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 مقاومت دوم  یهستولوژ
 

 اش چه است؟  یاسیس یها است و اجندا یدوم متشکل از ک مقاومت
. گرچه سمیبنو روزیکوتاه در رابطه به نوشته د خواهمیمقاومت دوم نخست م  یبر سر کالبد شگاف میبرو نکهیاز ا قبل

مقاومت    نکهیمکرر در رابطه به ا  یبنا بر مطرح شدن پرسش ها  یپاکستان بود ول  دی جد  ی ان نوشته در رابطه به باز
که   میدیدر قبال مقاومت دوم.  چون د یبحث جد کیل شد به  یتبد -باشد در دست پاکستان  یکارت تواندیدوم چگونه م

به شدت راست   یداد جوانان در قبال مقاومت دوم کامنت هاتع  کی متعدد درذهن دوستان مطرح است و    یسوال ها
تا باشد    میمفصل صحبت کن  یمقاومت دوم کم  یکه در رابطه به هستولوژ  میگرفت  نی به ا  میبنا تصم  -و چپ نوشتند  

 .ابدیگذشته در ابهام انکشاف ن یمثل دهه ها یاسیس لیکشور مسا دیجد لنس یبرا
کوتاه خاطر    خواهمیم  میمقاومت دوم بپرداز  یکروسکوپیما  یاناتوم  گریبه عباره د  ایو   یبه هستولوژ  نکهیقبل از ا  اما

متعدد   یکننده ها  یباز  دانیم  نیدارد و در ا  دانیم  کی از خود    یاسیس  یهر باز  استیدانش س  دینشان سازم که از د
کننده گان خورد    یبه باز  شانیها  ییاناو تو  تیکنان به اساس درا  یباز  استیس  دانی.  در مگردندیم  یمصروف باز
. گرددیم  دان یآمر م  کی کننده گان بزرگ بصورت اتومات  یاز باز  یک ی.  اما بصورت معمول  شوندیم  لیو بزرگ تبد

 ا یکننده ها خواسته و    ی باز  هیاست که بق  یشان در حد  یباز  یجد  تیها و درا  ییمعنا است که توانا  نیبه ا  دانیامر م
  .گرددی کن بزرگ م یحرکت باز وهیمتاثر از موقف و ش ناخواسته

شدنش در    رونیبود اما با ب  کایکن بزرگ امر  یباز  نیسال گذشته ا  ستیب  یو جنگ افغانستان ط  استیس  دانیم  در
  ه یکه ممکن روس  شدی. در اغاز تصور مردیموقف را اهسته اهسته پاکستان بگ   ن یام اگست سال گذشته باعث شد تا ا۱۵

موقف بدست پاکستان است و به   نیفعال ا  یبرا  مین یبی م   نکهی قسم  یکن بزرگ ول  یشود به باز  لیتبد  نیچ  ای  هند و  -
کنان را    یباز  هیو جنگ افغانستان بق  استیس  دانیم  ی الزم برا  یها و مهارت ها  ییاش در توانا  یجد  یبرتر  لیدل

تجار بزرگ باعث    کیحضور    یتجارت  تیمارک  کیدر    نکهیمتاثر از حضور خودش ساخته است.  درست مثل ا
ا  یتجار بزرگ گردد. حت  میتجار خورد و کوچک متاثر از تصام  میکه اکثر تصام  گرددیم تجار خورد و   نیاگر 

و مقدار   مت یق  تواندیاست م  ادیاش ز  یدشمن تجار بزرگ باشد باز هم چون قدرت پول  ایو    بیکوچگ به شدت رق
   .کنترول کند میمستق  ریبصورت غ تیعرضه و تقاضا را در مارک

به ان معنا    نیپاکستان خواهد بود ا  یاز کارت ها  یکیمقاومت دوم    -  دیجد  یدر باز  میگفت   یدر پست گذشته وقت  بنا
ا  یکه مقاومت دوم برا  ستین به  دل  نی پاکستان کار خواهد کرد.   به    دیجد  ی باز  دانیبر م  ت یحاکم  ل یمعناست که 

دوم را متاثر از موقف و حرکات خودش بسازد.    اومتو حرکات مق  میتصام   یبه ساده گ  تواندی افغانستان پاکستان م
  .شده باشد میکه تفه دوارمیام
  .میوباره انرا تکرار کند ستیاصالح و الزم ن تی صادق است در قبال جمع زیچ نیع
 :مقاومت دوم یحال هم هستولوژ و

 ست؟یاش چ یاسیس یها است و اجندا یدوم متشکل از ک مقاومت
بنو  د ینسل جد  یمساله را برا  نیا  خواهمیم ام  سمیبه وضاحت  ا  دواریو  باز    ن یهستم که  پست را به چشم و گوش 

پست را خودتان    نیو نکات مطرح شده در ا  دیبرو  ستی. کافدینست  ایو    دیکه با ان موافق هست  ستیبخوانند.  مهم ن
 .دیهستند دبل چک کن بههکه در داخل ج یهم با کسان ایو  دی کن یبصورت مستقالنه موشگاف

.  ندیبسنده نک  رهیدروغ است و غ  -مالت کوتاه مثل غلط است  ج  ایو    کیبا کلمات رک   -   دیست یکه موافق ن  یکسان  خدمت
. دیکنیم  افتیکه چه در  دینیخودتان و بب   قیبه جستجو و تحق  دینبشته ره به خاطر نگه داشته و سر از فردا شروع کن  نیا

من شوند.     یاشتباهات بررس  ایها و    یهم متوجه کمبود  گرانینجا تا دیا  دیس یبنو  دییا یب  دیافت یدر    یمتفاوت  یزیاگر چ
که من    دیدان یم  یندارد. همه بخوب  یاسیس  یریموقف گ  ایدر کدام تفکر و    شهیوجه ر  چیبه ه  سمینو یم  نجایانچه در ا
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  دینسل جد  یبرا  -  میاگر بتوان  -همه دست به دست هم داده    دوارمی. فقط امستمیدر کشور ن  یاسیجز کدام روند س
   .میسال گذشته را کمتر و کمتر بساز ۵۰تکرار نمودن اشتباهات  نهیافغانستان زم

  .نیهم فقط
که هر  دیما یپیرا م ییها  بیو سراش ریهمان مس قیافغانستان دق گرید یاسیدوم مثل هر ساختار و سازمان س مقاومت
است    ییکدام نه استثنا  چیهمه قابل درک است. ه  افتدی اتفاق م  شانیاست. تمام انچه دارد برا  مودهیپ   گری د  یاسیحزب س

  ییبازگشا  یم و هرانچه در ان موجود است را با صداقت و امانت داریینما  یکالبد شگاف  یکم  دییای. بدیجد  دهیو نه هم پد
 .میینما

 ها است؟  یدوم متشکل از ک مقاومت
 :کنندیم یقرار گرفته و همکار گریهمد یکل چهار حلقه افراد در مقاومت دوم پهلو در
دستان اش که در مقاومت اول   ریز   -برادرانش    -احمد شاه مسعود به شمول پسر اش احمد مسعود    کانیحلقه نزد  .۱

حضور پسر احمدشاه مسعود فعال در سطح   لیحلقه به دل  نیمانده بودند.  ا  یتا به اخر در کنار احمدشاه مسعود باق
به مراتب   گریکه حلقات د  دیشویمتوجه م  دیاندازینظر ب  یرهبر  اتییبه جز  یاما وقت  مقاومت مطرح هستند  یرهبر

احمدشاه مسعود را در صفحات   گاهیتا نام و جا  نستیا  شتریحلقه ب  نیا  یحلقه نفوذ دارند. هدف اساس  نیاز ا  شتریب
مکتب و بنا هدف بزرگ    کی  ارمان و  کیشده است به    لیمسعود تبد  نهایا ینگه دارند برا  وستهیافغانستان پ  استیس

  وسته یپسر اش پ   یاست که در اکثر صحبت ها  لیدل  نی به هم   دیارمان را زنده نگه دارند.  شا  نیتا ا  نستی ا  شتریشان ب
 «که »راه ما راه احمد شاه مسعود است دیشنویجمله را م نیا

و اکثر محاربات فعال   ینظام  تهیشان در راس کم  شتریگذشته که ب   تی مسلح جمهور  یحلقه افراد وابسته به قوا  .۲
 ته یدر راس کم   شتریب  یالیو جنرال بر  میمانند قدم شاه خان شه  یاست که افراد  لیدل  نی مقاومت دوم قرار دارند. به هم

مسلح    ی مقاومت متشکل است از سربازان و افسران قوا  ی هاتعداد از جنگده    کیمقاومت قرار گرفته اند.     ینظام
سابق اردو خود را در    یحضور رهبران نظام  لیمسلح که به دل  ی قوا  ی ه شمول پسران و باز مانده گان شهدااسبق ب

 کانیکه دوستان و نزد  ستیانتقام از انها  یمسند برا  نی مقاومت بهتر  نیا  کنندی.  فکر مکنندیجبهه راحت احساس م  نیا
  ی با داخل شدن در صفوف طالبان در سال ها نیمجاهد ی که پسران شهدا یی  دهیپد نی ع باینموده اند. تقر دیانها را شه

 .کندیحلقه م نی جنگ را هم ا نیشتر یب شودیبه ان روبرو شده بودند. گفته م ۹۰
نا   یسابقه کشور که با پاکستان روابط اشت  نیها و فعال  یدر راس اکثر نظام  -جمهور اسبق    سیحلقه معاون ر  .۳
موقف به شدت مخالف پاکستان قرار دارند و به    کی مختلف در    لیهستند که به دال  یکسان  ترشیب  نهایدارند.  ا  ریپذ
 شود یم  دهیکه شن  ییهند قرار گرفته اند.  تا جا  ستخباراتبا هند و ا  کینزد  تیاختالف در گرو روابط نها  نیهم  لیدل
با    یبدون همکار  ییتوانا   نیجبهه اماده ساخته است.  بدون شک ا  یرا تا بحال برا  یمال  ییتوانا  نیشتریحلقه ب  نیا

روان    ولهم وجود دارد به شم  گرید  ی.  منابع مالتواندیپاکستان بوجود امده نم   یها  بیرق  هیمانند هند و بق   یکشور ها
حضور    لیه دلحلقه ب  نی.  امیپرداز  یفعال به انها نم  ی که برا  یغرب  یجبهه در کشور ها  انیکردن اعانه توسط حام

.  دیایبه نظر م  یپسر احمد مسعود درسطح رهبر  بیبلند اش به شدت رق   یمال  تیجمهور اسبق و ظرف  سیمعاون ر
تعداد از جنگ    کیکه    یینموده است تا جا  یمسعود چرب  مدحلقه بر موقف اح  نیموقف ا  میدر اکثر تصام  شودیگفته م

جنگ    دانیاش را عوض نموده جبهه را به م  میحلقه تصم  ن یانجام شود ا  خواستیاحمد مسعود نم  کهیها را با وجود
 .برده اند

 ت یاز افغانستان فعال  رونیمحور افغانستان که اکثر شان ب  کیبه اصالح عام تاج  ایگرا و    یمل  ونیاسیحلقه س  .۴
نفوذ را در    نیشتر یقه بحل  نی.  اکردیم  استیپدرام که تا سقوط کشور از داخل کشور س  فیلط  یداشته اند به استثنا

منسوب به احمدشاه   استیگرفته تا س  زمیدرالیف  استی مقاومت دوم داشته اند.  از س  ی اسیس  یموقف ها  یریشکل گ
از   ادیتعداد ز  کیافغانستان.     نینش  ک یمناطق تاج  یطلب   هیتجز کالیراد  تینها   استی و س  «یمسعود »عدالت اجتماع

 یمجاز  یایو در دن  -در رسانه ها    -از کشور    رونی در ب  یول  ستندیجنگ ن  دانیمقاومت دوم که اساسا در م  انیحام
 ت ی.  عقبه جبهه که به حماگریحلقه هستند تا سه حلقه د  نیا یاسیافکار س دهیدر اصل گرو کنندی م تیحما  متاز مقاو

شده    هیمقاومت ارا  یحلقه در سطح رهبر  نیا  یاسیحضور تفکر س  لیبه دل  شتریشده است ب  ایمه  کستانیکشور تاج
 تیهستند که از ظرف  یگان و جوانان  سندهیوکه اکثر شان ن  نستیحلقه ا  نیا  یها  یگ  ژهیو  ن یاز مهم تر  یک یاست.   

فعال به حلقات خورد   یپست برا   نیشدن ا  لیاز طو  یر یجلوگ  لیبرخوردار هستند.  )به دل  یو نوشتار  یبلند سخنور
مقاومت    نیبه شدت از ا  یول  ستندیکه افغان ها ن  یخصوصا حلقات خارج  میپرداز  یدر داخل جبهه نم  گری و کوچک د

  . (کنندیم  تیحما
که   دیشویاو م   یاسیس  ضیضد و نق  یبه صراحت متوجه موقف ها  دیاحمد مسعود گوش کرده باش   یبه صحبت ها  اگر

را با منافع    یاسیعبارت منافع اسالم س  نیکه در ع  د یشویومت دارد.  اکثرا متوجه ممقا  یهستولوژ  نیدر هم  شهیر
موقف   ایراه کار و   کی   ث ینموده منح  کجا ی  مسعودبا نام احمدشاه   تیحلقات دوم و سوم و چهارم گره نموده و در نها

بلکه   کندیرا خلق م  ی ادیز  یهواخواهان اش سوال ها   نیکار احمد مسعود نه تنها که در ب  نی.  اکندی مطرح م  یاسیس
.   نسل جوان که نسبتا متجسس است ندی نمایم یمدارنسبتا خام معرف استیس کی ثیمخالفان اش هم او را منح نیدر ب
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به ان چه ارتباط   یفدارال  ستایکه اگر هدف اسالم و جهاد است پس س  پرسدیاز خود م  شنوندیرا م  شیها  تصحب  یوقت
  ی اس یکه اگر حق و حقوق س  پرسندیکه به شدت متاثر از تفکر حلقه چهارم هستند از خود م  ییجوان ها   رد؟یگیم

محرمانه از    یوقت  -شکل    نیبه ع   شود؟یدو اتشه سر مذاکره مطرح م  یتاجک ها مطرح است پس چرا با پشتون ها
ما با   نیپس تمام گذشته خون پرسدیحلقه سوم سرخورده گشته و از خود م دینمایبا پاکستان مذاکره م شیکاکا ها قیطر

اکثر   زندیبا طالبان بخاطر صلح در کشور حرف م  یاز مذاکره و همکار   یهم وقت  یو گاه   شود؟یپاکستان چطور م
 چه شد؟ سال گذشته  ستیب  یپس خون شهدا پرسندیاز خود م بقمسلح سا یافسران و قوا

در گرو   یبه شدت در گرو حلقه چهارم  و از نظر نظام  یاسیاست که تا بحال جبهه از نظر س  ل یدل  نیبه هم  درست
خودش را   یحلقه دوم و سوم قرار گرفته است.   تا هنوز که هنوز است احمد مسعود جرات نتوانسته موقف فکر

  .که راه ما راه احمد شاه مسعود است  جمله  ک ی  نیمبه جز ه  -  دیمطرح نما  گریبصورت مجزا و متفاوت از حلقات د
جبهه به شدت با   نیا  داکندیبرسد و جرات دنبال نمودن افکار خودش را پ  یاسیاو به بلوغ س  نکهیبه محض ا  احتماال

   .خطر انشعاب روبرو خواهد شد
افغانستان تکرار شده است  یاسیس یدر تمام روند ها  یعیبصورت طب  میجا گفته امد ن یانچه تا به ا  -هر صورت  به

کمبود   -بزرگ    شهیاند  ای. کمبود طرح و  کندیرا دارد تجربه نم  ییوجه کدام سرنوشت استثنا  چیو مقاومت دوم به ه
  ی افغانستان هستند که تمام احزاب و گروه ها  یکنونبحران    یاساس  ی ها  شهیر  یاسیس  تیکمبود ظرف  -  یمال  تیظرف

  .از ان رنج برده اند خیتار ریر مسد یاسیس
  ی هند و پاکستان هردو به شدت در حال نفوذ کردن رهبر  -شما    روزید  یدر قبال سوال ها  نکهیهم ا  ریاخ  حرف

مقاومت دوم هستند.  حلقه دوم و سوم به شدت متاثر از نفوذ هند است و حلقه اول و چهارم متاثر از نفوذ پاکستان.  
   .خواهد کرد دایهو  شتریب ندهیا ینفوذ خواهد کرد روز ها و ماه ها  شتریب چقدر کدام کشور نکهیا

  ک ی  جادی(  باعث اگری د  یمنافع کشور ها  یتنش ها  ی هند و پاکستان  برسر نفوذ در جبهه مقاومت )در پهلو  مسابقه
 .انشعاب جبهه شده است یبرا گرید یفشار اضاف

 که مقاومت دوم از ازمون زمان چگونه بدر خواهند شد.  مینی بب
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