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"ﺳﻔر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾران ﺷده"
ﺳﻔر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾران ﺷده ،ﻧﺎم ﮐﺗﺎﺑﯾﺳت ﻧوﺷﺗﮥ ﺧﺎﻧم"ﺟن ﮔودوﯾن") ،(Jan Goodwinﯾﮏ
ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻣﺷﮭور اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺑﺎرزات دﻟﯾراﻧﮥ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟﺎوزﮔران روﺳﯽ
و ﻣزدوراِن ﺑﯽ ﻣﻘدار ،ﺑﯽ وﺟدان و ﺷرف ﺑﺎﺧﺗﮥ ﺧﻠﻘﯽ  -ﭘرﭼﻣﯽ آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ رﺷﺗﮥ ﺗﺣرﯾر درآﻣده اﺳت.
اﯾن ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻟب و دﻟﭼﺳپ ،ﭼﺷم دﯾد ھﺎی ﻧوﯾﺳﻧده را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﺳﯾﺎر واﻗﻌﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗرﺟﻣﮥ اﯾن ﮐﺗﺎب از آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ دری ،ﺗوﺳط زﻧده ﯾﺎد اﻧﺟﻧﯾر" ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻧوری"ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺣﯾﺎت ﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن ﮐﻣﺗرﯾن ﺳﭘرده ﺷد ﺗﺎ وظﯾﻔﮥ ﺗﺎﯾپ و ﺗﺻﺣﯾﺢ آﻧرا در ﺣد ﺗوان
اﻧﺟﺎم دھم ﺗﺎ آﻣﺎدۀ ﭼﺎپ و طﺑﻊ ﮔردد ،ﻣﮕر ھﻧوز ﮐﺎر ﺗﺎﯾپ و ﺗﺻﺣﯾﺢ آن ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﻧرﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ
اﺟل ﮔرﯾﺑﺎن آن ﮐﺎﮐﺎی ﻣﺣﺗرم و ﻣﮭرﺑﺎﻧم را ﮔرﻓت و داﻋﯽ اﺟل را ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ و راھﯽ دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ
ﮔردﯾدﻧد ﮐﮫ روح ﺷﺎن ﺷﺎد و ﯾﺎد ﺷﺎن ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد.
از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﺳﯾن ،ﺑﺧﺻوص دو ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﯾﮏ ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از زﯾر
دار ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﮔﯽ ھﺎی ﺧﻠﻘﯽ – ﭘرﭼﻣﯽ ،ﺟﮭت ﭘرده اﻓﮕﻧدن ﺑر ﺟﻧﺎﯾﺎت و رزاﻟت ھﺎی ﺑﯽ ﺣد و
ﺣﺻر ﺣزب ﻣﻧﺣﻠﮥ ﺷﺎن و رھﺑران ﺷرف ﺑﺎﺧﺗﮥ ﺷﺎن ،و ﻧﯾز ﺧﺎک ﭘﺎﺷﯽ ﺑر ﺟﻧﺎﯾﺎت ارﺑﺎﺑﺎن روﺳﯽ
ﺷﺎن ،ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺑرف ﺑﺎم ﺧود را ﺑر ﺑﺎم ﻣﺑﺎرزﯾن و ﻣﺟﺎھدﯾن واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﻧدازﻧد ،ﻟذا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮐﻣﯽ ھﺎ و ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی آن ،اﮔر در
ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺻورت ﻣﺳﻠﺳل در ھﻣﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧده و در
ﺧدﻣت ھﻣوطﻧﺎن ﻗرار دھﯾم ﺗﺎ "ﺳﯾﮫ روی ﺷود ،ھر ﮐﮫ در او ﻏش ﺑﺎﺷد".
ﺑﮕذار اﯾن ﺟﻣﻊ وﺟدان ﻣرده و ﺷرف ﺑﺎﺧﺗﮫ ،ﭼپ و راﺳت و ھﻔﺗﮫ و ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ،ﻣﺿﻣون ﺑﻧوﯾﺳﻧد و
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﮐﺞ و ﻣﻌوج در ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣﺣﺗﻠف ﺑﯾرون دھﻧد ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐس ﻣﺧر و دل ﺑد ﮐن
را در اﯾن ﺳﺎﯾت و ﯾﺎ آن ﺳﺎﯾت ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧد ،ﺗﻔرﻗﮫ ﺑﯾﻧدازﻧد ،ﻗﺎﻣوس وطﻧﻔروﺷﯽ و ﺧﯾﺎﻧت ﺗﮭﯾﮫ و
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ﺗرﺗﯾب ﮐﻧﻧد ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﺷﻣﺋز ﮐﻧﻧدۀ ﺣزﺑﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺧورد ﯾﮏ ﻋده ﺑدھﻧد و ﻓﯾل ﺷﺎن ﯾﺎد ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘوﺳت ﮐﻠﻔت و ﮐرﮐدن ﻣﺎﻧﻧد اﯾن وطن ﻓروﺷﺎِن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر را در ﭼرﻣﮕری
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣردم ﺟﻧﮕزده و ﺑرﺑﺎد داده ﺷدۀ آن ،ﺑﺧواھﯽ ،ﻧﺧواھﯽ ،ﻣﻣﻧون و ﻣﺷﮑور ﺳرﺑﺎزی ھﺎ و
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ و از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗن ھﺎی ﻣﺑﺎرزﯾن و ﻣﺟﺎھدﯾن واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺧواھﻧد
ﺑود .ﺑﺎزھم ﺑﮕذار ﯾﮏ ﻋده از اﯾن ﻓروﻣﺎﯾﮕﺎن ﺧﻠﻘﯽ -ﭘرﭼﻣﯽ در داﺧل ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧدﻣت اﻣرﯾﮑﺎ،
روس ،اﯾران و  ...ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺗزﻟزل در ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺎن
ﺑﮫ ﻧرخ روز زھر ﻣﺎر ﮐﻧﻧد و ﺑﮕذار ﯾﮏ ﻣﺷت دﯾﮕر از اﯾن وﺟدان ﻣرده ھﺎ ،ﺳر از اﯾن ﺳﺎﯾت
ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﮑﺷﻧد و ﯾﺎ آن ﺳﺎﯾت دﯾﮕر و ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﮐوﺑﯾدن ﺑﻼوﻗﻔﮥ ﻣﺟﺎھدﯾن و
ﻣﺑﺎرزﯾن واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﺑﮫ ﭘﺎی آن ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن و ﺳﻠﺣﺷوران ﺳراﻓراز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﺗﻼش
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ" ﺑﯾﺎﺋﯾد ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم"" ،ﺑﯾﺎﺋﯾد ﻗﺎﻣوس ﺑﻧوﯾﺳم" و ﺧﻧﺛﯽ ﺑﺎﺷﯾم و ،....ﻣﺎ
اﻣﺎ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﮔذارﯾم ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ ﻓراﻣوش ﺷود و ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﺣﺎﻓظﮥ ﻗوی دارد

درود ﺑر روان ﭘﺎک ﺷﮭدای ﺳراﻓراز راه وطن و آزادی!!!

ﺳﻔر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾران
ﺷد ه
ﻧوﯾﺳﻧده :ﺟن ﮔودوﯾن)(Jan Goodwin
ﺗرﺟﻣﮫ :ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻧوری

ﻗﺳﻣت دھم
اﯾن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺳﻼح ،ﮐم و ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑرای ﻗوای ﻣﻘﺎوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣواﺻﻠت ﻣﯾﮑﻧد ،اﻣﺎ ﺑرای ﮐرﯾﻣﻠﯾن زﯾﺎد اﺳت ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺿﯾﺎء اﻟﺣق در
salamwatanam@gmail.com

ﻣﺎرچ  1985در ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن ﭼرﻧﯾﻧﮕو اﺷﺗراک ورزﯾد ،ﮔورﺑﺎﭼف از ﻣوﻗﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺳﺧﻧﺎن
ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز اظﮭﺎر داﺷت و در ھﻣﺎن روز آژاﻧس ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎس ﻧوﺷت ﮐﮫ از ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻋﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺷور ھم ﭘﯾﻣﺎن ﺷوروی ﺣﻣﻼت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد و واﺿﺣﺎ ً ﺗذﮐر داد ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺗﺣﺎدﺷوروی را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﺧت ﻣﺗﺄﺛر ﻧﻣوده اﺳت.
ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌد وزﯾر ﺧﺎرﺟﮥ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺻﺎﺣﺑزاده ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن در ﻣﺟﻠس اﺳﺎﻣﺑﻠﮥ ﻣﻠﯽ آن ﮐﺷور راﭘور
داد ﮐﮫ ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  615ﻣرﺗﺑﮫ از طرﯾق ھوا ﺗوﺳط ﭘﯾﻠوت ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی و اﻓﻐﺎن از
ﺳﺎل  1979ﺑدﯾن طرف ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و از آن ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﻣﻧﺎطق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﻓزاﯾش ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده اﺳت.
در ھﻔﺗﮫ ھﺎی اول ﺳﺎل  616 ،1986ﻣرﺗﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺳرﺣدی ﺛﺑت ﮔردﯾده اﺳت و اﯾن ﺗﺟﺎوزات
ﺑﯾﺷﺗر از ﺷش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﻌداد ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﮫ ﺻد ﻧﻔر ﺑوده و ﻣﺟروﺣﯾن دوﺻد ﻧﻔر
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
اردوﮔﺎه ﻣﮭﺎﺟرﯾن در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳرﺣد از ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﮔردﯾده و اﯾن اﻗدام ﻧﺷﺎن
ﺑرآﺷﻔﺗﮕﯽ روﺳﮭﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺷوروی ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در اﯾن اردوﮔﺎه اﻓراد ﺑرای ﻗوای
ﻣﻘﺎوﻣت ﺗرﺑﯾﮫ ﮔردﯾده و ھم ﺑرای اﺳﺗراﺣت و ﺗﺟدﯾد ﻗواه ﻣﺟﺎھدﯾن از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
در ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط روﺳﮭﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده اﺳت و اردوﮔﺎه ھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﯾن در آن ﻋﻼﻣت ﮔذاری
ﺷده اﺳت ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺟﺎھدﯾن در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣن اﯾن ﻧﻘﺷﮫ را ﺑرای اراﮐﯾن ﻣﺟﺎھدﯾن ﻧﺷﺎن دادم ،ھﻣﮥ ﺷﺎن ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻧد ﺧﻧدﯾده ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
واﻗﻌﺎ ً اﯾن ﻧﻘﺎط ﻋﻼﻣﮫ ﮔذاری ﺷده اردوﮔﺎه ھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﭼﻧدی ھم ﺑﮫ آن ﻋﻼوه ﺷده اﺳت،
ھرﮔﺎه اﯾن ﻧﻘﺎط ﻋﻼﻣﮫ ﮔذاری ﺷده ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ روﺳﮭﺎ را از ﮐﺎﺑل
ﺑﯾرون ﻣﯾﮑﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﮑو را ﻧﯾز اﺷﻐﺎل ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﺑﺎزی ﺷطرﻧﺞ آدم ﮐﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت -:ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮥ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﺟﻠس اﺳﺎﻣﺑﻠﮥ ﻣﻠﯽ آن ﮐﺷور ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ را در ﻣورد ﺗﺟﺎوزات ﺳرﺣدی اراﺋﮫ ﻧﻣود،
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ ﻓوری ﺗﻌداد ﯾﮑﺻد راﮐت اﻧداز داﻓﻊ ھوا از ﻧوع ﺳﺗﯾﻧﮕر را ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ارﺳﺎل
ﻧﻣود؛ اﯾن ﻧوع راﮐت اﻧداز داﻓﻊ ھوا ﺑﮫ ﺳﮭوﻟت ﺣﻣل ﮔردﯾده و از ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ﻓﯾر ﻣﯽ ﺷود.
راﺑرت ﺳﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑﻠﻧد رﺗﺑﮥ وزارت ﺧﺎرﺟﮥ اﻣرﯾﮑﺎ در ارﺗﺑﺎط ﻣوﺿوع اظﮭﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ
ارﺳﺎل ﺳﺗﯾﻧﮕر ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟواب ﺗﺟﺎوزات ھواﺋﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد و رﺋﯾس
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ﺟﻣﮭور رﯾﮕﺎن ارﺳﺎل ﻓوری راﮐت اﻧداز ﺳﺗﯾﻧﮕر را ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھداﯾت دادﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ را در ﻣورد ﻧﯾز ﻣﻧظور ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن و ﺗﺟﺎوزات
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﻣﺣﻔوظ ﻣﺎﻧده از آن ﺣﻔﺎظت ﺷده ﺑﺗواﻧد.
دھﺎﻧﯽ ﺧﯾﺗون ﺳﻔﯾر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗدﻣﯽ ﻓراﺗر ﻧﮭﺎده ﻋﻼوه ﻧﻣود ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ
ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و در آﯾﻧده ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد  ،اﮔر ﺷراﯾط در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑدﺗر ﮔردد.
ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اظﮭﺎر ﻋﻘﯾده ﻧﻣوده ﮔﻔت :از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد آﻣﺎده و ﺑﯾدار ﺑﺎﺷد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷراﯾط وﺧﯾم ﮔردد ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد
ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً دﺧﺎﻟت ﮐرده از ﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھﻧد ﻧﻣود.
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐدام اﻧدازه اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧد در روز دوم اﻗﺎﻣت ﺧود درک ﮐردم ﮐﮫ ﺳﺎﻋت
ﭘﻧﺞ ﺑﺟﮥ ﺻﺑﺢ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﻼی ﻣﺳﺟد ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎ را ﺑرای ﻋﺑﺎدت دﻋوت ﻣﯾﮑرد ،در
ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ﻏرش طﯾﺎرات ﺟت آواز ﻣﻼ را ﻣﺣو ﻧﻣود.
ﭼون از آواز ﻏرش طﯾﺎرات دﯾﮕر ﺧواﺑﯾده ﻧﺗواﻧﺳﺗم ،ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾده ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ رﻓﺗم ﺗﺎ از
ﻋﺑداﻟﮭﯽ آﺷﭘز ﺧواھش ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻟﮫ ﭼﺎی ﻧﻣﺎﯾم ،در آﻧﺟﺎ ﺣﻣﯾد و ﺗور را ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﺗﺎزه دﺳت و روی
ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻋﺑﺎدت ﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑرای ﭘﻧﺞ وﻗت ﻋﺑﺎدت ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗور ﻗرآن ،ﺧود
را ﻣﯽ ﺷوﯾﻧد .ﻣن ﺳوال ﮐردم ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗور اﺳﻼم ھم در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آب ﻗﻠت دارد؟
ﺣﻣﯾد در ﺟواﺑم ﮔﻔت ﮐﮫ اﺳﻼم ھﻣﭼﻧﺎن ھداﯾت داده اﺳت ﮐﮫ ھرﮔﺎه آب در دﺳﺗرس ﺗﺎن ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺧﺎک ﺗن ﺗﺎن را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد ،وﻟﯽ اﻣروز آب ﻓراوان ﺑود و از وﺿﻊ ﺗﺷﻧﺎب ﻣﻌﻠوم
ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن دو ﻧﻔر در آن ﺷﻧﺎ ﮐرده اﻧد.
وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻣن ﺧواﺳﺗم در ﭼﯾدن ﻣﯾز ﺑرای ﭼﺎی ﺻﺑﺢ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾم ،ﻧﺎن را ﺑرﯾده ﺑﺎﻻی ﺑﺷﻘﺎب ﮔذاﺷﺗم،
ﺗور ﻓوری ﻣرا ﻣﺎﻧﻊ ﺷده ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮑطرﻓش ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد در ﻏﯾر آن ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد
ﺑوده ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ اﯾن ﻧﺎن را ﻣﯾدھد.
ﺑﻌد از ﺻرف ﭼﺎی ﺻﺑﺢ ﺗور ﻣرا دﻋوت ﮐرد ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم "اﺑن ﺳﯾﻧﺎ" دﯾدن
ﮐﻧﯾم ،وﮐﯾل ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ داﺧل اطﺎق ﺷده ﺑود ﮔﻔت ﮐﮫ اول ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺧود ﻟﺑﺎس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺧرﯾداری ﮐﻧد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺟدﯾد ﻣوی ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣورد ﺳؤ ظن ﻗرار ﻧﺧواھد
ﮔرﻓت.
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ﻣن ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور وﮐﯾل ،در ﻧﯾوﯾﺎرک ﻣوی ﺳر و اﺑرو ھﺎی ﺧود را ﺳﯾﺎه رﻧﮓ ﮐرده ﺑودم ،اﻟﺑﺗﮫ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در آﺋﯾﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﮐردم از دﯾدن ﭼﮭرۀ ﺧود وﺣﺷت ﮐردم ،ﻣو ھﺎی ﺳرخ آﺗﺷﯽ در آﺳﯾﺎ ﺑﮫ
ﻧدرت دﯾده ﻣﯽ ﺷود و دﻓﺗر ﻣﺣﺎذ ﻣﻠﯽ از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾد ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻧﮑﻧم.
ﺑﻌد از ﺧرﯾد ﻟﺑﺎس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﺧواب ﻣرداﻧﮫ دارد ،ﻧزد ﯾﮏ ﺧﯾﺎط رﻓﺗم ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺟوره ﻟﺑﺎس ﻣرداﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺑز ﺗﯾره ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ رﻧﮓ اراﺿﯽ ﮐﮭﺳﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراﯾم
ﺑدوزد ،وﮐﯾل ھﻣﭼﻧﺎن اﺻرار ورزﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺗو و ﯾﮏ ﻟﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﺧرﯾداری ﻧﻣﺎﯾم.
ﺳﺎﻋت ده ﺑﺟﮥ روز را ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد و ﺣرارت ﺑﮫ ﭼﮭل درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد رﺳﯾده ﺑود ،ﻣن ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗن ﮐﻧم ،زﯾرا در ﭼﻧﯾن ﺣرارت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﻏرﺑﯽ ام ﺑﮭﺗر و
راﺣت ﺗر ﺑود؛ ﺑﻌد از آن ﺑرای دوﻣﯾن ﺑﺎر ﻣﻧزل را ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎذ ﻣﻠﯽ ﺗرک ﻧﻣودﯾم.
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻋﻣﺎرت دو طﺑﻘﮫ ﺋﯽ ﺑود و ﮔﻧﺟﺎﯾش ﺷﺻت ﺑﺳﺗر را داﺷت ،ﺗﻌداد دﮐﺗوران ﻣرﯾﺿﺎن را
ﺗداوی و ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺗور ﮐﺎرت ھر ﻣرﯾض را ﺧواﻧده و از ﻣرﯾﺿﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾداد،
ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﯾﺿﺎن ﭘﮭﻠوی ھﻣدﯾﮕر ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﺗور ﮐﺎرت ﯾﮏ ﻣرﯾض را ﺧواﻧده ﮔﻔت اﯾن ﻣﺣرﻗﮫ
اﺳت ،ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﺣرﻗﮫ ﻣرض ﺳﺎری اﺳت ﺑﺎﯾد از دﯾﮕر ﻣرﯾﺿﺎن ﺟدا ﺑﺎﺷد ،ﺗور ﺟواب داد ﮐﮫ
ﺷﺎﯾد ،وﻟﯽ ﻧﺳﺑت ﮐﻣﺑود ﺟﺎی ﭼﺎرۀ دﯾﮕر ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎ اﯾن اطﺎق را ﺗرک ﮐرده داﺧل اطﺎق ﻣﺟروﺣﯾن
ﺟﻧﮕﯽ ﮔردﯾدﯾم؛ وﻗﺗﯾﮑﮫ از ﮐﻧﺎر ﺑﺳﺗر ﯾﮏ ﺟوان ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻧوزده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﮕذﺷﺗم او ﺧﻧدﯾده دﺳت ﺧود را
ﺳوی ﻣن دراز ﮐرد ،ﻣن ﻧﯾز دﺳت او را ﮔرﻓﺗم ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺳت ﻣرا ﺳﺧت ﻣﯽ ﻓﺷرد ،ﻣﺗواﺗر ﻣﯽ
ﺧﻧدﯾد؛ ﺗور ﺳرﮔذﺷت وی را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺳن ﺷﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎﻣل ﮔروپ رزﻣﻧدﮔﺎن
آزادﯾﺧواه وطﻧش ﮔردﯾد ،در ﯾﮏ ﺻﺣﻧﮥ ﺟﻧﮓ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳرش اﺻﺎﺑت ﻧﻣود و در اﺛر آن طرف
راﺳت ﺑدﻧش ﺑﮑﻠﯽ ﻓﻠﺞ ﮔردﯾده اﺳت ،او را ﺑﮫ ﮐﺷور ﻧﺎروی ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،اﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ھم ﺟراﺣﺎن ﻗﺎدر
ﻧﺷدﻧد ﮐﮫ ﮔﻠوﻟﮫ را از ﺳر وی ﺧﺎرج ﮐﻧﻧد و ﮔﻠوﻟﮫ ﺑرای ھﻣﯾش در ﺳر او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،ﺻدﻣﮫ اﯾﮑﮫ
ﺑﮫ ﻣﻐز ﺳر اش رﺳﯾده اﺳت ﺳﺑب ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻋﻘل اش ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ طﻔل ﺷود ،اﮐﻧون اﯾن ﻣﺟﺎھد
آزادﯾﺧواه وطﻧش ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻓﻠﺞ در ﺑﺳﺗر ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ اﻓﺗﺎده و دﺳت ﻣرا ﺳﺧت ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣن
از ﺧود ﺳوال ﮐردم ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﺟوان ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد ،ﺗور ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل اش در
اﺛﻧﺎی ﻓرار از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻠف ﮔردﯾده اﻧد.
ﺑﻌد ﺗور دﺳت ﻣرا ﺑﮫ زور از دﺳت وی ﺟدا ﻧﻣود ،وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎﻟﯾﻧش را ﺗرک ﻣﯾﮑردﯾم ھﻧوز ھم ﻣﯽ
ﺧﻧدﯾد.
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اطﺎق دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺑﯽ دﺳت و ﭘﺎ ھﺎ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺷﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻧﻔﺟﺎر ﻣﺎﯾن در ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
روس ھﺎ ﺷده ﺑودﻧد ،ﭼﮭﺎر ﻧﻔر اول ﮐﮫ ﮐﺎرت ﻣرﯾﺿﯽ ھم ﻧداﺷﺗﻧد از وﺿﻊ اﯾﮑﮫ در ﺑﺳﺗر اﻓﺗﺎده
ﺑودﻧد ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﺻﻼً ﭘﺎ ﻧدارﻧد ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣرﯾض ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻣﯽ ﺷد ﺳﯾد ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﻧﺎم
داﺷت و ﻣﻌﺎون ﻗوﻣﻧدان ﺣزب ﺣرﮐت در وﻻﯾت ﮐﻧدوز ﺑود ،از ﺳﯾﻧﮫ و ﺷﺎﻧﮥ ﻋرﯾض و ﺑرھﻧﮫ اش
ﻋرق ﺟﺎری ﺑود ،دﺳت راﺳت وی از ﻧﺎﺣﯾﮥ ﺷﺎﻧﮫ اش اﻟﯽ آرﻧﺞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺧﺗﮥ آھﻧﯽ و ﭼرم ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم
ﻣﯽ ﺷد ﯾﮏ آھﻧﮕر ﻣﺣﻠﯽ درﺳت ﮐرده اﺳت ،ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود؛ ﺳﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮥ ﺟﻧﮓ ﮔﻠوﻟﮫ
ھﺎی ﻣﺎﺷﯾﻧدار اﺳﺗﺧوان ﺑﺎزوﯾش را ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﮐرده ﺑود ،ﯾﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در ﭘﺷﺎور ﭘﯾوﻧد اﺳﺗﺧوان
را در ﺑﺎزوﯾش اﻧﺟﺎم داد ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺣﺎﻟش ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳؤل دھﺷﮑﮫ در ﺟﻧﮓ
اﺷﺗراک ورزﯾد و ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت دھﺷﮑﮫ را اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد ،ﭼون اﺳﺗﺧوان
دﺳت اش ھﻧوز ﺑﮫ ﺷﮑل درﺳت ﺟوش ﻧﺧورده ﺑود ،ﺷدت درد وی را ﻣﺟﺑور ﻧﻣود ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻣده و ﻣﺟددا ً ﺗﺣت ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ،در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ "اﺑن ﺳﯾﻧﺎ" ﻗطﻊ ﻧﻣودن دﺳت اش را
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻋﻼج داﻧﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ رﺿﺎ ﺣﺎﺿر ﻧﺷد ﮐﮫ دﺳت اش را ﻗطﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،رﺿﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﯾﮏ دﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﺟﺑﮭﮥ ﺟﻧﮓ او را ﺑﮫ ﻧظر ﺣﻘﺎرت ﻣﯾﻧﮕرﻧد و ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺷﻣن
ﻧزدﯾﮏ ﺷود و ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣرد ﻣﻌﯾوب ﻣﯾﺑﺎﺷد .رﺿﺎ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن آرزو ﻧدارم از دﺷﻣن وطن ﺧود
دور ﺑﺎﺷم ،اﮐﻧون ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از ﻋﻣر ﻣن ﻣﯾﮕذرد و ﻣن ﭘﻧﺞ ﭘﺳر ﺟوان ﺧود را در اﯾن ﺟﻧﮓ
از دﺳت داده ام و ﻣﯾﺧواھم ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺧون روﺳﮭﺎ را ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑرﯾزاﻧم و ﺑﻌد ﻋﮑس
دﺳت ﺧود را ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن داد ،ﻣن ﻣﺷﺎھده ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازۀ ده ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر اﺳﺗﺧوان ﺑﺎزوﯾش اﺻﻼً
وﺟود ﻧدارد ،رﺿﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت ﺳﺎﻟم ﺧود ﺷروع ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺳﻣﮥ ﭼرﻣﯽ را از روی ﺗﺧﺗﮥ آھﻧﯽ دﺳت
ﻣﻌﯾوب ﺧود ﺑﺎر ﮐﻧد ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗﺧﺗﮥ آھﻧﯽ را از دﺳت ﺧود دور ﮐرد ،ﺷروع ﺑﮫ ﻣﺎﻟش دادن دﺳت
ﻣﻌﯾوب ﺧود ﻧﻣود ،دﻓﻌﺗﺎ ً ﺑدون ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺣرف ﺑﺎ دﺳت ﺳﺎﻟم ﺧود دﺳت ﻣﻌﯾوﺑش را ﺗﺎ ﺣﺻﮥ ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑل اﻓﻘﯽ و ﺑﮫ ﯾﮏ زاوﯾﮥ  360درﺟﮫ ﺑطرف ﺑﺎﻻ ﺑرد ،ﺑﺎ دﯾدن اﯾن ﺻﺣﻧﮫ رﻧﮓ ﺻورﺗم ﺳﻔﯾد ﺷد
و اﺣﺎس ﺿﻌف ﮐردم ،وﻟﯽ رﺿﺎ از ﺷدت درد ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد ،وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳت ﺳﺎﻟم ﺧود
ﺧواﺳت از ﺑﺳﺗراش ﺑﻠﻧد ﺷود ،ﺣﺎل ﻣن ﺑرھم ﺧورد و ﺑﮫ ﺳوی در روان ﺷدم ؛ ﻣن دﯾﮕر ﺗﺣﻣل
ﮐرده ﻧﺗواﻧﺳﺗم در آﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧم ،ﺑﮫ ﺗور ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔم ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾﻧﺟﺎه ﺑروﯾم ،ھﻧوز ﺑﮫ دروازه
ﻧرﺳﯾده ﺑودم ﮐﮫ دﻓﻌﺗﺎ ً ﭘردۀ ﺳﯾﺎه ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎﻧم ﭘﯾدا ﺷد ،وﺟودم ﻟرزﯾد و ﻋرق ﺳرد از ﺻورﺗم ﺟﺎری
ﺷد و ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﯾﻔم  ،ﺗور ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﺎزوﯾم را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣرا ﺑطرف ﻣوﺗر ﮐﮫ در
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ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻗف ﮐرده ﺑود ﺑرد ،ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد ﺣﺎﻟم ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺗر ﺷد ،ﺑﮫ ﺗور ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺗﺄﺛﯾر
ﮔرﻣﯽ ﺣﺎل ﻣرا ﺑرھم زده ﺑﺎﺷد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣن در دوران ﺷﻐﻠم ﻣﺟروﺣﯾن زﯾﺎد دﯾده ﺑودم ،وﻟﯽ ﺻﺣﻧﮥ دﻟﺧراش رﺿﺎ را در طول ﻋﻣرم
ھرﮔز ﻧدﯾده ﺑودم .ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺣوﺻﻠﮫ ،ﺗﺣﻣل ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﺑرده ﺑﺎری ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﺗﺻور اﺳت.
ﺗور ﮔﻔت ﺷﺎﯾد ﺗرس از ﺳﻔر در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎل ﺗرا ﺑرھم زده ﺑﺎﺷد .در ﺟواﺑش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ھرﮐس
در ﺟﺑﮭﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺧود اﺣﺳﺎس ﺗرس ﻣﯾﮑﻧد ،اﮔر ﺣﺎﻟم از اﯾن ﺳﺑب ھر ﻣرﺗﺑﮫ ﺑرھم ﺧورده و
اﺣﺳﺎس ﺿﻌف ﻣﯾﮑردم ﺷﺎﯾد ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ در اﺳراﺋﯾل زﯾر ﺑﺎران ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم از ﺗرس
ھﻼک ﻣﯽ ﺷدم ،ھﻣﭼﻧﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ از ﻣﯾدان ھواﺋﯽ اﻟﺳﺎﻟوادور ﺧﺎرج ﺷده ﻗدم در ﯾﮏ ﺟﺎدۀ ﺧﻠوت
ﮔذاﺷﺗم ﻋﺻﺎﺑم ﻧﺎراﺣت ﺑود زﯾرا ﭼﻧدی ﻗﺑل در ھﻣﺎن ﺟﺎده زﻧﮭﺎی راھﺑﮫ و رﺿﺎ ﮐﺎر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
رﺑوده ﺷده و ﺑﻌد ﺑﻘﺗل رﺳﯾده ﺑودﻧد ،ﻣن در آن ﮐﺷور در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺳﻔر ﮐردم ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺳﻠط و
ﮐﻧﺗرول ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﮭﺎ ﺑود.
اﮐﻧون در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ در ﻣوﺗر ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻓﮑر ﻣﯾﮑردم و
ﻟﺣﺿﺎﺗﯾﮑﮫ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﺳﭘری ﮐرده رﻧﺞ و درد ﻣﺟروﺣﯾن و ﻣرﯾﺿﺎن را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣودم
ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺗرس و وﺣﺷت در ﻣن ﺑﯾدار ﺷد و درک ﮐردم ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺗﺻوﯾر ﻏﻠطﯽ
را در ﻣﺧﯾﻠﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد ،اﻟﺑﺗﮫ آﺳﺎن ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺻﻔت ژورﻧﺎﻟﯾﺳت
ﺑﺎ ﺑﺎزوﺑﻧد ﺣﻔﺎظﺗﯽ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ داﺧل ﮔردد و ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ھﯾﺟﺎن آور آﻧرا طوری ﺗرﺳﯾم ﮐﻧد
ﻣﺎﻧﻧدﯾﮑﮫ در ﻓﻠم ھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود ،وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾز دﯾﮕری اﺳت .اﮔر اﻧﺳﺎن ھم ﺧود
را در ﻣﯾﺎن آﺗش ﺟﻧﮓ و ﮐﺷﺗﺎر آن ﺑﯾﺎﺑد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﻧﮓ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺧواب ﺑﻧظر
ﻣﯾرﺳد؛ دور از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺧوﻧﯾن و ﻗﺗل و ﻗﺗﺎل ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺗوان واﻗﻌﯾت ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ درک
ﮐرد و آن در ﻟﺣظﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑطرف ﻣﺟروﺣﯾن ﺟﻧﮓ در ﺑﺳﺗر ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﮕﺎه ﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ دور
دﺳﺗرﺧوان ﻏذای ﯾﮏ ﻓﺎﻣﯾل ﮐﮫ ﺟﺎی ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ در آن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﻧظر ﺷود ،ﺑﻌد ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ و ﻣﻔﮭوم و ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ﭼﯾﺳت.
ﺷدت ﮔرﻣﯽ و ﺣﺎﻟت رﻗت ﺑﺎر ﻣﺟروﺣﯾن ﺟﻧﮓ ﺣﺎﻟم را ﺑرھم زد و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺑرﮔﺷﺗﯾم از
ھﻣراھﺎﻧم ﻣﻌذرت ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ اطﺎﻗم ﺧزﯾدم ﺗﺎ ﮐﻣﯽ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧم.
دو ﺳﺎﻋت ﺑﻌد در اطﺎﻗم ﻧواﺧﺗﮫ ﺷد و ﯾﮏ راﻧﻧده ﮐﮫ وی را ﺗﺎ اﻣروز ﻧدﯾده ﺑودم داﺧل ﮔردﯾده ﮔﻔت
ﮐﮫ ﻣن وظﯾﻔﮫ دارم ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ ﭘﯾر ﺳﯾد اﺣﻣد ﮔﯾﻼﻧﯽ اﻣﺷب ﺳﺎﻋت  7و  30دﻗﯾﻘﮫ ﺷﻣﺎ
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را ﻣﯽ ﭘذﯾرد .از طرز ﺑﯾﺎﻧش ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ دﺳﺗور اﺳت و ﻧﮫ ﯾﮏ ﺧواھش و ﻣن ﺣس
ﮐردم ﮐﮫ ﯾﮏ دﻋوت ﺷﺎھﺎﻧﮫ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣودم ،ﻟﯾﮑن ﺑراﯾم ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ رھﺑر ﻗوای ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾم و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺗﻧﮭﺎ طﻌﺎم ﺷب را ﺻرف ﻧﻣﺎﯾم.
ﺳﺎﻋت  7و  20دﻗﯾﻘﮥ ﺷﺎم ﯾﮏ ﻣوﺗر دﻧﺑﺎل ﻣن آﻣد ،ﻓﺎﺻﻠﮫ راه دور ﻧﺑود و ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻓﮭﻣﯾدم
ﮐﮫ دﻋوت ﺑرای ﺻرف طﻌﺎم ﺷب اﺳت.
در ﺳﺎﻟون ﭘذﯾراﺋﯽ ﻣرﮐز ﻣﺣﺎذ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﻋﯾن زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﭘﯾر ﺳﯾد اﺣﻣد ﮔﯾﻼﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﮫ
ﻣن ﮐوﮐﺎﮐوﻻ ﺗﻌﺎرف ﺷد.
اﺛﺎﺛﯾﮥ ﻣﺧﺗﺻر ﺳﺎﻟون ﺑﯾﺎﻧﮕر زﻧدﮔﯽ ﻣﺟﻠل ﻣﮭﻣﺎﻧدار ﻣن ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت داﺷت ﻧﺑود ،ﯾﮏ
ﺳﯾت ﮐوچ و ﭼوﮐﯽ ﺑﺎﻻی ﻓرش ﻗﺎﻟﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود و ﭼﻧد آﯾت ﻣﺷﻘﯽ از ﺳوره ھﺎی ﻗرآن ﺑﮫ
دﯾوار ﻧﺻب و ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز آوﯾزان ﺑود ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودﯾت ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﯾﻠﻔون ﻧﺷﺎﻧﮥ آن ﺑود ﮐﮫ
دراﯾن ﻣﮑﺎن ﺗﺻﺎﻣﯾم ﻣﮭﻣﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﮕردد.
ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ از ﻣواﺻﻠت ﻣن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾر ﺳﯾد اﺣﻣد ﮔﯾﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺳر ﺟواﻧﺗرش ﻣﺣﻣد داﺧل ﺳﺎﻟون
ﮔردﯾد.
ﭘﯾر ﮔﯾﻼﻧﯽ ﺑﺎ رﯾش و ﺳﺑﯾل ﻧﻘره ﻓﺎم ﻋﯾﻧﺎ ً ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺻﺎوﯾرش ﮐﮫ در دﻓﺎﺗر ﻣرﮐز ﻣﺣﺎذ ﻣﻠﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﺷود ،اﮐﺛر اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻏرﺑﯽ وی را از رھﺑران دﯾﮕر ﻗوای ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺟزا ﻣﯽ ﺳﺎزد ،وﻟﯽ
اﻣﺷب ﻟﺑﺎس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗن داﺷت .او ﺑﺎ ﺟﻠد ﺧﯾﻠﯽ روﺷن ﻧﻣوﻧﮥ ﮐﺎﻣل ُﻣﺳن ﺗری اﺳت از ﭘﺳر
ﺑزرگ و ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده اش ﺣﺎﻣد ،اﺑروان ﮐﻣﺎن و درﺷت ﺑﺎﻻی ﭼﺷﻣﺎن ﻧﺎﻓذش از ﺷﺧﺻﯾت
ﭘرﻧﻔوذش ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯾﮑرد ،ﯾﮏ ﺣﺎﻟت آرام ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻧت ﺧﺎص ﮐﮫ از ﺳﯾﻣﺎﯾش ﻣﯽ درﺧﺷﯾد او را از دﯾﮕر
اﻓراد ﻓرق داده ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ او ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ دﯾﭘﻠﻣﺎت ﻣﺗﻣدن ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ
اھل ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ.
ﻓرزﻧد ﺟواﻧش ﻣﺣﻣد از ﻧظر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻋﮑس ﭘدر ﺑوده ،ﻗﺎﻣت ﺑﺎرﯾﮏ و رﻧﮓ ﮔﻧدﻣﯽ ﺟﻠدش ﻧﻣوﻧﮥ
ﮐﺎﻣل ﯾﮏ ﺟوان زﯾﺑﺎ و رﺷﯾد ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺳت در ھﻣﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد ،وﻟﯽ در ﻋوض ﺑﺎ
ﺳن ﺑﯾﺳت وﺷش ﺳﺎل ﺧود ﻣﻌﺎون آﻣر ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺣﺎذ ﻣﻠﯽ ﺑود.
در ﺑرﺧورد ﻧﺧﺳت ﮐﻣﯽ ﻣﺣﺟوب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ،ﺑﺎ رﯾش ﺗراﺷﯾده اش ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﺑﺎزی ﺑود ﮐﮫ
ﺟدﯾدا ً ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻧظﺎم ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ او ﺳن ﺧود را دو ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر واﻧﻣود ﮐرده
اﺳت.
دو ﻧﻔر ﻣﮭﻣﺎن دﯾﮕر ،ﯾﮑﯽ وﮐﯾل ﺑود و دﯾﮕری رﺣﻣت ﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﺎم داﺷت.
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رﺣﻣت ﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﯾﮏ اﻓﺳر ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮥ ﻧظﺎﻣﯽ اردوی ﺳﺎﺑق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ،او ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻋﻣر
داﺷت و در ﺳﺎل  1950در اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده و ﺑﻌد ھم ﻣدﺗﯽ در ﻗطﻌﺎت ﺧﺎص ﻗوای
ﻧظﺎﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺎروﻟﯾﻧﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧدﻣت ﮐرده و زﻣﺎﻧﯽ ھم در ﻗوای ھواﺋﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣﺻروف
آﻣوزش ﺑود ،ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺳﻠﮏ ﻧظﺎﻣﯽ او آﺋﯾﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و
روﺳﯽ را ﺧﯾﻠﯽ روان ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑرد ،در ھﻧﮕﺎم ﺗﮭﺎﺟم ﺷوروی آﻣر ﮔﺎرد ﺧﺎص ﻗوای ﻧظﺎﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود؛ ﻣدت ﯾﮑﺳﺎل در زﻧدان ﭘﻠﭼرﺧﯽ زﻧداﻧﯽ ﺑود و ﺑﮫ طرز وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﻣورد ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﺛرات ﻧﺎﮔوار آن در زﻧدﮔﯽ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھد در آن ﻣورد ﺻﺣﺑت
ﮐﻧد ،اﮐﻧون ﻣﺷﺎور ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣﺎذ ﻣﻠﯽ ﺑوده و ﺗرﺑﯾﮥ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺟﺎھدﯾن را ﻧﯾز ﻋﮭده دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﭼﻧﯾن ﯾﮏ دﻋوت ﮐﮫ در آن ﯾﮏ رھﺑر ﻣذھﺑﯽ ﻗوای ﻣﻘﺎوﻣت اﻓﻐﺎن در ﺟﻧﮓ ﻣﻘدس  ،ﯾﮏ ﺟﻧرال
ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﺗﯾزاﻧﮭﺎ ،ﯾﮏ ﻗوﻣﺎﻧدان ورزﯾدۀ ﺟﺑﮭﮥ ﺟﻧﮓ و ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺳؤل ﺗدارﮐﺎت ﺑرای ﺟﺑﮭﮥ ﺟﻧﮓ
اﺷﺗراک داﺷﺗﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ آرزوی ھر ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﮔﯾﻼﻧﯽ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧودداری
ﻧﻣوده ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﺷب ﺻرف ﯾﮏ ﻣﺣﻔل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﺟرﯾﺎن ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻋﺎدی اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎوﺟود ﻟﺑﺎس ﻏرﺑﯽ ام ﺷﺧﺻﯾت ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺧود را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ام ،ﺑﻌد از ﺻرف ﮐﺑﺎب و ﺑرﻧﺞ ،ﺻﺎﻓﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﺳﺧن را آﻏﺎز ﮐرد،
ﭘﺷﺗو ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﮭم ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و زﺑﺎن ﻣﮭم دﯾﮕر ﮐﺷور دری اﺳت.
دﻓﻌﺗﺎ ً ﺻﺣﺑت ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم ﺷد ،ﻣن ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﭘوﺳت ﮐردن ﯾﮏ ﺳﯾب ﻣﺷﻐول ﺳﺎﺧﺗم ،ﺑﯾﺳت
دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد وﮐﯾل ﺟرﯾﺎن ﺻﺣﺑت را ﺑرای ﻣن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرد ":ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ زن
ھﺳﺗﯾد و در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد و در آﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد و ﺑﮫ
طرز اروﭘﺎﺋﯽ ﻓﮑر ﮐﻧد و اﯾن ھم ﯾﮏ ﺳﻔر ﺧطرﻧﺎک  ،دﺷوار و ﺧﯾﻠﯽ ھم ﭘر ﻣﺷﻘت اﺳت؛ آﯾﺎ درﺳت
ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺳﻔر ﺷﻣﺎ را در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم؟"
ھﻣﮫ ﻣﻧﺗظر ﺟواب ﻣن ﻣﺎﻧدﻧد ،ﻣن ﮐوﺷﯾدم ﮐﮫ اﻋﺻﺎب ﺧود را ﮐﻧﺗرول ﮐﻧم ،ﻣن اﯾﻧﮭﻣﮫ راه دور را
آﻣده ﺑودم ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎه ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻧﮕﺎه ﮐﻧم ﮐﮫ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎزھم در ﻣورد ﺳﻔر ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،دﻓﻌﺗﺎ ً ﻓﮭﻣﯾدم
ﮐﮫ اﯾن ﻣن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوم.
ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺟواب دھم ،ﻣﺣﻣد ﺷروع ﮐرد در دادن ﺗوﺿﯾﺣﺎت در ﻣورد ﯾﮏ ﺗﯾم ﺗﻠوﯾزﯾون اﻣرﯾﮑﺎ
ﮐﮫ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﮐرده ﺑودﻧد و ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕر دوﺑﺎره ﺑرﮔﺷﺗﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﻣﺎ
ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد روزاﻧﮫ  10ﮐﯾﻠوﻣﺗر راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﯾﮏ زن ھم ﺑود و از
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮔرﯾﮫ ﮐرده اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣرا دوﺑﺎره ﺑرﮔرداﻧﯾد؛ ﺑﻌد وﮐﯾل رﺷﺗﮥ ﺳﺧن را ﺑﮫ دﺳت
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ﮔرﻓﺗﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرﯾم ﺑﮫ وﻻﯾت ﺧوﺳت ﺧواھد ﺑود و در ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﮓ
ﺑزرگ در آﻧﺟﺎ ﺟرﯾﺎن دارد و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد از ﭼﻧدﯾن ﮐوه ﺑﮕذرﯾم و دو ﮐوه آﻧﻘدر ﺑﻠﻧد
اﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣن ھم از آن ھراس دارم ،ﻣن ﻣﺟﺑور ھﺳﺗم ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑرای ﺷﻣﺎ روﺷن ﺑﺳﺎزم.
ﻣن در ﺟواﺑش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ از ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﺑرﻧﻣﯽ ﮔردم ،ﮔرﭼﮫ اﯾن ﺳوال ﻧزد ﻣن ﻣطرح ﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ در
ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺳﻔر ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧم.
از ﻧظر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣن ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ورزﯾده ﻧﺑودم ،ﺧﺎﺻﺗﺎ ً ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل اﻓزاﯾش در ﮐﺎر
ھﺎی اداری و ﻧظر ﺑﮫ اﯾﺟﺎب ﺷﻐﻠم اﺷﺗراک در ﻣﺣﺎﻓل ﺷﺑﺎﻧﮫ وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺧواﺑﯾدن ﻧداﺷﺗم ،وﻟﯽ
ﯾﮏ ﭼﯾز ﻧزد ﻣن ﺛﺎﺑت ﺑود و آن ﭼﯾز را از ﻧظر ورزﯾدﮔﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗم؛ ﻟﯾﮑن در ﻋوض ﺗﺻﻣﯾم
ﻗﺎطﻊ داﺷﺗم؛ ﺑﻧﺎ ً ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮥ ﺟدی در ﺟواب ﺷﺎن ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗم :آﻗﺎﯾﺎن در ﯾﮏ ﭘروژه ﮐﮫ ﻣن آﻧﻘدر زﺣﻣت
ﮐﺷﯾده و وﻗت ﺧود را ﻣﺻرف ﻧﻣوده ام ،ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ آﻏﺎز ﮔردد ،ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﺑد.
ﻣﺣﻣد ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﻣرا ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ دﯾﮕر ﻣﻧﺻرف ﺳﺎزد .او ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد در ﻣﺣﺎذ ﺟﻧﮓ
ﺑروﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ از ﻣﻣﻠﮑت دﯾدن ﮐﻧﯾد ،ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﻣﻘﺻد ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷد؟
ﻣن ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮥ ﻣﺣﮑم در ﺟواﺑش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣورد ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﭼﯾزی ﺑﻧوﯾﺳد ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺻﺣﻧﮥ آﻧرا اﺻﻼً ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧدﯾده ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻣردان دوﺑﺎره ﺷروع ﮐردﻧد ﺑﺎھم ﺑﮫ ﭘﺷﺗو ﺻﺣﺑت ﮐردن و ﻣن آﻧﻘدر ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﺻﺎﻓﯽ ﺟﻠﺳﮫ را
رھﺑری ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻣن ﻧﺑود ،ﻣذاﮐره ﭘﺎﻧزده دﻗﯾﻘﮫ دوام ﮐرد ،ﺑﻌد وﮐﯾل رو ﺑﮫ
ﺳوی ﻣن ﮐرده ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد از ﺟﺑﮭﮥ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺳﻼح و
ﻣﮭﻣﺎت ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده در ﻣﺣﺎذ اﻧﺗﻘﺎل دھد ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧوﺳت ﺑرﮔﺷت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ او
ﺑروﯾد .ﻣذاﮐره ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮏ ﺳﺎﻋت را درﺑر ﮔرﻓت و ﻣن ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ ﻧﻔس راﺣت ﮐﺷﯾدم و از ﺧود
ﺳوال ﮐردم ﮐﮫ آﯾﺎ از ﺟﻣﻠﮥ اﯾن ﻣردان ﮐدام ﯾﮏ در ﻣورد ﺳﻔر ﻣن رای ﻣﺛﺑت داده اﺳت ،ﺑﻌدا ً وﮐﯾل
ﺑراﯾم اﻓﺷﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﭘﯾر ﮔﯾﻼﻧﯽ در ﻣورد ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣود ،اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﻋﻘﯾدۀ ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داد
ﺑرای ﻣﺎ ﻧﮕﻔت.
ﻓردا ﺻﺑﺢ ﮐﮫ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺑود وﮐﯾل در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣن آﻣد ﺗﺎ ﻧﺎﺷﺗﺎی ﺻﺑﺢ را ﺑﺎھم ﺑﺧورﯾم ،ﺣﻣﯾد و
ﺗور ﻧﯾز ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد .در ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﯾدن ﭼﺎی وﮐﯾل ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓردا ﺻﺑﺢ ﺷﻣﺎ ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧﯾد ،اﻣروز
ﺑﺎﯾد ﻟوازم ﺳﻔری ﺧود را آﻣﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﺣرﮐت ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺞ ﺻﺑﺢ اﺳت و ھر ﺳﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود را
ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎده ﺳﺎزﯾد.
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ﺧوﺳت ﻣرﺑوط وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺑوده و در ﻣﺳﯾر ﯾﮏ ﺟﺎدۀ ﻣﮭم ﮐﮫ ﺑطرف ﮐﺎﺑل ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت ،واﻗﻊ
ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﻗﺳﻣت زﯾﺎد ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت ﻣﺟﺎھدﯾن از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﺳدود ﺳﺎﺧﺗن اﯾن
ﻣﻧطﻘﮫ از آرزو ھﺎی ﻗوای ﺷوروی ﺑوده اﺳت و از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل ﻗوای ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی
ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮥ ﺑزرگ را در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ آﻏﺎز ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در آن ﺗﻌداد ﭘﺎﻧزده ھزار ﺳرﺑﺎز روﺳﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣول ﻗوای ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺷﺗراک دارﻧد ،ﮐﻣﺎﻧدو و ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ﺷوروی ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗطﻌﺎﺗﯽ اﻧد ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزﯾن آزادﯾﺧواه اﻓﻐﺎن از ﻧظر ﻣﺣﺎرﺑوی آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧظر ﺗﺣﺳﯾن آﻣﯾز ﻣﯾﻧﮕرﻧد؛ در ھﻧﮕﺎم ﺷدت
ﺟﻧﮓ اﻓراد ﻣﺣﺎذ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﻠت ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷدﻧد و از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﭘﺷﺎور آﻣده ﺑود ﺗﺎ
ﻣﮭﻣﺎت و ﺳﻼح ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮥ ﺟﻧﮓ اﻧﺗﻘﺎل دھد .وﮐﯾل ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼون ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز
طورﯾﮑﮫ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﯾم در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت ،ﺑﻧﺎ ً ﻣﺣﻣد ﻓردا ﺑﺎ ﺷﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ
ﻣﺎ اﮐﺛرا ً ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻼت دﺳت و ﮔرﯾﺑﺎن ھﺳﺗﯾم؛ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺣﺗﯽ اﺳﻠﺣﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ وﻋده داده
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎزھم در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣن درک ﮐردم ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺟوﺋﯽ ھﺎ و ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی  CIAﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
در اﺛﻧﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﺻروف ﻧوﺷﯾدن ﭼﺎی ﺑودﯾم ،ﺻﺎﻓﯽ ﻧﯾز داﺧل اطﺎق ﮔردﯾد ،او ﯾﮏ ﻣرد ﭘر ﻧﺷﺎط
ﺑود ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد ،ﺻﺎف ﯾﮏ ورق ﮐﺎﻏذ را از ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﯾﺎدداﺷت ﻣن ﮐﻧده ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ
ﺗرﺳﯾم ﻧﻣوده و ﺧط ﺳﻔر ﻣﺎ را در آن ﻋﻼﻣﮫ ﮔذاری ﮐرد و رو ﺑﮫ ﺳوی وﮐﯾل ﻧﻣوه ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
از ﺑﺎﻻی اﯾن ﮐوه ﻋﺑور ﻧﻣوده ﺗﺎ ﻧواﺣﯽ ﭼﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد و ﺑﺎ ﻧوک ﻗﻠم ﻣﺣﻠﯽ را ﻧﺷﺎن داد و ﮔﻔت
ﺑﻌد اﯾن راه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﻣن اﮐﻧون ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﺻﺎﻓﯽ دارای ﭼﻧﺎن دﺳت ھﺎی ﺑزرگ اﺳت
ﮐﮫ ﻣن ﻧظﯾر آﻧرا در ﻋﻣرم ﻧﮫ دﯾده ﺑودم ،او ﻋﻼوه ﮐرد ﮐﮫ ﺧط ﺟﺎدۀ اﺳﻔﺎﻟت را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﮑﻧﯾد؛ داﯾﻣﺎ ً
راه ﺑﯾﺎﺑﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻣذاﮐره ھرﯾﮏ ﺑرای ﮐﺎری ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد و ﻣن ﻣدت زﯾﺎدی
در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾز ﻧﺎﺷﺗﺎی ﺻﺑﺢ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ روز ھﺎی ﺑﻌدی ﻓﮑر ﻣﯾﮑردم.
ﺧواﺳﺗم اﯾن ﺣﻘﺎﯾق را ﺑﮫ ﺧود ﺑﻘﺑوﻻﻧم ﮐﮫ از ﻓردا ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣردان ﯾﮑﺟﺎ ﺧواھم ﺑود و
آﻧﮭم ﺑﺎ ﻣردان اﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺟز از زﻧﺎن ﻓﺎﻣﯾل ﺷﺎن  ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ در ﻣﺣﺎذ ﺟﻧﮓ در ﮔروپ ﺧوﯾش ،ﻋﺎدت
ﻣﻌﺎﺷرت را ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕر ﻧدارﻧد؛ ﺳرﺑﺎزان در ﺟﻧﮓ ﻣﻌﻣوﻻً راﺑطﮥ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﮭﺎ ﻗﺎﯾم ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﻣﺎ
اﯾن ﻣردان ھرﮔز راﺑطﮥ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﮭﺎ ﻧداﺷﺗﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﯾﮏ دوﺳﺗﯽ
ﺧواھری و ﺑرادری ھم ﻧﺑود.
ﻣن ﯾﮏ زن ﺑودم و ﺑﺎ ﻣﻔﮑورۀ ﺑزرگ ﺷده ﺑودم ﮐﮫ ﻣن دارای ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﻣﯽ
ﺑﺎﺷم.
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ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﯾﮏ دﺧﺗرﺑﭼﮫ ﺑودم و ﺑﺎ ﮔدی ﺑﺎزی ﻣﯾﮑردم ھرﮔز ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﻣن
ﻓرق دارد ،زﯾرا ﻣن ﯾﮏ دﺧﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷم و از ﺣد ﺧود ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧم؛ ﭘس ﭼﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ از
ﺧود ﻧﺷﺎن ﺧواھم داد ھرﮔﺎه اﯾن ﻣردان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣرا در ردﯾف اﻧﺳﺎن درﺟﮫ دوم ﻗرار دھﻧد و ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻧﺑﺎﯾد ﺑر ﻋﻠت ﺧﻠﻘﺗم ﺑﮫ ﺻﻔت زن ﻗﺎﺑل ارزش و اﺣﺗرام در ﻣﯾﺎن ﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷم.
ھرﮔﺎه ﻣن اﯾن ﻣﺎﻧﻊ را از ﻣﯾﺎن ﺑردارم ،ﭼﮫ روﯾﮫ را ﺑﺎ ﻣن ﭘﯾﺷﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد؟
ﻣﺎ آﻧﻘدر ﺑﺎھم ﻧزدﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻣﻼً ﯾﮏ راﺑطﮥ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻧﺧواھد آﻣد ،آﯾﺎ ﻗﺎدر
ﺧواھم ﺑود ﻧﻔوذ ﺧود را ﺑﺎﻻی اﯾﻧﮭﺎ ﻗﺎﯾم ﮐﻧم؟
آﯾﺎ ﻣرا ﺧواھﻧد ﭘذﯾرﻓت؟
ﯾﺎ از ﻣن دوری ﺧواھﻧد ﮐرد؟
ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟﺎرب ﻣﯾداﻧﺳﺗم ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺎری ﺣﺎﻟت ﺗﺷﻧﺞ ﺑﺎری ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد و ھم اطﻼع
داﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ھم ﻣﺳﻠﮑﺎﻧم در ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر ﺷﺎن در داﺧل ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﺷﺎﺟره و
ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻓرھﻧﮓ و ﮐﻠﺗور ﻣﺗﻔﺎوت در ﻣﯾﺎن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺣﺎﻟت ﭼﻧﯾن
ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ و ﺑرﺧورد را ﻓراھم ﮐرده ﺑود ،ﺑﻌﺿﺎ ً ﺣﺗﯽ زد و ﺧورد و ﻣﺷت زﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ
ﭘﯾوﻧدد ،ھرﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﮑرارا ً ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻧﻌﻧﺎت ،آداب و ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﮏ ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﻋﮑﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن را ﺳﺧت ﻧﺎراﺣت و ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل
دﯾدﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﺑرھﻧﮫ ﮔردﯾده و ﻣﯾﺧواﺳت در درﯾﺎ ﺷﻧﺎ ﮐﻧد ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از رزﻣﻧدﮔﺎن آزادﯾﺧواه اﻓﻐﺎن ﮐﮫ
در ﺷﺧﺻﯾت ﺷﺎن ﺷرم و ﺣﯾﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھد.
ﻗرآن ﺑرای ﺷﺎن دﺳﺗور داده اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز در ﻣﻘﺎﺑل دﯾﮕران از ﮐﻣر ﺗﺎ زاﻧوی ﺧود را ﺑرھﻧﮫ
ﻧﮑﻧﯾد .ﮐﻣرۀ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر دﯾﮕر را ﺷﮑﺳﺗﺎﻧده ﺑودﻧد ،زﯾرا از وی ﻣﮑررا ً ﺧواﺳﺗﮫ
ﺑودﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن را ﻋﮑس ﺑرداری ﻧﮑﻧد ،وﻟﯽ او ﺑﮫ آن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑرده ﺑود.
ﺑﮫ ﺻﻔت ﯾﮏ زن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑراﯾم روﺷن ﺑود ﮐﮫ ھزاران اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت آﻧﮭﺎ را
ﺟرﯾﺣﮫ دار ﻧﻣﺎﯾم ،ﻣن اﻣﯾدوار ﺑودم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم داده از رﻓﺗﺎر ﻧﺎﭘﺳﻧد
ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾم ،ھرﭼﻧد ﻣن ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﮐﻠﺗور ھﯾﭻ ﮐس ﺗوھﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯾداﻧﺳﺗم
ﮐﮫ در ﮐرﮐﺗر ﻣن ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺿﻌﯾﻔﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرا ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد.
ﻗﺑل از ﺣرﮐﺗم از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ در ﯾﮏ ﺻﺣﺑت ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرﺑم داﺷﺗم ،او ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ ﺗو ﯾﮏ ﻗوﻣﻧدان ﻧظﺎﻣﯽ را دﯾواﻧﮫ ﺧواھﯽ ﺳﺎﺧت ،ﺗو در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر ات ﺑﺎ رزﻣﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎن
ﺑﺎﯾد اواﻣر ﻗوﻣﺎﻧدان را ﻗﺳﻣﯽ ﻗﺑول ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟﻣﻠﮥ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﯽ اﮔر ﻣﯾﺧواھﯽ ﺳرت را از
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دﺳت ﻧدھﯽ ،ﭼون ﺗو ﺧﯾﻠﯽ ﺧودﺧواه ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮐﻧﺟﮑﺎو و ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﭘﯽ ﻣﺎﺟرا ھﺳﺗﯽ و اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﻧﮑﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﺑﯽ دﺳﭘﻠﯾن اﺳت ،ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻓﮑر ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗو ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ اواﻣر و
ھداﯾﺎت ﻗوﻣﺎﻧدان را ﻗﺑول ﮐﻧﯽ ،اﻣﺎ ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ؟ ﭼﮫ ﻣﯾداﻧم.....
ﻣن ﻏرق در ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ھﻧوز ھم در ﺟﺎﯾم ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ آﻣدن آﻓﺗﺎب ﮐﮫ اطﺎق را ﺑﮫ ﺣﻣﺎم ﻣﺑدل
ﮐرده ﺑود ،ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑردم.
اﻓﮑﺎرم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺻروف اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﺑﺎ دﺳﭘﻠﯾن ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧم ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻓﮑرم
ﻣﺷﻐول اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ ﭘﯾﺎده روی را در اراﺿﯽ ﭘر ﻣﺷﻘت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻣل ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧم؟
دره ھﺎ و ﮐوه ھﺎی ﺑﻠﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ورزﯾده ﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن را از ﭘﺎ اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .ﻣن ﻣﯽ
ﮐوﺷﯾدم ﺑر ﺟﻧﺑﮥ رواﻧﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﻓﮑر ﻧﮑﻧم ،وﻟﯽ ﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮥ ﻣرﻣوز ﻣﻐز ﻣرا ﻓﺷﺎر ﻣﯽ داد و آن ھم
رﻓﺗن از ﮔرﻣﺎی ﺳوزان ﭘﺷﺎور ﺑﮫ آﺗش ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود.

ﻗﺳﻣت ﯾﺎزدھم
ﺑﺧش ﺳوم:
ﯾﮏ ﺟدال ﺑﺎ دو ﺟﺑﮭﮫ

اداﻣﮫ دارد...
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