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ﻧﻣﺎﯾد
اﯾن ﻣﺿﻣون ﻗﺑﻼٌ در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر  2016ﮔزارش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،اﻣﺎ دوﺑﺎره در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2020ﺑﮫ ﻧﺷر
رﺳﯾد .درﯾن ﮔﻔﺗﺎر ،ﻣطﺎﻟب اﻓﺷﺎء ﮐﻧﻧده در ﻣورد اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود و ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺑرای ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ از دﻟﭼﺳﭘﯽ ﻧﺧواھد ﺑود.

ﺳﻔﯾر م ک ﺑﮭﺎدرا ﻛوﻣﺎر ﻛﮫ در آﻏﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت دوراﻧﯽ ھﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل
 1994ﻧﻘش درﺧﺷﺎﻧﯽ داﺷت ،ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻓﺎش ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت
ﻣﮭم و ﭘر ﻣﺧﺎطره را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت.
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ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻗﺳﻣت ﺟﻧوﺑﯽ )ﻣﻧظور ﻧوﯾﺳﻧده وزارت ﺧﺎرﺟﮥ ھﻧد
اﺳت( آﻣوﺧﺗم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﻧطﻘﮫ ﺋﯽ ،ﻣوﻓﻘﯾت ﯾﮏ اﺑﺗﮑﺎرﻋﻣل
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ درﯾن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﻣﺻروﻓﯾت ﺑﯾش از ﺣد آﻣر ،آن را ﺑﺎﯾﺳت
ﺑﮫ طرز آراﻣﯽ ﻣطرح ﮐرد .ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن طرز دﯾد ﻗﺎﺑل ھم ﭘذﯾرش ﻧﺑﺎﺷد ،ﻓرﺻت آن
ﺑرای ھﻣرﻧﮕﯽ و ﺗواﻓق ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ زﻣﺎن دارد .ھﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺣﻣﺎﺳﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوراﻧﯽ
ھﻧد ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن در ﺳﺎل  1994آﻏﺎز ﺷد.
ﭘﺎﻧزدھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺗرور اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،ﺷﯾر اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺋﯽ ﭘﻧﺟﺷﯾر زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ در
ﺧور ﯾﺎد آوری اﺳت.
اﻣﺎ ،اﺑﺗداء ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘداری از ﺗﺎرﯾﺦ را از ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮥ ذھن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑطﻠﺑم .در ﺣدود
 ،1991ﺑرای ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﻧدی اﺻﻼٌ ﮐﺎر دﺷوار ﻧﺑود ﮐﮫ در ﯾﮏ دﻋوﺗﯽ در ﯾﮏ
ﺳﻔﺎرت در اﺳﻼم آﺑﺎد طور ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻏﯾر ﻋﺎدی ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣواﺟﮫ
ﻧﮕردد.
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾرﻏم ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺻر )از ھر دو طرف( ،ﻻﮐن آﮔﺎه از ﭼﺷﻣﺎن
ﮐﻧﺟﮑﺎو آی اس آی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ اﺷﺎرۀ ﻣﺑﮭم و ﺗوام ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد و ﯾﮏ ﺗﻌظﯾم ﺟزﺋﯽ ،اﻓﻐﺎن ﻣﻐرور ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻋذرﺧواھﯽ
دور ﻣﯾرود وﺣﺗﯽ اﺣﺗﯾﺎط ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﯾﮏ ذره ﺧوردن از ﻣﯾوه ﻣﻣﻧوﻋﮫ او را ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ از ﺑﺎغ ﺑﮭﺷت ﭘﯾﺷﺎور ﺗﺑﻌﯾد ﺧواھد ﮐرد .زﯾرا ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ﺑرای رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
در ﮐﺎﺑل آﻏﺎز ﺷده ﺑود و ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻋت ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ آﻧﮭﺎ ﻓرا رﺳﯾده و آی
اس آی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓﻧﺎ ﮐﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎودان ﺑﺑﺧﺷد.
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ﺳﭘس در اﭘرﯾل  ،1992ﻣﺟﺎھدﯾن ﻓﺎﺗﺢ وارد ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد و رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
ﻧﺟﯾب ﷲ را ﺳرﻧﮕون ﮐردﻧد .ﭘس از آن ،وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﺳوی دھﻠﯽ ﺑرﮔﺷﺗم ﺗﺎ
رﯾﺎﺳت ﺑﺧش اﯾران ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺟﻧﺎج ﺟﻧوﺑﯽ رھﺑری ﻧﻣﺎﯾم ،ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن
داﺷﺗم ﮐﮫ وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﯽ ان دﯾﮑﺳﯾت )ﮐﮫ ﻣﻌﺎوﻧش در ﯾﮏ ﻣﺄﻣورﯾت در اﺳﻼم
آﺑﺎد ﺑودم( ﺑﮫ طور ﻏرﯾزی اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ دوﻟت ﻣﺟﺎھدﯾن در
ﮐﺎﺑل ﻣوﺟود اﺳت.
اﻣﺎ آن ﻣوﻗﻊ ،ﺣوادث از ﻣﺎ ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓت .ﻣﺣل ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ای ﯾﮏ
ﮔروه ﺗﺧرﯾب ﺷد و دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﮭﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ دھﻠﯽ رﻓﺗﻧد .ﺳﻔﺎرت را ﺗﻌطﯾل ﮐردﯾم .ﭼﺎره
ای ﻧﺑود ﺑﮫ ﺟز اﯾﻧﮑﮫ وﻗت را ﺑﮕذارﻧﯾم.
ﺳﭘس ،در اواﺧر ﻣﺎه آﮔﺳت از ﮐﺎﺑل ﭘرﺳﺷﯽ ﺗوام ﺑﺎ ﮐﻧﺟﮑﺎوی درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ طﯾﺎرۀ
ﺣﺎﻣل رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ و ھﯾﺋت ﻣﻌﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺑﮫ
ﺳوی ﺟﺎﮔﺎرﺗﺎ ﻏرض اﺷﺗراک در اﺟﻼس ﻧﮭﺿت ﺟﻧﺑش ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد ) 1ﺗﺎ  6ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
 (1992در دھﻠﯽ ﺗﯾل ﺑﮕﯾرد؟
ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻣﺟوز از ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح ﺗﻼش ھﺎﺋﯽ ﺻورت ﮔرﻓت) .دﯾﮑﺳﯾت ﻗﺑ ً
ﻼ ﺑﮫ
ﺟﺎﮔﺎرﺗﺎ ﻋزﯾﻣت ﮐرده ﺑود (.در واﻗﻌﯾت ،ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻧد ﻋﺟﯾب اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ
طﯾﺎره ای ﭘر از وھﺎﺑﯽ ھﺎ را اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺎن ﻣﺎ در دھﻠﯽ ﻓرود ﺑﯾﺎﯾد.
)طرز ﻓﮑر ﭼﻧدان ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ اﻣروز در ﻣورد طﺎﻟﺑﺎن ﻧدارﯾم(.
اﻣﺎ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺷروع ﮐردم ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﮐﻧﺎر زدن ﻣرﺑﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ
و ﺣﺎﺻل ﻧﻣودن ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﻣﺟﺎھدﯾن اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﻋﻼﻣت ﭘﯾﭼﯾده ای را ﺑرای ﻣﺎ
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ارﺳﺎل ﮐرده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﻧﻣودﻧد .ﻟﺣظﮥ ﮐﻣﯽ را ﺑرای ﮐﻔﯾل ﺗﯾز ھوش وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
آن زﻣﺎن ک ﺳرﯾﻧﯾواﺳﺎن ) (K Srinivasanﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣق ﻣوﺿوع ﭘﯽ ﺑﺑرد.
اﯾن ﯾﮏ ﻟﺣظﮥ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﯾﮑﺳﯾت از رﺳم ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﻋﺑور ﻣﺟﺎھدﯾن
از دھﻠﯽ ﻣطﻠﻊ ﺷد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻣن ﯾﮏ طرح ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﺻدراﻋظم وﻗت ﻧﺎرا
ﺳﯾﻣﺎ راﺋو ﺗﮭﯾﯾﮫ ﮐﻧم ﺗﺎ آن را ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن ﯾﮏ ﺧط ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ
ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن اراﺋﮫ دھم .ﺑﻌد از ﻣدت طوﻻﻧﯽ ،ﺳراﻧﺟﺎم راﺋو ﻣواﻓﻘﮫ ﮐرد.
ﺷرح ﺑﺎﻻ ﻻزم اﺳت ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ ﭼﺷم اﻧداز ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓرود آﻣدن ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﻣرا در ﻣﯾدان
ھواﺋﯽ ﺑﮕرام ﻛﮫ ﺗوﺳط اردوی ﺳرخ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣطﻠق در زﻣﺳﺗﺎن ﺳﺎل
 1994و اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت اﺳﻼﻣﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدم ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھد.

اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود

اﯾن ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ از ھر ﻟﺣﺎظ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷد ،زﯾرا
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آن زﻣﺎن ﺑرق ﻧداﺷت .ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﻌﺎره ﺋﯽ ،دھﻠﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺟﮫ داﺷت و آرﺷﯾف ھﺎی ﻋظﯾم وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ و ﺳﯾﺎﺳت
اﻗوام ﺷﻣﺎﻟﯽ در ھﻧدوﮐش ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑود.
آن ﺷب ﺳرد زﻣﺳﺗﺎن ،ﯾﮏ ﮔروه از ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻠﺢ ﺗﺎ دﻧدان ﺑﺎ ﮐﺎﻟﯾﺷﻧﮑف ھﺎ
و راﮐد اﻧداز ھﺎ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﺗوﯾوﺗﺎ آﻣدﻧد و ﻣرا در ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ اﻧداﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ
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ﺳوی ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﮐردﯾم .ﺟﻧﮓ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮕرام ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻌود و ﮔروه وھﺎﺑﯽ
اﺗﺣﺎد ﺑﮫ رھﺑری رﺳول ﺳﯾﺎف ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن درۀ ﭘﻧﺟﺷﯾر و ﮐوه ھﺎی
ﭘروان واﻗﻊ ﺑود ،اداﻣﮫ داﺷت.
ﺻﺑﺢ روز دﯾﮕر در ﺳرﻣﺎی ﺳوزﻧﻧده ،ﻣﺎ ﻋﺎزم ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺷدﯾم .ﻣﺎ راه ﺧطرﻧﺎک و ﭘر از
ﺧم و ﭘﯾﭻ در ﮐﻧﺎر درﯾﺎ را طﯽ ﮐردﯾم .در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر ﺑﮫ ده ھﺎ ﺗﺎﻧﮏ و زرھﭘوش و
ﺳﻼح ھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدۀ ﻗوای ﺷوروی ﺑرﺧوردﯾم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﺎزارک ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺑرۀ
ﻣﺳﻌود ﻗرار دارد ،رﺳﯾدﯾم.
ﻣن ﻣﺗوﻗﻊ ﺑودم ﮐﮫ ﻣﺳﻌود ﺷﺧص ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷد .زﯾرا ،ﻗﺑ ً
ﻼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﯾﮏ دﯾﮕر ﺑﮫ اﺳم
ﻓرﯾد ﻣزدک ﻋﺿو ﭘوﻟﯾت ﺑورو در ﺣﮑوﻣت ﻧﺟﯾب در ﺳﺎل  1990دﯾدار داﺷﺗم .ﻓرﯾد
ﻣزدک ﯾﮑﯽ از ﻣداﻓﻌﺎن آﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑود .ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ در دو ﺑﺧش ھر ﯾﮏ ﺑﯾن
 5ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋت ﺗﺎ روز ھﺎی ﺑﻌدی ھﻣراه ﺑﺎ رﻓﺗن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮥ ﺟﻧﮓ را در ﺑر ﮔرﻓت.
ﺟﻣﻌﯾت در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﻣرﮔﺑﺎر ﺑﺎ ﮔروه دﯾﮕری از ﻣﺟﺎھدﯾن ،ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ رھﺑری
ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ،ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﮐﺎﺑل ﮔﯾر اﻓﺗﺎده و ﺑﺎ اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ رھﺑری رﺳول
ﺳﯾﺎف در ﺣﺎل زدو ﺑﻧد ﺑود .ﻣن رﺳول ﺳﯾﺎف را ﺑﻌدا ً ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم) .ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ
در دوران ﺟﮭﺎد از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﯾﺎف ﺑود(.
ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده اﯾﻧﮑﮫ ﻣن اوﻟﯾن ﻣﻘﺎم ھﻧدی ھﺳﺗم ﮐﮫ در ﮐل دورۀ ﺟﮭﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ وی
ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ،ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ از ﻣن ﭘذﯾراﺋﯽ ﻧﻣود .ﻣن ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ ھرﭼﻧد ﮐﮫ او ﺑرای ﻣﺎ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺑود و ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ او را ،ﺑﺎوﺟود ﺑُﻌد ﻣﺻﺎﻓﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﮔرای ﻣﺳﺗﺣﮑم
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اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﻣﺳﻌود ﺑﮫ وﺿوح ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد و اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ ﺣرف
درﺳت را ﺑرای ﯾﮏ ﺻﺣﺑت ﺷﻔﺎف ﮔﻔﺗم.
ﺟﻠﺳﮥ ﻣﺎ در ﯾﮏ اطﺎﻗﯽ ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ "ﻧﻘﺷﮥ اطﺎق" در ﻗﺳﻣت ﺟﻧوﺑﯽ وزارت
دﻓﺎع ﺑود .ﻣﺄﻣورﯾت ﻣن ﺑﮫ طرز ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺎور ﺳﺎده ﺑود  -ﺑﮫ رھﺑری ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ دﺷﻣن آﻧﮭﺎ ﻧﺑودﯾم و ﺑﮫ رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮥ اﻣﯾد داﺷﺗﯾم ﮐﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ از ھﻣﮫ رواﺑط ﺗﻣدﻧﯽ  ،رﯾﺷﮫ در اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ داﺷت.
ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ طوﻻﻧﯽ ،ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ در ﻣورد اﯾدﺋوﻟوژی ﺟﻣﻌﯾت داد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻطﻼﺣﺎت
ﻣﻠﯽ ﮔراﺋﯽ و ﺑﺎ اﺷﺎره و ﮐﻧﺎﯾﺎت ﻓراوان ھﻣراه ﺑود .او ھﻣﭼﻧﺎن اظﮭﺎرات زﯾﺎدی را در
ﺑﺎرۀ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻏرض آﻣﯾز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اراﺋﮫ ﮐرد .او ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ را
ھﻣوار ﮐرد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل اوﺿﺎع ﮐﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ داد .اﻟﺑﺗﮫ در
ھﻣﺎن ﻟﺣظﮥ ﺑﺧﺻوص ،وی ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر را ﺗﮭدﯾد ﺣﯾﺎﺗﯽ داﻧﺳت.
آﻧﮭﺎ اﻟﺑﺗﮫ در اواﯾل دھﮫ ھﻔﺗﺎد در ﭘوھﻧWﯽ اﻧﺟﯾﻧﯾری ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ھﻣﺻﻧف ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳوی طﻠﺳم اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧدای ﺟﮭﺎد ﺟذب
ﻧﻣود ،اﻣﺎ اﯾن رﻗﺎﺑت در ﺳطﺢ ﺷﺧﺻﯽ ﭼﻧﺎن ﺷدﯾد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺣﺗﺎ
ﺧود را در ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ از آن ﺑرھﺎﻧﻧد.
ﻣن ﺑﺎ دﻗت ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﻧظر ﻣﺳﻌود در ﻣورد طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺑﮭم ﺑود .طﺎﻟﺑﺎن در آن زﻣﺎن
ﻗﻧدھﺎر را ﻣﺗﺻرف ﺷده و ﺑﮫ ﺳوی ھرات در ﺣرﮐت ﺑودﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﮭراھﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ
طرف ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯾﺷد ،زﯾر ﻧظر داﺷﺗﻧد.
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ﯾﮑﯽ از ﻋﻧﺎﺻر ﻣﮭم در ﻣﺎﻣورﯾت ﻣن ﺟﻣﻊ آوری ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اطﻼﻋﺎت در ﻣورد طﺎﻟﺑﺎن
ﺑود ،ﻧﯾروی ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ طرز ﻣرﻣوزی در ﺻﻔﺣﮫ ﺷطرﻧﺞ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ظﺎھر ﺷده ﺑود و
ظﺎھرا ً از ﻣدارس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯾرون آﻣده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧود ﺟوش ﺗوام ﺑﺎ ﻧﻔرت در ﺑراﺑر
ﺳؤ ادارۀ ﻣﺟﺎھدﯾن زﺑﺎﻧﮫ ﮐﺷﯾد.
ﺑﻌد ھﺎ ،در ﺟرﯾﺎن ﻣﺎﻣورﯾت ھﺷت روزۀ ﻣن ،داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ھﺎی ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾن رﺑﺎﻧﯽ
و ﻓرﺳﺗﺎده ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن وﺟود دارد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر و
ﺑﯾرون راﻧدن وی از ﺳﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﻧد .اﯾن واﻗﻌﺎ ً ﯾﮏ ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد در زﯾر آﺗش
ﺑود ،زﯾرا ﻣن ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ درس اﺳﺎﺳﯽ آﻣوﺧﺗم ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ در ﺑﺎطﻼق
ﻧزاع ھﺎی دروﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﺷﻣﻧﯽ داﺋﻣﯽ وﺟود ﻧداﺷت.
ﻣﺳﻌود ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻏرض اﺣﯾﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ھﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﻣﮏ ﻧﻣود .ﻣن ﺗواﻧﺳﺗم درک ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﻌود ﻓﮭم ﺧوﺑﯽ از ﺗﺷﻧﺞ آن زﻣﺎن ﺑﯾن ھﻧد و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن داﺷت) .ﺷورش در ﺟﻣو و ﮐﺷﻣﯾر ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده ﺑود— ﺧﺷوﻧت ﺧوﻧﯾن و
ﺿرب و ﺷﺗم در دره ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رھﺑری ﻣﯾﺷد ،دھﻠﯽ را ﺑﮫ ﺳوی ﻧﺎ اﻣﯾدی
ﮐﺷﺎﻧد(.
از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ،ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﮐﺎﺑل و دھﻠﯽ در ﻣورد ﺑررﺳﯽ اطﻼﻋﺎت
اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺷﺎره ﮐرد .او )و رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم( اھﻣﯾت
ﺑﺎزﮔﺷﺎﺋﯽ دﻓﺎﺗر ھﻧد در ﮐﺎﺑل را در ﺳرﯾﻌﺗرﯾن زﻣﺎن ﺗرﻏﯾب ﻧﻣودﻧد .ﻣﺳﻌود ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎﻣل از دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎ و ﻣﺣﻼت ﻣﺎ را اراﺋﮫ داد.
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ﻋﺟﯾب اﯾﻧﮑﮫ ،ﺑﻌدا ً ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎزار ﺑﮫ دﺳﺗم رﺳﯾد ﮐﮫ "ﭘﻧﺟﺷﯾری ھﺎ" ﻧﯾز ﻧﻘش ﺧود را در
ﻏﺎرت دﻓﺗر ﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐرده ﺑودﻧد و در ﺳرﻗت ﻣوﺗر ھﺎی ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ،ﭼراغ ھﺎ ،ﻣﺑل و
ﻓرﻧﯾﭼر وارداﺗﯽ و ﻓرش ھﺎی ﮐﺷﻣﯾری – ﺣﺗﺎ ظروف ﺳﻔﺎﻟﯽ و ظروف ﻧﻘره ای ﺑرﺟﺳﺗﮫ
در ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼﺷﻣﮕﯾری از ﺧود ﻧﺷﺎن دادﻧد.
طرح دﯾﮕر رﺳﺎﻟت ﻣن ،ﺑﺣث در ﻣورد آﯾﻧدۀ ﻧﺟﯾب ﷲ ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺟﺎورت دﻓﺗر ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﺻدراﻋظم راﺋو ﺧواﺳﺗﺎر اﯾن ﺷد ﻛﮫ از طرف ﺷﺧص وی ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮔردد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﺟﯾب اﺟﺎزه داده ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑرود ) .ﻣن ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑﺎﻓﺗﻧﯽ ﭘﺷﻣﯽ،
اﻟﺑوم ﻋﮑس ﻓرزﻧدان و ﻏﯾره را ﻧﯾز ﺣﻣل ﮐردم ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻧم ﻧﺟﯾب ﷲ ﮐﮫ در دھﻠﯽ
در ﺣﺎل ﺗﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرد ،ﺑرای ﺷوھرش ﺗﺣوﯾل داده ﺷود(.
در واﻗﻊ ،ﻣن ھم ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺧﺻﯽ داﺷﺗم ﮐﮫ ﻣﺳﻌود )و رﺑﺎﻧﯽ( را درﯾن ﺧﺻوص ﻣﺗﻘﺎﻋد
ﺑﺳﺎزم ،زﯾرا ﺧودم در اﭘرﯾل  1992در اﺳﻼم آﺑﺎد در اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﮐﺛﯾف ﻧﻘﺷﯽ اﯾﻔﺎ ﮐردم
ﮐﮫ ﺑﻧون ﺳوان ﻓرﺳﺗﺎده اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺳﻌﯽ در ﻣذاﮐره ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧظم ﻗدرت
داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ طرز ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳﯾﮥ ﺳوﺧﺗﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﯾﮏ
ﺣرﻓﮥ ﻣوﻓق ﻣﺳﻠﮑﯽ را وﯾران ﮐرد) .اﯾن ﯾﮏ داﺳﺗﺎن دﯾﮕر ﺑرای ﺑﺎر دﯾﮕر اﺳت(.
ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ،ﻣن از ﻣﺳﻌود دﻟﺳوزاﻧﮫ اﻟﺗﺟﺎء ﮐردم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺟﯾب اﺟﺎزه دھد ﻛﮫ ﻛﺎﺑل را ﺗرك
ﻛﻧد و ﻣن اﯾن اﻣﺗﯾﺎز را ﺧواھم داﺷت ﮐﮫ او را ﺗﺎ دھﻠﯽ ھﻣراھﯽ ﻛﻧم  .ﺿﻣﻧﺎ ً اﯾن ﯾﮏ
ھدف ﻣﺎ ھم ﺑود .اﻣﺎ ﻓورا ً ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﻣﺳﻌود را از اﯾن ﺧواھش ﺧود ﻣﺗﻌﺟب ﺳﺎﺧﺗم .او
اﻧﺗظﺎر ﭼﻧﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗوی را ﻧداﺷت .ﻣﺳﻌود ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐﻠﻣﺎت ﺳردرﮔم
ﻧﺷده ﺑود ،ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺳﮑوت ﮐرد .ﺳﭘس او ﺑﮫ ﻧﺣو دور اﻧداﺧﺗﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﮔر ﻧﺟﯾب
را رھﺎ ﮐﻧد ،ﻣﺟﺎھدﯾن از آن ﺳوء ﺗﻌﺑﯾر ﺧواھﻧد ﮐرد .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﻣزﺧرف ﻣﻌﻠوم
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ﻣﯽ ﺷد ،زﯾرا ﻣﺳﻌود ﺧودش در آن زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺑل ﺑود .ﻣﮕﺳﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑدون اطﻼع
ﻣﺣﻣد ﻓﮭﯾم ،رﺋﯾس اطﻼﻋﺎﺗش و ﮔزارش آن ﺑﮫ "ﻓرﻣﺎﻧده" ﺣرﮐت ﻛﻧد) .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت
ﮐﮫ ﻣن در ﯾﮏ "ﺧﺎﻧﮫ اﻣن" در ﮐﺎﺑل در ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧﮥ ﻓﮭﯾم اﻗﺎﻣت داﺷﺗم(.
ﻣﺳﻌود ﻗﺑ ً
ﻼ از دﺳت ﻗوﻣﻧدان ازﺑﮏ ،رﺷﯾد دوﺳﺗم رھﺎ ﺷده ﺑود .رو ﮔرداﻧدن دوﺳﺗم از
ﻧﺟﯾب در ﺳﻘوط وی در اﭘرﯾل  1992ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑود .ﻣﺳﻌود ھﻣﭼﻧﯾن در ھﺎ را ﺑﮫ
روی ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر و 'اﺳﺗﺎد' ﺳﯾﺎف ﺑﺳﺗﮫ ﮐرده و ﺣﺗﺎ ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﺑﯽ ﺿرر را ﺑﮫ
ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺑود .ﻣﺳﻌود ﺳﻠطﺎن ھﻣﮫ ﺷده ﺑود.
ﺣﮑوﻣت ﻣﺟﺎھدﯾن در اواﺧر  1994در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت اﺋﺗﻼﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،ﻻﮐن
ﻋﻣ ً
ﻼ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﻌﯾت ﺑود— دﻗﯾﻘﺎ ً ﯾﮏ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷورای ﻧظﺎر
ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗﺣت رھﺑری ﻣﺳﻌود ﻗرار داﺷت.
ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻌد ،ﻣﺷﺎور اﺻﻠﯽ ﻣﺳﻌود ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑﮫ اﻧﻘره آﻣد ﺗﺎ در ﻣﺣﻔل ﺟﻧﺎزۀ ﻣﺎدر
دوﺳﺗم ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾد .ﺣﯾﻧﯾﮑﮫ آﮔﺎه ﺷد ﮐﮫ ﻣن ھم در اﻧﻘره ھﺳﺗم ،ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ھﻧد آﻣد .در
ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﺻﺣﺑت طوﻻﻧﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺑوﺗل ﮐﻧﯾﺎک ،ﻣن ﻣوﺿوع ﺑراﺑری ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﻧﺟﯾب
را ﺑﺎز ﮐردم .ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺳﺗراﺗﯾژﯾﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﻌود ﺑود .او ﺟرﯾﺎن ﻣذاﮐرات ﺑﺎ دوﺳﺗم
را ﺑﮫ دوش ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث دوری وی از ﻧﺟﯾب ﺷد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در اﭘرﯾل  1992ﺳﺑب ﮔردﯾد.
ﻣﺎ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﯾم .ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن در آن ﺷب در آﻧﮑﺎرا
ﺻرﯾﺣﺎ ً اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﻌود او را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ﺗﺎ در ﻣﺣوطﮥ دﻓﺗر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
ﺑﺎ ﻧﺟﯾب ﺑﯽ ﺳر وﺻدا ﻣذاﮐره ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺋﯽ ﭘﺷﺗون را ﻣورد
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ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد .ﻣﺳﻌود ﮐﺎﻣ ً
ﻼ آﮔﺎه ﺑود ﮐﮫ ﻧﺟﯾب ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط داﻧش و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗش درﻣورد
ﺻف ﺑﻧدی ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﺟوره ﻧداﺷت .ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ ،ﻣن واﻗﻌﺎ ً ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭﺎﻧﮥ
ﻣﺳﻌود را ﺑﺎور ﻧﮑردم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺟﯾب اﺟﺎزه ﻧدھد آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﮐﻧد.
اﮔر ﻣﺳﻌود ﻣﯽ ﺧواﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺟذاب و ﻓرﯾﺑﻧده ﺑﺎﺷد .او از ﻣن ﺧواﺳت
ﺗﺎ ﺗﻌﮭد او را ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ ﺻدراﻋظم راﺋو اﻧﺗﻘﺎل دھم .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﻛﮫ او زﻧده ﺑود ،اطﻣﯾﻧﺎن
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺿرری ﺑﮫ ﻧﺟﯾب وارد ﻧﺧواھد ﺷد  -و ھﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﻛﻧد.
دو ﺳﺎل ﺑﻌد ،در ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،1996در ﯾﮏ ھﺗل ﮐﮭﻧﮫ در ﺷﮭر دوﺷﻧﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن،
ھﻧﮕﺎم دوش ﮔرﻓﺗن در اواﯾل ﺻﺑﺢ ،ﯾﮏ ﺧﺑر ﻓوری را از طرﯾق ﻣوج ﮐوﺗﺎه BBC
در رادﯾوی ﺗراﻧزﯾﺳﺗور ﻗدﯾم ﺧود ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻧﺟﯾب ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ھﻧﮕﺎم طﻠوع ﻣرا ﺳﺧت
ﺗﺄﺛر ﻓرا ﮔرﻓت و درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻣﺳﻌود ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد و ﺧود را در اﯾﻣﻧﯽ درۀ ﭘﻧﺟﺷﯾر
ﻗرار داده و ﻧﺟﯾب را ﺑﮫ ﺗرﺣم  ISIرھﺎ ﮐرد .اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﺳﻌود در طﻔره رﻓﺗن از
درﺧواﺳت ﺷﺧﺻﯽ راﺋو ھﻣﭼﻧﺎن ﻣرا اذﯾت ﻣﯾﮑرد .ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎ اﺟﺎزه
دادن ﻧﺟﯾب ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺑﮫ دھﻠﯽ ﺑرود ،ﭼﯾزی را از دﺳت ﻧﻣﯾداد.
اﻣروز ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم آﻧرا ﻋﻘﻼﺋﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾم:
اول اﯾﻧﮑﮫ ،ﯾﮏ رھﺑر ﻣﮑﺎر و ﺷرﯾر ﺗﺎﺟﯾﮏ اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ در آﯾﻧده
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻧﺟﯾب ،ﯾﮏ اﺣﻣدزی ﺑﺎ داﻧش ﮔﺳﺗرده در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﭘﺷﺗون،
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده آﻧﮭم در ﻟﺣظﺎﺗﯾﮑﮫ ﺑرای آﻣﺎدﮔﯽ ﺣرﮐت ﺑﻌدی ﺳﺗراﺗﯾژی ﺧود را ﺗرﺳﯾم
ﻣﯾﮑرد .ﭼﻧﮓ زدن ﺑﮫ ﮐﻣرﺑﻧد ﭘرﺗﻼطم ﭘﺷﺗون در ﻣﻧطﻘﮥ ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت
ﺧود ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان "اﻣﯾر" ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ﯾﮏ ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑرای او ﺑود.
salamwatanam@gmail.com

دوم اﯾﻧﮑﮫ ،ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور ﺑﺳﯾﺎری ،ﻣﺳﻌود ﯾﮏ رھﺑر ﻣﻠﯽ "ﺳﮑوﻻر" ﺑود ،ﻧﮫ از
ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺟﯾب .در اﯾﻧﺟﺎ "اﮔر ھﺎی" ﺗﺎرﯾﺦ ﻣطرح ﻣﯾﺷود .ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ
ﻣﺳﻌود ،او اﻣﯾدوار ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺟﯾب ،ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدۀ اﻓﻐﺎن ،در
ﭘﮭﻠوﯾش ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ زﻣﺎن ﺑراﯾش ارزش ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ،از ھﻣﮫ ﻣﺣﺗﻣل ﺗرﯾن ،ﻣﺳﻌود ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻧﺟﯾب در ﭘﻧﺎه اﻣﻧﯾت دھﻠﯽ
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷود ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑراﯾش وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ھﻧد
ﺑﺎزﮔﺷت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد) .دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھراس داﺷت ﮐﮫ ﻧﺟﯾب در ﺻورت
ﻓرار ،ﮐﺎرت ﺑرﻧدۀ ھﻧد ﺧواھد ﺷد(.
ﺑﺎ ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ ،ﻣﺳﻌود ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻛﮫ ﺧود راﺑطﮥ اﺻﻠﯽ ھﻧد در ھﻧدوﮐش ﺑﺎﺷد) .ﺑﻌدا ً،
آرزوی او ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓت ﺣﯾﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎ او را وادار ﺳﺎﺧﺗﯾم ﮐﺎر ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺑدھد (.ﻣﺳﻌود ﻣﺎﻧﻧد
اﮐﺛر اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ھﻧد را ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﻧﯾﮑوﮐﺎر ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت از وی ﺑطور ﻗطﻊ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﺗﻔﺎوت ﺑزرﮔﯽ در ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﺑدون ﺷﮏ  ،ﻣﺳﻌود )و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( در ﻧﻘطﮫ ﺋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھراس داﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﺟﯾب ﯾﮏ رھﺑری ﺑود ﮐﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎ او روزی ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﮐﮫ در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب در
ھﻧدوﮐش ﻗدم ﺑﮕذارد.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮕوﯾم ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺳﻌود ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳت ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻓﮭﻣﯾده ﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ
او ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻧون ﺟﻧﮕﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑود .او ھﯾﭻ ﺗﺻوری ﺛﺎﺑت در ﻣورد رواﺑط
ﻧداﺷت .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای او ﺑﮫ ﺳودﻣﻧدی ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷت.
salamwatanam@gmail.com

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ "ﺷﯾر ﭘﻧﺟﺷﯾر" ﺑﯾﺎﻧدازﯾد .اﯾن اﻣر در درﺟﮫ اول ﺑﮫ ﭘﯾوﻧد وی ﺑﮫ ﻏرب
)ﺑﺧﺻوص ﻓراﻧﺳﮫ( ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺣﻣﯾل ﺷﮑﺳت ﺑر اردوی ﺳرخ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣرﺑوط
ﮔردﯾد .ﻣﺳﻌود از ﻋزﯾز ﺑودﻧش ﻧزد ﻏرب ﺳود ﻓراواﻧﯽ ﺑرد .واﻗﻌﺎ ٌ ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺷﮭرت
ﺧوﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ او ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺑزرﮔﯽ را ﺑر اردوی ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد و
اﯾن ﺑرای ﻏرب در دورۀ ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑود.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ ﺑﺎزﮔو ﮐردم ،درۀ ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺷﺎھد ﺷﺎھﮑﺎر ھﺎی ﯾﮏ ﻗوﻣﻧدان درﺧﺷﺎن
ﭼرﯾﮑﯽ ﺑود .ﺻدھﺎ ﻗطﻌﮫ ﺳﻼح زﻧﮓ زدۀ ﻧﯾروھﺎی ﺷﮑﺳت ﺧوردۀ ﺷوروی ﺑر روی
ﺗﭘﮫ ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺷﮭﺎﻣت وﻣﮭﺎرت ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ رھﺑر ﭼرﯾﮑﯽ
اﻓﺗﺎده اﺳت.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ،ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده
ﺗر ﺑود از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺳﻼح ھﺎی زﻧﮓ زده ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد .ﺑرﻋﮑس ﺷرح اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﺣﻣﻼت ﻋﻣدۀ ﺷوروی در ﭘﻧﺟﺷﯾر در واﻗﻊ ﺑﯾن ﯾﮏ دورۀ ﮐوﺗﺎه ﺑﯾن  1982و 1984
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷد )ﺑﺎ ﯾﮏ آﺗش ﺑس ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ در ﺑﯾن (.ﻗﺑل از آن و ﺑﻌد از آن ،ﯾﮏ ﻧوع
ﺗﻔﺎھم ﺿﻣﻧﯽ ﺑﯾن ﻣﺳﺳﻌود و اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺷوروی ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﺣﻣل ﯾﮏ دﯾﮕر وﺟود
داﺷت.
ﯾﺎدآوری اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  1979اردوی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود -ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑل از ﻣداﺧﻠﮫ ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ،اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺎ ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ﺗواﻓق رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ
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ﺳﺗوﻧﮭﺎی اردوی ﺳرخ از ﻣﺳﯾر ﮔذرﮔﺎه ﺳﺎﻟﻧﮓ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺟﺎوز روز ﺳﺎل ﻧو در
ﺳﺎل  1980طور اﻣن ﻋﺑور ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﺳﻧد.
ﻋﺟﯾب اﯾﻧﮑﮫ ،ھﯾﭻ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺟزء رﺋﯾس وﻗت ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺟﯾب ﻓرد
ارﺗﺑﺎطﯽ دﯾﮕری ﻧﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺳﻌود اﺻرار داﺷت ﮐﮫ او ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ
اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺷوروی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎزﺗﺎب ﺑدھم ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﻣﺳﻌود ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار و
دﯾﭘﻠﻣﺎت ﺑود ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻧظﺎﻣﯽ )ﮔرﭼﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﻌداد وی ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﻓرﻣﺎﻧده" ھرﮔز ﻣورد
ﺗردﯾد ﻧﺑود (.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺳراﺳر دھﮥ  ،1980ﻣﺳﻌود و ﺷوروی ﺑﺎ ﻗﺑوﻟﯽ ﺑدی ھﺎی ﯾﮏ
دﯾﮕر ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ظرﯾﻔﺎﻧﮫ را ﺑﯾن ﺧود رﻋﺎﯾت ﮐردﻧد.
در ﺣﻘﯾﻘت ،ژﻧرال ﺑورﯾس ﮔروﻣوف ﮐﮫ ﺧروج ﻗوای اﺗﺣﺎد ﺷوروی را در ﺳﺎل 1989
ﻧظﺎرت ﻣﯾﮑرد ،ﺑﻌدا ً در ﮐﺗﺎب ﺧود "اردوی ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻓﺎش ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺳﻌود
ﺑﺎ ) GRUاﺳﺗﺧﺑﺎرات اردوی ﺷوروی( ﺗواﻓق ﮐرده ﺑود ﺗﺎ ﮐﺎروان ھﺎی ﻣواد ﮐﻣﮑﯽ
ﺑرای اردوی ﺷوروی را ﮐﮫ از طرﯾق ﺣﯾرﺗﺎن وارد ﻣﯾﺷدﻧد ،اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ طور ﺳﺎﻟم از
ﺗوﻧل ﺳﺎﻟﻧﮓ و درۀ ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺑﮕذرﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺻوﯾری ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف از ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺳﻌود ﺑﺎ  ISIاراﺋﮫ
داد ﻛﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺳﺎده ﭘﺳﻧدی ﺑﺳﯾﺎری از ذھﻧﯾت ھﺎی ﯾك ﺑُﻌدی ﮐﮫ در ﻣوﺳﺳﺎت ھﻧد
وﺟود داﺷﺗﮫ ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ،در اﺛﻧﺎی ھﻔﺗﮫ ای ﮐﮫ در ﺳﺎل  1994ﻣن در ﮐﺎﺑل
ﺑودم ،ﻣﺳﻌود ﯾﮏ ﻣﮭﻣﺎن دﯾﮕری داﺷت—رﺋﯾس ﻗﺑﻠﯽ آی اس آی ،ﺟﻧرال ﺣﻣﯾد ﮔل.
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ﻧﮑﺗﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه ﻣﺳﻌود ﺑرای ﺗرک ﻧﺟﯾب در ﻣﺣوطﮥ دﻓﺗر ﻣﻠل ﺣﺗﺎ ﺣﯾﻧﯾﮑﮫ
او و ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎﻧش ﮐﺎﺑل را ﺑدون ﺻدﻣﮫ  --ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺗواﻓق ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐردﻧد--
ھﻧوز ھم ﯾﮏ ﻣﻌﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﭘس از ﻣﺄﻣورﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮔروه
ھﺎی ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﮫ دھﻠﯽ ﺑرﮔﺷﺗم ،ﺑﺎ ﻗوت ﺗوﺻﯾﮫ ﻛردم ﻛﮫ ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ را در ﻛﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷﺎﺋﯽ
ﻛرده و رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ را اﺣﯾﺎ ﻛﻧﯾم.
ھرﭼﻧد ﮐﮫ ،اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣن ﻣﺧﺎﻟف طرز ﻓﮑر ھﻧد در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑودم ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا و
ﯾﺎ ﻧﮫ ﭼﻧدان آﺷﮑﺎرا ﺗوﺳط ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ رھﺑران ﻣﺟﺎھدﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده ﺑود .اﯾن واﻗﻌﺎ ً ﻣﻌﻧﯽ
ﻧداﺷت ﮐﮫ ﭼرا ھﻧد ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧط ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ ھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد،
طرف واﻗﻊ ﺷود.

ﻏﻧﯽ اﺣﻣد زی و ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ
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ﭼرخ در داﺋرۀ ﮐﺎﻣل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮔردش درآﻣده اﺳت .ﯾﮏ اﺋﺗﻼف ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧدۀ دﯾﮕری
ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ﻓﺎﻗد ﻣﺷروﻋﯾت اﺳت ،اﻣروز در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت وﻟﯾﻧﻌﻣﺗﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﮫ ﻣﺟددا ً ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آﻧﮭﺎ ارﺑﺎب اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ،در ﮐﺎﺑل ﮐﺳب ﻗدرت ﻧﻣوده اﺳت.
اﮔر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑرای اﺻطﻼح "ﺟﻧﺑﺎﻧدن د ُم ،ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ روش ﺳﮓ اﺳت" وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ھﻣﯾن اﺳت.
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