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 درهٔ پنجشیر 
 

شاید بیشتر از چهل سال می شود که یکی از زیباترین دره های کشور را که بسیار نزدیک به پایتخت  
)کابل( است، مردم ما از نزدیک ندیده اند و آنجا را چون کشوری مستقلی در داخل کشور، »عالقه  

اینکه اکثر    ای غیر«، ساحهٔ ممنوع الدخول، خاک و منطقهٔ بیگانه می دانند و در بیست سال اخیر، با
»جمعیتی« هایی این واال، صاحبان بالمنازعهٔ بیش از نیم قدرت در حکومت ها بودند و می گفتند  

  !»صلح« به آنجا برگشته است، اما رفتن به آنجا »دل و گرده می خواست« و ناممکن بود 
 !آری

ند، تا همان  اکثر سران قدمه های اول گروه »جمعیت اسالمی«، اوضاع را طوری انکشاف داده بود 
ترس دوران »جنگ سرد« و وحشتی که از این دره در اذهان مردم ترسیم شده بود، حفظ شود و  
مردم نتوانند آزادانه به آن دره سیر و سیاحت کنند. وقتی کسی قصد رفتن به آنجا را می کرد، به  

 ...«!راحتی برایش می گفتند: »سرت بوی قورمه میته 
ناپذ  یر می نامیدند و بهترین دلیل را چنین می آوردند که: در این دره  خالصه این دره را تسخیر 

شوروی شکست خورده است، حاال پای حکومت های بومی در کابل، چگونه به آنجا باز شود و  
 !برسد؟

اما حوادث بعد از سقوط و حضور مجدد »طالبان« بوضاحت نشان داد که: پنجشیر، آنگونه که از  
»جمعیت« را تسلیم ناپذیر می نامیدند، نه سنگری به آن محکمی بود    آن تصویر می کشیدند و سران

  ..!و نه »شیر« هایش آهنین
شیران« اش، همه از جنس کاغذ و مقوا بودند... مجسمه هایی برفی یی بودند که از جانب قدرت  »

ن دره  های خارجی و ذیدحل در قضایای افغانستان، تراشیده شده بودند و آب شدند... قدرت ها از ای
استفاده کردند،   Jurassic Park چون محله ای برای نگهداری »دایناسور« ها )جوراسیک پارک(

  !محلی که دخول برای غیر خودی ها، خطر جانی داشت 
دلیل دیگری که این دره را به مثابهٔ یک منطقهٔ ممنوعه و غیر قابل عبور و نفوذ تبدیل کرد، اعضای  

مر مسعود« و هواداران »او« بودند که از آن چون »پاشنهٔ آشیل«  »شورای نظار« شامل برادران »آ
  .و یا نقطهٔ ضعف و فشار باالی حکومت کار گرفتند 

سایر   و  ضیاء(  احمد  و  ولی  )احمد  اش  برادران  بعد  و  مسعود«  شاه  »احمد  نخست  دره  این  از 
تفاده کردند و در  هوادارانش برای رسیدن به امیال خویش و نقطهٔ خطر و تهدید برای دیگران، اس 

 .چانه زنی ها و گرفتن سهم بیشتر در قدرت کار گرفتند 
شورای نظاری« ها، در تمام بیست سال اخیر، از طریق افراد خود تهدید می کردند و حتی به  »

وضاحت می گفتند که ما در مغاره های این دره سالح های فراوان و ثقیلی را پنهان کرده ایم و می  
  .ومتی را علیه خویش بشکنیم توانیم هر نوع مقا 
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حکومت ها )کرزی و غنی( زیر بار آن تهدید ها رفتند و نیم قدرت را به آنها واگذار کرده بودند...  
سنبله ها در شهر کابل را، هیچکسی تا آخر نتوانست    ۱۸جنایات و مارش های »لنده غران« جمعیتی  

 ..!مهار سازد، زیرا در باال ها، حمایتگران داشتند 
عیتی« های شورای نظاری، از درهٔ پنجشیر، نه تنها سود های در حوزهٔ »قدرت« بردند و از  جم»

میلیاردر شدند،   های طبیعی اش )زمرد(  از  ثروت  را  دره  اين  معيارها،  و  استحقاق  بلکه خالف 
، در حالیکه از لحاظ تراکم نفوس و اراضی، توان و ظرفیت والیت  ولسوالی به واليت مبدل کردند

اشته است. پنجشیر، نفوس زیاد و زمین هموار و مساعد برای زراعت ندارد و مردم اش اکثر  را ند 
 .مالدار و باغدار اند 

سپتامبر اعالم کرد، جمعیت والیت پنجشیر    ۱۹ادارۀ ملی احصائیه و معلومات افغانستان شنبه  ...»
»العربیه« به زبان  نفر برآورد شده است...« )سایت    ۹۲۶هزار و    ۱۶۹این کشور در سال جاری  

   فارسی(
سران »جمعیتی« این والیت، کارهای عمرانی زیادی در پنجشیر کردند. عالوه از اینکه تمام سرک  
ها از کابل تا پنجشیر اسفالت شده اند و برق در تمام دره وجود دارد، دارای یک »استدیوم ورزشی«  

  ...نسبتاً بزرگی نیز است 
ر نظرداشت نفوس و امکانات اقتصادی کشور، می تواند یک استدیوم  تصور کنید که آیا این دره با د 

ورزشی به آن بزرگی را داشته باشد؟... باور کامل دارم که دندانه های این استدیوم، هیچگاه با ورود  
تماشاچیان، پُر نگردیده است، در حالیکه بسیاری والیات درجه دوم و شاید هم درجه اول کشور، تا  

 .زشی نداشته باشند حاال استدیوم ور
اما »جمعیتی« های پُرنفوذ و سرمایدار این واال، این دره را به یک تفرجگاه تبدیل کرده بودند...  
تقریباً هر یکی از آنان در کنار دریای زیبا و خروشان پنجشیر، یک خانهٔ ویالیی زیبا و مدرن ساخته  

  ...!زحمتکشان پنجشیر، جلوه گری دارند بودند، در حالیکه در دورنما، بیشتر کلبه های خاکی و گلی  
 :از اینها که بگذریم، بزرگترین سوالی که حاال مطرح می شود اینست که 

درهٔ پیچیده، صعب العبور و خطرناکی که »چهل سال« برایش در سطح بین المللی تبلیغ شده بود،  
وجود »شیران«  چگونه در »چهار روز« و توسط چند طالب موترسیکل سوار، فتح و تسخیر و از 

  !خالی و مغاره های پُر از سالح اش کشف و ضبط گردیدند؟
 :شايد بهترين و مناسبترين پاسخ آن باشد که

ساله، اراده و زمان برای پایان افسانه ای »تسخیرناپذیری« این دره    ۴۳برای اولین بار در جنگ  
خواستن منطقوی(  چه  و  جهانی  )چه  بیرونی  های  قدرت  و  بود  رسیده  نقطه،  فرا  این  از  دیگر  د 

 ...!»مقاومت« و زورگویی در برابر حکومت ها در کابل صورت نگیرد 
 :در پايان و با درنظرداشت گفته های آمده در باال، با اين دو سوال کليدی، بحث را می بندم

 آیا حاال قبول دارید که »جهاد« فقط حاصل و »پیداوار« خاک پاکستان به دستور امریکا بود؟  -
گانه( جیره خواران پاکستان و ایران    ۸و    ۷حاال قبول دارید که همه سران »جهاد« )تنظیم های    آیا  -

   بودند؟ 
پس اگر قبول دارید، چگونه چشم امید به تکرار »مقاومت« و از آدرس همان خانواده )آل مسعود(  

وره با نخبگان  دارید؟... به آنها »نه« بگوئید و حرکت سالم و نوی را در وجود نسل جوان و در مش
  ..!تان که کم نیستند، براه اندازید 

 !به آرزوی پیروزی مردم افغانستان در برابر عقبگرایان جهادی و طالبی
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