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ــه و  ــوا غم  گرفت ــود و ه ــک ب ــم انداز تاري چش
غبارآلــود، هليکوپتــر بــا صدای يک نواخــت 
و تکان هــای انــدک راه می پيمــود و صــدای 
چرخش بال هايــش گاهــی صفيــر می کشــيد، 
چنان کــه گويــی پرهــای آهنيــن اش به هــم 

مي ســايند.
تماشــا  را  آمــو  دريــای  نمی توانســتيم   مــا 
کنيــم. نــه خانه هــای »محقــر و گليــن« ســاحل 
جنــوب آمــو و نــه  خطــوط منظــم و خانه هــای 
آمــو  شــمال  خط کشی شــدۀ  و  خيمه ماننــد 
دريــا را؛ بلکــه چشــم مــا بــه تابــوت نوســاخته 
و خالی يــی دوختــه  شــده  بــود کــه بــرای 
انتقــال جنــازۀ آمــر صاحــب آمــاده بــود. 
مردی کــه »نســل  مــا« تقديــر خــود را در 
ــای  ــد. در آزمايش ه ــته مي دي ــانی او نوش پيش
ســخت و روزهــای دشــوار بــه رای و تدبيــر او 
ــوش و  ــود، ج ــا او ب ــرد و هرج ــاد مي ک اعتم
خــروش بــود، اميــد بــود و برنامــه بــود. اکنــون 

ــود! ــه ب ــان رفت ناگه
ــاب »دويمــه  ــر مبهمــی از آن چــه در کت   تصوي
ــيد.  ــم رس ــه ذهن ــودم ب ــده  ب ــقاوی« خوان س
آيــا مــا يک بــار ديگــر در تاريــخ به مــرگ 
خواهيــم  وادار  اجبــاری  مهاجــرت  يــا 
آينــده  شــد؟  هيچ کــس، هيچ چيــز دربــارۀ 
نمی دانســت. آن هايــی کــه از رفتــن او آگاه 
بايــد  کــه  را می دانســتند  بودنــد يک چيــز 
ــرد.  ــان ک ــر را کتم ــن خب ــد و اي ــی خري فرصت
ــه  ــرای هم ــد، ب ــه آگاه بودن ــی ک ــۀ آن هاي هم
جهــان حتــی بــرای برادرانــش از جراحــت اش 

از حالــت هــرروزش افســانه مي بافتنــد.
سرنوشــت  بــا  مي توانســت  کســی  چــه 
ــن  ــا گفت ــت ب ــک مل ــت ي ــت، سرنوش مقاوم
کنــد؟ بــازی  واقعيــت وحشــت ناک  يــک 
 آواز چرخ هــای هليکوپتــر هرلحظــه بــا باختــن 
ــا  ــد ت ــر ش ــرش قوی ت ــر و صفي ــاع بلندت ارتف
اين کــه بــا برانگيختــن غبــار اندکــی بــه زميــن 
نشســت. بعــد از فرودآمــدن از هليکوپتر ســوار 
موتــر شــديم. در مســير راه نه چنــدان دوری کــه 
طــی کرديــم، مــردم ســرگرم کار خــود بودنــد 
نزديکــی  در  کــه  نمی دانســت  هيچ کــس  و 
ــانۀ  ــا افس ــه آن ه ــت ک ــوت مردي س ــا تاب آن ه
ــد.  ــه مي کنن ــت زمزم ــای او را سال هاس نبرده

ــود،  ــوت ب ــتان خل ــفاخانه/ بيمارس ــۀ ش محوط
ــی  ــا را پذيراي ــوم م ــه آرام و مغم ــبانانی ک پاس
ــه از آن  ــازۀ مهمی ک ــد جن ــد- نمی فهميدن کردن

ــت؟ ــد از کيس ــت می کنن حراس
و  گشــود  را  بــزرگ  درب  جــوان   پاســبان 
ــا  ــای م ــدای پ ــود، ص ــس نب ــت. هيچ ک برگش
ايــن عمــارت  خاموشــی کاملی  را کــه بــر 
و  ســرد  نــور  زد.  برهــم  بــود  حکم فرمــا 
پريده رنگــی دهليــز را فــرا گرفتــه بــود، هــوای 
ــه آرامــش  ــور کم رنــگ و بی نمــک ب ســرد و ن
مرگ بــار فضــا می افــزود. اکنــون بــار دوم بــود 
کــه در برابــر ايــن َرَوک/ جبهــۀ ُمهر و الک شــده 

قــرار مي گرفتــم.
و  کنــدم  را  مخصــوص  َرَوک  الِک  و   ُمهــر 
ــد  ــيدم؛ جس ــود کش ــوی خ ــته گی به س به آهس
ــت  ــود. قام در پارچــۀ ســفيد پوشــيده شــده ب
درشــت مــرد از درازی و پهنــا صنــدوق آهنيــن 

ــود. ــر کــرده ب را پ
آمــاده  کفــن  و  غســل  بــرای  بايــد  را   او 
از  جســد  انتقــال  لحظــۀ  در  می کرديــم. 
ــوص«،  ــه دار مخص ــکرۀ اراب ــه »تس ــوت ب تاب
ــه  ــوس رعش ــکل نامحس ــت ها به ش دل و دس
داشــت. ارابــه بــا آرامــش بــه روی ســنگ فرش 
لغزيــد و بــا گــردش به ســمت راســت و عبــور 
ــوت  ــتن تاب ــِل گذاش ــه در آن مح ــی ک از اتاق

رســيد.  به غســل خانه  بــود، 
ــوص  ــز مخص ــه روی مي ــاط ب ــم بااحتي  و بازه
شست وشــو قــرار گرفــت. ايــن اتــاق بــا 
ــود  گروپ هــای قــوی طــوری روشــن شــده ب
ــِی  ــرۀ طبيع ــب و دله ــظ ش ــی غلي ــه تاريک ک

مانــدن در مرده خانــه را مــی زدود.
 مــا ســه نفــر) مــن، داکتــر حضــرت و حاجــی 
ــم، همــه  ــادر( غســل دهندۀ ميــت بودي ملــک ن
ــيديم و  ــی کش ــس راحت ــود. نف ــاده ب ــز آم چي
ــم.  ــاز کردي ــه کار آغ ــد از لحظــات مکــث ب بع
جســد در پارچه هــای ســفيد چنــدال پيچانيــده 

شــده بــود.
ــم  ــار زدم؛ دل ــاط کن ــا احتي ــه را ب ــن پارچ  اولي
ــد بعــد پارچــۀ دومــی. اکنــون  آهســته می لرزي
ــه  ــت ک ــه اس ــن پارچ ــارزدن آخري ــت کن نوب
ــار  ــورت و کن ــمت ص ــون در قس ــای خ لکه ه

ــودار اســت. راســت آن نم

 دلم به شدت طپيد!. 
»ايــن آمــر صاحــب اســت! اکنــون به مــن 
وقــار و صالبتی کــه  آن  بــا  می کنــد  نــگاه 
در خاموشــی از ســمايش ســاطع بــود و آن 
آيينــه وار  درشــتی که  و  ســياه  چشــم های 
ــد او را منعکــس  ــاک و نيرومن تشعشــع روح پ
ــه او  ــدن ب ــم به چشم ش ــا از چش ــرد و م می ک
احتــراز می کرديــم«. جنــازه هم چنــان روی 
ميــز قــرار داشــت و مــن جــرات نداشــتم 
آخريــن پارچــه را کنــار بزنــم. در ايــن »ادبــگاه 
در مقابــل طبــع نــازک و ظريــف او بايــد 

ــود«. ــاط ب محت
کشــيدم،  کنــار  آرامــی  بــه  را   پارچــه 
کامــال  بازوهايــش  و  ســينه  به طوري کــه 
ــوش  ــت و خام ــر بی حرک نمايــان شــد. پيک
و  ســرد  پرتکاپــو  و  گرم جــوش  »مــرد  آن 
ــون«.  ــه راجع ــا الي ــا هلل و ان ــود. » ان ــان ب بی ج
زنده گــی  در  او  آيه يی کــه  زيبايــی،  چه آيــۀ 
پرحادثــه اش هربــار بــا رفتــن هريــک از هزاران 
ــا از  دوســت و هــم رزم اش تکــرار مي کــرد. »م
ــم«. ــاز مي گردي ــوی او ب ــتيم و به س ــدا هس خ

ــمان زيســت،  ــه آس ــز چشــم ب ــن ني  او در زمي
ــت! ــون رف ــرواز و اکن ــت پ ــار نوب به انتظ

  دو روز پيــش از مــرگ اش در ميــدان بــه 
اســتقبال اش رفتــم. خســته از کار و افســرده از 
ــر  ــر و موت ــان هليکوپت ــۀ مي درد کمــر در فاصل
اکنــون  برمی داشــت،  قــدم  آهســته گی  بــه 
کــه بــه او نــگاه می کــردم، حــس کــردم 
ــه  ــرده و ب ــود دور ک خســتگی هايش را از خ

آرامــش رضايت آميــزی فرورفتــه اســت.
ــا در دوران  ــه او باره ــود ک ــن ب ــه اي ــر ن  مگ
ــان  ــم هم زم ــن می خواه ــت: »م ــاد می گف جه
ــی  ــع و نهاي ــروزی قاط ــت پي ــه عالم ــا آن ک ب
جهــاد را می بينــم؛ يــک مرمــی در ســينه ام 
بنشــيند، پيــش پروردگاربــروم و بگويــم در راه 

ــدم«. ــردم و آم ــاد ک ــو جه ت
ــتجاب  ــر مس ــه دي ــای مخلصان ــن دع ــرا اي  چ

ــد؟ ش
 آيــا تقديــر رســالت ِ ديگــری نيــز کــه بــه دوره 
ــاده  ــه دوش او نه ــت ب ــهور اس ــت مش مقاوم
ــا اکنــون او در آن مرحلــۀ پيــروزی  ــود؟ و آي ب
ــرار داشــت؟...              صفحــه 3 ــی ق نهاي
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 چشــم هايش بســته  بودنــد، موهــای مرغولــه اش کــه دوروز پيــش کم کرده 
بــود، شــانه زده و »اتــو« کــرده بــود. ســفيدی موهايــش غالــب و در نــگاه 
 اندکــی خاکســتری می نمــود. ريــش کوتــاه و چســپيده اش کامــال طبيعــی 
ــای  ــيد. چين ه ــر نمی رس ــری در آن به نظ ــار، تأثي ــش انفج ــود و از آت ب

رويــش کامــال صــاف و همــوار شــده بودنــد.
ــه اســتثنای خال هــای کوچــک و ســرخ رنگ کــه جای اصابــت چيــزی   ب
ــا  ــاک و زيب ــال پ ــش کام ــل، صورت ــود. در اص ــگ ب ــای ري ــد دانه ه مانن
بــود. )برعکــس مســعود خليلــی و فهيــم دشــتی کــه روی شــان از شــدت 

ــد(. ــل شــناختن نبودن ــود، به آســانی قاب ــرده ب ــاس ک ســوخته گی آم
ــا  ــتر از دني ــرت بيش ــه آخ ــه ب ــون او ک ــی چ ــه کس ــردم ب ــر می ک  فک
ــاب  ــی اصح ــريال زنده گ ــۀ س ــن صحن ــدن آخري ــا دي ــيد و ب می انديش
ــه مالقــات  ــا و اشــتياق ب کهــف و لحظــۀ دعای شــان کــه بيــزاری از دني
ــچ  ــی هي ــود. زنده گ ــته ب ــدت گريس ــد، به ش ــراز مي کنن ــروردگار را اب پ
ــون  ــا، اکن ــالش طاقت فرس ــکاه و ت ــه و اضطــراب  جان ــود جــز دغدغ نب

ــه اســت. چــه  آرام ُخفت
موهايــش  روی  از  آب  قطــرات  و  می ريختيــم  آب  جســد  بــاالی    
ــفيد  ــاک و س ــای پ ــا پارچه ه ــه ب ــی ک ــت های حاج ــد و دس می لغزيدن

ــد. ــيده می ش ــته کش ــته آهس ــدش آهس ــه جل ــود ب ــده ب ــده ش پيچي
ــدازۀ جــای دو  ــه ان ــی دو ســانتی متر ب ــه فاصله  ي  دو ســوراخ باالی هــم ب
مرمــی در کنــار راســت قلبــش، در قفــس ســينه مشــاهده می شــد. يــک 
ــر  ــود در زي ــر ب ــی از جــای ســاچمه بزرگت ــر اندک ــق ديگ ســوراخ عمي
ــه  ــا آب ب چشــم راســت ديــده می شــد. مــن پهلويــش را بلنــد کــردم ت

پشــت اش برســد، هيــچ ســوراخی از پشــت اش نگذشــته بــود.
ــرای  ــان را ب ــح تالق ــهدای فت ــه ش ــالمی روزی ک ــت اس ــش از حکوم  پي
دفــن آمــاده می کرديــم، آمــر صاحــب حضــور داشــت، شــب بارانــی و 
تاريــک بــود. مــن شــهدا را بــرای جســت وجوی اشــيای شــخصی  شــان، 
ــدم .  ــو می گردان ــه پهل ــو ب ــان پهل ــه خانواده های ش ــپردن ب ــت  س جه
لباس هــای اضافــی را، جمپرهــا و واســکت هايی را کــه در خــون غــرق 
ــب  ــر صاح ــيدم؛ آم ــان می کش ــه از تن ش ــاط و به عجل ــد، بی احتي بودن
در حالي کــه بــا حيــرت و انــدوه بــه جنازه هــا خيــره شــده بــود بــا آواز 

آرام و متيــن خطــاب کــرد: »آهســته! آهســته«!
  دانســتم کــه او ادب و احتــرام بيشــتری را در برابــر شــهدا خواســتار بــود. 
ــديد و  ــاران ش ــا، در آن ب ــای تابوت ه ــا به پ ــب، پ ــۀ ش ــا نيم ــان ت آن زم
زميــن  الی و لغــزان همــراه مابــود. تــا تپــه قبرســتان و تــا پايــان مراســم، 
ــز  ــن ني ــا در خاک ريخت ــد حت ــده بودن ــر ش ــدت تَ ــه به ش بالباس هايی ک

هــم کاری کــرد.
ــودم را ادب و  ــر وج ــتم، سراس ــرار داش ــازۀ او ق ــر جن ــون در براب  اکن
احتــرام فــرا گرفتــه بــود. مــا به جســد آب  می ريختيــم و حاجــی آهســته 

آهســته آن را می شســت.
 بازوهــای ســتبر، ســينۀ فــراخ، کمــر باريــک و قــد از ميانــه بلندتــر بــا آن 
عضــالت ورزشــی و دســت ها و پاهــای نيرومنــد او را بــار ديگــر ديــدم. 
ــی  ــودم، تفاوت ــده ب ــتانی دي ــای تابس ــی در آب بازی ه ــه گاه ــا آن چه ک ب
نکــرده بــود .اندامی کــه در زيــر لبــاس، بــا آن چهــرۀ الغــر و اســتخوانی 
او بــرای بســياری، قابــل تصــور نبــود. وقتــی پهلوهايــش را می شســتيم 
يــک طــرف بازويــش را بــه ســختی بلنــد کرديــم. جســد ســنگين بــود؛ 
ــود.   ــا در ســال های آخــر ورزش را تــرک نکــرده ب ــرا او هيــچ گاه حت زي
در ران  راســتش کــه راديوهــا آن همــه در بــارۀ او می گفتنــد، زخــم 
ــه  ــه ب ــی ک ــوش نيمه  ي ــا زيرپ ــردم. ام ــگاه نک ــه آن ن ــن ب ــود، م ــق ب عمي
تــن  داشــت خون آلــود نبــود. نوبــت شســتن بــه ران هــا رســيد. حجــب و 
حيــا از صفــات معــروف او بــود. بــه نقــل از دوســتان قديمــش: در جوانی 
ــرميد. او  ــول اســت، می ش ــا معم ــان جوان ه ــه مي ــز از شــوخی های ک ني

حيــای عثمــان را داشــت.
مــا ســه پارچۀ ســفيد روی هــم انداختيــم و بعــد حاجــی را تنها گذاشــتيم. 
ــن اواخــر  ــدازه در اي ــم، فکــر کــردم، چه ان ــاق مجــاور رفت ــه ات ــی ب وقت

گذشــت  روزگار و درد کمــر او را ناتــوان کــرده بــود.
ــا  ــا او ب ــدم. ام ــن از آن پري ــم، م ــور می کردي ــی عب ــم از جوي ــی باه  وقت
ــوی  ــه آن س ــدم ب ــاط ق ــا احتي ــود ب ــرده ب ــس ک ــينه حب ــی که در س نفس
ــه  ــی ک ــرا او را از پلچک ــه چ ــدم ک ــرمنده  ش ــن ش ــاد و م ــوی نه ج
چندقــدم راه را دورتــر می کــرد، رهنمايــی نکــردم. چــرا ندانســتم کــه او 
اکنــون دوران جوانــی اش نيســت کــه در فــراز و فــرود کوه هــا هم چــون 
پلنگــی می جهيــد و مــا عقــب می مانديــم. آن گاه کــه عرق ريــزان و 
ــش  ــه داده و پاهاي ــنگی تکي ــر س ــه ب ــيديم، در حالي ک ــان می رس نفس زن
ــه  ــی، از هم ــوخی دلکش ــد و ش ــی بلن ــا خنده  ي ــود، ب ــرده ب را دراز ک

اســتقبال می کــرد.
  روح او امــا، هم چنــان نيرومنــد و جــوان بــود. هنــوز رنج هــا و 
ــی  ــه چريک ــون چانت ــش را، هم چ ــی هندوک ــه بزرگ ــووليت هايی ب مس
اوليــن روزهــای مبــارزه اش، بــه دوش می کشــي، اظهــار خســته گی 
ــزار  ــهيد )م ــح اهلل ش ــرگ ذبي ــی از م ــا آگاه ــار ب ــط يک ب ــرد. فق نمی ک
ــتم و  ــخصی نداش ــق ش ــچ رفي ــن هي ــت: م ــف گف ــا تأس ــريف( ب ش
ــا او  ــه ب ــود ک ــهيد ب ــح اهلل ش ــط ذبي ــردم؛ فق ــس درد دل نک ــه هيچ ک ب

ــل از آن يک بارهــم از مصطفــی شــهيد  ــم. قب ــم را می گفت حرف هــای دل
ــود. ــرده  ب ــاد ک ــخصی ي ــت ش ــوان دوس به عن
  آيا او دلتنگی ها و رنج های ناگفتۀ زيادی داشت؟

 آن آوازی جهــر کــه هم زمــان بــا آواز انفجــار بــم، مســعود خليلــی شــنيده 
بــود، چــه معنــی می توانســت داشــته باشــد؟ حتــی عالــم و حاجــی عمــر 

کمانــدو و ديگــران در بيــرون  خانــه شــنيده بودنــد! 
 او کلمۀ شهادت را فرياد کرده بود: الاله اال اهلل... محمد رسول اهلل...

 آيــا ايــن صــدا مفهــوم گفتــۀ حضــرت علــی را در خــود مضمر نداشــت؟ 
ــرده  ــاس ک ــود احس ــز خ ــر مغ ــم را ب ــير ابن ملج ــه شمش ــی لب ــه وقت ک

بــود؛ فريــاد زده بــود:
 «فزت و رب الکعبه« به »پروردگار کعبه نجات يافتم«.

 زيــرا او در ايــن عصــر توطيــه و جنــگ، علی گونــه زيســت و بــا شمشــير 
خــوارج از جهــان رفت!

ــا خــود  ــان رســيد، او را در پارچــۀ مخصــوص کفــن کــه ب  غســل به پاي
ــری از  ــا قب ــده و ي ــارت زن ــه زي ــی ب ــا گاه ــم، آي ــم، پيچيدي آورده بودي
مــردان خــدا رفته ايــد؛ آن جــا حــالوت و آرامشي ســت کــه انديشــه جــز 

ــود. ــته مي ش ــه ها پيراس ــه و سوس ــدا از هم ــاد خ ي
ــا ماليکــۀ خــدا  ــده اســت؟ و آي ــور حضــور يــک روح زن ــا آن جــا ن  آي
حضــور دارنــد؟ برعکــس حضــور بســياری از بــزرگان کــه محدودکننــده 
ــا در قله هــای  و خســته کننده اســت. وقتــی در درون دره هــای تنــگ و ي
صعب کوهســتان و يــا حتــی در درون غــاری زنده گــی می کرديــم 
هرجــا او بــود، می پنداشــتيم همــه خوشــی ها و تفريح هــای دنيــا 
آن جاســت. چه بســا کــه به خاطــر ديــدن ســيمای او، مجاهــدان از 
ــا او  ــه ب ــدون آن ک ــی ب ــد و گاهــی حت ــاده می آمدن ــای پي راه هــای دور پ

ــتند. ــاز می گش ــاط ب ــرژی و نش ــار از ان ــد، سرش ــی بزنن حرف
  او هم رزمــان و زيردســتانش را نــه بــا مجــازات جســمی و علنــی و نــه 
ــه  ــی ک ــا برخــورد ويژه ي ــدال؛ بلکــه ب ــادی و نشــان و م ــات م ــا مکاف ب
ــار  ــرد. يک ب ــويق می ک ــا تش ــه ي ــاخت، تنبي ــر مي س ــا را متاث روان آن ه

ديگــر قســمت چهــره اش را کــه بازگذاشــته بوديــم، تماشــا کــردم.
ــی  ــال های طوالن ــه س ــد ک ــته بودن ــت بس ــا قيام ــم هايش ت ــر چش  ديگ
ــاس  ــش احس ــوی خوي ــذ او را به س ــگاه ناف ــا ن ــا باره ــياری از م بس
کــرده بوديــم کــه از روی مهربانــی و صميميــت و يــا به معنــی عتــاب و 

ــود. ــده ب ــره ش ــا خي ــک م ــی به هري نارضايت
ــوان  ــتم، پهل ــرش هم چــون رس ــام عم ــه او در تم ــود ک ــان ب ــر چن  تقدي
اســاطيری در هفت خــوان خويــش بــا ديــوان و غــوالن پنجــه  نــرم کنــد. 
ــا دشــمنی که محاســبات نظامــی اجــازۀ رويارويــی را مــی داد  او کم تــر ب
ــر  ــور ديگ ــر کش ــت: »اگ ــوروی گف ــاوز ش ــان تج ــود. در زم ــه ب مواج
می بــود، مــا بــه زودی می توانســتيم او را وادار بــه تــرک افغانســتان 
ــا  ــت ب ــول اس ــک غ ــوروی ي ــا ش ــت: »ام ــد گف ــپس خندي ــم« و س کني
مشــت جنگيــدن باغــول، مشــکل اســت«. بــاری فرمانــده افضــل خانيــز با 
زبــان ســاده و بی پيرايــۀ خــود بــه او گفــت: »آمــر صاحــب مــا هميشــه 

کرده ايــم«. جنــگ  به هردم شــهيدی 
 آری: او هردم شهيد زيست و هردم شهيد از جهان رفت.

 او را در تابوت گذاشتيم.
 او آرام در کفن سفيد خويش غنوده بود.

 تابــوت را به ســوی هليکوپتــر برديــم. پاســبانان حيــرت زده نــگاه 
نــد. می کرد

شفق در گوشۀ آسمان دميده بود.
 نسيمی رخساره های داغ شده از اشک را نوازش مي کرد.

ــا  ــان ب ــد هم زم ــی بع ــد و دقايق ــرواز در آم ــه پ ــاره ب ــر دوب  هليکوپت
ــن  ــه زمي ــار ب ــدان فرخ ــز در مي ــری ني ــر ديگ ــا، هليکوپت ــر م هليکوپت
ــدگل،  ــيد، محم ــم، جمش ــی رحي ــداهلل، حاج ــر عب ــت و از آن داکت نشس
ــال   ــوم] مارش ــد. [مرح ــرود آمدن ــتان ف ــر دوس ــف و ديگ ــق، يوس صدي
فهيــم و همراهانــش نيــز رســيدند. جنــازه را بــا هليکوپتــری کــه 
ــر مهــدی  ــم. در اين جــا متوجــه حضــور داکت ــال دادي ــود انتق ــر ب قوی ت
و هم چنــان، ودود و بچه هــای کومانــدو شــدم. هليکوپترهــا مســير 
پنجشــير را پيــش گرفتنــد. کســانی که جنــازه را نديــده بودنــد، بــا اصــرار 
تقاضــا می کردنــد کــه آمــر صاحــب را ببيننــد. اين هــا باشــفقت و 
عواطــف برادرانــۀ او بــزرگ شــده بودنــد و اکنــون بــرای آخريــن ديــدار، 
ــا کمــک حاجــی  ــن ب ــازه داد. م ــداهلل اج ــر عب ــد. داکت ــی می کردن بی تاب
ــاز کــردم و يوســف  جان نثــار فيلــم  راشــدين کفــن را از قســمت ســر ب

ــد. ــرآن پرداختن ــالوت ق ــه ت ــوت ب ــار تاب ــر در کن ــت. چندنف گرف
ــه  ــب جايی ک ــر صاح ــۀ آم ــر از خان ــا در پايين ت ــه هليکوپتره ــا اين ک  ت
ــه  ــد ب ــت می کردن ــت و برخاس ــردن و آوردن او نشس ــرای ب ــه ب هميش
ــه زميــن نشســتند. مــوج عظيمــی از مــردم به طــرف هليکوپتــر  تنــدی ب
هجــوم آوردنــد، رهبــران جهــاد اســتاد ســياف و ]شــهيد[ اســتاد ربانــی، 
ــير،  ــر پنجش ــق آم ــود دقي ــم، محم ــيم فهي ــال محمدقس ــوم[ مارش ]مرح
ــن، احمــد پســرش و  ــاج الدي ــی و بســم اهلل خان، کاکا ت ــا، قانون احمدضي
بــرادران تنــی و معنــوی او، مــردم عــادی تــا کــودکان، جمعيــت، تابــوت 
را به ســوی تپــۀ ســريچه همراهــی کردنــد. آمــر صاحــب بــردوش ايــن 

مــوج فشــردۀ ايمــان، اخــالص و آزاده گــی به ســوی ســريچه راه پيمــود 
و در آن جــا دفــن شــد و امــا نــام او تــا جهــان اســت، فرامــوش نخواهــد 

شــد.
 عصرها ستايش گِر قهرمانان  اند، او قهرمان بود.

ــان  ــتن اند و او انس ــرای خويش ــی ب ــت وجوی الگوهاي ــان در جس  جوان
نمونــه و الگــو بــود.

ــخ  ــی از تاري ــر فصل ــد، او مظه ــه می کنن ــان تکي ــخ  ش ــه تاري ــا ب  ملت ه
مــا اســت.

 در برگشــت، خــالی آزار دهنده يــی را در روح خويــش احســاس کــردم 
ــادم کــه روزی بعــد از مــرگ  ــی از آمــر صاحــب افت ــاد خاطره ي ــه ي و ب
ــار  ــه غ ــی در خواج ــاالی تپه ي ــه ب ــدز، در حالي ک ــای کن ــيديحی آغ س
ــهيد  ــای آن ش ــم از خوبی ه ــا ه ــا ب ــو؛ در آن ج ــه ب ــم گفت ــته بودي نشس
يــاد کرديــم. زيــرا او از رفاقــت مــن بــا ســيديحی و مــن از محبــت آن 
بزرگــوار نســبت بــه آغــا آگاه بــودم کــه آه کشــيد! و گفــت: هــر وقــت 
ــرده  ــرگ ب ــم را گ ــه پهلوي ــم ک ــر مي کن ــد فک ــادم می آي ــيديحی به ي س

اســت.
 آری: حاال گرگ پهلوي مرا ربوده بود.
 و گرگ پهلوی همۀ ما را ربوده بودند.

 من هم چنان می انديشيدم به عظمت زنده گی يک مرد!
 يک ساالر!...

  نه!...
  يک »مسلمان.«

 چو رخت خويش بر بستم از اين خاک 
 همه گفتند با ما آشنا بود!

 وليکن کس ندانست اين مسافر
  چه گفت و با کی گفت و از کجا بود!

پایان



بــه بــاغ می رفتــم و بــرای بــاغ فکــر می کــردم. 
ــام گاهان  ــد ش ــم همانن ــا را بازه ــا را و انگوره تاک ه
بــرای  می کــردم.  مــرور  ديگــر  يک  بــار  روز،  در 
ــد،  ــده بودن ــاراج ش ــل ت ــه دو روز قب ــاخه هايی ک ش
ــاغ را  ــد و آرامــش ب ــودم. آن هــا آمــده بودن نگــران ب
و حــس و حــاِل پــدرم را برهــم زده بودنــد درســت 
هماننــد هفتــۀ قبــل کــه گندم زارهای مــان را بــا 
ــکِم  ــر ش ــه زي ــا ب ــای زرد و زيب ــه ها و قوده ه خوش
شــتر های خارخوارشــان به خــاک پهــن و نابــود 
ــده   ــردان دهک ــر از م ــان چندنف ــد. هم چن ــرده بودن ک
ــد،  ــده بودن ــاکی ش ــار و ش ــه زيان ب ــر اين ک را به خاط
ــت:  ــدرم می گف ــا را شکســتند. پ ــای  آن ه دســت و پ
ــد  ــود می گوين ــدان خ ــه فرزن ــند و ب ــا نمی ترس آن ه
ــتند  ــگ داش ــا تفن ــد. آن ه ــش گيرن ــونت پي ــه خش ک
ــن  ــد. م ــرده بودن ــاد ک ــی( ايج و قومندانی)فرمانده
حــق داشــتم بترســم؛ زيــرا پــدرم چنيــن گفتــه بــود 
ــدرم  ــه پ ــی را ک ــت آن کلمات ــوز اس ــادم هن ــه ي و ب
ــداً  ــا، اکي ــا آن ه ــدن ب ــيدنم از نزديک ش ــرای ترس ب
ــی در  ــه ناتوان ــرای توجي ــرس ب ــود. ت مکــرر کــرده ب
يــک زمــان بــد و ناگــوار و شــکننده، حــس دفاعــی 
ــعی  ــه س ــود ک ــن ب ــرای همي ــايد ب ــت. ش خوبی س
می کــردم از جنوبيــاِن کوچــی بترســم. بــه آن هــا 
جنوبيــان کوچــی می گفتيــم. آن هــا در روزهــای 
خيلــی  دهکده مــان،  بــه  آمدن شــان  نخســت 
فرزنــدان   بودنــد.  خوش برخــورد  و  بــه راه  ســر 
ــا  ــد ب ــعی می کردن ــتند و س ــر آرام داش ــا ظاه آن ه
مــا اُنــس بگيرنــد و دوســت شــوند. چندســالی 
ــان  ــدن طالب ــا آم ــا ب ــود و ام ــته ب ــه گذش همين گون
ــه طالبــان پيوســتند  همه چيــز عــوض شــد و آن هــا ب
ــی  ــن از هيچ کس ــرای همي ــد. ب ــده بودن ــلح ش و مس
به هــرکاری می زدنــد. در  نمی ترســيدند و دســت 
روزهــای نخســت آمدن شــان بــه دهکــده، در دشــت 

کوچکــی کــه بــه بــاالی دهِ مــا واقــع بــود، چــادر زده 
بودنــد و مــال و مواشی شــان را در اطــراف چادرهــای 
خــود نگــه داری می کردنــد؛ امــا بــا آمــدن طالبــان کــه 
ــۀ  ــبه هم ــد، يک ش ــده بودن ــگ دار ش ــم تفن ــا ه آن ه
ــزرگ  ــای ب ــی و حويلی ه ــای ِگل ــا دارای خانه ه آن ه
ــی  ــای اهال ــت خانه ه ــا در حقيق ــد. آن ه ــده بودن ش
ــد.  ــان درآورده بودن ــگ  ش ــه زور از چن ــده را ب دهک
ــا  ــر ضــد م ــا از زور و خشــونت ب حــاال خــود آن ه
کار می گرفتنــد و فرزنــدان  آن هــا دســت بــه دزدی و 
چــور و چپــاول خانــه و بــاِغ روستانشــينان می زدنــد.

مثــل  پــدرم  و  می گشــتم  بــر  به خانــه  ظهرهــا 
ــه حــاال  ــادرم ک ــود و م ــو ب ــه رادي  هميشــه گــوش ب
ديگــر زنــده نيســت تــا از روزهــای کودکــی و 
ــد  ــه بگوي ــن قص ــه م ــتر ب ــتر و بيش ــی ام بيش نوجوان
ــای  ــه کاره ــته ب ــا پيوس ــد، آن  روزه ــرا بخندان و م
خــودش کــه ســر و ســامان دادن خانــه و فرزندانــش 
از جنــگ حــرف  پــدرم  بــود.  بــود، مصــروف 
ــام و از  ــای ع ــزرگ و قتل ه ــای ب ــی زد، از جنگ ه م
آتش گرفتــن باغ هــای کالن و تاک هــای بی شــمار. 

گرچــه گاه گاهــی در اطــراف دهکــدۀ مــا نيــز جنــگ 
می شــد و مــِن کــودک بــا شــنيدن صــدای نفس گيــر 
مرمی هــای بــزرگ و ســالح های خطرنــاک، بــه 
ــه  ــی را ک ــات و دعاهاي ــردم و آي ــاه می ب ــادرم پن م
ــدای  ــا ص ــن ب ــرد، م ــه می ک ــب زمزم ــر ل ــادرم زي م
ــا  ــردم. ام ــد می ک ــت زده، از او تقلي ــته و وحش شکس
پــدرم از جنگ هــای فراگيــر و نابودگــر حــرف 
مــی زد و از طالبــان کــه از طــرف جنــوب بــا کشــتار 
ــتان را  ــر افغانس ــت آفرين، سراس ــای وحش و روش ه
ــت  ــدرم می گف ــد. پ ــردن بودن ــخير ک ــال تس در ح
ــد  ــد مان ــی نخواه ــدی باق ــچ امي ــد؛ هي ــر او نباش اگ
ــد  ــش را نخواه ــی و آرام ــی روی زنده گ و هيچ کس
ديــد. ايــن ســخنان را پســران بزرگ تــر دهکــده 
ــرس  ــوی نت ــک جنگ ج ــا از ي ــد. آن ه ــز می گفتن ني
ــر  ــد. از جنگ جويــی اســتوار و تنهــا ب حــرف می زدن
بــاالی کوه هــای بلنــد و ســر بــه فلــک. منظــور آن هــا 
ــود.  ــته گی ناپذير ب ــده خس ــعود، فرمان ــاه مس احمدش
مــن حــدود يــازده و دوازده ســالم بــود. تصاويــر زيبــا 
و جالبــی از آن روزهــا بــه خاطــرم اســتند. پــدرم در 

ــت.  ــی ســخن می گف ــان واقع ــک قهرم ــت از ي حقيق
ــی  ــتان های خيال ــه در داس ــانۀ ک ــردان افس ــه از م ن
ــی و  ــب های طوفان ــام گاهان و ش ــم در ش مادربزرگ
ــه  ــکارم را ب ــدند و اف ــق می ش ــتان خل ــی زمس برفی ي
جــوالن می آوردنــد. پــدرم از ســوختن و بــه اســارت 
درآمــدن ســر زمينــی حــرف مــی زد کــه بــرای مــن در 
کوه هــای حلقــۀ شــولگر و شــهر مــزار ختــم می شــد. 
پــدرم کــه چنــد روزی در اوايــل آمــدن روس هــا الــی 
شکســت آن هــا تفنــگ در دســت گرفتــه بــود و 
ــام داده  ــادی انج ــای زي ــودش، فداکاری ه ــول خ به ق
ــی  ــت جغرافياي ــگ و چه گونه گــی وضعي ــود؛ از جن ب
ــه  ــی زد. او هميش ــرف م ــوب ح ــعود خ ــی مس و مال
از ماين پال هــا کــه در دشــت و تپه هــای دهکــده 
هميشــه  بودنــد،  مايــن  جســت وجوی  مشــغول 
وضعيــت مالــی طالبــان و کمک هــای بی حســاب 
ــد و  ــا می ش ــتان را جوي ــی و پاکس ــورهای عرب کش

ــد. ــش می گفتن ــازه را براي ــای ت ــا خبره آن ه
ــود و  ــا نب ــا زيب ــن آن روزه ــرای م ــی ب ــم کودک عال
ــم را  ــام روزهاي ــون تم ــت. چ ــی نداش ــچ جزابيت هي
تــرس فــرا گرفتــه بــود و شــب هايم را افــکار و 
ــرده  ــر ک ــدرم پُ ــدۀ پ ــش و نااميدکنن ــخنان اميدبخ س
ــرف  ــوا و ح ــال و ه ــه ازهمه ح ــد. تصويری ک بودن
ــورم،  ــت کش ــورد وضعي ــدر در م ــای پ و حديث ه
ــارزات مســعود  ــان و شــخصيت و مب خشــونت طالب
ــۀ آن  ــم هم ــود، علی رغ ــده ب ــاخته ش ــم س در ذهن
ــم  ــوز براي ــوف، هن ــب های مخ ــياه و ش ــای س روزه
جالــب اســت. طالبــان بــه هيئــت يــک نيــروی ســياه، 
وحشــی و جنايــت کار، بــه هيچ کســی و چيــزی رحــم 
ــيدند،  ــه می رس ــاری ک ــهر و دي ــد. در هرش نمی کردن
ــد.  ــارت می بردن ــه غ ــوزاندند و ب ــتند و می س می کش
ــد و  ــام کردن ــل ع ــام، قت ــه روز تم ــريف س در مزارش
به خصــوص پــدرم طالبــان را ماشــين هزاره کــش 
می گفــت؛ گرچــه آن هــا ديگــران را هــم کشــتار 
و ازيــت می  کردنــد امــا هزاره هــا را بالوقفــه بــه 
ــدا  ــی، ابت ــو نيروي ــر هم چ ــاندند. در براب ــل می رس قت
تنهــا مســعود بــا چريک هايــش ايســتاد و جبهــۀ 
تاثيرگــذاری را ايجــاد کــرد. جبهــۀ کــه پــس از مدتی، 
فرماندهــان و رهبــران همــۀ اقــوام و احــزاب در کنــار 
آن ســرازير شــدند و مســعود هماننــد شــيری نتــرس 
ــا  ــه ب ــو ک ــفندياری جنگ ج ــجاع و اس ــتمی ش و رس
ــه  ــای هم ــه قلب ه ــت ب ــتی و صداق ــت و راس حقاني
ــم  ــن و برادران ــد جــاری ســاخت. م ــور امي ــت، ن مل
ــدش  ــديم و همانن ــع می ش ــدرم جم ــزد پ ــرروز ن ه
ــن  ــرای اي ــا بيشــتر ب ــم ام ــو گــوش می دادي ــه رادي ب
گــوش می داديــم تــا بعــداً از پــدر بشــنويم کــه چــه 
ــد.  ــرده اســت و از مســعود چــه می گوي ــتی ک برداش

ــدرم  ــای پ ــان حرف ه ــی در مي ــا گاه ــون م آری، چ
اميــد می ديديــم و بــوی خوش بختــی و ســعادت 
را کــه ممکــن بــود در همــان نزديکی هــا باشــد، 
هميشــه  کــه  شــرايطی  در  می کرديــم.  حــس  را 
در ســرک بــزرگ دهکــده، مــردم پيــاده و تشــنه 
رد  و  بودنــد  کوچ کــردن  درحــال  می ديديــم  را 
می شــدند. هنگامی کــه طالبــان جــز خشــونت و 
ــد  ــر بل ــگ، کاری ديگ ــل و جن ــوب و قت ــت  و ک ل
کوچــی  جنوبيــان  چندخانــه  وقتی کــه  نبودنــد. 
چنديــن دهکــده را بــه اســارت گرفتــه بودنــد و مــال 
و مواشــی مان را بــه غــارت می بردنــد و بالخــره 
ــردان  ــق م ــا عاش ــالی که م ــن و س ــرايط و س در ش
افســانه يی و قصه هــای ديــو و پــری بوديــم؛ مســعود 
بــا آن موقعيــت و شــرايط، در بلنــدای کــوه و عمــق 
دّرۀ بلنــد و ســنگ زار می جنگيــد و مانــع بــزرگ 
ــياه و  ــروی س ــن ني ــر اي ــت ناپذيری در براب و شکس
ــان  ــی کوچي ــه حام ــود، نيروی ک ــده ب ــر ش ويران گ
ــرد  ــک م ــود ي ــعود خ ــاه مس ــود، احمدش ــی ب جنوب
افســانه يی شــده بــود کــه خيلــی واقعــی و ملمــوس 
ــان  ــی مهرب ــعود خيل ــت مس ــدرم می گف ــود. پ می نم
ــۀ  ــه هم ــت او ب ــت. می گف ــده اس ــخص فهمي و ش
ــد و  ــرار می کنن ــويش ف ــه س ــه ب ــی ک ــان و مردان زن
ــاه می دهــد و هــوای آن هــا را دارد.  ــد، پن ــاه می برن پن
امــا ايــن اميــد ديــری نپاييــد؛ تــا اين کــه روزی پــدرم 
ــرد،  ــه می ک ــته و گري ــاق نشس ــج ات ــدم در کن را دي
ــِب  ــه کوچــه و ل جرئــت نکــردم چيــزی بپرســم و ب
ــرۀ هرهمســايه  ــه چه ــود، ب ــب ب ــم، عجي ســرگ رفت

و بچه هايــی کــه از مــن بزرگ تــر بودنــد، نــگاه 
ــزی  ــد. کســی چي ــران بودن ــان و نگ ــردم، پريش می ک
ــگ  نمی گفــت، ديگــر از حرف هــای شــجاعت و جن
ــدم  ــه آم ــه خان ــام ب ــد. ش ــزی نمی گفتن ــه چي و مقابل
و پــدر و مــادرم را گــوش بــه راديــو ديــدم، بــرادران 
بزرگــم هــم ســاکت و خامــوش بودنــد. خيلــی 
ــده  ــت ناکی زن ــايل وحش ــم مس ــه ذهن ــيدم، ب ترس

ــد.  شــده بودن
ــه و  ــدای همهم ــرون ص ــود و در بي ــده ب ــب ش ش
ــوش را در  ــدۀ خام ــۀ دهک ــود هم ــای خنده آل فرياده
ــه  ــا عجل ــم ب ــا برادران ــد. ب ــرده بودن ــرق ک ــود غ خ
بيــرون از خانــه برآمــدم و بــه آســمان خيــره شــديم. 
ــود؛  ــی ب ــمان آب ــان آس ــه هم ــل هميش ــمان مث آس
ــده  ــرخ و آتشــی ش ولــی ســتاره ها بعض شــان س
ــازی!  ــدا! آتش ب ــت: وای خ ــم گف ــرادر بزرگ ــود. ب ب
ــه  توپ هــای آتــش از يکــی از گوشــه  های دهکــده ب
ــه  ــر متوج ــی دقيق ت ــدند. وقت ــاب می ش ــمان پرت آس
ــان   در  ــده شــد کــه توپ هــای آتش)آن زم شــديم، دي
ــاس  ــه از لب ــادی، چندتک ــراز ش ــرای اب ــا ب دهکده ه
ــد و  ــا می کردن ــه را يک ج ــای کهن ــو چيزه و هم چ
ــال، امــا کوچــک، آمــاده نمــوده  به شــکل تــوپ فوتب
ــوا  ــد و به ه ــش می زدن ــرده آت ــل ک ــه تي ــوده ب و آل
کوچيــاِن  بام هــای  ســر  از  می نمودنــد(  پرتــاب 
ــرت  ــه آســمان فرســتاده می شــدند. در حي ــی ب جنوب
فــرو رفتــه بوديــم. حيرتــی کــه از تــرس و عصبانيــت 
و نيــز از پرســش های بی جــواب تشــکيل شــده بــود. 
ناگهــان پــدرم را ديــدم از خانــه بيــرون برآمــد و بــا 
ــا  ــت: لعنتی ه ــده گف ــره ش ــمان خي ــه آس ــال زار ب ح
مــرگ  بــه  می شــود  راضــی  دل شــان  چه گونــه 
ــاالی  ــر ب ــد؟ مگــر خــدا را ب ــازی کنن مســعود آتش ب
جنگ جــوی  آن  مســعود،  آری،  نمی بيننــد!؟  ســر 
ــهادت  ــه ش ــا ب ــوی تنه ــت ناپذير، آن جنگ ج شکس

ــود.  رســيده ب
ــهادت  ــه از ش ــس از يکــی-دو هفت ــه پ ــب اين ک جال
ــای مســعود  ــگ و نيروه مســعود و نزديک شــدن جن
ــای  ــا بچه ه ــی از صبح ه ــا، يک ــدۀ م ــه دهک ــهيد ب ش
از هرســو صــدا می کشــيدند: جنوبيــان  دهکــده 
ــا وجــود اين کــه نيروهــای  ــد. ب کوچــی فــرار کرده ان
ــادی کاری نداشــتند و  ــام و ع ــردم ع ــه م مقاومــت ب
هيچ کســی فــرار نکــرده بــود. آن هــا يــک روز قبــل از 
وارونــه شــدن وضعيــت نظامــی و سياســی، دهکــده 

ــد. ــه بودن ــرک گفت را ت
پــدرم می گفــت: نيکــی کــردی اميــدوار بــاش! بــدی 

کــردی خبــردار بــاش!
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مــن درآن زمــان کودکــي بيــش نبــودم، ولــي خــوب 
نبشــته چيزهــاي  ايــن  باخوانــدن  دارم و  به يــاد 

ــد! ــادم آم ــاره به ي ــان دوب ــده آن زم ــوش ش فرام
ــي  ــر تبان ــان در اث ــور 1376 طالب ــرج ث ــر ب در اواخ
ــور  ــمال کش ــات ش ــه والي ــک ب ــرال عبدالمل ــا جن ب
ــرال  ــرق جن ــر زرق و ب ــم پ ــدند و گلي ــتولي ش مس
مزارشــريف  مهــم  شــهر  برچيدنــد،  را  دوســتم 
ــان و هم دســتان  عــرب  ــاد. طالب ــان افت به دســت طالب
ــدند. ــور ش ــمال کش ــروه وارد ش ــتاني آن گ و پاکس

ــرق  ــمال و شمال -ش ــت ش ــرف ده روز ده والي در ظ
بــه اشــغال طالبــان درآمــد در برخــي از نقــاط واليت 
ــداري از  ــم  طرف ــه رس ــفيد ب ــم س ــان، پرچ بدخش
طالبــان برافراشــته شــد و تنهــا درۀ پنجشــير بــود کــه 
ــۀ  ــورد حمل ــت م ــه از پنج جه ــرد ک ــت مي ک مقاوم

طالبــان قــرار داشــت. 
انــدراب در آشــفته گي به ســر مي بــرد، پاکســتان 
ــمي  ــور رس ــميت شناخت و به ط ــه رس ــان را ب طالب
ــر  ــود. گوه ــالم نم ــا اع ــود را از آن ه ــتيباني خ پش
ايــوب خــان وزيــر خارجــۀ آن وقــت پاکســتان اعــالم 
داشــت کــه بــه زودي اســتاد ربانــي، جنــرال دوســتم 
ــتگير  ــان دس ــيلۀ طالب ــه وس ــعود ب ــاه مس و احمدش

ــد شــد«. خواهن
رييــس  ربانــی  برهان الديــن  اســتاد  درحالي کــه 
ــه از تالقــان خــارج شــد  ــا عجل ــت افغانســتان ب دول
و بــه تاجيکســتان پنــاه بــرد؛ اســتاد ســياف در کنــدز 
به ســر می بــرد و در محاصــره واقــع شــده بــود 
نيــز بــا زحمــت فــراوان راهــی تاجيکســتان گرديــد. 
ــم کاران  ــا ه ــران ب ــر از ديگ ــتم پيش ت ــرال دوس جن
نزديکــش بــه ازبيکســتان و از آن جــا بــه ترکيــه رفتــه 
ــماعيليه  ــۀ اس ــر فرق ــادری، رهب ــيدمنصور ن ــود. س ب
ــه ازبيکســتان فــرار نمــود.  ــر ب ذريعــه يــک هليکوپت
ــدت  ــزب وح ــر ح ــی، رهب ــم خليل ــتاد عبدالکري اس
فرونــد  يــک  و  باقی مانــده  باميــان  در  اســالمی 
ــه  ــۀ آن ب ــا ذريع ــود ت ــاده ب ــا آم ــر در آن ج هليکوپت

ــود. ــال داده ش ــارج انتق خ
پنجشــير)مرکزمقاومت( درۀ  وضيعتــي  چنيــن  در 
چــه  مي گذشــت؟ راه هــاي پنجشــير از مدت هــا 
ــه  ــدم ب ــرخ گن ــود و ن ــان قطــع شــده ب توســط طالب
ــود،  ــود کرده ب ــي صع ــه صدهزار افغان ــير س ــي  س ف
ــمال  ــا و ش ــروان کاپيس ــد از پ ــزار مجاه چندين ه
کابــل در پنجشــير به ســر مي بردنــد، در پنجشــير 
بيشــتر خانواده هــا نــان نداشــتند؛ از تــوت و تلخــان 
ــدي  ــنه گي به ح ــزان گرس ــد و مي ــتفاده مي کردن اس
ــير  ــتان رخۀ-پنجش ــر در بيمارس ــدَ َف ــه چن ــود ک ب

به علــت گرســنه گي چنــدروزه جــان  باختنــد.
بــراي مجاهــدان توســط دو فرونــد هليکوپتــر از 
ــت و  ــال مي ياف ــه پنجشــير انتق ــه ب ــان پخت ــان ن تالق
اگــر آســمان ابرآلــود مي بــود، ايــن کار هــم صــورت 
ــک  ــش از چندل ــعود بي ــۀ مس ــت، در خزان نمي گرف

ــود. ــده ب ــزي نمان ــي چي افغان
مســعود  احمدشــاه  آن  از  پيــش  چندهفتــه 
ــراي پيداکــردن مبالغــي موترهــاي  ــا ب مي خواســت ت
ســواري اش را در مزارشــريف بــه فــروش برســاند و 
در جمــع کثيــري از فرماندهــان کــه همــه بــه فــروش 
ــد، صاحــب ايــن قلــم بداليــل مختلــف  آن رأي دادن

ــن  ــب همي ــه آن مطل ــن کار مخالفــت نمــود ک ــا اي ب
حــاال در کتــاب جلســات درج اســت و در نتيجــه از 

ــد. ــل آم ــري به عم ــا جلوگي ــروش آن ه ف
در چنيــن وضيعتــي طبيعــي اســت کــه روحيــۀ 
ــراه  ــه روزه هم ــد، هم ــن مي آي ــا چه حدپايي ــردم ت م
بــا هــم کاران خويــش کــه در راس مــان انجينــر 
محمــد اســحاق قرارداشــت، ذريعــه يــک جيــپ بــه  
ــدند و  ــده مي ش ــران دي ــردم نگ ــم؛ م ــر مي رفتي دفت
ــاال مي شــد.  ــه ســختي ب ــوان ســالم ب دســت ها به عن
انجينيــر اســحاق کــه در مقاومــت اش در برابــر 
ــدان  ــم چن ــعر ه ــه ش ــت و ب ــوادث انگشت نماس ح
ــظ را  ــت حاف ــن بي ــير راه اي ــدارد در مس ــت ن رغب

زمزمــه مي کــرد:
شــبي تاريــک و بيــم مــوج و گردابــي چنيــن هايــل/

کجــا داننــد حــال مــا سبک ســاران ســاحل ها
ــام   ــۀ پي ــراي هفته نام ــود ســرمقاله يی ب ــرار ب آن روز ق
ــار  ــدر در کن ــد چق ــدا مي دان ــيم، خ ــد بنويس مجاه
ــا  ــم ام ــوژه يي بياب ــا س ــدم زدم ت ــده ق ــاي پارن دري

ــد، ــرده بودن ــوژه ها م ــه س ــي در آن روز هم گوي
ــم و  ــعود، نظ ــاه مس ــادۀ احمدش ــزل س ــوار من در ج
ــاق  ــود از دو ات ــورده ب ــم خ ــان بره ــب محافظ ترتي
فرماندهــي مســعود کــه در يکــی از آن مخابــره 
ــوزا  ــارم ج ــب چه ــر آن ش ــود و در ديگ ــا ب جابه ج
1376جلســۀ مشــتمل از ســران جبهــه پنجشــير تحت 

ــود. ــده ب ــاه مســعود تشــکيل گردي رياســت احمدش
ــا  ــوالي و ي ــليمي يک ولس ــر تس ــه خب در هرچنددقيق
ــيد،  ــوش مي رس ــره به گ ــق مخاب ــه از طري يک منطق
طالبــان راه  ســالنگ را شــگافتند، قــواي  شــان از 

ــد . ــم وصــل گردي ــق باه دو طري
ــر  ــی ديگ ــان و يک ــاع طالب ــر دف ــداهلل وزي ــال عبي م
ــه  ــالنگ ک ــن در س ــهور مجاهدي ــان مش از فرمانده
تســليم طالبــان شــده بــود، ذريعــۀ مخابــره از مســعود 
مي خواســت تــا تســليم شــود و مي گفتنــد: مقاومــت 
ــان کشــورهاي  بيهــوده اســت. پيشــرفت ســريع طالب
ــا در  ــود، آن ه ــرده  ب ــت زده  ک ــه را وحش ــياه ميان آس

ــد. ــاده بودن ــان افت ــا طالب ــط ب ــن رواب صــدد تأمي
اســتاد ربانــي از تاجيکســتان ذريعــۀ تلفــن بــه 
مســعود اطــالع داد کــه سياســت در ايــن جــاه تغيــر 
ــد در  ــتند، باي ــم کاري نيس ــادۀ ه ــر آم ــرده و ديگ ک
ــد  ــه باي ــي ک ــن معن فکــر نجــات خــود باشــيد، بدي
ــتان در  ــفير افغانس ــي س ــعود خليل ــد، مس ــرار کني ف
دهلــي، احمدولــي مســعود بــرادر احمدشــاه مســعود 
در لنــدن و يــک جمعــي ديگــري پيام هــاي مشــابهي 
تأکيــد  مســعود  بــه  احمدشــاه  و  مي فرســتادند 
مي داشــتند کــه مقاومــت بيهــوده اســت و بايــد 

ــد. ــرک کني ــور را ت کش
افــراد ارتباطــي بــا رياســت اســتخبارات روابــط 
خــود را بــا ايــن اداره قطــع کــرده بودنــد و رياســت 
اســتخبارات طرحــي را ترتيــب کــرده بودنــد کــه در 
ــارج  ــور خ ــعود از کش ــا مس ــود ت ــده ب ــه ش آن گفت
ــا  ــي ب ــان در مواقع ــي کس ــان و برخ ــود، فهيم خ ش
سياســت هاي احمدشــاه مســعود موافقــت نشــان 
ــرد و  نمي دهــد. قــدرت را در پنجشــير به دســت بگي
از طريــق تفاهــم بــا طالبــان از قتــل عــام در پنجشــير 

ــري شــود. جلوگي
ــت  ــر مقاوم ــا يک نف ــير تنه ــران پنجش ــۀ س در جلس
و  راه  مذاکــره  خوانــد  زيان بــار  و  بي فايــده  را 
ــه  ــا بقي ــرد، ام ــنهاد ک ــان پيش ــا طالب ــو را ب گفت وگ
ــن  ــي روش ــتند، ول ــار دانس ــد و زيان ب آن را رد کردن
ــه مقصــد نجــات کشــور  ــود کــه ايــن مقاومــت ب نب
اســت و يــا خودکشــي. مقصــد مــا از قــدرت 
تعــدادي  اســت، درحالي کــه  واقع بينــي مســعود 
ــارج  ــه خ ــعود ب ــم کار مس ــناس و ه ــراد سرش از اف
ــر  ــر بي ثم ــک ام ــت را ي ــد و مقاوم ــرده بودن ــاه ب پن
ــل از  ــي قب ــد، يک ــروع ش ــوره ش ــد مش مي خواندن
مقاومــت تخليــه دســته جمعي پنجشــير و رفتــن 
ــد  ــا بع ــود ت ــرح نم ــتان را مط ــه تاجيکس ــردم ب م
مجاهــدان بــا خيــال راحــت جنــگ کننــد بــه يقيــن 
نــه ممکــن  تخليــۀ دســته جمعي در آن شــرايط 
ــد در  ــرآن مجي ــد، ديگــري ختم هــاي ق ــه مفي ــود ن ب
ــومي  ــود، س ــرح نم ــير را مط ــر مساجد-پنجش سراس
ــت  ــه الزم مي دانس ــال را در منطق ــود زن و اطف وج

ــد.  ــاع نماين ــختي دف ــدان به سرس ــا مجاه ت
آينــدۀ افغانســتان بــه تصميــم ايــن جلســۀ به ويــژه بــه 
ارادۀ احمدشــاه مســعود گــره خــورده بــود و گــوش 

ميليون هــا افغــان انتظــار تصميــم او را داشــت.
ــران  ــفير اي ــدادي س ــه غالم رضاح ــان جلس در جري
ــن زد و در  ــعود تلف ــراي مس ــتان ب ــور افغانس در ام
اوليــن پرســش گفــت: آمــر صاحــب هنــوز در داخــل 

ــی از  ــه ناش ــی گرفت ــا لحن ــب ب ــر صاح ــتی؟ آم هس
چندشــبانه روز بی خوابــی، امــا مصمــم در پاســخ 
ــان  ــد در مي ــن باي ــی؟ م ــر مي کن ــه فک ــت: »چ گف

ــوم. ــته ش ــا کش ــان آن ه ــم و در مي ــردم باش م
ــرده  ــا چــه ک ــه م ــود: ک ــن ب ســوال دوم حــدادي اي
مي توانيــم؟ آمــر صاحــب مســعود گفــت: مــواد 
غذايــی کنســرو شــده، هرچه عاجــل از هوا بفرســتيد، 
مــا مقاومــت مي کنيــم و همــان شــب از طريــق راديــو 
بــی بــی ســی آمــر صاحــب اعــالم کــرد کــه: »اگــر 
ــه تســليم می شــوم و  ــم ن ــی بمان ــم باق ــر ه ــک نف ي

ــم.« ــت مي کن ــه مقاوم ــم؛ بلک ــرار مي کن ــه ف ن
ايــن صــدا هــزاران مجاهــد را به شــور آورد و مــردم 
ــه  ــت ک ــب واداش ــه تعج ــان را ب ــتم  طالب ــت س تح
ــتواری  ــن اس ــردی اســت؟ و راز اي ــه م ــن چه گون اي

چيســت؟ 
بــرای دوام مقاومــت در پنجشــير يــک چنيــن طرحــی 

را مطــرح نمــود:
1- قطعــه کومانــدو راه هــای عقبــی پنجشــير در کــران 
منجــان و خــاواک را مايــن کاری نمايــد، تــا دشــمن از 

ــه نکند. عقــب حمل
٢- قرارگاه هــای دوران جهــاد کــه در عمــق دره هــای 

فرعــی موقيعــت داشــتند، دوبــاره فعال شــوند.
از  می تواننــد،  دواطلبانــه  3-خانواده هايی کــه 
ــا  ــد ت ــويق گردن ــد تش ــوند، باي ــارج ش ــير خ پنجش

مــواد خوراکــی کم تــر مصــرف شــود.
٤- پــل کوکچــه در واليــت تخــار منفجــر گــردد تــا 
ــه  ــاورای کوکچ ــق م ــوی مناط ــد به س ــان نتوانن طالب

ــد. پيشــروی نماين
ــا و  ــا علم ــير، ب ــت در پنجش ــرای دوام مقاوم ٥- ب
ــون  ــرد، چ ــورت گي ــوره ص ــفيدان مش ]محاسن [س
در صورتی کــه مــردم خواســتار دوام جنــگ نباشــند، 
ــا  ــه ب ــردا جلس ــه ف ــنجيد ک ــری را س ــد راه  ديگ باي
اشــتراک نماينــده گان سراســر پنجشــير تشــکيل شــد 
ــی  ــه يک صــدا گفتنــد:« همــه مي ميريــم ول و همــه ب
تســليم طالبــان نمی شــويم« و بــه آمــر صاحــب 
ــه  ــت ب ــان دس ــه جوان ــد ک ــنهاد کردن ــعود پيش مس
حملــه بــه شــمالی بزننــد و راه طالبــان به ســوی 
مناطــق شــمال را قطــع کننــد و محاسن ســفيدان 

ــد. ــاع می دارن ــير دف ــل پنجش ــه از داخ هم
هفته نامــۀ پيــام مجاهــد در آن شــماره در برابــر 
ــعر  ــر از ش ــزی بهت ــردم چي ــۀ م ــي جانبازان آماده گ
ــن  ــتايش از اي ــه س ــت و ب ــي نياف ــار عاص عبدالقه

ــت : ــی نوش ــۀ مردم فيصل
ــن/  ــن م ــر و دي ــاب کف ــن/ جن ــن م ــن يقي ــال م خي

ــن ــن م ــار نازني ــن/ دي ــن م ــت هفتمي بهش
کــوه و کمــر غالم شــان/ چــه آفتــاب و آتشــی/ 

قيامتــی قيام شــان/ چــه مردمــان سرکشــی
ــه آرشــی/  ــه خان ــه خان ــه رســتمی/ ب ــه خان ــه خان ب

بــرای روز امتحــان/ دالوری، کمان کشــی
ــه  ــی/ ک ــربلند مردم ــه س ــی/ چ ــرفراز ملت ــه س  چ

ــن ــن م ــرافت جبي ــود/ ش ــان ب ــاک راه  ش خ
ــراد را/ به گــوش ســنگ ســنگ خــود/  شــهادت و م
ــن ــوی ســرزمين م چــه ســخت نعــره می کشــد/ گل

 6– بــا جنــرال عبدالملــک تماس گرفتــه شــود و 
ــم  ــمال محک ــود را در ش ــوذ خ ــه نف ــش از اين ک پي
ــن  ــل اي ــام تشــويق گــردد، چــون تحلي ــد، به قي نماين
ــتم  ــا دوس ــه ب ــمني ک ــر دش ــک به اث ــه مل ــود ک ب
ــه  ــان يک جــا شــده در صورتي کــه ب ــا طالب داشــت ب
ســلطۀ طالبــان راضــي نيســت، ولــي از اين کــه اميــر 
ــت  ــداِن تح ــن از مجاه ــا 6٠٠ت ــماعيل خان را ب اس
فرمانــش بــه طالبــان تســليم داده شــرمنده  اســت، او 

ــرد. ــاس بگي ــاح تم ــن جن ــا اي ــد ب نمي توان
براســاس ايــن فيصلــه آمــر صاحــب در صــدد تمــاس 
ــاس را  ــن تم ــورزي اي ــد و غف ــک برآم ــا عبدالمل ب
ــه قيــام تشــويق  برقــرار نمــود، آمــر صاحــب او را ب
نمــود و از وي پشــتيباني خــود را اعــالم داشــت کــه 
ــراد  ــه هزار از اف ــدود س ــرداي آن روز ح ــه ف در نتيج

طالبــان تــارو مــار شــدند.
ــاذ  ــي اتخ ــۀ تحقيقات ــچ موسس ــم در هي ــن تصامي اي
ســوي  از  ســاحل ها  کنــار  در  نــه  و  نگرديــد 
ــرايطي  ــه در ش ــد؛ بلک ــزي نش ــن طرح ري متخصصي
از جانــب مســعود اتخــاذ شــد کــه شــرح آن گذشــت 
ــر از  ــه مهم ت ــردي؛ بلک ــات و پايم ــا ثب ــن نه تنه و اي
ــوارترين  ــان را در دش ــي ايش ــدرت واقع بين ــه ق هم
اوضــاع بــه نمايــش گذاشــت. آن جــا بــود کــه 
ــی  ــم و آن يک ــي را دريافت ــوم واقع بين ــي مفه به خوب
از بخشــش هاي الهــي بــراي مســعود بــود کــه 

نظيــرش ديگــر ســراغ نمي شــود!.

5 ویژه
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حملــۀ هفتــم قوت هــای اتحــاد جماهيــر شــوروی بــه درۀ 
ــگ و  ــۀ جن ــدت ادام ــا٬ م پنجشــير٬ از نظــر تعــداد قوت ه
ــن  ــن٬ طوالنی تري ــليحاتی٬ بزرگ تري ــانی و تس ــات انس تلف
ــر ايــن دره شــمرده  و ســنگين ترين حملــۀ ارتــش ســرخ ب

می شــود. 
ــاه  ــه درۀ پنجشــير در م ــوای شــوروی ب ــۀ ق ــن حمل هفتمي
ــورت  ــاله ص ــس يک س ــک آتش ب ــال ي ــور 1363، به دنب ث

ــود. ــوام ب ــی ت ــی باالي ــا حــس انتقام جوي ــه ب ــت ک گرف
 حملــۀ قــوای شــوروی بــا بمبــاران سراســر دره٬ از ارتفــاع 
ــس  ــد و پ ــاز ش ــای » TU16 » آغ ــط هواپيما ه ــاال توس ب
ــل از  از آن ده هاهــزار نيــروی اتحــاد شــوروی و رژيــم کاب

طريــق هــوا و زميــن بــر آن يــورش بردنــد.
بی نتيجه مانــدن  و  ســکنه  از  پنجشــير  درۀ  خالی بــودن   
بمبــاران هوايــی٬ خشــم قــوای شــوروی را مضاعــف 
ــه  ــودی حمل ــر موج ــيانه به ه ــورت وحش ــاخت و به ص س
ــا و  ــات٬ خانه ه ــات٬ نبات ــان٬ حيوان ــر انس ــد٬ ب می کردن
ــدک اطالعــات از وجــود مجاهــدان در  ــا ان دهــات و ...، ب
يکــی از قرارگاه هــا٬ حمــالت کوماندويــی و ديســانت 
ــال 1363  ــط س ــا اواس ــت ت ــن وضعي ــد. اي ــام می دادن انج
به گونــۀ تقريبــی شــش ماه ادامــه يافــت و قوت هــای 
ــا  ــدا ب ــا بع ــی داشــت٬ ام ــت تهاجم ــمن در کل وضعي دش
اســتقرار در مناطــق معيــن٬ دســت به گارنيزيون ســازی 
زدنــد. قــوای شــوروی عمدتــآ در رخــه – ]پنجشــير[ 
مســتقر بــود٬ کمــا اين کــه در مناطقــی ماننــد رحمان خيــل٬ 
ــای  ــکيل داده و قوت ه ــون تش ــغور گارنيزي ــارک و پش به

ــد.  ــتقر کردن ــی را مس داخل
ــه  ــای دره٬ منطق ــمت علي ــا از قس ــون آن ه ــن گارنيزي اولي
ــادی  ــی زي ــته های حمايه ي ــراز پُس ــا اف ــه ب ــود ک ــغور ب پش
در کوه هــای اطــراف آن و چندکمربنــد تحکيــم يافتــه بــود.
ــل ســال 136٤   مجاهــدان از نيمــۀ دوم ســال 1363 و اواي
ــت  ــع ثاب ــر مواق ــه ب ــی حمل ــی از چه گونه گ ــارب خوب تج
ــر  ــه ب ــآ از حمل ــد٬ خصوص ــرده بودن ــب ک ــمن کس دش
ــر  ــال 136٤ آم ــروع س ــا ش ــده، ب ــن کاری ش ــع ماي مواض
صاحــب تصميــم گرفــت تــا گارنيزيــون پشــغور را از 
ــردارد کــه يــک کار بــزرگ و بی پيشــينه به حســاب  ميــان ب
می آمــد. بــرای انجــام ايــن کار٬ از مدت هــا قبــل راه 
 اکماالتــی قــوای دولتــی در منطقــۀ پــل  شــابه قطــع شــد و 
ــر پُســته های حمايتــی گارنيزيــون  ــا آن حملــه ب هم زمــان ب
ــل  ــم کاب ــد. رژي ــاز ش ــغور آغ ــراف پش ــای اط در کوه ه
بــرای شکســتاندن محاصــرۀ پايــگاه و رســاندن کمــک بــه 
آن٬ چنديــن تــالش نــاکام انجــام داد کــه آخريــن تــالش آن 
فرســتادن يــک هيــات مشــترک از ســه ارگان وزارت دفــاع٬ 
ــود  ــن ب ــرال احمدالدي ــری جن ــاد، تحــت رهب ــه و خ داخل

ــدند. ــه پشــغور آورده ش ــال ب ــه توســط دو چرخب ک
 يــک بــال چرخبــال در هــوا و ديگــرش در زميــن هــدف 
ســالح  ثقيلــۀ مجاهــدان قرارگرفتــه و از کار افتادنــد و بعــد 
ــک  ــون کم ــه گارنيزي ــت ب ــری نتوانس ــچ هليکوپت از آن هي
ــغور  ــون پش ــرۀ گارنيزي ــه محاص ــود ک ــا ب ــاند٬ اين ج برس
صــد در صــد تکميــل شــد و هيــات در پايــگاه باقــی مانــد.
شــب هفتــم جــوزای 136٤ يــک گــروپ ٥٤ نفــری 
مجاهــدان بــه فرماندهــی شــهيد قومانــدان صفــی اهلل، 
مخفيانــه در يــک دهکــدۀ کوچــک کــه از پاييــن در 
ابتــدای پشــغور و زيــر ســرک قــرار دارد٬ مســتقر گرديــد 
ــه در  ــزاری شــده را ک ــای کارگ ــدان شــبانه ماين ه و مجاه

ــد.  ــی کردن ــت٬ خنث ــرار داش ــان ق ــۀ  ايش ــير حمل مس
ــدون آن کــه از وجودشــان کســی  مجاهــدان تمــام روز را ب

ــا  ــد و ب ــپری کردن ــه گک س ــان قري ــد٬ در هم ــالع ياب اط
ــد  ــه نمان ــدند. ناگفت ــه ش ــادۀ حمل ــام٬ آم ــدن  ش نزديک ش
کــه آمــر صاحــب، مرحــوم قومانــدان عبدالمومــن را 

ــود.  ــرده ب ــن ک ــات تعيي ــی عملي ــدان عموم قومان
عمليــات در برابــر گارنيزيــون پشــغور بــا انداخــت  اســلحۀ 
ثقيلــه کــه از قبــل در اطــراف گارنيزيــون به صــورت موثــر 
ــال آن  ــه دنب ــد و ب ــاز ش ــود٬ آغ ــده ب ــا ش ــق جابه ج و دقي
مجاهدانــی کــه شــِب قبــل در نزديکــی گارنيزيــون مخفــی 
شــده بودنــد٬ بــر پُســته های دفاعــی يــورش بردنــد. 
ــگ  ــا جن ــد٬ ام ــح ش ــرعت فت ــه س ــراف ب ــته های اط پُس
ــل در آن جــا  ــی کاب ــات اعزام ــه هي ــون ک در مرکــز گارنيزي
ــد از دو -  ــت و بع ــه ياف ــدت ادام ــت٬ به ش ــور داش حض
ــته های  ــام داش ــت و تم ــان ياف ــات پاي ــاعت عملي ــه س س
ــت  ــونل آن به دس ــلحه و پرس ــمول اس ــه ش ــون ب گارنيزي

ــاد. ــدان افت مجاه
 آمــار دقيــق اســلحه و مهمــات بــه يــادم نمانــده٬ امــا تعداد 
پرســونل دولتــی کــه بــه اســارت مجاهــدان در آمده بودنــد٬ 
جملــه1٢٠  از  می رســيدند٬  نفــر  پنجصــد  حــدود  در 
ــات  ــر هي ــازده نف ــمول ي ــه ش ــد٬ ب ــر بودن ــان افس تن ش
مشــترک اعزامــی مرکــز؛ جنــرال احمدالديــن٬ رييــس هيات 
ــس  ــل٬ ريي ــرک کارم ــکان بب ــد، از نزدي ــه  می ش ــه گفت ک
جمهــور وقــت رژيــم بــود٬ در جريــان جنــگ کشــته شــد٬ 
امــا جســدش در ميــان کشــته ها پيــدا نشــد؛ امــا چنــدروز 
ــاره به دســت آورد٬  بعــد کــه قــوای دولتــی پشــغور را دوب
ــل  ــه کاب ــه ب ــد ک ــی يافتن ــام فرمانده جســد او را از ســر ب
انتقــال داده شــد و در آن جــا بــا تبليغــات و تشــريفات زيــاد 

ــد. ــپرده ش ــاک س به خ
ــت  ــات به دس ــم مهم ــش اعظ ــه و بخ ــلحۀ ثقيل ــام اس تم
ــان  ــال داده شــد و هم زم ــای پنجشــير انتق ــه بااله ــده٬ ب آم
ــالع  ــگاه اط ــقوط پاي ــه از س ــی همين ک ــوای دولت ــا آن ق ب
ــن روز از  ــرای چندي ــغور را ب ــۀ پش ــم منطق ــت٬ پيه ياف
زميــن و هــوا مــورد حملــه قــرار مــی داد. مجاهــدان مجبــور 
شــدند از پشــغور عقب نشــينی کننــد و قــوای دولتــی 

ــرد. ــرف ک ــا را تص ــاره آن ج دوب
اســيران بعــد از تحقيــق و تفکيــک٬ بــه چنددســته تقســيم 
ــا  ــر ره ــق مختص ــد از تحقي ــادی بع ــربازان ع ــدند٬ س ش
گرديــده بــه خانه هــای خــود رفتنــد٬ امــا افســران و 
ــرارگاه تقســيم شــدند٬  ــن محــل و ق ــم در چندي ــراد مه اف
ــه  بيشــترين آن هــا در تنگــِی ُمُکنــی٬ در محلــی معــروف ب
ــالوه  ــا ع ــه در آن ج ــدند ک ــداری می ش ــزن« نگه »بی بی نيک
بــر يــک زنــدان٬ يــک کلينــک  صحــی نيــز وجــود داشــت. 
ــرال  ــک جن ــر ي ــا پس ــان آن ه ــه در مي ــترک ک ــات مش هي
عالی رتبــۀ دولــت قــرار داشــت٬ در خانه يــی در قريــۀ 

ُمُکنــی به صــورت جداگانــه نگهــداری می شــدند.
تصــرف گارنيزيــون پشــغور توســط مجاهــدان کــه در نــوع 
ــل و  ــت کاب ــرای دول ــود٬ ب ــابقه ب ــير بی س ــود در پنجش خ
روس هــا شکســتی بــزرگ به حســاب می آمــد٬ بنابرايــن در 
ــد. دولــت کــه يــک تعــداد افســران  صــدد تالفــی آن بودن
عالی رتبــه اش در اســارت مجاهــدان قــرار داشــت٬ تــالش 
ــه٬ افســران خــود را  ــره و تبادل ــق مذاک ــا از طري ــرد ت می ک
آزاد ســازد و بــه ايــن  منظــور هيات هايــی در رفــت و آمــد 
بــه پنجشــير بودنــد٬ امــا قــوای شــوروی بــا ايــن کار موافق 
نبــود٬ بنابــر آن بــه ســبوتاژ رونــد مذاکــره و انتقام گيــری و 
ــا  ــۀ پنجشــير می پرداخــت. اين ج ــر جبه ــردن ب ضربه واردک
بــود کــه دو کوشــش جداگانــه و حتــی مخالــف و مخفــی 
ــوروی  ــوای ش ــاد٬ ق ــه راه افت ــل ب ــب مقاب ــم٬ از جان از ه

خواهــان حملــۀ نظامــی و برهــم زدن رونــد مذاکــرۀ دولــت 
ــان و  ــی زنداني ــرای رهاي ــت ب ــا دول ــود٬ ام ــا مجاهــدان ب ب
ــان  ــر صاحــب در جري ــرد. آم ــالش می ک ــۀ اســيران ت تبادل
ــت  ــوروی و دول ــوای ش ــته گی ق ــی و دودس ــن دوگانه گ اي
ــورد  ــا زود م ــر ي ــان، می دانســت دي ــرار داشــت و هم چن ق
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــرد و ب ــرار می گي ــۀ قــوای شــوروی ق حمل

ــد. ــاده می ش آن آم
آمــر صاحــب، عادتــا هــرگاه بــا کار مهمــی رو بــه رو 
می بــود٬ بــا يک تعــداد محــدود همراهــان خــود٬ بــه منطقــۀ 
ــر از دســترس  ــن می شــد و دورت ــی خلوت گزي دور افتاده ي
ــارۀ آن را  ــردن درب ــت فکرک ــا وق ــت ت ــرار می گرف ــه ق عام
داشــته باشــد. بنابــر ايــن عــادت٬ تقريبــا يک هفتــه در يــک 
»واخــی«  به نــام  کم ترشناخته شــده يی  و  کوچــک  درۀ 
ــار  ــرار دارد٬ دور از انظ ــت ريوت ق ــو و دش ــن آري ــه بي ک
ــد از  ــه بع ــود ک ــاه ســرطان ب ــرد. اواســط م ــه به ســر ب عام
ــفيدچهر  ــت ريوت و س ــب دش ــی به جان ــر از درۀ واخ عص
کــه در آن زمــان حيثيــت مرکــز جبهــه را داشــت٬ حرکــت 
ــيده  ــام وردار« رس ــل ب ــل » کوت ــی مقاب ــم. در منطقه ي کردي
ــاج راکت هــای  ــار آم ــام وردار چندين ب ــل ب ــم کــه کوت بودي
ــگاه  ــاال از پاي ــه احتم ــت ک ــرار گرف ــمن ق ــۀ دش چهل ميل
ــيديم  ــفيدچهر رس ــه  س ــب ب ــد. ش ــليک می ش ــغور ش پش
و رهســپار منطقه يــی به نــام »خواجــه قلنــدر« شــديم 
ــت  ــی موقعي ــۀ درۀ ُمُکن ــر از دهن ــه بيســت دقيقه راه باالت ک
ــا  ــب را آن ج ــود. ش ــا ب ــت م ــر اقام ــرا مق ــت و اکث داش
ــود کــه ارتفاعــات  ســپری کرديــم و هنــوز صبــح نشــده ب
دوطــرف بــاالی ســر مــا٬ شــديدا مــورد انداخــت تــوپ و 
ــاده شــديم  ــگ آم ــت. بی درن ــرار گرف ــۀ دشــمن ق چهل ميل
و بــه منطقــۀ »نِشــپا« آمديــم٬ جايی کــه آمــر صاحــب قــرار 
ــوی  ــو و اين س ــای آن س ــی قريه ه ــا اهال ــت. در راه ب داش
ــيمه  ــان و سراس ــه هراس ــديم ک ــه رو می ش ــفيدچهر رو ب س
به طــرف درۀ ُمُکنــی در حرکــت بودنــد. همين کــه در نِشــپا 
ــی و ده   ــۀ ُمُکن ــای بم افگــن دشــمن منطق رســيديم٬ جت ه
ســفيدچهر و مناطــق بــاالی پنجشــير را بمبــاران کردنــد. بــا 
آمــر صاحــب داخــل يــک ســوف )غــار( شــديم کــه بــرای 
ــر  ــود. چندنف ــده ب ــاده ش ــل آم ــاران از قب ــردن از بم ب پناه ب
محــدود داخــل ســوف بوديــم کــه ناگهــان جت هــا منطقــۀ 
نشــپا را هــدف قــرار دادنــد و بم هــا تقريبــا در دهــن 
ســوف اصابــت کــرد٬ فکــر کرديــم ســوف بــاالی مــا فــرو 
ــگ از ســوف خــارج شــد  ــر صاحــب بی درن ــزد. آم می ري
ــه  ــه ب ــدون اين ک ــوف٬ ب ــت س ــر از موقعي ــی باالت و اندک
ــاران  ــرد٬ نشســت. ســرگرم تماشــای بمب ــاه بگي ــزی پن چي
بوديــم کــه ناگهــان دســته يی از چرخبال هــای زرهــی 
روســی در ارتفــاع کــم از مقابــل مــا گذشــته به جانــب درۀ 
ُمُکنــی در پــرواز بودنــد. در دوطــرف تنگی ُمُکنــی مجاهدان 
ــم  ــکه ها پيه ــد. دهش ــرده بودن ــب ک ــکه نص ــال دو دهش قب
ــا  ــا ب ــا پيلوت ه ــد٬ ام ــرار می دادن ــدف ق ــا را ه هليکوپتره
ــال  ــر٬ بی خي ــۀ هليکوپت ــی بدن ــمت های زره ــه قس توجي
بــه پــرواز خــود ادامــه می دادنــد و شــليک مرمی هــا 
ــه  ــا ب ــه مرمی ه ــم ک ــر می ديدي ــم  س ــه چش ــود. ب ــر ب بی اث
ــه دور  ــا ب ــد٬ ام ــت می کن ــا اصاب ــی چرخبال ه ــه زره بدن

ــد. ــرت می ش پ
ــه  ــرد ک ــب درک ک ــر صاح ــت٬ آم ــن وضعي ــدن اي ــا دي ب
هــدف قــرار گرفتــه و دشــمن می خواهــد او را از دوطــرف 
ــرد.  ــره بگي ــفيدچهر( در محاص ــی و دهِ س ــی )دهِ ُمُکن تنگ
بــه زودی از آن جــا فــرود آمديــم و بعــد از عبــور از درياچــۀ 
ُمُکنــی٬ بــه کــوه مقابــل بــاال رفتيــم. در ايــن مســير عــالوه 

ــاج  ــده گلزارخــان  شــهيد٬ کاکا ت ــر صاحــب٬ فرمان ــر آم ب
ــدی٬  ــان توحي ــوم عبداهلل ج ــم٬ مرح ــی رحي ــن٬ حاج الدي
ــفر  ــراه و همس ــر٬ هم ــر ديگ ــک نف ــايد ي ــب و ش اين جان
بوديــم و از مــواد غذايــی هيــچ چيــزی بــا خــود نداشــتيم٬ 
به جــز چندتــا چاکليــت کــه آن هــم در ابتــدای روز تقســيم 
و تمــام شــد. شــايد حــدود هفــت يــا هشــت صدمتــر باالتر 
ــاال  ــفيدچهر« ب ــو و س ــط »غنج ــوهِ وس ــق دره٬ در ک از عم
ــم  ــا می کردي ــمن را تماش ــاران دش ــا بم ب ــم و از آن ج رفتي
کــه همه جــا را هــدف قــرار مــی داد. باآلخــره موقعيــت مــا 
ــای  ــاران مســتقيم جت ه ــدف بم ب ــار ه ــش از يک ب ــم بي ه
ــا  ــت م ــی موقعي ــا در نزديک ــت و بم ه ــرار گرف ــمن ق دش
اصابــت کــرد٬ امــا بــه کســی آســيب نرســيد٬ مــا خــود را 
ــم.  ــان می کردي ــزرگ پنه ــخره ها( ب ــب کمرهای)س در عق
ــد  ــرده بودن ــا را کشــف ک ــت م ــا موقعي ــم پيلوت ه نمی دان
ــه  ــرار گرفت ــدف ق ــی ه ــق تصادف ــر مناط ــد ديگ ــا مانن و ي
ــر روز  ــد از ظه ــه بع ــاعت دو و س ــا س ــايد ت ــم. ش بودي
آن جــا مانديــم تــا اين کــه شــدت بم بــاران فروکــش 
کــرد و بعــد آمــر صاحــب تصميــم گرفــت کــه بــه منطقــۀ 
»بی بی نيکــزن« فــرود آيــد تــا از وضعيــت دشــمن و 
ــر الزم  ــود و تدابي ــای آن آگاه ش ــتقرار قوت ه ــق اس مناط
اتخــاذ نمايــد. در آن جــا خبــر شــد کــه قــوای شــوروی در 
ــان ده  ســفيدچهر  ــی و هم چن ــدای دهِ مکن آخــر تنگــی و ابت
ــزن  ــت در بی بی نيک ــت. وضعي ــرده اس ــاده ک ــدو پي کومان
ــم  ــنج حاک ــت زده گی و متش ــای وحش ــود و فض ــوب نب خ
بــود. در ايــن منطقــه عــالوه بــر زندانيــان٬ اعضــای شــورای 
ــداد  ــر و يک تع ــات ديگ ــان والي ــير٬ مهمان ــای پنجش علم
زيــاد بی جاشــده گان منطقــه حضــور داشــتند. آمــر صاحــب 
بعــد از درک وضعيــت٬ دســتور داد تــا زندانيــان همــراه بــا 
ــام  ــوند و تم ــال داده ش ــی انتق ــه ُمُکن ــا ب ــان و علم مهمان

ــد.  ــرک کنن ــه را ت ــتند٬ منطق ــی هس ــانی که در تنگ کس
يکــی از اهــداف عمــده حملــۀ کوماندويــی قوای شــوروی٬ 
ــه در  ــود ک ــت ب ــدۀ دول ــير ش ــران اس ــت آوردن افس به دس
تاقه خانه يــی در ابتــدای دهِ  ُمُکنــی نگهــداری می شــدند. 
ــی مســتقيما  ــد از پياده شــدن در دهِ ُمُکن ــوای شــوروی بع ق
ــد٬  ــی يافتن ــه را خال ــا خان ــد٬ ام ــه هجــوم بردن ــه آن  خان ب
کشــفی  هواپيمــای  پــرواز  همين کــه  نگه بانــان  چــون 
دشــمن را در آســمان ُمُکنــی مشــاهده کــرده بودنــد٬ 

ــد. ــال داده بودن ــر از آن انتق ــۀ باالت ــه منطق ــيران را ب اس
کوماندوهايــی روســی کــه در مکنــی ديســانت شــده 
ــی  ــی دهنه تنگ ــی و در نزديک ــدای دهِ  مکن ــد٬ در ابت بودن
اســتقرار يافتنــد کــه کار خــروج مــا از تنگــی را بــا مشــکل 
ــب  ــد از کس ــب بع ــر صاح ــد. آم ــاخته بودن ــه رو س رو ب
اطــالع از محــل اســتقرار قــوای شــوروی٬ بــا تاريک شــدن 
ــر  ــه در تنگی گي ــرد ک ــاز ک ــانی را آغ ــراج کس ــوا٬ اخ ه
و  مهمانــان  بعــد  و  علمــا  اول  قــدم  در  مانده بودنــد. 
ــر مجاهــدان در فاصله هــای  ــۀ اخي ــران و در مرحل مهاج
زمانــی معيــن از تنگــی بيــرون شــدند و در آخريــن گــروپ 
ــش  ــن و همراهان ــده موم ــد٬ فرمان ــارج گردي ــودش خ خ
ــدند.  ــارج می ش ــی خ ــه از تنگ ــد ک ــانی بودن ــن کس آخري
ــاعت راه   ــدود دوس ــه ح ــی ک ــی  ُمُکن ــب تنگ ــن ترتي بدي

ــد.  ــه ش ــکنه تخلي ــی از س ــه کل ــول دارد٬ ب ــاده ط پي
ــل و  ــا تفصي ــاد ب ــال در ســال های هفت ــره را قب ــن خاط *اي
ــۀ  ــان در هفته نام ــودم و در آن زم ــته ب ــتر نوش ــت بيش دق
»اميــد« چــاپ ايــاالت متحــدۀ امريــکا« در ســه قســمت بــه 

نشــر رســيده بــود. 
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دوكتور خليل الرحمن »حنانی«

انتقام      یک    فتح   
بزرگ   و       مقاومت 

از        آن بزرگ     تر      



دقيــق هفده ســال پيــش از امــروز، يــک چهــرۀ تاثيرگــزار 
ــام اش  تاريــخ جهــاد و مقاومــت کشــور شــهيد شــد و ن
ــروان اش و  ــای ره ــن درج قلب ه ــای  زري ــا خط ه را ب

نســل شــجاعت و آزاده گــی ســاخت.
پيرامــون زنده گــی و مبــارزۀ قهرمــان ملــی کشــور، 
شــهيد احمدشــاه مســعود بــا دشــمنان انســانيت، خيلــی 
ــا  ــی نوشــته شــده  اســت، ام ــای طوالن ــا و متن ه مقاله ه
ــر  ــه تفک ــرد ب ــخصيت آن بزرگ م ــورد ش ــتن در م نوش
ــتان  ــوان دس ــرورت دارد و نمی ت ــر ض ــۀ بيش ت و مطالع
ــطر  ــته و چندس ــم را برداش ــا قل ــيد ت ــی بخش را تواناي
ــداری آزادی  ــش او در پاي ــون مســعود و نق ــاه پيرام کوت
ــای  ــتا گام ه ــن راس ــه در اي ــان در دوره اش نوشــت ک بي
مقاله هــا  و  نوشــته ها  در  و  برداشــته  را  برجســته يی 
ــال الزم  ــا به هرح ــت، ام ــده اس ــه ش ــر توج ــه آن کم ت ب
ــه  ــرف ب ــاه ح ــورت کوت ــورد به ص ــا در م ــم ت می دان

ــن داشــته باشــم. گفت
اگــر ســری بزنيــم بــه تاريــخ از دوران جهــاد و مقاومــت، 
ــا،  جــدا از پيچيده گــی  و جنجال هــای سياســی آن روزه
مســعود بــرای نقــاط تحــت ادارۀ خويــش تاکيــد بــه ادارۀ 
ــه  ــد ب ــر می کــرد و باورمن منظــم و تشــکيالت اداری بهت
دموکراســی و خبررســانی آزاد بــود. او همــواره جــدا از 
ــرای  ــمنان ب ــا دش ــکار ب ــت پي ــی جه ــای جنگ برنامه ه
آزادی مطبوعــات نيــز تفحــص می ُجســت و توجــه 
عميــق داشــت او معتقــد بــه آزادی بيــان بــود و در 
ــا  ــام داده از آن ه ــز انج ــن را ني ــای بنيادي ــن راه، کاره اي
ــی  ــدازی بنيادهــای فرهنگــی و ادب يکــی، ايجــاد و راه ان
ــوده اســت  ــرد آزادی خــواه ب ــل شــخصی آن م ــه تموي ب
ــری  ــز هن ــدای جواي ــد اه ــی مانن ــامل بخش هاي ــه ش ک
ــی  ــی و فرهنگ ــزرگ ادب ــته و ب ــای برجس ــه چهره ه ب
اطالع رســانی  و  پيام هــا  به چاپ رســانيدن  کشــور، 
ــان  ــگان در آن زم ــور راي ــردم به ط ــت م ــق از وضعي دقي

ــوده اســت.  ب
ــی بيشــتری  ــات مال ــان، امکان ــد مســعود در آن زم هرچن
ــوِل را صــرف ايجــاد  ــدار پ ــم مق ــا آن ه ــا ب نداشــت، ام

ــرد.  ــی می ک ــی و فرهنگ ــای ادب بنياده
ــای  ــی از ارزش ه ــی، يک ــی غزال ــی و ادب ــاد فرهنگ بني
ــه  ــت ک ــوده اس ــهيد ب ــعود ش ــم دورۀ مس ــترگ و مه س
در پهلــوی ايجــاد هم چــو بنيــاد فرهنگــی يکــی از 
ــوده  ــری( ب ــق )هم ديگرپذي ــارز آن تحق ــای ب ويژه گی ه
اســت و ايــن ويژه گــی در برنامه هايی کــه از جانــب 
ــده  ــوح دي ــه وض ــد ب ــدازی می گردي ــاد راه ان ــن بني اي

می شــد.
ــتون،  ــک، پش ــم از تاجي ــرادران اع ــه ب ــهيم بودن هم س

هــزاره و ازبيــک در عرصــۀ کارهــای هنــری و تشــکيل 
بــوده  هم ديگرپذيــری  نمونه هــای  از  بنيــاد  ايــن 
ــرده  ــر می ک ــًا فک ــه  آن عميق ــعود ب ــه مس ــد ک می توان

ــت. اس
به گونــۀ نمونــه، برگــزاری برنامه هــای ادبــی و فرهنگــی 
ــاکن در  ــوام س ــه اق ــه هم ــری ب ــِز هن ــدای جواي و اه
کشــور يکــی از نمونه هــای چشــم گيری بودنــد کــه 
ــه آن گام هــای قابــل توجهــی برداشــته  مســعود بــزرگ ب

اســت.
در بخشــی از ايــن برنامه هــا بزرگ تريــن جوايــز هنــری 
ــزرگ  ــتاد ب ــی، اس ــِر نقاش ــش هن ــعود در بخ دورۀ مس
عزيــزاهلل احمــدی، فارســی زبان و در بخــش بزرگ تريــن 
ــا و پشــتو  جايــزۀ ديگــر را اســحاق ننگيــال، شــاعر توان

ــد. ــاد و مقاومــت از آن خــود کردن ــان دورۀ جه زب
کمک هــای مالــی و تاســيس هم چــو بنيادهــای فرهنگــی 
در جهــت ترويــج و پيشــرفت مطبوعــات کشــور را 
ــش  ــی خوي مســعود يکــی از اصــول اساســی در زنده گ
می دانســت و در ايــن قســمت جهــت هم کاری هــای 
ــرای  ــه  گان دوره اش ب ــمندان و فرهيخت ــر، از دانش بيش ت
بهبــود وضــع فرهنگــی و ادبــی کشــور تقاضای هــم کاری 

ــاخت. ــهيم می س ــان را س ــود و آن می نم
به نقل از يک سايت انترنتی 

هيــات رهبــری بنيــاد فرهنگــی و تعاونــی غزالــی عبــارت 
بودنــد از:

احمــد يمــا، داکتــر مهــدی، حيــدری وجــودی، عزيــزاهلل  
ايمــا، محمــد رحيــم رفعــت، شــيرمحمد خــارا و انجينــر 
يعقــوب نويــد هم چنــان؛ ايــن بنيــاد از مشــوره های 
ــری  ــب شناخته شــدۀ کشــور واصــف  باخت ــودمند ادي س

ــود. ــد ب بهره من
يکــی از شــاخص های برجســتۀ ديگــر ايــن بنيــاد همانــا 
ــعود  ــه های مس ــف انديش ــای مخال ــازی صداه چاپ س
ــگان  ــۀ راي ــه گون ــد و رســاله ها ب ــود و در جراي شــهيد ب
ــن موضــوع درک  ــه اي ــا توجــه ب به چــاپ می رســيد و ب
ــز در آن  ــوازن ني ــل ت ــان و اص ــه آزادی بي ــود ک می ش
ــز  ــوم را ني ــن مفه ــت و اي ــده اس ــت می ش ــان رعاي زم
ــان  ــعود، آزادی بي ــاه مس ــه احمدش ــازد ک ــکار می س آش
ــه  ــه ب ــا توج ــتا ب ــن راس ــت و در اي ــت می داش را دوس
ــودن  ــرای پايدارب ــان ب ــتوار آن زم ــج و نااس ــع بغرن وض

ــيد. ــخت می کوش ــن آزادی س اي
در واقــع ديــده می شــود کــه مســعود عالقــۀ زيــادی بــه 
رشــد و توســعۀ رســانه ها و مطبوعــات داشــته اســت و 
از هميــن رو همــواره در مقابــل دوربيــن رســانه های ملــی 
ــه  ــه مصاحب ــر ب ــت و حاض ــرار می گرف ــی ق و بين الملل

ــت  ــت و نادرس ــع درس ــردم از وض ــه م ــا هم ــد ت می ش
ــردم  ــر م ــزی از نظ ــچ چي ــد و هي ــر باش ــا خب ــاری ب ج

کتمــان نباشــد.
شــهيد مســعود برعــالوۀ آن کــه بــرای دفــاع از اســتقالل 
و تماميــت ارضــی کشــور می رزميــد در پهلــوی آن 
ــريک  ــا تش ــی و ب ــای فرهنگ ــاد بنياده ــت ايج در جه
مســاعی همــۀ ســاکنان و دانشــمندان نخبــۀ کشــور نيــز 
ــخصی  ــل ش ــا تموي ــی را ب ــی و فرهنگ ــای ادب برنامه ه

ــت. ــت داش روی دس
ــزرگ  ــوت ب ــک ق ــه ي ــعود همان گونه ک ــن، مس ــر اي بناب
ــزرگ  ــود، پرچــم دار ب ــری ب و نمــادی از شــهامت و دلي

آزادی بيــان نيــز بــود.
دشــمنان قلــم و انديشــه ســرانجام تصميــم گرفتنــد 
ــت و  ــل مقاوم ــدای نس ــم دار آزادی و ص ــن عل ــا اي ت
ــالش  ــازند و ت ــوش س ــرای هميشــه خام شــجاعت را ب
ورزيدنــد بــا تمســک و پناه بــردن بــه کشــورهای بيگانــه 
و باداران شــان ايــن بزرگ مــرد تاريــخ افغانســتان را 
منافــع  راه  شــان جهــت عملی ســازی پالن هــا و  از 

بردارنــد. شوم شــان 
برنامه هــای  و  اســتفاده  بــرای  را  راه  مســعود  نبــود 
ــن  ــرد و اي ــاز ک ــه ب ــورهای منطق ــدۀ کش ازقبل تنظيم ش
ــن  ــتان در چني ــروز افغانس ــا ام ــد ت ــث گردي ــر باع ام

ــرد. ــرار گي ــرايط ق ش
انديشــه ها و مفکوره هــای آن بزرگ مــرد در دل  امــا 
ــر و انديشــۀ خــودش  ــد تفک ــش همانن و خــون رهروان
اســتوارتر و مقاوم تــر از قبــل می گــردد و بــه مثــل 

آفتــاب درخشــش و تجلــی پيــدا می کنــد.
ــا ارزش را  ــته و ب ــگرد برجس ــه ش ــعود يگان آری، مس
ــه  ــور ب ــات کش ــان و مطبوع ــابودن آزادی بي ــرای رس ب
می دانســت. افغان هــا  هم ديگرپذيــری  و  ســهيم بودن 
بــه  دامــن زدن  تاکيــد می ورزيــد کــه  او هم چنــان، 
اختالفــات قومــی به نــام پشــتون، تاجيــک، هــزاره، 
ــت. ــمن اس ــياب دش ــه آس ــن ب ــوچ و...، آب انداخت بل
امــا متاســفانه ديــری نگذشــته بــود کــه دشــمنان 
ــواد  ــازی م ــگار و جابه جا س ــاس خبرن ــرس در لب خدانات
ــام  ــود را انج ــوم خ ــۀ ش ــا حمل ــاری در دوربين ه انفج
دادنــد کــه ابتــدا زخــم برداشــته و بعــد به درجــۀ عالــی 

ــت. ــت ياف ــهادت دس ش
ــان   ــا ج ــعود نه تنه ــم، مس ــق کني ــر عمي ــدک فک ــر ان اگ
شــيرين خــود را در راه مبــارزه بــا اســتعمارگران کشــور 
فــدا ســاخت بــل او در دفــاع از مطبوعــات کشــور نيــز 
ــخت  ــه او س ــن  ک ــل اي ــه دلي ــيد، ب ــهادت نوش ــام ش ج
ــه آزادی رســانه ها بــود و به همــه خبرنــگاران  باورمنــد ب
ــر  ــد، بی خب ــه می ش ــر به مصاحب ــی داد و حاض ــازه م اج

ــردد. ــش می گ ــت دادن جان ــث از دس ــه باع از اين ک
بســياری از دانشــمندان و رســانه ها بــه زحمــات و 
دســتاوردهای بــزرگ مطبوعــات در دورۀ مســعود کم تــر 
ــب  ــه از جان ــن رابط ــوز در اي ــد و تاهن ــه نموده ان توج
ــادآروی  ــز ي ــتوه ني ــرد نس ــروان آن رادم ــکان و ره نزدي

نشــده اســت.
در اخيــر، يکبــار ديگــر بــر ارزش و ويژه گی هــای 
برنامه هــا و ايجــاد بنيــاد فرهنگــی و ادبــی دورۀ مســعود و 
نقــش آن در مطبوعــات کشــور توجه جدی نويســنده گان 

و فرهنگيــان کشــور عزيــز مــا را خواهانــم.
ــه  ــعود ب ــه مس ــه توج ــه ب ــاه در رابط ــن کوت ــن مت اي
برنامه هــای ادبــی و فرهنگــی بــه ويــژه مطبوعــات 
دوره اش بــود کــه به صــورت کوتــاه بــه آن اشــاره 
شــد، امــا بــا ادامــه و دريافــت منابــع معتبــر ديگــر نيــز 

می تــوان بــه آن افــزود.
ــزرگ در  ــه مســعود ب ــی ک ــش و ارزش ــه نق ــدوارم ب امي
ــت،  ــان می پرداخ ــه آزادی بي ــت ب ــاد و مقاوم دورۀ جه
ــات و  ــد زحم ــا باش ــرد ت ــورت گي ــتر ص ــه بيش توج
کوشــش های آن قهرمــان در دل و خــون رهروانــش 

ــد. ــا کن ــتر برپ ــۀ بيش ــور و عالق ش
روحوروانپرچمدارآزادیبیانخندانباد!

بزرگ تـرین مسعـود، 
بیـان زادی  آ ر  پرچـم دا  
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یما ثنایی
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ــه هرکجــا کــه کلمــۀ »آمرصاحــب«  در ايــن مقال
ذکــر شــده اســت، بــه معنــای احمدشــاه مســعود 

اســت.
پنجشــير  اين بــار،  پنجشــير  فهيــم صاحــب! 
ــه  ــک ب ــزه و تاري ــز بی م ــود و همه چي ــابق نب س

نظــر می رســيد. 
از  پــس  پنــج روز  يعنــی  ٢٥ســنبله  تاريــخ 
يــک روز  و  ملــی  قهرمــان  به شهادت رســيدن 
ــه  ــه خاک ســپردن پيکــر مطهــر وی ک پيــش از ب
ــتان  ــار تاجيکس ــردخانه يی در فرخ ــوز در س هن
مارشــال  جنــاب  بــا  می شــد،  نگــه داری 
ــد  ــد خال ــدان گدامحم ــم، قومان محمدقســيم فهي
و جنــرال عتيــق اهلل بريالــی در قــرارگاه آمــر 
ــم.  ــار بودي ــن تخ ــه بهاءالدي ــب در خواج صاح

آمــر  شــهادت  محرم نگه داشــتن  بحــث 
صاحب(احمدشــاه مســعود( به حــدی جــدی 
ــور  ــا در حض ــه حت ــود ک ــده ب ــزی ش برنامه ري
مــن در صحبت هــای روزمــرۀ شــان بــا جبهــات، 
ــد و  ــۀ متح ــد جبه ــان ارش ــات و فرمانده قطع
ــرون  ــه از بي ــای تيلفونی ک ــان در تماس ه هم چن
مرتبــط  به ســوال های  می بــود،  افغانســتان 
بــه وضعيــت صحــی آمــر صاحــب طــوری 
بــا خون ســردی و آرامــی پاســخ می گفتنــد، 
ــر  ــه آم ــت ک ــر نمی رف ــه س ــر آن ب ــاًل فک اص
ــدف از  ــه ه ــت. البت ــده نيس ــر زن ــب ديگ صاح
ــه  ــه ب ــا توج ــهادت ب ــر ش ــداری خب پنهان نگه
وضعيــت حســاس آن وقــت، روی چنددليــل 

ــود: ــم ب ــيار مه ــی، بس اساس
از  بعضــی  در  مجاهدينی کــه  و  جبهــات   -1  
ــگ  ــوط جن ــر در خط ــتان و بيش ت ــاط افغانس نق
ــه  ــد ب ــد، باي ــمن بودن ــا دش ــرد ب ــروف نب مص
ــن آگاهــی  ــد و اي ــدا می کردن ــج آگاهــی پي تدري
ــن  ــن اي ــرای پذيرفت ــا را ب ــن آن ه تدريجــی، ذه

ــاخت. ــاده می س ــخ آم ــيار تل ــۀ بس واقع
 ٢- طالبــان بــا گــردآوری تعــداد زيــادی از 
ــک  ــۀ ي ــدز، برنام ــار و کن ــان در تخ ــراد ش اف
حملــۀ بــزرگ را داشــتند کــه ايــن برنامــۀ شــان 
شــان- شــوم  برنامــه  همــان  پيش آماده گــی 
ــد  ــه بع ــود ک ــب- ب ــر صاح ــهادت آم ــايد ش ش
از نتيجه دهــی آن، حمــالت خويــش را آغــاز 
ــر شــان روی شکســتاندن  ــد و تمرکــز بيش ت کنن
خــط تنگــی فرخــار و رفتــن به طــرف بدخشــان 
پنهان نگــه داری  نيــز  جهــت  ايــن  از  بــود. 
ــه  ــود. فرصتی ک ــم ب ــب مه ــر صاح ــهادت آم ش
ــا مراســم خاک ســپاری آمــر صاحــب داشــتيم،  ت
نتيجــۀ  و  دشــمن  پــالن  معلوم شــدن  بــرای 
ــداً  ــی بع ــف اله ــه لط ــه ب ــود، ک ــم ب ــگ مه جن
ــات بســيار  ــا دادن  تلف ــان ب ــای ش ــام تالش ه تم

ــد. ــه ش ــت مواج ــه شکس ــنگين ب س
ــپاری  ــم خاک س ــرای مراس ــی الزم ب  3- آماده گ
ــدن  ــت، از جمع ش ــر داش ــان بيش ت ــه زم ــاز ب ني
تعــدادی از هم ســنگران و فرماندهــان ارشــد 
و  تدابيــر  تــا  گرفتــه  اطــراف  واليــات  از 
بــرای  بيش تــر  و  دفاعــی  آماده گی هــای 
ــمن در  ــی دش ــالت هواي ــر حم ــی خط پيش بين
ــان خاک ســپاری کــه در آن بخــش بســم اهلل  جري
به جا ســازی  جــا  بــرای  صاحــب  محمــدی 
ــی  ــاط بلندکوه ــه نق ــوا ب ــع ه ــالح های داف س
ــه افــراد تحــت امــرش وظيفــه ســپرده بودنــد .  ب
ــن مســالۀ ديگــر باعــث شــده  ــه چندي همين گون
ــد. ــان بمان ــر صاحــب پنه ــه شــهادت آم ــود ک ب
ــت  ــن از وضعي ــم م ــز فه ــه ني ــان لحظ ــا هم  ت
ــود  ــی ب ــان جراحات ــب هم ــر صاح ــی آم صح
کــه گفتــه می شــد از اثــر انفجــار برداشــته 
و  اســت  خــوب  شــان  کلــی  وضعيــت  و 
ــن  ــای م ــام حرف ه ــد. تم ــپ بزن ــد گ می توان
ــانه ها و  ــان رس ــات و هم چن ــتان و جبه ــه دوس ب
خبرگزاری هــای زيــادی کــه در آن وقــت بــا مــن 
منحيــث يکــی از ســخن گويان جبهــۀ متحــد 
ــر  ــود کــه وضــع آم ــن ب ــد، همي در تمــاس بودن
صاحــب خــوب اســت، امــروز توانســته صحبــت 
ــه روز  ــران، دو-س ــت داکت ــه  هداي ــر ب ــد، نظ کن
ــد  ــد بع ــتر بمانن ــا در بس ــت ت ــاز اس ــر ني ديگ

انشــاءاهلل صحت يــاب خواهنــد شــد. 
قبــل از ظهــر روز ٢٥ســنبله داکتــر صاحب عبداهلل 

عبــداهلل ذريعــۀ چرخبــال از پنجشــير بــه خواجــه 
ــر صاحــب بعــد از واقعــۀ  ــد، داکت ــن آم بهاءالدي
ــير  ــه پنجش ــب ب ــر صاح ــهادت آم ــار و ش انفج
ــت و بی روحيه گــی  ــا آن جــا وضعي ــود ت ــه ب رفت
کــه پــس از خبــر حملــه بــه آمــر صاحــب حاکــم 
شــده بــود را، کنتــرول کنــد، در آن زمــان قانونــی 
صاحــب و محمــدی صاحــب بــا تعــدای از 
ــاير  ــمال-کابل و س ــا، ش ــروان، کاپيس ــزرگان پ ب
اين کــه عــام  بــدون  بــرادران غيرمســتقيم و 
مــردم بفهمنــد آماده گی هــای خاک ســپاری را 

داشــتند.
ــی  ــل اتاق ــن در داخ ــا در خواجه بهاءالدي  اين ج
مارشــال صاحــب، داکتــر صاحــب عبــداهلل، 
انجينــر محمدعــارف ســروری و جنــرال عتيــق اهلل 
بريالــی نشســته بوديــم. مارشــال صاحــب ضمــن 
احوال پرســی از داکتــر صاحــب عبــداهلل کــه 
ــر  ــيد: داکت ــود، پرس ــده ب ــير آم ــازه از پنجش ت
ــت  ــود و وضعي ــپ ب ــه گ ــير چ ــب پنجش صاح
ــرف  ــل به ط ــت کام ــا دق ــن ب ــود؟ م ــور ب چه ط
داکتــر صاحــب منتظــر بــودم کــه از پنجشــير چــه 
می گويــد، صــورت داکتــر صاحــب تاريــک 
ــا  ــوأم ب ــی و ت ــق، طوالن ــث عمي ــا مک ــد، ب ش
انــدوه کــه بغضــی هــم گلويــش را گرفتــه بــود 
ــه آهســته گی گفــت: فهيــم صاحــب! پنجشــير  ب
اين بــار پنجشــير ســابق نبــود و همــه چيــز 

ــيد!  ــر می رس ــه نظ ــک ب ــزه و تاري بی م
ــه  ــه ب ــا توج ــار ب ــرای اولين ب ــن ب ــا م در اين ج
ــن  ــه چني ــم ک ــر صاحــب دريافت ــای داکت گفته ه

آمــر  از زنده نبــودن  حرفــی قطعــًا حکايــت 
صاحــب می کنــد. هنــوز حــرف داکتــر صاحــب 
ــدون  ــود، ب ــام نشــده ب ــت پنجشــير تم از وضعي
ــن  ــا اي ــی به خــود داشــته باشــم ب ــه کنترول اين ک
ــه  ــغ زدم!!! هم ــب، چي ــر صاح ــه وای آم جمل

ــه  ــن متوج ــرف م ــس به ط ــامل مجل ــرادران ش ب
ــر صاحــب  ــه داکت شــدند و مارشــال صاحــب ب
ــا  ــا هابيــل هــم تاهنــوز خبــر نبــود، ب گفــت حت
شــنيدن ايــن حــرف مارشــال صاحــب از اين کــه 
ــم  ــودم، درد و اندوه ــده ب ــر مان ــا آن دم بی خب ت
چنــد برابــر شــد و از اتــاق بيــرون شــدم. اين کــه 
ــم  ــه بنويس ــم ک ــاز نمی بين ــيدم، ني ــه درد کش چ
ــز در  ــون ني ــود. اکن ــر نش ــم تظاه ــرا می ترس زي
ــال  ــک مج ــره، اش ــن خاط ــتن اي ــان نوش جري

نوشــتن بيش تــر نمی دهــد. 
به هرحــال روز بعــدش از آن جــا بــه فرخــار 
بــه  را  مطهــرش  پيکــر  رفتيــم،  تاجيکســتان 
چرخبــال گذاشــته به طــرف پنجشــير انتقــال 
ــز در جمــع چندنفــر معــدود  ــم کــه مــن ني دادي
ــب  ــر صاح ــب، داکت ــال صاح ــامل مارش ــه ش ک
مهــدی،  صاحــب  داکتــر  عبــداهلل،  عبــداهلل 
جنــرال عبدالــودود، حاجــی راشــدين محمــدی، 
عبدالرحيــم،  قومانــدان حســين خان، حاجــی 
جمشــيد دســتيار خــاص آمــر صاحــب، صديــق 
يکــی ديگــر از دســتياران آمر صاحــب، عبدالودود 
کمانــدو و تعــداد ديگــری کــه نام هــای شــان را 
حضــور ذهــن نــدارم، بــودم کــه همــراه بــا پيکــر 
ــه  ــال ب ــان چرخب ــب در هم ــر صاح ــر آم مطه

ــم. ــير آمدي پنجش

چگونه شهادت
مسعود پنهان نگه داشه شد؟

جنرال هابيل هابيل



به شــدت  جنــگ   بــود،  جهــاد  ســال های 
ــه را  ــی منطق ــای روس ــت، هواپيماه ــه داش ادام
ــر  ــا آم ــی ب ــر کوهپايه ي ــد. زي ــاران می کردن بم ب
صاحــب شــهيد نشســته بوديــم، بســيار گرســنه 
هــم بوديــم و چيــزی بــرای خــوردن نداشــتيم!
ــد  ــب آم ــر صاح ــزد آم ــدان ن ــی از مجاه يک
ــاکر روس  ــن از عس ــر صاحــب! دوت ــت: آم گف

ــم. ــير گرفتي را اس
ــا  ــدند؟ بچه ه ــه ش ــيد، چ ــب پرس ــر صاح آم

ــد. ــا ماان ــا ب ــد: آن ج گفتن
از  يک تــن  بــود،  باغــی  مــا  از  پايين تــر 
آن جــا  مگــر  تــا  رفــت  به بــاغ  مجاهــدان 
ــا  ــت ب ــاورد، برگش ــوردن بي ــرای خ ــزی ب چي
ــروی  ــور را پيش ــور، انگ ــه انگ ــی دوخوش يک

ــر صاحــب انگــور را  آمرصاحــب گذاشــت، آم
ــا دســت راســتش  ــا دســت چــپ گرفــت و ب ب
يک دانــه از آن گرفــت تــا بخــورد، ناگهــان 
ــيد،  ــا پرس ــرد و از بچه ه ــن ک ــتش را پايي دس
انگــوری را کــه آورديــد، اســيران ديدنــد؟ 

ــی! ــد: بل گفتن
انگــور را نصــف کــرد، نصــف اش را پيشــروی 
ــن  ــی  صاحــب اي ــت: خليل ــن گذاشــت و گف م
حــق تــو، نصــف حــق خــودش را فرســتاد بــه 

اســير ها. 
ــيران  ــه اس ــتان را ب ــی داس ــه وقت ــب اين ک جال
روســی قصــه کــردم آن هــا يک جــا بامــن 

. يســتند می گر

خواجــه بهاالديــن- تخــار، درســت ســاعت 
ــود  ــنيله 13۸٠ب ــت 1۸ س ــه چاش 1٢ و 1٥ دقيق
ــا را  ــاق م ــب ات ــار مهي ــک انفج ــدای ي ــه ص ک
ــه  ــرون شــدم ب ــاق بي ــگ از ات ــکان داد، بی درن ت
دور و بــر خــود نــگاه کــردم چيــزی بــه چشــم 
ــدم  ــی دي ــدم وقت ــتر آم ــی پيش ــورد، کم نمی خ
کــه دود از دفتــر امنيــت جايی کــه بــا آمــر 
ــد  ــت بلن ــورت می گرف ــه ص ــب مصاحب صاح

اســت .
دويــدم تــا از دربی کــه دوســاختمان )دفتــر 
وزارت خارجــه و امنيــت( را به هــم ارتبــاط 
ــود  ــد ب ــه دود از آن بلن ــی داد وارد موقعيتی ک م
شــوم، دروازه خــالف معمــول بســته بــود، 
ــی روان شــدم  به ســرعت به طــرف دروازۀ حويل
ــه پيکــر  ــاره نگاهــم ب ــم يک ب کمــی پيشــتر رفت
ــه  ــاد ک ــردی افت ــودۀ م ــون غن ــاک و خ ــه خ ب
افتاده گــی اش صــرف در برابــر اهلل )ج( بــود. 
ــود،  ــده ب ــم نش ــس خ ــر هيچ ک ــش در براب قامت
ــيطرۀ  ــر س ــی زي ــعادت و زنده گ ــهادت را س ش

ــر  ــت، آری پيک ــارت می دانس ــتم گران  را اس س
ــک  ــخ معاصــر افغانســتان، چري ــرد تاري بزرگ م
کســی که  آزادی خواهــی  و  رزم  عرصه هــای 
ــون داشــت؛ از  ــای گونه گ ــخ از او روايت ه تاري
ــگ اش، سياســت اش، جهــادش و مقاومــت،  جن

ــرد. ــاد می ک ــات اش ي ــان داری و ثب ايم
ــه  ــردم ک ــر ک ــدم، فک ــن دي ــه او را چني زمانی ک
افغانســتان زخــم خــورده اســت، خون آلــود 
اســت و نبــض اش از تپيــدن بازمانــده بــود. 
بــاورش برايــم مشــکل بــود تاهنــوز درد جانــکاه 
آن حادثــه را فرامــوش نکــرده ام، آن تصوير و آن 
چشــمان خون آلــود واقعيــت دردانگيــز حقيقــت 
ــان  ــه خودم ــردی را ک ــرگ م ــت. م ــی اس تلخ
کتمــان اش کــرده بوديــم! مــرگ مســعود بــزرگ، 
ــاد  ــاق افت ــن اتف ــر منطقه کــه اين چني مــرگ تقدي

ــم! ــتش دادي ــاده گی از دس ــه س و ب
امــروز ايــن ســرزمين از موجوديــت يــک مدافع 

راســتين و قهرمــان واقعــی خالی ســت!

ُخلـق خـوش َخلـق را شکـار کنـد

کتـمان یـک انـدوه بـزرگ 
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ــا  ــد، نام ه ــی دارن ــاب از خــود دســتگاه تاريخــی واژگان ــا و الق نام ه
ــرای  ــوند ب ــی ش ــژه م ــا آرام آرام وي ــند، ام ــته باش ــت می داش عمومي

شــخصيت هايــی.
به عنــوان نمونــه، حجــت االســالم، در تاريــخ مســلمانان ممکــن نــام 
ــام  ــرای ام ــت ب ــده اس ــژه ش ــا وي ــد، ام ــوده باش ــخصيت ب ــا ش ده ه

ــد.  ــای او می زيب ــت زيب ــه قام ــام ب ــن ن ــی اي ــی، يعن غزال
موالنــا، لقبــی اســت بــرای علمــای ديــن در فرهنــگ تمدنی خراســان 
و از آن جــا بــه هندوســتان رفتــه اســت. ايــن لقــب در تاريــخ مــا برای 
بســياری از بــزرگان نهــاده شــده اســت، امــا زمانی کــه نــام موالنــا بــر 
زبــان رانــده شــود، به يــاد موالنــای بلخــی رومــی مــی افتيــم، گويــا 
ــان و  ــدای عرف ــا و بلن ــا و پهن ــايی ژرف ــرای شناس ــط ب ــام فق ــن ن اي

تصــوف و فرهنــگ موالنــا جالل الديــن بلخــی زيبنــده اســت.
آمــر در فرهنــگ اداری ملکــی افغانســتان لقــب منصبــی اســت، باالتــر 
از مديــر و پايان تــر از رييــس. آمــر، در فرهنــگ جهــادی افغانســتان 
ــام و نشــانی داشــتند  ــود کــه از خــود ن لقــب فرماندهــان جهــادی ب
ــر  ــه »آم ــا وقتی ک ــد. ام ــه و ... بودن ــروپ و قطع ــر گ ــر از س و باالت
صاحــب« بــه زبــان می آيــد، همــه فکــر و ذهــن بــه يک ســو مــی رود، 
ــدای کوه هــای هندوکــش و اســتواری درۀ پنجشــير و ســاالر  ــه بلن ب
جهــاد و مقاومــت، يعنــی آمرصاحــب آن شــهيد عــزت و ســر بلنــدی، 
يعنــی آمرصاحــب، يعنــی آن استراتيژيســت امپراتــوری شــکن، يعنــی 
آمــر صاحــب احمدشــاه مســعود کــه بــه گفتــۀ دکتــر نصــر مجاهــدی 

کــه در عصــر مــا عارفــی روزگاران و ســنگردار و مرزبــان بــود.
مسعودشناســی، در ايــن قريــب دودهــه زمــان، عنــوان ده هــا و 
ــرم نخســتين مسعودشناســی  ــه نظ ــوده اســت، ب ــس ب ــا کنفران صده
ــر  ــی او را امي ــوان جوان ــه در عنف ــود ک ــهيد ب ــی ش ــتاد ربان از آن اس
ــی،  ــوع مسعودشناس ــن ن ــم دومي ــايد ه ــاخت. ش ــا س ــروان کاپيس پ
مسعودشناســی اســتخباراتی بــوده باشــد کــه کا.گ ب. و خــاد و ســيا 
ــر  ــزاری ب ــل و تأثيرگ ــناخت و تعام ــور ش و آی. اس. آی و ... به منظ

ــد. ــکيل داده بودن ــی تش ــدۀ مسعودشناس او، پرون
شــايد هــم ده هــا نــوع مسعود شناســی وجــود داشــته باشــد، 
دوســت داران درس نخوانــدۀ مــا، مسعودشناســی نــوع خــود را دارنــد، 
ــژۀ  ــی وي ــا، مسعودشناس ــوان م ــد بان ــن آن را، مجاه ــايد زيباتري و ش
شــان را دارنــد، شــايد لطيف تريــن آن را، کــودکان مــا مسعود شناســی 
نوعــی خــود شــا ن را دارنــد، شــايد هــم راســتين ترين آن را. اديبــان، 
ــی  ــود مسعودشناس ــيوه خ ــه ش ــان ب ــان، نظامي ــخ دان ــاعران، تاري ش

می کننــد و ...
ــس از ســيدجمال الدين  ــا، پ ــخ معاصــر م ــه نظــر می رســد، در تاري ب
افغانــی بيشــترين کتــاب در مــورد آمــر صاحــب نوشــته شــده باشــد، 
کار کتاب شناســی  مسعودشناســی عزيــز مــا هــارون مجيــدی در ســال 

پــار برجســته ترين کاری بــود، در ايــن زمينــه کــه مــن خوانــدم.
اما »آواز قوی« آمر صاحب ...

ــان انديشه شناســی شــخصيت ها،  ــژه در جه ــم انديشــه و به وي در عال
معــروف اســت کــه هرانســان انديشــمند و پُرثمــری، آخريــن 
ــن و در  ــی اش، کوچک تري ــدام عمل ــن اق ــری و آخري ــول فک محص
ــادگار  ــه ي ــه ب ــت ک ــرش اس ــل عم ــن حاص ــال، مهم تري ــن ح عي
ــاری آخريــن کار  ــه تاريــخ مــی ســپارد، عصــارۀ عمــر اوســت... ب ب
ــی  ــه و هدف ــی، برنام ــه در زنده گ ــرادی ک ــد اف ــنجيده و هدف من س

ــود. ــده می ش ــوی« او خوان ــد، »آواز ق ــيده دارن انديش

ــن  ــروان او انک تري ــب« و پي ــر صاح ــت داران »آم ــرم، دوس ــه نظ ب
ــد. ــام داده ان ــی انج ــرای مسعودشناس ــا را ب کاره

ــام  ــگاه را ناتم ــعود دانش ــه مس ــد ک ــن نظران ــه اي ــه ب ــب هم قري
گذاشــت، دســتار مولــوی گــری نبســت، فيلســوف نبــود، مــؤرخ نبود، 
ــی  ــی و چندخاطره ي ــک  مقاله ي ــز ي ــت، به ج ــود، ننوش ــوگ نب ايديول

و ...
امــا، بــه نظــرم او کتاب خوان تريــن فرمانــدۀ جهــادی بــود، شــايد بعــد 
ــال  ــش انتق ــفر براي ــه در س ــزی را ک ــن چي ــينکوف، مهم تري از کالش
ــم  ــد، ه ــالمی می خوان ــم اس ــاب. او ه ــود و کت ــاب ب ــد، کت می دادن
ــای  ــی او را از تحليل ه ــق کتاب خوان ــن عم ــتی، م ــم راس ــی و ه چپ
سياســی يی کــه در برخــی از ســخنرانی ها و درس هايــش بــرای 

ــرده ام. ــرده اســت، درک ک ــه ک ــن ارائ مجاهدي
يــادم می آيــد کــه در کتابــی دکتــر حســين بشــيريه در درس 
ــزرگ، پــس از خــود  ــود کــه مــردان ب ــه ب گفتارهــای »گفتمــان« گفت

می گذارنــد. به جــای  »گفتمــان« 
ــور از  ــس ازعب ــعود پ ــه مس ــد، ک ــن می گوي ــه  م ــی ب مسعودشناس
ــارز نهضــت اســالمی، آمريــت جهــاد  ــوان يــک مب دوران هايــی به عن
ــت  ــاع دول ــل و وزارت دف ــودن کاب ــار، فاتح ب ــری شــورای نظ و رهب
ــود،  ــه ب ــيار آموخت ــيار بس ــودن، بس ــدۀ کل مقاومت ب ــالمی، فرمان اس
اوج پخته گی هايــش را تجربــه می کــرد، مــا و جهــان نظاره گــر 
پخته گی هــای او بوديــم. می بايســت او »آواز قــوی« می داشــت. 
بلــه، نوعــی از مسعودشناســی می بايــد تــا »آوازقــوی« آمــر صاحــب 

را کشــف کنــد، مــن نــام ايــن مسعودشناســی را، 
مسعودشناســی يی که  می گــذارم.  دانشــگاهی«  »مسعودشناســی 
ــی  ــا روش شناس ــی آورد و ب ــرد م ــی را گ ــواع مسعودشناس ــه ان هم

دانشــگاهی، »آواز قــوی« او را در مــی آورد و کشــف می کنــد.
پس، به نظر شما، آواز قوی آمر صاحب چيست؟

ــی  ــری »مسعودشناس ــروژۀ فک ــوری پ ــزی و مح ــش مرک ــن پرس اي
ــت.  ــگاهی« اس دانش

آری، »آواز قوی آمر صاحب« چيست؟
بــرای اين کــه دوســت داران او را ســرگردان نکنيــم، بــه نظــرم عصــارۀ 
ــن  ــۀ خــودش جــان گــپ او، اي ــه گفت ــار آمــر صاحــب، ب عمــر پرب
بــود کــه در مــورد نــوع نظــام سياســی در پاســخ بــه روزنامه نــگاران 
فرمــود: »مــا نظامــی می خواهيــم کــه هــم بتوانيــم بــا خــود زنده گــی 

کنيــم و هــم بــا دنيــا«.
شــايد ايــن عيــن الفــاظ او نباشــد، چــون مــن از حافظــه نوشــتم، امــا 
يقينــم ايــن اســت کــه ايــن گفتمــان آمــر صاحــب اســت، پارادايــم 
آمــر صاحــب اســت، آواز قــوی آمــر صاحــب اســت، فلســفۀ 
اجتماعــی و سياســی آمــر صاحــب اســت، نظريــۀ روابــط بين المللــی 

آمــر صاحــب و در يــک کلمــه »جــان گــپ« اوســت.
سرنوشــت افغانســتان به هميــن »آواز قــوی« او گــره خــورده اســت، 
شــايد هــم دهه هايــی و شــايد هــم ســده يی، »آواز قــوی« او گفتمــان 

حاکــم افغانستان انديشــان باشــد.
مسعودشناســی دانشــگاهی، پــروژه اش هميــن اســت، والســالم. 
رحمــه اهلل تعالــی، واللهــم اجعــل الجنــۀ مثــواه، واجعلنــا مــن اتباعــه.

آواز قــوی   
»آمرصاحب«
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بــا توجــه بــه انــواع کنــش نامنظــم اجتماعــی و نظامی 
بخشــی از گروه هــای مجاهديــن در افغانســتان و 
پيامدهــای ناگــوار فرهنگــی اعمــال آن هــا در کشــور، 
هيــچ گاه نخواســته ام و نمی خواهــم مجاهديــن را 
تبرئــه کنــم؛ زيــرا پاره هايــی از ايــن دايــرۀ بــزرگ نــه 
تنهــا توســط ديگــران به وجــود آمدنــد کــه حتــی در 
ــه گان  ــش از بيگان ــی خوي ــر سياس ــال های عم همه س
فرمــان گرفتنــد و بــه نفــس خشــونت زای کردار هــای 

خــود توجــه نکردنــد. 
بودنــد؛  سه دســته  عمــوم  به صــورت  مجاهديــن 
ــی  ــه روی و اعتدال گراي ــه ميان ــه ب ــی ک ــک: گروه ي
ــد کــه  ــد بودن در سياســت و عمــل اجتماعــی باورمن
در ميــان ايــن گــروه شــخصيت های روشــن دل و 
ــتند.  ــود داش ــردورز( وج ــت)دانش گرا و خ سيانتيس
ــوق  ــاالر و حق ــام مردم س ــه نظ ــه ب ــی ک دو: گروه
ــخصيت  ــت و ش ــق نداش ــاد عمي ــدان اعتق ــر چن بش
ــخصيت  ــش ش ــای کي ــروه را باوره ــن گ ــری اي رهب
به معنــای  نــه  و  افسارگســيخته  اگوسانتريســتی  و 
ــانی  ــو کس ــه همچ ــود ک ــه ب ــتی آن، فراگرفت اومانيس
از فــرط خودمحــوری و تــک روی کشــور را بــه 
پــس  اقتصــادی،  و  سياســی  عميــق  چالش هــای 
ــه:  ــد. س ــرار دادن ــن، ق ــت مجاهدي ــروزی دول از پي
ــا  ــود آن ه ــا نب ــود و ي ــه ب ــی ک ــای کوچک گروه ه
ســبب دگرگونــی سرنوشــت سياســی افغانســتان 
ــان  ــارزۀ ش ــالح مب ــا و س ــون برنامه ه ــد؛ چ نمی ش
ــا  ــی ب ــتۀ اول ــود. دس ــی ب ــی و محل ــک، قوم کوچ
اعتــدال و دورانديشــی اخالق مدارانــۀ نســبی کــه 
ــد  ــی بمان ــادی باق ــال های زي ــت س ــت، توانس داش
ــردد و  ــور گ ــش در کش ــوالت ثمربخ ــث تح و باع
بــرای  نيــز  اســطوره هايی کوچــک و بزرگــی را 
ــاه  ــپارد. احمدش ــان بس ــه ارمغ ــخ ب ــه و تاري جامع
مســعود، بزرگ تريــن چهــرۀ سياســی- نظامــی جهــان 
در قــرن بيســت از افاده هــای موفــق و متوديــک ايــن 
ــخصيت  ــن ش ــه اي ــد ک ــک می باش ــتۀ ايديولوژي دس
نظامــی  تاريخ محــور، دين محــور و فرهنگ محــور 
ــوی  ــن ســه بُعد معن ــب همي ــان اغل ــود و به گم ــز ب ني
ســبب به کمال رســيدن مســعودی شــد کــه يــک 

ــد. ــار کن ــودش افتخ ــت به وج مل
ــان،  ــردی باهمــت، درســت کار، مهرب ــش او را ف ياران
عاشــق خــدا و دســتورالعمل های پيامبــر اســالم 
و بســيار متيــن و شــکيبا می خواننــد. بعضــی از 

می کننــد  يــاد  کســی  به عنــوان  او  از  دشــمنانش 
ــری  ــاع و نظامی گ ــت، اجتم ــت، سياس ــه در مديري ک
کم تــر نظيــرش را در درازنــای تاريــخ ديده انــد. 
ــت و  ــت دارای اهمي ــک مل ــرای ي ــه ب ــاله يی ک مس
ارزش می باشــد، هم نوع دوســتی، ديگرنوع دوســتی 
ــی  ــش جمع ــتی در کن ــتی و درس ــروی از راس و پي
و هماهنگ بــودن از نظــر احساســی و يــا همــان 
ــت  ــک مملک ــون در ي ــار گوناگ ــا اقش ــم دردی ب ه
ــزرگ  ــوم ب ــک مفه ــر ي ــا زي ــۀ اين ه ــه هم ــت ک اس
ــم.  ــوب می گويي ــالق خ ــا آن را اخ ــد و م ــرد مياين گ
ــی-  ــالق اداری، سياس ــردن اخ ــعود در مراعات ک مس
ــم  ــه ني ــوده ک ــروز ب ــان پي ــی چن ــی و اجتماع نظام
ــان  ــد و زن ــکيل می ده ــت را زن تش ــک مل ــر ي پيک

افغانســتان مســعود را به حيــث فرزنــد صديــق و 
ــا  ــام او ت ــناخته و به ن ــش ش ــرزمين خوي ــجاع س ش
کنــون احتــرام خاصــی قايــل اســتند. انديشــه و 
دورنمــای دکتريــن نظام منــد سياســی، اداری، نظامــی 
مســعود لبريــز از اخــالق، نــگاه انســانی و اکــرام بــود 
ــت وی،  ــه فعالي ــش از دوده ــۀ بي ــن را از نماي و اي
کتاب هــا، فلم هــا و خاطــرات شــفاهی اشــخاص 

مختلفــی می تــوان به خوبــی دريافــت و ديــد.
ارج گــزاری و پــاس داری حــق زن يکــی از بزرگ ترين 
تاريــخ معاصــر  کارنامه هــای مســعود در ســطح 
سياســی افغانســتان به شــمار مــی رود. زن افغانســتانی 
ــی  ــم تاريخ ــدۀ فاتاليس ــۀ ويران کنن ــت ضرب قرن هاس
و دينــی را می خــورد و در يــک جبــر فرهنگــی 

ــالۀ تاريخــی  ــل چندصدس ــه توســط عوام جنســی ک
ــد.  ــی می کن ــت، زنده گ ــده اس ــود آم ــی به وج و دين
خيلــی  افغانســتان  جامعــۀ  در  زنــان  محروميــت 
اســف بار اســت. يکــی از بزرگ تريــن عواملی کــه 
می توانــد ايــن نــگاه زشــت نســبت بــه زن را عــوض 
کنــد، برنامــه و شــعارهای بــا مفهــوم رهبــران سياســی 
قدرت منــد می باشــد. احمدشــاه مســعود بــا درک ايــن 
ــانه يی  ــای رس ــته چــه در گفتمان ه ــم، پيوس ــدۀ مه اي
و چــه سياســی، اجتماعــی و فرهنگــی از مســالۀ 
حقــوق زنــان کشــورش بــه گونــۀ موضوعــی و عميق 
ــی داده  ــرار م ــت ق ــورد حماي ــرده و آن را م ــاد می ک ي
مجمع هــای  در  مســعود  ســخنرانی های  اســت. 
ــا رســانه های داخلــی و  متنــوع و مصاحبه هــای وی ب

خارجــی و نيــز آخريــن ســخنانش در پارلمــان اروپــا 
و پاريــس پيرامــون حــق زن و نقــش زنــان در نظــام 
آينــدۀ سياســی، اداری، اجتماعــی و فرهنگــی خيلــی 
پرواضــح و جامــع می باشــند. ايــن يعنــی حقــوق زن 
اعــم در سياســت داخلــی و خارجــی مســعود نقــش 

ــارزی داشــته اســت. ب
ــد کــه  ــادی وجــود دارن ــل مســتند زي مســايل و دالي
ــه  ــزان نســبت ب ــد مســعود در چــه مي نشــان می دهن
حــق، ارزش و جايــگاه متــوازن و برابــِر زن بــا مــرد، 
باورمنــد و مطمئــن بــود. هنگامی کــه ارتــش متجــاوز 
ــخير و  ــتان را تس ــالت افغانس ــهرها و مح ــتر ش بيش
مســعود بــا نيروهــای خــود در پنجشــير عقب نشــينی 
می کنــد؛ هــزاران فاميــل پناه جــو از مرکــز و واليــات 

افغانســتان بــه پنجشــير مياينــد و کامــاًل واضــح 
ــه غــذا، دارو  ــاز ب ــن تعــداد پناه جــو ني ــه اي اســت ک
ــعود  ــتند و مس ــرورش داش ــوزش و پ ــان و آم و درم
ــا  ــدان، پزشــکان و معلمــان مکتب ه بخشــی از کارمن
را از قشــر زنــان بــه کار گماشــته بــود. از قــرار اســناد 
و شــواهد، مســعود بهتريــن شــرايط را در اختيــار ايــن 

کارگــذاران زن آمــاده کــرده بــود. 
ــاِن  ــداد زن ــا آن تع ــا ب ــود ت ــرده ب ــر ک ــعود ام مس
افــراد و اشــخاص اســير در پنجشــير بهتريــن و 
شايســته ترين برخــورد و رفتــار انســانی صــورت 
گيــرد. برخــورد برازنــده و تاريخــی مســعود بــا 
فاميــل و به ويــژه خانــم جنــرال »جمعــه اِســک« 
زبــان زد يــاران، نويســنده گان و پژوهش گــران اســت. 
ــعود  ــگاه مس ــم در ن ــايل مه ــی از مس ــان يک هم چن
ــا  ــدۀ وی ب ــر و بازدارن ــورد مؤث ــا برخ ــه زن، همان ب
فرماندهــان و زيردســتانش در مــورد ازدواج هــای 
دوگانــه و چندگانــۀ ايــن فرماندهــان می باشــد. بنابــر 
نمی توانســت  کســی  وی،  فرماندهــان  گفته هــای 
ــدام  ــار دوم اق ــه ب ــک زوج ــتن ي ــا داش ــان ب هم زم
ــاران  ــن از ي ــظ منصور)يک ت ــد. حفي ــن کار کن براي
فرماندهــان  از  يکــی  »روزی  می گويــد:  مســعود( 
ــه  ــر ازدواج دوم اش را ب ــد و خب ــزد او آم ــعود ن مس
مســعود گفــت. مســعود بســيار برآشــفت و بــا جديت 
تمــام فرمانــدۀ خــود را مــورد ســرزنش لفظــی قــرار 
ــان  ــک انس ــوان ي ــتين ات به عن ــت: زن نخس داده  گف
ــبت  ــر را نس ــت و مه ــار محب ــو انتظ ــر از ت و هم س
ــی  ــودت انتظارات ــه خ ــه ک ــود دارد و همان گون به خ
ــود را  ــه خ ــس چه گون ــز دارد؛ پ ــم ات ني داری؛ خان
قانــع ســاختی تــا دســت بــه ازدواج دوم بزنــی؟ آيــا 
در هرحالتــی می توانــی عدالــت و اخــالق يــک 
ــا  ــردوی آن ه ــل را نســبت به ه شــوهر خــوب و کام

ــی؟«. ــات کن مراع
ــتی ها  ــه زش ــد هم ــی بتوان ــتم کس ــد نيس ــن معتق م
ــب  ــادی بی عي ــد و ه ــاک کن ــری پ ــع بش را از جوام
ــۀ  ــه ژان ايزول ــد. چنان چ ــود باش ــل خ ــص نس و نق
ــه ســخن کســانی کــه  ــاد ب ــد: »اعتق شــريعتی می گوي
می گوينــد عالــم بــر بی عدالتــی اســتوار اســت؛ 
ــت را  ــوان عدال ــانی می ت ــروی ارادۀ انس ــه ني ــا ب ام
ــانی  ــش کس ــتقرار داد، کوش ــان ها اس ــۀ انس در جامع
اســت کــه می خواهنــد از اقيانوســی کــه مــواج زهــر 
ــد«. امــا وجــود  اســت يــک کاســه آب گــوارا بردارن
ــای  ــث بهبودی ه ــعود باع ــون مس ــخاصی هم چ اش
زيــادی می شــود. او انســان اوتوپيســت کامــل و 
ــعی و  ــا س ــود؛ ام ــايد نب ــاز ش ــرا و بهشت س آرمان گ
تکاپــوی مفــرط و روش منــدش بــدون شــک کارســاز 

ــود. ــاز ب ــده  و دوران س و تغييردهن

محمداسحاق ثاقبی

عبدالشكور همدرد
روزی به  محفل ختم قرآن کريم، به  منزل هموطنان قندهاری دعوت شدم. اتفاقآ اشتراک کننده گان محفل بيشتر شان برادران قندهاری مان بودند و صحبت شان به زبان شيرين  پشتو 
و لهجۀ زيبای قندهاری بود. تعدادی را من می شناختم و عده يی هم مرا نمی شناختند. طوری که به شکل معمولی در محافل افغانستانی ها يکی از موارد بحث انکشاف سياسی- 
نظامی کشور مي باشد. يک تن از متنفذين قومی و تجار ملی قندهار، حاجی )شيراحمد خان( که با استفاده از نفوذ قومی و قدرت اقتصادی اش، دولت مردان پاکستانی از ايشان در 

ميان جيگری های بين تنظيم های جهادی و مناسبات افغانستان-پاکستان کار می گرفتند.
او با ديگر حاضرين محفل که بيشتر شان جانب دار حکمتيار و جمعی  هم بانی طالبان بودند، ضمن صحبت گرم و گيرایی گفت: روزی جنرال پرويز)مشرف( حاکم نظامی پاکستان 
مرا به دفتر کارش در رياست جمهوری پاکستان دعوت نمود و روی قضايای افغانستان تبادل نظر می کرديم. در جريان صحبت های جنرال مشرف متوجه شدم که او، وقتی اسمی از 
حکمتيار و طالبان می برد، بی گمان فکر می کنی که اسم افزاری را جهت ويرانی کشورمان به کار می برد و اما وقتی نام مسعود را با پسوند)تاجيک پنجشيری( می گيرد، گمان  می بری که 

با مالک افغانستان طرف است.
و من که يک فرد افغانستانی طرف صحبت موصوف بودم، در حضور وی تنها با گرفتن نام مسعود پنجشيری از زبان جنرال مشرف افتخار مي کردم.

وقتی حاجی  صاحب)شيراحمدخان( قندهاری اين سخنان را با غرور و گردن بلند به  ديگران قصه می کرد، مخالفان و موافقان مسعود، با يک زبان می گفتند: په دی کی خو بلکل 
شک نشته چه احمدشاه مسعود د افغانستان يوازنی افتخار دی  او وی به. 

آن گاه بود، آن گونه که حاجی شيراحمدخان افغانستانی-قندهاری در حضور جنرال مشرف پاکستانی افتخار نموده بود، من در ميان برادران قندهاری  مان افتخار نمودم.

وقتی مشرف
را         نام    مسعود    

با پسوند»تاجیک 
پنجشیری« 

می گیرد، گمان  
می بری که   با مالک 
افغانستان   طرف 

است



اول
سـه روز پيش از شـهادت، قهرمان ملی افغانسـتان در زادگاه اش قريه جنگلک-پنجشـير به مرحوم مارشـال محمد قسـيم 
فهيـم، چنيـن دسـتور می دهـد: فهيم خـان کمـرت را محکـم ببنـد، مـرد واری در ميدان ايسـتاد شـو! من شـهيد می شـوم! 

تمـام بـار غـم جنجـال اين مملکـت باالی شـانه های تـو قـرار می گيرد.
چيـزی از مـال بيت المـال پيـش مـن نيسـت؛ فالنـه چيـز نـزد فالنـی و فالنی اسـت از نزد شـان بگيـر و فالنه چيـز را با 

پـول نقـد نـزد فالنـی و فالنی اسـت؛ از نزد  شـان بگيـر بـه بيت المال تسـليم کن.
فهيـم صاحـب گفـت: مـن اول فکر کردم شـايد آمر صاحـب با من شـوخی کند. هردوی ما دونفر ايسـتاد بوديم جمشـيد 
کمـی از مـا دورتـر بـود وقتی که درسـت بـه چهـره اش متوجه شـدم؛ ديدم اشـک در چشـمان اش ديده می شـود و من با 
صـدای بلنـد گريـان کـردم، گفتـم: خدا نکنـد آمر صاحب پيـش از تو مـن بميرم. آمر صاحب يک تبسـم کرد دسـت اش 
را در شـانه ام گذاشـت و گفـت: مقـدرات الهـی هميـن بوده بازهـم تکرار می کنـم که کمـرت را محکم ببنـدی در همين 
گـپ بود يـم چندنفـر ديگـر آمـد، آمـر صاحب گـپ خـود را قطع کرد و کوشـش کرد کـه خـود را در برابر آن هـا عادی 

جلـوه بدهـد. همين طـور هدايـت دسـتور را فرمانـده مال تاج محمـد هم در خـواب می گيرد. 
فرمانـده مـال تاج محمـد گفـت: مـن فرماندهـی جنـگ جبهۀ سـمت اشـکمش را به عهده داشـتم؛ شـب طالبـان طرف ما 
حملـه کـرده بودنـد شکسـت خوردنـد، سـاعت 11 قبـل از ظهر خواسـتم بـرای چنددقيقه اسـتراحت کنم به اسـتراحت 
رفتـم کـه در خوابـم آمـر صاحب آمـد همرايم قـول داد، وضعيت جبهه را پرسـان کـرد، برايش گـزارش دادم، گفت: مال 
صاحـب مـن شـهيد می شـوم کمـرت را مـرد واری محکم بسـته  کنـی از خـاک و از مردم  تـان دفـاع کنيد! ناگهـان بيدار 
شـدم سـاعت 11و 3٠ دقيقـه شـده عاجـل مسـوول مخابره را گفتـم وضعيـت جبهات چه طور اسـت؟ احـوال گرفتی؟ 

گفت: بلی چنددقيقه پيش از تمام ساحات احوال گرفتم.
 گفتم: آمر صاحب کجاست خوب است.

 گفت: خوب است.
 گفتـم: پيدايـش کـن کـه گـپ بزنم، خـودم رفتـم به وضو گرفتـن؛ ولی قلبـا نارام و تشويشـی بـودم، وضو 
گرفتـم دورکعـت نمـاز خوانـدم کـه قلبـم ارام و تشويشـم گـم شـود.  نشـد، سـاعت 1٢ و٤٠ دقيقـه بود يا 
کم تـر بيشـتر مخابره چـی بسـيار بـه عجلـه آمد گفـت: آمـر صاحب کمـی زخمی شـده من دلم »جرسـس« 
کـرد و  به خـود گفتـم: نـی به خدا شـهيد شـده چرا کـه در خواب بـرم واضح گفت که من شـهيد می شـوم. 

مارشال صاحب فقيد در بين ما نيست خداوند غريق رحمت اش کند با جمله مومن مسلمان 
الحمـداهلل فرمانـده مـال تاج محمد خداوند عمرش را دراز داشـته باشـد زنده هسـت دوسـتانی که نزديک اش 

باشـند می تواننـد داسـتان خوابش را از زبان خودش بشـنوند.

دوم
قهرمان ملی زنده گی بسیار ساده به دور از کبر و ریا داشت

در فتـح دوم فرقـه ٥3 ولسـوالی خواجه غار و گارنيـزون خواجه غـار خـوب به يـادم نيسـت سـال 136۸ بود  
يـا 6۹ آمـر صاحـب به خاطـر کنتـرول عمليات و سـوق و ادارۀ بهتـر که عـادت قهرمان ملی بـود تا خودش 
جنـگ را از نزديـک نظاره کنـد، در تپـۀ مشـرف بـه پـل کوکچـه سـاعت 3 شـب برامـد تـا سـاعت 11روز 
عمليـات ادامـه پيـدا کـرد. چندمحافـظ محـدودی همـراه مـا بـود، آمـر صاحـب هرکـدام را دنبـال وظيفـۀ 
جداگانـه فرسـتاد، تنهـا مـن بـا آمـر صاحب مانـدم. سـاعت 11و3٠دقيقه شـد، چـون گرمی زياد بـود ماهم 

باخـود نـه آبـی داشـتيم و نـه نانـی از 
تپـه پايين شـديم کـه شـايد يک ونيم يا 
دوسـاعت فاصلـه تـا قريه هـای دشـت 
قلعـه می داشـت، چـون منطقـۀ للمـی 
بود، هوا هم بسـيار گرم؛ دسـتمال سـر 
آمـر صاحـب از عـرق تر شـده بـود و 
در جسـت وجو آب شـديم؛ چشـم آمر 
صاحـب بـه يـک تپـه گک خـورد کـه 
تقريبـآ 1٠٠متـر از راه فاصلـه داشـت. 
گفـت: تـو بـرو ببيـن کـه همان جا آب 
نيسـت؟ شـايدهم باشـد رفتم ديدم که 
يخـدان اسـت داخل شـدم ديـدم کمی 
نيسـت،  پـاک  زيـاد  ولـی  اسـت  آب 
ِگل آلـود بود، آمر صاحـب صدا زد آب 
اسـت؟ گفتـم: آب اسـت، ولـی ِخـت 
امـر  نيسـت،  صـاف  درسـت  اسـت، 
صاحـب آمـد و رفـت داخـل يخـدان 
شـد؛ گفـت: او بچـه اين جـا بيـا رفتـم 
کـه قلم خـود را از جيبش بيـرون آورد 
از گوشـه يی کـه آب پـاک بود نوشـيد، 
مـرا گفـت: تـو هـم مثـل من بـا پوش 
قلـم از همـان گوشـه آب بنـوش. بعـد 
للمـی و در  گفـت: در هميـن دشـت  
هميـن گرمـی پيداشـدن همـی آب هم 

نعمـت پـروردگار اسـت جـان بيادر!

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل       y 2325 یک       شنبه        18  سنبله   /   شهر    یو  ر     y    1397   28ذوالحجةالحرام   y 1439  9 سپتمبر      112018 ویژه

ــع  ــر مناف ــارزده و از منظ ــه را کن ــات جاهالن ــر تعصب اگ
ــی  ــورد ارزياب ــور را م ــرح کش ــخصيت های مط ــی، ش مل
ــعود را  ــاه مس ــد احمدش ــدون تردي ــم، ب ــق قراردهي دقي
ــتان  ــه آفرين افغانس ــجاع، حماس ــف، ش ــد خل ــد فرزن باي
ــتقالل و  ــف اس ــود را وق ــی خ ــرا او زنده گ ــت؛ زي دانس
ــود. او  ــتان نم ــی افغانس ــت مل ــی، حاکمي ــت ارض تمامي
ــر پديده هــای  همــواره حافــظ منافــع ملــی کشــور در براب
وارداتــی چــون؛ تروريســم، قرائت هــای متحجرانــه از 

ــود.  ــی ب ــی و وطن فروش ــن، جاسوس دي
ــتعمار و  ــه اس ــرد علي ــای نب ــی صحنه ه ــان واقع او قهرم
ــرورو وحشــت  ــی، تحجــر، ت اشــغال گری، اســتبداد داخل
ــور  ــن کش ــتان اي ــلطه طلبانۀ پاکس ــتراتژی س ــآ اس و نهايت
ــای  ــتعمار بريتاني ــف اس ــد خل ــاع و فرزن ــر، طم حيله گ

ــود.   ــر، ب کبي
ــه ونيم دهه  ــور، س ــی کش ــان مل ــعود، قهرم ــاه مس احمدش
بــا  مبــارزه  را صــرف  گران بهــای خويــش  عمــر  از 

ــود: ــپری نم ــل س ــوم ذي ــدۀ ش چهارپدي
ــت موروثــی:  ــارزه بــا اســتبداد داخلــی وحاکمي 1- مب
مســعود بــا الهــام از ســيدجمال الدين افغانــی مصلــح 
بــزرگ و قهرمــان ضــد اســتبداد داخلــی و اســتعمار 
خارجــی معتقــد بــود کــه، اســتبداد داخلــی عنصــر اصلــی 
توســعه نيافته گی کشــور در ابعــاد مختلــف محســوب 
ــه و  ــی تفرق ــل اصل ــی عام ــتعمار خارج ــود و اس می ش

عقب مانده گــی جهــان اســالم بــوده و هســت. 
استعمارســرخ:  اشــغال  و  تجــاوز  بــا  مبــارزه   -  ٢  
ــاد  ــچ نه ــی را در هي ــون نظام ــه فن ــعود ک ــاه مس احمدش
ــود بلکــه در صحنه هــای  اکادميــک نظامــی فــرا نگرفتــه ب
زحمــات  و  شــوروی  اشــغال گران  برابــر  در  نبــرد 
اســتقالل،  از  دفــاع  در  شــبانه روزی  خســته گی ناپذير 
ــتان  ــات افغانس ــی و نج ــت مل ــی و حاکمي ــت ارض تمامي
از ســلطۀ اشــغال گران بــه چنــان مهارت هــای نظامــی 
ــر  ــوان او را فرات ــه می ت ــدون مبالغ ــه ب ــت ک ــت ياف دس
ــرا حمدشــاه  ــارت و چه گــورا دانســت؛ زي ــون بناپ از ناپلئ
ــوروی،  ــط ش ــتان توس ــغال افغانس ــان اش ــعود، در زم مس
»ده حملــۀ نيروهــای مشــترک شــوروی دوميــن ابرقــدرت 
جهــان و حکومــت حــزب دموکراتيــک خلــق« را در وادی 

ــرد.  ــع ک ــه دف ــير مردان پنجش
رژيــم  نيروهــای  و  شــوروی  اشــغال گر  قــوای 
ــن  ــير اولي ــرف پنجش ــور تص ــان به منظ ــاندۀ ش دست نش
حملــۀ شــان را در حمــل 13٥۹ بــه پنجشــير انجــام دادنــد 
ــالت  ــدند. حم ــه ش ــار مواج ــت خفت ب ــا شکس ــه ب ک
ــوس 13٥۹،  ــنبلۀ 13٥۹، ق ــب در س ــا بالترتي ــدی آن ه بع
ــل 1363،  ــرطان 1361، حم ــور 1361، س ــد 136٠، ث اس
ســنبله 1363، عقــرب 1363 و ســرطان 136٤ به وقــوع 
پيوســت. ايــن حمــالت کــه هربــار بــرای تســخير پنجشــير 
ــه  ــد، ب ــزی ش ــش برنامه ري ــعود و نيروهاي ــودی مس و ناب
اثرتدابيــر خــاص و مبتکرانــۀ احمدشــاه مســعود بــه 
ــای  ــت نيروه ــه تقوي ــآ ب ــده و نهايت ــه ش ــت مواج شکس
تحــت امــرش بــه نيــروی برتــر داخلــی و کســب شــهرت 
او در ســطح بين المللــی انجاميــد. در حمله هــای متذکــره، 
ــزاران  ــان ه ــی ش ــال داخل ــوروی و ُعم ــغال گران ش اش
نيــروی تــا دنــدان مســلح شــان را کــه به منظــور شکســت 
مســعود و نيروهــای تحــت امــرش بســيج نمــوده بودنــد، 
تــار و مــار شــده و هيــچ گاه موفــق بــه تصــرف پنجشــير 

ــدند.  نش
احمدشــاه  ابتــکار  و  اســتعداد  شــگفتی های  از  يکــی 

مســعود در دوران جهــاد تخليــه وادی پنجشــير از مــردم و 
ــل از هجــوم  ــای او درحمــل 1363 قب عقب نشــينی نيروه
هفتــم قــوای شــوروی از ايــن وادی بــود. تــرک داوطلبانــۀ 
ــت  ــوذ و محبوبي ــزان نف ــان مي ــه و زادگاه ش ــردم از خان م
ــاه  ــت. احمدش ــش گذاش ــه نماي ــردم ب ــزد م ــعود را ن مس
مســعود بــا ايــن تدبيــر، هــم مــردم را از ضربــات و تلفــات 
ســنگين و مهلــک و هــم نيروهــای خــود را از ســرکوبی 
و نابــودی يــورش هفتــم قــوای شــوروی بــه پنجشــير کــه 
ــود،  ــده ب ــزی ش ــکو طرح ري ــارت در مس ــت و مه ــا دق ب
نجــات داد. حملــۀ هفتــم شــوروی ها درحمــل 1363 
از بزرگ تريــن حمــالت قــوای شــوروی در پنجشــير 
و هم چنــان از بزرگ تريــن حمــالت آن هــا در طــول 

ــود.  ــه يکــی از مناطــق کشــور ب اشــغال افغانســتان ب
فرصــت  آخريــن  تــا  حملــه  از  قبــل  عقب نشــينی 
ارتــش  کــه  بــود  گرديــده  برنامه ريــزی  به گونه يــی 
ســرخ  و کــی جــی بــی هــم نتوانســتند از آن آگاه شــوند. 
در نتيجــه آن يــورش هــزاران نيــروی ارتــش ســرخ 
ــه  ــل ب ــان در کاب ــت ش ــورد حماي ــت م ــوای حکوم و ق
ــای  ــد هواپيم ــا فرون ــاران ده ه ــد از بمب ــير بع وادی پنجش
اســتراتژيکTU 16  از مراکــز نظامــی شــوروی در آســيای 

ميانــه، به هــدر رفــت. 
ــرور و وحشــت: تروريســم کــه  ــا تحجــر، ت ــارزه ب 3- مب
امــروزه بعــد از ســالح های اتمــی بزرگ تريــن عامــل 
ــورهای  ــژه کش ــی به وي ــن الملل ــت بي ــه امني ــد علي تهدي
محســوب  افغانســتان  بــرای  به خصــوص  و  اســالمی 
می شــود. احمدشــاه مســعود اوليــن فــردی بــود کــه خطــر 
ــه 11  ــس حادث ــفر پاري ــرد و در س ــم را درک ک تروريس
ســپتمبر ٢٠٠1 را بــه نوعــی پيش بينــی و بــه دولت مــردان 

ــود.  ــوش زد نم ــم را گ ــکا خطرتروريس ــت امري وق
ــازماندهی  ــت و س ــل تربي ــز ثق ــتان را مرک ــعود پاکس مس
ســعی  همــواره  و  می دانســت  بين المللــی  تروريســم 
ــش  ــه هم وطنان ــی پاکســتان را ب ــت اصل می کــرد اوال ماهي
معرفــی نمــوده و خطــر ايــن کشــور تروريســت پرور 
را به همــه گان گــوش زد نمايــد. ثانيــا خطــر تحجــر، 
ــرور  ــر، ت ــه تحج ــن و اين ک ــه از دي ــای متحجران قرائت ه
ــور  ــه منظ ــتان ب ــت پخت آی اس ای پاکس ــار دس و انتح
ــوش زد  ــه گان گ ــه هم ــد را ب ــتان می باش ــف افغانس تضعي

می نمــود.  
ــد  ــای ض ــی ه ــلطه طلب ــتان و س ــا پاکس ــارزه ب ٤ – مب
اســالمی و ضــد انســانی آن: قهرمــان ملــی کشــور پيرامــون 
ــات  ــر اقدام ــالوه ب ــتان ع ــلطه گری پاکس ــه  س ــارزه ب مب
عملــی عليــه پاکســتان حيلــه گــر، مــکار و متجــاوز معتقــد 

بــود: 
1- اســتثمارگر شــنيده بوديــم، اســتعمارگر ديــده بوديــم، 

ولــی ماننــد پاکســتان نــه!
ــتان  ــم، در افغانس ــدازۀ کاله/ پکول ــه ان ــر ب ــی اگ ٢- حت
جــای داشــته باشــم، بازهــم تــا آخــر ايســتاده شــده و بــا 

ــد. ــم جنگي ــتان ها خواه ــان و پاکس طالب
3-  اگــر قــرار بــود تســليم زور شــوم، تســليم شــوروی ها 

ــدم.  می ش
٤- بــه تاکيــد می گويــم، تــا پاکســتان در اســتراتيژی 
ــور  ــا آن کش ــتان ب ــکل افغانس ــاورد، مش ــر ني ــود تغيي خ

ــد. ــد ش ــل نخواه ح
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احمد شاه مسعود 
 با یارانش همیشه صمیمي بود

صــادق،  خليــق،  حرمت گــذار،  مــودب، 
بــا  نه تنهــا  بــود.  متواضــع  و  يک رنــگ 
دوســتانش کــه حتــي بــا دشــمنانش برخــورد 
ــف  ــچ مخال ــام هي ــت و ن ــز داش احترام برانگي
توهيــن  و  تحقيــر  بــا  را  دشــمن اش  و 

 . فــت نمي گر
بــا دوســتان و يارانــش هميشــه صميمــي بود و 
در برابــر شــان بــا ريــا و دوگانه گــي برخــورد 
ــا  نمي کــرد. حرمت گــذاري و هــم کاري را حت
در شــرايط ســخت و تلــخ فرامــوش نمي کــرد؛ 
چيــزي را کــه مدعيــان جانشــين و پيــروي از 
روش و رفتــار او در ســفرۀ قدرت و سياســت، 

به يــاد نياوردنــد و فرامــوش کردنــد. 
دو خاطــرۀ شــخصي از او را در ايــن مــوارد بــا 

خواننــده گان شــريک مي ســازم:
»در اواخــر بهــار 1373برايــش گفتــم کــه 
پــدرم مريــض اســت و مي خواهــم بــراي 
ممکــن  آيــا  شــود.  آورده  کابــل  تــداوي 
و  بــه  شــمال  هليکوپترهايی کــه  اســت 
از  را  او  مي رونــد،  گاهــي خوســت وفِرنگ 
بــه  بالفاصلــه  بياورنــد؟  خوســت و فِرنگ 
داوودخــان )شــهيد جنــرال داوود( هدايــت داد 
کــه ايــن کار را انجــام دهــد. داوودخــان کــه 
ايــن دســتور را عملــي کــرد، برايــم گفــت کــه 
ــال  ــيد؛ انتق ــن پرس ــار از م ــر صاحــب دوب آم

ــام دادي؟ ــي را انج ــدر فالن پ
ــه  ــود ک ــزان 137٤ ب ــه/ خ ــک روز جمع در ي
خانــۀ يکــی از دوســتان بــه جبل الســراج 
رفتــم. آمــر صاحــب روزهــاي جمعــه را 
در خانــه اش کــه در جبل الســراج بــود بــا 
کســي مالقــات نمي کــرد. نمــاز جمعــه را 
در مســجدي خوانــدم کــه آمــر صاحــب نيــز 
آن جــا بــه اداي  نمــاز آمــده بــود. بعــد از نمــاز 
در بيــرون مســجد اتفاقــآ با ايشــان ســرخوردم 
ــه  ــب خان ــر صاح ــردم. آم ــي ک و احوال پرس
رفتنــد و مــن هــم ســاعتي بعــد از خانــۀ 

ــتم.  ــاز گش ــل ب ــه کاب ــدم ب ــان برآم ميزب
ــه  ــن ب ــه م ــود ک ــرده ب ــر صاحــب فکــر ک آم
جبل الســراج ديدنــش آمــدم و کاري بــا او 
ــه محافظــان  داشــتم. يکــی دو ســاعت بعــد ب
ــراج  ــود در جبل الس ــر خ ــووالن دفت ــا مس و ي
هدايــت مي دهــد کــه مــرا پيــدا کننــد. ســپس 
ــر  ــل ب ــن کاب ــه م ــد ک ــش مي گوين ــه براي ک
گشــته ام، عصــر همــان روز کــه بــه کابــل 
ــق  ــل از طري ــيده به کاب ــوز نارس ــد، هن مي آي
ــر اکبرخــان  ــر وزي ــه مســووالن دفت ــره ب مخاب
هدايــت مي دهــد کــه مــن را پيــدا کننــد و بــه 
دفتــر بياورنــد تــا ببينــد. يعنــي آمــر صاحب در 
بازگشــت بــه کابــل ديــدن مــرا اوليــن برنامــۀ 
کارش گرفتــه بــود. ســپس بــه دوســتاني 
کــه ســراغ مــن را گرفتنــد گفتــم کــه در 
ــودم و  ــان ب ــتي مهم ــۀ دوس ــراج خان جبل الس
بــراي مالقــات و کار نــزد آمــر صاحــب نرفتــه 

ــودم. ب

در زمــان جهــاد مــردم افغانســتان بــا جماهيــر شــوروی 
ــت  ــرداری در والي ــروژۀ عکس ب ــک پ ــرای ي ــابق، ب س
ــان  ــودم، در جري ــر صاحــب شــهيد ب ــزد آم پنجشــير ن
ديــد واديــد و عکس بــرداری چنــد روزه، يــک روز 
ــان در  ــه قصــد بمباردم ــای روســی ب ــان هواپيماه ناگه
فضــای پنجشــير پيــدا شــدند، همــه از رود خانه يــی کــه 
ــا از  ــد ت ــود به طــرف کــوه فــرار کردن در نزديــک مــا ب
ــای  ــه دوربين ه ــن ک ــد. م ــان بمانن ــا پنه ــد هواپيماه دي
خــود را بــاالی ســر خــود گرفتــه می خواســتم از 
ــدم،  ــه جامان ــان رودخان ــم، در مي ــور کن ــه عب رودخان
ــرده  ــور ک ــه عب ــه از رودخان ــهيد ک ــب ش ــر صاح آم
بــود، دوبــاره برگشــت مــرا همــرای خــود بــه آن طــرف 
ــم شــديم. در آن لحظــه از  ــی قاي ــرد و جاي ــه ب رودخان
ــتان  ــی افغانس ــه وقت ــردم ک ــش را ک ــن پرس ــان اي ايش
ــه  ــس از آزادی چ ــد، پ ــوروی ها آزاد ش ــت ش از دس
خواهــد شــد؟ بــرای چندلحظــه بــه فکــر فــرود رفــت 
و ايــن تصويــر در آن لحظــه از ايشــان گرفتــم کــه تمــام 

ــود.  ــده می ش ــره دي ــن چه ــخ در اي پاس

صدیق اهلل توحيدی 

هفتــۀ شــهيد و ســاالر شــهيدان )احمدشــاه مســعود( نزديــک 
اســت. مــا بــار ديگــر خاطــرات آن زنده يــاد را مــرور 
در  تکرارناشــدنی  مــردی  مســعود  احمدشــاه  می کنيــم. 
عرصــۀ سياســت و جنــگ اســت. بــاری يکــی از نويســنده گان 
غربــی در مــوردش گفتــه بــود کــه مســعود می جنگيــد؛ امــا 
ــته  ــۀ گذش ــالف در چهارده ــت. برخ ــرت نداش ــی نف از کس
مــا رهبــران چــپ و راســت زيــادی داشــتيم کــه اصــل اول 
ــن  ــی داد. م ــرت تشــکيل م ــی  شــان را پخــش نف کار مبارزات
خــوب به يــاد دارم کــه اســيران وقتــی در جبهــه مقاومــت بــه 
اســارت می رفتنــد حــد اقــل از ايــن خاطرجمــع بودنــد کــه 
ديگــر کشــته نمی شــوند، درحالــی رقبــای مســعود حريــص 
بــه قتــل انســان ها و مســلمانان بودنــد و همــه می داننــد چــه  
کســانی مســلمان ها را در پشــاور بــه نام هــای گوناگــون 

می کشــتند.
و  بنيادگــرا  و  افراطــی  مســلمان  را  مســعود  بســياری ها 
برخی هــا هــم اورا ســيکوالر و حتــا الديــن می پندارنــد. 
شــماری هــم او را در الک قومــی می پيچنــد و فکــر می کننــد 
کــه بــرای قــوم تاجيــک داعيــه دار بــود. در مــورد اول اردوگاه 
ــورد دوم  ــرد. در م ــغ می ک ــعود را تبلي ــت مس ــپ افراطي چ
اکثــرآ بخشــی از بنيادگراهــای افراطــی کــه دشــمنی احمقانــه 
ــد. در  ــد و می کنن ــوان می کردن ــتند، آن را عن ــعود داش ــا مس ب
ــت  ــه مصيب ــت ورزانی اند ک ــا از سياس ــوم برخی ه ــورد س م
ــعود را  ــت مس ــگ و مقاوم ــد و جن ــئونيزم را درک می کنن ش
بيشــتر برمبنــای تمايــالت قومــی و جلوگيــری از ســتم ملــی 
ــک  ــعود ي ــم مس ــن می دان ــه م ــا آن چ ــد، ام ــم داد می کنن قل
مســلمان معتــدل بــود کــه در شــهر کابــل بــزرگ شــده بــود 
ــالم را  ــت او اس ــا نداش ــل برخی ه ــتايی مث ــت روس و افراطي
ديــن برتــر می دانســت، چــون نخســت برضــد الدينــی قيــام 

کــرده بــود .
ــود کــه به قــول خــودش می خواســت هــم  مســعود مــردی ب
مســلمان باشــد و هــم بــا مــردم دنيــا در ســازگاری زنده گــی 
کنــد بــدون اين کــه بــا همــه اعــالم جنــگ نمايــد، او آزادی 
ــل  ــات را راهِ ح ــود. او انتخاب ــه ب ــر را پذيرفت ــده و فک عقي
مســاله می دانســت و معتقــد بــود کــه نظام هــای انتخابــی بــه 

ــت. ــر اس ــتبدادی و توتاليت ــای اس ــر از نظام ه ــب قوی ت مرات
ــای  ــی برمبن ــر نظام ــت، اگ ــن نداش ــر اي ــرار ب ــعود اص مس
شــورای اهــل حــل وعقــد به وجــود نيامــده باشــد، اســالمی 
نيســت. او اســالم را بســتر وســيع می دانســت کــه نظام هــای 

ــد. ــزرگ آن گنجاني ــرف ب ــوان در ظ ــف را می ت مختل
ــيکوالر  ــه او را س ــا ک ــا و بنيادگراه ــی از افراطی ه ــا برخ ام
ــر از  ــه غي ــد ک ــانی بودن ــا کس ــد، آن ه ــن می خواندن والدي
خــود، ديگــران را مســلمان نمی دانســتند و خــود را مســتحق 
ــی  ــرده و حــس خودبزرگ بين ــم داد ک ــر کشــور قل رياســت ب
آن هــا به حــدی بــود کــه بــا وجودی کــه مســعود را از 
ــا  ــی و حت ــه الدين ــم ب ــناختند او را مته ــل می ش ــال ها قب س
ــياه  ــا را روس ــد آن ه ــاءاهلل خداون ــه انش ــد ک ــاد می کردن الح
ــد  ــا در مــورد ســوم باي کــرده و روســياه تر خواهــد کــرد، ام
عــرض کنــم کــه مســعود يــک نظــام انتخابــی می خواســت، 
ــود و  ــی ب ــت اجتماع ــايۀ عدال ــی در س ــرف دار وحدت مل ط
ــرار داشــت. آن هايی کــه او  ــۀ کشــور ق هميشــه برضــد تجزي
ــی  ــس برتری جوي ــد و ح ــی می کنن ــه تجزيه طلب ــم ب را مته
ــتاد  ــور اس ــه حض ــد ک ــد بدانن ــرده، باي ــار ک ــا را بيم آن ه
ــوام  ــر شــهيد، برخــی از ســران اق ــياف، حاجــی عبدالقدي س
ــورزی، فرماندهــان مــال نقيــب اهلل  قندهــاری ماننــد عــارف ن
ــتاد  ــوی، اس ــم براه ــاری، کري ــاق قنده ــدزاده و عبدالخ آخن
عظيــم، حاجــی اســداهلل خالــد )رييــس ســابق امنيــت 
ملــی( فرمانــده عبداهلل جــان واحــدی، عبــداهلل لغمانــی، 
حضرت علــی، مولــوی عبدالرحمــن از نورســتان، اســتاد 
محقــق، اســتاد کريــم خليلــی، آيــت اهلل عرفانــی، سيدحســين 
انــوری، مصطفــی کاظمــی و ده هــا فرمانــدۀ ديگــر ازغــور تــا 
ــا  ــروان ت ــرات و پ ــاب و ه ــا فاري ــان ت ــار و از بدخش قنده
ــن  ــت به همي ــۀ مقاوم ــان در جبه ــا بامي ــان ت ــا، از لغم کنره
دليــل گــرد هــم آمــده بودنــد کــه توطيــه تجزيــۀ افغانســتان 
ــی  ــت، خنث ــرار داش ــور ق ــمنان کش ــتور کار دش ــه در دس ک
ــا فاميل هــا و  گــردد. شــايان ذکــر اســت کــه ايــن بــزرگان ب
افــراد شــان در ســاحۀ پنجشــير، پــروان و کاپيســا، بدخشــان و 

ــد. ــده می رزميدن ــب والقاع ــر طال ــار در براب تخ
ــت آزادی در  ــاری آن ســرو بلندقام ــردی و عي حــس جوان م
حــدی بــود کــه در شــرايط نهايــت دشــوار خانــواده، زنــان و 
ــادری رهبــر اســماعيليه افغانســتان را  کــودکان ســيدمنصور ن
بــا فرســتادن چرخبــال در ميــان جبهــۀ طالبــان از اســارت و 
ــان  ــی را ازبامي ــان اســتاد خليل کشته شــدن نجــات داد. هم چن
ــان و  ــود به دســت طالب ــک ب ــه نزدي ــرون کشــيد ک ــی بي زمان
ــی اســير گــردد. ده هــا مــورد ديگــر وجــود  عرب هــای وهاب

دارد کــه تنهــا بــه جبهــه و افــراد خــود فکــر نمی کــرد، بــل 
دغدغــۀ همــه گان را داشــت کــه بايــد از آن يادهانــی گــردد.
اوعدالــت را بــرای همــه اقــوام و همــه مــردم کشــور 
می خواســت. نــه بــرای خــود و هم تبــاران خــود، لــذا 
ــوم  ــری ق ــه او برت ــم بســيار موجــه نيســت ک ــام ه ــن اته اي
ــه  ــرای هم ــت را ب ــاه و عدال ــت، او رف ــش را می خواس خوي
مــردم افغانســتان طلــب گار بــود. او مــرد آزادی خواهــی بــود 
ــون  ــه در پلی گ ــه اين ک ــرد ن ــو می ک ــمنان اش را عف ــه دش ک
پلچرخــی و يــا در »غنــد ورســک« زيــر خــاک مدفــون کنــد.
او مــردی متواضــع بــود کــه در کنــار مــردم عادی می نشســت 
و خــود را برتــر از ديگــران نمی دانســت. مســلمان بــا تقوايــی 
ــد؛  ــی نبين ــدش را کس ــاز تهج ــرد، نم ــعی می ک ــه س ــود ک ب
ــه  ــب هم ــای ش ــه نيمه ه ــود ک ــر نب ــای ديگ ــل برخی ه مث
ــه  ــد ک ــد و نشــان ده ــدار کن ــاز تهجــد بي ــه نم ــه زور ب را ب
ــه  ــه ديگــران ب ــا تقوايــی اســت کــه نســبت ب ــر ب خــود رهب

ــزام دارد. ــن الت دي
ــتارۀ  ــه آن س ــل را ب ــات کاب ــه جناي ــران ک ــی از بی خب برخ
ــی او را  ــا بزرگ ــه دني ــور ک ــر کش ــخ معاص ــان تاري درخش
ــند،  ــته باش ــاف داش ــد انص ــد باي ــبت می دهن ــه، نس پذيرفت
ــه هــم معامله گــر،  ــه مفســد و ن ــود ن ــه زرانــدوز ب مســعود ن
ــته گی  ــه وابس ــم ب ــه او را مته ــتان ک ــزدوران پاکس ــًا م اتفاق
جبهــۀ  در  پاکســتانی  ها  کــه  بــود  درحالــی  می کردنــد 
خودشــان علنــی حکــم می راندنــد. اگــر چنــان می بــود 
ــاب  ــد از حس ــعود باي ــک مس ــال و مل ــرمايه و م ــروز س ام
ــد  ــد، خــود مقصران ــه زراندوختن ــای ک ــرون می شــد. آن ه بي
ــای  ــدای عقده ه ــده را ف ــد عقي ــتان نباي ــعود. دوس ــه مس ن
خويــش ســازند. حکــم مومــن به مــا ايــن اســت کــه وقتــی 

ــد. ــم کني ــت حک ــه عدال ــد ب ــم می کني حک
او عاشــق آزادی بــود، او مســلمان معتقــد بــود، او خــار 
چشــم القاعــده بــود، چــون او را نســبت بــه امريــکا بــزرگ 
می دانســت کــه اول او را حــذف کــرد. او خــواب از چشــم 
جنــراالن خودخــواه اســالم آباد ربــوده بــود. آيــا شــرم 
ــی  ــی پاکســتانی ها در روز شــهادت اش ميتاي ــه وقت نيســت ک
ــا  ــا آن ه ــراه ب ــا هم ــی از افغان ه ــد، عده ي ــع می کردن توزي
ــوش  ــگ را خام ــهادت او جن ــا ش ــد. آي ــحالی می کردن خوش
ــاال  ــد، ح ــر او می جنگيدن ــه در براب ــان آن هايی ک ــرد، هم ک
ــد. پــس  ــر کــرزی می جنگيدن ــاًل در براب ــی و قب ــر غن در براب

ــت. ــت اس ــت او ثاب حقاني
بیدلازشبپرهکیفیتخورشیدمپرس

حقنهاننیستولیخیرهنگاهانکوراند

مسعود از برجسته های تصویر انسانیت است

مسعود بدون نفرت می جنگید

رضا دقتی

محمد اكرام اندیشمند

ترتيب كننده: ناجيه نوری
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در جمهــوری تاجيکســتان مــردم از جهــات 
مــا  ملــی  قهرمــان  مــورد  در  مختلــف 

دارنــد. حرف هايــی 
هنــگام  کــه  کشــور  ايــن  بزرگ ســاالن 
تجــاوز قــوای شــوروی بــه افغانســتان 
و  ايســتاده گی  از  مــدام  بودنــد،  جــوان 
مقاومــت مــردم افغانســتان شــنيده بودنــد و 
درايــن ميــان نــام شــهيد احمدشــاه مســعود 
ــد و  ــان می دانن ــۀ  ش ــير را هم و درۀ پنجش
حکايت هــای شــيرين از جنگ هــای وی 
در برابــر اشــغال گران دارنــد کــه حتــا 
بعضــی از شــهروندان تاجيکســتانی کــه 
ــوروی  ــوای ش ــا ق ــاور و... ب ــث مش به حي
بودنــد،  فرســتاده شــده  افغانســتان  بــه 
ــری  ــس س ــه در مجال ــور مخفيان ــز به ط ني
اقارب شــان  و  دوســتان  بــه  آن وقــت 
ــعود  ــاه مس ــهيد احمدش ــتان هايی از ش داس
و قهرمانی هــای او يــادآوری می نمودنــد. 

می تــوان گفــت کــه در آن ايــام )اتحــاد 
جماهيــر شــوروی( کــه قــوای نظامــی  شــان 
در افغانســتان می جنگيــد، شــهيد احمدشــاه 
مســعود يــک قهرمــان زنــده در اذهــان 
ملــت تاجيکســتان جايــگاه پيــدا کــرده بــود 
و عالقه منــدان آزادی و آزاده گــی منتظــر 

ــد. ــارز بودن ــن مب ــروزی اي پي
ــوروی و  ــاد ش ــدن اتح ــس از متالشی ش پ
ــيای  ــای آس ــتقالل جمهوريت ه ــب اس کس
ميانــه شــرايط بــرای شــناخت از افغانســتان 
در ميــان شــهروندان تاجيکســتان بيشــتر 
شــد و اقشــار مختلــف جامعــه تاجيکســتان 
بيشــتر بــا بــزرگان کشــور مــا شــناخت پيــدا 

ــد. کردن
پــس از جنــگ چندين ســاله در تاجيکســتان 
و تالش هــای شــهيد احمدشــاه مســعود در 
ــدن  ــتان و عملی ش ــح تاجيکس ــتای صل راس
ــتان،  ــوری تاجيکس ــح در جمه ــۀ صل برنام
محبوبيــت شــهيد احمدشــاه مســعود در 
ميــان ايــن ملــت بيشــتر شــد و در روزهــای 
ســخت و دشــوار مقاومــت کــه بيشــتر 

واليــات کشــور مــا در دســت طالبــان 
قــرار داشــت و ســنگرهای مقاومــت در 
ــود،  ــت محــدود محصــور شــده ب چندوالي
بــا همــه  تاجيکســتان  دولــت و ملــت 
ــق  ــۀ برح ــتند از داعي ــه داش ــکالتی ک مش
ــردم و  ــار م ــان در کن ــه طالب ــت علي مقاوم
دولــت مــا قــرار داشــتند و ســفرهای متعــدد 
ــه  شــهيد احمدشــاه مســعود در آن دوران ب
ــود  ــاخته ب ــوری س ــا را ط ــتان فض تاجيکس
کــه افــراد از طــرز تفکرهــای مختلــف 
ــوان  ــهيد را به عن ــب ش ــر صاح ــد آم بتوانن
يــک انســان مبــارز و عدالت خــواه بپســندند 

ــد. ــرار دهن ــان ق ــوی خودش و او را الگ
البتــه پيوندهــای فرهنگــی نيــز در ايــن 
محبوبيــت ســهم داشــته، ولــی عنصــر اصلی 
ــان ملــت تاجيکســتان  محبوبيــت وی در مي
همــان جهــاد عليــه اشــغال و مقاومــت 
ــای  ــت در کاره ــم و صداق ــه تروريس علي

نيــک و خداپســندانۀ او بــود کــه تخــم 
محبوبيــت اش را در قلــب مردمــان بيــرون از 
مرزهــای کشــور مــا کشــت کــرد که پــس از 
شــهادت شــان جوانــه زده و حــاال به عنــوان 
ــه  ــان منطق ــانه يی عدالت خواه ــان افس قهرم
ــرای  ــا ب ــوند. ام ــوب می ش ــان محس و جه
باورهــای  و  کارنامه هــا  بيشــتر  معرفــی 
شــهيد احمدشــاه مســعود در جمهــوری 
ــيای  ــورهای آس ــاير کش ــتان و س تاجيکس
ــهيد کار نشــده و  ــاد ش ــب بني ــه از جان ميان
ــف  ــای مختل ــاد در بخش ه ــد آن بني می باي
ــزرگ تاجيکســتان  فرهنگــی در شــهرهای ب

ــد.  ــت نماي فعالي
دولــت  کــه  می دانــم  يــادآوری  قابــل 
بنيــاد  فعاليت هــای  بــرای  تاجيکســتان 
ــل  ــال قب ــعود چندس ــاه مس ــهيد احمدش ش
ــاد  ــرف بني ــی از ط ــت داده، ول ــواز فعالي ج
کار  تاحــاال  مســعود  احمدشــاه  شــهيد 

عملــی آن آغــاز نگرديــده اســت.

نمی دانــم چــرا در ايــن اواخــر مزدبگيــران چنــد رهبــر و روی 
ــعود  ــر مس ــا تصوي ــود را ب ــران خ ــر رهب ــی تصوي ــه هدف چ

يک جــا نشــر می کننــد؟
ــعود  ــه مس ــن ب ــعود و توهي ــردن مس ــان بدنام ک ــدف ش ــا ه آي
ــران  ــوان رهب ــک و نات ــخصيت کوچ ــد ش ــا می خواهن ــت ي اس
ــر  ــد و درگي ــا کنن ــتر و اخف ــعود س ــر مس ــا تصوي ــود را ب خ
بحــران هويت انــد و از ســوی ديگــر چنــان وانمــود کننــد کــه 
ــا  ــعود و گوي ــار مس ــعود، ي ــنگر مس ــان هم س ــران ش ــن رهب اي
مســعود ديگــری و يــا مســعود ثانی انــد. امــا روی ديگــر 
ــدان و  ــه وج ــی ک ــت. مردم ــعود اس ــازی مس ــکۀ کوچک س س
حافظــۀ تاريخــی دارنــد می داننــد کــه ايــن رهبرنماهــا فرزنــدان 
ــه امنيــت  زمان انــد و در پــی شــهرت و ثــروت و پــای  شــان ب
ــی  ــام زنده گ ــا در تم ــوان پنبه يی ه ــن پهل ــت. اي ــد اس ــی بن مل
نــه تقــوای اخالقــی مســعود را داشــته اند و نــه تقــوای سياســی 
ــای چيريکــی  ــوان جنگ ه ــوغ جنگــی و ت ــم نب ــه ه وی را و ن
ــرای آزادی  ــه ب ــانی وی را ک ــاس انس ــه احس ــعود را و ن مس
مــردم اش جــان ســپرد و مــرگ غوغا برانگيــزش سياســت 
ــی  ــه زنده گ ــد، يگان ــه آم ــعود يگان ــر داد. مس ــان را تغيي جه

ــه شــهيد  ــرورش يگان ــا در آن روز ت کــرد و فــرد گذشــت؛ حت
ــار و  ــچ ي ــا وی کشــته نشــد و هي ــچ هم ســنگرش ب شــد و هي
ــد و  ــری نکردن ــرور وی را پی گي ــدۀ ت ــعود پرون ــنگر مس هم س
بــه دادگاه جهانــی الهــه )هــاگ( نســپردند و شــکايت نکردنــد.
ــه هايی  ــه گوش ــتند ک ــی داش ــنده گانی گرام مســعود را آن نويس
از زنده گــی چندبُعــدی وی را نگاشــتند و بــرای نســل های 
ــن  ــکای التي ــا و امري ــا نويســنده گان اروپ ــتند. حت ــده گذاش آين
ايــن همــه کتــاب در مــورد مســعود نوشــتند، امــا يــاران زبونــش 
چــه کردنــد؟ تنهــا نــام، کاله و دســتمال گــردن و تصويــرش را 

ســمبول تجارتــی خــود ســاختند.
ــران شــما و مســعود هفت کــوه  ــان رهب ــران مي پــس ای مزدبگي

ســياه فاصلــه و تفــاوت از زميــن تــا آســمان اســت.
ــا مســعود بــزرگ پيونــد می زننــد  کســانی که عکــس خــود را ب
ــرده اســت  ــرو ب در اصــل آن هــا را بحــران هويــت در خــود ف
ــل  ــن دلي ــه اي ــد، ب ــردم ندارن ــزد م و عــزت و شــرفی ديگــر ن
می خواهنــد نشــان دهنــد کــه مــا پيــرو مســعود هســتيم و يــاور 
شــما و دوم آن هــا دانســته يــا ندانســته بــا ايــن کارشــان چهــرۀ 

ــد. ــرای مــردم ترســيم می کنن ــد و زشــت از مســعود ب ب

ــدگار در  ــرۀ مان ــک چه ــه ي ــه ب ــعود چه گون ــه مس اين ک
ــم  ــن اس ــه گرفت ــا ب ــورد، و دني ــم خ ــريت رق ــخ بش تاري
ــاد  ــی از ابع ــل فراوان ــل و عوام ــد؛ عل ــار می کن وی افتخ
ــا  ــودی ظرفيت ه ــه کمب ــر ب ــا نظ ــی م ــون دارد، ول گوناگ
مــورد  را  وی  تقــوای  و  ايمــان داری  بعــدی  تنهــا 
کنــکاش قــرار می دهيــم و ايــن بزرگتريــن ويژه گــی 
ــده و  ــوب ش ــن محس ــت و متدي ــخصيت های خداپرس ش
ســبب جاودانه گــی مــردان خــدا در دنيــا می شــود؛ چــون 
ــان را از  ــه ايش ــود ک ــتی وی ب ــان و خداپرس ــن ايم همي
ــی   ــادی و مصلحت ــت م ــات پس ــا و تعلق ــام گرايش ه تم
ــيد  ــاالی بخش ــد و ب ــخصيت بلن ــه او ش ــی داده و ب رهاي
کــه در فضــای آگنــده از معنويــت و عشــق، تجــرد خــود 
ــی  ــه جهان ــر وغيروابســته ب ــک موجــود برت ــوان ي را به عن
ــر  ــه در براب ــن زاوي ــرد و از همي ــظ ک ناشايســته گی ها حف
و  ســنجده  موضع گيری هــای  وحــوادث،  واقعيعت هــا 

ــود. ــدس اســالم نم ــن مق ــای دي ــر مبن ــوازن ب مت
ــه داشــت، تحــت  ــی ک ــا ايمــان واقعی ي شــهيد مســعود ب
تاثيــر هيــچ نيــروی پســت گرايانه و مصلحت انديشــانه 
ــرد. از همين جاســت  ــذل اش داوری نک ــای مبت ــه آن معن ب
ــار،  ــته گی در گفت ــدم وابس ــفافيت وع ــت، ش ــه صراح ک
ــت  ــه صف ــه ب ــود هميش ــی خ ــرد و زنده گ ــار، عمل ک رفت
ــه  ــت گفت ــه صراح ــس ب ــد. پ ــی مان ــتين باق ــن راس موم
ــه  ــود ک ــی وی ب ــان واقع ــن ايم ــا همي ــه تنه ــم ک می تواني
ــوۀ قاهــره خــود تمــام پيوندهــای انحرافــی انســانی  ــا ق ب
را چــه در حــوزۀ گرايشــات مــادی وچــه در ناحيــۀ 
ــانی وی  ــت انس ــرد، و عظم ــن ب ــوی از بي ــات معن گرايش
ــرز از  ــا عالمــی بی م ــد ب ــه در پيون ــرد ک ــاال ب ــدر ب را آن ق
حــد هــر مــرز گذرانيــد، و درفراخنايــی بــه وســعت » حــق 
و باطــل « انديشــيد، آن جــا کــه جغرافيــای کشــور انســان 

ــدی شــد و حــوزۀ وابســته گی  ــای خــود او مرزبن ــه پهن ب
آدميــت وی را بــه جبهــۀ دوســت و دشــمن حــق و باطــل 
ــا وی  ــه، قضاوت ه ــن هم ــاخت، روی اي ــخص س را مش
ــای  ــه معن ــن ب ــن و متدي ــرد موم ــزرگ م ــک ب ــوان ي به عن
ــوع  ــه دور از هرن ــش و ب ــال بی آالي ــه ح ــی در هم واقع
مصلحت بينی هــای پــوچ و بی مــورد باقــی مانــده و در 
ــا  ــده، در دني ــق و ارزن ــی عمي ــان و واقعيت گراي ــو ايم پرت

ــد. ــد گردي جاوي

شهید احمدشاه مسعود و تاجیکستان

مسعود یگانه آمد، یگانه زنده گی کرد و یگانه رفت

مسعود چهرۀ ماندگار تاریخ

فهيم كوهدامنی 

ثریا بهاء

محمد اكرام فكور
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ســاعت شــش شــام بــود هليکوپتــر حامــل نماينــده گان 
ــب  ــرال فلي ــه سرپرســتی جن ــی ب ــس پارلمــان اروپاي ري
ــتوف  ــد، کرس ــرود آم ــک ف ــدان جنگل ــان در مي موري
ــتان  ــن  مس ــوی و مهراب الدي ــاز فرانس ــی مستندس دپانفل
ــد. ــا بودن ــا آن ه ــز ب ــس ني ــم پاري ســفير افغانســتان مقي

محمــد يونــس قانونــی از آن هــا پذيرايــی کــرد و 
تشــريف آوری شــان را بــه افغانســتان خيرمقــدم گفــت، 
ــاده  ــل آم ــه برای شــان از قب ــی ک ــا محل ــا را ت ــد آن ه بع
ــای  ــاعتی را در فض ــرد، س ــی ک ــد، همراه ــاخته بودن س
بــاز بــاالی بــام نشســتند و چــای صــرف کردنــد، جنــرال 
و همراهــان اش از آب و هــوای پنجشــير تعريــف کردنــد، 
بعــد بــه داخــل صالــون رفتنــد. آن جــا قانونــی صاحــب 
سياســی،  وضــع  از  برای شــان  کوتاهــی  معلومــات 
ــا  ــه کشــور م ــتانی ها ب ــکار پاکس ــۀ آش ــی و مداخل نظام
ارايــه کــرد و گفــت: اگــر بــاالی پاکســتان کــه گرداننــدۀ 
اصلــی بحــران در افغانســتان اســت، فشــار سياســی الزم 
ــه  ــتراتيژی اش ادام ــن اس ــتان به همي ــاد نشــود، پاکس ايج

می دهــد.
در ضمــن افــزود کــه بــه هيچ  صــورت قضيــۀ افغانســتان 
ــدارد، چــون بحــران افغانســتان يــک  راه  حــل نظامــی ن
بحــران سياســی اســت؛ پــس راه  حــل آن نيــز می توانــد 

از طريــق سياســی باشــد.

جنــرالفلیــپموریــانگفــت: قومانــدان مســعود برای 
مــا يــک چهــرۀ شــناخته شــده  اســت؛ امــا يــک چهــرۀ 
ــات اش  ــه نظري ــم ک ــا آمده اي ــا اين ج ــی، م ــاًل نظام کام
ــرۀ خــوب  ــک چه ــويم، او ي ــن ش ــا مطمئ را بشــنويم ت
ــرۀ  ــه کنگ ــخنان اش را ب ــد س ــت، بع ــم اس ــی ه سياس
اروپــا و امريــکا برســانيم تــا يــک تصميــم جــدی دربــارۀ 
افغانســتان گرفتــه شــود. در ضمــن ادامــه داد کــه شــما 
ــد و جــرأت  ــکا، بروي ــا، امري ــه اروپ ــد ب ــد ســفر کني باي
ــارۀ  ــد، درب ــا بزني ــردم دني ــه م ــان را ب ــد گپ های ت کني

ــرون  ــای بي ــردم دني ــا م ــوق زن، ت ــر وحق ــوق بش حق
ــد. ــت کنن قناع

محمــدیونــسقانونــی: مــن بــا نظريــۀ جنــرال موافــق 
ــود را  ــای خ ــته ايم گپ ه ــوز نتوانس ــا هن ــا ت ــتم، م هس
بــه جامعــۀ جهانــی برســانيم و تقريبــًا ايــن بخــش مــا در 
بيــرون کامــاًل ناشــناخته باقــی مانــده  اســت، مــن تعجــب 
ــب،  ــر صاح ــخصيت آم ــا، ش ــان م ــه قهرم ــم ک می کن
ــی  ــرون معرف ــًا به حيــث يــک چهــرۀ نظامــی در بي صرف
می شــود، شــکی نيســت کــه او بُعــد شــخصيت نظامــی 
ــش نشــان  ــارزات خوي ــال مب ــی بيست س خــود را در ط
داده اســت؛ ولــی حفــظ و تــداوم مقاومــت در افغانســتان 
نشــان داد کــه آمــر صاحــب در پهلــوی شــخصيت نظامی 

يــک شــخصيت سياســی قــوی هــم اســت.
ــه  ــا اين ک ــت ت ــه داش ــوال ادام ــن من ــا بدي جروبحث ه
شــب بــه پخته گــی رســيد. جنــاب قانونــی صاحــب بــا 
آن هــا خداحافظــی کــرد و رفــت، جنــرال و همراهــان اش 
ــب  ــر صاح ــد و آم ــپری نمودن ــا س ــب را در همان ج ش
فــردا قبــل از چــای صبــح حضــور پيداکــرد، بــا نماينده ها 
ــر  ــن خي دست پرســی نمــوده، تشريف آوری شــان را چني
و مقــدم گفــت: قبــل از همــه تشــريف آوری تــان را بــه 
ــتم  ــدوار هس ــم و امي ــد می گوي ــتان خوش آمدي افغانس
کــه طــول راه دوشــنبه تــا بــه اين جــا خســته ُکن 
ــه افغانســتان  ــان ب ــن کــه آمــدن  ت ــه يقي ــوده  باشــد، ب نب
ــا  ــه فعــاًل در کشــور م ــا وضعی ک ــی و ي در شــرايط فعل
جــاری  اســت، اثــرات بســيار مثبتــی بــاالی عــام مــردم 
و مقاومــت دارد و اين کــه شــما در ايــن شــرايط بســيار 
ــل  ــه داخ ــه ب ــد ک ــول کردي ــاک قب ــاس و خطرن حس
ــان را از  ــر آمدن ت ــار ديگ ــن يک ب ــد، م ــتان بيايي افغانس
ــم. ــد می گوي ــتان خوش آمدي ــردم افغانس ــام م ــرف ع ط

ــا تشــکری  ــتان م ــا و دوس ــان: م ــپموری ــرالفلی جن

می کنيــم از اين کــه از مــا پذيرايــی خوبــی صــورت 
ــت دارم،  ــما صحب ــا ش ــا ب ــه در اين ج ــاال ک ــت، ح گرف
ــم... خــود را  ــه بگوي ــه ام، چه گون ــر رفت ــر تأثي ــًا زي واقع
ــر  ــی مرکــز مقاومــت در براب درجايــی می بينــم کــه زمان
شــوروی ها بــوده و به خصــوص از شــخصيت خودتــان، 
ــم  ــک ببين ــک روزی از نزدي ــه ي ــتم ک ــه آرزو داش هميش
تــان و بــا شــما صحبتــی داشــته باشــم، ايــن را می دانــم 
مبــارزۀ شــما تنهــا ايــن نيســت کــه يــک مبــارزۀ بســيار 
طوالنــی و خســته کن بــوده، بــل بســياری از ارزش هــای 
ــد  ــم در آن وجــود داشته اســت، مانن بشــری ديگــری ه
مســالۀ هويــت تــان، حقــوق زنــان و در کل حقوق بشــر.

ــم،  ــن داري ــه گفت ــی ب ــعود: حرف هاي ــاهمس احمدش
حــاال چــای آماده اســت بــه فرصــت ســرش گــپ 

نيــم. می ز
ــان  ــا در جري ــه آن ج ــز صبحان ــرف مي ــد به ط ــد رفتن بع
صــرف صبحانــه آمــر صاحــب از زحمــات جنــرال کــه 
ــر  ــود، تقدي ــيده ب ــلمانان کش ــر مس ــنيا به خاط در بوس
ــه مســلمانان  ــه يقيــن کــه در بوســنی ب کــرد و گفــت: ب
خدمــت زيــادی شــد، اگــر نــه صرب هــا همــه چيــز را 
ــا آن هــم  ــود، ب ــد، اگرچــه ناوقــت شــده ب به هــم می زدن
ــی  ــک فاجعه ي ــد ي ــه نمی ش ــا گرفت ــو صرب ه ــر جل اگ

ــت. ــورت می گرف ــانی ص ــب انس عجي
ــارۀ ايــران، امريــکا، لهســتان، چچيــن، چيــن و  بعــد درب
روســيه آمــدن پوتيــن در قــدرت، صحبت هــای مختصــر 
ــاره  ــن ب ــزود، در اي صــورت گرفــت و آمــر صاحــب اف

ــا تفصيــل صحبــت کنيــم. خــوب  اســت کــه ب

ــی از  ــه جهان ــان: روســيه و جامع ــپموری ــرالفلی جن
بنيادگراهايــی اســالمی را تشــويش دارنــد؛ امــا مبارزه  يــی 
ــه  ــری ک ــا و تصوي ــر طالب ه ــد در براب ــما داري ــه ش ک
شــما از اســالم بــه دنيــای بيــرون ارائــه کرده ايــد، همــه 

ــت. ــان اس ــه نفع ت ب

ــت  ــن نيس ــا اي ــپ تنه ــۀ گ ــعود: ريش ــاهمس احمدش
ــه  ــه قضي ــت، بلک ــگ داخلی س ــد جن ــر می کنن ــه فک ک
ــاره اش  ــات در ب ــه جزيي ــداً ب ــه بع ــت ک ــر اس عميق ت
ــه  ــت ک ــن ا س ــم اي ــپ مه ــک گ ــم، ي ــت می کني صحب
ــتان در  ــدرت، پاکس ــر ق ــرف س ــرال مش ــدن جن ــا آم ب
رســيدن بــه اهــداف خــود نــه تنهــا تغييــر موضــع نــداد، 
بلکــه بــه جرئــت می خواهنــد کاری کننــد، شــما شــايد 
ــيد  ــنيده باش ــانه ها ش ــق رس ــرال را از طري ــۀ جن مصاحب
جنــرال بــه صراحــت گفــت کــه پشــتون ها يــک کمربنــد 
دفاعــی هســتند بــه منافــع پاکســتان و مــا از همين ســبب 
ــدۀ  ــا نماين ــون طالب ه ــم، چ ــک می کني ــا را کم طالب ه
مــردم پشــتون هســتند، جنــرال تمــام نيــات پاکســتان را 
ــا  ــه م ــزی را ک ــت، چي ــود گف ــه خ ــن چندجمل در همي
ــول  ــی قب ــر کس ــم، کم ت ــش کار می کردي ــال ها باالي س

می کــرد.
ــب  ــر صاح ــا آم ــا ب ــه نماينده ه ــرف صبحان ــد از ص بع
ــه  ــد، ک ــام دادن ــی انج ــاه تلويزيون ــت کوت ــک نشس ي
ــر  ــرات آم ــا نظ ــد ت ــظ ش ــی ضب ــوار ويديوي ــط ن توس
ــد،  ــال دهن ــا انتق ــه پارلمــان اروپ صاحــب را مســتقيمًا ب
ــن  ــل تعي ــواالتی از قب ــا س ــت نماينده ه ــن نشس در اي
ــاه و  ــدر کوت ــر صاحــب آن ق شــده داشــتند و پاســخ آم
واضــح بــود کــه در چنددقيقــۀ محــدودی پايــان يافــت، 
ــد  ــه يک باره گــی همــه خنديدن در ختــم ايــن نشســت ب
و فليــپ موريــان گفــت کــه فقــط هميــن بــود و بــس. 
آن هــا از وضيعــت منطقــه، مداخلــه کشــورهای همســايه 
ــگ  ــال جن ــان در قب ــزرگ جه ــورهای ب ــرات کش و تاثي
افغانســتان هيــچ ســوالی ارائــه نکردنــد و يــا شــايد هــم 
ــد از  ــی را بع ــن آگاه ــه اي ــه ک ــتند آن گون ــی نداش آگاه
ــل  ــب حاص ــر صاح ــا آم ــت دوروزه ب ــت نشس گذش

ــد. کردن

سفر نماینده گان پارلمان اروپا به افغانستان

یوسف جان نثار- عكاس و فلم بردار جبهۀ مقاومت
پنجشير قوس 1379 بازارک
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آغــاز نشســت بــا اوليــن ســوال از جانــب جنــرال فليــپ 

موريــان شــروع شــد.

فلیــپموریــان: افغانســتان بعــد از خــروج قــوای 
شــوروی 1٠ســال می شــود کــه پی هــم در جنــگ 
ــد؟ ــی نامي ــگ داخل ــه آن جن ــوان ب ــا می ت ــت، آي اس
احمدشــاه مســعود: جنــگ کــه فعــاًل در افغانســتان 
ــی  ــل خارج ــل آن عوام ــن عوام ــان دارد، عمده تري جري
ــتان در  ــتراتيژی پاکس ــتان و اس ــًا پاکس ــت، مخصوص اس

ــت. ــی نيس ــگ داخل ــاًل جن ــگ کام ــن جن ــه و اي منطق
ــل  ــدام راه ح ــا ک ــی آي ــرايط فعل ــان: در ش ــپ موري فلي

ــود دارد؟ ــی وج نظام

احمدشــاهمســعود: مــا بارهــا تکــرار کرديــم کــه قضيــۀ 
ــه از  ــر اســت ک ــدارد، بهت ــی ن افغانســتان راه حــل نظام

طريــق مذاکــره و تفاهــم قضيــه حــل شــود.
ــا  ــان ب ــت ت ــث مخالف ــز باع ــه چي ــان: چ ــپ موري فلي

ــده؟ ــان ش طالب

احمدشــاهمســعود: روش تندروانه يــی کــه طالبــان 
ــل و  ــالم اصي ــک اس ــا ي ــورت ب ــچ ص ــه هي ــد ب دارن
ــوده  معتــدل ســازگار نيســت و هميــش نظــر مــا ايــن ب
ــه  ــم ب ــن ه ــيم، اي ــته باش ــدل داش ــک اســالم معت ــه ي ک
ــد اســت. ــان مفي ــه افغانســتان و جه ــم ب مســلمان ها، ه

ــود  ــه می ش ــان گفت ــات جه ــان: در مطبوع ــپموری فلی
کــه افغانســتان مرکــز قاچــاق مــواد مخــدر و تروريســم 

شــده، در ايــن رابطــه شــما چــه نظــر داريــد؟

ــق  ــا مواف ــن گفته ه ــه اي ــن ب ــعود: م ــاهمس احمدش
هســتم، بــا کمــال تأســف، بعــد از يــک مبــارزۀ طوالنــی 
بــا روس هــا امــروز وضيعــت کشــور مــا به هميــن 
حالــت درآمــده، مــن علــت عمــدۀ ايــن را در پاکســتان و 
در گروپ هــای وابســته بــه پاکســتان ماننــد حکمت يــار 

می دانــم.

ــد  ــل بروي ــه کاب ــاره ب ــما دوب ــر ش ــان: اگ ــپموری فلی
چــه  گروپ هــا  همچــو  برابــر  در  تــان  عمل کــرد 

ــود؟ ــد ب خواه

احمدشــاهمســعود: مــن بــه صراحــت می گويــم، 
قطعــًا اجــازه نمی دهيــم کــه افغانســتان بــه يــک پايــگاه 
تروريســت ها تبديــل شــود و در افغانســتانی کــه مــا در 
آن حاکــم باشــيم، هيــچ جايــی بــه تروريســتان و اســامه 

ــدارد. وجــود ن

ــتم  ــی، سيس ــه دموکراس ــما ب ــا ش ــان:آي ــپموری فلی
رأی  يــک  حــق  هرفــرد  قســمی  کــه  انتخابــات، 

هســتيد  موافــق  آيــا  هســتيد؟  موافــق  داشته باشــد 
ــر  ــت نظ ــم تح ــرد، آن ه ــورت بگي ــات ص ــه انتخاب ک

بين المللــی؟ ســازمان های 

احمدشــاهمســعود: مــا هميــش تاکيــد کرده ايــم و ايــن 
عقيــدۀ ماســت کــه يگانــه راه  حــل معقــول در افغانســتان 
ــرد  ــه هرف ــت، اين ک ــات اس ــی و انتخاب ــط دموکراس فق
ــتيم،  ــاده هس ــا آم ــد، م ــته  باش ــود را داش ــک رأی خ ي
ســازمان های  نظــر  تحــت  را  پروســه  ايــن  روزی 

ــم. ــاده کني ــی پي بين الملل

ــوق تســاوی  ــا شــما طــرف دار حق ــان: آي ــپموری فلی
رأی دادن،  حــق  آن هــا  آيــا  می باشــيد؟  مــرد  و  زن 
کانديدشــدن و حــق تحصيل کــردن را خواهنــد داشــت؟

ــه در  ــی يی ک ــی، در دموکراس ــعود: بل ــاهمس احمدش
ــا حــق  ــرد، زن ه ــم ک ــاده خواهي ــده در افغانســتان پي آين
ــود  ــد خ ــا می توانن ــت، زن ه ــد داش رأی دادن را خواهن
را کانديــد کننــد، می تواننــد کار کننــد و می تواننــد 

ــد. ــل کنن تحصي

ــان: ايجــاد سيســتم دموکراســی ضــرورت  ــپموری فلی
ــی در  ــا پروســۀ وحــدت مل ــی، آي ــه وحــدت مل دارد ب

ــا خيــر؟ ــاده ي ــان افت جري

ــم  ــا شــروع کرده اي ــه م ــعود: کاری را ک ــاهمس احمدش
تاکيــد مــا بــاالی اقــوام افغانســتان اســت نــه ســر احزاب 
سياســی کــه در گذشــته در پشــاور به وجــود آمــده بــود، 
ــالمی  ــت اس ــه در رأس دول ــری ک ــورای رهب ــاًل ش فع
افغانســتان قــرار دارد، متشــکل اســت از اقــوام مختلــف، 
ــه  ــه هم ــن ا ســت ک ــم، راه  حــل اي ــد می کن ــم تاکي بازه
ــق  ــوام مطاب ــه اق ــت و هم ــر گرف ــد در نظ ــوام را باي اق
بــه موجوديــت خــود در افغانســتان ســهم داشــته  باشــند.

ــل  ــالۀ راه  ح ــی در مس ــۀ جهان ــان:جامع ــپموری فلی
ــما از  ــاًل غيرحاضــر اســت، ش ــتان کام ــی در افغانس فعل

ــد؟ ــار داري ــه انتظ ــی چ ــۀ جهان جامع

احمدشــاهمســعود: در ايــن شــکی نيســت کــه جامعــۀ 
جهانــی مدت هاســت کــه افغانســتان را فرامــوش کــرده، 
بــا کمــال تأســف، خواهــش مــا و آرزوی مــا از جامعــۀ 
ــن  ــر در تأمي ــه اول ت ــه از هم ــت ک ــن ا س ــی اي بين الملل
صلــح در افغانســتان قــدم بگــذارد، و ايــن تأميــن صلــح 
ممکــن نيســت، مگــر اين کــه جامعــۀ بين المللــی فشــار 
الزم را وارد کنــد تــا مداخلــۀ خارجــی مخصوصــًا 
مداخلــۀ پاکســتان در افغانســتان قطــع گــردد، مــن يقيــن 
ــورت فشــار جامعــۀ بين المللــی پاکســتان  دارم در ص
در  صلــح  و  برداشــت  خواهــد  مداخلــه  از  دســت 

ــاز خواهــد گشــت. افغانســتان ب

ــاکام  ــان: سيســتم احــزاب در افغانســتان ن ــپموری فلی
مانــده و فعــاًل افغانســتان بــه يــک رهبــر نيــاز دارد، آيــا 
شــما حاضــر هســتيد کــه نقــش يــک رهبــر سياســی را 

ــازی کنيــد؟ در افغانســتان ب

احمدشــاهمســعود: هرخدمــت کــه الزم باشــد در 
نجــات کشــورم از ايــن حالــت و تاميــن صلــح در 
ــم داشــت. ــی خــود را خواهي ــه آن آماده گ افغانســتان، ب
ــان: در هميــن حالــت کــه راه  حــل نظامــی  فليــپ موري
ــما  ــتان ش ــه افغانس ــی را ب ــه راه  حل ــدارد، چ ــود ن وج

پيشــنهاد می کنيــد؟

احمدشــاهمســعود: تاکيــد مــا هميــش ايــن بــوده کــه 
ــن  ــتان رفت ــه در افغانس ــل قضي ــه ح ــق ب ــن طري بهتري
ــر  ــه تحــت نظ ــات اســت، انتخاباتی ک ــرف انتخاب ــه ط ب
ــاده  ــا آم ــرد، م ــورت بگي ــی ص ــازمان های بين الملل س
هســتيم برويــم بــه طــرف انتخابــات تــا قضيــۀ افغانســتان 
يــک راه  حــل معقــول خــود را پيــدا کنــد، مگــر طالبــان 
ــات نيســتند،  ــه انتخاب ــاده ب ــت آم و پاکســتانی ها هيچ وق
ــا  ــد، م ــما می گويي ــه ش ــم اين ک ــان گفتي ــا برای ش باره
اکثريــت افغانســتان و اکثريــت مــردم افغانســتان را داريم، 
خــوب  اســت حــاال کــه شــما اکثريــت را داريــد بياييــد و 
ــد، مگــر  ــدرت را به دســت بگيري ــات ق ــق انتخاب از طري
ــه ايــن قضيــه آمــاده  طالبــان و پاکســتانی ها هيچ وقــت ب
ــد  ــوب درک کرده ان ــن را خ ــا اي ــون آن ه ــد چ نبوده ان

کــه در بيــن مــردم جــای ندارنــد.
ــد گزارشــگر  ــيد، بع ــان رس ــه پاي ــی ب نشســت تلويزيون
ــش  ــعود خواه ــاه مس ــوروپ 1( از احمدش ــو ) ي رادي
کــرد تــا يــک مصاحبــۀ اختصاصــی بــا او داشــته  باشــد. 
ــران در  ــر از ديگ ــت و دورت ــعود پذيرف ــاه مس احمدش
ــه  ــاق باهــم نشســتند و ســواالت اين گون گوشــه يی از ات

ــد. مطــرح گردي

ــتان  ــه افغانس ــود ک ــال می ش ــگر: بيست وچندس گزارش
ــا  ــتيد، آي ــگ هس ــز در جن ــما ني ــت و ش ــگ اس در جن

خســته نشــده ايد؟

احمدشــاهمســعود:هيــچ انســان نمی خواهــد کــه 
ــی و  ــگ طوالن ــک جن ــًا ي ــد، مخصوص ــگ باش در جن
خســته کن، مگــر اين کــه کشــورش مــورد تجــاوز 
ــه قــرار بگيــرد و يــا گروه هايــی مثــل  يــک قــوای بيگان
ــلط  ــورش مس ــد در کش ــار بخواهن ــان و حکمت ي طالب
ــًا  ــت، بن ــارزه  ا س ــه مب ــار ب ــورت ناچ ــوند، دراين ص ش
خواســته باشــيم يــا نخواســته باشــيم بايــد ايــن مبــارزه 

ــد. ــدا کن ــه پي ــتان ادام ــح در افغانس ــدن صل ــا آم ت
کــه  داريــد  دقيقــی  گزارشــگر: شــما چــه ســند 

می کننــد؟ کمــک  را  طالبــان  پاکســتانی ها 

ــاًل  ــاله کام ــن مس ــه اي ــه ک ــعود: اگرچ ــاهمس احمدش
ــرای  ــاله را ب ــم چندمس ــم می توان ــت، بازه ــح اس واض
ــان واضــح ســازم، اول موجوديــت اســيران پاکســتانی  ت
ــزد ماســت، دوم اعــالن چنــد روز قبــل خــود جنــرال  ن
ــه پشــتون های  ــرد ک ــرال مشــرف اعــالم ک مشــرف؛ جن
ــه پاکســتان  ــد دفاعــی ب ــک کمربن ــث ي افغانســتان منحي
ــم  ــان را کمــک می کني ــا از ايــن ســبب طالب هســتند و م
خــود رهبــر پاکســتان ايــن مســاله را از طريــق راديــو و 

ــون اعــالم کــرد. تلويزي

ــتيد،  ــر هس ــما درگي ــه ش ــگ ک ــن جن ــگر: در اي گزارش
ــد؟ ــان می کن ــل ت ــی تموي ک

ــه در  ــی ک ــد جنگ ــما می داني ــعود: ش ــاهمس احمدش
افغانســتان جريــان دارد، کامــاًل يــک جنــگ مردمی ســت، 
بنابــر ايــن اگــر هــم کاری مــردم و ملــت نباشــد، اصــاًل 

ادامــۀ آن ممکــن نيســت.
ــدل  ــک اســالم معت ــوی ي ــما هميشــه دع ــگر: ش گزارش
ــه  ــالم چ ــوع اس ــن ن ــما از اي ــت ش ــد، برداش را می کني

اســت؟

ــان  ــۀ مردم ــه آرزوی هم ــعود: اســالم ک ــاهمس احمدش
اســت، اســالم کــه بــا آن همــه اقــوام می تواننــد بــا هــم 
ــط  ــا همــه کشــورها رواب ــرون ب ــد و در بي زنده گــی کنن
ــای  ــک فض ــند و در ي ــته باش ــتانه داش ــوب و دوس خ

صلح آميــز زنده گــی کننــد.

ــد،  ــی بودي ــوب نظام ــدۀ خ ــک فرمان ــما ي گزارشگر:ش
حــاال می توانيــد يــک رهبــر خــوب سياســی کــه صلــح 

ــاورد، باشــيد؟ را بي

احمدشــاهمســعود: اصــاًل جنــگ مــا به منظــور جنــگ 
ــم  ــته ه ــوده، در گذش ــح ب ــور صل ــه به منظ ــوده، بلک نب
ــاال  ــا، ح ــور م ــح در کش ــاوز و آوردن صل ــر تج در براب
هــم، همــه تالش هــا جهــت آوردن صلــح اســت نــه در 
جهــت جنــگ، مــن اميــدوار هســتم و انشــااهلل يقيــن دارم 
کــه روزی مــا صلــح را در کشــور خــود خواهيــم آورد.

ــه  ــردم چ ــن م ــان در بي ــت ت ــگر:راز محبوبي گزارش
ــت؟ اس

احمدشــاهمســعود: مــن ديگــرش را گفتــه نمی توانــم، 
ــن  اســت کــه واقعــًا از  فقــط يــک گــپ کــه دارم آن اي
ــود  ــردم خ ــه  م ــه ب ــم ک ــود می خواه ــب خ ــم قل صمي

ــم. خدمــت کن
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احمدولـــی مســـعود، رييـــس عمومـــی بنيـــاد شـــهيد 
ـــت  ـــک نشس ـــنبله( در ي ـــنبه ) 16س ـــعود، روز پنج ش مس
خبـــری در رابطـــه بـــه برنامه هـــای »هفدهميـــن 
سال گشـــت شـــهادت قهرمـــان ملـــی کشـــور« در 
دفتـــر آجنـــدای ملـــی به رســـانه ها گفـــت: پيـــام 
مـــا در هفدهميـــن ســـال روز شـــهات قهرمـــان ملـــی، 
» وفـــاق ملـــی در پرتـــو عدالـــت اجتماعـــی« اســـت. 
ــت يافتن  ــهيد دسـ ــعود  شـ ــه مسـ ــت: چنان چـ او گفـ
ــی را در  ــت مردمـ ــک حکومـ ــی و يـ ــدت ملـ به وحـ
ـــز  ـــا ني ـــت، م ـــی می دانس ـــت اجتماع ـــق عدال ـــو تحق پرت
ـــوب  ـــه در چارچ ـــی ک ـــا زمان ـــتيم ت ـــاور هس ـــن ب ـــر اي ب
ـــيدن  ـــيم، رس ـــی نرس ـــاق مل ـــه وف ـــی ب ـــت اجتماع عدال

ـــت.  ـــن نيس ـــی ممک ـــی و مردم ـــت مل ـــه حکوم ب
ـــر  ـــای اخي ـــه ناهنجاری ه ـــاره ب ـــا اش ـــعود ب ـــای مس آق
در کشـــور گفـــت: در حکومـــت فعلـــی تعريـــف 
خاصـــی از دوســـت و دشـــمن وجـــود نـــدارد و 
تالش هـــا و مصـــارف هنگفـــت چندين ســـاله بـــرای 

صلـــح »ِول خرچـــی« بيـــش نبـــوده اســـت.
ـــده  ـــای تنظيم ش ـــه برنامه ه ـــاره ب ـــا اش ـــعود ب ـــای مس آق
به مناســـبت هفدهميـــن ســـال روز قهرمـــان ملـــی 
ـــال روز  ـــهيد و س ـــۀ ش ـــه هفت ـــت ک ـــار داش ـــور، اظه کش
ـــم.  ـــاز کردي ـــرات آغ ـــم و خي ـــا خت ـــی را ب ـــان مل قهرم
از ســـال روز شـــهادت  در جريـــان گرامی داشـــت 
ــرای  ــون بـ ــدای خـ ــای اهـ ــی برنامه هـ ــان ملـ قهرمـ
پـــای   در  ُگل گـــذاری  امنيتی–دفاعـــی،  نيروهـــای 
منـــار مقاومـــت، مراســـم رســـمی دولتـــی در تـــاالر 
ــده  ــم شـ ــگ و... تنظيـ ــعر، فرهنـ ــه شب شـ لويه جرگـ
ـــت  ـــور خواس ـــهروندان کش ـــان، از ش ـــت. او هم چن اس

تـــا در روز شـــنبه به پيشـــواز از هفتـــۀ شـــهيد، بـــرای 
نيروهـــای امنيتـــی کشـــور خـــون اهـــدا کننـــد. 

ـــر کســـانی  ـــروز در براب ـــۀ او، شـــهيد مســـعود دي ـــه گفت ب
ـــر  ـــروز در براب ـــا ام ـــن گروه ه ـــه اي ـــرد ک ـــارزه می ک مب
حکومـــت و مـــردم مـــا قـــرار دارنـــد و همـــه روزه از 

شـــهروندان مـــا قربانـــی می  گيرنـــد.
آقـــای مســـعود از تمـــام شـــهروندان کشـــور تقاضـــا 
ــۀ  ــش واز از هفتـ ــه به پيـ ــمی کـ ــا در مراسـ ــرد تـ کـ
شـــهيد و سالگ شـــت قهرمـــان ملـــی راه انـــدازی 
می شـــود به شـــکل گســـترده شـــرکت کننـــد تـــا 

برنامه هـــا بـــا شـــکوه  تر برگـــزار شـــود. 
ــان  ــا بيـ ــعود بـ ــهيد مسـ ــاد شـ ــی بنيـ رييـــس عمومـ
اين کـــه نهادهـــای درونـــی حکومـــت در حالـــت 
حکومـــت  رهبـــران  و  دارنـــد  قـــرار  بی ثباتـــی 
نتوانســـتند کـــه بـــه ايـــن چالش هـــا رســـيده گی 
کننـــد، افـــزود کـــه تـــا زمانی کـــه زيـــر يـــک  چتـــر 
واحـــد )وفـــاق ملـــی( حکومـــت ملـــی و مردمـــی را 
ـــمن وارد  ـــا دش ـــدرت ب ـــع ق ـــم و از موض ـــکيل ندهي تش
ـــات  ـــت و ثب ـــه امني ـــم ب ـــويم، نمی تواني ـــو نش گفت وگ

دســـت يابيـــم. 
ــخنان  ــمتی از سـ ــعود در قسـ ــای مسـ ــان، آقـ هم چنـ
ـــل  ـــرب کاب ـــر غ ـــالت اخي ـــه حم ـــاره ب ـــا اش ـــود ب خ
ـــت:  ـــت، گف ـــهروندان را گرف ـــن از ش ـــان  ده هات ـــه ج ک
مقاومـــت  جبهـــۀ  برابـــر  در  ديـــروز  کســـانی که 
ـــا  ـــت م ـــت و مل ـــر دول ـــروز در براب ـــد، ام ـــتاده بودن ايس
می جنگنـــد و از جوانـــان، زنـــان و کـــودکان قربانـــی 

می گيرنـــد.
رژه هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  مســـعود  آقـــای 

کاروان هايی کـــه در روز هجدهـــم ســـنبله در جاده هـــا 
ــامل  ــه شـ ــن برنامـ ــت: ايـ ــد، گفـ ــی می کننـ راه پيمايـ
بنيـــاد شـــهيد نمی شـــود، امـــا افـــزود کـــه راه پيمايـــی 
ـــه در  ـــی از کاروان هايی ک ـــت؛ ول ـــهروند اس ـــق هرش ح
جاده هـــا می برآينـــد خواهـــش می کنيـــم کـــه ســـبب 
اذيـــت و آزار مـــردم نشـــوند؛ زيـــرا شـــخصيت آمـــر 
ـــد  ـــود و نباي ـــو ب ـــالق نيک ـــر از اخ ـــهيد پ ـــب ش صاح
بـــا اعمـــال خـــود ســـبب  محزونـــی روان او شـــويم.
او هم چنـــان، تاکيـــد کـــرد کـــه در روز گرامی داشـــت 
ـــورت  ـــليک ص ـــد ش ـــی نباي ـــان مل ـــت قهرم از سال گش

ـــود.  ـــوگوار ب ـــن روز س ـــد در اي ـــرد؛ باي گي
ـــان  ـــده بي ـــاس خوان ـــور را حس ـــی کش ـــت امنيت او وضعي
ـــکننده گی  ـــم ش ـــه رغ ـــور ب ـــهروندان کش ـــه ش ـــت ک داش
ــه  ــی بـ ــی و يک پارچه گـ ــا هم دلـ ــی بـ ــاع امنيتـ اوضـ
پيـــش واز هفتـــۀ شـــهيد رفتـــه و از قهرمانی هـــا و 
مقـــاوت  و  رشـــادت های شـــهدای دوران جهـــاد 

افغانســـتان تجليـــل کننـــد.
ـــی  ـــاق مل ـــعار »وف ـــاب ش ـــه انتخ ـــاره ب ـــا اش ـــعود ب مس
در پرتـــو عدالـــت اجتماعـــی« در جريـــان هفدهميـــن 
ــت  ــان داشـ ــی بيـ ــان ملـ ــهادت قهرمـ ــال روز شـ سـ
کـــه وحـــدت ملـــی و عدالـــت اجتماعـــی دو منـــش 
ـــر  ـــی داد ب ـــکل م ـــعود را ش ـــهيد مس ـــی ش فکری-سياس
ـــو  ـــی در پرت ـــدت مل ـــق وح ـــرای تحق ـــاس ب ـــن اس اي
ـــد  ـــل خواه ـــل به عم ـــی تجلي ـــای مل ـــت از روزه عدال

ـــد. آم
ـــا اشـــاره  ـــای مســـعود در قســـمتی از ســـخنان خـــود ب آق
بـــه چالش هـــای صلـــح گفـــت: رهبـــری حکومـــت 
ـــرای  ـــکريم« را ب ـــح آيس ـــد »صل ـــه نوي ـــی ک ـــدت مل وح

شـــهروندان مـــی داد، امـــا همـــه شـــاهد بوديـــم کـــه 
پـــس اين کـــه هزارتـــن از طالبـــان کـــه وارد شـــهرها 
شـــده بودنـــد بـــا اشـــارۀ باداران شـــان دوبـــاره شـــهر 
ـــح و  ـــه صل ـــد ک ـــان می ده ـــن نش ـــد، اي ـــرک کردن را ت

ـــت.  ـــتان نيس ـــت افغانس ـــت حکوم ـــگ در دس جن
او گفـــت: دلجويی هايـــی را حکومـــت بـــرای طالبـــان 
داده  انجـــام  دهشـــت افگن  گروه هـــای  ســـاير  و 
ــبب  ــود. ايـــن کار سـ اســـت، هيـــچ نتيجه بخـــش نبـ
ــات  ــه تلفـ ــد کـ ــتی شـ ــالت تروريسـ ــش حمـ افزايـ

نظامـــی و ملکـــی در پـــی  داشـــت.
آقـــای مســـعود بـــا اشـــاره بـــه اين کـــه در حکومـــت 
ـــود  ـــمن وج ـــت و دش ـــاص از دوس ـــف خ ـــی تعري فعل
نـــدارد، گفـــت: حکومـــت بـــا چالش هـــای ســـخت 
ــد  ــت نتوانـ ــه حکومـ ــت، وقتی کـ ــی روبروسـ درونـ
ـــت  ـــت، ارگ و رياس ـــورای امني ـــان ش ـــکالت را مي مش
ـــد  ـــل کن ـــه ح ـــی و وزارت خارج ـــت مل ـــی، امني اجراي
ــردم  ــکالت مـ ــاير مشـ ــه سـ ــد بـ ــه می توانـ چه گونـ

ــد.  ــيده گی کنـ رسـ
ـــگار  ـــک خبرن ـــش  ي ـــه پرس ـــخ ب ـــعود در پاس ـــای مس آق
ـــا  ـــه تقريب ـــد ک ـــالت هدف من ـــش حم ـــت: افزاي ـــه گف ک
ـــد،  ـــرار می ده ـــدف ق ـــورد ه ـــاص را م ـــۀ خ ـــک کتل ي
چه گونـــه بررســـی می کنـــد؟ گفـــت: دســـت های 
ـــا  ـــت و ب ـــا اس ـــن قضاي ـــت اي ـــی در پش ـــزرگ  بيرون ب
انتقـــال برخـــی از گروه هـــای دهشـــت افگن بـــه 
ــوريه  ــی سـ ــتان را کاپـ ــد افغانسـ ــور، می خواهنـ کشـ

ـــازند. بس

احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود:

هفـدهمین سـالروز شهـادت قهرمان ملـی تحت عنـوان
 »وفـاق ملی در پرتو عـدالت اجتـماعی« برگـزار مـی شود

ابوبكر صدیق


