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ویژهویژه

می معتدل و  مردم ساالر  از  آرزوهای  دیرینه شهید مسعود بود ی نظام اسال برقرار
گفت وگو با دکتور خلیل الرحمن حنانی از یاران قهرمان ملی افغانستان

ی  برقرار
می  نظام اسال

معتدل و  
مردم ساالر  
از  آرزوهای  
دیرینه شهید 

گفت وگو با دکتور خلیل الرحمن حنانی از یاران قهرمان ملی افغانستانمسعود بود

حنانـی  خلیل الرحمـن  دکتـر  اشـاره: 
متولـد ۱۹۵۸ میـادی، بـازارک، والیت 
پنجشـیر اسـت. آموزش هـای ابتدایی و 
لیسـه را در دارالعلـوم عربـی کابـل در 
سـال ۱۹۸۰ میـادی در کابل، بـه پایان 

ند. رسا
امـا به سـبب شـرایط اختنـاق آور رژیم 
کمونیسـتی )حـزب دموکراتیـک خلق( 
ناگزیـر بـه هجـرت بـه پاکسـتان شـد 
و بعـد از سـپری کـردن هشـت مـاه در 
 ۱۹۸۱ سـال  سـرطان  مـاه  در  پشـاور، 
میـادی دوبـاره به افغانسـتان برگشـت 
و بافاصله با شـهید احمدشـاه مسـعود 
از نزدیـک آشـنا شـد و در بخش هـای 
مصـروف  پنجشـیر  جبهـه  مختلـف 
جهـاد و مبـارزه بـا رژیم کمونیسـتی و 
شـوروی ها گردیـد و سـپس در سـال 
بـا  همراهـی  در  خورشـیدی،   ۱۳۶۵
احمدشـاه مسـعود بـه صفحات شـمال 
رفـت و تـا سـال ۱۹۹۱ در بخش هـای 
مختلف شـورای نظارِ جمعیت اسـامی 

افغانسـتان فعالیـت داشـت.
در سـال ۱۹۹۱ میـادی، بـرای اجـرای 
و  رفـت  پاکسـتان  بـه  امـور  برخـی 
ادامـۀ  بـرای  عاقه منـدی  آنجـا  در 
یافـت. در  افزایـش  تحصیـات عالـی 
نتیجـه ابتـدا شـامل دانشـگاه بین المللی 
اسـامی - اسام آباد شـد و پس از یک 
مـدت، بـه دانشـگاه ام القـری در مکـه 
مکرمه، عربسـتان سـعودی پذیرفته شده 
و در سـال ۱۹۹۳ به عربسـتان سـعودی 
رفـت و پـس از فراغـت از انسـتیتوت 
زبـان عربـی، وارد دانشـکدۀ شـرعیات 
دانشـگاه ام القری شـد و در سال ۱۹۹۸، 
لیسـانس خـود را در رشـتۀ قضـا گرفته 
و پـس از آن کارشناسـی ارشـد خـود 
را در سـال ۲۰۰۳ در اصـول فقـه از آن 
دانشـگاه به دسـت آورد. آقـای حنانـی 
در سـال ۲۰۰۶، دکتـورای خـود را در 
مطالعـات اسـامی از دانشـگاه النیلین، 

سـودان به دسـت آورده اسـت.
الرحمـن حنانـی در مـاه اسـد  خلیـل 
بـه اگسـت  ۱۳۸۱ خورشـیدی مطابـق 
امـور  وزارت  شـامل  میـادی   ۲۰۰۲
کارمنـدان  از  یکـی  و  شـد  خارجـه 
برجسـته ایـن وزارت بـود؛ و در سـال 

۲۰۰۷ میـادی به حیث معـاون مدیریت 
چهارم سیاسـی در امـور اتحادیه اروپا، 
اروپـای شـمالی و جنوبـی مقرر شـد و 
تا قـوس ۱۳۸۹ خورشـیدی اجـرا عمل 
کـرد. او حـاال نیـز بـه عنـوان دیپلمات 

می کنـد. کار  وزارت  ایـن  در 
در ایـن گفت وگـو عـزم آن داشـتیم تـا 
زنده گـی مبارزاتـی آقـای حنانـی را با 
خاطراتش از شـهید احمدشـاه مسـعود 
بپرسـیم، امـا ایشـان در نوشـتۀ دیگری 
کـه در همیـن شـمارۀ مانـدگار منتشـر 
شـده، بخشـی از آن پرسـش ها را پاسخ 
نوشـته و ایـن گفت وگو حاصـل بخش 
دیگـری از پرسـش ها کـه می خوانیـد:

*چرا احمدشـاه مسـعود تصمیم گرفت 
کـه در شـرایط حساسـی شـورای نظار 
سـاخته شـود و ایـن شـورا را چگونـه 

؟ خت سا
تجربـۀ شـش حملـۀ قـوای شـوروی بـر 
پنجشـیر  در سـه سال 1359ـ  1361 نشان 
داد اگـر جبهه پنجشـیر به تنهایـی در برابر 
حمـات مکرر قوای شـوروی قـرار گیرد، 
بـا مشـکات زیـادی رو بـه رو می شـود، 
آسـانی  بـه  دولـت  اینکـه  به خصـوص 
می توانسـت دهـن دره را بـرای رفت وآمد 
وسـایل نقلیـه ببندد و پنجشـیر را از طریق 
مناطـق همجوار آن در محاصـره قرار دهد 
کـه البتـه ایـن کار مـردم و مجاهدیـن را 
در مضیقـۀ بی سـابقه قـرار مـی داد. یکـی 
بـا  پنجشـیر  جبهـۀ  آتش بـس  اسـباب  از 
قـوای شـوروی در سـال 1361 هـم همین 
ایـن وضعیـت  از  امـر بـود کـه پنجشـیر 
بـا  آتش بـس  آمرصاحـب  شـود.  کشـیده 
می دانسـت  فرصتـی  را  شـوروی  قـوای 
از حلقـه محاصـره  بـرای خـروج جبهـه 
طبیعت، توسـعه قلمـرو آن و زمینه سـازی 
بـرای تطبیـق برنامه هـا و نقشـه هایی کـه 
بـرای آینده کشـیده بـود. بنابـرآن، پیش از 
اینکـه آتش بـس یک سـاله به پایان برسـد، 
و  آمریـن  از  زیـادی  شـمار  آمرصاحـب 
فرماندهـان مجاهدیـن والیـات بدخشـان، 
تخـار، کنـدز، بغـان، پـروان و کاپیسـا و 
برخـی مناطق دیگـر را به منطقه »شرشـر« 
ولسـوالی اشـکمش دعـوت کـرد. در ایـن 
شـد،  دایـر   1362 قـوس  در  کـه  جلسـه 

چگونگـی هماهنگی میـان جبهات جهادی 
مـورد بحـث قـرار گرفـت و آمرصاحـب 
برنامه هـای خـود را بـرای آنـان اعام کرد 
کـه مـورد قبـول اشـتراک کننـده گان واقع 
شـد. در جلسـۀ شرشـر تنهـا قوماندانـان 
جمعیت اشـتراک نداشـتند، بلکه شـماری 
از فرماندهـان تنظیم هـای جهـادی دیگـر 
کـه بـا جمعیـت هم سـویی داشـتند، نیـز 

اشـتراک داشـتند. 
از  پیـش  می دانـم،  یـادآوری  بـه  الزم 
تدویر جلسـۀ شرشـر آمرصاحب با اسـتاد 
ذبیـح اهلل خـان، آمـر جهـادی بلـخ کـه بـه 
پنجشـیر آمـده بـود، آغـاز یـک کار جدید 
در سـمت شـمال را کشـور را هماهنـگ 
کـرده بـود کـه قـرار بـود ایشـان برنامـۀ 
مشـابهی را بـرای تنظیـم جبهـات جهادی 
دیگـر سـمت شـمال روی  پنـج والیـت 
دسـت گیـرد کـه متأسـفانه در قوس سـال 
1363 اسـتاد ذبیـح اهلل خـان بـه شـهادت 
رسـید و برنامـه بـرای سـال های دیگـر به 

تعویـق افتـاد.

*شـما در شـورای نظار چه کارهای را 
پیـش می بردیـد و چـرا ایـن شـورا لغو 

؟ شد
راجـع بـه موقعیـت و کارهـای خـود در 
نکاتـی  قبلـی  مطلـب  در  نظـار  شـورای 
می خواهـم  امـا  اسـت،  شـده  عـرض 
راجـع بـه کارهای شـورای نظـار صحبت 
کنـم. شـورای نظـار در جریـان نُـه سـال 
در  بزرگـی  کارهـای  خـود،  موجودیـت 
سـطح حداقـل پانـزده والیـت انجـام داد. 
جبهـات جهـادی کـه توسـط فرماندهـان 
یـک تنظیـم اداره می شـدند، در بیـن خود 
هماهنگـی نداشـتند، بـا تشـکیل شـورای 
نظـار اکثریـت جبهـات جهـادی جمعیـت 
ده  در  تدریـج  بـه  هم سـو  تنظیم هـای  و 
مرکـزی  والیـت  سـه  شـمالی،  والیـات 
در  افغانسـتان  شـرقی  والیـات  برخـی  و 
هماهنگـی و برنامـۀ منظـم کار می کردنـد. 
در ایـن مـدت جبهـات منظـم گردیـد و 
دفـع  بـر  عـاوه  و  شـد  سـاخته  ارتـش 
حمـات مکرر قوای شـوروی بر پنجشـیر 
و خیـاب، چندیـن گارنیزیون دشـمن در 
پنجشـیر، فرخـار، نهریـن، کلفـگان، کران 
غـار،  خواجـه  تالقـان،  شـهر  منجـان،  و 

مـاورای کوکچـه و غیـره مناطـق به دسـت 
پیـدا  را  آن  آماده گـی  مجاهدیـن  و  آمـد 
کردنـد تـا در سـال 1371 حکومـت داکتر 
نجیـب اهلل را سـقوط دهنـد. شـورای نظار 
تنهـا در عرصـۀ نظامـی و سیاسـی فعالیت 
تعلیـم  حوزه هـای  در  بلکـه  نداشـت، 
صحـت،  بازسـازی،  و  عمـران  تربیـه،  و 
ترانسـپورت، خدمـات عامـه نیـز کارهای 
مهمـی انجام داده اسـت. با تشـکیل دولت 
نجیـب،  رژیـم  سـقوط  از  بعـد  اسـامی 
اصـوالً  کـه  نظـار  شـورای  موجودیـت 
در  نظامـی  هماهنگی هـای  ایجـاد  بـرای 
چارچـوب جمعیت اسـامی شـکل گرفته 
بـود، یک تشـکیل غیر ضـروری پنداشـته 
شـد، بنابـرآن در سـال 1371 منحل اعان 

گردیـد. 

شـهید  زنده گـی  بُعـد  کـدام  *شـما 
مسـعود را دوسـت داریـد، او را بیشـتر 
یـا  می بینیـد  نظامـی  شـخصیت  یـک 

سیاسـی؟
آمرصاحب شـخصیت چند بُعدی داشـت، 
آنچـه از ابعـاد شـخصیت او در 23 سـال 
مبـارزه بیشـتر زمینـۀ تبلـور پیدا کـرد، بُعد 
سیاسـی  بُعـد  مـن  نظـر  از  بـود.  نظامـی 
شـخصیت او کمتـر از بعـد از نظامـی نبود 
که فهم و فراسـت سیاسـی باالیی داشـت، 
ابعـاد شـخصیت او را  از  امـا مـن آنچـه 
دوسـت داشـتم و می دارم، بُعـد دین داری، 
پرهیـزگاری، حیـا و عفـت کام، اخـاق 
علـم  صمیمیـت،  و  صفـا  بزرگوارانـه، 
دوسـتی، ادب پـروری و برخـورد بی ریای 
او بـود کـه متأسـفانه کمتـر مـردم متوجـه 

شـده اند. آن 

*بـا تمـام درایت و تاشـی که شـهید 
چـرا  داد  انجـام  مسـعود  احمدشـاه 
نتوانسـت جنگ هـا در زمـان حکومـت 

اسـامی را مهـار کنـد؟
مسـوولیت  زمانـی  مسـعود  احمدشـاه 
وزارت دفـاع را بـه عهده گرفت که اردوی 
افغانسـتان از هم پاشـیده بـود، حکمتیار از 
همـان روز اول در صـدد اسـقاط دولـت 
مجاهدیـن شـد، یـک روز هم آماده نشـده 
کـه میلـۀ تـوپ و تانـک و راکت خـود را 
از شـهر کابل منحرف سـازد، توطئه پشـت 

توطئـه، کودتا عقـب کودتـا و ائتاف های 
اسـقاط  بـرای  را  نامیمـون  و  ناهمگـون 
حکومـت سـازمان دهی می کـرد. از سـوی 
دیگـر، بقایـای قوای مسـلح رژیـم نجیب 
کـه در بدنۀ قوای مسـلح دولـت جا گرفته 
بودنـد، تمـام تاش بخـرج می دادنـد تا از 
اتفـاق مجاهدیـن و ریشـه گرفتـن دولـت 
جلوگیـری کننـد، تنظیم هـای جهـادی کـه 
در تقسـیم غنیمـت و امتیـاز در صـف اول 
دو  از  به جـز  اکثریـت  می گرفتنـد،  قـرار 
تنظیـم اتحـاد اسـامی و حرکت اسـامی، 
از تحمـل بـار مسـوولیت دفـاع از دولـت 
عـاوه  می کردنـد.  خالـی  شـانه  اسـامی 
بـرآن حکومت های محلـی و جزایر قدرت 
در والیـات مختلف تشـکیل شـده بود که 
نـه تنهـا بـه حکومـت مرکـزی اطاعـت و 
صـدد  در  بلکـه  نمی کردنـد،  مسـاعدت 
تضعیـف و سـقوط آن بودنـد. مهمتـر از 
همه مخالفت آشـکار دسـتگاه استخبارات 
و نظامیـان پاکسـتان بود کـه در عقب تمام 
توطئه هـای قـرار داشـتند و تمـام اعمـال 
مجاهدیـن  حکومـت  علیـه  خرابکارانـه 
را مدیریـت می کردنـد. مضـاف بـر همـه 
کشـورهای  نظاره گـری  و  بی تفاوتـی 
بـزرگ غربـی بـود کـه افغانسـتان را بـه 
حـال خـود و در چنـگال آی.اس.آی رهـا 
کـرده بودنـد تـا هـر چـه می توانـد، انجام 

 . هد د
همـه  ایـن  بـا  کـه  کنیـد  تصـور  شـما 
مشـکات سیاسـی و اقتصـادی دولـت و 
عوامـل ناامنـی فـراوان و ضعـف درونـی 
احمدشـاه مسـعود  حکومـت مجاهدیـن، 
کـه  نیروی یـی  بـا  می توانسـت  چطـور 
تحـت فرمـان خـود داشـت، در کنـار دو 
حـزب کوچک تـر در برابـر توطئه های پی 
در پـی و خرابکاری هـای گوناگـون عمال 
کنـد؟  ایسـتاده گی  خارجـی  و  داخلـی 
مشـکاتی که 45 کشـور جهان و در رأس 
ایـاالت متحـده امریـکا از مدیریـت آن در 
ایـن تقریبـًا بیسـت سـال عاجـز مانده اند.

*پـس از عقب نشـینی از کابـل، جبهـۀ 
مقاومـت ملـی مـردم افغانسـتان ایجـاد 
شـد، چـرا تصمیـم ایجـاد ایـن جبهـه 
گرفتـه شـد و شـهید مسـعود در ایـن 

درخشـید؟... چگونـه  دوران 
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گفت وگوکننده: هارون مجیدی

بـا درود فـراوان بـر روح  پُرفتـوِح تمامی شـهدای 
افغانسـتان، همـۀ آنانی کـه از دیـروز تـا امـروز بـا 
ایـن  دشـمناِن  مقابـل  در  پای مـردی  و  رشـادت 
سـرزمین ایسـتادند، مبـارزه نمودنـد، جهـاد برپـا 
داشـتند، مقاومـت کردنـد و سـرانجام به شـهادت 

رسـیدند تـا مـا زنـده بمانیم.
السـام  جهـان،  سراسـر  در  عزتمنـد  هموطنـان 

برکاتـه؛ و  اهلل  رحمـت  و  علیکـم 
هژدهمیـن سـاِل شـهادت قهرمـان ملـی کشـور و 
هفتـۀ شـهید زمانی فرا می رسـد کـه افغانسـتان از 
چارسـو مـورد تهدیدهـای بالفعـل و بالقـوه قـرار 
گرفتـه و بقـای کشـور بـا خطـراِت جـدی مواجه 

می باشـد.

شـدت جنگ هـای خونیـن، انتحـار، انفجـار، فقر، 
فسـاد، مهاجرت، ناامنـی، اعتیـاد، بی اعتمادی ملی 
و بازی هـای جهانـی از جملـه عواملـی بـه شـمار 
گونـۀ  بـه  را  افغانسـتان  وضعیـت  کـه  می رونـد 

بی سـابقه وخیـم سـاخته اسـت.
در چنیـن وضعیتـی، انتظـارِ مـردم ایـن بـود کـه 
فرصت هایـی  بتواننـد  »صلـح«  و  »انتخابـات« 
درهـم  موجـودِ  بحران هـای  از  رهایـی  بـرای  را 
از  جدیـدی  روزنـۀ  و  آورنـد  به وجـود  تنیـده 
اُمیـد را بگشـایند. امـا شـوربختانه هـر دو فرصِت 
تاریخـی دسـتخوش آزمندی هـا و بی تدبیری هـاِی 
رهبـری  سـوء  بـا  آن هـا  گردیـد،  دولت مـردان 
بـا  را  ملـی  پروسـۀ  دو  ناسـالم هـر  مدیریـِت  و 

چالـش روبـه رو نمـوده و بـه نگرانی هـای بیشـتر 
مـردم دامن زدنـد؛ بنابرایـن اگر وضعیـِت موجود 
همچنـان ادامه یابـد، بدون تردید افغانسـتان دچارِ 

آشـوِب بـزرگ خواهـد شـد.
اکنـون یگانـه راهـی که باقی سـت، وحـدت مردم 

افغانسـتان بـرای حفـِظ بقای ملی اسـت.
و  مجاهدیـن  ملـِی  وفـاق  دیـروز  چنانچـه 
مقاومت گـران و نیروهـای میهن دوسـت در برابـر 
دو تجـاوز ارتـش سـرخ و تروریـزمِ سـیاه باعـث 
نجـات و حفـظ اسـتقال کشـور گردیـد، امـروز 
نسـبت بـه هـر زمـاِن دیگـر همۀمـان شـدیداً بـه 
تـداوم  در  کـه  همگرایـی  و  هم صدایـی  وفـاق، 
دارد،  قـرار  ملـی  قهرمـان  نـاِب  اندیشـه های 
نیازمندیـم تـا در میـدان بازی های بـزرِگ دیگران 
زنـده بمانیـم و سـخنی برای پایـداری افغانسـتان 

داشـته باشـیم.
اگـر هفدهمیـن سـالیاد شـهادت قهرمـان ملـی را 
»احمدشـاه مسـعود و وفـاق ملـی« عنـوان کردیم، 
بـه همیـن سلسـله هژدهمیـن سـال را »احمدشـاه 
مسـعود حافظ اسـتقال افغانسـتان« نام گذاشـتیم، 
تـا اعـام نماییـم کـه اگـر دیـروز وفـاق مـردم 
افغانسـتان دلیـل حفـِظ اسـتقال کشـور در مقابل 
امـروز قطعـًا یگانـه راه نجـاِت  تجـاوز گردیـد، 
کشـور در همیـن مسـیر  و همیـن ارزش مانـدگار 

می باشـد. نهفتـه 
از همـۀ عزیزاِن هموطن در سرتاسـر افغانسـتان و 
جهـان صمیمانـه می طلبیـم تا محافل گرامیداشـِت 
هژدهمیـن سـال را بـا همین روحیۀ وفـاق مردم و 

اسـتقال افغانسـتان برگزار نمایند.
با حرمت فراوان

برادرتان
احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید 

احمدشاه مسعود

اشـاره: پـدرش همـکار شـهید احمدشـاه مسـعود 
در  درزای  سـال های  بیگانـه  رحمـت اهلل  بـود. 

بخـش فرهنگـی و رسـانه یی جبهـۀ مقاومـت 
ملـی مردم افغانسـتان بـه رهبـری قهرمان ملی 
کشـور کار کرد. او پیوسـته خاطراتش از جبهه 
بـه فرزندانـش  و کارنامـۀ شـهید مسـعود را 
از  بیگانـه  مصـور  می کرد/می کنـد.  قصـه 
پـدرش قصه هـای فراوانی شـنیده و شـیفتۀ او 
شـده اسـت. او که در 23 اگوست سال 2001 
متولـد شـده و حـاال در صنـف یازدهم درس 
می خوانـد، چندیـن سـال اسـت که بـا ذوق و 
پشـت کار فراوانـی عکس های شـهید مسـعود 
را طراحـی می کنـد و کار طراحـی و عاقه اش 
بـا ایـن بخـش را بـا طراحـی عکس هـای او 
آغـاز کـرده اسـت. مصـور بیگانـه می گویـد، 
تـاش می کنـد تـا در ایـن بخـش بیشـتر کار 
کنـد و بـا طراحی، فکر مسـعود و راه مسـعود 
را بـرای هم نسـانش بـه معرفـی بگیریـد. در 
ویژه نامـۀ ماندگار فشـرده پرس وشـنیدی با او 

انجـام داده ایـم کـه می خوانیـد.

*کار طراحی را چه زمانی آغار کردی؟
آغـار  پیـش  کار طراحـی را حـدود 3 سـال 

کـردم، امـا جایـی صنـوف طراحـی را به صـورت 
حرفه یـی فـرا نگرفتـه ام و با کار پیوسـته بـه مرور 

زمـان بـه آن کـم و بیـش تسـلط یافتـه ام.

*چـه زمانـی و چطـور احمدشـاه مسـعود را 
شـناختی؟

چـون پدرم همـکار آمرصاحب بـود، از کودکی با 
شـنیدن قصه هـای قهرمان ملـی افغانسـتان از زبان 

پدرم شـیفتۀ او شدم.

*خودت از شهید مسعود چه تعریفی داری؟
خصوصیـات و برازنده گـی شـخصیت و کارنامـۀ 
قابـل سـتایش  بـه حـدی  ملـی کشـور  قهرمـان 
اسـت کـه در الفـاظ نمی گنجـد، نمی دانـم چطور 
بـا چنـد کلمـه تعریـف گویای از شـهید مسـعود 

داشـته باشـم، ولـی ایـن را خـوب می دانـم کـه 
احمـد شـاه مسـعود نیـاز افغانسـتان بـود.

را  مسـعود  شـهید  عکـس  چنـد  حـال  *تـا 
کـرده ای؟ طراحـی 

بـه تعـداد 10 تـا 15 عکـس هنـری قهرمـان ملی 
کشـور را طراحـی کـرده  و هـر سـال میکوشـم 
تـا طرح هـای تازه تـری بـر عکس هایـش داشـته 

. شم با

*در هجدهمیـن سـالروز شـهادت قهرمان ملی 
کشـور طـرح او را کار کرده ای؟

 امسـال روی 3 عکـس هنـری و چند عکس برای 
کار کرده ام. بلبور 

*دوسـت داری در این بخش بیشـتر کار 
؟ کنی

طراحـی ام  توانایی هـای  بـه  می خواهـم 
سـرگرمی ام  فقـط  طراحـی  ولـی  بیفزایـم، 

مانـد. خواهـد  باقـی 

*دیگـر چـه ترتیبـات بـه هفتـه شـهید 
گرفتـه ای؟

بعضـی ویدیوهـای کوتـاه از قهرمـان ملـی 
افغانسـتان را آمـاده کـرده ام وهمچنـان قرار 
اسـت، محفل سـوگواری سـال یاد شـهدا را 

در مکتـب مدیریـت کنم.

*عـاوه بر طراحی دیگر چـه مصروفیت 
داری؟

مـن در ایـن اواخر روی سـاده سـازی برای 
یادگیـری بعضـی موضوعـات و نظریه های 
مهـم ساینسـی کار می کنـم کـه هـدف آن 
از  کوچـک  قسـمت  یـک  سـاختن  آسـان 
آموزش هـای ساینسـی اسـت و در پهلـوی 
کار  پروموشـن  تریلـر و  آن روی سـاختن 
می کنـم کـه حـدود 100 تـا 150 پروموشـن برای 
تلویزیـون معارف بـه صورت افتخاری سـاخته ام. 
)کریـی  یـا  خاقانـه  نوشـته های  روی  همچنـان 
مقالـه  و چندیـن  دارم  فعالیـت  رایتینـگ(  تیـف 

تخصصـی نیـز نوشـته ام. 

بیشـمار  موفقیت هـای  آرزوی  *ضمـن 
سپاسـگزاریم که بـرای ایـن گفت وگو فرصت 

گذاشـتید.
از روزنامۀ ماندگار هم سپاسگزارم.

پرسـِش بـاال پرسشـی فانتـزی و فرمایشـی بـرای پُر کردِن سـتونی 
کوچـک از ایـن روزنامـه به مناسـبِت هجدهمین سـالگرد شـهادت 
قهرمـان ملـی نیسـت؛ بـل ایـن پرسـش مهم تریـن و راه گشـاترین 
پرسـش در برهۀ دشـوارِ کنونی  اسـت که پاسـخ جویی به آن، کلیِد 
مطمینـی بـرای بـاز کـردِن بُن بسـت هاِی هجده سـاله در اختیارمـان 
می گـذارد. امـا پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش، کارِ سـاده یی نخواهد 
بـود؛ چـرا کـه درِک مصیبت هـاِی رفته بر مـا در دوراِن پسامسـعود 

زمانـی میسـر اسـت که مسـعود را خوب بشناسـیم. 
شـاید بخـش بزرگـی از مـردم افغانسـتان بـه ایـن بـاور باشـند که 
مسـعود را می شناسـند و از ایـن رهگـذر حـوادِث پـس از او را نیز 
درک می کننـد. در نگاهـی سـاده می تـوان تأییـد کرد که درخشـِش 
کارنامـۀ مسـعود بـه حـد و اندازه یـی بـوده کـه بـه همـۀ چشـم ها 
رسـیده و هیـچ شـخصی را بی نصیـب نگذاشـته تـا نتوانـد تفاوِت 
دوراِن وی بـا دیگـر دوران هـا را دریابـد. ولـی در نگاهـی عمیق تر 
بایـد گفـت کـه هـر شـهرونِد ایـن سـرزمین در شـناخت قهرمـان 
ملـی، روی یـک بُعـد از ابعـاد شـخصیتِی او مکث و تأمل داشـته و 
بـه همیـن نسـبت از سـایر وجـوه و ابعـاد، بازمانده و در شناسـایی 

حـوادث پـس از مسـعود، حـِق مطلب را ادا نتوانسـته اسـت. 
دارد  او  نظامـِی  نبـوغ  تکیـه روی  از مسـعود،  بیشـتِر شـناخت ها 
و از ایـن زاویـه از او چهره یـی متفـاوت می تراشـد؛ حـال آن کـه 
پرداخـِت مکـرر بـه ایـن بُعد شـخصیتی مسـعود، اجحـاف در حِق 
سـایر ابعـاد شـخصیتِی او تلقـی می گـردد. خاصه کـردِن مسـعود 
در جنـگ و نظامی گـری، باعـث فراموشـی ایـن حقیقـِت کلیـدی 
می شـود کـه او جنـگ و نظامی گـری را از روِی ناگزیـری انتخـاب 
نمـوده بـود و غایـِت مبارزاتـی اش را اسـتقال و اتحاد افغانسـتان، 
تشـکیل یـک دولـِت ملـی و فراگیـر و نوسـازی و بهروزِی کشـور 
در تمـام عرصه هـا تشـکیل مـی داد. بدین معنـا که مسـعود آرزوی 
سـاختِن افغانسـتانی فارغ از سـلطۀ بیگانه گان و سرشـار از صلح و 
پیشـرفت و عدالـت را بـه ابتـکار و تفاهِم مردم افغانسـتان داشـت 
و کسـانی در تقابـل بـا ایـن آرزوهاِی مشـروع و مطلـوب، جنگ و 

نظامی گـری را بـر وی تحمیـل کردنـد.
مسـعود نیـروی نظامـی را در خدمِت سیاسـت، و سیاسـت را برای 
دولـت داری، و دولـت داری را به هـدِف خدمت گـزاری بـه مـردم 
بـه رسـمیت می شـناخت. او مشـکات تاریخـی، پیچیده گی هـای 
و  قـدرت  معمـاِی  و  بیرونـی  قدرت هـای  مداخـات  اجتماعـی، 
سیاسـت در افغانسـتان را عمیقـًا می فهمیـد و به اطمینـان دریافتـه 
بـود کـه حـِل این معمـا فقط به دسـِت خـودِ مردم ممکن اسـت و 
دل بسـتن بـه کمک هـای بیرونـی بدون داشـتن ارادۀ راسـخ و طرح 

سیاسـی الزم، دویـدن به سـوی سـراب اسـت!
پـس از مسـعود امـا همـه بـه سـوی سـراب دویدنـد. این سـراب 
جامعـۀ  هنگفـِت  کمک هـای  نخسـت  بـود:  علـت  دو  از  ناشـی 
جهانـی بـا خط مشـی ها و سیاسـت  هاِی دسـتورِی خـاص و دوم 
هیجـاِن صـرف و نبـود طرح و ابتـکارِ سیاسـِی الزم در اذهاِن یاران 
برجسـتۀ مسـعود. دویـدن بـه سـوی سـراب و نداشـتِن نقشـۀ راه 
بـرای دولت سـازی و ملت سـازی و توسـعه و پیشـرفِت پایـدار، 
یـاران برجسـتۀ مسـعود را بـه عروسـک هاِی کوکـی  و تقلیدی یـی 
تبدیـل کـرد کـه روز بـه روز رونـق   می باختنـد و در نهایـت کهنـه 
و کارافتـاده می شـدند. اشـتباه و خطـاِی محاسـباتِی آن هـا ایـن بود 
کـه زمانـۀ آن هـا اجتهادِ ویـژۀ خودشـان را می طلبد و اجتهـادِ آن ها 
نیـز ایـن بـود کـه بایـد بـا برنامـۀ امریـکا و جامعـۀ جهانـی بـرای 
افغانسـتان همسـو شـد، امتیـاز گرفـت و از لـذاِت دنیـوی بهـره 
بـرد؛ همـان فرصت هـا و لذاتـی که بـه زعم شـان در دورۀ مسـعود 

به واسـطۀ جنـگ بـا دشـمنان دسـت نیافتنی بـود. 
در  طالبـان  ـ  امریـکا  صلـِح  تجربـۀ  و  هجده سـاله  تجـارِب  امـا 
ماه هـای اخیـر، به وضـوح شـکننده گِی تمـام امتیازهـای سیاسـی و 
ضمانت هـاِی بین المللـی را نشـان می دهـد. کم کـم ثابـت شـده که 
مطمین ترین نسـخه  برای افغانسـتان، نسـخۀ بومـی و داخلی مطابِق 
نیازهـا و آرزوهـای مـردم اسـت، حتـا اگـر ایـن نسـخه از کـورۀ 

جنـگ و مقاومـت بیرون شـود. 
قهرمـان ملـی بـا لـذات و نعمـاِت خداوندی سـِر سـتیز و دشـمنی 
نداشـت، او ثـروت و رفـاه و آرامش را بر فقـر و دردمندی و جنگ 
ترجیـح مـی داد. ایده های او برای افغانسـتان و مردمانـش، ایده های 
ترقی خواهانـه و آینده نگرانـه بـود. او می خواسـت زنجیـرۀ منطقـِی 
مشـکاِت افغانسـتان را درهـم بشـکند و نظـام ملـی و سیسـتِم 
عادالنه یـی را بـه میـان بیـاورد کـه فرداهـاِی دور را تضمیـن کنـد. 
او ذوق زده نبـود و می دانسـت کـه این همـه را بیگانـه گان بـه مـا 
بخشـش نخواهنـد کـرد، تـا زمانی کـه خود مـردم افغانسـتان آن را 
کمایـی نکنند. او سـراب را از واقعیت بازمی شـناخت و بزرگ ترین 
مصیبتـی کـه در نبـودِ او بـر سـِر مـا رفـت ایـن بـود کـه: آنانی که 
پس از مسـعود سیاسـت کردند، واقعیت را از سـراب بازنشـناختند!  

18 سـال پس از مسـعود 
چـه بر سـِر مـا رفت؟

به مناسبت هجدهمین سالروز شهادت 
قهرمان ملی کشور و هفتۀ شهید

قصه های پدرم مرا شیفتۀ احمدشاه مسعود کرد
پرس وشنیدی با مصور بیگانه طراح عکس های قهرمان ملی کشور

صفحه ۱۶



افغانستان پس از احمدشاه مسعود یک کشوِر بی صاحب است
گفت وگو با احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

گفت وگوکننده: ناجیه نوری
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اشــاره: بـه مناسـبت هجدهمین سـالروز شـهادت 
احمدشـاه مسـعود و هفتۀ شـهید، گفت وگویی ویژه 
بـا احمدولـی مسـعود رییـس عمومـی بنیاد شـهید 
مسـعود انجـام داده ایم که در طی آن، آقای مسـعود 
خاطراتـش از دوراِن جهـاد و همچنین شـناختش از 
قهرمـان ملـی را صمیمانـه بـا خواننـده گاِن روزنامۀ 

مانـدگار در میان گذاشـته اسـت.
***

جنـاب مسـعود! انگیزۀ پیوسـتن تان به صـِف جهاد 
چـه بود؟

در آغـاز جهـاد، مـن نوجـوان بـودم و با مسـایِل جهاد 
احمدشـاه  بزرگ تـرم شـهید  بـرادر  نداشـتم.  آشـنایی 
مسـعود نیـز بـه گونـۀ ایدیالوژیـک بـه ایـن مسـایل 
نپرداختـه بـود؛ امـا از آن جـا کـه او یک مسـلماِن ذاتی 
و شـخصی وطن دوسـت بـود و در دانشـگاه پُلیتخنیک 
نفـوذ عقایـد کمونیسـتی و صحبت هـاِی ضداسـامِی 
مشـاهده  را  دانشـجویان  میـان  در  روسـی  اسـتاداِن 
می کرد، به هدِف دفاع از اسـام و وطــن ایسـتاد شـد 
و ایـن حرکـت به تدریـج بـه جهـاد مسـلحانه تبدیـل 

. شد
پـس از آن کـه آمرصاحـب بـه جهـاد پیوسـت، مـن و 
تمـامِ خانـواده نیـز بـه او ملحـق شـدیم و همـه بـا هم 
مبـارزه را از آن زمـان کـه شـاید حدود 15 سـال سـن 

داشـتم، آغـاز کردیم.

مبارزه را برای نخستین بار در کجا آغاز کردید؟
اولین بـار کـه آمرصاحـب مبـارزه را آغـاز کـرد، ما هم 
بـه دنبـاِل ایشـان رفتیم و مبـارزه را شـروع کردیم. من 
در آن زمـان همان طـور کـه قبـًا گفتـم، بسـیار جـوان 
بـودم و مبـارزه را از سـِن 15 سـاله گی آغـاز کـردم. 
مبـارزه را از کابـل بـا پخـش شـب نامه، اطاع رسـانی 
و تمـاس بـا شـبکه های پنهانـی آغـاز کـردم و چـون 
بسـیار جـوان بـودم و کسـی بـه مـن شـک نمی کـرد، 
یک سلسـله کارهایـی را انجام می دادم که اسـتخباراِت 
آن زمـان زیـاد متوجـه نمی شـد، طـور مثـال: رسـاندن 
نامـه بـه اعضـای نهضت اسـامی کـه زندانـی بودند و 
برقـراری ارتبـاط با نهضت اسـامی، و دقیقـًا کار را از 

همیـن مـوارد و از دوران نوجوانـی آغـاز کـردم.

 زمانی کـه شـما به جبهه رفتید و احمدشـاه مسـعود 
را بـه عنوان آمرِ جبهـه ماقات کردیـد، چه تفاوتی 

بین آمر جبهـه و برادرتان مشـاهده نمودید؟  
 مـن و آمرصاحـب پیـش از این کـه او بـه عنـوان آمـر 
جبهـه فعالیـت خـود را آغـاز کنـد، باهـم یک سلسـله 
و  بودیـم  کـرده  آغـاز  کابـل  از  را  مدنـی  مبـارزات 
آمرصاحـب شـهید از ابتـدا خصوصیـاِت یـک رهبـر 
را داشـت و مـن بـا ایـن خصوصیات آشـنایی داشـتم، 

بنابرایـن برایـم مـورد غیرعـادی نبـود.
قهرمـان ملـی بـه مـن نامه نوشـت کـه باید خانـواده را 
بـه پنجشـیر انتقـال دهـم و بیشـتر از یک سـال را پیش 
از آمـدِن او در پنجشـیر بـه عنوان مجاهد سـپری کردم. 
زمانـی  کـه باهـم ماقـات کردیـم او را بـا یک سـاح 
دیـدم، اما برایـم مورد بسـیار عجیبی نبود، زیـرا قبًا با 
خصوصیـاِت او آشـنایی داشـتم و باید بگویـم پیش از 
این کـه مبـارزه را آغـاز کنـد، ویژه گی هـای یـک رهبـر 
در وجـود او به طـور واضـح و آشـکار دیـده می شـد 
و توانایـی رهبـری را در منطقـه و محلـه داشـت و از 
توانایـی و شـخصیِت رهبـری را در وجـودش  ابتـدا 

می توانسـتید ببینیـد. 

از خاطـراِت کودکی تـان بـا قهرمـان ملـی کشـور 
بـرای خواننـده گاِن مـا بگوییـد.

خاطـرات زیـاد اسـت. از زمانـی  کـه در کارتـۀ پـروان 
زنده گـی می کردیـم، خاطـراِت خـوب و بد داریـم؛ اما 
خاطـراِت بـد زمانـی شـروع شـد کـه مبـارزه را آغـاز 
کردیـم و خاطـراِت خوب مـان این اسـت کـه باهم در 
یـک خانـواده زنده گـی می کردیـم و هم بـازی بودیـم. 

همیـن کـه در محـِل زنده گی  برادری داشـتم کـه دارای 
صابـت، هیبـت و وقار بـود و ویژه گی هـای رهبری را 
داشـت، بـه مـن اعتماد بـه نفـس و روحیه می  بخشـید. 
نـه تنهـا بـرای مـن، بـل بـه تمامـی بچه هـای محـِل 
مـا روحیـه می بخشـید و افتخـار می کـردم کـه چنیـن 

بـرادری دارم.
خـوب بـه یـادم دارم کـه روزی با چنـد نفـر از بچه ها 
کـه از محلـی دیگـر آمـده بودنـد، درگیر شـدم و چون 
آنـان شـش نفر بودنـد و من یـک نفر، واقعًا کـم آورده 
بـودم و همیـن زمـان بـود کـه آمرصاحـب آمـد. یکی 
از خصوصیـاِت آمرصاحـب ایـن بـود کـه بی عدالتی را 
دوسـت نداشـت و ذاتـًا بـا بی عدالتـی مخالف بـود. به 
مـن گفـت کـه جنـگ را چه  کسـی آغـاز کرده  اسـت. 
گفتـم کـه آنـان جنگ را شـروع کردند. به عنـوان برادر 
بزرگ تـر طـوری بـه مـن روحیـه داد کـه آن درگیـری 
و کـم آمـدن را فرامـوش کـردم. بـه مـن گفـت خیـر 
باشـد، دفعـۀ بـد جبرانـش می کنیـم و بـاالِی مردهـا 
چنیـن روزهایـی می آیـد، امـا تشـویش نکـن این گونه 
مشـکات قابـل جبـران اسـت. یعنـی طـوری بـه مـن 
این گونـه  روحیـه داد کـه مـن بسـیار خـوش شـدم. 
روحیـه دادن بارهـا در طـول جهـاد بـا هم سـنگرانش 
تکـرار شـد و مـن شـاهد آن بـودم و هم سـنگرانش 
بـا  یعنـی  می گرفتنـد.  روحیـه  صدایـش  شـنیدن  بـا 
صحبـت کـردن، دیدن و شـنیدِن صدایش همـه روحیه 

می گرفتنـد و اعتمـاد بـه نفس شـان بـاال می رفـت. 

 شخصیِت مسعود را چگونه می شناسید؟
چندبُعـدی  شـخصیِت  دارای  کشـور  ملـی  قهرمـان 
بـود. یـک بُعـد شـخصیت آمرصاحـب سیاسـی بـود، 
بُعـد دیگـرش نظامـی بـود، بُعـد معنـوی صـد در صد 
داشـت، بُعـد فرهنگـی، انسـانی و اسـامی نیز داشـت 
و دارای یـک شـخصیِت رهبری کننـده بـود، امـا از نظر 
مـن بُعـدی کـه بسـیار برجسـته بـود، عمـِق دیـدگاه و 
و  معنویـات  عمـق  در ضمـن،  بـود.  ژرف نگری شـان 

قـوِت درونـی اش به شـدت برجسـته بـود. 
شـهید مسـعود بـه مسـایل بسـیار عمیـق نـگاه می کرد 
و عمیق نگـر بـود و بصیـرِت بسـیار قـوی داشـت. در 
افغانسـتان کـه درگیـر تجـاوز روس  کشـوری ماننـد 
آمرصاحـب  اگـر  بود/اسـت،  جهانـی  تروریسـم  و 

معنویـِت ضعیـف می داشـت، ممکـن نبود ایسـتاده گی 
کنـد، مقاومـت کنـد و جنگ هـا را از جبهـه بـه جنـگ 
چریکـی تبدیـل کنـد. اقـدام بـه این گونه کارهـا نیاز به 
قـوِت درونـی دارد کـه آمرصاحـب ایـن قـوت درونی 

را داشـت. 

بـه نظرتان، احمدشـاه مسـعود یـک مسـلماِن معتقد 
بـود یا یـک نظامِی برجسـته و یا یک سیاسـت   مدار 

و رهبـرِ فرهمند؟ 
فرزانه گـی  بـود،  بافضلیـت  شـخِص  یـک  راسـتش 
و  بـود  اخاق مـدار  فوق العـاده  آدمِ  یـک  داشـت. 
دیـن داری اش ناشـی از اخاق مداری اش بـود و در این 
شـکی نیسـت که سرشـِت رهبری کننده داشـت و فکر 
می کنـم کـه توانایی جـذِب افراد را داشـت و زمانی  که 
بـا افـراد ماقـات می کرد، فـوری آن ها جذب و شـیفتۀ 
شـخصیِت او می شـدند و ایـن جـذب شـدن ناشـی از 

اخاق مـدارِی قهرمـان ملـی کشـور بـود.

 زمانـی که حکومت مجاهدین شـکل گرفت، شـما 
کجـا بودید و چـه می کردید؟

و  گرفـت  شـکل  مجاهدیـن  حکومـت  زمانـی  کـه 
از  بیـرون  در  مـن  شـدند،  پیـروز  عمـًا  مجاهدیـن 
افغانسـتان مصـروف کار بـودم؛ امـا بعـد از پیـروزی 
مجاهدیـن بـه کابـل آمدم. سـپس بـه عنـوان دیپلمات 
سـکرتر دومِ سـفارت افغانسـتان در لندن مصروف کار 
شـدم و سـهم زیادی در حکومـت مجاهدین نداشـتم، 
تنهـا بـه عنـوان یـک دیپلمـات کار می کـردم. پیـش از 
آن سلسـله فعالیت هایـی داشـتم؛ ولـی بعـد از پیروزی 

مجاهدیـن سـهمی در حکومـت نداشـتم. 

 به نظرتان چرا حکومت مجاهدین موفق نبود؟
امـا  دارد،  الزم  زیـادی  زمـاِن  مـورد  ایـن  در  بحـث 
به طـور کل بایـد گفت که علـل موفق نبـودن حکومت 
مجاهدیـن بزرگ تـر از خـود مجاهدیـن بود. نمی شـود 
عدم موفقیـِت حکومت مجاهدین را در میان مجاهدین 
بـود  از چیـزی  بزرگ تـر  کنیـد. مشـکل   جسـت وجو 
در  کـه  حکومت هایـی  همیشـه  می شـد.  تصـور  کـه 
افغانسـتان شـکل گرفته اسـت، بـا حمایـت خارجی ها 
شـکل گرفتـه؛ امـا آمرصاحب شـهید کسـی بـود که با 

حمایـت مـردم و بـدون حمایـِت خارجی ها قـدرت را 
گرفـت و چـون این  مـورد در تاریـخ افغانسـتان تکرار 
نشـده بـود، حکومت مجاهدیـن در نخسـتین روزهای 
پیـروزی خود، مـورد بی اعتمادِی کشـورها قرار گرفت 
و هـر کشـوری فکـر می کـرد کـه حکومـت مجاهدین 
وابسـته بـه فان کشـور اسـت و ایـن بود کـه آماده گی 
الزم را بـرای تضعیـف حکومـت مجاهدیـن گرفتنـد و 

در نهایـت، افغانسـتان دچـار بی ثباتی شـد. 
آمرصاحـب شـهید در یکـی مصاحبه هـاِی خـود گفتـه 
بـود کـه کشـورهای اطـراِف مـا به یک باره گـی دام را 
ماننـد »خـاک« می سـازند که مـا اصًا متوجه نشـدیم و 
همیـن بـود کـه افغانسـتان مـورد حمات قـرار گرفت 
و از درون و از طریـق جنگ هـای نیابتـی و گروپ های 
مختلـف تضعیف شـد و سـقوط کرد. رهبـران جهادی 
هـم توانایـی دولت سـازی را نداشـتند. تمـام عوامل را 
کـه کنـار هم بچینیـم، نتیجه این می شـود کـه حکومت 

مجاهدیـن بایـد سـقوط می کرد.

 جریـان مقاومـت ملـی مـردم افغانسـتان را کـه با 
طالبـان شـکل گرفـت، چگونـه  آمـدن حکومـت 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
مجاهدیـن در برابـر تجاوزگران ایسـتاد شـدند و موفق 
شـدند کـه آزادی و اسـتقال کشـور را کسـب کننـد؛ 
امـا حکومـت مجاهدین در قسـمت دولـت داری موفق 
نبـود و نـاکام ماند و طالبـان وارد صحنه شـدند. دیری 
نگذشـت کـه جبهـۀ مقاومت ملی مـردم افغانسـتان در 
برابـر طالبـان شـکل گرفـت. جبهـۀ مقاومـت بـه  ایـن 
خاطـر ایجـاد شـد کـه طالبـان گـروهِ تنـدرو بودنـد و 

نتوانسـتند حمایـت مـردم را بـا خود داشـته باشـند.
یـک وضعیـت بسـیار حسـاِس تاریخـی ایجاد شـد که 
در ایـن وضعیـت نـه تنهـا مجاهدیـن وارد مقاومـت 
شـدند، بـل همۀ مـردم وارد میدان شـدند. در حکومت 
مجاهـد و غیرمجاهـد، مشـروعیت نظـام مطـرح بـود. 
پـس از حکومـت ظاهرشـاه که یک مشـروعیِت سـنتی 
افغانسـتان  داشـت، تمـام شـیرازه هاِی مشـروعیت در 
هـم  مجاهدیـن  نتوانسـتد،  کمونیسـت ها  شکسـت؛ 
نتوانسـتند و طالب هـا هـم کـه بـه  نـامِ ظاهرشـاه وارد 
صحنه شـده بودند، نتوانسـتند مشـروعیت کسب کنند، 
سـرانجام جبهـۀ مقاومـت شـکل گرفـت. مقاومـت بـه 

ایـن معناسـت کـه مـا در برابِر شـما جنگ نداریـم، اما 
از کشـور خـود دفـاع می کنیـم. یعنـی دوران مقاومـت 
یـک حالـت تهاجمـی ماننـد دوران جهاد نداشـت، بل 

در دفـاع بـود و بـه هـدف دفـاع ایجـاد شـده بود.

خبـر شـهادت آمرصاحـب در کجـا بـه گوش تـان 
رسـید، احسـاس تان را بـه خاطـر داریـد؟ 

شـهادت  بـه  یکشـنبه  روز  آمرصاحـب  بـودم،  لنـدن 
رسـید. روز جمعـه بـود کـه بـا مـن تلفنـی صحبـت 
کـرد و یـک مقـدار مسـایل را بـا من شـریک سـاخت 
و روز یکشـنبه در چـاِی صبـح خبر زخمی شـدنش را 
شـنیدم، درحالی  کـه او در همـان روز شـهید شـده بـود. 
اصـًا بـاور نمی کـردم، چـون زیـاد از این گونـه خبرها 
شـنیده بـودم، بـه قهرمـان ملـی بسـیار نزدیـک بـودم، 
کسـی راجـع بـه شـهادت بـه مـن چیـزی نمی گفـت. 
پـس از شـش روز اسـتاد ربانـی شـهید بـه مـن اطاع 
داد، مطمیـن شـدم کـه شـهید شـده اسـت و در مـوردِ 
احسـاس بایـد بگویـم کـه فقـط خداونـد از حالم خبر 

! د بو

 چـرا هیـچ یـک از یـاران و دوسـتاِن قهرمـان ملی 
کشـور نتوانسـت جـای او را پُر کنــد؟

احمدشـاه مسـعود با یـاران و نزدیکانش تفاوِت بسـیار 
داشـت، این طـور نبـود که احمدشـاه مسـعود نفـر اول 
باشـد و بعـد بـه ترتیـب نفرهـای دوم و سـوم وجـود 
داشـته باشـند. می تـوان گفـت کـه نفـر اول احمدشـاه 
مسـعود بـود و بعـد نفـر صـدم؛ یعنـی بعد از مسـعود 
بیـن  تفـاوت  و  می گرفـت  قـرار  صـدم  نفـِر  شـهید 
احمدشـاه مسـعود و دیگـران 99 نفـر بـود، بنابرایـن 
ممکـن نیسـت کـه کسـی بتوانـد جـای خالـی او را پُر 

. کند
مسـألۀ دیگر این اسـت که آمرصاحب هم نهاد سیاسـی 
بـود، هـم نهـاد نظامـی بود، هـم نهـاد اقتصـادی و هم 
نهـاد فرهنگـی و... بـه همیـن دلیـل همه گی خـود را با 
او یـک نقطـۀ وصـل می دانسـت. اطرافیانش بخشـی از 
کار را انجـام می دادنـد؛ امـا ابعـادی را کـه قهرمان ملی 
داشـت، آن هـا نداشـتند و زمانی  که قهرمان ملی شـهید 
می شـود، بـه جـای این کـه دور یک محور جمع شـوند 
و راه رهبرشـان را تعقیـب کننـد، پراکنـده شـده و بـه 
شـکل افـراد درآمدند و افراد نتوانسـتد همتـای قهرمان 

شوند. افغانسـتان  ملی 

 مـا در شـرایطی قـرار داریـم کـه گفت وگوهـای 
صلـح جریـان دارد و انتخابـات هم نزدیک اسـت؛ 
صلـح و انتخاباتـی کـه در دسـِت مردم افغانسـتان 
نیسـت و مـردم سـردرگم شـده اند. اگـر احمدشـاه 
چـه  می بـود،  زنـده  وضعیتـی  چنیـن  در  مسـعود 

می کـرد؟ 

اولیـن کارِ قهرمـان ملـی ایجـاد یـک آدرِس مشـخص 
 بـود تـا مـردم دورِ آن جمع  شـوند. آمرصاحب خودش 
یـک آدرِس بااعتبـار بـود و ایـن آدرِس بااعتبـار هـر 
مـوردی کـه بـه خیـر و صـاِح افغانسـتان می بـود را 
انتخـاب می کـرد و مشـکل فعلـی افغانسـتان هـم یـک 
آدرس بـا اعتبـار و بـا اعتماد اسـت که متأسـفانه وجود 
نـدارد. ولـی اگـر آمرصاحـب زنـده می بود، همـه دور 

آدرِس او جمـع می شـدند؛ زیـرا مـردم بـه او اعتمـاد 
و بـاور داشـتند کـه تصمیـم او تصمیـِم خیـر و صاح 
افغانسـتان اسـت. اگـر تصمیـم می گرفـت برویـم بـه 
طـرف صلـح، همـه بـه طـرف صلـح می رفتنـد و اگـر 
می گفـت برویـم بـه طـرف انتخابـات، همـه بـه طرف 

می رفتنـد. انتخابـات 

 افغانستاِن پس از آمرصاحب را چگونه می بینید؟
افغانسـتان پـس از آمرصاحـب را مثـِل امـروز می بینم. 
یـک افغانسـتان بی چـاره، بی اعتمـاد، ناامـن، نگـران و 
افغانسـتانی کـه تمـامِ دریچه هـای امید به رویش بسـته 
شـده اسـت. افغانسـتانی کـه اختیـار و صاحیتـش بـه 
دسـِت دیگـران اسـت و افغانسـتانی کـه مهـارِ صلح و 
جنگـش در دسـِت دیگـران. یـک نفـر بـا شـماری از 
هم سـنگرانش در گوشـه یی از افغانسـتان طـوری اظهار 
مالکیـت می کـرد کـه آن طـرِف دنیـا احسـاس می کرد 
کـه افغانسـتان صاحـب دارد. بـا آن کـه صـد درصـد 
خـاک افغانسـتان در کنترلـش نبـود، هم در قلـِب مردم 
حکومـت می کـرد و هم دنیا ازش حسـاب می بـرد. اما 
امـروز همۀ دنیـا در افغانسـتان حضـور دارد، میلیون ها 
دالـر هـم سـرازیر شـده و رهبـران هـم قطـار انـد، اما 
هیچ کـس صاحب افغانسـتان نشـده و نه سیاسـت و نه 
اقتصـاد و نـه صلـح و نـه جنـگ هیـچ کـدام متعلق به 
مـا نیسـت. مـن افغانسـتان را پس از آمرصاحب شـهید 

یـک کشـورِ بی صاحـب می بینـم.

 انتخابات برگزار می شود؟
افغانسـتان صاحـب نـدارد و هیچ کـس در ایـن کشـورِ 
بی صاحـب پیـدا نمی شـود کـه بیایـد و بـه عنـواِن یک 
بـزرگ و یـک رهبـِر افغانسـتان بگویـد کـه انتخابـات 
برگـزار می شـود. همه چیـز نامعلوم اسـت و مـردم هم 

در سـردرگمی روان هسـتند.

 در آسـتانۀ برگـزاری ۱۸دهمیـن سـالگرد شـهادت 
و  مـردم  از  خواسـت تان  کشـور  ملـی  قهرمـان 

چیسـت؟ گشـت زنی  کاروان هـای 
مردم و کاروان ها به این روز و شـهداِی کشـور ُحرمت 
بگزارنـد؛ زیـرا شـهدا و احمدشـاه مسـعود متعلـق بـه 
همـۀ مـردم افغانسـتان انـد و جهـاد و مقاومـِت ملـی 
تاریـِخ ماسـت. بنابرایـن به خاطـر  دو ارزش مانـدگارِ 
پاسـدارِی شـهدای این دو دورۀ پرافتخار، یادمان باشـد 
کـه تجلیـل از مقـامِ شـهدا بـا شـلیک های هوایـی و 

اذیـت کـردِن مردم سـازگاری نـدارد.
هیـچ درک نمی کنـم در روزی کـه مـردم می خواهنـد 
سـوگواری کننـد و بـا شـهدا پیوند داشـته باشـند، یک 
عـده چـرا بیـرون می آیند و سـاح بلند کرده و شـلیک 
می کننـد. واقعـًا ایـن سـاح در برابـِر چـه و کـه گرفته 
بگیریـد،  می خواهیـد  سـاح  واقعـًا  اگـر  می شـود؟ 
برویـد به نیروهـای امنیتی بپیوندید و در برابر دشـمناِن 

افغانسـتان ایسـتاده شوید.
 

 سـپاس از این کـه بـرای ایـن گفت وگـو فرصـت 
. شتید ا گذ

از شما هم! 



نخسـتین آشـنایی مـن بـا احمدشـاه مسـعود بـا یک افسـانه 
علیـه  مسـلمان  جوانـان   1354 سـرطان  قیـام  شـد.  آغـاز 
حکومـت داوود خـان در پنجشـیر را یـک جـوان 22 سـاله 
به نـام احمدشـاه رهبـری می کـرد. احمدشـاه سـومین پسـر 
لـوا مشـر )دگروال( دوسـت محمد خـان بود که هنـگام قیام 
محصـل صنـف دوم دانشـگاه پولـی تخنیـک کابـل. هرچند 
دوسـت محمد خـان از قریـۀ جنگلـک بـود، امـا در قریـۀ ما 
»سـنگانه« نیـز چهـرۀ شـناخته بـود، چـون خواهـرش خانم 
مرحـوم سـرمعلم آصـف خـان بـود و گاه نـاگاه بـه قریـۀ ما 
ابتـدا کامیـاب  رفت وآمـد داشـت. قیـام 1354 هرچنـد در 
شـد، دو عاقـه داری و یـک ولسـوالی درۀ پنجشـیر در یـک 
روز تحـت تسـلط قیـام کننـده گان در آمـد، امـا بـا عقیـم 
مانـدن پـان کودتـا در کابـل، دسـت اندرکاران قیام پنجشـیر 
سراسـیمه شـدند و در پایـان روز توسـط نیروهـای دولتـی 
سـرکوب گردیدند، تعدادی کشـته، شـماری دسـتگیر و عدۀ 
اندکـی موفـق شـدند کـه فـرار کننـد، از جمله سـرکردۀ قیام 
کننده گان، احمدشـاه که توانسـته بود از دسـت کوماندوهای 
داوود خـان معجـزه آسـا نجـات یابد و بـه انـدراب متواری 
گـردد. ایـن کار باعـث شـد کـه در پنجشـیر شـایع شـود 
»احمدشـاه عینـک زانـو نـدارد، بنابـرآن به سـرعت و بدون 
خسـتگی دایـم در حرکـت اسـت!« البتـه ایـن حرف افسـانه 
بـود، چـون بعدها کـه بـا وی از نزدیک آشـنا شـدم، متوجه 
گردیـدم کـه او ماننـد مـا اعضـای بـدن عـادی دارد و هیـچ 

فوق العاده گـی از ایـن ناحیـه نسـبت بـه دیگـران نـدارد.
همیـن کـه جهـاد بـه تاریـخ 17 سـرطان 1358 در پنجشـیر 
آغـاز شـد، مـردم و دولـت بـا رهبـری آن از پیـش آشـنایی 
داشـتند. مجاهدیـن بـه سـرعت توانسـتند تمـام دره را آزاد 
کننـد و خط مقدم جبهه خود را باالی سـالنگ، پشـتۀ سـرخ 
جبل السـراج و کوه هایـی دربنـد و گلبهـار تعییـن نماینـد. 
جبهـه در ابتـدا فاقـد نظم عسـکری بـود و اکثریت افـراد به 
صـورت ایلجـاری به جبهـۀ جنـگ آورده می شـدند، اینها و 
عوامل بسـیاری دیگر سـبب شـد تـا جبهه بعـد از چهل روز 
و بـه دنبـال زخمـی شـدن فرمانـده عمومـی آن، احمدشـاه 
مسـعود شکسـت بخـورد و مجاهدیـن تـا آخریـن نقطۀ درۀ 
پنجشـیر، پریـان عقب نشـینی کننـد. جبهـۀ پنجشـیر بعـد از 
فـراز و نشـیب زیـادی سـرانجام اسـتقرار نسـبی پیـدا کـرد 
و بـا سـرد شـدن هـوا، مجاهدیـن توانسـتند آرام و آرام بـه 
قسـمت های پایین پنجشـیر انتقال نمایند و در درۀ »شـابه« و 

بعـداً »پارنـده« جابه جا شـوند. 
آشـنایی من از احمدشـاه مسـعود تا این لحظه در حد افسانه 

بـود و مبتنـی بـر روایـات شـفاهی که از مـردم می شـنیدم و 
کمتـر مـردم منطقه مـا او را از نزدیک دیـده بودند. 

هنگامی که جهاد در پنجشـیر شـروع شـد، مـن متعلم صنف 
یـازده مکتب بودم و از اینکه در آن اشـتراک نداشـتم، عذاب 
وجدان می کشـیدم. زمسـتان سـال 1358 فرا رسـید و فشـار 
دولـت بـر مجاهدیـن کاهـش یافـت؛ روزی از مسـجد قریه 
بیـرون می آمدیـم، قطـاری از مجاهدیـن را دیدیـم کـه بـه 
سـرعت از پیش روی مسـجد می گذشـتند و به سـوی خانۀ 
سـر معلـم آصف خـان در حرکـت بودند؛ یک نفـر در حالی 
کـه چانته یـی را بـه پشـت خـود حمـل می کـرد، پیشـاپیش 
همـه قـرار داشـت و بـه دنبـال آن مـردی غـرق در قطـار 
کارتـوس و مسـلح بـا تفنـگ پنج تیـرۀ قاقک و یا »شـل َدز« 
پاکسـتانی، هـر دو پشـت هـم به سـرعت در حرکـت بودند 
و از دروازۀ کوچـک داخـل حویلـی شـدند، بقیـه از دروازۀ 
کان؛ گفتنـد آمرصاحـب همـان نفـر اول اسـت و نفـر دوم 
تاج الدیـن. روزی دیگـر بـا وی بعد از نماز صبـح در دروازۀ 
مسـجد رو بـه رو شـدم کـه شـبانه بـا جمعـی از مجاهدیـن 

بـه مسـجد قریـه مـا کـه تهکابی گـرم داشـت، آمـده بودند؛ 
اولین بـار بـود کـه بـا او دسـت مـی دادم و بـه چهـرۀ متمایز 
او خیـره می شـدم. سـرعت عمـل، تواضع، صمیمـی بودن و 

برخـورد خـوب از شـاخص های شـخصیتی او بـود.
تصمیـم نداشـتم بـار دیگر بـه کابل بـروم؛ زیـرا زنده گی در 
شـهری کـه در هـر زاویـه و ناحیـه آن دسـتگاه اسـتخباراتی 
رژیـم کمونیسـتی کابـل سـایه افکنـده بـود، خیلی دشـوار و 
زنـده مانـدن فقـط یک شـانس بود. امـا بعد از اینکه شـرایط 
زنده گـی مجاهدیـن در پنجشـیر را مطالعـه کـردم کـه با چه 
مشـکاتی از قبیـل گرسـنگی، سـردی هـوا، خوف دشـمن، 
مشـکات فامیـل و بسـا مشـکات دیگر دسـت و پنجه نرم 
می کننـد، در مقابـل آن توانایـی خـود را بـه سـنجش گرفتم، 
نتوانسـتم در پنجشـیر بمانـم و تصمیـم گرفتـم بـه پاکسـتان 
بـروم، بنابـرآن در مـاه حمـل 1359 راه هجـرت به پاکسـتان 
را در پیـش گرفتـم. هنـوز در منطقـه پریـان بودیم کـه اولین 
حملـۀ قوای شـوروی به پنجشـیر )اواخر حمـل 1359( آغاز 
شـد و هـم زمـان بـه آن قـوای شـوروی در مناطق »کـران و 
منجـان« و »توپخانـه«ی بدخشـان نیـرو پیاده کـرده و آنجاها 
را تصـرف نمودنـد، بنابـرآن برگشـتم و ناگزیـر شـدم بقیـه 
سـال را تـا ماه میـزان در کابل سـپری کنم و هـر روز عذاب 

بکشـم.  وجدان 
در میـزان 1359 از طریـق ده سـبز کابـل و کـوهِ صافـی وارد 
پاکسـتان شـدم، مدت هشـت مـاه در پشـاور مانـدم. هرچند 
انگیـزه هـای زیـادی بـرای مانـدن در پشـاور داشـتم، امـا 
ترجیـح دادم بـه افغانسـتان برگـردم. در سـرطان 1360 از 
راه سـروبی و لغمـان وارد درۀ پنجشـیر شـدم، دو روز از 
رسـیدنم سـپری نشـده بـود کـه تصمیـم گرفتـم احمدشـاه 
مسـعود را ببینـم و خـود را بـه او معرفـی کنـم. در این دوره 
احمدشـاه مسـعود ـ که بعـد از این از وی به نـام آمرصاحب 
یـاد می کنـم ـ بیشـترین اوقـات کاری خـود را در بـازارک 
سـپری می کـرد. جبهـه متناسـب به شـرایط جنگـی آن زمان 
از تشـکیات کارآمـدی از قبیـل کمیتـۀ نظامی، کمیتـۀ مالی، 
کمیتـۀ قضـا، کمیتـۀ تحقیـق، کمیتۀ جهـاد و دعـوت و غیره 
برخـوردار بـود کـه هرکـدام توسـط کادرهـای مجـرب و 
کارآزموده یـی از مامـوران سـابقه دار حکومـت بـه پیش برده 

می شـد.
هرچنـد آمرصاحـب دایـم در حرکـت می بـود و کمتـر در 
دفتـر  وجـود  ایـن  بـا  می یافـت،  اسـتقرار  معیـن  محلـی 
اصلـی آمریـت پـروان و کاپیسـا را در کمیتـۀ نظامـی، واقـع 
قریـه »سـاتا«ی بـازارک اتخـاذ کـرده بـود کـه به مشـکات 
جبهـه و کارهـای مـردم رسـیده گی می کـرد و از مهمانانـی 
کـه از مناطـق دیگـر می آمدنـد اسـتقبال می نمـود. یکـی از 
وطنـداران به نـام محمـد یوسـف کـه بـا پـای پیـاده بـا مـن 
تـا بـازارک آمـده بـود، مـرا بـه آمرصاحـب معرفـی کـرد؛ 
آمرصاحـب پرسـید: چـه وقـت از پاکسـتان 
پشـت  بـا  پیـش؛  روز  دو  گفتـم:  آمـده ای؟ 
دسـت بـه سـینه ام محکم کوبیـد، گفـت: برو 
خـوب مانده گـی ات را بگیـر و هفتـه آینده در 
همیـن روز پیـش مـن بیـا، بعد گـپ می زنیم! 
طبـق وعـده، هفتـه بعد بـه دیـدن آمرصاحب 
از  خوش رویـی  بـا  رفتـم،  جـا  همـان  بـه 
مـن اسـتقبال کـرد و گفـت: خطـت چطـور 
اسـت؟ گفتـم: بـد نیسـت؛ گفـت: یـک ورق 
خـط نوشـته کـن تـا ببینـم! نوشـتم، گفـت: 
خـوب اسـت، همیشـه بـا مـن بـاش و هرگاه 
بـا مـردم صحبـت می کنـم، گـزارش جلسـه 
را بنویـس. چنـد مـدت ایـن کار را کـردم و 
مکتوب هـای او را نیـز می نوشـتم، تـا اینکـه 
دو سـه مـاه بعدتـر  بسـم اهلل خـان از پشـاور 
آمـد و وظیفـه مـن بـه او سـپرده شـد و مـن 
را  در کمیتـۀ نظامـی معرفـی و توظیـف کـرد 
کـه در آن زمـان اعضـای آن عبـارت بودنـد 
از: مرحـوم تـورن نورالحق خان، تـورن قلندر 
بیـک خان، ضابط شـاهی خـان و مدیر دولت 
خـان، امـا بیشـتر کارهـا را مدیر دولـت خان 
پیـش می بـرد. اما وظیفـۀ من در کمیتـۀ نظامی 
اکمـاالت قطعـات متحرک بود که تـا آن زمان 
جبهـه پنجشـیر عاوه بـر داشـتن قرارگاه های 
ثابـت، سـه قطعه متحـرک صد نفری داشـت. 
قـوای  پنجـم  حملـۀ  بـا   1361 سـال  آغـاز 
شـوروی بـه پنجشـیر رقـم خـورد؛ در ایـن 
از  اولین بـار  بـرای  شـوروی  قـوای  حملـۀ 
تکتیـک دیسـانت کوماندوهـا در عقـب خـط 
اول جنـگ اسـتفاده کردنـد کـه راجـع بـه آن 

بـه تفصیـل نوشـته ام. قبـًا  جنـگ 
در اواخـر سـال 1362 بحیث مسـوول مخابرۀ 
آمرصاحـب تعییـن گردیـدم و تـا اوایل سـال 
1364 بـه ایـن وظیفه ادامـه دادم  عاوه بر آن 
مکاتیـب آمرصاحـب را نیـز می نوشـتم. بعـد 
از اینکـه مرکزیـت شـورای نظـار بـه والیـت 
تخـار انتقـال یافـت، در بخش هـای مختلـف 
مالـی، فرهنگـی و دسـتیاری آمرصاحب ایفای 
وظیفـه کـردم کـه بیشـتر اوقـات بـا ایشـان 
می بـودم. ایـن نزدیکـی بـا آمرصاحـب ایـن 
فرصـت را برایـم فراهـم آورد تا شـناخت من 
از ایشـان مبتنـی بـر واقعیت هـای عینی باشـد 

تـا اسـتوار بـر افسـانه ها و برداشـت های ذهنـی. 
در زمسـتان سـال 1369 جهـت انجـام ماموریـت کاری بـه 
پاکسـتان رفتـم و به نسـبت مسـدود شـدن کوتل هـا، ناگزیر 
شـدم زمسـتان را آنجا سـپری کنم. در پاکسـتان ایـن ذهنیت 
در مـن تقویـت شـد که تحصیـات ناتمـام خـود را تکمیل 
کنـم، از آمرصاحـب اجـازه خواسـتم، ایشـان بعـد از تـردد 
برایـم اجـازه داد.  هر چنـد کار اورگانیک مـن با آمرصاحب 
بعـد از پیگیـری تحصیـات قطع شـده بود، امـا هرگاهی که 
بـه وطـن بـر می گشـتم، اکثریـت اوقـات بـا ایشـان می بودم 
و از لطـف همیشگی شـان برخـوردار می شـدم ـ رحمـه اهلل.
حـال کـه از اولین آشـنایی ام با آمرصاحب حدود چهل سـال 
می گـذرد، خرسـندم و خداونـد را سـپاس گزارم کـه بهترین 
ایـام زنده گـی )22 ـ 32 سـالگی( خـود را در مقدس تریـن 
وجیبـۀ دینـی و ملی )جهاد فی سـبیل اهلل و دفاع از کشـور در 
برابـر تجـاوز شـوروی( در منظم تریـن جبهه جهـادی )جبهه 
پنجشـیر و شـورای نظار( و با خوب ترین انسـان )احمدشـاه 
مسـعود( سـپری کردم آن را سـرمایه زنده گی خـود می دانم.
خاصـه، مـن نه سـال تمـام )1360 ـ 1369( بـا آمرصاحب 
جلوه هـای  زنده گـی،  طـرز  نزدیـک  از  و  بـودم  مسـعود 
اخاقـی و برخـورد او بـا طبقات مختلف جامعه را مشـاهده 
می کـردم. در این سـال های دشـوار جنـگ و خانه به دوشـی 
نیرومنـدی )اتحـاد جماهیـر شـوروی( رو  بـا دشـمن  کـه 
بـه رو بودیـم، شـب و روز بـا هم بودیـم و مظاهـر گوناگون 
شـخصیت او بی پیرایـه برایم آشـکار گردید؛ حاال کـه تقریبًا 
نظیـر می گـذرد،  ایـن شـخصیت کـم  از غـروب  دو دهـه 

می خواهـم شـخصیت او را چنیـن بـه معرفـی بگیـرم. 
در  داشـت،  متـوازن  شـخصیت  )رح(  مسـعود  احمدشـاه 
بی پیرایـه  و  بی ریـا  می پسـندید،  را  اعتـدال  عمـل  و  فکـر 
بـود، جوانـان را دوسـت می داشـت و آنهـا را بـه کارهـای 
بزرگتـر  مسـوولیت های  تحمـل  بـرای  و  می گمـارد  مهـم 
آمـاده می کـرد. بـا بـزرگان و اهـل علم بـا احتـرام و فروتنی 
برخـورد می کـرد. بـر خشـم خـود غلبـه داشـت و هیـچ گاه 
در حالـت قهـر و غضـب سـخن ناسـزا، فحـش و دشـنام به 
زبـان نمـی آورد. هر چنـد ندرتـًا در موقع خشـم مجرم خطا 
کاری را شـخصًا مـورد لت وکـوب قـرار مـی داد؛ با دوسـتان 
و یارانـش صمیمـی بـود و در برابـر دشـمنان خود گذشـت 
و مـدارا داشـت. بـا اسـیران جنگی برخـورد نیک و انسـانی 
می نمـود و در نگـه داری آنهـا جـداً اصـول اخاقی اسـام و 
قوانیـن بشـری را رعایـت می کـرد. در برخورد با عـام مردم 
بـا گشـاده رویی و بـه دور از تظاهـر عمـل می کرد. از سـتم، 
فسـاد و بی عدالتـی تنفـر داشـت و در برابـر آن بـه شـدت 
ایسـتاده گی می کـرد و بـرای اصـاح آن تـاش می ورزیـد. 
از  بـد می دیـد،  تملـق را نکوهـش می کـرد و متملقیـن را 
ایـن رو کمتـر متملقـان در اطـراف او جـا داشـتند. حرف و 

کامـش همیشـه شـفاف و کوتـاه و عـام فهـم بود. 
از قـدرت درک و تفهیـم عالـی برخـوردار بود، هـر چند که 
بـه کام سـاده حرف می زد، اما سـخنش عمیـق و پُرمفهوم و 
صحبت هایش دل نشـین بـود. صولت و صابت شـخصیتش 
مخاطـب را در هـر سـطحی کـه می بـود، تحـت تأثیـر قـرار 
مـی داد. هـر کس بـه او نزدیـک و هم صحبت می شـد، خود 
را شـریک افـکار و ایده هـای او حـس می کـرد و از همراهی 

و اطاعـت اوامـرش لـذت می برد.
داشـت.  شـگفت انگیزی  پایـداری  و  پشـت کار  شـجاعت، 
هیـچ گاه بی روحیـه و ناامیـد نمی شـد، بـا قضایا بـا عقانیت 
برخـورد می نمـود. از کارهـا و تصامیـم مبتنـی بـر عاطفـه و 
احساسـات دوری می جسـت. در امور نظامـی و فعالیت های 
محاربـوی بـه کار اطاعاتی و کشـفی خیلی اهمیـت می داد. 
بـه شـورا و مشـورت بـا اهـل رأی و نظـر اهمیـت مـی داد، 
بـا طبقـات مختلـف جامعـه در بخش های مربوطه مشـورت 
می کـرد، تصامیـم کان را در مشـوره بـا همه طبقـات جامعه 
اتخـاذ می نمـود. بـه کتـاب و مطالعـه عاقـه وافـر داشـت 
و در هـر حالـت کتـاب بـا وی می بـود و از هـر فرصتـی 
بـرای کسـب معلومـات و مطالعـه اسـتفاده می کـرد. مباحثـه 
و مناظره هـای علمـی و ادبـی بـا دانشـمندان و روشـنفکران 
و ادب دوسـتان را می پسـندید. بـه شـعر فارسـی عاقه منـد 
بـود. تـوکل عجیبـی بـه خداوند داشـت، آدم سـخت متدین 
و پرهیـزگار بـود، دیـن را عامـل رهبـری و کمال شـخصیت 
انسـان تلقـی می کرد. با تعبیرهـای افراط گرایانـه و متحجرانه 
از اسـام مخالـف بـود و اسـام را دین اعتدال می پنداشـت. 
بـه توانایـی و نقش اسـام در کمال و سـعادت جامعه و فرد 
از راه حفـظ و گسـترش ارزش هـای اخاقی تأکیـد می کرد. 
او خواهـان تشـکیل حکومت اسـامی معتدل در افغانسـتان 
بـود و تحقـق عدالـت اجتماعـی را راه حل تنش هـای تباری 
تصویـر  می دانسـت.  کشـور  ایـن  سـاکن  اقـوام  میـان  در 
احمدشـاه مسـعود بـرای افغانسـتان، یـک کشـور بـا ثبـات 
و مقتـدر از لحـاظ سیاسـی و پیشـرفته و شـگوفا از لحـاظ 
اقتصـادی بـود. آزادی مـردم و وطنش را به شـدت دوسـت 
می داشـت و هیچ گاه اسـتقالیت خود، مصالح مـردم و منافع 
میهـن خـود را با هیـچ بیگانه یی بـه معامله نگذاشـت. تحقق 
صلـح و ثبـات در افغانسـتان، تأمیـن عدالت اجتماعـی، رفاه 
مردم و پیشـرفت کشـور، برقراری نظام اسـامی مردم سـاالر 
و معتـدل از آرزوهـای دیرینـه او بـود، امـا دریغـا کـه ایـن 
آرمان هـای شـریفانه تا امروز که بیسـت سـال از شـهادت او 

می گـذرد، تحقـق نیافته اسـت. 
روحش شاد و یادش گرامی باد!

 درآمد
تاریـخ را چراغـی دانسـته اند کـه به وسـیلۀ نسـل های گذشـته بـه 
آینـده گان افروختـه شـده و همـۀ انسـان ها مکلـف انـد کـه آن را 
بـه نوبـۀ خـود و بـدون کم وکاسـت بـه نسـل های بعـدی منتقـل 
کننـد. بی تردیـد دورۀ جهـاد و مقاومـت و نقشـی کـه احمدشـاه 
مسـعود در ایـن دوره بـازی کـرد، یکـی از درخشـان ترین دوره ها 
در تاریـخ معاصـر افغانسـتان به شـمار مـی رود. بـر ماسـت کـه به 
ایـن دوره، بـدون اغـراِض  سیاسـی و ایدیولوژیـک نـگاه کنیـم تا 
باشـد کـه آینـده گان بداننـد کـه چـه بـر این مـردم رفـت و کی ها 
بـرای سـربلندی و آزادی مـردم و میهن شـان صادقانـه رزمیدنـد. 
در تاریـخ معاصـر افغانسـتان نگاه هـا همیشـه از بـاال بـه پاییـن 
بـوده اسـت؛ نگاه هایـی کـه در سـیمای آن به وضاحـت می تـوان 
فرادسـتی و فرودسـتِی شـهروندان را دیـد. قهرمان ملی کشـور در 
چنیـن سـرزمین و شـرایطی بـه دنیـا آمـد و به سـاِن هـر شـهروند 

دیگـر دردهـای مـردم و سـرزمینش را فریـاد کـرد. 
افغانسـتان  معاصـر  تاریـخ  در  را  مبـارزی  و  سیاسـت گر  کمتـر 
می تـوان دریافـت کـه به سـان احمدشـاه مسـعود بـرای صلـح و 
آرامـی افغانسـتان رزمیـده باشـد. او طاقت فرسـاترین جنـگ بـا 
روس ها را پشـِت سـر گذاشـت، به امید این که مردمان افغانسـتان 
شـاهد حکومـتِ  مردم سـاالر و قانون منـد شـوند و ایـن کشـور به 
اسـتقال و آزادی دسـت یابـد؛ امـا دیـری از پیـروزی مجاهدیـن 
نگذشـته بـود کـه یـک جنـگ پیش بینی ناشـده و تحمیلـِی دیگـر 
زیـر  را  مجاهدیـن  همـۀ هسـت وبود  گرفـت؛ جنگی کـه  شـکل 
دام هایـی  بدتریـن  از  یکـی  پساکمونیسـم،  بـرد. جنـگ  پرسـش 
تنیـده  احمدشـاه مسـعود و دولـت مجاهدیـن  بـر راهِ  بـود کـه 
شـد. او بارهـا خاطرنشـان کـرده بـود کـه از جنـگ نفـرت دارد و 
نمی خواهـد کـه وارد یـک جنـِگ دیگـر شـود؛ جنگـی کـه تحت 
هیـچ عنوانـی قابـل توجیـه و دفـاع نبـود. امـا مسـعود به سـان هر 
سیاسـت گر و دولت مـردِ دیگـر مجبـور بـود کـه از مـردم و کیـان 

زیـِر قلمـروش دفـاع کند. 
هـرگاه کسـی به  فکر برانـدازی حکومت حاکم برخیزد، پیشـاپیش 
حکـم آن روشـن اسـت. بـه بیـان دکتـر سـروش »شـاید هیـچ 
حکومتـی در جهـان وجـود نداشـته باشـد و هیـچ قانـون اساسـی 
نوشـته و نانوشـته یی متصـور نباشـد کـه در آن بنویسـند کـه اگـر 
گروهـی بـه قصـد برانـدازی ما برخاسـتند، قبـل از این کـه جنگی 
درگیـرد، تـاج و تخت را تسـلیم مخالفان نمـوده و صحنه را خالی 

خواهیـم کـرد«. در هـر جـای جهـان، حکومت ها چـه دموکراتیک 
باشـند و چـه دیکتاتـوری، آن گاه کسـانی بـر اسـپ قدرت سـوار 
شـدند، سـعی می کننـد کـه افسـار آن از دست شـان بیرون نشـود. 
این کـه احمدشـاه مسـعود در برابـر مخالفـان سیاسـی اش رزمید و 
تسـلیم آن هـا نشـد، بر می گردد بـه ذات قـدرت سیاسـی، نه حس 

یکه سـاالری! و  قدرت خواهـی 
احمدشـاه مسـعود بـه دلیـل انتخـاب راهِ میانـه و آرمـاِن واالیـش 
همیشـه مـورد تحسـین صاحب نظـران و نویسـنده گان داخلـی و 
خارجـی قـرار گرفته اسـت. آگاهـان و ناظـران ملـی و بین المللی، 
شـخصیتِی  ویژه گی هـای  برجسـته ترین  از  یکـی  را  »میانـه روی« 
او دانسـته اند. دورانـی کـه او در آن به سـر بـرد و مبـارزه کـرد، 
دوران یکه سـاالری بـود. امـا او راهـی را انتخـاب کـرد کـه همـۀ 
او بـه عدالـت  عدالت خواهـان و نیک بـاوران شـیفتۀ آن بودنـد. 
اجتماعـی و برابـری شـهروندی در افغانسـتان اعتقـاد داشـت و 
بخشـی از مبـارزه اش بـر محـور آن سـازمان دهی شـده بـود. بـه 
نیکـی می دانسـت  کـه عدالـت اجتماعـی و نفـی اسـتبداد تاریخی 
بـدون یک نظام مردم سـاالر ممکن نیسـت. قهرمان ملی افغانسـتان 
راهـی را پیمـود کـه دو دهـه پـس از نبـود او، در ابتـدای همـان 
راه قـرار داریـم؛ او دردی را فریـاد کـرد کـه هنـوز در کشـور مـا 

اسـت. طنین انـداز 
او بیـش  از دو دهـه قبل از امـروز به تنهایی در برابـر عقب گراترین 
به نـام  آتشـی که  می دانسـت   او  رزمیـد.  زمیـن  روی  موجـوداِت 
طالبانیسـم و افراط گرایـی در جغرافیـای افغانسـتان افروخته شـده 
اسـت، سـرانجام سرنوشـِت انسـاِن این جغرافیا و همۀ بشـریت را  
تیـره می کنـد. او شـانزده سـال پیـش از امـروز قربانـی تروریسـم 
شـد)1380( و مـا بیسـت سـال بعـد از او در جهنـم تروریسـم 
می سـوزیم. او به سـان هـر سیاسـت گِر دورنگـر می دانسـت کـه 
افراط گرایـی آفـِت بشـریت اسـت و برتری طلبی راه را به توسـعه 

و رفاه می بنــدد. 
 

روزگاری  که او می زیست
احمدشـاه مسـعود در عصـری زنده گـی می کـرد کـه جهـان بـه 
بخش هایـی ایدیولوژیکـی گونه گون تقسـیم شـده بود؛ افغانسـتان 
هـم بـه دلیـل موقعیـِت مهـم و اسـتراتیژیکی اش در آن روزگار، 
مـورد توجـه خـاص حامیـان و متولیـاِن ایـن ایدیولوژی  هـا بـود. 
از مهم تریـن مؤلفه هـای ایـن دوران، دیـد »مطلق گرایـی« نسـبت 

بـه همـۀ پدیده هـا گفتـه شـده اسـت؛ ایـن دیـد همـه چیـز را در 
بـر می گرفـت. در آن روزگار یـا همـه چیـز سـیاه بود و یا سـفید؛ 
نگاهـی میانـه در ایـن میـان کمتـر به چشـم می خورد. اگـر دوران 
اقتـدار شـیفته گاِن کمونیسـم در افغانسـتان را  نگاهـی از بـاال بـه 
پاییـن و مطلق نگـری بدانیـم؛ همچنـان ایـن دید با همـان ویژه گی 
به گونـۀ دیگـری در گفتـار و رفتار رژیم »طالبان« تکرار شـد. یعنی 
پیـروان هـر دو گـروه که در دو بسـتِر فکری متفـاوت عرض اندام 
نمودنـد، ولـی نگاهِ شـان نسـبت بـه مـردم و پدیده هـای فرهنگی، 
سیاسـی و اجتماعـی در این سـرزمین یک سـان بود)نگاهـی از باال 
بـه پاییـن(. طالبـان هم به سـان پیـروان کمونیسـم در افغانسـتان یا 
همـه چیـز را »سـیاه« می دیدنـد و یـا »سـفید«، همان گونه یـی کـه 
در تـرازوی انسان شناسـی کمونیسـم یـا همـۀ انسـان ها ترقی خواه 
یـا مرتجـع و کهنه  گـرا. طالبـان همیـن  و توسـعه  یافته بودنـد و 
مسـیر را بـه  نـام دیـن و شـریعت پیمودنـد، نـگاه انسان شناسـانۀ 
آن هـا نشـان  مـی داد کـه یـا همـۀ انسـان ها را کافـر و پسـت تر از 
حیـوان می دانسـتند و یا مومن و هم سـطح فرشـته گان خـدا. معیار 

سـنجش آدمـی در نـزد آن هـا »ریش طویـل و عمامـه« بود.
سـیاه و سـفید دیـدن همـه چیـز،  براینـد بسـیار ناگـوار و منفـی 
بـه شـهروندان یـک جامعـه داشـته اسـت؛ هـر جامعه یی کـه وارد 
چنیـن فـازی شـده، بهزیسـتی شـهروندی از آن فرار کرده اسـت. 
جوامعی کـه بـه خیابـان منجمـِد مطلق گرایی »سـیاه و سـفید« قدم 
می نهنـد، قطعـًا بـه اسـتبداد و دیکتاتـوری منتهی می شـوند. پیامد 
»مطلق گرایـی« در یـک جامعـه بـه »انحصارگرایی« ختم می شـود؛ 
انحصارگرایـان بـا مردم شـان بـه  زبـان »تکلیـف« سـخن می گویند 
تـا »محـق بـودن«. مسـلمًا در چنیـن جوامعـی عدالـت و آزادی از 

میـان شـهروندان رخـت می بندد.
تقـدم  انحصارگـرا،  جریان هـای  و  جوامـع  ویژه گـی  مهم تریـن   
تجلیـل بـر تحلیـل و دشـمنی کـردن بـا پدیـدۀ مطلـوب همچون 
»نقـد« اسـت. جامعه هایـی  کـه از نقد و وجـود منتقد می هراسـند، 
پیشـاپیش راه را بـه سـوی دیکتاتـوری و اسـتبداد بـاز می کننـد. 
چنیـن  افغانسـتان همـزاد و همـراهِ  مـردم  نیسـت کـه  تردیـدی 
از  افغانسـتان  مـردم  شـصت  دهـۀ  بودنـد.  باورهـا  و  نگرش هـا 
کادرِ  در  تعریف شـده  ایدیولـوژی  مطلق گرایـی  شـاهد  یک سـو 
کمونیسـم بودنـد و در زمـان رژیـم طالبـان همیـن دیـد بـه نـام 
شـریعت بـه خورد مردم افغانسـتان داده شـد؛ دیدی کـه چیزی به 

نـام »تسـاهل، تسـامح و مـدارا« در آن دیـده نمی شـد.
نظریه پـردازان سیاسـی  قرن بیسـتم را اوج تنش هـای ایدیولوژی ها 
نامیده انـد؛ ایدیولوژی هایـی  کـه دسـت و آسـتین بـر زده بودند تا 
جهـان را بـه گونـۀ یک دسـت مدیریـت کننـد. سـرانجام بـه بیـان 
کارل پوپـر »جهـان را بـه جهنم انسـان ها مبدل کردند«. افغانسـتان 
در اواخر قرن بیسـتم به این سـمت کشـیده شـد؛ َسـمتی که بعدها 
دیـده شـد کـه همۀ هسـت و بود مردم مـا را به لبۀ پرتگاه کشـاند. 
مـردم افغانسـتان چشـم به راهِ میانـه بودند؛ راهی  کـه ِخرد و تدین 
را بـه گونـۀ انسـانی اش در خـود جـای داده باشـد. طالبـان بـه نام 
دیـن اسـتبداد کردنـد و عقیـده و بـاور میلیون هـا انسـاِن مسـلمان 
را بـه مسـخره گرفتنـد و هنـوز هـم بـر ایـن مرکـب سـوار انـد و 
زیـر ایـن عنوان، بـر مرکب بربریت سـوار انـد و خـون می ریزند. 
احمدشـاه مسـعود اگرچـه در متـن چنیـن نگرش هـای سیاسـی و  
فرهنگـی می زیسـت، امـا راه میانـه را برگزیـد و هیـچ گاه راهی را 

نرفـت  کـه مخالفـان و دشـمنانش انتخاب کـرده بودند.
او بـا توجـه به جـِو حاکـم آن روزگار، راهِ خویـش را منصفانه در 
پیـش گرفـت؛ راهـی  کـه هـم خواسـت خدا بـود و هم خواسـت 
بنـده گان خـدا. او گفتمـان سـیاه و سـفید و مطلق گرایـی معطوف 
بـه قـدرت را مردود دانسـت و تـا پایـان راه به همین امیـد رزمید 
انسـاِن آزادی خـواه و  میلیون هـا  و جـای خویـش را در قلـوب 

عدالت گـرا گشـود. 
از  را  افغانسـتان  ملـی  قهرمـان  راه  مسـایلی  کـه  مهم تریـن 
می کنــد:   جـدا  آن  از  پـس  و  هـم دوره اش  سیاسـت مداراِن 

۱.  قرائت میانه از اسام
 اسـام در طـول تاریـخ چهارده صد سـال و اندی تاریخ و هسـتی 
خویـش ثابـت کرده اسـت کـه ظرفیـِت قرائت ها و برداشـت های 
متنـوع و حتـا متضـاد را داشـته اسـت؛ قرائت هایـی که از یک سـو 
سـودای سـازنده گی و انسـانیت دارد و از سـوی دیگـر،  سـودای 
ویرانـی و خردسـتیزی را در خود حمل کرده اسـت. یـا به عبارت 
دیگـر اگـر افراد کینه  گـرا، بدبیـن و ویرانگر را در خـود جای داده 
اسـت، انسـان های اندیشـمند و نیک خـواه را نیـز پـرورش داده 

... است. 
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صفحه ۸



»اي که ما را گردش چشم عقاب آموختي
دیدۀ بیدار خود را از چه خواب آموختي«

ــِخ فقــدان بزرگمــرد تاریــخ، احمدشــاه مســعود را  ــوز مشــکل اســت کــه واقعیــت تل هن
پذیرفــت و بــه یــادش نوحه ســرایي کــرد. بســیار دشــوار اســت کــه مســعود را ُمــرده اعــان 

نمــود و تصــور کــرد او در زیــر خــاک خوابیــده و بــراي ابــد از میــاِن مــا رفتــه اســت.
مســعود طــي ســي ســال خدمتگــزاري و مبــارزۀ پي گیــر، از قله هــاي شــامخ آزادي، شــرف 
و افتخــار بــاال رفتــه بــود و یــک نســل بــه کار و پیــکار و اصــول مکتــِب او خــو کــرده بــود. 
در اولیــن روزهــاي حادثــۀ حملــۀ انتحــاري بــه جــان مســعود، اکثــراً از داخــل کشــور بــه ما 
اطمینــان مي دادنــد کــه وي در حالــي کــه جراحــات بســیار عمیقــي برداشــته، بــا پــاي خــود 
از محــل حادثــه بیــرون شــده اســت. مــن ایــن را بــه آســاني بــاور مي کــردم؛ زیــرا مســعود 
در بدتریــن شــرایط نیــز بایــد بــا قامتــي رســا ایســتاده مي بــود و به خاطــر پویــا نگه داشــتن 

دیگــران، قــدم مــي زد و بــا گام هــاي متینــش بــه مبــارزات آزادي خواهانــه اش ادامه مــي داد.
انســاج مســعود شــاید مقاوم تریــن انســاِج عصــرِ مــا در روي زمیــن بــوده باشــد. بــه خاطــر 
ــث  ــته گي ها باع ــروز خس ــي ب ــن، گاه گاه ــل متجاوزی ــت در مقاب ــم مقاوم دارم در پیچ وخ
مي شــد کــه در انجــام مســوولیت ها حرکتــم بطــي گــردد؛ ولــي هــر بــاري کــه مســعود را 
در میــداْن تنهــا مي یافتــم و مي دیــدم کــه بازهــم بــه پــاي مي ایســتد و مقاومــت مي کنــد، 

ــار دیگــر در وجــودم جــان مي گرفــت. روحیــۀ مبــارزه یک ب
مســعود طــي ســه دهــه زنده گــي پُربــار و فعــال سیاســي  ـ نظامــي و اجتماعــِي خویــش، 
ــا  ــا و گفت وگوه ــور، دیدوبازدیده ــادي کش ــردم ع ــا م ــه ب ــرت روزان ــطۀ معاش ــه واس ب
ــع  ــخنراني ها در مجام ــف و س ــاط مختل ــه نق ــفر ب ــن، س ــد، متنفذی ــان مجاه ــا فرمانده ب
گوناگــون، مصاحبه هــا بــا خبرنــگاران، ماقات هــا بــا سیاســیون افغانســتاني و خارجــي 
و رجــال برجســتۀ جهــان و غیــره، در قلــوب دوست ودشــمن جــا گرفــت و نــزد 
میلیون هــا انســان از خــود، خاطــرات تاریخــي و دوست داشــتني یي به جــا 
گذاشــت. در ایــن فرصــت مي خواهــم خاطره یــي مختصــر را تقدیــم 
ــته گِي  ــه و دلبس ــر اوج عاق ــه بیانگ ــم ک ــده کن ــتان خوانن دوس
شــهید مســعود بــه هنــر مهندسي ســت؛ چیــزي  کــه نســبت 
ــرار  ــورد توجــه ق ــر م ــاد زنده گــي اش، کم ت ــه دیگــر ابع ب

گرفتــه اســت. 
وقتــي شــنیدم کــه جســد مطهــر آن رادمــرد تاریــخ را بــاالي تپــۀ 
ــه خــاک مي ســپارند، خاطــرۀ شــیریني  ســرایچه در درۀ پنجشــیر ب
ــده گشــت از  ــي در خاطــرم زن پیــش چشــمانم مجســم شــد. لحظات
ــام  ــک روز تم ــودم و آمرصاحــب ی ــیر ب ــن در پنجش ــه م ــار 1378 ک به
را جهــت نشــان دادِن چنــد ســاحۀ تعمیراتــي بــه مــن اختصــاص داده بــود. 
ســاحۀ اول، بلنــدي عقــب منــزل خــودش بــود کــه در محوطــۀ حویلــي بــاالي دامنــۀ کــوه 

قــرار داشــت. از بلنــدي تــا پاییــن نزدیــک منــزل، خــودش تراس هــاي صفه ماننــدي را بــا 
ذوق هــاي خاصــي ســنگ کاري کــرده بــود. از بیــن آن صفه هــا و از دل آن ســنگ ها، آبشــار 
ــن از آن آبشــار  ــي آورد. م ــزل م ــه من ــا ب ــس شــیرین و شــفافي را از دری کوچکــي، آب ب
ــم  ــم در دهان ــیریني آب آن، هنوزه ــم و ش ــار وضــو گرفت ــیدم و چندین ب ــار نوش چندین ب
باقي ســت. پــس از بــاال شــدن بــه مرتفع تریــن صفــه، آمــر صاحــب گفــت کــه مي خواهــد 
در آن جــا یــک تعمیــر آبــاد کنــد کــه داراي یــک اتــاق بــزرگ نشــیمن، یــک اتــاق خــواب، 
ــه، یــک آشــپزخانه و یــک تشــناب باشــد. او اضافــه نمــود کــه هــدف از  یــک کتاب خان
اعمــار هم چــو یــک منزلــي، ایــن اســت تــا در حــاالت خــاص، بــه آن اتــاق بــزرگ بــرود 
و از آن بــه صفــت یــک خلوتــگاه اســتفاده نمایــد. او گفــت عاقــه دارد کــه در آن اتــاق 
بــه تنهایــي و بــا پاهــاي لـُـچ گــرد گــرد قــدم بزنــد و روي قضایــاي مهــم فکــر کنــد. مــن 
بعــد از مدتــي، ســکیچ هاي ابتــداي آن منــزل را بــا در نظرداشــت هدایــات و شــخصیت و 
کرکتــر خــودش بــراي او تهیــه نمــودم و نــام تعمیــر را »خلوتــگاه نــور« گذاشــتم. بنابرایــن، 
ــا ســایر مهندســین، بعضــي اضافــات و تعدیــات در آن ســکیچ ها صــورت  در مشــوره ب

گرفــت. 
ــاه  ــهید احمدش ــه ش ــه لیس ــون ب ــه اکن ــنیده ام ک ــود )ش ــازارک ب ــب ب ــاحۀ دوم، مکت س
مســعود مســما گردیــده اســت(. مکتــب در کنــار دریــاي پارنــده موقعیــت داشــت و داراي 
ــاز  ــا ب ــرف دری ــه ط ــي ب ــود. حویل ــي کان ب ــک حویل ــرف ی ــي دو ط ــاي درس صنف ه
ــا، طــرح یــک تعمیــر  ــاح دری ــا در همــان جن ــود. آمــر صاحــب از مــن تقاضــا نمــود ت ب
ســه طبقه یي را بریــزم کــه شــامل یــک ادیتوریــوم، دفاتــر و مهمان خانــه باشــد. روز بعــدي، 
مهنــدس محــل را حاضــر نمــود تــا طرحــي را کــه قبــًا در ایــن مــورد ریختــه شــده بــود، 
ــه  برایــم شــرح دهــد. بعــداً خــودش تغییراتــي را  کــه بایــد صــورت مي گرفــت، یــک ب

یــک بیــان نمــود. 
ــه گمــان قــوي  ــازارک ـ کــه ب ــاالي یکــي از تپه هــاي نزدیــک ب ســاحۀ ســوم، قســمت ب
شــاید همــان ســریچه بــوده باشــدـ  بــود. او گفــت آن جــا از بلندي هــاي دوست داشــتني اش 
اســت. از مــن خواســت کــه طــرح اعمــار یــک مرکــز ســوق اداره و هوتــل یــا مهمان خانــه 
را بــاالي آن تپــه بریــزم. دعوتــش را پذیرفتــم و فــوراً خواســتم از ســاحۀ همــوار در بــاالي 
تپــه عکــس بگیــرم تــا باشــد کــه بعــداً بــا اســتفاده از عکــس، بتوانــم ســکچ هاي ابتدایــي را 
تهیــه نمایــم. گفتــم بــراي این کــه پهنــا و ارتفــاع ســاحه را در مقایســه بــا کوه هــاي اطــراف 
آن از روي عکــس بعــداً درســت حــدس زده بتوانــم، بــه یــک واحــد مقیــاس ضــرورت 
اســت. آمــر صاحــب شــهید خندیــد، در مقابــل کمــره ایســتاد و گفــت: »اینــه مــه واحــد 
مقیــاس« و بعدتــر گفــت کــه »اگــه نــي، قــد مــره تــو درســت نمي فهمــي کــه چنــد اســت، 
بیــا خــودت هــم ایســتاده شــو؛ قــد خــوده بهتــر مي دانــي«. بــه ایــن ترتیــب هــر دو بــاالي 

آن تپــه ایســتادیم و داکتــر صاحــب عبــداهلل عکــس مــا را گرفــت. 
مســعود در مهندســي اســتعداد و عاقــۀ خاصــي داشــت. وقتــي صحبــت از تعمیــر یــک 
بنــا مي شــد، بــه یک بــاره چشــمانش بــرق مــي زد و بادقــت تمــام بــه آن گــوش مــي داد و 
به خاطــرم اســت کــه یــک شــب بــراي قریــب دو ســاعت بــاالي نقشــۀ تعمیــر جدیــدي در 
مکتــب بــازارک، بــا شــور و شــوق خاصــي بــا مــن بحث ومناقشــه داشــت. مي خواســت 
معقولیــت ســکچ هاي مــن را بدانــد. از تعــداد تپه هــاي زینــه گرفتــه تــا کانــي و موقعیــت 
اتاق هــا، دروازه هــا، کلکین هــا، جهــت آفتــاب همــه را زیــر ســوال قــرار مــي داد و بــه دقــت 

ــرد.  ــي مي ک ــنید و ارزیاب ــخ هایم را مي ش پاس
ــه صفــت یــک  ــود کــه در یــک افغانســتان آزاد و آرام، شــاید او ب ــه ب مســعود بارهــا گفت
ــن  ــا م ــزي ســرک پنجشــیر ب ــاري از قیرری ــود. ب ــردم مي ب ــت م ــر در خدم ــدس ماه مهن
ســخن مي گفــت و از مــن جویــاي نظــر گردیــد. تصمیــم داشــت تــا بــا وجــود شــرایط 
ضیــق و کمبــودي امکانــات، کار آن آغــاز گــردد. ایــن در حاالتــي بــود کــه نیروهــاي دولت 
در برابــر تهاجمــات پــي درپــي دشــمن در شــمالي و تخــار در حالــت دفــاع قــرار داشــتند. 
خریــداري و انتقــال قیــر از طریــق مــزار شــریف و شــاهراه ســالنگ ـ مــزار )کــه تاهنــوز 
اشــغال نگردیــده بــود و شــاهراه ســالنگ تحــت تســلط دولــت قــرار داشــت( و کمبــودي 
ــاره  ــات اول، در این ب ــن در آن لحظ ــي داد. م ــج اساســي را تشــکیل م ــه چلن ــایط نقلی وس
نظــر به خصوصــي نداشــتم، ولــي وقتــي پنجشــیر را ذریعــۀ هلیکوپتــر تــرک مي گفتــم، بــه 
یک بــاره هــواي زیبــا و طبیعــي آن دره توجــه ام را بــه خــود جلــب نمــود و در حالــي کــه 
چشــمانم بــا امــواج مست وخروشــان دریــاي پنجشــیر بــازي مي کــرد، بــه فکــرم گشــت 
کــه شــاید در پهلــوي مشــکات تخنیکــي، موجودیــت قیــر بــه زیبایــي آن دره صدمــه وارد 
ــا قطعــات  ــه آمــر صاحــب شــهید پیامــي فرســتادم کــه به جــاي قیــر، ســرک را ب کنــد. ب
ــر وجــود داشــت،  ــا به طــور واف ــار دری ــۀ کوه هــا و کن برش شــدۀ ســنگ هایي کــه در دامن
فــرش نماینــد. بــراي مدتــي از آمــر صاحــب پاســخي نگرفتــم. فکــر کــردم کــه یــا پیامــم 
بــه او نرســیده و یــا این کــه آن نظریــه بــراي او جالــب و معقــول نبــوده؛ بنابریــن مــن نیــز 
فراموشــش کــردم. امــا قریــب یک ســال بعــد در حالــي کــه آمرصاحــب بــه تخــار تشــریف 
آورده بــود و جنــگ را در مقابــل حمــات متجاوزیــن رهبــري مي کــرد، در جریــان یــک 
صحبــت تلیفونــي بــه یک بــاره از مــن پرســید: »در زیــر آن قطعــات ســنگي، ریــگ خــوب 
ــودم، بســیار طــول  ــًا فرامــوش کــرده ب ــا کانکریــت؟« مــن کــه موضــوع را کام اســت ی

کشــید تــا بفهمــم کــه از چــه صحبــت مي کنــد.
آخریــن چیــزي  کــه از عشــق و عاقــۀ شــهید مســعود بــه مهندســي و آبــادي کشــور بــه 
یــاد دارم، مربــوط اســت بــه پروگــرام اعمــار یــک موزیــم در پــروان، بــه تاریــخ 10 اســد 
1380. بــه مــن از وطــن احــوال رســید کــه آمرصاحــب تصمیــم گرفتــه کــه جهــت حفظ و 
مراقبــت از بعضــي آثــار بــه یغمــا رفتــۀ تاریخــي کــه در مناطــق زیــر تســلط دولــت دوبــاره 
به دســت آمــده بــود، موزیمــي را بنــا نهــد و ایــن کار وقتــي صــورت مي گرفــت کــه هنــوز 
خاطــرۀ تلــخ تخریــب مجســمه هاي بــودا و ســایر آثــار عتیقــۀ کشــور توســط پاکســتاني ها 
و تروریســتان و طالبــان بي فرهنــگ، در ذهــن جهانیــان تــازه بــود. در پیــام از مــن تقاضــا 
ــراي ایــن تعمیــر تهیــه نمایــم. مــن  ــود کــه در صــورت امــکان، ســکیچ هایي را ب شــده ب
کــه ضــرورت عاجــل ایــن ابتــکار را در داخــل کشــور و ارزش ســمبولیک آن را در ســطح 
ــا شــور و  ــا وجــود مصروفیت هــاي بیــش از حــد، ب ــي درک مي کــردم، ب ــه خوب جهــان ب
شــوق فــراوان بــه آن عاقــه گرفتــم. آرزوي مــن ایــن بــود کــه ایــن پــروژه یــک موزیــم 
جنگــي را نیــز بــا خــود داشــته باشــد تــا ریــکارد تجــاوزات انگلیــس، روس، پاکســتان در 

آن گنجانیــده شــود.
ضمنــاً فکــر مي کــردم کــه بایــد پــاي یونســکو نیــز بــه ایــن پــروژۀ کلتــوري کشــانده شــود. 
پــس از جمــع آوري معلومــات بیشــتر در مــورد موقعیــت، کانــِي زمیــن و موجودیــت مواد 
تعمیراتــي در ســاحه و غیــره، خــود را آمــاده ســاختم تــا یــک راپــور بررســي و امکانــات 
ایــن پــروژه را بــراي تقدیــم بــه یونســکو تهیــه نمایــم. ایــن نظریــات را بــه آمرصاحــب 
ــق یونســکو مــدت طویلــي  ــروژه از طری ــن پ شــهید انتقــال دادم. مســلماً  کــه اجــراي ای
ــر ضرورت هــاي عاجــل، ســنگ  ــا ب ــه بن ــن، اطــاع رســید ک ــت. بنابرای ــر مي گرف را در ب
تهــداب یــک تعمیــر موقتــي بــراي موزیــم گذاشــته شــد و بهتــر اســت کــه بــاالي طرحــي 
طویل المــدت کار شــود. هنــوز طرح هــاي مختلــف بــا خیاالتــم بــازي مي کــرد کــه خبــر 
جانــکاه و بــس تکان دهنــدۀ تــرور و بعــداً هــم شــهادت آن طــرح نازک خیــال و بزرگمــرد 

میــدان نبــرد، معرفــت و عمــران همــه را پاشــان ســاخت.
خداوند بزرگ روح آن شهید گرامي را شاد و آرمان هایش را برآورده گرداند.

اگـر بـن الدن، البغـدادی و ماعمـر پیـام دیـن را بـه معنای 
سـوی  در  گرفته انـد،  خون ریـزی  و  ویرانگـری  وحشـت، 
دیگـر ابن عربـی، موالنـا جال الدیـن بلخـی بـه  نماینده گی 
از نحلـۀ فکـری عرفـان و ابـن سـینا و ابـن رشـد و صدهـا 
متفکـر مسـلماِن دیگر بـه نماینده گـی از نحلۀ فکـری کام، 
عرفـان و فلسـفه هم وجود داشـته اسـت که لُـب لباِب دین 
و دیـن داری را بـه معنـای سـازنده گی، پیشـرفت و معرفت 

دانسـته اند. 
ایـن رویکردهـا منتهی به  تکثر قرائت ها از دین شـده اسـت 
و همیـن برداشـت ها و قرائت هـای گونه گـون بـوده اسـت  
کـه مـا شـاهد به وجـود آمـدن و ظهـور فرقه هـا و شـعبات 
نگرش هـای  و  قرائت هـا  بـا  کـه  بوده ایـم  دینـی  بسـیار 
ایـن  در  کـه  باورمندنـد  و  می نگرنـد  دیـن  بـه  خاصـی 
قرائت هـا حظـی از حقیقـت و راهـي بـه هدایـت برده انـد 
و از همـان دریچـه و پنـدار بـه خـدا، انسـان و جهـان نگاه 
می کننـد، امـا آفـت از آن جـا شـروع می شـود کـه هـر یـک 
از متولیـان و حامیـاِن ایـن قرائت هـا بـر حـق بـودن نگرش 
خـود نسـبت بـه دیگـران پافشـاری کننـد و این نـوع باور،  
دیـن دار می گیـرد.  فـرد  از  را  تسـامح  زمینـۀ همگرایـی و 
طالبـان حتـا در زمـان حاکمیت شـان چنیـن می اندیشـیدند 
کردنـد؛  رفتـار  در حـق شـهروندان کشـور  و چنـان هـم 
آن هـا از گذشـته تـا امـروز ثابـت کرده انـد کـه بـه جـز بـه 
محـق بـودِن راه و رسـِم خشـونت گرایانۀ خودشـان به چیز 
دیگـری باورمنـد نبـوده و نیسـتند. آن هـا  فکـر می کننـد که 
دیگـران رنـج بیهـوده می برنـد، گنـج بیهـوده می اندوزنـد و 
راهـی بـه بی راهه رفته انـد، به همیـن دلیل مسـتحق نابودی 
و مـرگ بـه شـمار می رونـد. ولـی احمدشـاه مسـعود در 
آن زمـان می دانسـت کـه این هـا »بـر سـِر شـاخ نشسـته و 
بـن شـاخ می برنـد« و کودکانـه آب در هـاون می کوبنـد و 
سـعی می کننـد که خـاف جریان تاریـخ و طبیعـِت کاروان 
بشـری راه برونـد. او آگاهانـه می دانسـت کـه طالبـان یـک 
پـروژۀ سیاسـی انـد کـه مبتنـی بـر وظیفـۀ محول شـده از 
می کننـد،  عمـل  بیرونـی  اسـتخبارات  سـازمان های  سـوی 
امـا  در آن زمـان خیلی هـا بـه ایـن نتیجـه نرسـیدند و حتـا 
برخـی از قدرت هـای جهانـی پـس از هفـده سـال مبـارزه 
بـا ایـن پدیـده، تـازه فهمیده انـد کـه طالبـان بی رحم تریـن 
موجـوداِت منفعلـی هسـتند کـه از جـای دیگـری مدیریت 

می شـوند. 
»دیـن  کـه  می دانسـت  به نیکـی  احمدشـاه مسـعود  شـهید 
نبایـد منشـای خصومت، منبـع عداوت و مایۀ انسان سـتیزی 
در جامعـه قلمـداد شـود. دیـن آمـده اسـت تـا دل هـا را از 
کینـه بشـوید و جان هـا را از بدبینـی و خودخواهـی، نفرت 
و سیاه اندیشـی برهانـد و زمینـۀ آشـتی، تفاهم و همزیسـتی 
مسـالمت آمیز را میان آنـان فراهـم آورد«.)1(؛ ولی هم اکنون 
اکثریـت جریان هـای اسـام گرا در جهـان معاصـر برخاف 
ایـن پیـام عمـل کرده اند و بـه  نام دین اسـتبداد و خشـونت 
را بـه ارمغـان آورده انـد. جریان هایـی کـه در خاورمیانـه و 
بخشـی از آسـیا از نام و نشـان دیـن عرض انـدام نموده اند، 

بهتریـن نمونۀ آن اسـت. 
در  تاریـخ  طـول  در  کـه  آدم هایـی  نیسـتند  و  نبـوده  کـم 
اطـراف و اکنـاِف جهـان به نـام دیـن، قـوم، نـژاد، حـزب، 
بـه  اسـتبداد ورزیدنـد و  انسـان ها  بـاالی  و...  ایدئولـوژی 
جـای مهـرورزی، کینه تـوزی را در جامعـه تبلیـغ و ترویـج 
و  جهان سـوز  انسان سـتیز،  زمانـی  اسـتبداد  امـا  کرده انـد. 
ویران گـر می شـود کـه پـای خـدا و دیـن بـه  میدان کشـیده 
شـود؛ در ایـن صـورت تـوان مهـار نمـودن آن به سـاده گی 
ممکـن نیسـت. اسـتبدادی کـه طالبـان در افغانسـتان پیـاده 
کردنـد، گذشـته از این کـه سرچشـمۀ جهالـت و قبیله گرایی 
داشـت؛ امـا سـوگ مندانه به نام »دیـن و شـریعت« به منصۀ 
اجرا درآورده شـد. به حاشـیه رانـدن اسـتبداد بیرون دینی و 
مبـارزه بـا آن خیلـی دشـوار و طاقت فرسـا نیسـت؛ باالخره 
آدمـی می توانـد حداقـل روزی تکلیـف خویـش را در برابر 
آن روشـن کنـد؛ امـا وقتـی پـای دین به میان کشـیده شـد، 
همـه چیـز رنـگ می بـازد. اسـتبداد مذهبـی بدتریـن انـواع 
اسـتبداد اسـت؛ زیـرا در این گونـه حکومت هـا، دیکتاتـور 
ـ چـه ایـن دیکتاتـور لباسـی روحانیت به  تن داشـته باشـد 
و چـه لباسـی دیگـر ـ ارادۀ ظالمانـۀ خـود را رنـِگ مذهبی 
و شـریعت  الهـی  لفافـۀ  در  را  ظلـم خویـش  و  بخشـیده 
آسـمانی بـر مـردم تحمیـل کـرده و مجاهـدان و رزمنده گان 
راه آزادی را بـه  نـام مخالفـان شـریعت و محاربـاِن خـدا 

معرفـی کـرده و نابـود می سـازد)2(. 
پرسـش این اسـت که در میـان این دو کدام یـک را باید 

برگزیـد؛ دین یا حکومِت اسـتبدادی؟ 
محمـد اقبـال الهـوری فلیسـوف شـرق در کتاب بازسـازی 
اندیشـۀ دینـی در اسـام می گویـد کـه »اسـام و فـاداری 
نسـبت بـه خـدا را خواسـتار اسـت، نـه و فـاداری نسـبت 
حکومـت اسـتبدادی را)3(. محمـد مجتهـد شبسـتری یکی 
از  اندیشـمندان اسـامی معاصـر در کتاب »ایمـان و آزادی« 
را  ابعـاد جامعـه  همـۀ  نمی شـود  زور  »بـا  کـه  می نویسـد 

دینـی کـرد و اصـًا چنین فکری نادرسـت اسـت. بـا چنین 
کارهایـی هـم علـم و فلسـفه و هنـر و صنعت هویـِت خود 
را از دسـت می دهنـد و هـم ایمـان هویت انتخـاِب آگاهانه 
بیـن  از  آن  اجتماعـی  زمینه هـای  و  می دهـد  دسـت  از  را 
می رود...«  احمدشـاه مسـعود نسـبت به رفتار اسـتبدادی و 
براینـد وحشـتناِک آن از سـوی گروه هـای القاعـده و طالبان 
در کشـورهای اسـامی و افغانسـتان واقـف بـود.  شـماری 
تصـور می کننـد که غایت مبارزۀ احمدشـاه مسـعود، کسـب 
»قـدرت« بـود؛ درحالی کـه او بـرای پیـاده کردن یک  سـری 
ارزش هـای دیگـر در جامعـه مبـارزه کـرد؛ یکـی از ایـن 
ارزش هـا نگاهِ انسـانی بـه دیـن و آموزه های دینـی در میان 
دیـن داران بـود. بـه همین دلیل، تا پـای جـان در برابر تفکر 
بنیادگرایـی و افراطیـت مبـارزه کـرد. »او بـه معتـدل بـودن 
دین اسـام اعتقــاد داشـت و قرائـت افراطـی و تفریطی از 
دیـن را برای ادارۀ جامعه و کشـور، مضـر و مخالف روحیۀ 
اصلـی دیـن و معـارف دینـی می پنداشـت. او افراط گرایـی 
کورکورانـه را در معـارف و احـکام اســامی، هـم بـرای 
حقانیـت و قدســیت دین اسـام و هم بـرای جامعۀ متدیِن 
همیـن  مبنـای  بـر  و  می کـرد  تلقـی  کشـورمان خطرنـاک 
اعتقـاد و اندیشـه بـود کـه بـا صراحت گفـت: »ما با اسـام 
معتـدل هـم می توانیـم با مـردم خود و هـم با دنیـا زنده گی 

)4 کنیم«)
در آن روزگار کمتـر انسـانی رفتارِ امروزیـِن افراط گرایان را 
پیش بینـی می کـرد. ولـی قهرمـان ملـی کشـور، هم خـود به 
نیـت اصلـِی آن هـا پی  بـرد و هم  بـه  جهانیان گـوش زد کرد 

کـه این هـا را دسـت کم نگیرید. 
۲. احمدشاه مسعود و دیِد ملی گرایانه

 در یـک تعبیـر، تاریـخ معاصـر افغانسـتان روایت گـِر درد 
اسـت، کمتـر  اسـتبداد گفتـه شـده  بی عدالتـی و  رنـج،  و 
چیـزی  کـه در ایـن میـان بـه  چشـم می خـورد، نـگاه ملـی 
نسـبت بـه همـۀ اقشـار و الیه هـای اجتماعـی بـوده اسـت. 
بزرگ تریـن آفـِت ایـن طرزِ دیـد، کوچک و ناتوان شـمردِن 
دیگـران محسـوب می شـود. بـه همیـن دلیـل هرکـس در 
چنیـن جامعه یـی تصمیـم داشـته باشـد جایـش را عـوض 
کنـد، مـورد نفریـن باالنشـین ها قـرار می گیـرد. نگاهـی از 
ایـن سـرزمین  بـاال بـه پاییـن ریشـه در گذشـته های دورِ 
داشـته اسـت، امـا روزگاری کـه افغانسـتان مـورد هجـوم 
اتحـاد جماهیر سوسیالیسـتی شـوروی سـابق قـرار گرفت، 
شـماری از شـخصیت های پایین دسـت  در صـدد رفتـن بـه 
بـاال شـدند. ایـن رفتـار در ایـن زمان بـه گونـۀ حداقلی اش 
آغـاز شـد و در زمان فروپاشـی آن و پیـروزی مجاهدین به 
اوِج خـود رسـید. ایـن دگرگونـی سیاسـی، متولیاِن نـگاه از 
بـاال بـه پایین را دسـت پاچه سـاخت. بـه باور مـن، گفتمان 
قومـی از این جـا بـه بعـد در افغانسـتان تیوریـزه می شـود. 
شـماری از سیاسـت مداران کشـور به قدرت رسـیدِن اسـتاد 
را »زوال  افغانسـتان  برهان الدیـن و احمدشـاه مسـعود در 
پشـتون ها« تعبیـر کردند)انورالحـق احدی(. عدالـت در نظر 
ایـن دسـته آدم هـا همان چیـزی بود کـه ارسـطو و افاطون 
بـه خـورد جهانیـان داده بودنـد. ارسـطو عدالـت را برابری 
در میـان برابرهـا می دانسـت. وی می گفت »اگر شـهروندان 
بـا بـرده گان و زنـان نابرابرنـد، رفتـار نابرابـر بـا آنـان عین 
عدالـت اسـت«. سـوگ مندانه این بینش هنوز هـم در جامعۀ 
مـا پیـرواِن بسـیاری دارد.  بـا این وصـف، وقتی احمدشـاه 
دسـِت«  »پاییـن  به اصطـاح  تبـار  یـک  میـان  از  مسـعود 
جامعـه برخاسـت و بـر جایـگاهِ باالتـری سیاسـی تکیه زد، 
ایـن جایـگاه خشـم برتری طلبـاِن قومـی را برانگیخـت و 
آنـان را واداشـت تـا پـای جـان در برابـر ِاو مبـارزه کننـد. 
دردآورتـر این کـه انورالحـق احـدی رییـس حـزب »افغـان 
ملـت« در کتـاب »مسـایل ملی« می نویسـد که »اسـتاد ربانی 
و قوماندان مسـعود وحدت ملی مردم افغانسـتان را شـدیداً 
متضـرر سـاخته اند؟!«)5(، او بـه همیـن دلیـل رژیـم طالبان 
را نسـبت بـه حکومـت مجاهدیـن بـه رهبـری برهان الدین 
ربانـی ترجیـح می دهد. به باور ایشـان، حکومـت تک قومی 
ماعمـر و طالبان نسـبت بـه حکومت مجاهدیـن »ملی گرا« 
مـردم  رفته رفتـه  بیمـاری  ایـن  متأسـفانه  اسـت!  بـوده 
افغانسـتان را از پرداختـن به مسـایل کان و مهم بازداشـت 
و آنـان را درگیـر پدیـدۀ قومـی کـرد. گذشـته از بحث های 
تمامیت خواهانـۀ قومـی )برعهـدۀ سیاست پیشـه گان جامعـۀ 
مـا، نـه همـۀ آن(، احمدشـاه مسـعود یـک سـر و گـردن 
نسـبت بـه همـۀ حاکمـان و سیاسـت مداران قبـل و بعـد از 
خـودش بـاال بـود. او بـه عدالـت اجتماعـی باورمنـد بود و 
می دانسـت کـه انحصارگرایـی قدرِت سیاسـی در کشـوری 
مثـل افغانسـتان پاسـخ گو و قناعت بخـش نیسـت. بـه بـاور 
اکـرام اندیشـمند »احمدشـاه مسـعود مبارزه را بـرای تحقق 
عدالـت آغـاز کـرد. انگیـزه و آرمـاِن او در تـداوم مبـارزه 
نیـز چیـزی جـز عدالت خواهـی و حاکمیـت عدالـت نبود. 
و در فرجـام حیـات، جانـش را در راه عدالت خواهـی برای 
دیـن، مـردم و وطنـش قربانی کـرد«)6( هیچ گاه دیده نشـده 
اسـت که احمدشـاه مسـعود جایـگاه دیگر اقوام شـریف و 

زحمت کِش افغانسـتان را منتفع دانسـته باشـد. تنها مشـکِل 
او ایـن بـود کـه برجـای خویش - کـه دیگـران تعیین کرده 
بودنـد-، ننشسـت و جایـش را تعویـض کرد، ایـن کنش به 
مـزاج برتری خواهـاِن تبارگرا خوش نخـورد و او را متضررِ 
وحـدت ملـی خواندند. این در حالی سـت کـه او می گفت: 
»مـن تحقـق وحـدت ملـی را در تأمیـن عدالـت اجتماعـی 

می دانـم«.

شـماری  آزادی:   و  اسـتقال  داعیـۀ  و  مسـعود   .۳
جـزو  را  اسـتقال طلبی«  و  وطن دوسـتی  »آزادی خواهـی، 
دانسـته اند.  بشـری  سرنوشت سـاز  گفتمان هـای  مهم تریـن 
بـه باور تاریخ نگاران، افغانسـتان بیشـتر از یک صدوشـصت 
سـال بدین سـو از نبود اسـتقال رنج می برد. سـایۀ استعمار 
هیـچ گاه دسـت از سـِر مـردم افغانسـتان برنداشـته اسـت. 
روزگار درازی اسـتعمارگران بیرونـی، خـود بازیگـِر میدان 
سیاسـت در افغانسـتان بودنـد. آن گاه کـه دیدند سرشـت و 
خـوی مـردمِ این سـرزمین بـه بیگانـه گان جـور درنمی آید، 
راه و روش دیگـری را در پیـش گرفتنـد؛ از این پـس دیگـر 
خودشـان در صحنـه ظاهـر نشـدند، بـل از طریق گماشـتن 
افـرادِ دست نشـانده، برنامه هـا و اهـداف خویـش را عملـی 
برهنه گـی  اوج  سـابق،  شـوروی  اتحـاد  تجـاوز  کردنـد. 
اسـتعمار پـس از انگلیس ها بود. احمدشـاه مسـعود کارنامۀ 
دو جنـِگ مسـتقیم بیرونی )روس هـا و پاکسـتانی ها و...( و 
یـک جنـگ برنامه ریـزی شـدۀ دیگـر بـه رهبـری حکمتیار 
را بـا خـود حمـل می کـرد. احمدشـاه مسـعود تمـام دوران 
زنده گـی خویـش را رزمید. به بیـان پروفیسـور مایکل بری 
»عرفـان شـخصی مسـعود، وی را وادشـت که بـدون نفرت 
و تنفـر و انتقام جویـی بجنگـد. وی مبارزۀ مسـلحانه را یک 
شـِر تحمیلـی و ضـروری بـرای دفـاع از آزادی مردمـش 

می دانسـت. او عاشـق شـعر و عرفـان هـم بـود«. 
تمـام ایـن مبـارزات و رنج هایی کـه احمدشـاه مسـعود در 
عمِر خویش کشـید، برای آزادی و اسـتقاِل افغانسـتان بود. 
او هـر نـوع اسـتعمار را مـردود می دانسـت، چـه اسـتعمار 
غیردینـی و چـه اسـتعمار بـه نـام دیـن! وگرنه می توانسـت 
مثـل دیگـران بـا یکـی از قدرت هـای جهانـی وارد معاملـه 
شـود و در قـدرت باقـی بمانـد؛ امـا چنین نکـرد و  بی هیچ 
تردیـدی در برابـر دو اسـتعمار تا پـای جان مبـارزه کرد. او 
می گفـت: »مـا بـرای آزادی می رزمیـم، زیسـتن در زیر چتِر 
برده گـی، پسـت ترین نـوع زنده گـی اسـت... اگـر آزادی ما 
بـر بـاد رفـت، اگـر غـرور ملـی مـا درهـم شکسـته شـد و 
اگـر اسـتقال مـا نابود گشـت، در آن صورت ایـن زنده گی 
بـرای مـا کوچک تریـن لـذت و ارزشـی نخواهد داشـت«. 

قهرمـان ملـی کشـور برخـاف ادعاهـای دور از واقعیـِت 
مخالفانـش بـرای تـاج و تخـت نمی  رزمیـد. اگـر مبـارزۀ 
احمدشـاه مسـعود معطـوف به قـدرت سیاسـی افغانسـتان 
کـه  بودنـد  آمـاده  دست نشـانده  رژیـم  دو  هـر  می بـود؛ 
قـدرت را بـا او تقسـیم کننـد. مسـعود مبـارزۀ خویـش را 
طـی کـرد تـا شـاهد سـرزمینی باشـد کـه مردمـاِن آن حـق 
تعییـن سرنوشت شـان را خودشـان داشـته باشـند. این کـه 
چقـدر مـا پـس از مسـعود بـه ایـن آرزوهـا نایل شـدیم و 
آن آرمان هـا را دیدیـم، دغدغه یـی اسـت که گذشـِت زمان 

می دهـد. پاسـخ 
پرسـش ایـن اسـت کـه مـا پـس از مسـعود در کجـای کار 
قـرار داریـم؟ و چـرا رهـروان قهرمـان ملـی از مسـیری که 
برای شـان ترسـیم شـده بود، دور شـدند و راهی را در پیش 

گرفتنـد کـه بـا آرمـان قهرمـان ملـی هم خوانی نداشـت؟ 

راهی که ادامه نیافت!
و  شـاگردان  از خویـش،  پـس  افغانسـتان  ملـی  قهرمـان   
رهـرواِن بسـیاری بـه یـادگار گذاشـت؛ شـاگردانی  که پس 
میـدان  بازیگـران  مؤثرتریـن  طالبـان  رژیـم  فروپاشـی  از 
سیاسـت بودنـد؛ امـا کنفرانس بن سرنوشـت این شـاگردان 
را بـه »پـول« و »چوکـی« گـره زد. سـرازیر شـدن میلیاردها 
دالـر از غـرب، شـماری از رهـروان مسـعود بـزرگ را بـه 
سـرمایه اندوزی مصـروف کـرد و جیب اندیشـی رفته رفتـه 
پـای آن هـا را بـه جـادۀ معاملـه و فسـاد کشـاند. از این پس 
دیگـر راه و روِش مبـارزۀ مسـعود به سـاده گی بـه حاشـیه 
رانـده شـد. در ایـن سـال ها نـام و آرمـان »مسـعود« تنهـا 
منبـری بـرای امتیازخواهـی برخی از رهـروان و پیـرواِن او 
شـد، آن هـم بـرای کسـانی که از قـدرت بیـرون می ماندنـد، 
امـا همیـن کـه پـای آن هـا بـه رکاب قـدرت رسـید، دیگر 
احمدشـاه  مانـدۀ شـهید  به جـا  و رسـِم  اسـم  از   خبـری 
مسـعود نبـود. بـه بـاور مـن، تنهاتریـن وسـیله کـه زبـان و 
تـواِن حداکثـرِی رهـروان قدرتمنـد قهرمـان ملـی را بسـته 
کـرد، »پـول« بـود. پول هـای بـادآورده هیـچ گاه بـه آن هـا 
اجـازه نـداد که حداقـل پروندۀ ترورِ او را از سـکوی دولت 
افغانسـتان مطـرح نمایند، چه رسـد بـه آرمان و اندیشـۀ او! 
رازِ درخشـش و موفقیـِت قهرمان ملی افغانسـتان در سـطح 
ملـی و بین المللـی ایـن بـود کـه او هـم راهِ خـود و آینـدۀ 
خویـش را می دانسـت و هـم مـرام و نیـِت دشـمنش را بـه 
نیکـی می شـناخت. او بـه نیکـی می دانسـت کـه چـرا و در 
برابـر چـه  کسـانی می جنگـد. پـس از او پیـروان و رهرواِن 
سیاسـِی او نـه برنامـۀ سیاسی شـان مشـخص و تعیین شـده 
بـود و نـه می  دانسـتند کـه بـه دنبـال چـه هسـتند. تجربـۀ 

سـال ها حضـور آن هـا در قدرت نشـان داد کـه آن ها چیزی 
را به نـام آینده نگـرِی سیاسـی کـه تـوأم و آمیختـه بـا یـک 
آرمـان باشـد، نمی شناسـند. دیده شـد که پس از احمدشـاه 
مسـعود، رهـروان و پیـروان سیاسـی و فکـرِی او بـه باالتر 
از دو چیـز نیندیشـیدند: قـدرت و ثـروت؛ قـدرت و ثروتی 
کـه تنهـا بـه خـود و خانـوادۀ خویش خواسـتند. بـه همین 
دلیـل بـود کـه هر روز کـه مـا از دوران قهرمان ملـی فاصله 
می گرفتیـم، می دیدیـم کـه هم سـنگران و رهـروان آن مـرد 
بـزرگ بـه حاشـیه رانده شـده و منـزوی می شـوند. منزوی 
شـدن نـه بـه ایـن معنا کـه خلـع قـدرت و منصب شـدند؛ 
بـل بـه ایـن معنـا کـه شـمار زیـادی از این هـا در قـدرت 
بودنـد، ولـی تـواِن مدیریتـی نداشـتند و نمی دانسـتند کـه 
در ایـن کشـور چـه می گـذرد. آن هـا بارهـا نشـان دادنـد 
کـه جهـاد و مقاومـت را بـا رسـیدن بـه قـدرت و ثـروِت 
شـخصی و خانواده گـی اشـتباه گرفته انـد، همیـن بـود کـه 
هـر بـار کـه پـای یکـی از آن هـا از قـدرت بیرون می شـد، 
جهـاد و مقاومـت و مسـعود را بـه میـان می کشـیدند و بعد 
از رسـیدن بـه قـدرت، دیگـر اسـمی از آن مـرد نمی بردند. 
ایـن امـر در نهایـت آنـان را در میداِن سیاسـت به بن بسـت 

است.  رسـانده 
نتیـجه گیری

مردم افغانسـتان هنوز راهـی را می پیمایند و دردی را تحمل 
می کننـد کـه دو دهـه قبل از امـروز، قهرمـان ملـی فریادگِر 
آن بـود. او نه تنهـا بـا مبـارزۀ خسـته گی ناپذیرش در برابـِر 
دو تجـاوز کـه از حیـث ایدیولوژی زده گـی، انحصارگرایـی 
و مطلق اندیشـی همسـان و همنگـر بودنـد، رزمیـد؛ بلکـه 
رویای سـرزمینی را داشـت کـه در آن همۀ شـهروندانش از 
نعمـِت آزادی و عدالـت برخـوردار باشـند. مسـعود در هـر 
دو دوره عاشـقانه رزمیـد تـا شـاهد یک سـرزمیِن مسـتقل، 

آزاد و آباد باشـد. 
ناعادالنـه  بـه عادالنـه و  را  نظامـی، جنـگ  نظریه پـردازان 
تقسـیم کرده انـد. جنگـی که احمدشـاه مسـعود سـال ها آن 
را رهبـری کـرد، یکـی از عادالنه تریـن جنگ هـای جهـان 
شـمرده شـده اسـت. عادالنه بودِن این جنگ در این اسـت 
کـه او در زمـان جهـاد، در برابر یـک تجاوز عریـان رزمید؛ 
اسـتقال،  نفی کننـدۀ  رادیـکال  به صـورِت  کـه  تجـاوزی 
آزادی و ارزش هـای دینـی و فرهنگـی مردم افغانسـتان بود. 
دیـری از ختـِم این جنگ نگذشـته بود کـه بدخواهان مردم 
افغانسـتان، یـک جنـِگ ویران گـر و طاقت فرسـاِی دیگـر را 
بـر مـردم افغانسـتان تحمیـل کردنـد. ایـن جنـگ پیچیده تر 
از آن بـود کـه دیگـران فکـر می کننـد. طالبـان کـه خـود را 
مدافعـاِن سرسـخِت دیـن و شـریعت می دانسـتند، ظاهراً به 
ایـن منظـور وارد نبرد با مردم افغانسـتان شـدند؛ اما  پشـِت 
سـر آن دسـتاِن نیرومنـِد سـازمان های اسـتخباراتی منطقه  و 
جهان قرار داشـت. شـهید احمدشـاه مسـعود هیچ گاه فریب 
را  آنـان  و حامیـاِن  طالبـان  دینـی  عوام فریبانـۀ  شـعارهای 
نخـورد و تجاوز آنـان را بدتر از تجـاوز روس ها تلقی کرد. 
او می دانسـت کـه ایـن گـروه چـه باهـا و مصیبت هایی را 
بـر مردم افغانسـتان و جهـان می آورند. بعد از نبود مسـعود، 
راه و آرمـاِن او بـه همـه گان آشـکارتر گردیـد و جهانیـان 
پـی  بردنـد کـه جنگـی کـه قهرمـان ملـی آن را در دو فصل 
رهبـری کـرد، برخاف تبلیغات دشـمنانش، جنِگ مشـروع 
و عادالنـه بـوده اسـت. امـروز پانزده سـال از نبـود قهرمان 
ملـی کشـور سـپری می شـود؛ امـا راهِ او همچنـان جـاری 
اسـت. امـروز دردی کـه مسـعود آن را فریـاد کـرد، هنـوز 
مـردم افغانسـتان آن را بـه چشـِم سـر می بیننـد. او به تنهایی 
کـرد؛  مبـارزه  منجمـد  و  یـخ زده  اندیشـۀ  یـک  برابـر  در 
اندیشـه یی کـه امروز همه را دسـت پاچه سـاخته اسـت. هر 
قدمـی که مـردم افغانسـتان به پیـش می نهند، بـه حقانیت و 
دردهاِی او بیشـتر واقف می شـوند. او شـانزده سـال قبل از 
امـروز به تنهایـی راهـی پیمـود که امـروز ده ها کشـور به آن 
راه و نتیجـه رسـیده اند و بـر حقانیِت مبارزۀ او پـی برده اند. 
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میـانه... ِه  ا ر مســعود؛ 



آمرصاحـب در روز هر جایی می بود، شـب ها 
بـه بـاغ قاضـی کبیـر مرزبـان- قرارگاهش در 
خواجـه بهاوالدیـن-، بـر می گشـت و من نیز 
آنجـا می بـودم. آمرصاحـب شـب ها قصـه و 

حکایت هـای جالبـی بـا مهمانان می داشـت.
روزهـای  آن  موضوعـات  شـمار  روز  مـن 
شـما  بـا  و  کـرده ام  یادداشـت  را  تاریخـی 

می کنـم: شـریک 
بـا آمـر  - 24 اسـد 1380 خورشـیدی، کار 
صاحب بسـیار حوصلـه می خواهـد، به علت 
ازدحـام بیش از حـد مراجعیـن و قوماندانان، 

اکثـراً کارهـا بـه تعویـق می افتد.
آمرصاحـب  اسـد 1380 خورشـیدی،   25 -
دو سـه نفـر از کمیتـۀ فرهنگـی پنجشـیر و 
تعـدادی از فرهنگیـان افغانسـتان مقیـم ایران 
کاری،  بـرای  پنجشـیر  از  را  تاجیکسـتان  و 
یـک هفتـه قبـل خواسـته بـود، ولـی بنـا بـر 
مشـکات هوا و ترانسـپورت هوایی سـفر ما 

در زمـان معیـن صـورت نگرفـت.
- دقیـق نمی دانـم آمرصاحب چـه می خواهد، 
امـا زمـان زیـادی از روز دعـوت ما تـا کنون 
گذشـته اسـت و مـا دیرتر رسـیدیم. بـا آنهم 
تـا آمدن و رسـیدن دیگران از پنجشـیر، ایران 
و تاجیکسـتان، مـن بـرای خـود برنامـه تیـار 

کـرده ام تا مصروف شـوم.
بـرای  مختلـف  قوماندانـان  بـا  می خواهـم 
هفته نامـۀ پیـام مجاهـد مصاحبـه ترتیـب کنم 
از سـه  تـا حـال  بگیـرم؛  را  آنهـا  و سـوانح 

گرفتـه ام. مصاحبـه  قومانـدان 
ولسـوالی  خورشـدی،   1380 اسـد   26  -
خواجـه بهاوالدیـن والیـت تخار منطقـۀ زیبا 
و امـا دور افتاده یـی اسـت، امـا ایـن منطقـه 
بنـا بـر شـرایط موجـود، اهمیت خـود را پیدا 
کـرده اسـت. اکثریـت آب هـای جـاری ایـن 
منطقـه ِگل آلـود و غیرقابـل اسـتفاده بـرای 
نوشـیدن است. شـهرک خواجه بهاوالدین در 

سـاحۀ وسـیعی افتیـده اسـت.
- می خواسـتم نامه یـی بـه آمرصاحـب بدهم، 
امـا جمشـید یکتن از دسـتیاران آمـر صاحب 
گفـت: خـودت را حتمـی می بینـد، نیـازی به 

نامه نیسـت.
- آمـر صاحـب امروز 26 اسـد 1380 با مردم 

زیادی دیـدار کرد.
محمـد موسـی توانا یکتن از علمای برجسـتۀ 
دینـی، امـروز بـه دیـدار آمـر صاحـب آمـده 

. بود
- 26 اسـد 1380 خورشـیدی، ساعت 9 شب 
بـا آمرصاحـب دیـدار داشـتم، صحبت هـا تـا 
سـاعت 12 شـب دوام کـرد، ایشـان هدایـت 

دادنـد تـا فیلـم مسـتندی از خطـوط جنگ و 
جبهه، رسـم و گذشـت عسـکری و تطبیقات 
و مصاحبـه بـا مردم آماده شـود. مـن و داوود 
نعیمـی مکلف شـدیم تـا فردا فیلم بـرداری را 

آغـاز کنیم.
- 27 اسـد 1380 خورشـیدی، امـروز نظر به 
هدایـت آمرصاحـب، مـن و داوود نعیمی، دو 

دسـت دریشـی از دیپوی جبهـه گرفتیم.
- از درک خانـه تشـویش دارم کـه آنهـا در 
پنجشـیر چـه خواهند کـرد، زیـرا خانـواده ام 
نیـز  تنهاسـت و مـواد غذایـی در خانـۀ مـا 
خـاص شـده بـود. مـدت دو مـاه اسـت که 
معاش هـای مـا نیامـده اسـت. مـن دو طفـل 
دارم کـه یکی آن شـش سـاله و دیگـر آن دو 

است. سـاله 
بـار  شـب  خورشـیدی،   1380 اسـد   27  -
دیگـر بـا آمرصاحـب، در قرارگاهـش دیـدم، 
در ایـن شـب بـا مـا ظاهـر اغبـر و قومانـدان 
گـدا محمـد خالـد نیـز بودنـد. آمرصاحـب 
صحبت هـای جالبی داشـت، قصـۀ پیلوتان را 
و شـجاعت آنهـا را حکایـت کرد کـه قبًا آن 

حکایـت را نوشـته ام.
- 27 اسـد 1380 خورشـیدی، شـب است و 
همـراه بـا نعیمی نـزد آمرصاحب نشسـته ایم. 
آمرصاحـب از کارهای محمد یوسـف جانثار 
بـه خوبـی یاد کـرد و گفـت: با وجـود اینکه 
نداشـت،  اکادمیـک  تعلیمـات  جـوان  ایـن 
دارد،  فیلم بـردای  از  کـه  تجربه یـی  بـا  ولـی 

فیلم هـای خوبـی از جبهـه گرفتـه اسـت.
مجاهدیـن  خورشـیدی،   1380 اسـد   27  -
می خواهنـد کـه از مسـجدی کـه در دشـت 
قلعـه قرارگاه دارنـد، به جایی دیگـری انتقال 
کننـد. دشـت قلعـه سـاحۀ متروکـی اسـت، 
منطقـه  ایـن  در  زیـادی  زراعتـی  زمین هـای 
وجـود دارد، امـا تعـداد کمـی از خانه هـا در 

فاصله هـای زیـادی از هـم  قـرار دارنـد.
- 28 اسـد 1380 خورشـیدی، همـه نیروهـا 
از  انـد، ولـی  نظامـی  منتظـر یـک عملیـات 
وقـت دقیـق آن کـس آگاهـی نـدارد. در این 
و  ماقـات  اتاق هـای  از  یکـی  در  روزهـا 
خـواب آمرصاحـب بود و بـاش دارم، در این 
اتـاق بیـن مـن و آمرصاحـب یـک فرشـی و 
یـک پـرده حایـل اسـت. در اتاقـی که اسـتم 
آمرصاحـب  کـه  اسـت  مسـجدی  واقـع  در 
نمازهـای صبـح و گاه گاه نمـاز شـب خـود 
را در آن می خوانـد. می بینـم کـه آمرصاحب، 
از سـاعت 1 شـب خـواب می کنـد و  بعـد 
هنـگام اذان صبـح سـاعت 4 صبـح قبـل از 
ادای  از  بعـد  می خیـزد.  خـواب  از  دیگـران 

خـواب  دوبـاره   9 سـاعت  تـا  صبـح  نمـاز 
می کنـد و در ایـن سـاعات اگـر تلفنـی هـم 
بیایـد، جـواب نمی دهـد و همچنـان در ایـن 

نمی کنـد. ماقـات  را  هیچ کسـی  سـاعت 
و  مـن  فاصلـۀ  گفتـم  قبـًا  کـه  طـوری 
آمرصاحـب یـک پـرده و شیشـه اسـت، مـن 
را  آمرصاحـب  صحبت هـای  بـار  چندیـن 
شـنیدم که اکثراً بعد از سـاعت 12 و 1 شـب 
تمـاس  افغانسـتان و جبهـات  از  بیـرون  بـه 
بـا  صبـح  ده  سـاعت  همچنـان  می گرفـت. 
جبهـات مختلف جنگ در افغانسـتان توسـط 
تلفـن ماهواره یـی خـود بـه تمـاس می شـد. 
آمـر صاحـب اکثراً نان چاشـت را بعد از ادای 
جماعـت و نمـاز خفتـن را بعـد از خـوردن 

ادا می کـرد. نـان شـب 
بـه  نظـر  خورشـیدی،   1380 اسـد   28  -
هدایـت آمرصاحـب، من )رحمـت اهلل بیگانه( 
نظامـی  دریشـی  نعیمـی،  داوود  محمـد  و 
خـود را پوشـیده صبـح سـاعت 5 بـه طـرف 
دشـت قلعـه حرکت کردیـم، بعد از گذشـتن 
از دریـای کوکچـه توسـط موتـر گاز 66 بـا 
گروپـی از مجاهدین جانب خـط مقدم جبهه 
حرکـت کردیم و درسـت سـاعت 11:10 قبل 
از چاشـت بـه خـط اول مجاهدیـن در منطقۀ 

رسـیدیم.  چغه تـای 
و  دولـت  پوسـته های  و  خطـوط  از  نعیمـی 
نداشـتند،  باهـم فاصلـه زیـادی  طالبـان کـه 
جـای  چغه تـای  منطقـۀ  کـرد.  فیلم بـرداری 
و  آدم هـا  اندکـی  تعـداد  اسـت،  متروکـی 
خانه هـای انگشـت شـماری در ایـن سـاحه 
دیـده می شـود. ایـن منطقـه مربوط ولسـوالی 
دشـت قلعه اسـت. اکثریت کشـت و زراعت 
ایـن منطقـه به صـورت للمی اسـت، در حالی 
از  کوکچـه  دریـای  فـراوان  خیلـی  آب  کـه 
زراعتـی  زمین هـای  و  ایـن دشـت ها  وسـط 

می گـذرد.
منطقـۀ  در  خورشـیدی،   1380 اسـد   28  -
دشـت قلعه، سـیف اهلل یکتن از خویشـاوندان 
را دیـدم، توسـط او پیـام بـه خانـه دادم، بـه 
او گفتـم کـه تـا ده روز دیگـر پنجشـیرآمده 
نمی توانـم. راسـتی پشـت دو طفـل کوچکم- 
حسـنا جـان و مصورجـان خیلی دق شـده ام.
در یکـی از مسـاجد منطقـه چغه تـای همـراه 
بـا تعـدادی از مجاهدیـن مسـلح نشسـته ام، 
همـه منتظـر سـاعات عملیـات انـد، قسـمی 
کـه ما امـروز دیدیم، سـوقیات و انتقـال افراد 
بـه خطـوط تکمیل شـده اسـت؛ اما هنـوز از 

آغـاز جنـگ خبری نیسـت.
دختـرم  بـه  1380 خورشـیدی،  اسـد   28  -

حسـنا جـان وعـده کـرده بـودم کـه از ایـن 
سـفر بـه او بایسـکل و موترک بخـرم، من که 
دکان هـای ایـن منطقـه را دیـدم، هیـچ چیزی 
از ایـن قبیـل وسـایل را نداشـتند.  تاحـال در 
ایـن هفتـه آمرصاحـب دو بـار خطـوط اول 
نمـوده  دیـدن  هلیکوپتـر  توسـط  را  طالبـان 
اسـت، یـک بـار آن را محمـدداوود نعیمـی 

فیلم بـرداری نیـز کـرده اسـت.
تپه هـای  در  اسـد 1380 خورشـیدی،   29 -
آی خانـم والیـت تخـار، لحظات قبـل صحنۀ 
جالبـی روی داد، مجاهدین بـاالی تپه به یک 
تانـک جدیـد، موضـع می سـاختند؛ دشـمن 
توسـط دوربیـن ایـن وضـع را دیـد و با آتش 
سـاح ثقیـل این سـاحه را زیـر ضربات خود 
قـرار داد، من در حالـی که خود را در خندقی 
انداختـه بـودم، بـه نعیمـی گفتـم کـه صحنـۀ 

جالبـی اسـت، آن را فیلم بـرداری کـن.
از  هنـوز  خورشـیدی،   1380 اسـد   29  -
خبـری  طالبـان  بـاالی  مجاهدیـن  تعـرض 
نیسـت، از اینجـا شـبانه چراغ روشـن مناطق 
فاصلـۀ کمـی  معلـوم می شـود؛  تاجیکسـتان 
مانـده کـه طالبـان خـود را به سـرحد کشـور 

برسـانند. آن کشـور 
آمرصاحـب این سـاحه را به پنج زون تقسـیم 
کرده اسـت: زون دشـت قلعـه، زون کلفگان، 

زون فرخـار، زون چال و زون اشـکمش.
- 30 اسـد 1380 خورشـیدی، موتـری کـه 
مـا را بـه جانـب دیگر دریـای کوکچـه انتقال 
مـی داد، بـا دیـر آمدن مـن حرکت کـرد و من 
شـب را در منطقۀ قبرسـتان شـهر کهنه دشت 
قلعـه گذشـتاندم. در یکـی از میدان هـای این 
ناحیـه بـه صدهـا قبـر را دیـدم کـه برخاف 
قبرسـتان های معمـول در دیگـر والیـات، بـه 
سـر قبرشـان هیچ سـنگی وجود نـدارد. گقته 
شـد بـه نسـبت نبود سـنگ و کمبـود آن، این 
مـردم قبرسـتان های خـود را تنها توسـط بلند 
سـاختن خـاک مجزا و مشـخص می سـازند.

-30 اسـد 1380 خورشـیدی، یـک سـاعت 
پـای  اسـت کـه در دشـت وسـیعی مناطـق 
دنـگک را پیـاده گذشـتم و هـوا خیلـی گـرم 
اسـت. دریـای آمـو در ایـن منطقـه بـا پهنای 
وسـیعی آرام در حرکـت اسـت، تعـدادی از 
افـراد مسـلح دولتـی اینجـا تجمـع کـرده اند 
و در کناره هـای دریـا آب بـازی می کننـد. در 
ایـن سـاحه خیمه های زیـادی از ایـن نیروها 
دیـده می شـود کـه انتظـار عملیـات نظامی را 

می کشـند.
سـاعت 12.30 چاشـت اسـت، امبانسـی در 
وسـط این دشـت در سـرک عمومی پیدا شد 

شبهای
خواجه
بهاوالدین

23 روز 
با مسعود )رح(

مسعود عزیز، سام!
 ایــن نامــه را بــه تــو می نویســم در ســالروز 
ــی را  ــم یتیم ــا طع ــه م ــهادتت؛ روزی ک ش
ــش از  ــا پی ــتِر م ــه بیش ــد ک ــیدیم. هرچن چش
ــم؛  ــت داده بودی ــود را از دس ــدراِن خ آن، پ
ولــی تــا وقتــی تــو زنــده بــودی، مــزۀ یتیمــی 
ــه  ــم ک ــر اســت بگوی ــا بهت را نچشــیدیم و ی
تــو نگذاشــتی کــه مــا احســاس یتیمــی کنیــم. 
امــا پــس از رفتــن تــو، همه چیــز فــرق 
کــرد. مــا یتیــم شــدیم و ایــن کشــور، فرزنــد 
عزیــزی را کــه برایــش می ســوخت، از دســت 
ــردی  ــس می ک ــا را ح ــو آن روز، درد م داد. ت
ــم.  ــو را درک می کنی ــِی ت ــروز، نگران ــا ام و م
تــو همــواره نگــران کشــور و مردمــت بــودی، 
ــه  ــم ک ــا نمی فهمیدی ــا در آن روزه ــی م ول
ــود و در  ــاز می ش ــا آغ ــی از کج ــن نگران ای
کجــا پایــان می یابــد. نگرانی هــای تــو را 
نمی شــد بــه ســاده گی فهمیــد، چــرا کــه تــو 
همــواره پیش قــراوِل زمــان بــودی و همــواره 
هــم خواهــی بــود. تــو در آن روزهــا هشــدار 
مــی دادی کــه نســبت بــه فــردا بیاندیشــیم تــا 
دوبــاره بــه دام دیگــری گرفتــار نگردیــم. امــا 
ــم؛  ــار آمده ای ــود گرفت ــا در دام خ ــروز، م ام
ــا را بســته و فریادهــای  ــه پاهــای م ــی ک دام

ــا را در گلوهــا خامــوش کــرده اســت.  م
آواز عاشقانۀ ما در گلو شکست

حــق بــا ســکوت بــود، صــدا در گلــو 
شکســت

فرمانده بزرگ!
ــرا  ــت چ ــته اس ــو شکس ــا در گل ــدای م ص
ــا تکیــه بــه  کــه تــو در کنارمــا نیســتی کــه ب
ــود  ــای خ ــه ه ــو غص ــتبر ت ــای س ــانه ه ش
ــا  ــزرگ م ــای ب ــو تس ــم. ت ــوش کنی را فرام
در ثانیــه هــای ناامیــدی و گریــه بــودی. 
وقتــی تــو را مــی دیدیــم مثــل ایــن بــود کــه 
ــل  ــو راه ح ــور ت ــت. حض ــی نیس ــر غم دیگ
ــای  ــو روزه ــا ت ــا ب ــود. م ــا ب ــکات م مش
ــو  ــی ت ــم و ب ــی دیدی ــیرین م ــخت را ش س
روزهــای شــیرین را تلــخ. نــگاه تــو آن قــدر 
ــاب  ــه آفت ــر ب ــه دیگ ــرد ک ــی ک ــان م گرمم

ــم. ــی کردی ــاز نم ــاس نی ــا احس حت

دیگر دلم هوای سرودن نمي کند
تنها بهانۀ  دل ما در گلو شکست

آمر عزیز!
تــو در آن روزهــا از آزادی می گفتــي کــه 
بایــد پــاس داشــته شــود، ولــی مــا امــروز بــر 
جنــازۀ آزادی دردمندانــه گریــه می کنیــم. تــو 
نیســتی کــه بــه ببینــی کــه در ایــن ســال های 
تــو  نزیســته ایم.  اصــًا  زیســتن،  بی تــو 
ــوری  ــدان کش ــه فرزن ــی ک ــه ببین ــتی ک نیس
ــرای آزادی اش  ــتی و ب ــتش می داش ــه دوس ک
خــون خــود را دریــغ نکــردی، چه گونــه 
»ناخلــف« شــده اند. از کــدام درد مهینــت 
از  بگویــم؟  شــهادتت  ســالروز  ایــن  در 
قوم گرایــی در داخــل نظامــي کــه چــون 
موریانــه بــه تاروپــودِ وفــاق ملــی افتــاده؟ از 
نفاق افکنــی و بی عدالتی یــي کــه دمــار از 
ــا از  ــان خســته ات درآورده؟ ی روزگار هموطن
ــرزمیني  ــترده در س ــاد گس ــتی و فس نژادپرس
ــراي  ــت ب ــرۀ خون ــن قط ــا آخری ــو ت ــه ت ک

ــردي؟ ــاش ک ــش ت نجات
سربسته ماند بغض گره خورده در دلم

آن گریه های عقده گشا در گلو شکست

سپه ساالر عشق!
همــان خــوِن ســرخی را کــه تــو نثــار کــردی، 
ــرد.  ــت آزادی ُگل ک ــت و درخ ــار نشس به ب
امــا در بهــار آن، چنــان شــمال پاییــزی 
ــرس. جنــگ  ــدن را از ســرگرفت کــه مپ وزی
در کشــورت نــه تنهــا بــه پایــان نرســید، بلکه 
هــر روز بیشــتر از گذشــته ادامــه یافــت. 
آرزوهــای مردمــت بــرای رســیدن بــه جامعــۀ 
آزاد، آبــاد، آرام و شــکوفا هم چنــان در قالــب 
ــدرت  ــه ق ــی ب ــد. عده ی ــی مان ــک آرزو باق ی
ــای  ــر زخم ه ــه ب ــه جــای این ک ــیدند و ب رس
ــای  ــد، زخم ه ــم گذارن ــت مره کشــور نازنین
ــال  ــن ده س ــد. در ای ــر آن افزودن ــی ب تازه ی
پول هــای خیراتــِي کانــی بــه میهــِن از جــان 
ــای  ــه ج ــی ب ــد، ول ــرازیر ش ــرت س عزیزت
ــردد،  ــه گ ــتان هزین ــادِي افغانس ــه در آب این ک
ــده  ــان بلعی ــدرت چن ــی ق ــۀ مافیای در چرخ
ــتضعفیِن  ــراي مس ــزي ب ــچ چی ــه هی ــد ک ش

ــد.  ــي نمان ــار باق ــن دی ای
ای داد، کس به داغ دل باغ، دل نداد

ای وای، های های عزا در گلو شکست

آمر عزیز!
را  روز  ایــن  مبــارک.  شــهادتت  ســالروز 
ــرا  ــم. چ ــی می داری ــو گرام ــاد ت ــه ی ــا ب م
می داشــتی.  دوســت مان  می دانیــم  کــه 
دوســت  را  کشــورت  کــه  می دانیــم 
کــه  را  آزادی  کــه  می دانیــم  می داشــتی. 
بیشــتر از هرچیــزي دوســتش می داشــتی، 
بــراي مــا پســندیدي و بــراي رســاندِن مــا بــه 
آزادي و آزاده گــي، جانــت را قربــان ســاختي.
عــکاس  ـ  دقتــی  رضــا  ســخنان  هنــوز 
ــاح نمایشــگاه  معــروف ـ کــه در مراســم افتت
ــار آرامگاهــت  عکســت در پنجشــیر و در کن
ــت. او  ــم جاری س ــت در گوش ــخن می گف س
ــه عکســی اشــاره کــرد  ــب ب ــا بغضــی غری ب
ــو در  ــوارِ جنگــي، از ت ــک روزِ دش ــه در ی ک
دهانــۀ یــک کــوه در پنجشــیر گرفتــه بــود. در 
ســیمای تــو آرامــش و نگرانــی توامــان مــوج 
مــی زد. رضــا گفــت کــه در آن لحظــه از تــو 
ــو  ــی، و ت ــه می اندیش ــه چ ــه ب ــیده ک پرس
پاســخ داده اي کــه بــه آزادی کشــورت. از تــو 
ــود کــه اگــر روزی کشــورت آزاد  پرســیده ب
ــو  ــی و ت ــه کاره باش ــی چ ــود، می خواه ش
ــان  ــت ها نش ــی را در دوردس ــب کوچک مکت
ــی  ــه می خواه ــودی ک ــه ب ــودی و گفت داده ب
ــی و  ــم کار کن ــوان معل ــه عن ــب ب در آن مکت
ــخ کشــورت  ــت از تاری ــدان میهن ــرای فرزن ب

ــی.  ســخن بگوی
یــادت گرامــی بــاد، ســردار بــزرِگ شــرف و 

آزادی!
آن روزهای خوب که دیدیم، خواب بود
خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

»بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت
»آیا« ز یاد رفت و »چرا« در گلو شکست
فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند

نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست
تا آمدم که با تو خداحافظی کنم

بغضم امان نداد و خدا... در گلو شکست.

احمد عمران
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شـدم،  موتـر  ایـن  داخـل  وقتـی  کـرد.  سـوار  مـرا  و 
زخمی هـای زیـادی را دیـدم کـه واقعـًا جگرخـون کننـده 
بـود، جوانـی را دیـدم کـه پـای راسـتش از زیر زانـو قطع 
شـده بـود، وی گفـت: مـرا مایـن پرانـده اسـت، همچنـان 
زخمی هـای زیـادی در موتـر ضجـه می کردنـد. حوالـی 
سـاعت 1 چاشـت بـه بـازار خواجـه بهاوالدیـن رسـیدم، 
زیـاد گرسـنه شـدم بـودم، در هوتلـی بـاال شـدم تـا نـان 
بخـورم، بعـد از دقایقی متوجه شـدم که ایـن هوتل چوب 
پـوش اسـت، اما فیـل پایه های خیلی قشـنگ و زیبـا دارد. 
از شـاگرد هوتلـی پرسـیدم چگونه ایـن فیل پایه هـای زیبا 
بـا دیگـر بخش هـای هوتـل هیـچ هم خوانـی نـدارد؛ در 
جـواب یکتـن از مراجعیـن هوتل گفـت: ایـن پایه ها- فیل 
پایه هـای قصـر مشـهور آی خانـم اسـت کـه اینجـا انتقـال 
داده شـده اند و از آن در سـاختمان ایـن هوتـل اسـتفاده 
گردیـده اسـت. متاسـفانه آبده هـای تاریخی در هر گوشـه 

ایـن وطـن دسـت برد زده شـده اسـت.
- 31 اسـد 1380 خورشـیدی، تـا حال دو گزارش مسـتند 
از خطـوط جبهـه و معرفـی تعـدادی از قوماندانـان را بـه 

ادارۀ خـود- پیـام مجاهـد- در پنجشـیر فکس کـرده ام.
- 31 اسـد 1380 خورشـیدی، حوالـی سـاعت 5 عصـر 
مصاحبـه دو سـاعته یی داشـتم بـا قومانـدان کبیـر مرزبـان، 
سـوانح مفصـل او را یادداشـت کـردم، موصـوف در یـک 
گوشـۀ انـزوا در شـهر خواجـه بهاوالدیـن به سـر می بـرد. 
قاضـی کبیـر افـراد مسـلح زیـادی دارد کـه از او نگه داری 

می کننـد.
رسـانه ها  بـا  کمتـر  او  اسـت،  جالبـی  آدم  کبیـر  قاضـی 
مصاحبـه می کنـد؛ امـا مـن کـه خـود را خبرنـگار دفتـر 

شـد. مصاحبـه  آمـادۀ  کـردم،  معرفـی  آمرصاحـب 
بـا جنـرال  - 2 سـنبله 1380 خورشـیدی، شـب همـراه 
از جنـراالن جنبـش صحبـت  یکتـن  هال الدیـن هـال، 
داشـتم. وی آدم بـا سـواد و پُـر معلوماتـی اسـت، جنـرال 
هـال مدت زیادی سـت کـه بـا آمرصاحب در بـاغ قاضی 

کبیـر بودوبـاش دارد.
- 2 سـنبله 1380 خورشـدی، آمرصاحـب پنجشـیر رفـت 
و مـن سـوانح بـا شـناس نامه های هفـت تـن از قوماندانان 
والیـت تخـار را نوشـتم. هنـوز از تعـرض و جنـگ در 
خط هـای اول خبـری نیسـت و با رفتـن آمرصاحب به درۀ 

پنجشـیر ایـن منطقـه خلوت شـده اسـت.
شـب اسـت و همـراه بـا همـکاران آمرصاحـب در بـاغ- 
قـرار گاه آمـر صاحب نشسـته ام. هنوز 24 سـاعت از رفتن 
آمرصاحب نشـده اسـت، دوسـتانی کـه اینجا اسـتند، باهم 
قـرار گذاشـته اند کـه فیلـم سـفر مشـهور آمرصاحـب بـه 
اروپـا را شـب تماشـا کننـد. برایـم جالـب اسـت، همـه با 
اشـتیاق در یـک اتـاق بـزرگ جمع شـده اند و منتظـر آغاز 
ایـن فیلـم اسـتند. در حالـی کـه این کارمنـدان و افـراد هر 
روز آمرصاحـب را می بیننـد و بـا او یک جـا کار می کننـد؛ 
امـا دیـدم کـه فیلـم را بـا اشـتیاق فـراوان تـا ناوقت هـای 

شـب تماشـا کردند.
از  تـن  ده  شـناس نامۀ  خورشـیدی،   1380 سـنبله   3  -
فرسـتادم:  پنجشـیر  در  مجاهـد  پیـام  بـه  را  قوماندانـان 
قومانـدان گدامحمـد خالد، قومانـدان قاضی کبیـر مرزبان، 
قومانـدان مطلـب بیـگ، قومانـدان علـم آزادی، قومانـدان 
مامور حسـن، قومانـدان انجنیر عمر، قوماندان محمدبشـیر 
قانـت، قومانـدان پیرم قـل، قـاری رحمـت اهلل و قومانـدان 

آغـاگل قطغـن.
  - 5 سـنبله: دولـت میـر یکتـن از محافظـان آمرصاحـب 

برایـم قصـه کرد:
در  مختلـف  نیروهـای  کابـل،  از  عقب نشـینی  اول  سـال 
اسـتقامت بگـرام، دو سـرکه و باریک آب جابه جا و مسـتقر 
بودنـد. یـک روز مـا همراه بـا آمرصاحـب و گل حیدر خان 
توسـط دو موتـر از منطقـۀ باریـک آب می گذشـتیم کـه در 
ایـن منطقـه تعـدادی از ازبیک تبارهـا در نزدیـک سـرک 

عمومـی کمیـن گرفتـه بودند.
بـه  فـوری  و  دیـد  را  اینهـا  آمرصاحـب  اثنـا  همیـن  در 
محمـدگل راننـده اش دسـتور داد کـه موتر را ایسـتاده کند، 
موتـر ایسـتاد و آمرصاحـب پاییـن شـد و این افراد مسـلح 
را نـزد خود خواسـت، اما آنهـا به دسـتور آمرصاحب اعتنا 

نکـرده و مرمـی رد کردنـد.
تعـداد آنهـا زیـاد بـود، آمرصاحب بـاالی آنها قهر شـده و 
از آنهـا پرسـید کـه مربوط کـی هسـتند، اما جوابـی ندادند 

و فکـر کنم آمرصاحب را نشـناخته بودنـد، پرخاش کردند 
و حتـا می خواسـتند کـه مـا را به مرمـی بزنند.

مـا دو نفـر رفتیـم و از آمرصاحـب خواسـتیم تـا در موتـر 
بنشـیند و بـه راننـده گفتیـم کـه حرکـت کـن. همیـن کـه 
حرکـت کردیـم ما در عقـب موتر آمرصاحـب روان بودیم 
کـه بـاالی مـا یک راکت فیر شـد، فضـل خدا به ما نرسـید 

و مـا آسـیبی ندیدیم.
بـه  رسـید  جبل السـراج  منطقـۀ  بـه  آمرصاحـب  وقتـی 
قوامانـدان الل محمـد یکـی از قوماندانان دوسـتم را گفت: 

افـراد بی بنـد و بـار تـان را از اینجـا ُگـم کنیـد!
الل بـه آمرصاحـب گفـت:  ما در ایـن منطقه افـراد نداریم 

و اینهـا مربـوط مـا قطعـات مـا نیسـت. چنـدی بعـد خبر 
شـدیم کـه آن افـراد را از آن سـاحه کشـیده اند.

- 5 سـنبله 1380 خورشـیدی، جلسـۀ عمومـی قوماندانان 
دشـت قلعـه امـروز در باغ قاضـی کبیـر مرزبان- قـرارگاه 

آمرصاحـب دایـر گردید.
ایـن جلسـه به خاطـر هماهنگـی عملیاتـی کـه پـان بـود 
ترتیـب شـده بود. در همیـن روز داکتـر محیی الدین مهدی 
از تاجیکسـتان، داکتـر عبدالحی خراسـانی و توریالی غیاثی 

از ایـران بـه خواجـه بهاوالدیـن والیت تخار رسـیدند.
- 6 سـنبله 1380 خورشـیدی، شب اسـت و با آمرصاحب 
نشسـته ایم، در ایـن مجلـس داکتـر مهـدی، جنـرال هال، 
داکتـر سـالم، گدامحمـد خالـد و جوانی که اسـماعیل خان 

را از زنـدان قندهـار فـرار داد، حاضـر بودند.
آمرصاحـب در مـوارد مختلف صحبت کـرد، باالی نصاب 
تعلیمـی دینـی تماس گرفـت؛ در مورد کار فرهنگی اشـاره 
بایـد در چارچـوب کمیتـۀ  ایـن بخـش  نمـود و گفـت: 

فرهنگـی بیشـتر فعـال شـود، صحبت هـای آمرصاحـب تا 
سـاعت دوازده و نیـم شـب دوام کـرد.

- 7 سـنبله 1380 خورشـیدی، تعـرض مجاهدیـن، بنـا بر 
عوامـل و دالیـل مختلـف موقتـًا به عقـب افتیـد. طالبان و 
پاکسـتانی ها تعـدادی از نیروهـای خـود را در اسـتقامت 
خطـوط منطقه دشـت قلعـه جابه جـا کرده انـد. آمرصاحب 
در نظـر دارد ایـن قـوا را بـا فیـر سـاح ثقیـل خسـته و 

درمانـده کـرده و بـرای عملیـات سـریع غافل گیـر کنـد.
همچنـان جبهـه در نظـر دارد، تـا به خاطـر کم کردن فشـار 
نظامـی از ایـن منطقـه، جنگ هـا و تعـرض دیگـری را در 

اسـتقامت های دشـت قلعـه انجـام دهد.

- 10 سـنبله 1380 خورشـیدی، قـرار اسـت آمرصاحـب، 
جلسـه یی فرهنگـی را دایـر کنـد و تـا حـال ایـن افـراد به 

خواجـه بهاوالدیـن رسـیده اند:
عبدالحفیـظ  تاجیکسـتان،  از  مهـدی  محیی الدیـن  داکتـر 
منصـور از پنجشـیر، عبدالحـی خراسـانی از ایـران، انجنیر 
توریالـی غیاثـی از ایـران، محمـد علـم ایزدیار از پنجشـیر.

- 12 سـنبله 1380 خورشـیدی، بـاغ قاضی کبیـر مرزبان- 
تخـار.  والیـت  بهاوالدیـن  آمرصاحـب خواجـه  قـرارگاه 
طـرح یـک سـتاد مشـترک فرهنگـی، طی سـه جلسـه پنج 
سـاعته بـا حضـور: داکتـر صاحـب مهـدی، عبدالحفیـظ 
منصـور، عبدالحـی خراسـانی، توریالی غیاثـی، محمد علم 
ایزدیـار، فهیـم دشـتی، داوود نعیمـی و رحمـت اهلل بیگانـه 
منتظـر  تصویـت  مذکـور جهـت  و طـرح  گردیـده  دایـر 

آمرصاحـب اسـت.
قرار اسـت در این سـتاد فرهنگی تعداد دیگـر از فرهنگیان 

داخل و خارج کشـور نیز شـامل  شـوند.
- 14 سـنبله 1380 خورشـیدی، خواجـه بهاوالدین والیت 
تخـار. مـا با تعـدادی از خبرنگاران داخلـی و یک خبرنگار 
خارجـی، بـرای تهیه گـزارش از جنـگ طالبان، سـاعت 9 

شـب به منطقه فرسـتاده شـدیم.
- 15 سـنبله 1380 خورشـیدی، دشـت قلعـه، سـه پایـه 
کمـره در سـه اسـتقامت توظیـف گردیـد. داوود نعیمـی با 
خانـم فرانسـوی، در اسـتقامت کله کتـه، حفیـظ منصور با 
علـم ایزدیـار، توریالـی غیاثـی و خراسـانی و داکتر مهدی 
بـا آمرصاحـب در اسـتقامت آی خانـم، مـن و فهیم دشـتی 

در اسـتقامت چغه تـای وظیفـه گرفتیـم.
حملـه  قلعـه،  دشـت  خورشـیدی،   1380 سـنبله   15-
مجاهدیـن بنـا به مشـکات اکماالتی سـاعت 12 چاشـت 

آغـاز گردیـد، ولـی نتیجـه مطلـوب نداشـت.
از  کامـل  اطـاع  و  آماده گـی  بـا  پاکسـتانی ها  و  طالبـان 
تعـرض مجاهدیـن، از حملـه دفـاع کردنـد و ایـن جنـگ 

نداشـت. دسـت آوردی  ظاهـراً 
- 16 سـنبله 1380 خورشـیدی، خواجـه بهاوالدین والیت 
تخـار، مـن مشـکات جبهـه را در یادداشـتی 18 ماده یـی 
بـه آمرصاحـب دادم و چاشـت همـان روز آمرصاحب مرا 
بـه نـان چاشـت دعـوت کـرده و گفـت: یادداشـت هایت 
جالـب بـود. در این روز آقـای کارگـر، صاحب نظر مرادی 

و عبدالحفیـظ منصـور بـا آمرصاحـب یک جـا بودند.
- 17 سـنبله 1380 خورشـیدی، خواجـه بهاوالدین والیت 
تخـار، مـن و بـا عبدالحفیـظ منصـور سـاعت 3 بعـد از 
چاشـت، بـا آمرصاحـب خـدا حافظـی کردیـم و سـاعت 
پنجشـیر  نظامـی جانـب  هلیکوپترهـای  توسـط  5 عصـر 

حرکـت کردیـم.
در  رادیوهـا  طریـق  از  خورشـیدی،   1380 سـنبله   18  -
درۀ پنجشـیر شـنیدم کـه بـه اثـر حملـۀ انتحاری، بـه جان 
احمدشـاه مسـعود، فرمانـده مشـهور جهـاد و مقاومـت، 
بـه شـهادت رسـیده اسـت؛ ولـی ایـن خبـر بعـداً تکذیب 
گردیـد و گفتـه شـد کـه آمرصاحـب زخمـی اسـت و زیر 

تـداوی قـرار دارد.
- 25 سـنبله 1380 خورشـیدی، پیکر آمرصاحب احمدشاه 
مسـعود، فرمانـده نـام دار جهـاد و مقاومـت، طـی مراسـم 
خـاص و مشـایعت هـزاران تـن سـوگوار در بلنـدی تپـۀ 

سـریچه دفـن گردید.
اناهلل و انا الیه راجعون.

 

جگدلـگ،  محمدانـور  جنـرال  اشـاره: 
فعـًا  و  جهـادی  فرماندهـان  از  یکـی 
مشـاور رییـس حکومـت وحـدت ملی 
حکومـت  جهـاد،  زمـان  در  او  اسـت. 
مجاهـدان ئ دورۀ مقاومـت ملـی مـردم 
بـه  را  مختلفـی  سـمت های  افغانسـتان 
عهـده داشـته اسـت. فرمانـده عمومـی 
و  سـروبی  و  شمال شـرق  جبهـات  در 
همچنـان رییـس المپیـک در حکومـت 
مجاهـدان و دورۀ حکومـت حامدکرزی 

بـوده اسـت. 
گفت وگویـی را در رابطـه خاطراتـش از 
قهرمـان ملـی انجـام داده ایـم کـه اینک 

می خوانیـد.

جهـاد  بـا  تـان  پیوسـتن  ابتـدای  *از 
ییـد  بگو

پیـش از ایـن کـه روس هـا بـه افغانسـتان 
کودتـای  و  کننـد  پیـدا  نظامـی  تسـلط 
طـرف دار احـزاب هم سـو بـا بلوک شـرق 
در افغانسـتان صـورت بگیـرد، فعالیت های 
و  جـوش  کابـل  دانشـگاه  در  سیاسـی 
خـروش بیشـتر پیـدا کـرده بـود. مـن در 
آن زمـان دانشـجو بـودم و احـزاب خلـق 
و پرچـم فعالیـت بیشـتر نسـبت بـه سـایر 

داشـتند.  سیاسـی  جریان هـای 
ماننـد شـعلۀ جاویـد کـه  احـزاب چپـی، 
هم سـو بـا حـزب خلـق چیـن بـود، حزب 
افغـان ملـت نیـز فعـال بودنـد، در پهلـوی 
آنـان جریان تحریـک جوانان مسـلمان هم 
بـه فعالیـت آغـاز کرد کـه طـرف دار ایجاد 
فعالیت هـای  مخالـف  و  اسـامی  نظـام 
و  علمـی  سـاحات  در  چپـی  جریان هـای 

اکادمیـک بودنـد. 
رهبـران ایـن جریـان، اسـتاد برهان  الدیـن 
ربانـی، اسـتاد سـیاف و گلبدیـن حکمتیـار 
و همچنـان برخـی از جوانـان مانند شـهید 
کشـور  ملـی  قهرمـان  مسـعود،  احمدشـاه 
بودنـد  جهـاد   در  کـه  جوانانـی  سـایر  و 
هـم  شـمار  و  هسـتند  زنـده  برخی شـان 
بـا  رابطـۀ  اینـان  بودنـد.  شـده اند،  شـهید 
اخوان المسـلمین  مصـر و رهبـران حـزب 
داشـتند، امـا زمانـی کودتای احـزاب چپی 
بـر ضـد حکومـت داوود خان، انجام شـد، 
و  خلـق  دموکراتیـک  نـام  احـزاب  آن  در 
پرچـم دخیـل بودنـد، هـر چنـد رهبـران 
ایـن جریان هـا احزاب خـود را دموکراتیک 
دموکراتیـک  ایـن  امـا  می دانسـتند، 
مخصوص خودشـان بـود؛ یعنی بـه معنای 
دموکراسـی امـروزه نبـود کـه در آن آزادی 
بیـان و آزادی مـردم و جـود داشـته باشـد؛ 
حتـا مردم جـرم شـنیدن رادیو بی.بی.سـی 
جـان خود را از دسـت دادنـد، در آن زمانی 

کـه فعالیت هـا بـه ضد ایـن جریان هـا آغاز 
یافـت، مـن تـازه از دانشـگاه فـارغ شـده 
بـودم و در یکـی از مکاتـب کابـل معلـم 
ادبیـات بـودم. در آن زمان هـر جوانی فکر 
می کـرد کـه مملکـت بـه دامـن کمونیسـم 
سـقوط کـرد و باورهـا بـر ایـن بـود کـه 
کمونیسـم یـک دیـوار آهنیـن اسـت، هـر 
جایـی برو برگشـت آن امکان پذیر نیسـت 
و آزادی مملکـت را ناممکـن می دانسـتند. 
آزادی خواهـی  بحـث  کـه  آن جایـی  از 
مـا  مـردم  بـه صـورت جـدی در وجـود 
تبلـور یافتـه اسـت؛ حتـا در برخـی موقـع 
آزادی خواهـی افراطـی مـا بـه ضـرر مـان 

تمـام شـده اسـت. 
افغانسـتان  جبهـات  حـرکات،  اولیـن  در 
ایجـاد شـده بود و یکی ایـن جبهات، جبهۀ 
پنجشـیر به رهبـری آمرصاحب شـهید بود. 
سـید جگـرن در میـدان شـهر جبهـه ایجاد 
کـرده بـود، در کنـر و مزارشـریف جبهات 
جوانـان  و  بـود  گردیـده  ایجـاد  متعـدد 
می خواسـتند کـه بـا ایـن جبهـات ارتبـاط 
بـر قـرار کننـد. مـن در اولیـن حرکـت بـه 
پنجشـیر نـزد آمرصاحـب شـهید رفتـم و 
گفتـم کـه برایـم یک میـل سـاح بدهید تا 
در پهلـوی شـما باشـم از وطـن دفـاع کنم. 
امـا آمرصاحـب نسـبت بـه دیگـر رهبـران 
آینـده  بـه  نسـبت  وسـیع  دیـد  سیاسـی 
داشـت. گفت: بهتر اسـت شـما در ساحات 
باشـید کـه در آینـده بتوانیـم از آن مناطـق 
بـاالی رژیـم فشـار وارد کنیـم و یکـی از 
ایـن سـاحات، شـاهراه ترانزیتـی کابـل - 
منطقه یـی سـروبی  از  کـه  بـود  جال آبـاد 
و جگدلـک کـه زاد گاه مـن اسـت عبـور 
می کـرد. شـهید مسـعود گفـت کـه از ایـن 
مسـیر می توانیـم بـاالی رژیـم فشـار وارد 
کنیـم و نامـۀ برایـم داد و مـرا نـزد اسـتاد 
شـهید اسـتاد برهان الدیـن ربانـی، رییـس 
حکومـت مجاهـدان فرسـتاد تـا دوبـاره به 

منطقه یـی سـروبی و جگدلـک برگـردم.
 

*شـما زمانـی کـه به عنـوان یـک معلم 
چـه  رفتیـد،  شـهید  آمرصاحـب  نـزد 
برداشـتی از شـخصیت شـهید مسعود به 

دسـت آوردیـد؟ 
منحصـر  جاذبـۀ  یـک  شـهید  آمرصاحـب 
آدم  نـگاه  اولیـن  در  و  داشـت  فـرد  بـه 
خـوش  ُخلـق  می کـرد،  خـود  جـذب  را 
آن  در  داشـت  مـردم  بـا  خـوب  رویـه  و 
زمـان رهبـران و فرماندهـان مجاهـدان نزد 
بـود،  برخـوردار  خـاص  احتـرام  از  مـرد 
امـا متأسـفانه اخیـراً فعالیت هـای سیاسـی، 
جهـاد  برابـر  در  رسـانه یی  و  اسـتخباراتی 
قـرار گرفـت و ایـن جریـان را کوبیـد، امـا 

مـا افتخـار می کنیم کـه هنوز صـدای جهاد 
زنـده اسـت و مـردم بـه دروازۀ مجاهـدان 
می رونـد. هر چنـد اشـتباهات از مجاهدان 
نیـز رخ داد، امـا در رابطه به پرسـش شـما 
رابطـۀ  مسـعود  شـهید  کـه  بگویـم  بایـد 
خوبـی بـا مـردم داشـت و مردم نیـز عاقه 
داشـتند تـا شـخصیت آمرصاحـب شـهید 
کـه در برابـر رژیـم ایسـتاده بـود از نزدیک 
ببیننـد. مـردم دسـته دسـته به دیدن شـهید 

می آمدنـد.  مسـعود 

مسـوولیت های  چـه  جهـاد  زمـان  *در 
داشـتید؟ 

زمانـی کـه نامه یـی از آمرصاحـب شـهید 
گرفتـم نـزد اسـتاد رفتـم، چند میل سـاح 
اولیـن  برگشـتم.  منطقـه  بـه  و  داد  برایـم 
گـروه مجاهـدان سـروبی را که شمارشـان 
تمام شـان جوانـان  می رسـید،  تـن  بـه 12 
بودنـد شـکل دادم و مسـوول و فرمانـده 
جبهـه سـروبی شـدم؛ چـون اولیـن حرف 
بـا  بـود کـه  ایـن  بـرای مـن  آمرصاحـب 
جوانـان مشـورت کنـم، چـون جوانـان در 
دفـاع از وطـن بیشـتر سـهیم می شـوند و 
کهن سـاالن محافظـه کار انـد. فرمانـده 12 
تـن از مجاهـدان شـدم، اما نمی دانسـتم که 
ایـن مسـوولیت پیـش  می بـرده می توانـم تا 
نـه، امـا پسـان ترها ایـن جبهـه از دامنه های 
و  منـگل  و  جاجـی  لوگـر،  ازر  تـا  کابـل 
لغمـان  همچنـان  و  وردک  قسـمت های 
پیـدا کـرد و مـن موفقانـه آن را  وسـعت 

بـردم. پیش 

چـه  مجاهـدان  حکومـت  زمـان  *در 
داشـتید؟  مسـوولیت 

در زمـان حکومـت مجاهدان مـن به عنوان 
رییـس کمیتـۀ المپیـک بـودم، امـا بـه دلیل 
مخالفت هـا کـه در برابر حکومت اسـامی 
صـورت گرفـت و در اسـتدیوم فعلـی کـه 
حکومـت  مخالفـان  بـود،  المپیـک  دفتـر 
قـرار داشـتند، مـا در شـهر نـو یـک دفتـر 
بـه  ورزشـکار  جامعـۀ  و  داشـتیم  دیگـر 
رشـد و توسـعۀ خوبـی دسـت یافـت؛ حتا 
در زمـان حکومـت طالبـان نیـز مـا علـم 
المپیـک را حمـل می کردیم و ورزشـکاران 
انجـام  به خاطـر  بیـرون  بـه کشـورهای  را 
المپیـک  دفتـر  می فرسـتادیم،  مسـابقات 
طالبـان بـه جـز دو سـه کشـور در جـای 
دیگر به رسـمیت شـناخته نشـده و المپیک 
حکومـت مجاهـدان رسـمی بـود، پـس از 
سـقوط طالبـان بـه عنـوان رییـس المپیـک 
ادامـه دادم و در آن زمـان نثاراحمـد بهاوی 
روح اهلل نیکپـا دو تن از ورزشـکاران بودند، 
مدال هـای طـا آوردنـد. کرکـت بـورد را 

نیـز ایجـاد کـردم و پیـش از دورۀ جهـاد و 
شـرکت در آن، عضو تیم ملی ُکشـتی  گیری 
جهانـی  مسـابقات  در  و  بـودم  افغانسـتان 
نیـز  اکنـون  مـا  ورزش  داشـتم.  شـرکت 
توسـعۀ خـوب دارد، اما ریـکارد مدال های 
طـا در زمـان مـن آورده شـده هنـوز پـا 
زمـان  در  افغانسـتان  المپیـک  برجاسـت. 
طالبـان بـه حالـت تعلیق قـرار داشـت، اما 
در زمـان حکومـت حامد کـرزی از حالت 
تعلیـق بیـرون آوورده شـد که کار سـاده یی 
نبـود. ثابـت می سـاختیم کـه می توانیم کار 

المپیـک را پیـش ببریـم. 

*پـس از ۱۸ سـال نبود شـهید مسـعود 
را در میـان رهبـران سیاسـی افغانسـتان 

چگونـه احسـاس می کنیـد؟ 
و  اسـتراتژیک  دیـد  یـک  مسـعود  شـهید 
وسـیع نسـبت به اوضـاع داشـت و این کار 
در اولیـن دیـدار مـن بـا شـهید مسـعود که 
می گفـت کـه بایـد مناطـق را زیـر کنتـرل 
بگیریـم تـا رژیـم را زیر فشـار قـرار دهیم 
اکماالتـی دشـمن زیـر فشـار  و سـاحات 
قـرار گیـرد، نمایـان شـد، امـا ایـن دید در 
میـان دیگـران وجـود نـدارد و اگـر اسـت 
خیلـی نـادر اسـت و من ندیـده ام، همچنان 
مـردم  می توانسـت  داشـت  کـه  جاذبه یـی 
نظـم  کنـد،  جـذب  خـود  اطـراف  در  را 
می خواسـت کـه در انگیـزه و کنـش دیگـر 
رهبران وجود نداشـت. امـا اگر آمرصاحب 
شـهید زنـده می بود، شـاید وضعیـت خیلی 
فـرق می کـرد و یـا شـاید نظر بـه وضعیت 
بین المللـی، خوشـبخت بـود کـه نیسـت و 

نـام نیـک را بـا خـود برد. 
 

مسـوولیت  چـه  مقاومـت  زمـان  *در 
داشـتید؟ 

مسـوولیت  مـن  نیـز  مقاومـت  زمـان  در 
کـه  مسـابقات  در  و  داشـتم  را  المپیـک 
نیـاز بـود افغانسـتان در آن اشـتراک کنـد، 
از  و  داخـل  از  را  افغانسـتان  ورزشـکاران 
حکومـت  تیـم  به نـام  و  می بـردم  بیـرون 

می دادنـد. مسـابقه  اسـامی 

*یکـی از خاطرات تان را از شـهید مسـعود 
را بـه خواننده گان مـا بگویید. 

در زمـان جنگ های داخلی کـه احزاب  در 
برابـر هـم قـرار داشـتند، تعـدادی از مردم 
آمرصاحـب  نـزد  کشـور  والیـت  یـک  از 
آمدنـد و گفتنـد کـه فـان قوماندانـی کـه 
از فـان تنظیـم و قـوم پشـتون اسـت )بـه 
دلیـل حساسـیت موضـوع از نـام گرفتـن 
در  بداریـد(،  معـذور  مـرا  فـرد  و  تنظیـم 
می بریـم،  بیـن  از  را  می جنگـد  تـو  برابـر 

کـه  شـهید  آمرصاحـب  مجلـس  از  پـس 
در میـان دو تـا سـه تـن از دوسـتان تنهـا 
مانـد، یکـی از دوسـتانش گفت کـه به این 
مجلـس عاقه نشـان نـدادی کسـانی آمـده 
بودنـد و  قـوی  بودنـد، مردم هـای خیلـی 
کسـی در برابر ماسـت از سـر راه برداشـته 
می توانسـتند. آمرصاحـب گفـت، فردی در 
آنجاسـت، مربـوط بـه قـوم پشـتون اسـت 
و مـا اگـر از اقـوام محتلـف نیـروی جمـع 
کنـم و در منطقـۀ پشتون نشـین در مقابـل 
یـک پشـتون، چنـگ کنـم، مسـالۀ قومـی 
دامـن زده می شـود و آینـده افغانسـتان بـه 
مخاطـره مواجـه می گـردد. امـا اکنـون بـه 
مسـألۀ قومی بسـیار دامن زده شـده اسـت، 
امیـدوارم کـه ایـن انتهایـی ایـن مسـالۀ در 

افغانسـتان باشـد.  

*بازمانـده گان جبهـه جهـاد و مقاومـت 
چقـدر توانسـته بـه مسـیر آمرصاحـب 
و سـایر کسـانی در ایـن مسـیر قربانـی 

دادنـد، برونـد؟ 
متاسـفانه  تمـام دنیـا در برابـر مجاهـدان 
بسـیچ شـد و نگذاشـتند کـه یـک جبهه یی 
کـه یـک ابـر قـدرت را شکسـت داده بـود 
بـا همـان انگیـزه باقـی بماننـد و ایـن تأثیر 
منفـی بـاالی رهبران مجاهدان نیز گذاشـت 
آمرصاحـب  رهـروان  مجاهـدان،  خـود  و 
شـهید و سـایر گروه دچار اشـتباهات زیاد 
شـدند و این کار نگرش مردم را نسـبت به 
آنان منفی سـاخت، بسـیار اندک توانسـتند 

کـه بـه آن مسـیر بروند. 

*دلیل این کار چه بوده است؟ 
عالمـان اسـامی بـاور دارنـد کـه دو جهاد 
وجـود دارد، جهـاد اضعـر در برابـر تجاوز 
و جهـاد اکبـر در برابـر نفـس انسـان، امـا 
هبـران جهـادی زمانـی کـه از جهـاد اضعر 
برگشـتند، متوجـۀ جهـاد اکبـر نشـدند، در 
جهـاد مقابـل نفـس و مادیات نـاکام بودند. 

*ویژه گی های شـهید مسـعود نسـبت به 
دیگران چـه بود؟ 

و  داشـت  تقـوا  شـهید  صاحـب  آمـر 
خودمانـی  خیلـی  مـردم  بـا  برخـوردش 
جهـاد  اوایـل  در  مرتبـه  یـک  بجـز  بـود، 
بـه پاکسـتان رفتـه بـود و در آخـر عمـر 
حکومـت مجاهـدان بـه اروپـا رفتـه بـود. 
دیگـر دایمـًا در داخـل کشـور با مـردم بود 
کـه این محبوبیت و دوسـتی بـا مردمش را 

می دهـد. نشـان 
*ممنون از این که وقت گذاشتید. 

از شما همچنان.
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شهید مسعود دید استراتژیک داشت
گفت وگو با جنرال محمدانور جگدلک از فرماندهان پیشین جهادی

آمرصاحـب شـهید یـک جاذبـۀ منحصر به فـرد داشـت و در اولین 
نـگاه آدم را جـذب خـود می کرد، ُخلق خـوش و رویه خوب با مردم 
داشـت در آن زمـان رهبـران و فرماندهان مجاهـدان نزد مرد از 
احتـرام خـاص برخـوردار بـود، امـا متأسـفانه اخیـراً فعالیت هـای 
سیاسـی، اسـتخباراتی و رسـانه یی در برابـر جهـاد قـرار گرفـت و 
ایـن جریـان را کوبیـد، امـا مـا افتخـار می کنیـم کـه هنـوز صـدای 
جهـاد زنـده اسـت و مردم بـه دروازۀ مجاهـدان می روند. هر چند 
اشـتباهات از مجاهـدان نیـز رخ داد، امـا در رابطـه بـه پرسـش 
شـما بایـد بگویم که شـهید مسـعود رابطـۀ خوبی با مردم داشـت 
و مـردم نیـز عالقه داشـتند تا شـخصیت آمرصاحب شـهید که در 
برابـر رژیـم ایسـتاده بـود از نزدیک ببینند. مردم دسـته دسـته 

بـه دیـدن شـهید مسـعود می آمدند

گفت وگو کننده: ابوبکر صدیق

قهرمان ملی، پاسدار  راستیِن استقالل افغانستان
مـرد افسـانه یی تاریخ معاصِر ما، درسـت هجده سـال پیش 
از امـروز جام شـهادت نوشـید؛ مردی که تا جهان هسـت، 
جهانیـان مدیوِن مبـارزاِت آزادی خواهانه و اسـتقال طلبانۀ 
ایشـان خواهنـد بـود. اگر بـر مبـارزاِت قهرمـان ملی مکث 
و تأمـل کنیـم، هیچ کـس را نمی تـوان با او مقایسـه کرد؛ او 

قامت افرازتریـن مـردِ تاریخ بوده اسـت.
قهرمـان ملی، سپه سـاالر جهاد و مقاومـت، در بحرانی ترین 
صلـح،  آزادی،  اسـتقال،  بـرای  کشـور،  سیاسـی  برهـۀ 
جهل زدایـی، نجـات از فقـر و بی بندوبـاری مبـارزه کـرد. 
قهرمـان ملـی زمانـی قد علـم نمود که کشـورِ مـا کامًا در 
اشـغال اتحـاد جماهیر شـوروی به سـر می  بـرد و هیچ گونه 
اسـتقالیتی وجود نداشـت؛ چنـان که خـود می گوید: "در 
شـرایطی کـه قـرار داریم، هسـت و بودِ کشـور در معرض 
سـوال قـرار گرفته اسـت. در چنین شـرایطی باید نخسـت 
بـه کسـب اسـتقال افغانسـتان، تمـام کوشـش خویـش را 

داریم."  معطـوف 
او با بیسـت وپنج سـال مبـارزاِت خسـته گی ناپذیر خویش، 
کشـور را از سـیطرۀ قدرت هاِی خون آشـام رهایی بخشـید 
و پرچـم عـزت و شـرِف ایـن ملـِت پُرافتخار را بـه اهتزاز 
درآورد و هدف مبارزه اش را برای پاسـداری از ارزش های 

انسـانی و اسـامی اعـان کـرد: »مـن نـه در راه دولت، که 
در راه کرامـت و شـرافِت افغانسـتان و مـردم آن مبـارزه 

کرده ام.«
ایشـان مجبـور شـده بـود بـرای به دسـت آوردن از دسـت 
رفته هـاِی کشـور بـه مبـارزه برخیـزد و جـز جنـگ راهـی 
برایـش باقـی نمانـده بـود؛ چنان کـه فرمود: "جنـگ جزیی 
از سیاسـت اسـت و آن زمانـی بـه کار گرفتـه مي شـود که 
راه دیگـری برای رسـیدن به هدف وجود نداشـته باشـد."
آنچـه بـرای ملت هـا مهم و حیاتی به شـمار مـی رود، همانا 
اسـتقال اسـت. زمانی که اسـتقاِل یک کشـور زیر سـوال 

بـرود، دیگر ارزشـی در معادالت سیاسـی جهـان ندارد.
قهرمـان ملـی به خوبـی بـه اهمیـت آزادی و اسـتقال پـی 
بـرده بـود و خـط قرمـِز خویـش را به طـور صریـح چنیـن 
اعـان نمـوده بـود: »اگـر آزادی مـا زیر سـوال بـرود، اگر 
غـرور ملـی ما در هم شکسـته شـود، اگر اسـتقاِل ما نابود 
گـردد؛ زنده گـی بـرای مـا کوچک تریـن لـذت و ارزشـی 

ندارد.«
قهرمـان ملـی با مبـارزات پارتیزانـی در مقابل اشـغال گراِن 
سـرخ کـه در حقیقـت قیـام خـون علیـه شمشـیر شـمرده 
می شـود، نـه تنهـا بـه افغانسـتان اسـتقال را بـه ارمغـان 

آورد کـه کشـورهای آسـیای میانـه و اروپـای شـرقی از 
رشـادت هاِی ایشـان مسـتفید گشـتند و به عنوان واحدهای 
مسـتقِل سیاسـی و جغرافیایـی در نقشـۀ جهانـی تثبیـت 

گردیدند.
از آن در مقابـل توطیه هـای داخلـی، دژ مسـتحکم  پـس 
و مدافـع ملـِت بی دفـاع گردیـد. از جـان، مـال، نامـوس و 
آزادی هـای شـهروندان مظلوم، بی شـایبه به دفـاع پرداخت 
تـا دسـت افـراد عقده یـی و وابسـتۀ کشـورهای منطقـه را 
کوتـاه کـرده باشـد. پاسـداری از اسـتقال و مقاومـت در 
برابـر هیـوالِی طالبـان و القاعـده بـه تنهایـی خویـش پس 
از هجـده سـال بـر جهانیـان نمایان شـد کـه قهرمـان ملی 
شـهید احمدشـاه مسـعود یـک نابغـۀ سیاسـی و نظامـی و 

مـردِ تکرارناشـدنِی تاریـخ بوده اسـت. 
قهرمـان ملـی آنچـه که در تـوان داشـت، برای اسـتقال و 
آزادی کشـور بـه خـرچ داد و پنـد بزرگـی بـه قدرت های 
بودیـم،  مسـتقلی  مـردم  این کـه:  آن  و  آموخـت  متجـاوز 

هسـتیم و خواهیـم بـود!
بنـا بـر این همـه، بـه جـرأت بایـد گفـت کـه قهرمـان ملی 
کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود بـزرگ )رح( بـه حـق 
سـزاوار لقـب بانـی و پاسـدارِ اسـتقال افغانسـتان اسـت.

فضل من اهلل مجاهد

شبهایخواجه...



چنـد روز پیـش وقتی فیسـبوک را بـاز کردم عکسـی از داکتر 
عبـداهلل لغمانـی را دیدم که به مناسـبت سـالگرد شهادت شـان 
گذاشـته شـده بـود. خواسـتم از فداکاری های شـان در زمـان 
دوستی شـان  وطـن  و حـس  رفاقـت  از  مقاومـت،  و  جهـاد 

بنویسـم.  را  نکاتی 
داکتـر صاحـب شـهید بـرای نسـل جـوان الگـوی عـزت و 
شـهامت بـود. در حکومِت اسـامی داکتر صاحب مسـوولیت 
اکماالتـی قطعـات والیـت  لغمـان را به دوش داشـت با آنکه 
انجنیـر صاحـب  نماینـدۀ  او  فرمانـده داشـت،  لغمـان چنـد 
قـرار کـه فعًا در شـورای ملـی حضـور دارند، بود. شـبی در 
مهمانخانـۀ نمبر یک، آمرصاحب جلسـه داشـت. بعـد از ختم 
جلسـه داکتـر عبـداهلل در اتـاق پهلـوی آن بـا آمرصاحـب دو 
بهـدو نشسـته بودنـد، چنـد دقیقه بعـد صـدای آمرصاحب را 
ً ً رفتـم گفت: بنشـین داکتر  شـنیدم کـه نام مـرا می گرفت بعـدا

را شـناختی؟ صاحب 
گفتـم نخیـر! فرمودند ایشـان داکتر عبداهلل نـام دارد از خانوادۀ 
مجاهد اسـت دو برادرش شـهید شـده و در هوتل پـازا اتاق 

دارد.
بـا لبخنـد کنایه آمیـز گفـت: بـا آنکـه از لغمـان اسـت شـب 
گذشـته در حالـی که خـودش بیدار بـوده، ولـی دزد جنراتور 
روشـن را دزدیـده اسـت و حال بر تو اسـت تـا هرچه عاجل 

جنراتـوراش را پیـدا کنید. 
مـن کـه در حـوزۀ دوم پولیـس بحیـث معـاون کار می کردم و 
در ضمـن تمـام حادثات کابل را جمع آوری و شـب بهصورت 
مختصـر آن  را خدمت شـان گـزارش مـی دادم. همراه بـا داکتر 
صاحـب بـه طرف حـوزه آمدیم، دفتـر مدیریت جنایـی رفتیم 
دگـروال صاحـب سـتارخان در بخـش مدیـر جنایـی ایفـای 
وظیفـه می کـرد، چگونگـی موضوع را داکتـر صاحب حکایت 
کـرد و تأکیـد آمرصاحـب را بـه سـتارخان گفتم تـا عصر دزد 
را همـراه بـا جنراتـور پیـدا و برای شـان تسـلیم کردنـد، ولـی 
ایـن قصـۀ جالب تا شـهادت آمرصاحـب یک سـوژۀ آزارآمیز 

بـرای داکتـر صاحـب لغمانی باقـی ماند.
رفاقـت ما همچنان دوام داشـت تا اینکه حکومت اسـامی در 
کابـل سـقوط کـرد، در اوایل مدتی از ایشـان خبری نداشـتیم، 
بعدهـا دانسـتیم که به پشـاور رفته، چون در وجـودش ارادت 
و ذوق عجیبـی نسـبت بـه وطـن و مردمـش نهفتـه بـود بـا 
ذکاوت و تـاش آرام ننشسـت و دسـت بهکار شـد تـا بتواند 

مصـدر خدمت شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه فـوج پاکسـتان ملیشه های شـان - 
طالبـان- را قـدم بـه قدم حمایـت می کردند با تاش و پشـت 
کاری کـه وی داشـت موفق شـد با افراد کلیدی حتا به سـطح 
جنـرال در آی.اس.آی ارتبـاط بـر قـرار کنـد؛ بعـد از برقراری 
تمـاس و دیـداری کـه از طریـق خانم شـان انجام شـده بود و 
زمانـی کـه اطمینـان حاصـل می کنـد، در صـدد ایجـاد تماس 
بـا آمرصاحـب می شـود تـا از جنـرال آی.اس.آی در رابطه به 

جنـگ افغانسـتان کـه حاضر بـه همکاری اسـت، خبـر دهد.
پس از کوشـش زیاد موفق می شـود تا در قنسـولی افغانسـتان 
مقیم مشـهد با انجنیـر توریالی غیاثی کـه نمایندهگی مقاومت 
را بـه عهـده داشـت، ارتبـاط بـر قـرار کنـد و نمبـر سـتایت 

آمرصاحـب را دریافـت کـرده تمـاس بر قرار می شـود. 
گزارش هـای خـود را خدمـت آمرصاحـب بـه گونه یـی شـفر 
ارتبـاط جناب شـان  بـودن چنیـن  مهـم  از  می رسـاند چـون 
روز  ده  تـا  کـه  فرمودنـد  هدایـت  برایـش  بودنـد،  واقـف 
سـتایت ماهواره یـی برایـت ارسـال می کنـم تـا حـدی محرم 
صحبـت کنیـم. بـه بسـیار مشـکل از طریـق ایـران سـتایت 
ارسـال شـد، بدون آنکه جنـرال آی.اس.آی تقاضا کرده باشـد 
مقـداری پـول نیـز بـرای داکتـر صاحب لغمانی ارسـال شـد. 
بـه مجرد رسـیدن سـتایت  زمینـۀ صحبت ها هر شـب تأمین 

می گردیـد.
از حمـات بـر مواضـع مقاومت در هر گوشـه جناب شـان در 
جریـان قـرار می گرفـت تـا اینکـه داکتـر صاحب زیـر تعقیب 
جـدی آی.اس.آی قـرار گرفت به مشـکل از پشـاور فرار کرد.
قـاری صاحـب باری یکـی از مجاهدیـن و از کادرهای امنیت 
ملـی می باشـد کـه فعـًا حیـات دارند و دوسـت نزدیک شـان 
نیـز بـود، در تمـام جریان ها با داکتـر صاحب همـکار بود، در 
پشـاور باقـی ماند، جریان تمـاس را تازه نگه داشـت و لغمانی 
صاحـب به مشـهد آمـد. از آنجا به دوشـنبه و بعد به پنجشـیر 

رسـید و در مهمان خانه جابهجا شـد.
فـردا کـه آمرصاحـب جهـت ماقـات بـا خارجی ها بـه خانۀ 
معلـم صاحـب نعیم خـان مرحـوم وعـده داشـت مـن موتر را 
روان کـردم تـا داکتر صاحـب لغمانی را بیـاورد، وقتی از خانه 

پاییـن شـدیم داکتـر عبـداهلل لغمانـی نیز آنجا رسـیدند. 
آمرصاحـب از موتر پیاده شـد و بعد از مصافه و احوال پرسـی 
فرمودنـد: بیـا همـرای مـا، یـک ماقـات داریـم بـه تفصیـل 

صحبـت خواهیـم کرد.
در موتـر آمرصاحـب، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی 
فعلـی و من بـا راننده گـی کاکا احمدجان مرحـوم طرف خانۀ 
معلـم صاحـب نعیم خـان رفتیـم در طـول راه از مشـکات و 
زحماتـی که بهخاطر احسـاس پاکش متقبل شـده بـود، اظهار 

سـپاس نمودنـد و بعـد از ماقـات به خانـۀ آمرصاحب آمدیم 
و تمـام گزارش هـا و کارکردهـای خـود را بـا آمرصاحـب در 

میان گذاشـت. 
از آن بـه بعـد وقـت زیـاد خـود را در خانـۀ آمرصاحـب و 
موقـع  جناب شـان  وقـت  هـر  می کـرد.  سـپری  ایشـان  بـا 
سـفر همراه شـان می بـود از اقدامـات دشـمن در کوتاه تریـن 
زمـان اطـاع حاصـل می کـرد و آمرصاحـب را در جریـان  
می گذاشـت، هـر آنچـه آی.اس.آی پـان طرح می کـرد، پیش 

از خبـر شـدن طالبـان آمرصاحـب آگاه می شـد .
وقتـی جنـرال دوسـتم بـاالی شـهر مزارشـریف حملـه کـرد 
و اسـتاد عطـا مجبـور بـه عقب نشـینی شـد، بعـد از بیسـت 
روز داکتـر عبـداهلل لغمانـی او را از پاکسـتان کـه چیـزی بـه 
دسـتگیری اش نمانـده بود،  بـا کمک جنـرال ارتباطی آی.اس.

آی نجـات پیـدا داد.
زمانـی که وضعیت آهسـته آهسـته رو بـه بهبود نهـاد، بزرگان 
از خـارج بـه داخل تشـریف آوردند، طالبـان در حالت دفاعی 
خسـته کننده قـرار گرفتند، در همه موضوعـات داکتر صاحب 

لغمانـی شـریک بود و هیچ بحثی از ایشـان پوشـیده نبود.
داکتـر صاحـب بـا آنکـه ارتباطاتـی در پاکسـتان داشـت، در 
سـایر والیـات در بیـن طالبان افـراد نفوذی های خوبـی ایجاد 
کـرده بـود، بسـیاری از کسـانی کـه مسـتقیم بـه آمرصاحـب 
تمـاس داشـتند آنهـا را بـه داکتر صاحـب لغمانی می سـپرد تا 

بـه مواقـع رسـیدهگی درسـت صـورت گیرد.
ضمـن کارهـای اسـتخباراتی اش در تنظیـم والیت لغمـان نیز 
کارکـرد و نتایـج خوبی بهدسـت آورد، ولی با افسـوس و درد 
بی درمـان کـه روزگار چنان شـد نـه تنها مـردم افغانسـتان در 

فـراق درد جانسـوز قـرار گرفتنـد، بل جهان اسـام نبودش را 
همـه روزه بـا دل و جـان احسـاس می کند.

بـا خبـر جانـکاه کـه بـاور زندهگـی را در انسـان دگرگـون 
سـاخت داکتـر صاحـب لغمانـی در قرارگاهـش جبل السـراج 
زمانـی کـه حادثه بـاالی آمرصاحب صورت گرفت، تشـریف 
داشـت، من در منطقۀ سـریچۀ پنجشـیر بودم، سـاعت سه بعد 
از ظهـر بـود به مـن زنگ زد؛ با گلـوی پُر از بُغـض از جریان 
حادثـۀ المنـاک بر اسـطوره یی جهـاد و مقاومت را جویا شـد، 
چـون اطاعـات هـر دوی مـان یک سـان بـود، برایـش گفتـم 
زیـاد تـوان صحبت را نداشـت تلفـن را قطع کـرد، عصر روز 
نزدیـک بـه شـام گفتنـد کـه داکتـر صاحـب لغمانی تشـریف 
آورده اسـت، بیـرون شـدم؛ دیـدن یکدیگـر و سـوز بی تابـی 
در وجودشـان چنـان فراگیـر بـود کـه بـه چشـمانش دیـده 
نتوانسـتم، روی بـه زمیـن در بغـل گرفتمـش گفـت: حاجـی 
جنـگ  و  انتظـار  سـال ها  از  بعـد  تـازه  افغانسـتان  صاحـب 
نویـد  افغانسـتان،  مـردم  بی شـمار  شـهادت  و  خان مان سـوز 
بزرگـی از بـزرگان جهـاد و شـخصیت های داخـل و خـارج 
کشـور مـا کـه بـر محـور یـک شـخص جمع شـده بودنـد را 

خداونـد از مـا گرفت!
هـر دو باهـم بـه مهمان خانـۀ آسـتانه رفتیـم تـا از خبرهـای 

خـارج آگاه شـویم، الجزیره هر نیم سـاعت سـرخط اخبارش 
بـود سـه روز بعـد آن حادثـه یازده سـپتامبر به وقوع پیوسـت 
صاحـب  مارشـال  آمدیـم،  کابـل  بـه  کـرد  تغییـر  شـرایط 
مسـوولیت فرقـۀ لغمـان را بـه دوشـش سـپرد، چنـدی بعـد 
فرقه هـا دی.دی.آر شـدند. تـاش کـردم تـا سـفیر افغانسـتان 
در پاکسـتان شـود، امـا نتیجه نـداد. بعد از آمـر صاحب خودم 
خواهـان وظیفـه بـه خـودم نبـودم شـب تـا ناوقت هـا یکجـا 
می بودیـم، تـا اینکـه امـراهلل صالح رییـس عمومـی امنیت ملی 
شـد. بـا کاکا جان محمـد خـان تبریکی شـان رفتیـم، بعـد از 
صـرف چـای رییس صاحب از من خواسـت تـا در مربوطات 
امنیـت کار کنـم، از ایشـان تشـکر نمـودم گفتـم در آینـده 

میکنیم. مشـوره 
از داکترصاحـب عبـداهلل لغمانـی یاد کردیم یادآوری ما سـبب 
شـد تـا امـراهلل خان با وجودی که با ایشـان آشـنا بـود، زودتر 

کند. اقدام 
سـه روز بعـد زنگ زد که مـن کارهایم خاص اسـت، رییس 
امنیـت قندهـار تعییـن شـده ام، از نزدیک دیدمـش از خداوند 

برایـش آرزوی موفقیت نمودم.
در مـدت چنـد ماه کارکردش زبـان زد عام و خاص شـد، بعد 
از مدتـی مورد تشـویق قرار گرفـت و معاون والیتی ریاسـت 

امنیـت ملی را عهده دار شـد .
بعدهـا در همـه امـور امنیتی دسترسـی پیـدا کرد. شـبی که به 
افتتـاح مسـجد بـه لغمـان می رفـت برایـم زنـگ زد تـا لغمان 
برویـم، نسـبت کاری کـه داشـتم نتوانسـتم همراهـش بروم و 
نیـز از او خواسـتم کـه بـه لغمان نـرود چـون بسـیار اطمینان 
داشـت گفـت: مـردم منتظـر اسـتند، باید حتمـًا بـروم. اصرار 

مـن فایده یـی نداشـت، سـاعت چهـار و یـا پنـج بعـد از ظهر 
یکـی از همکارانـش بـه مـن زنـگ زد، حالـت بسـیار بی قرار 

داشـت، احسـاس کـردم حادثه یـی بـه وقوع پیوسـته اسـت.
خبـر شـهادتش را شـنیدم، لحظه یـی نشسـتم بعـد رفتـم بـه 
شـفاخانۀ امنیت وقتی آنجا رسـیدم نزدیک سـردخانه چشـمم 
بـه مـادر داغ دیـده اش کـه دو فرزنـد خـود را در جهـاد از 
دسـت داده بود و سـومش داکتـر صاحب بود، با دیدن جسـد 

بی جـان فرزنـدش داد و فریـاد بلنـد از خـود نشـان نـداد. 
مـادر خموشـانه می نالیـد. پیـش رفتـم جسـد بی جانـش عین 

خـواب در زندهگـی اش بود...
خـدا کنـد گوشـه یی از زندهگـی و شـخصیت مـردی را بیان 
نمـوده باشـم که عمـری را در راه خدا و در راه آزادی کشـور 
و مردمـش فـدا کـرد و در اخیر از دسـت نوکـران اجنبی جام 

شـهادت نوشید.
عکس اسـتفاده شـده در این نوشـته، خط مقـدم جبهه نزدیک 
بگـرام اسـت آمرصاحـب بـا قوماندان هـا بـاالی بـام رفتنـد 
چـون محـل بـه تیـر رأس و دیـد دشـمن نزدیـک بـود داکتر 
صاحـب لغمانـی و مـن بـا وکیلعبداالحد خـان وردک دو نفر 

باقـی از مجاهدیـن بگـرام پاییـن نشسـته بودیم. 

اشـاره:
احمـد مسـعود، یگانه پسـر قهرمـان ملی کشـور، شـهید 
مسـعود، اسـت. او در هنگام شـهادت پدر، دوازده سال 
سـن داشـت و پـس از شـهادت او، با شـور و اشـتیاِق 
فـراوان مصـروِف تحصیل در بیرون از کشـور شـد و به 
همیـن دلیـل، طی این سـال ها بسـیار کم در رسـانه های 
داخلـی ظاهر شـد. اما حـاال احمد مسـعود تحصیاتش 
را تـا مقطع ماسـتری در یکی از معتبرترین دانشـگاه های 
بین المللـی بـه پایـان رسـانیده و بـه آغـوِش میهـن بـا 
دسـتاِن پُـر و برنامه هـاِی تـازه بازگشـته اسـت. بـدون 
شـک حرف هـا و گفتنی هـاِی احمـد مسـعود دربـارۀ 
پـدرش، دل چسـبِی فراوانی بـرای مردم خواهد داشـت. 
روزنامـۀ مانـدگار بـا عنایـت بـه ایـن نکتـه، فرصت را 
غنیمـت شـمرده و گفت وگوِی مختصری را با او سـامان 
داده تـا فتِح بابی شـود بـرای گفت وگوهـا و گفتنی هاِی 

بیشـتر و بهتر.
***

آقـای مسـعود! روزنامـۀ مانـدگار افتخـار دارد کـه در 
سـالروز شـهادت قهرمان ملی، شهید احمدشـاه مسعود، 
می نشـاند.  شـما  پـای صحبت هـاِی  را  خواننده گانـش 
بـه عنوان پرسـِش نخسـت بفرمایید که شـهید مسـعود، 
قهرمـان ملـی کشـور، از نظر پسـرش چه گونـه تعریف 

می شـود؟
در ابتـدا خدمـت شـما و خواننـده گان محتـرمِ ایـن روزنامه 
سـام عـرض می کنـم و سـالگرد شـهادت قهرمـان ملـی را 
از طریـق ایـن رسـانه بـه کافۀ ملـت شـهیدپرور افغانسـتان 
تسـلیت عـرض می کنـم. در پاسـخ بـه سـواِل شـما بایـد 
بـه  نمی شـود  کرده ایـد،  دشـواری  سـوال  کـه  بگویـم 
همیـن سـاده گی قهرمـان ملـی را تعریـف کـرد، همان طـور 
کـه نمی شـود گانـدی و یـا مانـدال را تعریـف کـرد. بعـد 
و  داسـتان  بـه  گاهـی  هنـوز  سـال،  این همـه  گذشـت  از 
خاطره یـی از قهرمـان ملـی برمی خـورم کـه بُعـِد تازه یی از 
او را برایـم بـاز می کنـد و مـرا متحیـر می سـازد. امـا بـرای 
این کـه پاسـخی بـه سـوال شـما داده باشـم، به نظرم شـهید 
مسـعود یـک مکتب اسـت، مکتـب آزاده گی، عشـق و ایثار. 

یـک  افغانسـتان؛  ملـی  قهرمـان  مسـعود،  احمدشـاه 
سیاسـت مدار، یـک فرمانـده نظامـی و در عیـن حـال 
یـک رهبـر و شـخصیِت کاریزماتیـک بود. به نظر شـما 
کـدام یـک از ایـن ابعـاد در شـخصیِت ایشـان بیشـتر 

دارد؟  برجسـته گی 
بـه نظـرم ایـن بسـته گی بـه دوره هـای مختلـِف زنده گـی 
مسـعود شـهید دارد؛ به عنوان مثال در زمان جهاد، این نبوغ 
نظامـِی او بـود کـه برجسـته گی بیشـتر داشـت و بـه همین 
دلیـل بود که بسـیاری ها از او به عنوان »شـیر درۀ پنجشـیر« 
و عده یـی دیگـر »فاتح جنگ سـرد« یـاد می کردنـد. به قول 
الیـور روا احمدشـاه مسـعود  بـا آتش بـس ثابـت سـاخت 
نـه تنهـا یـک نابغـۀ نظامـی، بلکـه یـک نابغـۀ سیاسـی نیز 
هسـت و این کـه توانسـت از ایـن فرصت اسـتفاده کند و از 
یک پنجشـیر هزار پنجشـیر بسـازد، نشـان از نبوغ سیاسـِی 
ایشـان دارد و بعدهـا در دوران مقاومـت در مقابـل طالبـان 
و ایجـاد جبهـۀ متحـد ملـی و دعـوت از رهبـران و بزرگان 
همـۀ اقـوام، ایـن شـخصیِت کاریزماتیـک و رهبرِی ایشـان 

بـود کـه از هـر مشـخصۀ دیگر بیشـتر بـه چشـم می آمد.

زیـادی  نظرهـای  ابـراز  و  برداشـت ها  و  تعریف هـا 
در مـورد شـهید مسـعود بـه عنـوان فرمانـده، رهبـر و 
مقاومتگـر ارایـه شـده اسـت. امـا تـا هنـوز از نقـش و 
منـِش او بـه عنـوان رییس فامیـل و یک پدر، بسـیار کم 
گفتـه شـده اسـت. رابطـۀ پـدری ـ فرزندی میان شـما 
چه گونـه بوده اسـت و چـه خاطـرات و برداشـت هایی 

از ایـن رابطـه دارید؟
شـاید بسـیاری ها بـه ایـن فکر باشـند کـه فردی بـا این همه 
گرفتـاری  و مصروفیـت ، هیـچ وقـت و زمـاِن کافـی بـرای 
بـودن در کنـار خانـواده نداشـته اسـت. امـا حقیقـت ایـن 
اسـت کـه اگرچـه گاهـی ماه هـا می گذشـت و از او خبـری 
نمی داشـتیم، امـا وقتی می آمـد؛ با خود نور، برکت، خوشـی 
و زنده گـی مـی آورد و وقتـی بود، واقعـًا بـود. می دیدیم که 
روحـًا و جسـمًا در کنـار ماسـت. پـدری فوق العـاده بـود 
کـه هنـوز پنــدهای او بـه گوشـم هسـت و در هـر برهـۀ 
زنده گـی، چـراغ راهـم می شـود. نکتـۀ مهـم دربارۀ ایشـان، 
برقـراری یـک توازن عجیـب و غریـب در زنده گی اش بود؛ 
در بیـرون ایجـاب می کـرد کـه یـک فرمانـده جـدی باشـد 
امـا در خانـه بـا همـه رفیق بـود، یک معلـِم مهربـان و یک 
پـدر دوست داشـتنی کـه گاهـی آرزو می کردیـم سـفرش به 
تأخیـر بیــفتد و چنـد صباح بیشـتر در خانه پیِش مـا بماند. 
هیـچ وقـت نشـده بود که احسـاس کنیـم پدرمـان توجه به 

مـا و زنده گـی مـا نـدارد. او بـا همـۀ مصروفیت ها بـه فکر 
تحصیـِل مـا بـود؛ کوچک تریـن فرصتـی کـه پیـدا می کرد، 
از درس و پیشـرفِت مـا در درس هـا می پرسـید، ریاضی کار 
می کـرد، حافـظ می خوانـد و گلسـتان را بـه مـا یـاد می داد. 
دوسـتی  بـود،  فوق العـاده  پـدری  او  سـاده تر،  کامـی  در 

بی نظیـر، همسـری فـداکار و برکتـی از طـرِف خـدا بود.
خاطـراِت زیادی هسـت کـه نمی دانـم زودتر کـدامِ آن ها را 
بیــان کنـم، اما اگـر خداوند توفیـق داد، روزی همۀ آن ها را 

در قالـب یک کتاب می نویسـم.  

عکسـی از شـما را دیده ایـم کـه در آن، آمرصاحـب گـوِش 
شـما را تـاب می دهـد و داکتـر عبـداهلل عبـداهلل  نیـز خنـده 
بـر لب دارد. می شـود خواننـده گان را در جریـاِن آن صحنه 

قـرار دهید.
داسـتاِن مفصـل و جالبـی دارد، امـا تعریـِف آن باشـد برای 

دیگر. فرصتـی 

هنگام شـهادت قهرمان ملی، شـما کودکی دوازده سـاله 
بودیـد. بفرماییـد چه گونه بـا آن خبر مواجه شـدید و از 

احساسـاِت آن لحظۀ تان چیـزی بگویید؟
داسـتان آن روزهـا و حـال و احـواِل من و فامیلـم را مفصل 
نوشـته ام کـه می شـود بعـداً آن را در روزنامۀتـان بـه نشـر 
برسـانید. اگـر خاصـه پاسـخ سـواِل شـما را بدهـم، بایـد 
بگویـم نمی توانـم احسـاِس آن روزها را برای شـما در یکی 
ـ دو سـطر و در یکـی ـ دو صفحـه و شـاید حتـا در چنـد 

کتـاب توصیـف کنم. 
وقتـی حادثـه اتفـاق افتـاد، در حـال غـذا خـوردن بـودم 
و قاشـق غذاخـوری از دسـتم افتـاد. دلـم به شـدت تـکان 
می خـورد و مادرکانـم پرسـید کـه چه شـده. گفتـم اتفاقی 
کردنـد  سـعی  آن هـا  اگرچـه  اسـت.  افتـاده  پـدرم  بـرای 
کـه نگـران نباشـم، امـا بـا رفت وآمدهـای امنیتی هـا ایـن 
نگرانـی بیشـتر و بیشـتر می شـد، امـا قلـب یـک کـودک به 
هیـچ عنـوان مـرگ پـدرِ خـود را بـاور نمی کنـد. خبرهـای 
ضدونقیـِض زیـادی می رسـید، یکـی می گفت خوب شـده، 
یکـی می گفـت بلند شـد و راه رفـت، یکی دیگـر یک چیِز 
دیگـر و تمـام این ها باعث شـده بود احساسـاِت گوناگونی 
داشـته باشـم؛ امیـد در اوِج ناامیدی و ناامیـدی در اوج امید، 
اشـِک خوشـحالی از خبـِر دروغـی کـه می رسـید و اشـِک 
غـم از چیـزی کـه از تلویزیـون می شـنیدیم. سـخت اسـت 

بازگویـِی آن روزهـا را و تشـریِح حـال و احوالـم. 

بـا دل تنگی های تـان بـرای پـدری بـه آن بزرگـی، چه گونـه 
کنـار می آییـد؟

فکـر  و  نشـدم  موفـق  امـا  کـردم  تـاش  نیامـده ام،  کنـار 
بیایـم.  کنـار  وقـت  هیـچ  نمی کنـم 

سـال ها پـس از شـهادت قهرمـان ملـی کشـور، بـه چه 
چـه  و  یافته ایـد  دسـت  او  تـرورِ  دربـارۀ  تازه هایـی 

برداشـت های جدیـدی در ایـن مـورد داریـد؟
متأسـفانه کـه دوسـتان و عزیزانـی کـه مسـوول بودنـد و 
هسـتند، بـه هیـچ عنـوان عاقـه و توجـه در این باره نشـان 
ندادنـد و بـا وجـود اصـرار خانـواده و مـردم برای روشـن 
شـدِن قضیۀ ترور شـهید مسـعود، هیچ کس را در دولت نه 
در آن سـال ها و نـه بعدهـا نیافتیـم کـه عاقه یـی به روشـن 
شـدِن این مسـأله داشـته باشـد. این رشـته سـِر دراز دارد و 
همان طـور کـه در مـورد پرونـدۀ قهرمـان ملـی بی توجهـی 
شـد، در مـورد پروندۀ رهبر جهـاد و مقاومت، اسـتاد ربانی 
شـهید نیـز بی توجهی صـورت گرفـت. قتل هـا و ترورهاِی 
هدفمند هنوز ادامه دارد و متأسـفانه گوِش شـنوایی نیسـت 
تـا صـدای برحِق ملت و خانوادۀ شـهدا را بشـنود و پروندۀ 

شـهادِت این بـزرگان را دنبـال کند.

بـه عنـوان آخرین پرسـش؛ بارزتریـن توصیه یـی که از 
پـد در ذهن تـان مانده، چیسـت؟ 

متنـی  و  صحبـت  را  ایـن  عزیـز  خواننـده گاِن  امیـدوارم 
شـعارگونه نبیننـد، چـون واقعـًا بـرای مـن، ایـن توصیـۀ 
توصیـه  مهم تریـن  و  بارزتریـن  عنـوان  بـه  شـهیدم  پـدر 
از   عده یـی  روزی  مـی رود.  شـمار  بـه  نصیحت شـان  و 
مجاهدیـِن یکـی از مناطـِق دیگـر و از یکـی از اقـوامِ دیگر 
نـزد پـدرم آمده بودنـد. آن ها روزها پیاده سـفر کـرده بودند 
و به شـدت خسـته بودنـد. وقتـی مـن آن هـا را دیـدم، پیش 
بـا  را  آن هـا  از روی دل رحمـی کودکانـه،  رفتـم و  پـدرم 
پسـوند »ک« کـه نشـاِن دل سـوزی بـود، صـدا کـردم. پدرم 
فکـر کـرد ایـن کار مـن، از روی تحقیـر اسـت؛ از ایـن رو 
بسـیار عصبانـی شـد و بـه مـن گفـت به هیـچ عنـوان یک 
آدمِ دیگـر را کمتـر از خـودت ندان، همۀ ما مسـلمان و آدم 

هسـتیم و هیـچ برتری یـی از هیـچ کـِس دیگـر نداریـم. 
توصیه هـای او بـرای عدالت خواهـی و برابـری، بارزتریـن 

توصیه هایی سـت کـه در ذهـن دارم. 

عات می داد؟ ی به احمدشاه مسعود  اطال چطور جنرال آی.اس.آ
به مناسبت سالگرد شهادت داکتر عبداهلل لغمانی
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بازنشــر از سال 1394

گفت وگو کننده: نظری پریانی
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سیاسـی  تعامـات  در  نبـودش  و  بـود  فرامنطقه یـی 
کشـور به شـدت ملموس اسـت. نبود شـهید مسـعود 
سـبب مصبیت هـا و رنج هایـی فراوانـی بـرای مـردم 
افغانسـتان شـده اسـت. شـهادت آمرصاحـب تأثیرات 
گذاشـت.  مقاومـت  جبهـۀ  همراهـان  روی  عمیقـی 
حتـا پیـروزی مجاهـدان پـس از مقاومـت، دچار یک 
چالـش جـدی شـد. مداخلـۀ کشـورهای بیرونـی در 
روند سیاسـی افغانسـتان سـبب شـد تـا انحرافات در 
برنامه هـا  و  بیایـد  پیـش   مقاومت گـران  برنامه هـای 
بـه شـکل عمیـق گرفتـار سیاسـت بازی هایی شـد کـه 

مـردم را بیشـتر آسـیب رسـاند.  

• آیـا کـدام خاطره یـی از شـهید مسـعود را به یاد 
داریـد که بـا خواننده گان ما شـریک سـازید. 

همـۀ کارهـای شـهید مسـعود بـه عنـوان یـک خاطره 
در ذهـن مـا باقی سـت، اما یک خاطرۀ شـهید مسـعود 

را اکنـون برای تـان نقـل می کنـم کـه نشـان دهندۀ تقوا 
و پرهیـزگاری  شـهید مسـعود نسـبت بـه مـال و پول 
بیت المـال اسـت. روزی کـه از فرخـار بـه پنجشـیر 
آمدیـم، بـا آمرصاحب شـهید در نزدیک باغ خانۀشـان 
نشسـته بودیم. در پشـت بـاغ آمرصاحب شـهید، تازه 
درخت هـای بـادام غـرص کـرده بودنـد و ِگل کارهـا 
مصـروف اعمـار دیوارهـای بـاغ بودنـد. داوود، پسـر 
کاکای آمرصاحـب کـه بـا دو-سـه نفـر ِگل کار آمـد 
پیـش آمرصاحـب شـهید. آمرصاحـب پرسـید که چرا 
بـاغ متوقـف شـد؟ داوود گفـت:  کار اعمـار دیـوار 
گل کارهـا  و  شـده  خاصـه  پیسـه  آمرصاحـب  »وال 
نمی کننـد«.  کار  و  نیسـت  پیسـه   امـا  می گـن،  پیسـه 
آمرصاحـب شـهید گفـت: »مـه بـه شـما گفتـم کـه 
درخت ها)دسـتک ها( را به جبهه بفروشـید و پیسـه  را 
بـه کاریگـران بدهیـد«. داود گفت: »قـراردادی در این 
مـورد جـور ناآمـد و اگـر شـما از پیسـۀ جبهـه بدهید 
و وقتـی درخت هـا را فروختیـم، پیسـه  جبهـه را پـس 
می دهیـم«. آمرصاحـب بـا عصانیـت بـه داود گفـت: 
»اگـر مـا از پیسـۀ جبهـه بگیریـم و بـه کار شـخصی 
خـود مصـرف کنیـم؛ مرتکـب گنـاه می شـویم. پـول 

کان  کارهـای  چـرا  اسـت؛  مجاهـد  ملـت  از  هـم 
نکنیـم؟ چـرا معامله هـای پولـی کان را نکنیم و خود 
را بـه چیزهـای ناچیـز گنـه گار و مسـوول بسـازیم. 
افـزود کـه قـراردادی می آیـد و هرچـه  آمرصاحـب 
کـه خواسـت، درخـت بفروشـید و پـول کاریگـران 
تقـوا،  کـه  بـود  خاطـرات  از  یکـی  ایـن  بدهیـد.  را 
امانـت داری و ایمان داری آمرصاحب شـهید را نسـبت 
بـه بیت المـال و حق مجاهـدان و مردم نشـان می دهد. 
در حالـی کـه تسـلط کامل بـر پول های جبهه داشـت، 
امـا امانت داری خـود را در همه اوقـات حفظ می کرد.  

• بـه بـاور شـما، ویژه گی هایی که شـهید مسـعود 
را نسـبت به سـایر رهبران جهادی برجسـته ساخته 

بود؟ بود چـه 
شـهید  امـا  هسـتند،  معظـم  جهـادی  رهبـران  همـۀ 
مسـعود ویژه گی هـای منحصـر بـه خودش را داشـت. 
شـجاعت  داشـت،  اعظمـی  تقـوای  مسـعود،  شـهید 
باالتـر و فـرد کاریزماتیک سیاسـی-جهادی بود. و نیز 
شـجاعت مندی  شـهید مسـعود سـبب شـده بود/است 
همیشـه برجسـته تر از دیگران باشـد. شـهید مسـعود، 
تنهـا فـردی بـود کـه توانسـته بـود در مـدت انـدک 
زیـادی  خیلـی  چریک هـای  زیـاد،  درگیری هـای  و 
تربیـت کند و براسـاس راهبـردی که طرح کـرده بود، 
عمـل کنـد. ایـن مسـأله سـبب شـد تـا موفقیت هـای 
زیـاد در جـذب افـراد تشـکیل و قـوت بخشـیدن بـه 
جبهـه داشـته باشـد. تمام رهبـران جهادی یک سـری 
ویژه گی هایـی داشـتند، امـا شـخصیت شـهید مسـعود 

در میان شـان اسـتثنا بـود.

• در هجـده سـال گذشـته باتوجـه بـه امکانـات 
اگـر شـهید  بـود،  فراهـم شـده  زمینه یـی کـه  و 
مسـعود زنـده می بـود، چقـدر وضعیـت متفـاوت 

شـتیم؟  می دا
در صورتـی کـه آمرصاحب شـهید زنده می بود، شـاید 
وضعیـت بـه ایـن نابه سـامانی و مداخلـۀ کشـورهای 
بیرونـی و همچنـان تعصبـات قومی و نـژادی افزایش 
نمی یافـت و در حفـظ منافـع ملـی و وحـدت ملـی 
تـاش بی دریـع خـود را بـه خـرچ مـی داد؛ زیـرا  از 
تنش هـای و تعصبـات قومـی و مذهبـی نهایت نفرت 
داشـت. نابه سـامانی هایی کـه در حال حاضـر دامنگیر 
مـردم اسـت، در صورتـی کـه شـهید مسـعود می بود، 
از ایـن نابه سـامانی ها بـه صـورت جـدی جلوگیـری 

می کـرد. 

مسـعود  هم پیمانـان  و  دوسـتان  می کنیـد  فکـر   •
چقـدر راه او را تعقـب کردنـد؟ 

بیدل می گوید:
نیست در چهار سوی ملک غنا
هر که ملک ناید مرد این سودا

فردیـت  چـون  شـود.  مسـعود  نمی توانـد  هرکـس   
هـر انسـان هـم از نـگاه عاطفـی و فزیکـی متفـاوت 
اسـت. انـدازۀ یک مـوی از اخاقیات شـهید مسـعود 
در وجـود رهبـران پـس از او دیـده نمی شـود. هرچند 
بـرای هم فکران و دوسـت شـهید مسـعود نیـاز بود تا 
پس از مسـعود، خط مشـی که او بـرای حکومت داری 
و سیاسـت داشـت، دنبـال می کـردن، امـا چنین نشـد 

نکردند. یـا 

• با درنظرداشـت اوضـاع کنونی، نتیجـۀ مبارزات 
آمرصاحـب را چگونـه ارزیابـی می کنید؟ 

بیدل در جای دیگر می گوید:
از اهل ریا وفا مجوید

اخاق کجاست منصب آمد
زمانـی کـه رهـروان مجاهـدان بـه طرف منصـب قدم 
برداشـتند، اخـاق و سـلوکی کـه در راه مجاهدت در 
برابـر بزرگتریـن قدرت هـای جهـان بـه دسـت آورده 
بودنـد را از یـاد بردند. وقتی بـزرگان جهاد و مقاومت 
در مقـام و سـمت های بلنـد رسـیدن، بـا رفیق هـا و 
هم سـنگران خـود قطـع رابطه کردنـد و آنـان را از یاد 
بردنـد. قصـۀ رهبـران جهـادی بـا هم پیمانانـش تقریبًا 
انسـان را بـه یـاد قصـۀ همـراه شـدن سـلطان محمود 
غزنـوی بـا دوسـتانش  می اندازد کـه در مثنـوی موالنا 
محمـود  سـلطان  سـلطنت  زمـان  در  می شـود:  ذکـر 
غزنـوی، چهـار دزد یـا چهل دزدی بودند که مسـوول 
انتظـام نمی توانسـت آنـان را بازداشـت کنـد. روزی 
سـلطان بـه خاطـر اغفـال بـا آنـان یک جـا شـد، از 
هـر دزدی پرسـید کـه شـما چـه کمـال داریـد. یکـی 
گفـت: مـن از دیـوار بـاال می شـوم، دومـی گفـت که 

می گویـد،  چـه  کـه  می فهمـم  بجفـد،  سـک  وقتـی 
سـومی گفـت کـه حـس شـامعۀ یـا بویایـی سـکه یی 
باالخـره  اسـت.  را تشـخیص می دهـد کـه در کجـا 
دزدان از سـلطان پرسـیدن کـه تـو چـه کمالـی داری، 
گفـت: کمـال مـن در ریش من اسـت. اگر بازداشـت 
شـدید، ریـش خـود را طرف راسـت بجنبانم شـما را 
رهـا می کننـد و اگـر چـپ بجنبانـم، شـما را حبـس 
از شـهی  می کننـد. موالنـا می گویـد: وقـت آن سـت 
مکتـوم سـیر/از کـرم رییس بجنبانـی بخیر! و سـلطان 
ریـش خـود را جنبانیـد و دوسـتان خود را رهـا کرد، 
امـا رابطـۀ رهبـران جهـادی دوستان شـان بـه انـدازۀ 
چهـل دزد هـم نبـود! بـه همین دلیل اسـت کـه امروز 
چالش هـای زیـاد وجـود دارد و مـردم از اینـان نفرت 

پیـدا کرده اسـت. 

• آقای یعقوبی! شـما شـاعر و نویسـنده هسـتید و 
در پهلـوی آن، مسـوول نظامـی شـورای نظـار در 
فرخـار بودیـد. چگونـه ایـن دو وجهۀ متفـاوت را 
تلفیـق کردیـد کـه هـم آدم فرهنگـی باشـید و هم 

؟  می نظا
شـعر موهبـت الهـی اسـت کـه از عمق وجود انسـان، 
یعنـی قلـب انسـان سرچشـمه می گیـرد و تأثیرپذیر از 
وضعیـت اجتماعـی و زمانی اسـت. در ابتدا اشـعار ما 
رباعیـات عاشـقانه بـود، امـا در زمانـی که جهـاد آغاز 
یافـت، سـرایش شـعر ما نیـز دچار یک تحول  شـد و 
بیشـتر اشـعار من به صورت حماسـی- وطن دوسـتی 
گرایش پیدا کرد و از سـال 1360 بدین طرف، اشـعار 
حماسـی سـرودم و در قسـمت حماسه سـرایی دست 
بـاالی دارم کـه بیـش از 40 ترانـۀ مـن را گروه هـای 
مجاهـدان در سـنگر و خط جنگ اسـتفاده  می کردند. 
حتـا گـروه طالبـان نیز از اشـعار حماسـی ما اسـتفاده 
می کننـد. زمانـی که جهاد پیروز شـد و کشـمکش ها و 
درگیری هـای سیاسـی داخلی آغـاز یافـت و رفته رفته 
بـه چالش هـای بـزرگ انجامیـد، اشـعار مـا نیـز دچار 
تحـول شـد و وجهـۀ انتقـادی بـه خـود گرفـت و از 
کمبودی هـا و چالش هـای داخلـی گروه هـا مجاهدان، 
بـزرگان و مجاهـدان انتقاد صورت گرفـت. از آنجایی 
کـه تجربـه نشـان داده کـه هرقـدر زمان دچـار تحول 

شـود، سـخن نیـز تغییـر می پذیرد.
مـن از آغـاز بـا گلبدیـن حکمتیـار شـناحت داشـتم. 
امـا  شـهید،  ربانـِی  برهان الدیـن  اسـتاد  بـا  همچنـان 
از  صرف نظـر  شـهید  آمرصاحـب  و  مـن  روابـط 
رابطـۀ  یـک  شـناخت،  و  وطنـداری  موضوعـات 
خـاص بـود، بـه همیـن منظـور زمانـی شـورای نظار 
شـکل گرفـت و دفتر شـورای نظـار در فرخـار ایجاد 
گردیـد. آمرصاحـب شـهید مرا به عنوان مسـوول دفتر 

شـورای نظـار در فرخـار تخـار تعیـن کـرد. 

• در پهلـوی این کـه مسـوول دفتـر شـورای نظار 
بودیـد، آیا شـعر هـم می سـرودید؟ 

من از سـیزده-چهارده سـاله گی به سـرودن شعر روی 
آوردم. شـعر در تمـام زنده گی من هم سـفر و همراهم 
بـوده و حتـا در زمانـی که مسـوول دفتر شـورای نظار 
در فرخـار تخـار بـودم نیـز شـعر می سـرودم؛ چـون 
طبیعـت فرخـار بیشـتر زمینـۀ سـرود و نواسـاز بـود 
اسـت. بـه رغـم این که در ابتـدا به عنوان یـک فرماندۀ 
نظامـی بـودم، امـا به دلیـل اسـرار آمرصاحب، بیشـتر 
بـه کارهای فرهنگـی اجتماعـی روی آوردم و در کنار 
او بـه عنـوان مشـاور قـرار گرفتـم، امـا در رابطـه بـه 
سـخن بایـد بگویم که سـخن، پیـرو حـوادث روزگار 
اسـت، هرآنچـه  کـه در روزگار شـاعر اتفـاق می افتد، 
طبعیـت شـاعر را آن  طرف می کشـاند و حس تراوش 
شـعر برای شـاعر رخ می دهـد. در میـان گل ها ممکن 
یـک شـاعر از ُگل، بلبـل و دریـا و طبیعـت بگویـد، 
امـا در انقـاب و جنـگ و رزم، حـس شـاعر بـه بـه 
طـرف رزم، شـلیک، تـوپ، تفنـگ و حماسـه ها روی 
مـی آورد. زمـان ایجـاب می کنـد تـا صاحـب سـخن 
چگونـه بـدان بپـردازد، بنابر ایـن، می توانـم بگویم که 
مـن هـم در میدان رزم بـه عنوان یک فرمانـدۀ نظامی، 
هـم در میـدان بزم، صاحب سـخن بودم! حتـا عزلیات 
عاشـقانه در جسـتارهای سروده شـدۀ من وجود دارد؛ 
12 اثر از من منتشـر شـده که در برگیرندۀ موضوعاِت 

حماسـی، عرفانی و عزلیات عاشـقانه اسـت. 
تشکر از این که وقت گذاشتید

از شما همچنان

اشـاره: مـرزا عبدالغفـور یعقوبـی، یکـی از 
فرهنگیان نزدیک به شـهید احمدشـاه مسعود، 
قهرمـان ملـی کشـور اسـت. او خاطـرات و 
گفته هـای زیـادی در رابطه شـخصیت شـهید 
مسـعود دارد. از آقـای یعقوبی ۱۲ اثر منتشـر 
شـده اسـت کـه بیشـتر شـعرهای حماسـی، 

عرفانـی و غزلیات عاشـقانه اسـت.
شـهادت  سـالیاد  هجدهمیـن  مناسـبت  بـه 
قهرمـان ملـی افغانسـتان گفت وگویـی را بـا 
ایشـان انجـام داده ایم کـه اینـک می خوانید.

• در آغـاز اگـر از پیوسـتن تان بـه جهـاد به 
خواننـده گان مـا بگویید.

کـه  زمانـی  اسـت.  شـرعی  امـر  یـک  جهـاد   
لشکرکشـی  افغانسـتان  بـه  سـابق  شـوروی 
کـرد، ملـت افغانسـتان بـه صـورت خودجوش 
ایسـتادند؛ زیرا تاریخ نشـان داده اسـت که مردم 
بـا هیـچ سـتم گری سـر سـازگاری  افغانسـتان 
نداشـته اند. عالمـان دینی جهـاد را اعام کردند 
و مـردم دسته دسـته از گوشـه و کنارِ افغانسـتان 
بـه رونـد جهـاد پیوسـتن و بـه صـدای عالمـان 
دینـی در ایـن امر لبیـگ گفتند. ما هـم به عنوان 
شـهروندان افغانسـتان بـه صـف جهاد پیوسـتم.

اولیـن دیدار شـما با شـهید احمدشـاه مسـعود، 
قهرمـان ملی کشـور در چـه زمانی اتفـاق افتاد؟ 
شـهید مسـعود انسـان اسـتثنایی نسـبت به تمام 
رهبـران بـود. بـه رغـم وطنـداری و این کـه از 
پنجشـیر بـود، شـناختی قبلـی میـان ما و ایشـان 
وجود داشـت، اما در سـال 1354 اولین تحرکی 
کـه در برابـر نظـام در والیـت پنجشـیر ایجـاد 
شـد، بـه رهبری شـهید مسـعود بـود، امـا موفق 
نشـدند و دوبـاره بـه پاکسـتان رفتنـد. آشـنایی 
مـا بـا آمرصاحـب از همـان دوره آغـاز یافـت. 
زمانـی کـه در سـال 1358 دوبـاره از پاکسـتان 
بـه پنجشـیر برگشـتند، زمانـی بـود کـه مـا بـا 
جمعـی از دوسـتان از راه والیـت نورسـتان بـه 
پاکسـتان می رفتیـم و بـه صـورت تصادفـی در 
کوتل نورسـتان سـر خوردیـم که دومیـن دیدار 
مـا بـود. پـس از گفت وگـوی مفصـل در آنجـا، 
آمرصاحـب شـهید بـا جمـع همراهان شـان بـه  
طـرف پنجشـیر آمدنـد و مـن به خاطـر خریـد 

یـک میـل سـاح بـه نورسـتان رفتم.

مسـعود  احمدشـاه  شـهید  ویژه گی هـای   •
نسـبت بـه سـایر رهبـران چـه بـود؟ 

میـان  در  فـرد  اسـتثنایی ترین  مسـعود  شـهید 
بـود،  کشـور  جهـادی  و  سیاسـی  رهبـران 
ویژه گی هـای منحصـر بـه فـرد از جملـه تقـوا، 
شـجاعت، اخـاق، سیاسـت، دانـش عرفانی در 
وجـودش بـود. آمرصاحـب به گونـۀ منحصر به 
فـردی تبلوریافتـه بـود و ایـن گزینه هایـی بـود 
کـه مـردم را بیشـتر مجذوب او می سـاخت. حتا 
در اسـتثنایی ترین فرصت هـا بـه مـردم نزدیـک 
بـه  بـه سخنان شـان گـوش مـی داد،  می شـد و 
همیـن ترتیـب بود که مـردم هیچگاه از مسـعود 
خیلـی  حالت هـای  در  و  نمی کردنـد  دوری 
ضیـق از نـگاه امنیتـی و سیاسـی، مـردم را در 
ماقات شـان  بـه  و  می داشـت  خـود  اطـراف 
می رفـت و می پذیرفـت. آمرصاحـب شـهید بـا 
خوب تریـن انگیـزه و رفتـار بـا مـردم توانسـته 
بـود حتـا حریفـان و رقیبـان خـود را مجـذوب 

در  کـه  بـود  ویژه گی هـای  این هـا  کنـد.  خـود 
و  در وجـود  گونـۀ  آن  ممکـن  رهبـران  سـایر 
شـخصیت آمرصاحـب شـهید تبلـور یافتـه بود 

و جـود نداشـت.

مجاهدیـن،  گروه هـای  پیـروزی  از  پـس   •
مسـوولیت شـما در زمـان ایـن حکومت چه 

؟  د بو
سـابق،  شـوروی  برابـر  در  جهـاد  زمـان  در 
مسـوولیت انتقـال تجهیـزات جبهـات در چترال 
پاکسـتان بودم. پس از آن، مسـوول دفتر شورای 
نظـار در فرخـار والیـت تخـار شـدم و در آغاز 
پیـروزی، مسـوول ریاسـت دبیرخانـۀ شـورای 
دادگاه یا قضای کشـور را داشـتم. مسوول اداری 
والیـت پنجشـیر و در حـال حاضـر بـه عنـوان 
مشـاور ریاسـت اجرایـی ایفـا وظیفـه می کنـم.  

• هجـده سـال پـس از شـهادت آمرصاحب، 
نبـودش چگونـه حس می شـود؟ 

نبـود مسـعود تنها بـه تأسـف جبران نمی شـود. 
و  منطقه یـی  شـخصیت  مسـعود  شـهید 

شهید مسعود 
شخصیت استثنایـی بود

گـفت وگـو با مرزا عبدالغفور یعقـوبی 
از یاران فرهنـگی قهـرمان ملـی کشور

گفت وگو کننده: ابوبکر صدیق

می معتدل و ...  ی نظام اسال برقرار
پـس از عقب نشـینی حکومت مجاهدین از کابل و تسـلط 
طالبـان بـر پایتخـت و اکثریت والیـات افغانسـتان، اولین 
و یگانـه منطقه یـی کـه صـدای مقاومـت در برابـر طالبـان 
بـود.  پنجشـیر  درۀ  از  احمدشـاه مسـعود  کـرد،  بلنـد  را 
عملکـرد طالبـان در اثنـا و بعد از تسـلط بـر مناطق باعث 
نارضایتـی مردم و فرماندهان در بسـیاری از والیات شـد، 
شـماری کـه چاره یـی جـز مقاومـت نداشـتند، در صـدد 
یافتـن پایـگاه مطمیـن و آدرس قابل اعتماد شـدند که این 
آدرس همـان حکومـت مجاهدین به رهبری شـهید اسـتاد 
ربانـی و جبهـۀ مقاومـت بـه مدیریـت احمدشـاه مسـعود 
بـود. تشـکیل جبهـۀ مقاومت یک ضـرورت مرحلـه بود، 
کسـانی در مناطـق مختلـف افغانسـتان از والیـات شـرقی 
قندهـار و هلمنـد مناطـق مرکـزی  تـا هـرات و  گرفتـه 
محـور  در  همـه  کشـور  شـمال  و صفحـات  افغانسـتان 
مقاومـت ملـی و زیر چتر دولت مشـروع افغانسـتان جمع 
شـدند. دورۀ مقاومـت بـرای آمرصاحـب مهمتریـن دورۀ 
حیـات او بـه حسـاب می آمـد، زیـرا او یگانـه فرمانـده 
بی رقیـب ایـن مرحلـه اسـت کـه توانسـت ابعـاد نظامـی 
و سیاسـی و اجتماعـی شـخصیت خـود را در ایـن مرحله 

بیشـتر بـه نمایش بگـذارد.

*از شـهادت احمدشـاه مسـعود چگونـه خبر شـدید، 
آیـا احساسـات آن لحظـه را به خاطـر داریـد...

سـال 1380 برایـم سـال اسـتثنایی بـود، در ایـن سـال 17 
روز را بـا ایشـان در پنجشـیر سـپری کردم و بعـداً یک جا 
عـازم فرخـار شـدیم، یـک شـب در چمـن خوسـت ده 
خواجـه  طـرف  بـه  آمرصاحـب  آن  فـردای  ماندیـم، 
بهاوالدیـن پـرواز کـرده و مـن بـا مرحـوم مارشـال عازم 
کشـم بدخشـان شـدم تـا از آنجـا راهـی پاکسـتان گردم. 
بیسـت روز بعـد از آن تاریـخ خبر حملـۀ انتحاری به جان 
آمرصاحـب در رسـانه ها نشـر شـد. در ایـن وقـت من در 
عربسـتان سـعودی بـودم، ابتـدا گفتنـد زخمی شـده، باور 
کردیـم و دل خـود را بـدان تسـلی دادیـم، بعـد گفتند دو 
انگشـت وی قطع شـده، جراحت شـدید برداشـته و فعًا 
حـرف زده نمی توانـد، امـا زنـده هسـت، باز هـم خود را 
تسـلی دادیـم. نشـر اخبار ضـد و نقیـض در جریـان یک 
هفتـه، اذهـان را آمـادۀ شـنیدن و پذیرفتـن خبـر شـهادت 
او سـاخت. واقعـًا سـخت بـود بـاور کردنش، اصـًا باور 

کـردن افغانسـتان و پنجشـیِر بی مسـعود دشـوار بـود.
هنگامـی کـه خبـر شـهادت او تاییـد شـد، دیگـر حرفـی 
بـه گفتـن نداشـتم، دوسـتان بـه دیدنـم در لیلیه دانشـگاه 
و  می کشـیدیم  آغـوش  بـه  را  همدیگـر  می آمدنـد، 
کسـی  بـه  هیچ کـس  نمی زدیـم،  حرفـی  می گریسـتیم... 
ایـن  در  می گریسـتیم.  همـه  فقـط  نمی گفـت،  تسـلیت 
رابطـه دو خاطـره بـه یـادم مانـده اسـت، یکی از دوسـت 
عزیـزم آقـای حضـرت شـاه فرخاری کـه در آن زمـان او 
هـم در عربسـتان زنده گـی می کـرد، بعـد از دقیـق شـدن 
خبـر شـهادت آمرصاحـب بـه دیدنـم بـه لیلیه آمـده بود، 
بـا هـم حرف نزدیـم و فقـط گریسـتیم؛ دوم از آقای قوی 
کوشـان، مدیـر مسـوول هفته نامـۀ امیـد که من در سـوگ 
آمرصاحـب مطلبـی تهیـه کرده بـودم و جهت نشـر آن را 
بـه او فکـس می کـردم، تمـاس گرفتـم، همین کـه خود را 
معرفـی کـردم،  از بُغض چیـغ زد، هر دو خاموش شـدیم 
و مدت هـا گریسـتیم و گریسـتیم.... واقعًا لحظـات نهایت 

بود. دشـوار 

*آیـا برنامـه و فکـر مسـعود امـروز هم برای سـاختن 
افغانسـتان کاربرد دارد و سیاسـت مداران چگونه از آن 

بهـره جسـته می توانند؟
در فکـر و برنامـۀ آمرصاحـب مسـعود چنـد اصـل مهـم 
نهادینـه شـده بـود و در واقـع مبـارزه بیـش از دو دهـۀ 
او چـه در دوران جهـاد و چـه در مقاومـت پیرامـون ایـن 
چنـد اصـل می چرخیـد: اسـام معتـدل، حاکمیـت ملـی، 
اسـتقال سیاسـی، عدالـت اجتماعـی، وحدت ملـی، رفاه 
اقتصـادی، صلـح پایـدار، عبـور از اختافـات فرعـی و 
چشـم دوختـن بـه منافع کان کشـور و پیدا کـردن محیط 
سـالم بـرای زنده گـی در داخل کشـور، در منطقه و جهان. 
هـر کسـی از کنش گـران سیاسـی کـه ادعـای زعامـت و 
خدمـت بـه ایـن کشـور و مـردم آن را دارد، می توانـد بـا 
رعایـت ایـن اصـول به  قلـب مردم مسـلط شـود و زمینه 

خدمت گـزاری را بـرای خـود فراهـم کنـد.

*بـه عنوان سـوال آخر، جوانـان و نوجوانـان فراوانی 
هجده سـال از شـهادتش هنوز هم او را دوسـت دارند 
و بـه عنـوان الگـو و قهرمـان می شناسـند، بـرای ایـن 
جوانـان چـه گفتنـی داریـد، اینـان چگونـه می توانند 

مسـعود را بشناسند؟

مـن بـه ایـن بـاور هسـتم که هـر قدر زمان سـپری شـود، 
اهمیـت و جایـگاه آمرصاحب نزد نسـل جوان برجسـته تر 
می شـود و محبـت او بـر دل هـا مسـلط می گـردد، نسـل 
بیسـت سـال  ایـن حـدود  امـروز نسـلی اسـت کـه در 
اخیـر بسـیاری از کارهـا و برنامه هـا را تجربـه کـرده و 
بـه قناعت هایـی دسـت یافتـه اسـت. در ایـن هجده سـال 
کـه  گرفـت  تجربـه  بـه  را  حاکمیت هایـی  جـوان  نسـل 
توسـط بزرگتریـن و نیرومندتریـن کشـورهای جهـان بـا 
حـدود دو صـد هـزار نیروی خارجـی، اسـلحه فوق العاده 
پیشـرفته و صـرف صدهـا میلیـارد دالـر حمایت می شـد؛ 
نام دارتریـن تکنوکرات هـای افغانی و مشـاوران کارکشـتۀ 
خارجـی برای پروسـۀ دولت و ملت سـازی بـه کار گرفته 
شـده بودنـد، امـا نتیجه همان شـد کـه ما امروز به چشـم 
سـر می بینیـم؛ بزرگتریـن قـدرت جهـان بعـد از هجـده 
سـال جنـگ و صـرف تریلیون هـا دالـر بـا گروهـی سـر 
میـز مذاکـره می نشـیند و ناگزیـر بـه مصالحه می شـود که 
بـا وجـود قـدرت و حمایت مالـی و تسـلیحاتی و نیروی 
گروه هـای  دیگـر  و  پاکسـتان  القاعـده،  تنظیـم  جنگـی 
تروریسـتی از ایـن گـرده، نتوانسـته بـود کـه مسـعود را 

مقهـور سـازد و نیـروی او را درهـم بشـکند.
پیـام مـن به نسـل جوان این اسـت که احمدشـاه مسـعود 
را درسـت بشناسـند، کارنامـه و اخـاق او را سرمشـق 
شـخصیت  آمرصاحـب  دهنـد.  قـرار  خـود  زنده گـی 
متـوازن داشـت، در فکـر و عمـل خـود اعتدال پسـند بود، 
جوانـان را دوسـت می داشـت و آنهـا را بـه کارهـای مهم 
می گمـارد و بـرای تحمـل مسـوولیت های بزرگتـر آمـاده 
می سـاخت. بـا بـزرگان و اهـل علم بـا احتـرام و فروتنی 
برخـورد می نمـود. هیـچ گاه ناسـزا، فحـش و دشـنام بـه 
زبـان نمـی آورد. بـا دوسـتان و یارانش صمیمی بـود و در 
برابـر دشـمنان خود گذشـت و مـدارا داشـت. در برخورد 
بـا عـام مـردم بـه دور از تظاهـر و ریاکاری عمـل می کرد. 
از سـتم، فسـاد مالـی و اخاقـی و بی عدالتی تنفر داشـت 
و بـرای اصـاح آن تـاش می ورزیـد. حـرف و کامـش 
همیشـه شـفاف، کوتـاه و عـام فهـم بـود. هـر کـس به او 
نزدیـک و هـم صحبـت می شـد، خـود را شـریک افـکار 
بـا  می شـد.  او  گرویـده  و  یافـت  او حـس  ایده هـای  و 
قضایـا بـا عقانیت برخـورد می کـرد. از کارهـا و تصامیم 
در  می جسـت.  دوری  احساسـات  و  عاطفـه  بـر  مبتنـی 
امـور نظامـی و فعالیت هـای محاربـوی بـه کار اطاعاتـی 
و کشـفی خیلـی اهمیـت مـی داد. بـه شـورا و مشـورت 
بـا اهـل رأی و نظـر اهمیـت مـی داد، بـا طبقـات مختلف 
می نمـود،  مشـورت  مربوطـه  بخش هـای  در  جامعـه 
تصامیـم کان را در مشـوره بـا همه طبقـات جامعه اتخاذ 
می کـرد. سـخت عاقه منـد کتـاب و مطالعه بـود و در هر 
حالـت بـا خـود کتـاب می داشـت و  از هر فرصتـی برای 
کسـب معلومـات و مطالعـه اسـتفاده می کـرد. مباحثـه و 
مناظره هـای علمـی و ادبی با دانشـمندان و روشـنفکران و 
ادب دوسـتان را می پسـندید. بـه شـعر فارسـی عاقه منـد 
بـود، دیـن را  بـود. آدمـی سـخت متدیـن و پرهیـزگار 
عامـل رهبـری و کمـال شـخصیت انسـان تلقـی می کـرد. 
بـا تعبیرهـای افراط گرایانـه و متحجرانه از اسـام مخالف 
بـود. او دموکراسـی را در شـرایط فعلـی کاراتریـن نظـام 
اسـتبداد و دخالـت دادن مـردم در  از  بـرای جلوگیـری 
اجتماعـی  عدالـت  تحقـق  و  می دانسـت  سرنوشت شـان 
را راه حـل تنش هـای تبـاری در میـان اقـوام سـاکن ایـن 
کشـور. بـرای اتحـاد و صلـح اولویـت قایـل بـود. من در 
مطلـب جداگانه یـی جانبـازی او را بـرای برقـراری صلح 
در 13 مـورد نوشـته ام کـه چگونـه آمرصاحـب صلـح را 
بـه قیمـت حیـات خـود پذیرفتـه بـود. تصویر احمدشـاه 
مسـعود بـرای افغانسـتان، از لحاظ سیاسـی یک کشـور با 
ثبـات و مقتـدر، و از نظـر اقتصـادی پیشـرفته و شـگوفا 
بـود. تحقـق صلـح و ثبـات در افغانسـتان، تأمیـن عدالت 
اجتماعـی، رفـاه عامـه و پیشـرفت کشـور، برقـراری نظام 
اسـامی معتـدل و مردم سـاالر از آرزوهای دیرینـه او بود 
کـه متأسـفانه در حیـات خود بدان دسـت نیافـتـ  رحمه 

اهلل.
اینهـا می توانـد خطـوط درشـت در نقشـه راه جوانـان و 
نسـل جـوان بـرای عبـور از بحـران فعلـی و رسـیدن بـه 
افغانسـتانی به دور از تروریسـم، افراط گرایـی، بی عدالتی، 
تبعیـض تبـاری و اجتماعی، بـا ثبات و برخـوردار از رفاه 

روانـی و اجتماعی باشـد.

*اسـتاد گرامـی! فـراوان سپاسـگزارم کـه بـرای ایـن 
گذاشـتید. فرصـت  گفت وگـو 

از شما هم.
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