان، مجاهــدان و بازمانــده گان شــهدا اشــتراک 

ــد. کــرده بودن
فیــض محمــد میــرزازاده معــاون و سرپرســت والیــت 
ــن  ــهید و هفدهمی ــۀ ش ــلیت از هفت ــراز تس ــا اب ــس ب بادغی
ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور، قهرمان ملی کشــور 
ــده، گفــت: آمرصاحــب  ــخ افغانســتان خوان را اســطورۀ تاری
شــهید متعلــق بــه یــک قــوم و یــک ملت نیســت، رشــادت و 
زحمــات مســعود شــهید، به خاطــر تامیــن عدالــت سیاســی و 

اجتماعــی، در بیــن اقــوام کشــور بــوده اســت.
ــر  ــا در ام ــت ت ــس خواس ــردم بادغی ــرزازاده از م ــای می آق
ــت  ــن امنی ــمت تامی ــژه در قس ــازی به وی ــازی ونوس بازس
ــوده باشــند.   ــی هــم کار ب ــا حکومــت محل چــون همیشــه ب
ــود. ــی نم ــردم تلق ــت م ــون حمای ــی را مدی ــام کنون وی نظ

غور
مســووالن در والیــت غــور، از هفدهمیــن ســال روز شــهادت 
قهرمــان ملــی کشــور، احمدشــاه مســعود بزرگداشــت کردند. 
ــاه  ــهید احمدش ــاد »ش ــوول بنی ــد، مس ــی هدفمن ــام ربان غ
ــم،  ــن مراس ــه »در ای ــه ک ــور گفت ــت غ ــعود« در والی مس
ــعود،  ــاه مس ــه احمدش ــود ک ــن ب ــر ای ــد ب ــترین تاکی بیش
به عنــوان چریکــی دالور و فرماند ه یــی توانــا و هوشــیار، 
بایــد همــواره مــورد ارج گــزاری و گرامی داشــت قــرار 

ــرد.« بگی
ــترداد  ــال روز اس ــه س ــا ب ــۀ م ــه هم ــا این ک ــۀ او،  ب ــه گفت ب
ــی  ــم، ول ــرام داری ــد احت ــتان، روز ۲۸ اس ــتقال افغانس اس
ــان ملــی  ــه روز قهرم ــر ب ــن روز، کم ت ــه ای ــت نســبت ب دول

ارج و احتــرام می گــذارد.
ــی از  ــت ناش ــت دول ــن سیاس ــه ای ــد ک ــرح می کن او مط
برنامه هــا و طرح هــای ضــد جهــادی اســت کــه بایــد 
هوشــیاری بــه خــرج داد تــا ایــن روش کنــار گذاشــته شــود.

ــه،  ــر شــهید و فرزان ــان خاطرنشــان ســاخت رهب وی هم چن
اســتاد برهان الدیــن ربانــی از کســانی بــود کــه در راه آزادی و 
ارزش هــای دینــی افغانســتان تاش هــای زیــادی انجــام داد 

و به همیــن خاطــر مــورد تجلیــل و قدردانــی قــرار گرفــت.

هرات
ــی  ــان مل ــهادت قهرم ــال روز ش ــن س ــان از هفدهمی هم چن
ــت  ــرات گرامی داش ــت ه ــهید در والی ــۀ ش ــور و هفت کش

شــد.
امیــر اســماعیل خان عضــو شــورای رهبــری جمعیــت 
ــش  ــه در همای ــرژی و آب ک ــین ان ــر پیش ــامی و وزی اس
بزرگداشــت از هفتــۀ شــهید و هفدهمیــن ســال روز شــهادت 
قهرمــان ملــی کشــور در هــرات ســخنرانی داشــت، می گوید 
کــه مــردم دیگــر از دموکراســی مرگ بــار خســته شــده اند و 
بایــد بــرای ۳ تــا ۵ســال یــک حکومــت نظامــی دیکتاتــوری 

تشــکیل شــود.
ایــن رهبــر جهــادی گفــت: وضعیــت فعلــی در کشــور برای 
ــد،  ــداد می کن ــر بی ــت؛ فق ــول نیس ــل قب ــا قاب ــدام  م هیچ ک
اعتیــاد به حــدی رســیده کــه امــروز در کنــار جاده هــا ده هــا 
ــا را  ــی خانواده ه ــاد زنده گ ــاده اســت. اعتی ــا افت ــن م هم وط

فلــج ســاخته و آمــار آن هــرروز باالتــر مــی رود.
از ســخت ترین  مــردم  ایــن  اســماعیل خان،  بــاور  بــه 
جنگ هــا نترســیدند؛ امــا امــروز یــا از فقــر می میرنــد یــا در 

ــوند. ــته می ش ــی کش ناامن
ــا  ــروز در هیچ ج ــرد:  ام ــح ک ــادی تصری ــدۀ جه ــن فرمان ای
ــیم، اردو و  ــل باش ــال راه ح ــه دنب ــد ب ــم، بای ــت نداری امنی
ــن  ــورد و ممک ــد خ ــت خواهن ــه بن بس ــس روزی ب پولی
اســت دیگــر تــوان مقابلــه نداشــته باشــند. تــا کــی بایــد ایــن 

ــم؟ ــل کنی ــت را تحم وضعی
ــه  ــت ک ــم گف ــش رو ه ــی پی ــات پارلمان ــارۀ انتخاب او درب
انتخابــات پیــش رو هزاردرصــد مملــو از تقلــب خواهــد بود.
ــار  ــن این ب ــرد: حــرف م ــح ک ــرات، تصری ــی پیشــین ه وال
شــعار نیســت و حکومتــی را کــه بیش تــر بــرای مــا مصیبــت 
ــد  ــات را معطــل کنن ــا انتخاب ــم. ی ــول نداری ــد قب ایجــاد کن
ــا  ــد و ی ــزار کنن ــات برگ ــک انتخاب ــا سیســتم بایومتری ــا ب ی

حکومــت موقــت ایجــاد شــود.

ایــن درحالی ســت کــه از هفتــۀ شــهید و هفدهمین ســال روز 
ــای  ــی از والیت ه ــور، در برخ ــی کش ــان مل ــهات قهرم ش
کشــور و کشــورهای بیرونــی مثــل فرانســه، دنمــارک، آلمــان 

ــت. ــده اس ــل آم ــت به عم ــتان و ...، گرامی داش انگلس

در روز قهرمان ملی مطرح  شد: 

یسم  ترور خطر  مسعود  شهید 
بود کرده  درک  ا  ر نی  جها

گرامی داشت از هفدهمین سال روز شهادت 
قهرمان ملی و هفتۀ شهید در برخی از والیت ها
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انسـان، هرگاهی کـه در پهنـۀ روزگار تصمیـِم حرکـت 
به سـوی موفقیـت  برزمـان، تاریـخ و جامعـه اش را در 
سـر اتخـاذ می نمایـد و زمانی کـه ارادهـۀ ظاهرشـدن به 
حـوزۀ سیاسـت و یـا اجتمـاِع علمـی را دارد،  باید پیش 
از آن بفهمـد ماهیـت تاریـخ زمانه اش)یکـی از مهمـات 
زنده گـی او( چیسـت و چه گونـه بـوده اسـت، فرهنـگ 
و سیاسـت جـاری آن بـه چـه رنـگ و رمقـی جریـان 

است. داشـته 
آیا تاریخ باشـکوهی داشـته اسـت؟ و یا تاریخی داشـته 
کـه خالـی از اهمیت های مدنـی و فرهنگی بوده اسـت؟ 
آیـا کسـی و یـا جریانـی در مقطه یـی از زمـان بـه تاریخ 
و ارزش هـای تاریخـیـ  فرهنگـیـ  اجتماعی او آسـیب 
تاریخـی  آسیب شناسـی  چه قـدر  اسـت؟  نمـوده  وارد 
داشـته؟ آیـا تاریـخ اش بـه چـه میـزان بـر سـاز و کار 
اجتمـاع و جامعـۀ کنونـی اش نقش و نما داشـته اسـت؟

چـه چیـزی در  برشـی از زمـان سـبب برهـم خـوردن 
جریـان سـیال تاریـخ شـکوهمندش شـده و نیـز اگر آن 
بن بسـت تا اکنـون وجود دارد، چیسـت؟ آیا این انسـاِن 
هدف منـد، نـگاه عمیقی و هضـم درسـتی از قصۀ تاریخ 
اساسـی ترین  پرسـش ها  ایـن  اسـت؟  داشـته  خویـش 
مسـایلی اند کـه یـک شـخص باورمنـد بـه عمـق منیـت 
چه گونـه  امـر  در  خویـش  نقـش  اهمیـت  و  خـود 
هدایت نمـودن کاروان تاریـخ زمانـش، بایـد حـل  کـرده 
و ظرفیت هـای  توانایی هـای خویـش  مطابـق  آن،  از  و 
عصـری کـه درآن زیسـت می نمایـد، هم چـون گذاره یی 
بـه کار گیـرد و  بااصالـت و ماهیـت شـخصیت خـود 

محلـول نمـوده و از آن اسـتفادۀ اعظمـی بکنـد. 
کسـی که از جریـان حرکـت نوسـانی و پاندولـی تاریـخ 
مسـووالنه یی  و  ژرق  ادراک  خـود  معاصـر  و  گذشـته 
نداشـته باشـد و ندانـد آبـی را کـه در روح و روان او، 
در مفاهیـم ابعـاد جامعـه و شـخصیت اش حـل و هضم 
گردیده، از کدام چشـمِه خروشـان و زّرین آمده اسـت؛ 
پـس بایـد در مـورد ایـن شـخص و این گونـه جامعـه 
افسـوس خـورد و در زمـان و مقاطـع عمـل، امیدی هم 

بـر هم چـو اشـخاصی و جامعه یـی نداشـت.
نـگاه مارکـس در خصـوص تاریـخ، بـا توجـه بـه نقش 
او در قـرن پردغدغـه و سرنوشت سـاز نیمـۀ دوم نوزده، 
نـگاه رندانه یی اسـت. او می گوید: »اگر انسـان در جسـم 
خـود فانـی اسـت، در عمل تاریخـی خود باقی اسـت«. 
بایـد بـا تاییـد سـخن مارکس نوشـت که تاریـخ چیزی 
انسـان های  چشـم گیر  اعمـال  مجموعـه  جـز  نیسـت 
نابرابری هـا.  برابـر  برابـر اجتمـاع و گاه در  بـزرگ در 
تاریـخ گذشـتۀ انسـان، معـرف و کلیـد رمـز زمـان حال 
اوسـت. بـه قـول سـروش: »تاریـخ، علـِم شـدِن انسـان 
اسـت،«. شـناخت تاریـخ انسـان یعنـی شـناخت رونـد 
تکامل انسـان و شـدن انسـان اسـت. بنابر این، کسـی که 
تاریـخ خـود را می دانـد دانـش و آگهـی او کامل اسـت 
و کسـی که علـم مکمـل داشـته باشـد شـخصیت او در 

جامعـه مفیـد و پرستیدنی سـت. 
تـا آن جـا کـه مـن می دانـم هیـچ مـرد بزرگی نسـبت به 
تاریـخ خـود و عمل کـرد تیم هـا و گروه هـای دخیـل در 
یـک قضیـۀ حـاد در عمـق قـرون و اعصـار،  بی خبـر 
آن  مـورد  در  کـه  بسـا  چـه  و  نمی مانـد  بی نظـر  و 

نیـز خواهـد گرفـت.  تصمیم هایـی 
راسـتین،  و  متعهـد  انسـاِن  یـک  بـرای  تاریخـی  درد 
دردی سـت کـه تـا لحظـۀ مـرگ مـداوا نمی شـود؛ مگر 
بدیـِل آن را چـه در حـوزۀ سیاسـت، فرهنـگ  این کـه 
و... در مقطـه اجـرا، بپـردازد؛ امـا بـا عملـی قهرمانانه و  
به عبـارۀ  روشـمندانه.  مـداوای  و  مردانـه  بدیل پـردازی 
دیگـر بر کسـی که از مطالعـه جریان های گذشـتۀ تاریخ 
خویـش حالـت دردناکـی مسـتولی می شـود و آن چه را 
کـه از کنـدوکاِو تاریخـی خـود برمی تابـد زخـم و دریغ 
و افسـوس باشـد؛ الجـرم، تصمیم آیندۀ او و بخشـی از 
کارکـرد بـزرگ فردایـش ترمیم این زخـم و خا خواهد 
بـود و انسـاِن جوان مـرد از راه بلند انسـانیت و مردمیت 
وارد قضیـه خواهـد شـد و به طـور اخـص  بـا اعمـال 
ایـن  و  آفریـد  خواهـد  معجـزه  دلیرانـه  و  خردمندانـه 
خـای تاریخـی را بـا کارنامه هـای رنگیـِن خـود صیقل 
بانـی از ارزش هـا نماینده گـی  خواهـد داد و در مقـام 

کرد. خواهـد 
بـدون شـک برحسـب گفتۀ ولتـر کـه »تاریـخ، خالی از 
جنایـات و تیره بختی هـای بشـر نیسـت« اما ایـن وجهی 
از سـویۀ ناخـودآگاه و نفرین شـدۀ بشـر اسـت. نگـرش 
می کنـد.  تاکیـد  آن  بـه  ولتـر  کـه  نیسـت  مـن چیـزی 
مـن از تاریـخ انسـانیت بشـر و آن اعمـال انسـانی بشـر 
قدیـم و میانـه و جدیـد بحـث می کنـم، مـن از تاریـخ 
بـه  آنـان  فعالیت هـای  کـه  می گویـم  سـخن  مردانـی 
منظـور شگوفاسـاختن دنیـای انسـانی چیـره و پُررنـگ 
بـوده، نـه بـرای تیره بختی انسـان. بـه انضمام ایـن، باید 
توجـه داشـت کـه تاریـخ بشـر بـا تاریـخ انسـان فـرق 
می آیـد  به میـان  بشـر صحبـت  تاریـخ  از  وقتـی  دارد. 
تمـام اعمـال زشـت و زیبـای بشـر در برابر چشـم های 
باریک بیـِن مـا منقـش می شـوند امـا زمانی کـه از تاریـخ 
انسـان تعریـف به میـان می آیـد جـز بـا کارکـرد نیـک 
آدم هـای بـزرگ و اصالت منـد، با چیز دیگـری رودر رو 
نیسـتیم. به گفتـۀ فرهنگ هـا، بشـر به جـای اسـم بـه کار 
مـی رود و انسـان به جـای صفـت، وقتی می گویند بشـر، 
بیشـتر به وجـودش توجـه دارنـد مثـل این کـه می گویند 
درخـت، گیـاه و ...؛ امـا وقتـی می گویند انسـان، هدفش 
بـه آن معنـا نیسـت، بلکـه هویـت اخاقـی و ماهیت او 
اسـت. بنابر این، من از تاریخ انسـانیت سـخن می گویم 

و نـه از کارنامه هـای چنگیزهـا و ِخمرهـای سـرخ.
منظـور مـن در این جـا سـخن کوتاهـی در بـاب وجهی 
از وجـوه شـخصیت مسـعود اسـت. تاریـخ کشـور مـن 
مملـو از فـراز و فرودهـا و نوسـان های مثبـت و منفـی 
اسـت؛ مـن از تاریخ خراسـانی  کـه در دل آریانا به وجود 
آمـد و بـا دسـت های بلنـد آریاییـان نجیـب جاری شـد 
سـخن می گویـم. چنان کـه احمدشـاه مسـعود، همیشـه 
کـه  می کنـم  نماینده گـی  کشـوری  از  »مـن  می گفـت: 
تاریـخ واقعـی آن ننگین نیسـت. مـن از خاکی بـا تاریخ 
شش هزارسـاله اش نماینده گـی می کنـم.« ایـن جمله هـا 
در ذات خـود دارای معانـی بلند و فلسـفۀ عمیقی اسـت 

و هم چنـان مسـتلزم بحـث و فحـِص دامنـه دار.
ایـن گمـان کـه مسـعود مطالعـات عمیقـی در خصوص 
تاریـخ و به ویـژه تاریـخ خودش داشـت، حقیقتی اسـت 
کـه باتعلـل بایـد پذیرفـت. مسـعود، دانِش اسـتفاده از 
تاریـخ را خـوب بلـد بـوده و بـه علـم آن نیـز اهمیـت 
زیـادی قایل بـود. ادعای مبتنـی بر تاریخ گرایی مسـعود 
مسـالۀ قابـل بحث اسـت. او زمانی کـه در اتحادیۀ بزرگ  
اروپـا بـا قامـت اسـتوار و دِل پـر از احسـاس ایسـتاد و 
نشسـت های  در  کـه  همان گونـه  نمـود؛  بلنـد  دسـت 
پـی در پـی اش بـا سیاسـت های روشـن و جواب هـای 
بـا گروه هـای مختلـف  دانش مندانـه و روشـن گرانه یی 
رهبـری جامعـۀ اروپا داشـت، نمایان گِر اعتقـاد عمیقش 
ــ تاریخی  او  ــ فرهنگـیـ  بـر توانایـی دانـش سیاسـیـ 
می باشـد. بارهـا نویسـنده گان بزرگ منطقـه از نقطه نظر 
روانشناسـی سیاسـی در پـای شـناخت ابعاد شـخصیت 
مسـعود نشسـته و قلم فرسـایی کرده انـد و آن چـه را کـه 

تـا حـال از روی کارکردهـای او اسـتنباد نموده انـد این 
اسـت که مسـعود شـخصیت آگاه و خاقی بوده اسـت. 
مقدمه یـی را کـه در آغـاز در خصـوص اهمیـت تاریـخ 
ناظـر به تاثیرگـذاری عمیـق آن بـر اشـخاص بـزرگ در 
طـول دهه هـا و اعصـار، پیش کـش نمـودم، مـراد از آن 
ایـن بـود کـه مسـعود را از سـلول های پرخـم و پیـچ 
تاریـخ کشـورش هـم بایـد جسـت  وجو کـرد تـا باشـد 
مخاطبـان  می گـردد،  نصیب مـان  کـه  فرآورده هایـی  بـا 

مشـتاق اش را قانع سـاخت.
وقتی کـه در وادی هـای پربـار زبان و ادبیات شـکوهمند 
دیگـرش،  می نهیـم، هماننـد وجـوه  گام  فارسـی -دری 
چـون عرفان، فلسـفه و عشـق پیوسـته با بخـش بزرگی 
از ادبیـات و شـعر یعنـی حماسـه کـه نقـش چیره یـی 
در ادبیـات زریـن فارسـی دارد، بـر می خوریـم  و بـر 
جان بازی هـای  و  دلیری هـا  به خطرسـپردن ها،  دل 
فریدون هـا،  جمشـیدها،  بومسـلم ها،  هوشـنگ ها، 
دنـدان  بـه  حیـرت  انگشـت  رسـتم ها  و  اسـفندیارها 
می بریـم و بـه آن هـا افتخـار می کنیـم. بی شـک این هـا 
بخـش طایـی تاریـخ سـترگ ماسـت. اصـًا چه گونـه 
شـد کـه مسـعود چنیـن فـداکار و جان بـاز بـار آمـد؟ 
)البتـه دربـاب بسـتر اجتماعی و زیسـت بوم مسـعود در 
مقالـۀ دیگـری بحـث خواهـم نمـود(. آیـا ایسـتاده گی 
مسـعود در زیـر ده هـا چرخ بـال و هـوا پیماهـای جنگی 
ارتـش بـزرگ و جهانـی کمونیسـم بـا پـای پیـاده بدون 
دالوری  بی نظیـر  و  بـزرگ  داسـتان  آیـا  بـود؟  علـت 
زبـان شـیرین  بـا  اسـفندیار  و  رسـتم  مردانگی هـای  و 
در  فردوسـی  جان گـداز  هنرنمایـی  و  فارسـی- دری 
شـاهنامه بـرای مسـعودِ خـاق و زیباشـناس، بی تأثیـر 
تاریـخ  را  مسـعود  نیسـت.  چنیـن  ابـداً  اسـت؟  بـوده 
تاریخـی،  پدیدارهـای  سـاخت.  مسـعود  او  آن چنانـی 
جامعـه و فرهنـگ مسـعود آن قـدر عظیـم و آموزنده انـد 
کـه هزاران سـال دیگر هم می توانیم شـاهد مسـعودهایی 
بـوده باشـیم که از دل ایـن تاریخ زنده و زنندۀ حماسـی 
فارسـی و شـهنامه یی خواهنـد قدافراخـت و سـپری در 
برابـر متجـاوزان فرهنگ سـتیز و شـیادان اغواگر خواهند 

. شد
ایـن سـخن فره  بخش گوسـتاو لوبن، عالِم جامعه شـناس 
فرانسـه در اوایـل قـرن بیسـتم را که گفـت: »تاریخ یک 
ملـت مانند گلزاری اسـت که مردان هنرمند و حسـاس، 
گل هـای زیبـای آن ملـت می باشـند،« وقتـی در جامعـۀ 
خودمـان تطبیـق دهیـم ناظر بـه آن گل های مثمـر تاریخ 
خویـش، کامـًا بـا دیـد مشـابهی روبـرو می شـویم و 
می بینیـم کـه هیچ کاسـتی  در ایـن کلمه ها وجـود ندارد. 
مسـعود را تأثیـر آن همـه گل هـای زیبـای خراسـانی از 
جملـه بومسـلم ها و یعقوب هـا اسـت که چنین شـجاع، 
او  بـار آورده انـد.  انسان دوسـت  فـداکار و  جوان مـرد، 
می دانسـت کـه جریـان و جهت سیل آسـای تاریـخ را با 
دانسـتن اصـول و شـاخصه های ناب شـخصیت های آن 
و بـا دانسـتن علـم آن می تـوان تغییـر داد. بناًء نخسـتین 
سـرنمون و متغیـر آموزه هـای مسـعود همین بـود. او نه 
تنهـا از تاریـخ سـرزمین خویـش کـه از تاریـخ جهـات 
یارانـش،  به قـول  او  نبـود.  بی خبـر  نیـز  جهـان  دیگـر 
همیشـه تاریـخ مطالعـه می کـرد و میانـۀ خوبـی بـا آن 
داشـت، بدین سـبب می تـوان گفت او از رمـز و رازهای 
پیـروزی اسـکندرها، سـزارها، کوروش هـا و ناپلیون هـا 
آموختـه بـود کـه چه گونـه بایـد حرکـت کنـد تـا نـه 

شـرمندۀ تاریـخ باشـد و نـه بازنـدۀ پیـکار و نبرد.
آگاهـی  خویـش  تاریـخ  وجـه  هـر  از  مسـعود  چـون 
مسـووالنه داشـت و رسـالت انسـانی خـود را و آن چـه 
بـود خـوب  او گذاشـته  بـر دوش  متغیـر  ایـن  را کـه 
می دانسـت، بدیـن وسـیله می فهمیـد چـه بکنـد. او باور 
داشـت جهـان پنـدارش خالـی از دانـش و درس تاریخ 
هیـچ گاه کامـل نخواهـد بـود. او می فهمید کـه در چنین 
نبـرد را در  افتـادۀ  از پـای  تاریـخ، کاروان  از  برهه یـی 
ایدئولـوژی  بـا  و  هدفمنـد  جریـان  بزرگ تریـن  برابـر 
کمونیسـم چه طـور بایـد مدیریـت نماید. او می دانسـت 
مسـوولیت انسـانی او چیسـت، به همین علت اشـخاصی 
کـه روزی در کنـار او می جنگیدنـد و بعـد در برابـر او 
دسـت بـه تعـرض زدنـد، هیـچ گاه بـرای نابـودی آن ها 
از وسـیله هایی چـون تـرور و دهشـت اسـتفاده نکـرد 
و هیچ گاهـی پـس از پیـروزی انقـاب نیـز نخواسـت 
در جامعـۀ خـود چـون ُربسـپیرها، حکومـت رعـب و 
وحشـت برپـا کنـد. بـا وجودی کـه صاحیـت و تـوان 
تطبیـِق هرآلترناتیفـی را داشـت. چـرا ایـن کار را نکرد؟ 
چـون تنهـا بـه صاحیت اخاقی خـود پناه می بـرد و از 

ایـن نحلـه بـه جامعـه اش می نگریسـت.
مسـعود زبـان تاریـخ را می فهمید، با طبیعِت سـخت گیر 
سـخت  آن  قضـاوت  از  و  داشـت  بلدیـت  تاریـخ 

می هراسـید.

تاریخومسعود 
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۳. توصیف بصری
ــه،  ایــن تردیــد و بی اعتبارســازی را آلــن رب- گری
بازهــم   )Alin Robbe-Grillet(  )-  ۱9۲۲(
ــام او  ــر ن ــرد. اگ ــال ک ــری اعم ــورت قاطع ت به ص
ــان  ــا اندیشــۀ رم ــاط تنگاتنگــی ب به طــور کلــی ارتب
ــر از او  ــس بهت ــه هیچ ک ــت ک ــو دارد، ازاین روس ن
احســاس نگارشــی تــازه و قطــع رابطه هایــی را کــه 
ــت. او  ــته اس ــد نداش ــاب می کن ــگارش ایج ــن ن ای
ایــن مســاله را در نخســتین مقــاالت نظــری خویــش 
به خوبــی تحلیــل کــرده اســت. ایــن مقاله هــا، 
ــر  ــان، تصویرگ ــیار تجربی ش ــیوۀ بس ــم ش ــه  رغ ب
خودآگاهــی حــادی از مســایل رمــان مــدرن هســتند. 
 Une Voie( )۱9۵6( ،ــده ــان آین ــرای رم ــی ب راه
ادبیاتــی  Pour Le Roman Futur(سراســر 
را کــه بــر پایــۀ تقــدم روان شناســی و »اعمــاق 
ــاند؛  ــه می کش ــه محاکم ــت، ب ــده اس ــا ش درون« بن
ــر  ــات ب ــن ادبی ــه ای ــان مدارانه را ک ــک انس متافیزی
می گویــد:  و  می کنــد  افشــا  اســت  متکــی  آن 
ــط هســت.  ــا؛ فق ــه بی معن ــه بامعناســت و ن ــا ن »دنی
و  اســت.  همیــن  نکتــه  جالب ِتوجه تریــن  و 
ــا  ــه م ــی ب ــان نیروی ــا چن ــت ب ــن بداه ــان ای ناگه
ــا  ــچ کاری از م ــر ضــد آن هی ــه ب ــد ک ــه می زن ضرب
برنمی آیــد. بــه یکبــاره همــۀ ســاختمان زیبــا در هــم 
ــم،  ــاز می کنی ــم ب ــان چش ــه ناگه ــزد: وقتی ک می ری
ــه  ــرکش ک ــت س ــن واقعی ــۀ ای ــر ضرب ــار دیگ یک ب
تظاهــر می کردیــم از عهــده اش برآمده ایــم بــر 
ــا  ــیاء، بی اعتن ــا اش ــراف م ــد. در اط ــرود می آی ــا ف م
ــی  ــا خانه گ ــه ی ــات جان گرایان ــی از صف ــه گروه ب
ــم، ســر جــای خــود هســتند.  ــا داده ای ــه آن ه ــه ب ک
ــورده،  ــت نخ ــوار، دس ــاف و هم ــا ص ــطح آن ه س
ــت.«  ــفافیت اس ــا ش ــکوک ی ــش مش ــدون درخش ب
ضــرورت  کــه  می گرفــت  نتیجــه  رب-گریــه 
دارد بــا نوشــته یی داللت گــر و توصیفــی، ایــن 
ســطح را محســوس کنیــم و بــه ســراغ »قلــب 
ــم،  ــت، اومانیس ــم. در طبیع ــیاء« نروی ــک اش رمانتی
 Natur, Humanisme,(  )۱9۵۸( تــراژدی، 
چنیــن  کــه  مــی داد  نشــان   )Tragedie
نوشــته یی پادزهــر ضــروری هرگونــه گفتمــان 
»انســان گونه انگاری«،  از  اشباع شــده  داســتانی 
)Anthropomorphisme( اســت که اســتعاره در 
آن حاکــم اســت و کامــو و ســارتر هــم نتوانســته اند 
ــا  ــه نظــر او »تراژیک کــردن« دنی در دام آن نیفتنــد. ب
اســاس چنیــن نوشــته یی بــود و نجــات از آن امــکان 
ــم  ــدادی »مفاهی ــراف از تع ــا انص ــر ب ــت مگ نداش
منســوخ« از قبیــل شــخصیت پــردازی، سرگذشــت، 
ــوا؛ و تسلیم شــدن  ــل بیــن قالــب و محت تعهــد، تقاب
ــری«؛  ــت »بص ــف صف ــق توصی ــاط دقی ــه انضب ب
موضــع،  تعییــن  »اندازه گیــری،  بــه  صفتی کــه 
ــوار  ــد راه دش ــد بای ــع باش ــف قان ــد و توصی تحدی

ــد. ــان ده ــازه « را نش ــتانی ت ــر داس هن
ــن  ــودن ای ــا کارآمدب ــت ت ــیده اس ــه کوش رب-گری
ــکاردو، )۱9۳۲  ــه ژان ری ــاق« را، ک ــف خ »توصی
آن را  تئــوری  بعدهــا   )Jean Ricardou(  )-
ــرش  ــن اث ــد. در اولی ــان ده ــود نش ــار خ داد، در آث
پاک کن هــا، )Les Gommes( )۱9۵۳(  هرچنــد 
ــده  ــه نوعــی طــرح رمــان پلیســی وفــادار مان کــه ب
ــره  ــز بی به ــل نی ــی و تمثی ــه از نمادگرای ــت ک اس

ــدا  ــادی پی ــازه و غیرع ــی ت ــاز لحن ــان آغ نیســت، از هم
می کنــد کــه خواننــده را وادار می ســازد وارد عرصــۀ 
ــت و  ــده اس ــیم ش ــت ترس ــه دق ــه ب ــود ک ــی ش ادراک
ــدی  ــن و »دی ــا مت ــذاری ب ــی فاصله گ ــلیم نوع ــز تس نی
متفکرانــه« شــود )بــرای یــادآوری عنوانــی کــه رب-گریه 
ــوری،  ــای ف ــاه عکس ه ــتان های کوت ــدادی از داس ــه تع ب
ــر  ــود داده اســت(. در دو اث )Instantanes( )۱96۲( خ
بیننــده، )Le Voyeur( )۱9۵۵( و حســادت، )۱9۵7( 
)La Jalousie(،هدف هایــی را کــه دنبــال می شــود، 
دقیق تــر اعمــال می کنــد، امــا در جهــت ســاختاری 
پیچیده تــر و ترتیباتی کــه در مقابلــه بــا خیال پــردازی 
ــد  ــام ض ــک نظ ــد ی ــت مانن ــا، درس ــراردادی رمان ه ق
ســیاهه برداری  ماننــد  می کنــد،  عمــل  خیال پــردازی 
ــگاه،  ــۀ ن ــل مصران ــیاء، عم ــکال و اش ــی اش ــرد و عین س
دیالکتیــک حضــور و غیــاب، درهم ریختــن حساب شــدۀ 
ــا  ــه این ه ــان، هم ــض زب ــی مح ــی، بی طرف ــی زمان توال
ــت  ــته را از حال ــد و نوش ــم می دهن ــت ه ــت به دس دس
مالــوف خــود دور می کننــد. در هــزار تــو، )۱9۵9( 
)Dans le Labyrinthe( نوعــی رؤیــا در بیــداری 
اســت. ]ســرباز گمشــده یی هرچــه پیــش مــی رود، بیشــتر 
می بینــد، آن تصاویــر در نظــرش محــو و درهــم می شــود 
ــا  ــرد.[ ام ــود می گی ــری وار به خ ــی و پ ــورت وهم و ص
ــازه و  ــیار ت ــیوه یی بس ــه ش ــه ب ــۀ کار، رب-گری در ادام
غیرمنتظــره، همــان تاش هــای اولیــۀ خــود را بــا توســل 
ــه  ــد ک ــه می ده ــده، ادام ــانیت حساب ش ــی نفس ــه نوع ب
در آن نــگاه و »فاصلــه« نقــش اساســی دارنــد: نفســانیتی 
ــود و  ــۀ آن ب ــی طلیع ــه نوع ــده ب ــه بینن ــه ک ــازی گون ب
 La Maison( )۱96۵ ( ،کتاب هایــی ماننــد میعــادگاه
در  انقــاب  بــرای  طرحــی  و   )de Rendez-vous
 Projet pour une Revolution( )۱97۰( ،نیویــورک
New York( ،در چارچوبــه تغییراتــی دل بخــواه در 
ــوط  ــا خشــونت مرب ــای پرماجــرا ب ــی رمان ه طــرح قالب
ــدرن  ــای م ــه های دنی ــا وسوس ــطوره ها ی ــی اس ــه برخ ب
آن را تصویــر می کننــد. ایــن بــازی بــه نظــر عبــث 
ــینما  ــر س ــا هن ــه ب ــی ک ــه از وقت ــا رب-گری ــد، ام می آی
ســروکار پیــدا کــرده، اختصاصــآ بــه آن عاقه منــد شــده 
اســت. او بــا نوشــتن فیلم نامــۀ ســال گذشــته در ماریــن 
 )L|AnneeDerniere Marienbad( بــاد، )۱96۰(  
ــر  ــن اث ــد. ای ــینما ش ــم س ــه وارد عال ــن مرتب ــرای اولی ب
ــداع او  ــر ذوق اب ــار او و بیان گ یکــی از برجســته ترین آث
در امــر صــورت هنــری اســت. از آن پــس رب-گریــه از 
ــن به دســت  فیلم ســازی دســت برنداشــته و خــود دوربی
گرفتــه اســت. از جاودانــه، ) L|Immor Telle( تــا 
بهشــت و بعــد،)L|Eden et Aprs( چندیــن فیلــم تهیــه 

ــت:  ــه اس ــه از آن جمل ــت ک ــه داده اس ــز ادام ــینه-رمان « را نی ــی »س ــوع ادب ــتن ن ــز نوش ــت و نی ــرده اس ک
ــتن  ــه نوش ــم ب ــس از آن بازه ــذت، .)Glissements Progressifs du( )۱97۴ پ ــدۀ ل ــای فزاین لغزش ه
 Topologie d|une( )۱976( ،رمــان روی آورده، کــه از آن جمله انــد: جایگاه شناســی شــهر اشــباح
ــن،  ــژه ج ــی، )Souvenirs du Triangle d|or( )۱97۸( و به وی ــث طای ــرات مثل CitFant me( ،خاط
- )Djinn( )۱97۸( کتــاب جالبــی کــه بــه ســفارش یــک دانشــگاه امریکایــی بــه قصــد آمــوزش تدریجــی 
دشــواری های زبــان فرانســه نوشــته شــد و در آن شــیوۀ بــازی و بــازی بــا تغییــرات قالبــی نشــان می دهــد 

ــداده اســت. ــه خــود را از دســت ن ــزی از شــیوۀ اولی ــه چی ــه رب-گری ک
آثــار وی، هرچنــد کــه آن وزن و انســجام آغازیــن را تــا حــدی از دســت داده اســت، ولــی بــا ســازش ناپذیری 

و حــس حــاد بازی هــای بصــری و تصنع هــای خاقــۀ زبــان، از بهتریــن نمونه هــای رمــان نــو اســت.
۴. قالب ها، زمان، ساختارها

ــادی  ــه های انتق ــود، اندیش ــای خ ــا رمان ه ــان ب ــم، هم زم ــور، )Michel Butor( )- ۱9۲6( ه ــل بوت میش
دربــارۀ مســایل رمــان انتشــار داده اســت. بی تردیــد، وی یکــی از نخســتین کســانی اســت کــه از رمــان 
بــه منزلــۀ پژوهــش، )Roman Comme Recherche( )۱9۵۵( ســخن گفتــه و بــر ایــن 
اندیشــه پــای فشــرده اســت کــه »رمــان آزمایشــگاه روایــت داســتانی اســت.« 
ــه جلدی او  ــر س ــه اث ــف در مقاالتی ک ــکال مختل ــه اش ــه ب بحثی ک
ــد،  ــکیل می ده ــت ها، )Repertoirs( را تش فهرس
از ســر گرفتــه شــد. در ایــن اثــر 
ــی  ــۀ غن ــا تجرب ــوع، ب ــی متن فرهنگ
در امــر مطالعــه، پاســخ گوی ســوال 
»فنــی« مدامــی اســت دربــارۀ ادبیات 
ــه  ــار خاق ــۀ آث ــا در چارچوب و طبیعت
اســت کــه بوتــور نشــان می دهــد رمــان چه گونــه می توانــد »قلمــرو پدیدارشــناختی برتــر و موضــع برتــری 
ــد  ــه می توان ــا چه گون ــود ی ــکار می ش ــا آش ــر م ــه ب ــت چه گون ــه واقعی ــه ک ــن نکت ــۀ ای ــرای مطالع ــد ب باش
ــه  ــان، )Passage de Milan( )۱9۵۴( ک ــگاه می ــش فروش ــن کتاب های ــی از اولی ــود.« در یک ــکار ش آش
 Simultan( ،و هم رویــدادی )Contrepoint( ،»ســاختی نســبتآ ســنتی دارد، کوشــیده اســت در »کنترپــوان
ــرار  ــی برق ــارت پاریس ــک عم ــای ی ــدد در فض ــخصیت های متع ــن ش ــه بی ــی را ک ــط پیچیده ی isme( رواب
می شــود، بازســازی کنــد. برعکــس، از فضــای یــک شــهر- شــهر انگلیســی بلســتون،)Bleston( - اســت 
کــه او قهرمــان و راوی رمــان صــرف وقــت، )Emploi du Temps( )۱9۵6( را در جســت وجوی عجیــب 
گذشــته و حالــش از خــال واقعیتــی ظاهــرآ ملمــوس و عینــی امــا از هــم شــکافته و مشــکوک، کــه حســاب 
ــی  ــط اصل ــه محی ــان باشــد ک ــاید زم ــم ش ــی دارد. و بازه ــت وام ــه حرک ــی رود، ب ــش از دســت م زمان های
رمــان تغییــر، )La Modification( )۱9۵7( مشــهورترین رمــان بوتــور را تشــکیل می دهــد. در ایــن رمــان، 
ــی )دوم  ــۀ ندای ــه صیغ ــتانی ب ــت در داس ــال دق ــا کم ــار، ب ــک قط ــرد در ی ــک م ــی ی ــاعت از زنده گ چندس
ــم  ــک تصمی ــت ی ــه حتمی ــا ک ــا آن ج ــود، ت ــازی می ش ــات اش بازس ــه جزیی ــا هم ــما( ب ــع: ش ــخص جم ش

ــازد.  ــکار می س ــی را آش درون

بخش دوم

ان
ن ژ

مو
ر

 ترجمه: رضا سیدحسینی

]سرباز گمشده یی هرچه پیش می رود، بیشتر می بیند، آن تصاویر در نظرش محو و درهم می شود و صورت وهمی و پری وار 
به خود می گیرد.[ اما در ادامۀ كار، رب-گریه به شیوه یی بسیار تازه و غیرمنتظره، همان تالش های اولیۀ خود را با توسل به نوعی 
نفسانیت حساب شده، ادامه می دهد كه در آن نگاه و »فاصله« نقش اساسی دارند: نفسانیتی بازی گونه كه بیننده به نوعی طلیعۀ 
آن بود و كتاب هایی مانند میعادگاه، ) La Maison de Rendez-vous( )1965( و طرحی برای انقالب در نیویورک، )1970( 
)Projet pour une Revolution New York( ،در چارچوبه تغییراتی دل بخواه در طرح قالبی رمان های پرماجرا با خشونت مربوط به 
برخی اسطوره ها یا وسوسه های دنیای مدرن آن را تصویر می كنند. این بازی به نظر عبث می آید، اما رب-گریه از وقتی كه با هنر 

سینما سروكار پیدا كرده، اختصاصآ به آن عالقه مند شده است
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سال روز شهادت  ز هفدهمین  ا
گرامی داشت شد ملی  قهرمان 

ملــی  قهرمــان  شــهادت  ســالروز  هفدهمیــن  از 
احمدشــاه مســعود و آغــاز هفتــۀ شــهید، دیــروز 
ــل و برخــی والیت هــای  کشــور  )۱۸ ســنبله( در کاب
ــیم  ــرآن و تقس ــم ق ــمی، خت ــل رس ــزار محاف ــا برگ ب

شــد.  گرامی داشــت  خیــرات 
کابــل  در  لویه جرگــه  خیمــۀ  در  مراســمی که  در 
ــان  ــی، فرمانده ــران سیاس ــود، رهب ــده ب ــزار ش برگ
جهــادی، اعضــای کابینــه و شــورای ملــی، مســووالن 
ــواداران  ــن از ه ــزاران ت ــی و ه ــای دولت ارشــد نهاده

ــتند.  ــتراک داش ــعود اش ــهید مس ش
محمــد ســرور دانــش معــاون دوم رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی گفــت: در حالــی مــا از هفتــۀ شــهدا و 
هفدهمیــن ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی، تجلیــل 
ــی در  ــگاه امنیت ــام از ن ــن ای ــردم در ای ــم کــه م می کنی
ــر  ــه س ــا ب ــر و طاقت فرس ــوار، نفس گی ــرایط دش ش
می برنــد و همــه روز نیروهــای امنیتــی و مــردم 
ــوند. ــانده می ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ــا ب ــاه م بی گن
ــرای  آقــای دانــش افــزود کــه جان فشــانی هایی کــه ب
مبــارزه از طــرف شــهدای افغانســتان صــورت گرفتــه 
درج تاریــخ شــده و هیــچ گاه فرامــوش نخواهــد شــد. 
ــات برگــزار  ــی انتخاب ــه هربهانه ی ــۀ او، اگــر ب ــه گفت ب
نشــود، راه هــای مســالمت آمیز زنده گــی بــه  روی 
همــه بســته خواهــد شــد. امــروز شــهروندان در 
عبــادت گاه، ورزشــگاه، تفریــح گاه و همــه مراکــز 
ــا حمــات سیســتماتیک در  ــی کســب و کار ب تجمع
ــدف  ــمن« ه ــوی »دش ــور از س ــف کش ــق مختل مناط

قــرار می گیرنــد.
ــا از  ــن مکان ه ــت ای ــن امنی ــه طــرح تامی ــزود ک او اف
ســوی حکومــت روی دســت گرفتــه شــده و بــه زودی 

نهایــی و بــه مرحلــۀ اجــرا گذاشــته می شــود.
آقــای دانــش، نقــش مــردم را در هــم کاری بــا 
نیروهــای امنیتــی در تامیــن امنیــت مهــم تلقــی کــرده، 
افــزود کــه بــا تطبیــق ایــن طــرح مــردم در آســایش و 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــاف زنده گ انکش
معــاون دوم حکومــت وحــدت ملــی گفــت: »تحکیــم 
ــی و  ــه راه کامیاب ــی یگان ــدت مل ــی  و وح ــاق مل وف
پیــروزی ایــن ســرزمین اســت، امــا متاســفانه دشــمنان 
بیرونــی در تبانــی بــا برخــی حلقــات درونــی وحــدت 

ملــی مــا را نشــانه گرفتــه و بــا پرداختــن بــه مســایل 
ــن  ــاق را دام ــی، نف ــمتی و مذهب ــی، س ــی، زبان قوم

می زننــد.«
ــد از  ــدون تردی ــت ب ــه حکوم ــش گفــت ک ــای دان آق
تمــام تــوان خــود بــرای برگــزاری انتخابــات شــفاف 

ــد.  ــتفاده می کن اس
او از احــزاب سیاســی و شــهروندان کشــور خواســت 
کــه بــا حکومــت صادقانــه هــم کاری کننــد تــا زمینــۀ 
برگــزاری انتخابــات شــفاف فراهــم شــود. وی افــزود 
ــا  ــت، ام ــب نیس ــور مناس ــی کش ــت فعل ــه وضعی ک
مــردم نبایــد بعــد از هــر حملــه دشــمن را فرامــوش 

ــا تنــدی بــاالی حکومــت بتازنــد.  کننــد و ب
---------------

مزاحمت به مردم در اخالق شهید مسعود نبود
حکومــت  رییس اجرایــی  عبــداهلل  داکترعبــداهلل 

کاروان هــای  از  مراســم  ایــن  در  ملــی  وحــدت 
ــت  ــردم مزاحم ــرای م ــه ب ــت ک ــت زنی خواس گش

ــد. ــق نکنن خل
او گفت:«تجلیــل از ایــن روز بــه جوانــان مــا اهمیــت 
خاصــی دارد، امــا تجلیــل بــا بســتن راه ها، شــیلک های 
هوایــی و اذیــت مــردم خواســت آمرصاحــب شــهید 
نیســت و اگــر آمــر صاحــب زنــده می بــود بــه 
هیچ کــس اجــازه نمی دادنــد کــه ســبب ناراحتــی 

ــردم شــوند. م
او تاکیــد کــرد: آمــر صاحــب آدم بــا تدبیــر و آینده نگر 
بــود و برایــش رضایــت خداونــد و مــردم بســیار مهــم 
بــود، او جنــگ، پیــروزی و شکســت را تجربــه کــرده 

بــود، آدم بــا احســاس بــود، امــا احساســاتی نبود.
داکتــر عبــداهلل بــا اشــاره بــه رویدادهــای اخیــر گفــت: 
شــما هــم خــود را برحــق می دانیــد و مــا هــم خــود 
ــه  ــت ک ــوب اس ــن خ ــر ای ــم، بناب ــق می دانی را برح
رای را بــه مــردم بگذاریــم و اجــازه دهیــم کــه آنــان 

انتخــاب کننــد.
ــه  ــد: هرکســی حــق دارد ک ــی می گوی ــس  اجرای  ریی
به طــرف انتخابــات بــرود، مــا هــم بــا مشــورۀ مــردم 
تصمیــم خواهیــم گرفــت نــه بــه فرمایــش چنــد نفــر.

---------------
مسعود مبارز راستین

ــین  ــور پیش ــس جمه ــرزی ریی ــد ک ــان، حام هم چن
ــارزات  ــه مب ــا اشــاره ب ــل ب ــن محف ــز در ای کشــور نی
قهرمــان ملــی کشــور، گفــت: مســعود گفتــه بــود کــه 
اگــر بــه  انــدازۀ کاه اش جــای  بمانــد، مبــارزه می کنــد 

همــه دیدیــم کــه مبــارزه کــرد.
آقــای کــرزی بــا اشــاره بــه کاروان هایــی کــه در شــهر 
ــه  ــه جوانانی ک ــت: »ب ــد، گف ــذار می کنن ــت و گ گش
امــروز در شــهر کابــل شــلیک هوایــی می کننــد، 
توصیــۀ مــن ایــن اســت کــه ســال آینــده بیاییــد کــه 
خانــه بــه خانــۀ مــردم افغانســتان گل تقســیم کنیــم و 

ــم. خوشــحالی ببری

او گفــت کــه ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی را در 
ــل  ــردم تجلی ــاختن م ــحال س ــا خوش ــده ب ــال آین س

ــس اســت.«  ــم در کشــور دیگــر ب ــرا غ ــم؛ زی کنی
--------------

نیروهای امنیتی – دفاعی در راه 
شهید مسعود قرار دارند

در عیــن حــال، محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومت 
وحــدت ملــی، در پیامــی به مناســبت هفدهمیــن 
ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی و آغــاز هفتــۀ شــهید، 
ــو  ــوان الگ ــی به عن ــان مل ــای قهرم ــت: جانبازی ه گف

ــده اســت.  ــرای نســل پــس از او باقــی مان ب
در ایــن پیــام آمــده اســت کــه مســعود بــزرگ الگــوی 
ــه ارزش هــای  ــارزات راســتین افغانســتان اســت ک مب

وحــدت ملــی را خــوب شــناخته اســت. 
در پیــام تذکــر یافتــه اســت کــه راه  مبــارزات مســعود 
بــزرگ امــروز بــرای نیروهــای امنیتــی– دفاعی کشــور 
باقــی مانــده اســت و ادامــه دارد. نظــام امــروزی، بیرق 

و حــق  رای از برکــت  شــهدای مــا اســت. 
هم چنــان، در ایــن پیــام گفتــه شــده کــه بــرای 
بازمانــده گان شــهدای نیروهــای امنیتی–دفاعــی کشــور 
در ۴۰محــل شــهرک های رهایشــی ســاخته می شــود 
و بیــش از ۴۰هزارتــن از بازمانــده گان نیروهــای امنیتی 

ــده اند.  ــی ش ــی معرف ــگاه های خصوص ــه دانش ب
--------------

شهید مسعود ستارۀ تابناک مبارزه 
زینــب موحــد، یکــی دیگــر از ســخنرانان ایــن محفــل 
گفــت: شــهید مســعود ســتارۀ تابنــاک مبــارزه بــود کــه 
بــه  قــول عبــداهلل عــزام، باالتــر از ناپلیــون بناپــارت در 

ــر دشــمنان کشــورش ایســتاده گی نشــان داد.   براب
ــروز  ــه ام ــی ک ــت: آزادی ی ــان داش ــد بی ــو موح بان
و  مبــارزات  مدیــون  اســت،  شــده  مــا  نصیــب  
جان فشــانی های قهرمــان ملــی و ســایر شــهدای 

افغانســتان اســت.
او گفت، شهید مسعود...               ادامه صفحه 7
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گزارشگران
ابوبکر صدیق و ناجیه نوری
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سالروز شهادت... ز هفدهمین  ا
ــت و  ــت گرف ــارزه به دس ــیر مب ــی شمش از آوان جوان
ــرد. ــوش ک ــر را خام ــتبداد ویگران گ ــای اس جرقه ه

ــان را در  ــت م ــداری مل ــال بی ــا اقب ــه م ــزود ک او اف
دســت  شــهید مســعود و یارانــش می دیدیــم.

ــدگاه  ــۀ شــهات از دی ــه مرتب ــا اشــاره ب ــو موحــد ب بان
ــه می شــود کــه  ــه کســی گفت اســام، گفــت: شــهید ب
جــان خــود را بــرای آزادی ســپر کــرده و در راه  خــدا 

فــدا کــرده باشــد.
------------------

نظام امروزی نتیجۀ مبارزات شهدای ماست
در همیــن حــال، عبدالــروف ابراهیمــی رییــس مجلــس 
ــرای  ــعود ب ــهید مس ــه ش ــان این ک ــا بی ــده گان، ب نماین
ــارزۀ قهرمــان ملــی  ــارزه کــرد، گفــت: مب آزاده گــی مب
ــی  ــیاه منطقه ی ــری از تســلط ارتجــاع س ــرای جلوگی ب

بــه کشــور بــوده اســت. 
بــرای  مســعود  شــهید  افــزود،  ابراهیمــی  آقــای 
ــارزات او  ــرد. مب ــدا ک ــود را ف ــان خ ــتن، ج آزادزیس
ســبب آزادی چندیــن کشــور دیگــر و شکســت دیــوار 

ــد.  ــن ش برلی
بــا  یارانــش  بــا  مســعود  شــهید  او،  گفتــۀ  بــه 
ــون  ــن قش ــت، بزرگتری ــات توانس ــن امکان ابتدایی تری
ــک  نظــام  ــا دارای ی ــر م ــروز اگ ــد. ام را شکســت ده
ــت  ــه از برک ــتیم، هم ــی هس ــون اساس ــی و قان سیاس

ماســت.  شــهدای  جان فشــانی های  و  مبــارزات 
ــارش  ــر پرب ــام عم ــعود تم ــهید مس ــه ش ــت ک او گف
ــرخم  ــی س ــرای هیچ کس ــرد و ب ــارزه ک ــرف مب را ص

نمی کــرد. 
------------------

آرمان شهدا فراموش شد
ــال روز  ــن س ــه در هفدهمی ــدوال ک ــادی ارغن عبداله
قهرمــان ملــی و هفتــۀ شــهید، صحبــت می کــرد، 
ــش  ــا در پی ــهدای م ــه ش ــیری را ک ــت: راه  و مس گف
ــش خــود  ــم و پی ــی تعقــب نکردی ــا به خوب داشــتند م

ــتیم.  ــل هس ــن کار خج از ای
آقــای ارغنــدوال گفــت که شــهدای مــا در رأس شــهید 
مســعود قهرمــان ملــی کشــور، بــرای آزادی جــان  خود 
را نثــار کردنــد، امــا مــا در ایــن مســیر به شــکل جــدی 
ــای  ــاختن ایتاف ه ــا س ــه ب ــت ک ــم. او گف پیش نرفتی
ــا  ــید، تنه ــی رس ــوان به جای ــک نمی ت ــزرگ و کوچ ب
راه  حــل همبســته گی و وحــدت ملــی اســت مــا 
ــم.  ــق آیی ــا فای ــق به چالش ه ــن طری ــم از ای می توانی

ــا  ــۀ او، صاحیــت فعلــی کشــور در دســت م ــه گفت ب
ــرار  ــران ق ــتان دیگ ــه دس ــا ب ــت و تصمیم گیری ه نیس
دارد. امــا بــا تمــام ایــن موضوعــات در ایــن وضعیــت 
حســاس مــا نیازمنــد وحــدت و هم دیگرپذیــری 

هســتیم.
-----------------

مسعود مرد با تدبیر بود
در همیــن حــال، در پیــام جنــرال عبدالرشــید دوســتم 
ــه در  ــی ک ــدت مل ــت وح ــس  حکوم ــاون اول ریی مع
ــاه  ــد، احمدش ــه ش ــش گرفت ــه خوان ــه ب ــن برنام ای
ــا تدبیــر و  مســعود قهرمــان ملــی کشــور یــک مــرد ب

ــده  اســت. ــده ش ــا اراده خوان ب

ــی   ــردم عذرخواه ــتم از م ــرال دوس ــام جن ــن پی در ای
کــرده می گویــد: در این جــا مــن از مــردم عزیــزم 
ــه وعده هایی کــه  عذرخواهــی می  کنــم کــه نتوانســتم ب
در دوران انتخابــات داده بــودم، عمــل کنــم و دالیلــش 

ــد.  ــتی می دانی ــه درس ــما خــود ب را ش
ــازات  ــت مج ــن مملک ــت: در ای ــتم گف ــرال دوس جن
ــه اهــل کار ســپرده  ــدارد و کار ب ــات وجــود ن و مکاف
ــوس،  ــای چاپل ــرای آدم ه ــه ب ــط زمین ــود و فق نمی ش

اســتفاده جو و نیرنگ بــاز مهیــا می باشــد.
او تاکیــد کــرد: »مــا شــاهد هســتیم کــه چشــم 
ــتر«  ــدان،« پلس ــن قومن ــون نظام الدی ــتان چ وطن پرس
می شــود و ســرباز هایش کــه در دفــاع از مــردم و 
میهــن قــرار گرفتــه بودنــد، بــه گلولــه بســته می شــوند 
ــه حریــم خانه های شــان حملــه صــورت می گیــرد  و ب
ــته از  ــت و پابس ــدان، دس ــام قومن ــد نظ ــی مانن و حت

ــردد«. ــزان می گ ــر آوی هلیکوپت
 او می گویــد: از پشــت ایــن تریبیــون این جانــب 
جنــرال دوســتم و دیگــر اعضــای ایتــاف بــزرگ ملــی 
ــا بی تفــاوت  ــر ایــن قضای اعــان می کنیــم کــه در براب
نیســتیم، ذره ذره آن را حســاب می کنیــم و جــواب 
ــا در برابــر سرنوشــت ملــت مــا چنیــن  می خواهیــم ت

ــرد. ــورت نگی ــه ص ــای مغرضان بازی ه
جنــرال دوســتم خطــاب بــه محمــد اشــرف غنی 
ــال  ــاب رییــس صاحــب جمهــور در قب ــد: جن می گوی
ــاوت  ــا بی تف ــرور و انفجاره ــته ها، ت ــه کش ــن هم ای
ــه  ــد؛ ورن ــم بگیری ــد و روی آن مســووالنه تصمی نمانی
ــه  ــردم مواج ــی م ــاک عدالت خواه ــان خطرن ــا طوف ب
خواهیــد شــد و ایتــاف بــزرگ ملــی تصمیــم دیگــری 

اتخــاذ خواهــد کــرد. بدانیــد کــه وطن پرســتان و 
مجاهدیــن در برابــر آن بی تفــاوت نمی ماننــد.

--------------------
دشمن وحدت ملی ما را هدف قرار داده

ــی از  ــیاف یک ــول س ــرب رس ــال عبدال ــن ح در همی
رهبــران جهــادی در ایــن مراســم گفــت: روح قهرمــان 
ملــی، اســتاد ربانــی، ســایر شــهدای راه جهــاد و 

ــد. ــاد باش ــا ش ــی م ــای امنیت ــهدای نیروه ش
ــردم  ــاد م ــه جه ــانی که ب ــت: کس ــیاف گف ــتاد س اس
تجلیــل  به جــای  و  نمی کننــد  افتخــار  افغانســتان 
ــا بپرســند  ــان م ــد از حریف ــد، بای ســنگ اندازی می کنن

کــه مــا کی هــا بوده ایــم و چه هــا کرده ایــم.
ــان از  ــا طالب ــح ب ــای صل ــه گفت  وگوه ــاره ب ــا اش او ب
تشــکیل هیــات ملــی بــرای مذاکــره بــا گــروه طالبــان 
خبــر داد و گفــت: اگــر تفرقــه در بیــن اقــوام راه  پیــدا 
کنــد، ذلیــل خواهنــد شــد کــه درآن زمــان، کســی مــا 

را بــه نــرخ تــوت هــم نخواهــد خریــد.
ــح  ــان صل ــا خواه ــد: م ــادی می  گوی ــر جه ــن رهب ای
باعــزت در کشــور هســتیم کــه عــزت و آبــروی 
ــگ  ــا/ افغانســتانی ها باشــد و باعــث قطــع جن افغان ه

ــردد. ــور گ در کش
ــک  ــدف، ی ــن ه ــه ای ــیدن ب ــر رس ــت: به خاط او گف
ــام  ــه در آن تم ــم ک ــکیل می دهی ــی را تش ــات مل هی
بــزرگان افغانســتان بــه شــمول هیــات دولتــی حضــور 
ــروه  ــا گ ــره ب ــان مذاک ــدف ش ــت و ه ــد داش خواهن

طالبــان می باشــد.
ــچ  ــات، هی ــن هی ــا تشــکیل ای ــزود: ب ــای ســیاف اف آق
ــن  ــا ای ــا ب ــد ت ــی نمی مان ــان باق ــرای طالب ــی ب بهانه ی

هیــات مذاکــره نکننــد؛ زیــرا در ایــن هیــات، رهبــران 
ــد  ــور خواهن ــه حض ــی هم ــی و دولت ــادی، مذهب جه

داشــت.
اســتاد ســیاف بــا اشــاره بــه رویدادهــای خونیــن اخیــر 
گفــت: دشــمنان، وحــدت ملــی مــا را هــدف قــرار داده 

و در تــاش تفرقه افگنــی بیــن اقــوام هســتند.

قرار  افغانستان  مردم  دشمنان  برابر  در  مسعود 
داشت

ــاون دوم  ــق مع ــد محق ــتاد محم ــال اس ــن ح در همی
ــاه  ــت: احمدش ــم گف ــن مراس ــی در ای ــت  اجرای ریاس
مســعود هــم در زمــان جهــاد و هــم در زمــان مقاومــت 

ــارزه کــرد. ــردم افغانســتان مب ــر دشــمنان م در براب
ــت  ــای حکوم ــاد از عمل کرده ــا انتق ــق ب ــتاد محق اس
ــا  افغانســتان در مــورد گفت و گوهــای صلــح گفــت: ی
ــا  ــد: م ــان می  گوین ــا جنــگ کنیــد، طالب ــد ی صلــح کنی
کشــور را از چنــگ اشــغال گران نجــات می دهیــم 
ــد  ــت می گوی ــا حکوم ــد، ام ــگ دارن ــر جن ــد ب و تاکی

ــم. ــم« بخوری ــه »آیس کری ــد ک بیایی
معــاون دوم ریاســت  اجرایــی در مــورد انتخابــات 
گفــت: حکومــت در صــدد مهندســی انتخابــات و 
برگــزاری انتخابــات گوســفندی اســت؛ امــا داعــش و 

طالــب در فکــر اشــغال افغانســتان اند.
ــرای  ــه ب ــم ک ــه بودی ــًا گفت ــا قب ــرد: م ــد ک او تاکی
ــک  ــد بایومتری ــفاف بای ــات ش ــک انتخاب ــزاری ی برگ
ــم  ــت ک ــه فرص ــد ک ــت می گوی ــا حکوم ــود؛ ام ش

ــت. اس
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــا برگ ــزود: م ــق اف ــتا محق اس
شــفاف و بــدون تقلــب را  از طریــق بایومتریــک قبــول 
داریــم و اجــازه نمی دهیــم کــه بــا تقلــب وارد میــدان 

شــوند.
ــت: وحــدت  ــای ارگ گف ــه عمل کرده ــاره ب ــا اش او ب
ــون  ــن نمی شــود، اکن ــارزدن دیگــران تامی ــا کن ــی ب مل
هــم رهبــران جهــادی و هــم احــزاب کنــارزده 
ــر  ــا تحقی ــی ب ــه وحــدت مل ــد ک ــد بدانی شــده اند؛ بای

ــد. ــت نمی آی ــه دس ــران ب دیگ
در  دیــروز  کاروان هــا  از  برخــی  هــم،  از ســویی 
جاده هــای  شــهر کابــل گشــت زنی و شــلیک های 
هوایــی کردنــد. وزارت صحــت ادعــا کــرده اســت کــه 
ــده اند.  ــی ش ــلیک ها زخم ــن ش ــن در ای ــش از ده ت بی
امــا احمــد مســعود فرزنــد قهرمــان ملــی و احمــد ولی 
مســعود رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود، پیش از 
ــت زنی  ــه گش ــرف دار هیچ گون ــه ط ــد ک ــن گفته ان ای
بــا اســلحه نیســتند. نهادهــای امنیتــی برخــی از 
شــرکت کننده گان ایــن کاروان هــا  را بازداشــت کــرده و 
مدعی انــد کــه ایــن کاروان هــا بــا شــلیک های هوایــی 

ــوند.  ــه می ش ــم عام ــال نظ ــبب اخت س
احمدشــاه  در ۱۸ســنبله شــهید  پیــش  هفده ســال 
ــتان  ــن از ترورس ــط دوت ــی توس ــان مل ــعود قهرم مس
ــد  ــی کرده بودن ــگار معرف ــود را خبرن ــه خ ــرب ک ع
بودنــد،  کــرده  را در دوربین هــا جاســازی  بــم   و 

رســید.  به شــهادت 
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در ۱7 ســنبله و بــه مناســبت فرارســیدن هفدهمیــن 
ــهید،  ــۀ ش ــاز هفت ــی و آغ ــان مل ــهادت قهرم ــال روز ش س
برخــی مقامــات حکومتــی، سیاســیون و  شــهروندان بــرای 
ــد. ــدا کردن ــون اه ــور خ ــی کش ــی- دفاع ــای امنیت نیروه
ــی در مراســم اهــدای خــون  ــداهلل، رییس اجرای ــداهلل عب عب
بــه نیروهــای امنیتــی کشــور، گفــت: »کم تریــن کاری کــه 
ــی  ــای امنیت ــانی های نیروه ــاس داری از جان فش ــرای پ ب
ــت؛  ــون اس ــدای خ ــد اه ــده می توان ــور ش ــی کش - دفاع
چــون تعــداد تلفــات و زخمیــان ایــن نیروهــا نهایــت زیــاد 

اســت.
 در عیــن حــال، احمــد مســعود، فرزنــد احمدشــاه 
مســعود، قهرمــان ملــی در حالی کــه گرامی داشــت از ایــن 
ــتاید، از  ــت گران می س ــان و سیاس ــوی جوان روز را از س
جوانــان می خواهــد کــه کاری نکننــد تــا باعــث اذیــت و 

ــردم شــود.  آزار م
احمــد مســعود افــزود، جوانانــی کــه بــه دنبــال کاروان های 
رحمت انــد، دارای احســاس پــاک هســتند؛ امــا هــر وقــت 
ــد  ــت را دیدی ــر کاروان وحش ــه یی که اگ ــما در هرگوش ش
این هــا نــه از نشــانی مــا، نــه زیــر نظــر مــا و نــه هــم زیــر 
تصویــر قهرمــان ملــی بــه هیــچ وجــه بــه مــا وابســته گی 

ندارند.
رییــس  پیشــین  معــاون  قانونــی،  یونــس  هم چنــان، 
جمهــور، بســم اهلل محمــدی، وزیــر پیشــین داخلــه، 

فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت عامــه و شــماری 
ــی روز شــنبه  ــای حکومت دیگــر از سیاســت گران و مقام ه
بــه مناســبت هفتــۀ شــهید و هفدهمیــن ســال روز شــهات 
ــدا  ــی خــون اه ــای امنیت ــه نیروه ــی کشــور ب ــان مل قهرم

ــد. کردن
از  یادبــود  چه گونه گــی  بــارۀ  در  قانونــی  یونــس 
ــژه  ــتان، به وی ــردم افغانس ــروز م ــت: ام ــهید گف ــۀ ش هفت
قوت هــای مســلح کشــور کــه در واقــع ادامــه دهنــده گان 
راه قهرمــان ملــی در خــط دفــاع از حریــم وطــن و مــردم 

ــدای خــون و  ــزاوار اه ــتند، مســتحق و س ــتان هس افغانس
حمایــت و پشــتیبانی اند.

ــه  ــاره ب ــا اش ــاع ب ــین دف ــر پیش ــدی وزی ــم اهلل محم بس
امنیتــی کشــور گفــت: بعــد از  جا فشــانی نیروهــای 
ــع  ــرد و کان جم ــه ُخ ــن هفت ــبت همی ــا به مناس ــن، م ای

می دهیــم. خــون  و  می شــویم 
ــد کــه  ــان می خواهن ــکان احمدشــاه مســعود، از جوان نزدی
ــی و  ــلیک های هوای ــا، ش ــت زنی در جاده ه ــای گش به ج
نیــز مزاحمــت بــه مــردم، بیاینــد بــا اهــدای خون شــان از 
ــی و شــهروندان آســیب دیده،  ــای دولت ــای نیروه زخمی ه

پشــتیبانی کننــد.

هفتۀ شهید و هفدهمین سال روز شهادت قهرمان ملی
با کمپاین اهدای خون به نیروهای امنیتی آغاز یافت

احمدولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیاد  شــهید مســعود، 
قهرمــان ملــی در مراســم گرامی داشــت از هفدهمیــن 
ــۀ  ــاز هفت ــور و آغ ــی کش ــان مل ــهادت قهرم ــال روز ش س
شــهید، گفــت: عنــوان هفدهمیــن ســال روز شــهادت 
قهرمــان ملــی را »وفــاق ملــی در پرتــو عدالــت اجتماعــی« 
گذاشــتیم کــه یکــی از آرزوهــای شــهید مســعود، تحقــق 
ــت و  ــوده اس ــی ب ــت اجتماع ــو عدال ــی در پرت ــاق مل وف
ــارزات و مقاومــت او را تشــکیل مــی     داد.   ــن اســاس مب ای
ــا بیــان این  کــه بــدون عدالــت اجتماعــی  آقــای مســعود ب
نمی توانــد وفــاق و وحــدت ملــی تحقــق یابــد، افــزود: در 
شــانزدهمین ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی، نیــز پیــام« 
ــرای تحقــق  ــا ب ــم، م ــاق ملــی« را داده بودی مســعود و وف
ــن  ــم و ای ــفر کردی ــور س ــای کش ــه والیت ه ــام ب ــن پی ای
ــرار  ــا ق ــز و والیت ه ــه در مرک ــتقبال هم ــورد اس ــام م پی

گرفــت. 
بــه گفتــۀ او، بــرای نابــودی تعصــب، تحجــر، تروریســم و 
ــرای  ــم و ب ــزد اســتدعا می کنی ــارگاه ای ــی از ب انحصارگرای
تاش هــای  خــود  مــردم  یک پارچه گــی  و  وحــدت 
»آمــر  چنان چــه  می دهیــم؛  به خــرچ  را  همه جانبــه 
صاحــب بــرای تحقــق آن در دشــوارترین لحظــات مبــارزه 

ــرد«.  ک
او گفــت: مبــارزات آمــر صاحــب در دوره هــای جهــاد و 
ــردا اســت، او  ــروز و ف ــرای نســل ام ــی ب ــت الگوی مقاوم
بــرای تامیــن عدالــت اجتماعــی و وحدت ملــی تا ش های 
ــاران  جــدی خــود را به خــرچ داده و جانثاری هــای او و ی

ــا حــک شــده اســت.  ــارز ش در خاطره ه مب
آقــای مســعود بــا بیــان این کــه شــهید مســعود در آخریــن 
ســفر خــود بــه کشــورهای اروپایــی هشــدار داد، در 
ــتان  ــاالی افغانس ــم ب ــاوز تروریس ــو تج ــه جل صورتی ک
ــورهای  ــۀ کش ــر هم ــده دامن گی ــن پدی ــود، ای ــه نش گرفت

ــد.  ــد ش ــان خواه ــه و جه منطق
ــخصیت  ــعود ش ــه مس ــت ک ــار داش ــعود اظه ــای مس آق
فرامــرزی اســت، او در قــوم، زبــان، مــرز و والیــت 
نمی گنجــد. او گفــت: »آمــر صاحــب زورگــو نبــود بلکــه 

زورســتیز بــود. او بی عدالتــی را قبــول نداشــت، امــا بــرای 
ــوع  ــاش ن ــچ ت ــردم  از هی ــش م ــت و آرام ــن عدال تامی

دریــع نمی کــرد«. 
ــه  ــرد ک ــد ک ــعود تاکی ــهید مس ــاد ش ــی بنی ــس عموم ریی
مســعود از ۴۸ســال عمــر خــود، ۳۰ ســال آن را در راه  

ــرد.  ــپری ک ــتان س ــمنان افغانس ــا دش ــارزه ب مب
ــا  ــد ت ــبب ش ــا س ــن ویژه گی ه ــه ای ــرد ک ــاوه ک او ع
بیــش از صدعنــوان کتــاب در مــورد اندیشــه و فکــر 
ــی  ــران داخل ــوی پژوهش گ ــعود از س ــۀ مس آزادی خواهان

ــود. ــر ش ــاپ و نش ــی چ و خارج
آقــای مســعود ادامــه داد کــه در ۱7ســال اخیــر تاش هــای 
ــاق  ــدت و وف ــت، وح ــق عدال ــرای تحق ــه را ب همه جانب
ــای امــروزی  ــان در قضای مــردم انجــام داده اســت، هم چن
و در مســایل کان ملــی در مشــورت بــا دیگــران بــه پیــش  

خواهــد رفــت.
ــت اجتماعــی« کــه  ــو عدال ــاق ملــی در پرت او گفــت: »وف
پیــام هفدهمیــن ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور 
اســت، منــش فکــری - سیاســی قهرمــان ملــی  را تشــکیل 
ــود  ــهدای خ ــان ش ــق آرم ــرای تحق ــز ب ــا نی ــی داد و م م
ــان  ــمت؛ هم چن ــان و س ــوم، زب ــر داشــت ق ــدون در نظ ب
بــرای یک پارچه گــی تــاش جــدی می کنیــم تــا بــه 
ــم  ــه ه ــم ک ــاد کنی ــی را ایج ــی، نظام ــان مل ــول قهرم ق
ــم. ــی کنی ــا زنده گ ــا بیرونی ه ــم ب ــود و ه ــا خ ــم ب بتوانی
او گفــت: طــرف دار تغییــر وضعیــت فعلــی هســتیم؛ بایــد 
حکومتــی ایجــاد شــود کــه همــه در چرخــۀ تصمیم گیــری 
آن ســهیم باشــند تــا ملــت خــود را شــریک نظــام بداند. در 
غیــر صــورت مــا بــدون هیــچ  دســت آوردی، دور باطــل 

ــم.  ــرار می کنی ــته ها را تک گذش
ــرای  ــی ب ــه هیچ گزینه ی ــعود بــا بیــان این ک ــای مس  آق
عبــور از حالــت فعلــی بــدون انتخابــات قابــل پیش بینــی 
و مطلــوب نیســت، گفــت: تــا زمانــی بــه زیــر یــک چتــر 
ــه  ــم و هدف مندان ــت به هم ندهی ــه دس ــور هم ــک مح و ی
ــات  ــا ثب ــی ب ــام سیاس ــه نظ ــم ب ــم، نمی توانی ــل نکنی عم
ــم و  ــام دادی ــرف پی ــال به این ط ــا از ۱7س ــرا م ــیم؛ زی برس

پیشــنهاد آجنــدای ملــی، حکومــت وحــدت ملــی و اخیــرآ 
وفــاق ملــی را بیــرون دادیــم تــا خــدا بخواهــد بــه یــک 

نظــام همه شــمول دســت یابیم. 
او گفــت: در حالی کــه مــا طــرف دار یــک انتخابــات 
آزاد، شــفاف و همه شــمول هســتیم، امــا در صــورت 
ایجــاد  دیگــر  گزینــۀ  وضعیــت،  ایــن  بحرانی شــدن 
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــه بای ــت ک ــت اس ــت موق حکوم

ــود.  ــه ش ــت گرفت ــران روی دس بح
آقــای مســعود، گفــت: در اوج ســنگر داغ مقاومــت، 
شــهید مســعود بــرای یــک انتخابــات آزاد و عادالنــه فکــر 
می کــرد کــه بــرای اولین بــار واژۀ دموکراســی را بــه 
ــرف  ــتان به ط ــا آزادی افغانس ــه ب ــت ک ــان آورد و گف زب

یــک انتخابــات آزاد می رویــم. 
ــه نتیجــۀ انتخاباتی کــه  ــزود ک ــد اف ــا تاکی ــای مســعود ب آق

در آن حــق مــردم پایمــال شــود بــرای مــا قابــل پذیــرش 
ــزی  ــه لبری ــردم ب ــر م ــۀ صب ــر کاس ــون دیگ ــت. چ نیس
رســیده، تجربه هــای تلــخ گذشــته بــه هیــچ عنــوان مــورد 

ــت.  ــد گرف ــرار نخواه گذشــت ق
رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود و رهبــر طــرح وفاق 
ــتیم و در  ــان کار هس ــا پای ــردم ت ــا م ــا ب ــت: م ــی، گف مل
مشــورت بــا مــردم در مســایل حســاس و بــزرگ کشــور 

ــت.   ــم رف ــش خواهی ــت و به پی ــم گرف ــم خواهی تصمی
ــاق  ــدون وحــدت وف ــح کــرد کــه ب ــای مســعود تصری آق
ــروز  ــی پی ــی و داخل ــمنان بیرون ــه دش ــوان ب ــی نمی ت مل
شــد؛ زیــرا تنهــا گزینه یــی کــه می توانــد ســبب پیــروزی 
مــا در برابــر دشــمن  شــود دست  به دســت هــم دادن 

ــم. ــن را انجــام دهی ــد ای اســت و بای

احمد ولی مسعود:

پیام هفدهمین سال روز شهادت قهرمان ملی؛
 »وفاق ملی در پرتو عدالت اجتماعی«
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