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ــۀ  ــای جامع ــا و زیبایی ه ــن مزیت ه یکــی از مهم تری
ــِی  ــی و مذهب ــر قومــی، نژادــی، زبان افغانســتان، تکث
آن اســت. ســوگ مندانه امــا به دلیــِل برنامه هــای 
نفاق افکنانــه و قوم پرســتانۀ عناصــر معلوم الحــال، 
ــۀ  ــه نقط ــا ب ــۀ م ــِت جامع ــوت و مزی ــۀ ق ــن نقط ای
ــر روز،  ــِت ه ــا گذش ــته اســت. ب ــل گش ــف بد ضع
ــرم  ــاش گ ــر ت ــخص د ــاِی مش ــات و چهره ه حلق
نمودــِن بــازار قومیــت، زبــان، تبــار و مذهب هســتند 
و دــر نتیجــۀ برنامه هــای خصمانۀشــان، افغانســتان با 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی مواج ــاِت تازه ی تهدید
ــور و  ــر کش ــم د ــرایط حاک ــِت ش ــر نظرداش ــا د ب
ــی  ــت وحدــت مل ــر حکوم ــان د ــای حاکم ناکامی ه
دــر ارا.ئــۀ چنیــن آرمانــی و ضــرورِت ایحــاد باهمــی 
و زدودــِن تعصبــات و کدورت هــای قومــی، نژادــی، 
ــهادت  ــالروز ش ــانزدهمین س ــی، ش ــاری و مذهب تب
ــهید را  ــۀ ش ــت از هفت ــی و گرامی داش ــان مل قهرم
»مســـعود و وفــاق ملــی« نام گــذاری کرده ایــم. 
آرزوی قلبــِی مــا ایــن  اســت کــه دــر میــاِن این همــه 
ــامِ  ــه مق ــزاری ب ــا ارج گ ــی ، ب ــفته گی و بی اعتماد آش
بتوانیــم جلوه هــای  افغانســتان،  شــامِخ شــهدای 
وفــاق، همبســته گی، همدلــی و همزبانــی را بــه 

ــم.  ــش بگذاری نمای
ــد  ــان می توان ــای واالِی آن ــهدا و آرمان ه ــلمًا ش مس
حلقــۀ وصــِل تمــامِ مردــم افغانســتان و رشــتۀ ترمیــِم 
به میــان  رویارویی هــاِی  و  بی اعتمادی هــا  همــۀ 
آمدــه واقــع شــود. حضــور گــرم و شــکوهمند 
ــان  ــب و زب ــر و مذه ــار و قش ــر تب ــان از ه مردم م
ــو  ــهید از یک س ــۀ ش ــنبله و هفت ــم 18 س ــر مراس د
حقانیــِت مبــارزاِت دــوران جهاد و مقاومــت را صحه 
می گــذارد و از ســویی هــم روحیــۀ وفــاق ملــی را در 
میان  مــان تقویــت می بخشــد. آن چنان کــه دــر دــوران 
ــری،  ــی، قش ــای سیاس ــود تفاوت ه ــا وج ــاد، ب جه
قومــی، زبانــی و مذهبــی همــه دــر یــک صــِف واحد 
ــز  ــل دشــمن متجــاوز ایســتادیم؛ امــروز نی دــر مقاب
ــری از  ــار و بهره گی ــوراِن پُرافتخ ــام از آن د ــا اله ب
ــاق  ــوب وف ــر چارچ ــعود، د ــهید مس ــای ش آموزه ه
ملــی می توانیــم دــر مقابــل دشــمنان مردــم و کشــورِ 

ــش بایســتیم. خوی
ــایۀ  ــا را س ــرزمیِن م ــه س ــن روزگاری ک ــر تلخ تری د
ظلمــت، تاریکــی، تــرور و تباهــی فــرا گرفتــه بــود 
و بســیاری ها آیــۀ یــاس می خواندنــد، قهرمــان ملــی 
یک جــا بــا مقاومت گــراِن شــجاع و بــا ایمــان، 
ــاد و  ــِر جه ــۀ محکــم از منب ــد و اراد ــۀ بلن ــا روحی ب
مقاومــت، قامــت برافراشــت و صدــا زد:»آی مردــم، 
ــه اندــازۀ کاهــم جایــی باقی ســت، مــن دــر  اگــر ب

ایــن وطــن باقــی خواهــم مانــد و دــر مقابل دشــمناِن 
ایــن ســرزمین می رزمــم و تــا آخریــن قطــرۀ خــون 
ــاد زد:  ــان فری ــه جهانی مقاومــت خواهــم کــرد«. او ب
»امــروز تروریســم مشــکل ماســت، امــا فردــا دامــِن 

ــز خواهــد گرفــت.«  شــما را نی
همــان گفــت و همــان شــد!... امــا آن مقاومــِت 
تاریخــی و وفــاق ملــی بــود کــه روزنه هــای امیــد را 
ــتقال  ــظ اس ــرای حف ــی گشــت ب گشــود، جانمایه ی
ــی  ــاومِ راه و میراث ــرای تد ــد ب ــی گردی کشــور، منبع
شــد ماندــگار دــر حافظــۀ ملــِی مردم مــان. مســعود 
بــا عهـــدی  کــه بــا خدــا، وطــن و مردــم بســته بــود، 
ــا قطــراِت خــوِن خــود حافــظ اســتقاِل  ایســتاد و ب

ــد.  افغانســتان گردی
دربــارۀ ویژه گی هــای شــخصیتی قهرمــان ملــی 
بســیار گفته انــد و نوشــته اند. مهم تریــن بخــش 
شــخصیِت او ایــن بــود کــه همــواره بــه جغرافیــای 
شــهید  می اندیشــید.  آن  تمامیــِت  و  افغانســتان 
ــقوط  ــه  س ــوم و قبیل ــِن ق ــر دام ــز د ــعود هرگ مس
ــور و  ــع کش ــتن را مداف ــت خویش ــرد و به صراح نک
مردمــش می پنداشــت. قهرمــان ملــی، دــر راه دفــاع 
از آزادــی، اســتقال و تمامیــت ارضــی افغانســتان، از 
جــاِن خویــش مایــه گذاشــت و تســلیم هیــچ زورگو 
و اجنبی یــی نشــد. او بــرای همــۀ مــا دــرس ایثــار، 
فدــاکاری، آزاده گــی و شــجاعت دــاد و بــر اصــول و 
باورهــای درســت، مســتحکم و پوالدیــِن خویــش تــا 

ــد.  ــی مان ــن باق ــان عمــر، اســتوار و متی پای
ــهید  ــِع ش ــت مواض ــال، حقانی ــر س ــت ه ــا گذش ب
ــکارتر  ــن تر و آش ــتان روش ــارۀ افغانس ــعود درب مس
می گردــد. اگرچــه نســل جــوان افغانســتان بــه گونــۀ 
شــاید و بایــد، دــر جریــان حوادــث و وقایــِع چهــار 
دهــۀ پســین نبوده انــد و ســامت و مامــِت اتفاقــاِت 
ــن  ــتی روش ــان به درس ــه آن ــته ب ــۀ گذش ــد ده چن
ــا ظهــور  واقعیــت  نشــده اســت؛ امــا خوشــبختانه ب
هــا و روشــن شــدن حقایــق از آدــرس هــای مختلف 
و اذعــان هــا و اعتــراف هــا بــر حقانیــت احمدشــاه 
مســعود، بســیاری از معمــا هــا دــر یــک و نیــم دهــه 
آهسته آهســته  همه چیــز  و  شــد  واضــح  اخیــر 
روشــن و آفتابــی می گردد.امــروزه جهــان دــر ادــاه 
راه احمدشــاه مســعود دــر افغانســنان ســنگر گرفتــه 
و لنگــر انداختــه انــد و نظــام هــای پــس از او همــه  

ــد. ــر جــای قدــم هــای او گذاشــته ان قدــم ب
ــتار  ــل، کش ــای کاب ــِی جنگ ه ــان اصل ــون عام  اکن
غیرنظامیــان و آواره ســاختن مردــم مظلــوم پایتخــت 
ــتان  ــواِن افغانس ــل ج ــژه نس ــه به وی ــرای هم ــز، ب نی
ــد  ــی می دانن ــان به خوب ــت. جوان ــده اس ــکار ش آش

ــی و  ــی، مذهب ــی، زبان ــایل قوم ــه مس چهره هایی ک
حتــا منطقه یــی را دامــن می زننــد تــا بحــران و 
خشــونت  را تدــاوم ببخشــند و ماهــی مــرادِ خویــش 
آزمون هــای  روســیاهاِن  همــان  کننــد،  صیــد  را 
ــت  ــته می گف ــی پیوس ــان مل ــه قهرم ــته اند ک گذش
کــه تاریــخ دربــارۀ عملکــرد آنــان قضــاوت خواهــد 
ــخ،  ــد تاری ــد. از دی ــن ش ــم چنی ــتی ه ــرد. به راس ک
ــد  ــه و نخواه ــتور نماند ــان و مس ــز پنه ــچ چی هی
مانــد. اکنــون چیــزی کــه روشــن شــده، ایــن اســت 
کــه مبــارزه دــر راه راســت و تکیــه بــر منافــع ملــی، 
ــخصیتی  ــل و ش ــطوره یی بی بدی ــه اس ــعود را ب مس
ماندــگار دــر تاریــخ افغانســتان مبدــل ســاخته اســت. 
دــر مــوج ناکامی هــا و پراکنده گی هــای سیاســِی 
ــی  ــه الگوی ــه اش ب ــعود و کارنام ــا، مس ــن روزه ای
همه شــمول بــرای جبــران اشــتباهاِت گذشــته و 
ــِف  ــده اســت. هد ــل ش ــروزی تبدی ــه پیـ ــیدن ب رس
ــی  ــان مل ــهادت قهرم ــالروز ش ــذاری س ــا از نام گ م
و هفتــۀ شــهید بــه نــامِ »وفــاق ملــی«، بهره گیــری از 
ایــن منبــِع عظیــم و روحانــی اســت. بایــد بــه تأســی 
از قهرمــان ملــی، وفــاق ملــی و انســجامِ سیاســی را 
ســرلوحۀ افــکار و برنامه های مــان قــرار دهیــم. 
ــه  ــی  ک ــراد و چهره های ــا، اف ــر گروه ه ــر براب ــد د بای
دــر داخل و بیــرون نظــام، ادبیاِت نفرت و خشــونت 
ــکاف و  ــاد ش ــی ایج ــر پ ــد و د ــش می کنن را پخ

ــتیم.  ــتند، بایس ــتان هس ــر افغانس ــی د چندپارچه گ
ــعود را  ــهید مس ــارزاِت ش ــِر مب ــی، جوه ــاق مل وف
ــای  ــارات و پیروزی ه ــۀ افتخ ــاد و هم ــکل می د ش
قهرمــان ملــی دــر ایــن دایــرۀ طایــی رقــم خوردــه 
ــور از  ــان د ــی، درسی ســت نه چند ــاق مل اســت. وف
مردــم  قهرمانی هــای  و  مقاومت گری هــا  تاریــِخ 
افغانســتان کــه بایــد ســینه بــه ســینه بــه نســل جــوان 

ــد.  انتقــال یاب
ــی و  ــان مل ــام از اخــاق و اندیشــه های قهرم ــا اله ب
معنویــِت جهادگــران راســتین؛ ایــن روزهــا را بایــد 
زیــر نــامِ هفتــۀ شــهید، دــر یــک فضــای معنویــت، 
ــا  ــی ب ــد روح ــراری پیون ــی و برق ــت و همدل وحد
تمــامِ شــهدای راه آزادــی ســپری نمــود. ایــن روزهــا 
ــد  ــی، بای ــای سیاس ــا و تقابل ه ــور از افتراق ه ــه د ب
فراخوانــی بــه ســمِت همصدایــی، همگرایــی، وفــاق 
ــی  ــعادِت همه گان ــح و س ــه صل ــیدن ب ــی و رس مل

باشــد.  
از آدــرس بنیــاد شــهید مســعود و بــه نماینده گــی از 
خانوادــۀ قهرمــان ملــی، بــه تمــام اقشــار و گروه های 
قومــی، جریان هــای سیاســی، شــخصیت های ملــی ـ 
مذهبــی، جوانــان، روشــن فکران، جامعــۀ مدنــی، 
ــا  ــی صد ــی ـ فرهنگ ــای اجتماع ــانه  ها و نهاده رس
ــری  ــِت سرتاس ــی و وحد ــا همگرای ــا ب ــم ت می کن
محکــم بایســتند و اجــازه ندهنــد چنــد چهــرۀ 
ــی و  ــت های قوم ــب، بــا سیاس ــد و متعص عقده من
ــۀ  ــه ورط ــتان را ب ــاری ، افغانس ــای  تب برتری جویی ه
ــرا افغانســتان   ــد. زی ســقوط و فروپاشــی ســوق دهن
ــاز  ــعود نی ــاه مس ــروز احمدش ــاد دی ــه فری ــروز ب ام

دــارد؛  عدالــت اجتماعــی و وفــاق ملــی.
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ســـامونه او نیکـــی هیلـــی د ټولـــو هیوادوالـــو تـــه چـــی 

پـــه افغانســـتان او د نـــړی پـــه ګـــوت ګـــوت کـــی دی تـــه 

ورســـیږی.

ـــن  ـــم تلی ـــعود ده شپاړس ـــاه مس ـــد ش ـــهید احم ـــل ش ـــی ات د مل

ـــی  ـــه داســـی حـــال کـــی د مل ـــه پ ـــی ملناځن او د شـــهید د هفت

ـــو  ـــی د خلک ـــی یءس او ناهیل ـــوو چ ـــوم اعان ـــه ن ـــاق پ وف

روان پریښـــانه کـــړی او د مذهب،ژبی،نـــژاد او ســـمت 

ـــر  ـــوا وو ت ـــورو خ ـــواد د څل ـــړی ده او هی ـــره ک ـــی خپ ـــاره ی ن

ګواښـــونو النـــدی دی.

ـــو  ـــو د دی ټول ـــړی ش ـــی وک ـــه دا ده چ ـــی هیل ـــږ پخوان زمون

مـــړاوی توبونـــو رسه رسه د افغانســـتان شـــهیدانو تـــه پـــه 

ـــو زړی  ـــه ی ـــوی پ ـــی جل ـــاق او یووال ـــی وف درنښـــت رسه د مل

ـــږدو. ـــه کی ـــش ت ـــوب رسه منای ـــی ت ـــو ژب ـــوب او ی ت

زمونـــږ د ټولـــو هیوادوالـــو ګـــرم حضـــور چـــی د بیابیلـــو 

ــه  ــو اړخـ ــی دی د یـ ــو لرونکـ ــو او قرشونـ ــو ، مذهبونـ ژبـ

ـــل  ـــوی او د ب ـــه ک ـــت ډاګ ـــارزی حقانی ـــو د مب ـــږ د خلک زمون

ـــه  ـــی ت ـــاق او یووال ـــی وف ـــی مل ـــځ ک ـــه من ـــږ پ ـــه زمون اړخ

پیاوړتیـــا وربښـــی لکـــه رسنګـــه چـــی د جهـــاد پـــه دوران 

کـــی د افغانســـتان خلـــک د قومـــی ، ژبنـــی ،ســـمتی، 

ـــد  ـــوه واح ـــه ی ـــول پ ـــو رسه رسه ټ ـــی تفاوتون ـــرشی او سیاس ق

ــدی  ــه وړانـ ــمت پـ ــی د سـ ــری کوونکـ ــی د تیـ ــف کـ سـ

ودریـــږو. نـــن هـــم کـــوالی شـــو چـــی د خپـــل هیـــواد او 

ـــاق  ـــی وف ـــدی د مل ـــه وړان ـــمن پ ـــی دښ ـــو د چهارچوب خلک

ـــړن او  ـــه کرغی ـــه هغ ـــږو پ ـــدی ودری ـــرق الن ـــر بی ـــی ت او یووال

ـــی  ـــرو ناهیل ـــواد د تی ـــه هی ـــږ پ ـــی زمون ـــی چ ـــخ دوران ک تری

ـــی  ـــو ی ـــر ی ـــوی وو او ه ـــور ش ـــیوری خپ ـــی س ـــرور او تباه ت

ـــوو. ـــش ک ـــی ک ـــر پول ـــی ت د ناهیل

ـــک  ـــه کل ـــای پ ـــو ځ ـــو رسه ی ـــرو اتان ـــل د مقاومتګ ـــی ات د مل

ـــه  ـــاد ل ـــه ارادی رسه د جه ـــه ښ ـــی او پ ـــوړی روحی ـــان ل ای

ممـــر څخـــه راپورتـــه شـــو او غـــږ یـــی وکـــړ چـــی ای 

خلکـــو کـــه دیـــوی خونـــی پـــه انـــدازه ځـــای هـــم پاتـــی 

ـــږم او د  ـــدی دری ـــه وړان ـــمنانو پ ـــواد د دښ ـــه د هی ـــی زه ب ش

ـــم. ـــه جنګیګ ـــوری ب ـــی پ ـــری څاڅک ـــر آخ ـــی ت وین

ـــول  ـــږ ټ ـــزم زمون ـــن تروری ـــی ن ـــړ چ ـــږ وک ـــی غ ـــه نړیوالوی پ

ـــی  ـــه چ ـــی هغ ـــه نیس ـــو ملن ـــه ستاس ـــبا ب ـــو س ـــتونزه ده خ س

ـــول. ـــه وش ـــی وو همغ ویل

ـــو  ـــی د هیل ـــی وو چ ـــی یووال ـــارزه او مل ـــی مب ـــه تاریخ هاغ

ـــاره  ـــواد د خپلواکـــی د ســـاتلو لپ ـــی پرانیســـته او د هی ـــځ ی دری

یـــوه نـــه هیرودنکـــی تاریخـــی اتلوالـــی پاتـــی شـــوه د دی 

الری دوام او نـــه هیرودونکـــی میـــراث پاتـــی شـــو د نننـــی 

نســـل پـــه ملـــی یادښـــت کـــی او احمـــد شـــاه مســـعود 

ـــو  ـــن او خلک ـــدای ، وط ـــی د خ ـــدی چ ـــد بان ـــه عه ـــه هغ پ

رسه یـــی کـــړی وو والړ پاتـــی شـــوو د خلکـــو د وینـــو د 

څاڅکـــو پـــه بـــدل کـــی د هیـــواد د خپلواکـــی ســـاتونکی 

ـــی  ـــاق او یووال ـــی وف ـــه د مل ـــی کل ـــن ورځ چ ـــوی ن وګرځ

پـــه هکلـــه خـــری کـــوو هغـــه درس دی چـــی زمونـــږ خاطـــرو 

ـــکار ده چـــه ځـــوان نســـل  ـــری او پ ـــه ل ـــی ن ـــری وال ـــر ل ـــه ډی ن

ـــو  ـــل د اخاق ـــی ات ـــی د مل ـــږدول ش ـــینه ولی ـــه س ـــینه پ ـــه س ت

ـــوی  ـــه معن ـــو ل ـــاد د ګران ـــتینی جه ـــوی او د ریښ ـــی معن اندیش

جوهـــر څخـــه پـــه پیـــروی رسه دا ورزی بایـــد د شـــهید د 

ـــدت او  ـــت ، وح ـــاره د معنوی ـــاتلو لپ ـــی د س ـــی د روحی هفت

ـــهیدانو  ـــم او د ش ـــا ، تکری ـــه درود ، دع ـــا پ ـــه فض ـــش پ آرام

ـــړو. ـــری ک ـــی رسه تی ـــه برقرارول ـــد پ ـــی پیون رسه د روحی

هغـــه ورځـــی دی چـــی قطعـــًا لـــه النجـــو کشـــمکونو او 

خشـــونت څخـــه لـــری پـــه همغـــږی او هـــم پالنـــی رسه 

ـــو  ـــه خپل ـــړو ل ـــل ک ـــی رسه متثی ـــاق او یووال ـــی وف ـــل مل خپ

ـــو څخـــه  ـــا احساســـه وطنوال ـــوړو او ب ـــو ، رس ل ـــو خپلواک ټول

ـــه  ـــه فاصل ـــی پ ـــوی هفت ـــی د ی ـــوو چ ـــه ک ـــت هیل ـــه درنښ پ

ـــو او  ـــو نیک ـــی ده د خپل ـــه پات ـــل ت ـــی پی ـــهید هفت ـــی د ش ک

ـــی  ـــی د الښ ـــی او د هفت ـــه د دی ورځ ـــو څخ ـــودمنو نظریات س

ـــړی. ـــن ک ـــږه برخم ـــاره مون ـــی لپ ملانځن
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خواســتیم یــک تحــول آرام کــه همــه دــر آن 
ــر  ــم. دکت ــاد کنی ــند، ایج ــته باش ــهم داش س
نجیــب بــرود، مجاهدــان بیاینــد. تحولــی کــه 
ــرد،  ــی بب ــای سیاس ــمت کاره ــه س ــا را ب م
ــه نظامــی. این کــه مــا ســران رژیــم ســابق  ن
ــت و  ــیم، کار درس ــم و بکش ــی کنی را زندان
ــن  ــا ای ــم م ــًا تصمی ــت. جد ــاده یی نیس س
ــل  ــه و داخ ــرف کرد ــل را تص ــا کاب ــد ت ش
ــتند  ــد داش ــی تأکی ــویم. عده ی ــهر ش ــن ش ای
ــت  ــه دس ــه ب ــد یک جانب ــرت را بای ــه قد ک
ــم.  ــوت کنی ــران را دع ــًا دیگ ــم و بعد بگیری
ــرت را  ــا قد ــر م ــه اگ ــد داشــتم ک ــن تأکی م
یک جانبــه و یک بــاره گرفتیــم و دیگــران 
را دعــوت کردیــم، شــیرازۀ حکومــت و 
می پاشــد؛  هــم  از  همــه  حکومت دــاری 
ــا  ــۀ والیت ه ــه هم ــل ک ــن دلی ــه ای ــرا؟ ب چ
یک بــار همــه تســلیم می شــوند و خلــۀ 
قدــرت بــه وجــود می آیــد و ایــن کار ســبب 
خواهــد شــد کــه اداره هــا دولتــی و تانک هــا  

ــود. ــی} ش ــه چور{دزد ــزات هم تجهی
مــن گفتــم ایــن کار را نکنیــد، هرچنــد بــاالی 
نمی تــوان  اعتمــاد  رهبــران  از  هیچ یــک 
ــر  ــم، بهت ــری نداری ــع دیگ ــا مرج ــرد؛ ام ک
ــیم،  ــم بررس ــه تفاه ــه ب ــا هم ــا ب ــت ت اس
یــک دــوره حکومــت موقــت اعــام کردــه و 
ــم.  ــزار می کنی ــات برگ ــال آن انتخاب ــه دنب ب

ــد. ــن می باش ــا همی ــۀ م فیصل
تحــول بدــون خون ریــزی اعــام کردیــم. مــا 
ــان  ــویم، صاحب منصب ــل نمی ش ــل کاب داخ
بــا ســازمان خادشــان دــر دست شــان، دکتــر 
ــا  ــرود؛ م ــار ب ــا کن ــد ت ــار کنن ــب را واد نجی
هــم تــا دروزاره هــای کابــل می رویــم و 
را  رژیــم  و  می کنیــم  توقــف  همان جــا 
می گویــم کــه تســلیم شــود. بعــد از آن، 
رهبــران را می گویــم کــه قدــرت بــه دســت 
ــه توافــق برســید و دــورۀ موقــت و  شــما؛ ب
انتخابــات برگــزار کنیــد. عیــن کار را کردیــم. 
بدــون  گرفتیــم،  را  چاریــکار  و  ســالنگ 
این کــه یــک نفــر کشــته شــود. بســم اهلل خــان 
ــر  ــک نف ــه ی ــون این ک ــت بد ــرام را گرف بگ
کشــته شــود. فرقــۀ چهــل و فرقــۀ دــو را هــم 
ــم.  ــه کردی ــی را آماد ــوای اساس ــم. ق گرفتی
قــوای هوایــی نیرومنــد بــه دســت مــا افتیــد.
ــد  ــم آم ــۀ رژی ــر خارج ــار وزی ــار دوب یک ب
ــا تقاضــا کــرد کــه رژیــم را مشــترک  و از م

ادــاره می کنیــم. مــا نپذیرفتیــم. وکیــل احمــد، 
ــار  ــب ب ــر نجی ــم دکت ــۀ رژی ــر خارج وزی
دیگــر آمــد و روی چوکــی نشســت، ســه بار 
ــت،  ــی زد و ســه بار گف ــه چوک دســتش را ب
تســلیم، تســلیم، تســلیم. حکومــت بــه شــما 
مبــارک؛ امــا سرنوشــت مــا را مشــخص 

ــد. کنی
ــم و  ــاال بروی ــه ح ــد ک ــم گفتن ــران برای براد
رژیــم را بــه دســت بگیریــم، امــا مــن گفتــم 
کــه نخیــر؛ اقــوام و تنظیم هــای مختلــف 
دــر ایــن کشــور ســهم دارنــد و کشــورهای 
مختلــف نیــز دخالــت؛ خــوب اســت رهبران 
را وادــار کنیــم تــا خودشــان تصمیــم بگیرند. 
ــم و  ــت کرد ــره صحب ــر مخاب ــران د ــا رهب ب
ــتاد  ــا اس ــد. ب ــلیم ش ــم تس ــه رژی ــم ک گفت
ســیاف و  مجددــی صاحــب صحبــت کردــم 
ــرایطی  ــرط و ش ــچ ش ــن هی ــه م ــم ک و گفت
ــر  ــه د ــم و ن ــر قســمت خود ــه د ــارم؛ ن ند
ــم بنشــینید  ــن ه قســمت ســازمان خــود. بی
ــروط  ــید، مش ــه می رس ــی ک ــر توافق ــه ه ب
ــد  ــت و بع ــت موق ــوره حکوم ــک د ــه ی ب
ــد. ــه کنی ــورد کشــور فیصل ــات دــر م انتخاب

نــواز شــریف دــر پاکســتان بــا ایــن تصمیــم 
و تســلیمی مخالــف نبــود، امــا ســازمان 
ــت  ــور مخالف ــن کش ــی ای ــتخبارت نظام اس
همــه  کــه  کــرد  فکــر  آی آِس آی  کــرد. 
ملــت  رفــت،  بربــاد  آرمان های شــان 
ــن  افغانســتان صاحــب سرنوشــت شــد و ای
ــات  ــه ســوی دموکراســی و انتخاب کشــور ب
و  از جنــراالن  بســیاری  رفــت.  ثبــات  و 
مجاهدــان و هــزاران ســاح و تجهیــزات 
ــود؟  ــور می ش ــتان چط ــع پاکس ــی، وض نظام

پاکســتان چطــور می شــود؟ منافــع 
برنامــۀ پاکســتان ایــن بــود کــه حکمتیــار دــر 
افغانســتان بــه قدــرت برســد. یک جنــرال در 
آی اِس آی بــه ســرعت خــود را نــزد حکمتیار 
می رســاند و می گویــد: اشــتباه نکــی، وقتــش 
اســت کــه جنــگ کنــی؛ اگــر اجــازه دادــی 
ثبــات دــر افغانســتان بــه وجــود بیایــد، دیگر 
تــو مطــرح نیســتی. حکمتیــار هــم به دســتور 
همــان افســر آی اِس آی مــی رود نیــرو جمــع 
می کنــد کــه مــن دــر کابــل جنــگ می کنــم.

اشــاره: احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی افغانســتان در مــاه 
اپریــِل ســال 2001 بنابــر دعــوت رســمی پارلمــان اروپــا 
بــه كشــور فرانســه ســفر كــرد تــا توجــۀ جهانیــان را بــه 
مبــارزات مــردم افغانســتان در برابــر تجاوزگــران معطــوف 
ــتین  ــن نخس ــه ای ــد ك ــاور ان ــن ب ــر ای ــران ب ــد. پژوهش گ كن
و واپســین ســفر قهرمــان ملــی بــه بیــرون از افغانســتان 
ــم  ــای تروریس ــی پیامده ــیدن و معرف ــر كش ــه تصوی ــرای ب ب
و گروه هــای تروریســتی بــود. او در جریــان ســفرش همــۀ 
گروه هــای  برابــر  در  مشــترک  مبــارزة  بــرای  را  جهانیــان 
ــا را  ــن گروه ه ــرد ای ــِت عملک ــوده و آف ــوت نم ــتی دع تروریس
جهانــی عنــوان كــرد. شــهید احمدشــاه مســعود در پایــاِن ایــن 
ــانه های  ــگاِر رس ــا خبرن ــور ده ه ــا حض ــه ب ــتی ك ــفر در نشس س
بین المللــی برگــزار گردیــده بــود، پیرامــون محتــوا و اهــداف 
ســفرش توضیحــات همه جانبــه ارایــه كــرد. روزنامــۀ مانــدگار 
ــهادت  ــالروز ش ــانزده مین س ــت از ش ــبِت گرامی داش ــه مناس ب
و  دریافت هــا  به روزرســانی  و  افغانســتان  ملــی  قهرمــان 
پیش بینی هــای او، بخش هایــی از ســخناِن شــهید احمدشــاه 

مســعود در ایــن نشســت را نشــر می كنــد.

مشکل عمده با طالبان
شـهید احمدشـاه مسـعود دـر پاسـخ به این پرسـش کـه اگر قـرار می بود 
دـر افغانسـتان دولـِت مشـترکی با طالبـان به وجـود می آمـد، طالبان چه 
جایگاهـی دـر آن دولـت می داشـتند؟ گفـت: بـه نظـرم مطلب تـان ایـن 
اسـت که سـاختن دولت مشـترک با طالبان مشـکل اسـت. ما در گذشـته 
چندبـار از طریـق سـازمان ملـل و مجراهـای دیگـر گفت وگوهایـی بـا 
طالبـان داشـتیم. پیشـنهاد طالبـان ایـن بـود تـا مـا بـا پذیـرش سـهم 40 
درصدـی شـامل امـارت اسـامی آنـان شـویم، امـا مـا همـواره تأکیـد 
داشـتیم تـا یـک دور حکومـت موقت بـه وجـود بیاید، گفت وگـو برای 
حـل بحـران در افغانسـتان صـورت بگیرد، برویـم به طـرف انتخابات تا 

مردـم خودشـان انتخـاب کنند کـه چگونـه حکومتـی می خواهند.
قهرمـان ملـی افـزود: مشـکل عمدـۀ مـا بـا طالبـان ایـن اسـت کـه آنـان 
حاضـر نیسـتند بـه رأی و ارادـۀ مردـم و دموکراسـی احتـرام بگذارنـد. 
درحالـی کـه مـا معتقد بـه رأی و ارادـۀ مردـم، انتخابات و دموکراسـی 
هسـتیم و ایـن راه را یگانـه راه حـل امـروز و فردـای کشـور می دانیـم. 
طالبـان بـه حقـوق بشـر، حقـوق زنان و دمومراسـی اصـًا بـاور ندارند.
مسـألۀ دیگـر این کـه مـا مخالـف هرگونـه افـراط و تفریـط هسـتیم و 
بهتریـن شـیوه از نطـر مـا، )خیـر االمـور اوسـطها( اسـت. دـر حالی که 
افراط گرایـی طالبـان بـر همـه گان معلـوم اسـت. مـا نمی خواهیم کشـور 
ما مرکز تروریسـتان باشـد و کسـانی از دیگر کشـورها بیایند و در کشور 
مـا جهـاد کنند؛ بـاور ما این اسـت که هرکسـی می تواند در کشـور خود 
جهـاد کنـد. مـا نمی خواهیـم کشـور مـا جای کشـت مـواد مخدر باشـد

پاکستان و تالش برای واگرایی قومی
قهرمـان ملـی افغانسـتان دـر سـفرش به اروپـا به دسیسـه های پاکسـتان 
دـر گذشـته مبنی بر دـور نگه داشـتن اقـوام و جریان هـای مختلف برای 
رسـیدن به اهدافش اشـاره کرد و بیان داشـت: پاکسـتان زمانـی که جهاد 
را کمـک می کـرد، ایـن را مدنظـر داشـت تـا دـر آیندـه یـک حکومـت 

مزدـور و دست نشـاندۀ پاکسـتان روی کار آیـد. پاکسـتان از مجراهـای 
مختلـف تـاش کـرد تـا رهبـران و جریان هـا را از اتحـاد و یک دسـتی 
و جمـع شـدن دـر یـک محور سیاسـی در افغانسـتان بـاز دـارد. در این 
راسـتا ایـن کشـور از توطیه هـای زیادـی کار گرفت. مسـألۀ جنگ قومی 
و نژادـی، تفرقـۀ سیاسـی، کشـکمش های مذهبـی، شـمال و جنـوب اگر 
چه در گذشـتۀ تاریخی افغانسـتان سـابقه داشـته، اما این پاکسـتان است 
کـه حـاال دـارد ایـن مسـایل را دامن می زنـد و بـزرگ و گسـترده ترش 
می سـازد. متأسـفانه خودخواهی بعضی کسـان و پائین بودن سـطح درک 
سیاسـی مردم در کشـور و عوامل مختلف دیگر سـبب شـده اسـت تا از 
ایـن توطیه هـا جلوگیـری نشـود. دامـن زدن به مسـایل قومی، سـمتی و 
مذهبـی تکتیـک دشـمن اسـت. رهبـران قومی فکـر می کنند به قوم شـان 
خدمـت کردـه اند، در حالـی که مبـارزۀ قومی تنها به ماعمر و مشـرف 
کمـک می کنـد بـس. مـا نیـاز داریـم از ایـن پس به سـوی وحدـت ملی 
حرکـت کنیـم و دـر ایـن راسـتا مـا آغـوش خـود را بـه همه گـی بـاز 

گذاشـته ایم.
شـهید مسـعود دـر ادامه بیان داشـت: هر یـک از ما این تجربـه و درس 
را گرفتـه انـد کـه هیـچ قوم و جزبـی و هیـچ منطقه یی نمی توانـد یکه تاز 
و خودکفـا باشـد و بـه تنهایـی بتواند دـر برابر تجـاوز ایسـتاده گی کند. 
ضـرورت اتحـاد، اتفاق، یک دسـتی و وحدت را همه دـرک کرده اند. در 
جلسـه های مختلفی که داشـتیم، باالی این مسـأله تأکید و اشـاره کردیم 
و بـه ایـن توافـق رسـیدیم کـه دـر رابطـه بـه آیندـۀ کشـور همـه باید بر 
یک دیگـر اعتمـاد کنند، دـر مناطق حکومت هـای محلی ایجـاد نگردد و 

بایـد بـه رأی و نظر مردم احترام گذاشـته شـود.
مسعود و پیشبینِی که به واقعیت پیوست

شـهید احمدشـاه مسـعود پـس از پایـاُن سـفرش بـه اروپـا دـر نشسـت 
دیگـری که در شـهر دوشـنبۀ کشـور تاجیکسـتان بـا حضـور خبرنگاران 
بـه  بـود،  گردیدـه  برگـزار  منطقـه  و  افغانسـتان  رسـانه یی  فعـاالن  و 
پرسـش های خبرنـگاران و روزنامه نـگاران از سـفر هیـأت جبهۀ مقاومت 

ملـی مردـم افغانسـتان بـه اروپا پاسـخ داد.
شـهید احمدشـاه مسـعود در این نیسـت گفت: هدف دشـمنان ما در قدم 
اول افغانسـتان و قدـم دوم کشـورهای آسـیای مرکزی، عربـی و اروپایی 

اسـت کـه می خواهند افـکار خود را بـه آنجا صادـر کنند.
قهرمـان ملـی کشـور بـه جنـگ بـا طالبـان اشـاره کـرد و افـزود: جنـگ 
مـا بـا طالبـان یـک جنـگ داخلی نیسـت، ایـن جنـگ از نقطـه نظرهای 
مختلـف فراتـر و بزرگ تـر از افغانسـتان اسـت و کسـانی کـه دـر برابـر 
مـا قـرار دارندف تنهـا طالبـان افغانسـتانی نیسـتند، طالبان افغانسـتانی و 
مـا عمـر یـک بخـش از مخالفان هسـتند. دـر کنار مـا عمـر و طالبان، 
اسـامه بن الدـن بـا 5000 فـرد مسـلح خـود و سـربازان پاکسـتانی تحت 
نـام طـاب مدـارس دینـی کـه در حدـود چندیـن هـزار نفر دـر رفت و 

آمد هسـتند، نیـز قـرار دارند.
او دـر ادامـۀ ایـن بخـش از سـخنانش اضافه کرد: دشـمنان ما از اسـام 
برداشـت افراطی دارند و این برداشـِت طالبان، با افکار مردم افغانسـتان 

کـه 99 درصـد آنان مسـلمان هسـتند، کامًا در تضاد اسـت.
شـهید احمدشـاه مسـعود دـر بخـش دیگـری از سـخنان خـود هدـف 
نیروهـای افراطـی را فراتـر از افغانسـتان دانسـت و یادـآور شـد: هدـف 
دشـمنان مـا دـر قدـم اول افغانسـتان و قدـم دـوم کشـورهای آسـیای 
مرکـزی، عربـی و اروپایـی اسـت کـه می خواهند افـکار خـود را به آنجا 
صادـر کننـد و ایـن را گوشـه یی از مبارزۀ خـود در برابر غیر مسـلمان ها 
می داننـد و از تروریسـم بـه عنوان شـکلی از مبارزه و جهـاد می خواهند 

اسـتفاده کننـد و افغانسـتان بـرای آنـان قدم اول اسـت.
فرماندـه شـهید مسـعود دـر ادامـۀ اظهـار داشـت: ما دـر برابـر گروهی 
قـرار داریـم کـه بـه آزادـی و حقـوق زن و انتخابـات و به آزادـی عقیده 
و بیـان بـاور ندـارد. به انتخابـات و رأی مردـم، باور ندـارد و می خواهد 
افغانسـتان را بـه پایگاهـی جهـت اهداف نامشـروع خـود تبدیـل کنند و 

بـا همـه همسـایه های مـا و بـا همـه جهان خـود را دـر تضـاد می بیند.
قهرمـان ملـی افغانسـتان بـه بحـث حقـوق بشـر اشـاره کـرد و تصریـح 
کـرد: مـا بـه مسـألۀ حقـوق بشـر و حقـوق انسـان به عنـوان یـک اصل 
انکارناپذیـر نـگاه می کنیـم؛ چـه دـر قدـرت باشـیم و چـه نباشـیم. مـن 
ایـن را تأکیـد کردـه ام کـه بدـون انتخابـات و بدـون آمدـن دموکراسـی 
دـر افغانسـتان، نمی تـوان سرنوشـت و آیندۀ کشـور را به هیـچ صورتی، 

کرد. تعیـن 
او دـر بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: من از سـران کشـورهای 
اروپایـی خواهـش کردـم تا بـرای صلح در افغانسـتان تاش و کوشـش 
کننـد و گفتـم کـه صلـح دـر افغانسـتان امکان پذیـر نیسـت؛ مگـر این که 

عامـل اصلـی جنگ در افغانسـتان شناسـایی شـود.
شـهید احمدشـاه مسـعود در بخش دیگری از این سـخنرانی تاریخی اش 
همـه گان را بـه پرهیـز از دامـن زدـن به اختافـات قومی دعـوت کرد و 
یادـآور شـد: دامـن زدـن بـه اختافـات قومـی به نـام پشـتون، تاجیک، 
ازبـک، هـزاره و غیـره هیچ درد مردـم افغانسـتان را دوا نمی کنـد، دامن 
زدـن بـه این اختافات، آب انداختن به آسـیاب دشـمن اسـت. از طریق 

اختـاف مسـتقیم بـه بن الدـن و ارتش پاکسـتان کمک می شـود.
او راه نجـات مردـم افغانسـتان را رفتن به سـمت وحدت ملی دانسـت و 
افـزود: راه خدمـت بـه مردـم افغانسـتان این اسـت که به طـرف وحدت 
ملـی حرکـت کنیـم چـرا کـه فقط دـر سـایۀ وحدت ملـی بود کـه مردم 
افغانسـتان دـر طـول تاریخ توانسـتند از کشورشـان دـر برابـر متجاوزان 

حراسـت کنند.
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قهرمان ملی در جمعی از فرماندهان:
اگر حکومت را یک جانبه به دست گیریم، 

شیرازۀ حکومت داری از هم می پاشد

سفرش  افغانستان  ملی  قهرمان 
گفت؟ چه  اروپا  به 

ویژه

اشـاره: پیرامـون چگونه گـی سـقوط حکومت دكتر نجیـب اهلل روایت های زیـادی وجود دارد كـه گواهان و 
تاریخ نـگاران از منظرهـای مختلفـی ایـن موضـوع را كـه نقطـۀ عطفی در تاریخ معاصر افغانسـتان به شـمار 
مـی رود، بـه بررسـی گرفتـه اند، اما شـاید اصلی ترین و درسـت ترین روایت؛ گفته های شـهید احمدشـاه 
مسـعود، قهرمـان ملـی افغانسـتان و چهـرة اصلـی ایـن حادثـه باشـد، گرچـه سـخنرانی ها و گفت وگوهـای 
مکملی از شـهید مسـعود در این پیوند هنوز در دسـت رس نیسـت؛ اما او در یکی از نوارهای تصویری 
كـه در سـال های اخیـر پخـش شـده اسـت، گوشـه یی از ایـن حادثـه را بیـان می كنـد. روزنامـۀ مانـدگار 
بـه مناسـبِت شـانزده مین سـالروز شـهادت قهرمـان ملـی كشـور، ایـن نـوار را بـه متـن پیـاده كـرده كـه 

می خوانیـد.

روح اهلل بهزاد
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محمد حسین سعید
ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زیستم 

هیچ نه معلوم شد، آه که من چیستم 
موج ز خود رفته یی تُند خرامید و گفت 

هستم اگر مي روم، گر نروم نیستم 
اقبــال

ــی -  ــاب لنین ــروزی انق ــس از پی ــی پ اندک
ــول و  ــایه های ه ــه س ــود ک ــور ب ــتالینِی ث اس
ــورش  ــت. ش ــرا گرف ــا را ف ــت همه ج وحش
ملــی بــه شــکل انفجــارِ سراســری، کشــور را 

دــر خــود فــرو بــرد. 
ــال  ــک س ــا ی ــام ب ــه قی ــیر اگرچ ــر پنجش د
ــرف  ــر ظ ــا د ــوع پیوســت، ام ــه وق ــر ب تأخی
ــر سراســر  ــی را د ــت دولت ــد روز، حاکمی چن
ــوالی(  ــک ولس ــاری و ی ــو عاقه د ــره )د د
ــد را،  ــا دربن ــالنگ ت ــود و از س ــاروب نم ج
بــه یــک خــط جبهــه دــر مقابــل دولــت مبدل 

ــرد. ک
رهبــری و مهــار امــواِج ایــن ســیِل خودجوش 
ــاله به دســت  ــی ٢٦س ــم را جوان و درهم وبره
داشــت کــه از همــان آوان، حقیقــِت وجودش 
بــا افســانه آمیخــت؛ جوانــی کــه چهــرۀ ســپیِد 
الغــر و چشــماِن نافــذ و ســیاه داشــت؛ بلنــد 
ــت و  ــر پُش ــای پُ ــود و موه ــک مي نم و باری
ــه  ــش را ب ــات پکول ــتر اوق ــارش بیش موج د

ــي زد.  ــو م یک س
ــا  ــالنگ ت ــق، از س ــای عمی ــا و دره ه او قله ه
شــتُل دــر غــرب و از دربنــد تــا کوه بنــد دــر 
ــود و  ــاد مي پیم ــرعِت ب ــره را به س ــرِق د ش
دــر موقــع نیــاز دــر همه جــا حضــور داشــت 
ــزه  ــت و معج ــم کرام ــِر مرد ــر نظ ــن د و ای

مي نمــود.
ــرد  ــر مي ک ــمن را غافلگی ــه دش ــه همیش او ک
ــش،  ــِگ مخصوص ــم« تفن ــای »تق-دی و صد
دوســت را بــه پایدــاری و دشــمن را بــه 
فــرار وا مي داشــت؛ ناگهــان دــر دــامِ دشــمن 

می شــود. مجــروح  و  می افتــد 
چنان کــه  را  او  شــدِن  زخمــی  داســتان 
ــل  ــرد، نق ــف ک ــان تعری ــور خ ــان غف قوماند

مي کنـــم:
ــل پشــتۀ ســرخ جبل الســراج جنــگ  دــر مقاب
جریــان دــارد. دشــمن از قســمتی از مواضعش 
عقــب راندــه شــده. گروهک هــای دیگــِر 
ــد. آمرصاحــب  ــه مي مانن ــن پشــت تپ مجاهدی
بــه همراهــی قوماندــان غفــور خــان بــه 
ارزیابــی  هدــف،  مي پردــازد.  تعقیــب 
موضع هایــی اســت کــه دشــمن دــر نزدیکــی 
مواضــع مجاهدیــن اتخــاذ کردــه و بایــد 
عقــب زدــه شــود. بــر روی تیغــۀ کوهــی بــه 
پیــش مي رونــد کــه ماننــد یــک بــازوی 
نیرومنــد از ســالنگ جدــا شــده و بــاالی 

ــه  ــت و از س ــم اس ــراج حاک ــازار جبل الس ب
ــل  ــروان( قاب ــالنگ، کوهســتان و پ ــرف )س ط

ــت. ــت اس رؤی
ــی  ــاه و توقف های ــای کوت ــا َدِوش ه ــا ب آن ه
کــه بــا ثانیه هــا قابــل محاســبه هســتند، 
ــورد نظــر می رســانند؛  ــه موضــع م خــود را ب
ــرد و  ــت مي گی ــه دس ــن ب ــب دوربی آمرصاح
غفــور خــان نشــان مي گیــرد، امــا فقــط یــک 

کاه آهنــی مي بینــد.
ــد و  ــور خــان مي ده ــه غف ــن را ب ــد دوربی بع

ــرد. ــان مي گی ــش نش خود
ــری  ــه شــانۀ خــود می فشــارد، َج ــگ را ب تفن
ــه  ــه ب ــف ماش ــه هد ــَوک ب ــَوک، ج ــه ج ب
آهســته گی بــا انگشــت ســبابه بــه عقــب 
ــی  ــگ انگلیس ــلیک تفن ــای ش ــي رود، صد م
مشــهور بــه »ِشــلدز« بلنــد مي شــود، امــا 
ــا  ــان خط ــور خ ــد و غف ــا مي کن ــی خط مرم

رفتــِن مرمــی را تذکــر مي دهــد. 
ــار  ــرد. این ب ــان مي گی ــم نش ــب بازه آمرصاح
بــه فاصلــۀ کمتــر از زمــاِن قبــل مرمــی صدــا 
مي کنــد و بــه هدــف مي خــورد، هم زمــان 
بــا آن دشــمنان کــه گویــی دــر اطــراف 
موضع شــان بــه کمیــن نشســته بودنــد، آن هــا 

ــد. ــی می گیرن ــار مرم ــر رگب را زی
موضعــی کــه بــه شــکل باره هــای شــکارچیان 
ــه« ســاخته شــده، آســیب پذیر  ــا »ســنگ قال ب
متمرکــز  انداخت هــای  اثــر  بــر  اســت. 
دشــمن، قســمتی از دیــوارش فــرو مي ریــزد.
ماندــن دــر موضــع، بیشــتر از پیــش خطرنــاک 

می شــود.
آمرصاحــب مرمــی را بیــن خودــش و غفــور 

ــد.  ــیم می کن ــاویانه تقس ــان مس خ
این جــا موقــع اســتفاده از یــک تاکتیــک 
همیشــه گی و موثــر جنگ هــای پیادــه اســت:

»آتش و حرکت!«
اول غفور خان آتش مي کند.

ــود  ــر می د ــود بیســت مت ــا حد آمرصاحــب ت
ــع  ــک موض ــنِگ کوچ ــک س ــت ی ــر پش و د

مي کنــد. آتــش  و  مي گیــرد 
غفــور خــان مي دــود، پیشــتر از آمــر صاحــب 

ــرد. ــع مي گی موض
اکنــون بــار دیگــر نوبــت دویدــن آمرصاحــب 
اســت. ایــن بــار حدــود پنجــاه متــر می دــود و 

ــرد. ــع مي گی موض
غفــور خــان مي بینــد کــه مرمی هــای دشــمن 
دــر مقابــل و اطــراِف آمرصاحــب بســیار 
نزدیــک اصابــت مي کننــد و بــه عبــارت 

می پیچاننــد. را  او  دیگــر، 
غفور خان چنین حکایت کرد:

ــگاه  ــوری ن ــت و ط ــن برگش ــوی م ــه س »ب

ــت.« ــده اس ــی ش ــم زخم ــه فهمید ــرد ک ک
»بعــد آمرصاحــب خــود را دــر کنــار موضــع 
ــا  ــت، ب ــا گذاش ــن ج ــه م ــرد و ب ــک ک کوچ
دــوِش دیگــر خــود را بــه کنــارش رســاندم.«

»آتش دشمن بر موضِع ما دوام داشت.«
»بعد دو نفری فیر کردیم.«

ــون  ــه اکن ــم ک ــس کردی ــاعت ح ــد نیم س »بع
ــم.« ــت کنی ــم حرک مي توانی

»تفنــگ آمرصاحــب را بــه گردنــم آویختــم و 
تفنــگ خودــم را بــه حالــت آمادــه بــه دســت 

گرفتــم.«
»اراضــی موج دــار بــود و توانســتیم تــا بــاالی 

گردنــه خــود را برســانیم.«
»امــا آمرصاحــب بــر اثــر خون ریــزی زیــاد از 

حرکــت بــاز مانــد.«
»او را به پشت گرفته راه پیمودیم.«

ــده  ــام ش ــرژی ام تم ــم ان ــس کرد ــی ح »وقت
ــم.« ــیده بودی ــن رس ــای ام ــه ج ــه ب ــت ک اس
ــاد گاه گاه  ــزی زی ــر خون ری »آمرصاحــب از اث
از خــود مي رفــت، وقتــی تقاضــا کردــم 
اجــازه ندــاد زخــِم او را ببینــم، تــا کــه داکتــر 

ــم.« آوردی
»زخــم دــر ســاحۀ ران، عمیــق بــود و از 
ســوختن اطــراِف زخــم معلــوم بــود کــه 

مرمــی، رســام بودــه اســت.«
»تشــنه گی امــان از مــا بریدــه بــود، حــال مــن 

هــم بهتــر از او نبــود.«
»مردــم جمــع شــدند؛ از خســته گی تــواِن 
ــا  ــتم، ت ــواالت را نداش ــه س ــن ب ــواب داد ج
بــه  را  او  و  آمــد  تاج الدیــن  کاکا  این کــه 

ــم.« ــال دادی ــه انتق ــِب جبه عق
امــا علی رغــم پنهــان کاری یارانــش، خبــر 
بــه  صاعقه یــی  همچــون  او  مجروحیــِت 
می شــود.  منتشــر  جنــگ  خــط  سرتاســر 
مردــان دــر نبودــش هماننــد دــودِ تفنگ هــای 
ــوند.  ــه می ش ــان پراکند ــی و »دهن پُر«ش قدیم
ادــارات دولــت کمونیســتی بــار دیگــر مســتقر 
ــود،  ــان مي ش ــی اع ــو عموم ــوند، عف مي ش
جمــع آوری  قریــه  بــه  قریــه  تفنگ هــا 

مي گردنــد.
ــت  ــد از شکس ــت ناپذیر، بع ــن روح شکس ای
ســال 1٣54یــک بــار دیگــر خــود را زخمــی 
بــه  تنهــا و بی پنــاه احســاس مي کنــد؛  و 
ــآوری آن  ــته هایش، یاد ــت نوش ــی دس گواه
ــش  ــر اندام ــو ب ــز م ــد نی ــال ها بع ــره، س خاط
راســت مي کردــه اســت. امــا او مــوج پُرتپــش 
و ناآرامــی بــود کــه تنهــا دــر ســاحل مــرگ از 
تکاپــو بــاز مانــد و شــاید بــه ایــن دلیــل، ایــن 

شــعِر موالنــا اقبــال را دوســت داشــت: 
»هستم اگر مي روم، گر نروم نیستم!« 
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مــن یکــی از پیــروان شــهید مســعود هســتم و او 
ــرا دــر زمــان  ــا می شناســم؛ زی ــا تمامــی معن را ب
جهــاد بــا او بودــم و او را خــوب می شناســیم و 
هدــف و برنامــه او را می دانیــم، همیشــه تــاش 

ــه دهــم. ــه راه او را ادام ــم ک می کن
امــروز متاســفانه مجاهدیــن را به نــام جنگ ســاالر 
یــاد می کننــد. دــر حالی کــه جنگ ســاالر کســانی 
هســتند کــه دــر صدد به دســت آوردــن چوکی و 
قدــرت هســتند و کســانی کــه دــر صدــد گرفتــن 
ــاد  ــم جه ــک روز ه ــا ی ــتند و حت ــوت هس رش

. دند نکر
ــه  ــه شــود ک ــان گفت ــو و جوان ــه نســل ن ــد ب بای
ــن  ــی ای ــرای آزاد ــه ب ــانی ک ــن و کس مجاهدی

وطــن مبــارزه کردنــد، جنگ ســاالر نیســتند، جنگ ســاالر کســانی هســتند کــه هــر روز 
ــن هســتند. ــروژه و ف ــن رشــوت، پ ــی و گرفت مصــروف دزد

مــن دــر زمــان جهاد دــر یو.ان.اچ.ســی.آر در کمــپ مهاجرین دــر پاکســتان کار می کردم 
و بیشــتر کارهایــم مســاعد ســاختن زمینــه تحصیــل بــرای کودــکان و جوانــان و دختران 

مهاجــر بــود.
بیشــترکارهای مــا تــاش بــرای تحصیــل جوانــان و خصوصــًا دختــران بــود؛ زیــرا مــا 
می خواســتیم بــه دنیــا بگوییــم کــه جهــاد فقــط برداشــتن تفنــگ و جنگیدــن نیســت، بل 
مبــارزه بــرای فراهــم ســاختن زمینــۀ تحصیــل بــرای کودــکان، جوانــان و زنــان اســت.

ــت  ــد، صحب ــل نمی دادن ــازه تحصی ــان اج ــران ش ــرای دخت ــه ب ــی ک ــا قوماندانان ــا ب م
ــا  ــد ت ــازه دهن ــان اج ــران ش ــه دخت ــد ب ــه بای ــم ک ــت می دادی ــان را قناع ــه و آن کرد

ــود. ــه ب ــم و تربی ــر بخــش تعلی ــا د ــد و بیشــتر کار م ــل کنن تحصی
ــن را  ــران مجاهدی ــان و دخت ــا زن ــد و م ــاد بودن ــروف جه ــا مص ــان مرده ــر آن زم د
ــر  ــد د ــا بتوانن ــم ت ــه و کســب می کردی ــری حرف ــل و فراگی ــۀ تحصی ــه ادام تشــویق ب
دیــار مهاجــرت کمــک خــرچ خانواده هــای خــود باشــند. امــروز کــه اکثریــت فرزندــان 
مجاهدیــن بــه مقام هــای بلنــد دســت پیدــا کردــه انــد، بــه دســت آوردــن تمــام ایــن 

ــود.  ــار مهاجــرت ب ــان جهــاد دــر دی ــا دــر زم مقام هــا نتیجــه تاش هــای م
احمدشــاه مســعود فرزنــد صادــق ایــن وطــن بــود کــه هدفــش خدمــت بــه افغانســتان 
ــرای  ــح می اندیشــید و ب ــه صل ــوم اش، مســعود همیشــه ب ــا ق ــه فقــط خــود و ی ــود ن ب

ــح تاش هــای بســیار کــرد. ــه صل رســیدن ب
ــاش  ــران ت ــم دخت ــرای تعلی ــه ب ــود ک ــن ب ــعود ای ــهید مس ــای ش ــی از ویژه گی ه یک
می کــرد و بــه تحصیــل دختــران باورمنــد بــود و خواســت او آمــوزش دختــران بــود.
شــهید مســعود، متعصــب و قوم گــرا نبــود؛ چنانی کــه امــروز بعضــی از افــراد هــر روز 
ــی افغانســتان یــک  ــان مل ــا برعکــس، قهرم ــد؛ ام ــوم را دامــن می زنن ــان و ق بحــث زب
فرزنــد صادــق ایــن وطــن بــود کــه هدفــش آوردــن صلــح و امنیــت دــر افغانســتان بود. 
دــر کنــار مســعود، هــزاره، اوزبیــک و پشــتون بودنــد و بــا او یکجا بــرای افغانســتان کار 
می کردنــد؛ زیــرا نــزد مســعود هــزاره و اوزیبــک و پشــتون مطــرح نبــود، مســاله مهــم 

بــرای او افغانســتان و صلــح امنیــت کشــور بــود.
متاســفانه امــروز از نــام شــهید مســعود ســوء اســتفاده های زیادــی می شــود و بســیاری 
از قوماندانــان به نــام او تجــارت کردــه و می خواهنــد او را بدنــام ســازند و بــا اســتفاده 

از عکــس و نــام او بــرای خــود ثروت اندــوزی کننــد.

شــهید احمدشــاه مســعود را مــن از دــوران حکومت 
مجاهدیــن و دــوران مقاومــت می شناســم، او را 
ــرای  ــا ب ــم و باره ــات کرد ــک ماق ــا از نزدی باره
اجــرای برنامه هــا بــرای زنــان از او کمــک و یــاری 
ــت کمــک  ــگ، هدای ــون درن ــم بد خواســتم و او ه

دادــه و همــواره همــکاری کردــه بــود.
ــانی  ــو از نش ــا بان ــه تنه ــس فرانس ــر کنفران ــن د م
دولــت اســامی افغانســتان و جبهــۀ مقاومــت ملــی 
ــی کشــور  ــان مل ــا قهرم ــم افغانســتان همــراه ب مرد
شــرکت کردــم و دــر آن برنامــه مســعود شــهید را 

همراهــی می کردــم.
مــن بــا شــناخت نزدیکــی کــه از آمرصاحــب 
داشــتم، برداشــت مــن ایــن اســت کــه او تفکــری 
مبتنــی بــر روی کردهــای ملــی داشــت، بــه همیــن دلیــل دــر زمــان جهــاد صاحــب تفکر 

ــود. ــه ب ــز صاحــب برنام ــان مقاومــت نی ــر زم ــود و د و اندیشــه ب
ــک  ــود، ی ــه ب ــأت کرد ــامی نش ــای اس ــه از باوره ــر او ک ــی دیگ ــن ویژه گ مهم تری
ــد،  ــود نمان ــا نکــرد، محد ــن اکتف ــی بود ــه نهضت ــا ب ــا تنه ــود؛ ام ــی ب شــخصیت نهضت
زمانی کــه از واقعیت هــای جامعــه افغانســتان آگاهــی پیدــا کــرد، یــک شــخصیت ملــی 
ــن  ــت و ای ــش رف ــرد و پی ــم ک ــود را تنظی ــای خ ــی، برنامه ه ــرد مل ــا روی ک ــد و ب ش
مســاله ســبب شــده بــه بارقــۀ امیــد مردــم افغانســتان مبدــل شــود.عقیده اش ایــن بــود 
کــه حکومت هــا بایــد برخاســته از ارادــۀ مردــم باشــند، حــال هرکســی می گویــد کــه 
انتخابــات فکــر مــن بــود، دــر حالی کــه ایــن شــهید مســعود بــود کــه بــرای اولین بــار 
ایــن دیدــگاه را مطــرح کــرد و بــر ملــی بودــن و مردمــی بودــن حکومت هــا باورمنــد 

بــود.
ــود و  ــات ب ــی و اطاع ــاس آگاه ــش براس ــات و عملکرد ــعود اقدام ــب مس آمرصاح
ــری  ــتباهات بیشــتر جلوگی ــا از اش ــد ت ــات کار را انجــام ده ــا اطاع ــرد ب ــعی می ک س
شــود بــه همیــن دلیــل تنهــا رهبــری بــود کــه کمتریــن اشــتباهات را مرتکــب می شــد 
ــت. ــش نمی رف ــه پی ــون برنام ــچ گاه بد ــن مســاله بود.هی ــم همی ــش ه ــاوت بودن و متف
او از گرایش هــای قومــی و مذهبــی پرهیــز می کــرد و تبعیــض و تعصــب دــر عملکردش 

راه نداشــت و ایــن گونــه عملکردــش از او شــخصیت متفاوت بــار آورده بود.
ــرای  ــی ب ــل قربان ــود؛ ب ــتان نب ــم افغانس ــرای مرد ــی ب ــا قربان ــب تنه ــی آمرصاح قربان
بشــریت و انســانیت بــود و قربانــی مبــارزه ضــد تروریســم، قربانــی مســعود را قربانــی 

ــد. ــر کردن ضــد بشــریت تعیب

دل افروز زیرک، یکی از فعاالن دوران جهاد و مقاومت و فعال جامعه مدنی:

مسعود متعصب و قوم گرا نبود

قدریه یزدان پرست، از فعاالن دوران جهاد و مقاومت و کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر

قهرمان ملی رهبری با کمترین اشتباهات

ترتیب كننده: ناجیه نوری
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خاطرۀ نخست
ما در كودتا سهم نمی گیریم!

از این جــا، از زندــان دردانگیــز قــرن، از شــهر دقیانــوس، 
ــخ، از  ــاق تاری ــر ت ــده د ــته ش ــیان گذاش ــه نس ــار ب از دی
افغانســتان، از ســرزمیِن آتــش و خشــم و خــون، از حیطــۀ 
ــرف  ــی ح ــرود و آزاد ــود و س ــاِی د ــگ و از جغرافی جن
ــه اش از جــور  ــخ و جغرافی ــم. از ســرزمینی کــه تاری می زن
ستم پیشــه گاِن خودــی و نکبــِت قدــومِ جهان خــواراِن ســیاه 
ــت.  ــن اس ــون رنگی ــه خ ــه ب ــت ک ــرخ، دیرگاهی س و س

بــه یــاد دــارم آن روزهایــی را کــه قشــون ســرخ شــوروی 
وقــت، جنــگ را بــه مجاهدیــن باختنــد و راه کشــورِ 
خویــش دــر پیــش گرفتنــد. کســانی می گفتنــد بــا خــروج 
ارتــش ســرخ، جنــگ دــر افغانســتان پایــان می یابــد. 
ــر  ــر براب ــت د ــِت وق ــت و حکوم ــان نیاف ــگ پای ــا جن ام

ــه مقاومــت ادامــه  دــاد. مجاهدیــن ب
ــران  ــی از س ــه عده ی ــرۀ آن زمانی ک ــرم خاط ــاد نمی ب از ی
ــر  ــود، به خاط ــاور ب ــر پش ــان د ــه مقرش ــرت ک ــیفتۀ قد ش
ــه کلیــد دــروازۀ ارگ بی تابــی  دســت یافتــِن زودهنــگام ب
می کردنــد، بــه دســتور ســازمان اســتخبارات نظامــی 
ــاِت ناراضــی دــر حکومــت  ــی از حلق ــا عده ی پاکســتان، ب
ــا وجــود  ــی، ب ــه ســرکرده گی شــهنواز تن ــر نجیــب ب داکت
ــواج  ــه ازد ــت ب ــک، دس ــی و ایدیولوژی ــای سیاس تضاد ه
ــه  ــا علی ــرح کودت ــق روی ط ــد از تواف ــد. بع ــی زدن سیاس
پاکســتان،  و کســب حمایــِت ســردمداران  حکومــت 
ــود  ــال نم ــه پنجشــیر ارس ــی را ب ــعودی هیأت عربســتان س
تــا بــا داکتــر عبدالرحمــن رییــس کمیتــۀ سیاســی شــورای 
نظــار جمعیــت اســامی افغانســتان پیرامــون موضــوع وارد 

ــوند. ــره ش مذاک
یــک  روز قبــل از آمدــن هیــأت، داکتــر عبدالرحمــن 
ــا آمرصاحــب مســعود دــر میــان می گــذارد.  موضــوع را ب
ــعودی  ــور س ــتان و کش ــۀ پاکس ــر تبع ــو نف ــد، د روز بع
ــگاه  ــازارک پنجشــیر کــه اقامت ــه دــرۀ پارندــۀ شــهرک ب ب
خــاِص داکتــر عبدالرحمــن بــود، می رســند. هیــأت بــه 
نماینده گــی از کشــورهای خویــش و دــر عیــن حــال 
ــن  ــری گلبدی ــه رهب ــت از حــزب اســامی ب ــه نیاب ب
حکمتیــار صحبــت را آغــاز کــرد. صحبت هــا 
از  خــارج  قوت های شــان  آماده گــی  پیرامــون 

خطــوط کمربنــد کابــل و آماده گــی بــاالی 
حملــه بــه کابــل از اســتقامت های لوگــر، 
ــان وردــک، پغمــان، ســروبی، لغمــان و  مید
کاپیســا بــود و همچنــان حــوِل قوت هــای 

رزمــی قطعــات حامــی دــر داخــل کابــل 
ــد  ــی ـ هرچن ــژۀ هوای ــای وی و قوت ه

ــت. ــورت گرف ــات ـ ص ــون جزیی بد
تقاضــای هیــأت ایــن بــود کــه 
اســامی  جمعیــت  حــزب 
کودتــا  از  نیــز  افغانســتان 
قرارگاه هــای  حمایــت، 
گارنیزیون هــای  و  نظامــی 

ــب را  ــت نجی ــه دول ــار ب وفاد
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــمال م ــت ش ــر والی د

ــل  ــه کاب ــمال ب ــات ش ــی والی ــه، راه مواصات داد
ــروزی،  ــد از پی ــه بع ــد. البت ــدود نماین ــالنگ ها( را مس )س
ــن  ــران مجاهدی ــا س ــامی ب ــت اس ــاختار دول ــون س پیرام
بــه توافــق خواهنــد رســید. بالنوبــه داکتــر عبدالرحمــن بــه 
پاســخ هیــأت پاکســتانی و عربســتان ســعودی گفتنــد: اگــر 
منظــور حــزب جمعیــت اســامی تنهــا و تنهــا ســرنگونی 
ــیج  ــا بس ــود ب ــی ب ــط کاف ــود، فق ــب می ب ــت نجی دول
ــعار  ــن ش ــِت ای ــل تح ــِم کاب ــت مرد ــن و حمای مجاهدی
ــل را  ــت کاب ــا« حکوم ــش از شــما و تخــت از م ــه »مال ک
ــه کدــام  قیمــت؟!  ــا ب ســال ها قبــل ســرنگون می کــرد. ام
ــت، جمــع  ــن دول ــوم، مأموری کشــتار هــزاران مردــم مظل
ــران  ــان و دخت ــن، زن ــربازان وط ــران و س ــی از افس زیاد
ــه  ــوش ک ــان پتلون پ ــار و جوان ــان نیکتایی د ــد،  مرد کارمن
ــِف  ــًا مخال ــعود جد ــب مس ــت و آمرصاح ــری جمعی رهب

ــد؟  ــل ان ــن عم ای
اگــر منظــور ســرنگونی »حکومــت کمونیســتی« و اســتقرار 
»نظــام اســامی« بــه اراده و خواســِت امــروز و فردا باشــد، 
ــون  ــی پیرام ــای جهاد ــا و گروه ه ــران تنظیم ه ــوز س هن
ــوع و چگونه گــِی ســاختار  بدیــل حکومــت کمونیســتی، ن
دولــت اساســی آیندــه، دــر میاِن خــود بــه توافِق سراســری 
ــل از  ــارد. قب ــود د ــی وج ــاِت جد ــیده اند و اختاف نرس
ــع  ــه نف ــت ب ــرنگونی دول ــی، س ــای جهاد ــق گروه ه تواف

هیــچ کــس نیســت. »مــا دــر کودتــا ســهم نمی گیریــم!«
هیــأت دــر اخیــر صحبــت تقاضــا نمودنــد کــه »اگــر دــر 
ــد«.  ــم نکنی ــت ه ــًا مخالف ــد، لطف ــاب ســهم نمی گیری انق
ــود:  ــه ب ــک جمل ــط ی ــخش فق ــن پاس ــر عبدالرحم داکت

ــود. ــروز می ش ــه پی ــت و ن ــاب اس ــه انق ــان ن عمل ت
ــای  ــد کودت ــاه بع ــم م ــد، یک ونی ــی ش ــه پیش بین طوری ک
نظامــی علیــه حکومــت نجیــب به وقــوع پیوســت. کودتــا 
ــی و  ــهنواز تن ــرال ش ــد؛ جن ــاکام ش ــاز ن ــۀ آغ ــر مرحل د
ــر  ــۀ هلیکوپت ــی ذریع ــۀ کودتای ــی از افســران بلندرتب جمع
بــه پاکســتان متــواری شــدند و جمعــی دیگــر، دســتگیر و 

ــد.  ــم تســلیم گردیدن ــی ه تعداد
 دــر ســال های  1٣٦9 و 1٣70 درحالی کــه عده یــی از 
ــد،  ــده بودن ــته ش ــگ خس ــاومِ جن ــی از تد ــران جهاد رهب
اعــان مصالحــۀ ملــی بــا مخالفیــن مســلح توســط 

دولــت، پلورالیســم سیاســی، 
و  درون حزبــی  اختافــاِت 
ــران  ــان س ــته گی می چنددس
ــت  ــه دول ــن ک ــزب وط ح
نجیــب را چــون موریانــه 
از دــرون و بیــرون فرســوده 
ســاخته بــود، یــک بــارِ دیگر 
همــان رهبــران قبلــِی کودتــا را کــه اکثرشــان دــر پاکســتان 
ــاخه های  ــد و ش ــر می بردن ــه س ــت ISI ب ــِل حمای ــر ظ د
فعالیت هــای تخریبــی علیــه دولــت  بــه  نظامی شــان 
ــور  ــع و ج ــتان جم ــتور پاکس ــه دس ــد، ب ــه می دادن ادام
ــد.  ــل برآمدن ــم کاب ــارِک ســقوط رژی کــرد و همــه دــر تد
ــت  ــورت می گرف ــی ص ــر حال ــا د ــپ و تاش ه ــن ت ای
ــایر  ــتراتژیِک س ــاط اس ــمالی و نق ــات ش ــر والی ــه اکث ک
والیــات دــر اثــر مســاعی و هماهنگــی مشــترِک قوماندانان 
تحــت  پاکســتان  بــه  غیروابســته  داخلــِی 
رهبــری احمدشــاه مســعود فرماندــه 
عمومــی جهــاد و مقاومــت، 
بــه شــورای نظــار 
پیوســته 

دنــد  بو
مکانیســم  روی  و 

برنامــۀ  و  رژیــم  ســقوط 
مشــترِک بعدــی کار را آغــاز نمودــه 

ــد. بودن
از آن جایــی کــه انکشــافاِت ســریع حوادــث و رویدادهــای 
ــر  ــی پاکســتان د ــکار و علن ــۀ آش ــِم ناشــی از مداخل پی ه
امــور داخلــی افغانســتان، حمایــت از یــک تنظیــم خــاص 
ــان جهــاد  ــل را گواهــی می دــاد، قوماندان دــر تصــرف کاب
ــه  ــت ک ــعود را واداش ــه مس ــر رأس آن فرماند ــی د داخل
ــرف  ــرای تص ــی را ب ــای نظام ــریع تر عملیات ه ــه س هرچ
ــز  ــه و مراک ــاز کرد ــی آغ ــز سوق الجیش ــته ها و مراک پوس

والیــات را دــر محاصــره قــرار دهنــد. 
قابــل ذکــر اســت کــه دــر فرجامیــن روزهــای اضمحــال 
حکومــت نجیــب، گرچــه تاش هــا و زدوبندهــای پنهانــی 
ــب  ــت نجی ــر حکوم ــرا د ــران قوم گ ــی از س ــان عده ی می
صــورت گرفــت تــا قدــرت را دــر تفاهــم بــا اســتخبارات 
نظامــی پاکســتان بــه ســران احــزاب و تنظیم هــای وابســته 
ــن  ــو ای ــز جل ــار نی ــا این ب ــد، ام ــه پاکســتان تســلیم نماین ب
توطیــه به ســرعت توســط احمدشــاه مســعود و قوماندانــان 
جهــاد داخلــی گرفتــه شــد. دــر تفاهــم بــا رهبــران جهادی 
مســتقر دــر پاکســتان و ایــران در 8 ثــور 1٣71 خورشــیدی، 
مجاهدیــن وارد کابــل شــدند و حضــرت صبغــت اهلل 
ــام  ــت، زم ــت مؤق ــس دول ــن ریی ــث اولی ــی به حی مجدد
امــور را دــر کابــل به دســت گرفــت. امــا حکمتیــار رهبــر 
ــۀ  ــای توافق نام ــر پ ــا د ــود امض ــا وج ــامی ب ــزب اس ح
ــان  ــر هم ــن، د ــت مجاهدی ــر حکوم پشــاور و اشــتراک د
ــه  ــتان ب ــی از پاکس ــت اهلل مجدد ــِن ورود صبغ روز آغازی
کابــل، طیــارۀ حامــِل اورا بــا فیــر راکــت بدرقــه و جنــگ 
ــر  ــن د ــا ســنگر گرفت ــاز و ب ــت اســامی آغ ــا حکوم را ب
ــهرونداِن  ــر ش ــوش را ب ــواِب خ ــر خ ــیاب و لوگ چهارآس
ــی  ــب آن، جنگ هــای خونین ــه تعقی ــخ نمــود و ب ــل تل کاب
ــامی و  ــت اس ــری حکوم ــت رهب ــن تح ــان مجاهدی می
ــاع از  ــه دف ــار، یکــی ب ــاران حــزب اســامی حکمتی هواد

ــرِف  ــرای تص ــری ب ــنده گانش و دیگ ــل و باش ــهر کاب ش
ــه شــد. ــل، ســر گرفت ــۀ قدــرت دــر کاب یک جانب

خاطرۀ دوم 
تحلیل عمیِق مسعود از جنگ افغانستان 

ــا  ــم ت ــاع رفت ــه وزارت دف ــمی ب ــام کاری رس ــرای انج ب
وزیــر دفــاع وقــت را ماقــات کنــم. نجیــب فهیــم رییــس 
دفتــر مقــام وزارت )فعــًا اســتاد در دانشــگاه کابــل( زمینۀ 
ــری از همشــهریان  ــع کثی ــود. جم ــاعد نم ــات را مس ماق
اســتادان  و جهادــی،  سیاســی  کابــل، شــخصیت   های 
ــم از  ــی ه ــف و تعداد ــوامِ مختل ــه گان اق دانشــگاه، نمایند
اعضــای ســابِق حــزب خلــق و پرچــم دــر مجلــس حضور 
ــار و  ــدای انفج ــۀ آن صـ ــهر و حوم ــز ش ــتند. از مرک داش
ــوام  ــه گان اق ــد. نمایند ــنیده می ش ــم ش ــت پی ه ــر راک فی
از  را  حمایت شــان  نوبــت  بــه  مجلــس  حاضریــن  و 
ــش  ــاع خواه ــر دف ــراز و از وزی ــن اب ــت مجاهدی حکوم
می کردنــد کــه اجــازه دهنــد بــه دفــاع از حکومــت 
مجاهدیــن و شــهر کابــل مردــم را بســـیج و چهارآســیاب 
ــان  ــد. همچن ــه نماین ــار تخلی ــراد حکمتی ــود اف را از وج
ــن و  ــام محصلی ــتادان، پی ــی از اس ــه نماینده گ ــر ب ــک نف ی
جوانــاِن دانشــگاهی را مبنــی بــر اخــذ ســاح و دفــاع از 
شــهر کابــل قرائــت نمــود. یکــی از جنــراالِن عضــو حــزب 
ــور  ــان به ط ــم و جوان ــه مرد ــود ک ــن پیشــنهاد نم وط
ــای  ــث نیروه ــه به حی ــد ک ــب حاضرن داوطل
دفاعــی، از انقــاب و از حکومــت 
اســامی حمایــت نماینــد.  
از  هرکدــام 
آن هــا 

ــه  ب
بــۀ  نو

بــا  خویــش 
و  وطن دوســتی  ــِس احســاس  ح

ــل  ــاه کاب ــهریان بی گن ــه ش ــی ب کــه دــر همدرد
ــود را  ــیرین خ ــای ش ــور جان ه ــای ک ــر راکت ه ــر فی اث
از دســت می دادنــد، بــا آمرصاحــب مســعود وزیــر دفــاع  

دادنــد.  همــکاری  وعدــۀ  قاطعانــه 
ــته گی و  ــِت خس ــه از نهای ــعود درحالی ک ــب مس آمرصاح
بی خوابــی پی هــم فــاژه می کشــید، بــا حوصله مندــِی 
یــک رهبــر و بــا ابــراز تشــکِر فــراوان از حاضریــن گفتنــد: 
ــان را شــنیدم. پاســخ  ــای یکایک ت ــن، حرف ه ــران م »براد
مــن بــه همــۀ شــما ایــن اســت کــه جنــگ مــا اصــًا بــا 
حکمتیــار نیســت. اعضــای حــزب اســامی همــه برادــراِن 
ــه  ــه ب ــار را ک ــد حکمتی ــاف بده ــا انص ــتند. خد ــا هس م
ــران  ــم و براد ــن، مرد ــر وط ــر براب ــه گان د ــتور بیگان دس
ــگ  ــان جن ــامی اع ــت اس ــه دول ــود و علی ــِد خ مجاه
کردــه اســت. اگــر دشــمنی حکمتیــار تنهــا بــا مــن باشــد 
و بــا آمدــن او جنــگ ختــم گردــد، مــن حاضــرم چوکــی 
ــاِت  ــه تحصی ــروم ب ــپارم و ب ــه او بس ــاع را ب وزارت دف
خــود ادامــه دهــم. امــا این طــور نیســت. دــر عقــب ایــن 
ــعودی،  ــتان س ــتان، عربس ــتقیم پاکس ــت مس ــگ، دس جن
ــک  ــی از ممال ــکا و تعداد ــۀ امری ــاالت متحد ــارات، ای ام
ــتخباراتی  ــازمان اس ــان س ــت مؤسس ــا دس ــی و حت غرب

ــل اســت. اســراییل دخی
ــگ  ــه جن ــاورم ک ــن ب ــه ای ــن ب ــود: م ــه نم ــعود اضاف مس
ــور  ــی کش ــن و آزاد ــام، وط ــمنان اس ــا دش ــا ب ــم م مرد
ــا  ــگ ت ــن جن ــاد ای ــید. ابع ــد کش ــول خواه ــال ها ط س

ــورهای  ــِن کش ــه دام ــد ک ــد ش ــترده خواه ــا گس آن ج
بگذاریــد  ســوخت.  خواهــد  نیــز  را  جنگ افــروز 
ــر  ــان د ــن مجاهد ــامی را همی ــزب اس ــای ح پاچه بلنده
میدــان جنــگ پاســخ دهنــد. جنــگ ســرانجام دــر کشــور ما 
خاتمــه خواهــد یافــت. کشــور ویــران و مخروبــۀ مــا، بــه 
بازســازی، توســعه و رشــد اقتصادــی و انکشــاِف زیربنایــی 
نیــاز مبــرم دــارد. همیــن جوانــان تحصیل کردــه، مأموریــن، 
محصلیــن، دانشــمندان، متخصصیــن و آگاهــان سیاســی و 
ــا  ــازند. این ه ــاره می س ــن را دوب ــن وط ــا ای ــِی م اجتماع
همــه ســرمایه های ملــی و معنــوِی مــا انــد کــه نبایــد دــر 

ــوند.  ــی ش ــی قربان ــی و تحمیل ــای تنظیم جنگ ه
ســخنان آمرصاحــب مســعود دــر هــر بخــش بــا تأییــد و 

ــد. ــه ش ــور حضــار مواج ــۀ پُرش بدرق
ــر  ــوا، د ــا تق ــوی ب ــک جنگ ج ــۀ ی ــه مثاب ــه ب ــعود ک مس
متانــت و اســتقامت و پایدــاری دــر برابــر دشــمناِن داخلــی 
و خارجــی دــر تــارِک آســمان پُرســتارۀ جهــاد افغانســتان 
ــای نخــل آزادــی کشــور و  می درخشــید، ســرانجام دــر پ

آرمــاِن مردمــش جــان شــیریِن خــود را از دســت دــاد. 
 ISI مزدــوراِن  و  اســتعمار  چاکرپیشــه گان  از  عده یــی 
دــر زمــان حیــاِت مســعود همــواره ایــن اراجیــف را دــر 
ــت  ــعود اس ــن مس ــد: »ای ــخوار می نمودن ــم نش ــان مرد می
ــی  ــه تباه ــم را ب ــور و مرد ــد و کش ــح نمی خواه ــه صل ک
کشــانده اســت«. اکنــون او دــر میــان مــا نیســت، مجاهدیــن 
خلــع ســاح شــده اند و بــا وجــود حضــور نظامــی 
ــخ و  ــِث تل ــگ و حواد ــان، جن ــور جه ــش از 49 کش بی
ــنی  ــع به روش ــن وض ــارد. ای ــه د ــان ادام ــن همچن خونی
ــت  ــعود از سرش ــِق مس ــناخت عمی ــا و ش ــِد تحلیل ه مؤی
جنــگ، منابــع جنــگ، اهدــاف اســتعمار جهانــی و نوکــران 
ــاه  ــر م ــر روز و ه ــِت ه ــا گذش ــت و ب ــِی آن اس منطقه ی
ــر  ــر براب ــِت او د ــارزه و مقاوم ــت مب ــال، حقانی ــر س و ه
ــد  ــات می رس ــه اثب ــتان ب ــوگندخوردۀ افغانس ــمنان س دش
ــل  ــژه نس ــت دارانش به وی ــان دوس ــر می ــش د و محبوبیت

جــوان و تحصیل کردــۀ کشــور فزونــی می یابــد. 
او دــر ســخت ترین شــرایط و به تنهایــی، ابتــکار جنــگ دــر 
ــت.  ــت داش ــه را به دس ــان و القاعد ــِم طالب ــر تروریس براب
ــار  ــِن تحــت رهبــری و هدایــِت او، صدب مردــم و مجاهدی
ــر دشــمناِن وطــن بدــون هیــچ  قوی تــر از امــروز دــر براب
ــر دشــمن  ــروزی ب ــد پی ــد، امیـ ــازی  جنگیدن امتی
قوی تــر از امــروز بــود، مردــم بــا همــۀ 
تنگدســتی، محاصــرۀ  و  فقــر 
بودــن  مســدود  اقتصادــی، 
ــول  ــر ط ــی د ــای مواصات راه ه
پنــج ســال دــوران مقاومــت، یــک 
روز هــم بــه علــِت فقــر و بــی کاری 
و  ربانــی  اســتاد  علیــه حکومــت 
اعتــراض  بــه  لــب  ملــی  قهرمــان 
ــکیبایی  ــر و ش ــا صب ــه ب ــودند، بلک نگش
و  طالبــان  گــروه  علیــه  مقاومــت  بــه 

ــد. ــه دادن ــان ادام حامیان ش
ــی 49 کشــور و  ــا حضــور نظام ــروز ب ــا ام ام
ــکا، دــر  ــاالت متحدــۀ امری ــگاه نظامــی ای 9 پای
همــۀ نقــاط کشــور مردــم از دســِت ناامنــی، فقــر 
ــد شــده و  ــه آســمان بلن ــی فریادشــان ب و بی عدالت
کام شــان از محنــِت جنــگ و انتحــار و رویدادهــای 
دل خــراش تلــخ اســت. دــر حالــت اســفناِک کنونــی 
ــون  ــنده گانش چ ــرای باش ــا ب ــورِ م ــاط کش ــۀ نق هم
قفــس، تنــگ و نفس گیــر شــده اســت. فضــای شــهرها و 
روســتاها خونیــن و هــوای پایتخــت دلگیــر اســت. کابــل 
را دیوارهــای ســمنتِی ادــارات دولتــی و خانه هــای مقامات 
پـُـر کردــه و دــر خیابان هــا راه بنـــدان اســت. ســر بریدــن و 
کشــتار مردــِم بی گنــاه توســط داعــش و طالــب، بــه یــک 

ــۀ تکــراری تبدیــل شــده اســت. حادث
دــر خــروش خشــم و خــوِن ایــن بیدــاد، دــر هــر گوشــه 
آزادقامتــی برمی افتــد، ســپیداری می شــکند و نیســتانی 
ــی  ــم بینای ــنو و چش ــوِش حق ش ــا گ ــرد، ام ــش می گی آت
نیســت. صدــا بــه صدــا نمی رســد، جنایــت کاران بــه 
ــچ دادگــر  ــن ماتم ســرا هی ــر ای ــرا د ــر نمی رســند؛ زی کیف

و دادســتاِن عادلــی حاکــم نیســت. 
ــان  ــهادت قهرم ــالگرد ش ــانزدهمین س ــر ش ــه د ــون ک اکن
ــهید  ــۀ ش ــعود و هفت ــاه مس ــهید احمدش ــور ش ــی کش مل
قــرار داریــم، مردــم مجاهــد افغانســتان از ســران حکومــت 
وحدــت ملــی)؟( می خواهنــد کــه اگــر دــر تعهدشــان بــه 
وحدــت ملــی، وفــاق ملــی و عدالــت اجتماعــی پایبندنــد، 
ــران  ــدید بح ــاق و تش ــگ، نف ــۀ جن ــن زمین ــتر از ای بیش
ــا  ــد و ب ــم نیاورن ــمتی را فراه ــی و س ــی، اجتماع سیاس
تجلیــل پُرشــکوه و سراســری از ســالگرد شــهادت قهرمــان 
ــی«  ــاق قوم ــن »نف ــی« را جایگزی ــاق مل ــی کشــور، »وف مل

بســازند. 
ــزاب،  ــای اح ــادی، رؤس ــران جهـ ــۀ رهب ــان از هم همچن
شــخصیت های ملــی و جریان هــای سیاســی، مجدانــه 
ــِک خــود  ــام نی ــه اگــر خواهــان ن ــی رود ک ــن انتظــار م ای
و زنده گــی آبرومندانــه، انســانی و بــا امــِن فرزندــان 
ــقاق،  ــاق و ش ــد نف ــد، بای ــور ان ــۀ کش ــل های آیند و نس
ــته،  ــار گذاش ــوری را کن ــی و خودمح ــاف و جاه طلب اخت
و  نظامــی  اوضــاع سیاســی،  تغییــر  بــرای  بادرنــگ 
ــن  ــه همی ــی ک ــی و مردم ــرِح مل ــک ط ــی روی ی اجتماع
ــق رســیده و افغانســتان را از  ــه تواف ــی باشــد، ب ــاق مل وف

ــد.  ــات دهن ــی نج ــران و فروپاش بح
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جنرال محمد عظیم مجاهد

آهنگران شـهِر شـهادت
دو خـاطره و دو یـادداشت

آهنگران شهر شقاوت!
آیا درون کورۀ روح شما هنوز
یادی ز کاوه هست؟
جز پرچم خمیدۀ تسلیم
باری دگر به شانۀ این نسل یاوه است؟
)باختری(
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احمدشــاه مســعود یکــی از مشــهورترین شــخصیت های معاصــِر 
ــاد  ــارای ابع ــه اســت. او د ــه و جهــان بود افغانســتان دــر منطق
مختلــِف شــخصیتی بودــه و دــر کنــار فرماندهــی و نظامی گــری، 
ــود  ــز از خ ــه نی ــت مدارِ ورزید ــر و سیاس ــک رهب ــوان ی ــه عن ب
لیاقــت نشــان داده اســت. دــر کنــار ســایر ویژه گی هــای منحصر 
ــا نظریه هــای روابــط بین الملــل،  ــه فــردِ مســعود، آشــنایی او ب ب
یکــی از ویژه گی هــای مهــم اســت کــه کمتــر روی آن بحــث و 
گفت وگــو صــورت گرفتــه اســت. مســعود تیوری هــای روابــط 
ــه  ــود ک ــده ب ــث ش ــتِن آن باع ــت و دانس ــل را می دانس بین المل
ــایل  ــۀ مس ــه و همه جانب ــِل واقع گرایان ــه و تحلی ــا تجزی وی ب
ــراِت آن  ــان و تأثی ــه و جه ــطح منطق ــر س ــی د ــی و سیاس امنیت

بــاالی افغانســتان، راهبــرد خویــش  را تعییــن نمایــد.
دــر یکــی از نوارهــای صوتــی کــه گفتــه می شــود حدــود ســی 
ــط شــده،  ــر پنجشــیر ضب ــان ســمیناری د ــر جری ــل د ــال قب س
ــه گاِن آن  ــتراک کنند ــان و اش ــرای فرمانده ــعود ب ــاه مس احمدش
ســمینار نظریه هــای روابــط بین الملــل )ریالیســم، لبرالیســم و...(، 
ــان را  ــه و جه ــای منطق ــی دولت ه ــل و ویژه گ ــام بین المل نظ
ــا  ــود، از نظریه ه ــخنرانی خ ــر س ــعود د ــد. مس ــریح می نمای تش
و اصطاحــات علمــی روابــط بین الملــل اســتفاده نمودــه و دــر 
ــان  ــه و جه ــورهای منطق ــع کش ــاف و مناف ــوب آن، اهد چارچ
ــان و  ــه و جه ــِت منطق ــت آن وق ــه و وضعی ــث گرفت ــه بح را ب
ــه اعضــای آن  ــاالی وضعیــت دــر افغانســتان را ب ــرات آن ب تأثی

ســمینار به صــورِت همه جانبــه بیــان می نمایــد.
ــمینار  ــر س ــش د ــای خوی ــر صحبت ه ــعود د ــاه مس احمدش
متذکــره، جنــگ دــر افغانســتان را پیچیدــه خواندــه و بــا تمرکــز 
ــر  ــان د ــه و جه ــع کشــورهای همســایه، منطق روی تضــاد  مناف
افغانســتان، جنــگ دــر ایــن کشــور را طوالنــی پیش بینــی 
می نمایــد. همچنــان مســعود بــا تحلیــل علمــی و بیــان وضعیــِت 
ــه  ــوب ک ــای مطل ــاب گزینه ه ــان انتخ ــان، خواه ــه و جه منطق
ــد،   ــته باش ــازگاری داش ــی س ــی و جهان ــوالت منطقه ی ــا تح ب

می شــود.  
 مســعود از تأثیــر تحــوالت و وضعیــِت منطقــه و جهــان 
ــی و  ــش سیاس ــت. دان ــی داش ــرِک واقع ــتان، د ــاالی افغانس ب
ــایل  ــل و مس ــام بین المل ــعود از نظ ــاه مس ــِق احمدش ــرک دقی د
امنیتــی منطقه یــی و جهانــی، نقــش مهمــی دــر تصامیــم و تعییــن 
ــعود  ــت. مس ــته اس ــتان داش ــع افغانس ــرای مناف ــتراتژی او ب اس
ــان  ــه و جه ــایه، منطق ــورهای همس ــا کش ــط ب ــن رواب ــر تأمی د
و جلــب حمایــِت آن هــا همــواره اصــل اســتقاِل افغانســتان را 
معیــار روابــط خویــش می دانســت و بارهــا دــر صحبت هایــش 
خواهــان کمــک و همکاری هــای بدــون قید وشــرط کشــورهای 

ــود.  ــده ب ــان ش جه
ــاه  ــوار، احمدش ــرایط دش ــود ش ــا وج ــت و ب ــورۀ مقاوم ــر د د
مســعود همــواره روی برقــراری و تقویــت روابــط بــا کشــورهای 
ــان  ــا از جری ــِت آن ه ــب حمای ــور جل ــه منظ ــان ب ــِف جه مختل

ــای  ــان و گروه ه ــه طالب ــتان علی ــم افغانس ــی مرد ــت مل مقاوم
ــاهلل  ــر عبد ــان، داکت ــر آن زم ــود. د ــد می نم ــتی، تأکی تروریس
ــت  ــۀ دول ــور خارج ــت وزارت ام ــث سرپرس ــه حی ــاهلل ب عبد
ــِت  ــه و حمای ــه توج ــد ک ــاش می ورزی ــتان ت ــامی افغانس اس
ــم  ــت مرد ــت از مقاوم ــت حمای ــر جه ــان را د کشــورهای جه
ــاه  ــفر احمدش ــرای س ــازی ب ــد. زمینه س ــب نمای ــتان جل افغانس
مســعود بــه اروپــا غــرض جلــب توجــه جهانیــان بــه وضعیــت 
افغانســتان، یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای آن زمــان بــه 

حســاب می آیــد.
ــد  ــم را تهدی ــفر، تروریس ــان آن س ــر جری ــعود د ــاه مس احمدش
جهانــی خواندــه و بــه جهانیــان و ایــاالت متحدــۀ امریــکا 
هشــدار دــاد کــه حضــور طالبــان و گروه هــای تروریســتی دــر 
افغانســتان، تنهــا تهدیــد بــرای ایــن کشــور نبودــه، بلکــه دیــر یــا 
زود امنیــت و ثبــاِت جهــان را نیــز بــه مخاطــره خواهــد انداخت. 
ــتان را  ــوی پاکس ــم از س ــزاری از تروریس ــتفادۀ اب ــعود اس مس
ــد تلقــی و از آن انتقــاد نمــود. ســفر  ــرای امنیــت جهــان تهدی ب
احمدشــاه مســعود بــه اروپــا دــر تغیــر ذهنیــت جهانیــان نســبت 
بــه قضایــای افغانســتان، بــه ویــژه دــر قبــال حقانیــت مقاومــت 
ــه  ــتان ب ــی پاکس ــان و معرف ــه طالب ــتان علی ــم افغانس ــی مرد مل

ــوان کشــور حامــی تروریســم، نقــش مهــم داشــت.  عن
 فشــار بــاالی پاکســتان بــرای توقــف حمایــت از طالبــان و ســایر 
ــت های  ــی از خواس ــتان، یک ــر افغانس ــتی د ــای تروریس گروه ه
گســترش  از  جلوگیــری  بــرای  مســعود  احمدشــاه  عمدــۀ 
تروریســم دــر افغانســتان و منطقــه بودــه اســت. رویکــرد جدیــد 
دــر اســتراتژی ایــاالت متحدــۀ امریــکا دایــر بــر ضــرورت مبارزه 
بــا تروریســم و فشــار بــاالی پاکســتان، نشــانگر دــرک دقیــق و 
ــۀ احمــد شــاه مســعود از وضعیــت منطقــه و جهــان  واقع گرایان
بودــه کــه حدــود هجدــه ســال قبــل از امــروز، ایــن ضــرورت 
ــود  ــاه مســعود خ ــد ش ــرانجام، احم ــود. س ــه ب ــرح نمود را مط
ــان،  ــت زم ــا گذش ــی ب ــد، ول ــی ش ــم بین الملل ــی تروریس قربان
هــر روز جهانیــان بــر حقانیــِت مبــارزۀ مســعود علیــه تروریســم 

ــد. ــی می برن پ
ــنا  ــل آش ــط بین المل ــای رواب ــوری ه ــا تی ــعود ب ــاه مس احمدش
ــرِک  ــان د ــه و جه ــت منطق ــل، وضعی ــام بین المل ــود و از نظ ب
درســت و واقعــی داشــت. مســعود بــا تحلیــل وضعیــت منطقــه 
ــش  ــرد خوی ــتان، راهب ــاالی افغانس ــراِت آن ب ــان و تأثی و جه
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــی، مب ــع مل ــاختن مناف ــرآوره س ــرای ب  را ب
و فراهم ســازی زمینــه بــرای برقــراری نظــام مردم ســاالر و 
ــل  ــن می نمــود. یکــی از عوام دموکراســی دــر افغانســتان  تعیی
ــا  ــنایی ب ــی، آش ــش سیاس ــتن دان ــت مســعود، داش ــِم موفقی مه
نظــام بین الملــل و آگاهــی از بازی هــای بــزرگ منطقه یــی 
ــر  ــت د ــاالی وضعی ــه صــورت طبیعــی ب ــه ب ــود ک ــی ب و جهان

ــته اســت. ــر داش ــز تأثی افغانســتان نی
ســوی  از  مســعود  احمدشــاه  شــخصیت  مختلــِف  ابعــاد 
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امحدشاه مسعود 
و روابط بین امللل

مصـطفی آرین

زمانی کـه عاصـم سـهیل، در خواجـه بهاالدین تخار، شـهید 
او را بـر روی آن  پیدـا نمی شـد کـه جنـازۀ  شـد میـزی 

بگذارنـد تـا حشـرات مزاحم جسـد نشـوند. 
آمـر  نسـرین گـروس می گویـد: دـر آن روز-روزی کـه 
صاحـب شـهید شـد- عاصـم سـهیل یکـی از همکارانـش 

هـم همراهـش بـود.
 سـهیل، دـر این حادثه سـوخته بود، امـا مجاهدین با دیدن 
جسـد او فکـر کردنـد کـه جسـد شـاید از فـرد انتحـاری 
اسـت، امـا وقتـی متوجـه شـدند کـه ایـن جنـازه از عاصم 
اسـت. آن وقت بسـیار دیر شـده بـود و عاصـم دیگر زنده 

. نبود
دـر آن روز، میـزی پیدـا نمی شـد که جنازۀ عاصـم را روی 
آن بگذارنـد و حتـا یـک چوکـی پیدا نمی شـد کـه پنکه را 
روی آن بگذارنـد تـا جنـازه را بـاد بزنـد، چون هوا بسـیار 

گـرم بـود، امکان فاسـد شـد جسـد می رفت.
دـر آن روزهـا فقط دو سـاعت جنراتور را روشـن می کردند تـا کارهای ضروری را انجام دهند. سراسـر 

والیـت تخـار تنهـا یـک پایه تلفن بـود و آن هم کریدت نداشـت و فقـط زنگ از خـارج می آمد.
زمانـی  کـه آمـر صاحـب شـهید شـده بود، مـا ایـن امکانـات را نداشـتیم تا بـا بیـرون تماسـم بگیریم و 

بگوییـم کـه چـه اتفـاِق وحشـت ناکی افتاده اسـت.
روزی کـه آمرصاحـب شـهید شـد، مـن و یک خانـم امریکایی که بـا ما کار می کـرد، به بـازار تخار رفته 
بودیـم تـا لبـاس بخریـم، چون خانـم امریکایی تصمیم داشـت، برود امریکا می خواسـت مقدـاری تحفه 
بـا خـود ببـرد. دـر داخـل مغازه ایسـتاده بودیـم که بـی درنگ دودـی از  سـمت مهمان خانۀ احمدشـاه 
مسـعود بلنـد شـد، زیـاد متوجه اوضاع نشـدیم و فکر کردیم شـاید کسـی بـرای نان پختن آتش روشـن 
کردـه، زیـرا دـود آن قدر زیاد نبود و صدایی هم شـنیده نشـد؛ امـا مغازه داری که از آن خریـد می کردیم، 
متوجـه شـده بـود، رنـگ اش پریدـه بـود و چـون یک انسـان جنـگ زده بـود، متوجـه وخامـت اوضاع 
شـده بـود، بـه مـا گفـت: کارتـان را خـاص کنید کـه من دـوکان را بسـته می کنم، مـا بیرون شـدیم، در 
چند دقیقه، میدان بازار خالی از آدم شـد و تنها سـه کودکی که کاه خامک  دوزی به سـر داشـتند باهم 
بـازی می کردنـد. انـگار سـکوت مرگ بـاری تمـام شـهر را فـرا گرفته بـود و پرنده هـا از پـرواز بازمانده 
بودنـد، خاموشـی همـه جـا را فـرا گرفتـه بـود، ایـن وضعیـت نشـان دهندۀ اتفاقـی ناخوش آیندـی بود، 
چنـان سـکوت مرگ بـار همـه جـا را فـرا گرفتـه بود که حتـا پارس دادن سـگ ها هم شـنیده نمی شـد.

مـا بیـرون از دـوکان و دـر میدـان بـازار ایسـتادیم  تـا موتـر بیایـد، دیـر وقتـی منتظـر ماندیـم و پس از 
سـاعت ها انتظـار موتـری آمـد و  رانندـه اش بـه ما گفـت که چند لحظـه بعد یـک موتر می آید، شـما را 

بـه مهمان خانـه می بـرد، نگران نباشـید اتفاقـی نیافتاده اسـت.
بعـد از مدتـی موتـر آمـد و مـا را بـه مهمان خانـه بـرد، دـر آنجـا متوجـه شـدیم کـه قهرمان ملی کشـور 
زخمـی شـده و زخمـش سـطحی اسـت، بازهـم مـا متوجـه وخامـت اوضـاع نشـدیم تـا این کـه جنازۀ 

عاصـم سـهیل را آوردنـد و گفتنـد کـه قضیـه از چـه قرار بوده اسـت.
مـن دـر آن روز و دـر آن لحظـه کـه جنـازۀ شـهید سـهیل را دـر حویلـی مهمان خانـه خواجـه بهاالدین 
گذاشـته بودنـد و تـازه خبـر شـده بودیـم کـه آمرصاحب هم شـهید شـده، به اندازۀ دوسـال ماسـتری و 
دکتـرا از وضعیـت افغانسـتان آموختـم و متوجـه شـدم کـه وضعیت کشـورم چقدر خراب اسـت، وطن 
مـن چـه محرومیتـی را می کشـد و چقدـر توسـط جهـان فرامـوش شـده و با چـه مشـکاتی جنگ یک 

کشـور پیشـرفته را دـر برابـر تروریسـتان به پیـش می برد.
مـن باهمـان خانـم امریکایی دـر خواجـه بهاالدین تخار بودیـم؛ اما زمانی کـه شـهادت آمرصاحب اعام 

شـد ما بـه پنجشـیر آمده ایم.
دـر زمـان مقاومـت موردی که مردم را امیدوار می سـاخت، داشـتن یک رهبـر توانا بـود و آن رهبر توانا 
و دانـا شـهید احمدشـاه مسـعود بـود، تمـام مردـم افغانسـتان و مجاهدین این را دـرک کردـه بودند؛ اما 

متأسـفانه دیگـر آمرصاحـب زنده نبود.
دـوران مقاومـت از دوره های طایی تاریخ افغانسـتان اسـت، مردم افغانسـتان در این دوره متوجه شـده 
بودنـد کـه طالبـان یـک عنصـر بیگانه و فروخته شـده اند کـه رفتار وکردارشـان بـا هیچ قوم افغانسـتان 

مطابقت نداشـت. 
دـر زمـان مقاومـت، دولت اسـامی افغانسـتان و جبهـۀ مقاومت ملی مردم افغانسـتان را ٣٣ کشـور دنیا 
به رسـمیت می شـناخت و کرسـی سـازمان ملل متحد در دسـت حکومت اسـامی بود، در این دوره و 

داکتـر روان فرهادـی نمایندـۀ دولت اسـامی افغانسـتان در سـازمان ملل متحد دـر نیویارک بود.
دـر ماه هـای اخیـر پیش از شـهادت احمدشـاه مسـعود، دـر آن روزها غذا بـرای خوردن به مشـکل پیدا 
می شـد، غـذای مـا برنـج و لوبیایـی بـود کـه وقتـی پختـه می شـد، رنگ نصـواری بـه خـود می گرفت، 
چـون لوبیـا دیـر وقـت ماندـه بـود، همـه مجبـور بودنـد تـا بـرای زندـه ماندـن همـان لوبیـا و برنـج را 

بخورند.
جوانـان وطـن مـا در آن زمـان به جای رفتن به مکتب و دانشـگاه مجبـور بودند بجنگنـد و این انتخاب 
بـرای شـان نبـود کـه اول مکتـب و دانشـگاه را تمام کننـد، بعد بیاینـد و بجنگنـد؛ متاسـفانه از زمانی که 

جـوان شـده بودنـد جنگ بـود و مبارزه و دفـاع از وطن.
دـر آن زمان پسـربچه های هفت-هشـت سـاله همه روزه در سـر مرکب هـا و با چند قوطـی روغن برای 
ما آب می آوردند و ما از آن آب برای خوردن و شسـتن اسـتفاده می کردیم، این پسـربچه ها همیشـه به 
جـای رفتـن بـه مکتـب آب می آوردنـد و زمینۀ تحصیل برای شـان فراهم نبـود با وجود آن هم همیشـه 
آمرصاحـب بـه تحصیـل کودـکان دختـران و پسـران تاکید داشـت و یکـی از خواسـت های اصلی اش، 

فراهم سـازی زمینـۀ آموزش برای کودـکان بود.
پـس از بـه میـان آمدـن حکومـت جدیـد و فروپاشـی نظـام طالبانـی دـر کشـور و بـا وجـود آن همـه 
جان فشـانی و قربانـی متاسـفانه سیاسـت بـازان، مدافعیـن ایـن وطـن را جنگ سـاالر یاد کردند؛ مشـکل 
اصلـی کوتاهـی خـود مجاهدیـن بـود؛ زیرا مـا هیـچ گاه چگونگی داسـتان مبـارزات خود و شـهروندان 
افغانسـتان را دـر برابـر تجـاوز بیگانـه گان برای مردـم دنیا تعریف نکردیـم، تاش نکردیـم که خودمان 
حرف هـای مـان را بـه مردـم دنیا بگوییـم، زبان انگلیسـی نیاموختیـم تا با زبـان خودشـان واقعیت ها را 
بگوییـم، داسـتان را ترجمانـان، آن طور که خودشـان خواسـتند، ترجمانـی کردند. تاریـخ مقاومت را به 
نسـل نـو نگفتیـم و بازگـو نکردیـم کـه چه اتفاقاتـی افتـاد و چگونـه مجاهدین مبـارزه کردنـد و طالبان 
مزدـور را شکسـت دادنـد. بنابرایـن، تقصیر ما اسـت و این کوتاهی باعث شـده که مجاهدین افغانسـتان 

را جنگ سـاالر خطـاب کنند.
کتاب هایـی دـر مـورد جهـاد و مقاومت افغانسـتان مردم افغانسـتان نوشـته شـد؛ امـا ایـن کتاب ها کافی 
نبـود و نیسـت، بایـد بیشـتر نوشـته شـود و بـه زبان هـای مختلـف ترجمه شـود تا دنیـا بداند کـه در آن 

زمـان چـه اتفاقاتـی افتادـه بـود و مجاهدیـن کی هـا بودند و چـه کردند.
دـر آن زمـان، پـس از شـهید شـدن آمرصاحـب، تصمیـم گرفتم کـه بعد از ٣5 سـال زنده گـی در خارج 
بـرای افغانسـتان و مردمـم کار کنـم و عمـر باقـی ماندـه را وقف خدمت بـه وطن کنم و بـرای مردان و 

زنـان سـرزمین خودـم کار کنـم و تاکنون در افغانسـتان اسـتم و کار می کنم.

نسرین گروس، یکی از فعاالن دوران مقاومت و از مشاورین ریاست اجرایی:

پرنده ها از پرواز باز مانده بودند
داستان روز شهادت قهرمان ملی کشور
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نمی توانســتم بخوابــم، تمــامِ شــب را 
ــر  ــه دیگ ــود ک ــب ب ــن ش ــم، چندی ــه بود نخوابید
خــواب و آرامــش از زنده گــی مــن رخــت بســته 
ــود. ناراحــت، نگــران، مشــوش، بی قــرار، وحشــت زده،  ب
ــکار  ــر اف ــرق د ــد، غ ــون امی درهم شکســته، ُخردشــده، بد
آزاردهندــه و کابوس هــای وحشــت ناک بودــم. حســی 
ــود،  ــه ب ــرا گرفت ــم را ف ــرگ تمــامِ وجود ــر از حــِس م بدت
ــاد  ــم را می فشــرد، می خواســتم فری ــی ســخت گلوی خفقان
بکشــم، چنــان فریــاد بــا قدــرت کــه از صابــِت آن کوه هــا 
دــر هــم بریــزد و آســمان بــا تمــام بزرگــی و وســعِت خــود 
ــک  ــود؛ ی ــیدن نب ــاد کش ــوان فری ــر ت ــا دیگ ــد. ام بگری
موجــود ضعیــف و ناتــوان، پاهــا از برداشــتن جســم عــذر 
می خواســت و نیــروی جســمانی رو بــه تحلیــل می رفــت. 
ــگاه  ــزی را ن ــد چی ــرف زد، نمی ش ــی ح ــا کس ــد ب نمی ش
کــرد و هــر نــوع آوازی کــه بــه گــوش می رســید، ســخت 
ــی  ــِح خیل ــود. صب ــل می نم ــل تحم ــه و غیرقاب آزاردهند
ــه  ــه ب ــاد تندــی می وزیــد و هــوا خیلــی گرفت ــود، ب بدــی ب
ــو  ــود، ت ــه ب ــرا گرفت ــار هــوا را ف نظــر می خــورد؛ گردوغب

گویــی هــوا نیــز احساســی چــون مــن داشــت!

ــود. از  ــری نب ــاب خب ــدم، از آفت ــد ش ــتر خــواب بلن از بس
ــود.  ــیه پوش ب ــا س ــم، همه ج ــگاه کرد ــرون را ن ــره بی پنج
ــد و  ــده بودن ــته ش ــان افراش ــر درخت ــیه ب ــای س پرچم ه
ــن داشــتند، بی هدــف  ــر ت مردمــی کــه لباس هــای ســیاه ب
هــر ســو روان بودنــد. ســربازان زیادــی ایــن طــرف و آن 
ــرار  ــود ف ــتند از خ ــی می خواس ــد، گوی ــرف می دویدن ط
ــد.  ــوش نماین ــه فرام ــد لحظ ــرای چن ــود را ب ــا خ ــد ی کنن
ــی  ــه کار خیل ــد ک ــان دهن ــران نش ــه دیگ ــتند ب می خواس
مهمــی دارنــد، امــا همــه می دانســتند کــه دارنــد خــود را و 
ــود.  ــم شــده ب ــد. کار دیگــر خت ــب می دهن دیگــران را فری
ــل  ــد، حداق ــبخت ان ــی خوش ــان خیل ــم: آن ــود گفت ــا خ ب

ــد. ــوش کنن ــد فرام می توانن

 از بلندگویــی کــه دــر بــاالی یــک موتــر جاســازی شــده 
ــوش  ــه گ ــمانی ب ــِس آس ــات مقد ــاوت آی ــود، آواز ت ب
می رســید کــه پــژواِک آن همه جــا را  فــرا می گرفــت. 
ــه  ــی ک ــای آرامِ دریای ــاد و صد ــای ب ــا زوزه ه ــن آواز ب ای
اکنــون ُخــرد و آرام بــه نظــر می رســید، می آمیخــت و 
ــد  ــه می کردن ــی را زمزم ــم نغمه ی ــا ه ــا ب ــه یک صد هم
نغمــۀ  برمی خاســت.  تاریــخ  وجدــان  گلــوی  از  کــه 
جوان مردــی، نغمــۀ عشــق، نغمــۀ عــروج، نغمــۀ شــهادت. 
ایــن تنهــا صدایــی بــود کــه می شــد بــه آن گــوش دــاد و 
احســاِس آرامــش نمــود. بــا خــود زمزمــه کردــم: امــروز، 
ــاب. بعــد از  ــا آفت روز بزرگــی هســت. بلــی، روز ودــاع ب

ــت.  ــد گش ــاب برنخواه ــز آفت ــر هرگ ــروز دیگ ام

مردمــاِن زیادــی هنــوز دــر راه بودنــد، کســانی زیادــی از 
قــراء و قصبــاِت دــور و نزدیــک گروه گــروه دــر راه بودنــد 
ــی کــه  ــد. آفتاب ــاب دیدــار کنن ــا آفت ــار ب ــرای آخرین ب ــا ب ت
روزی همه جــا را گــرم و منــور می نمــود، امــروز قــرار بــود 
بــا ســِر بلنــد و پیروزمندانــه بــا پیــروان و همرهــاِن خــود، با 
دوســتان و دشــمنان خــود، بــا کوه هــای محکــم و بلنــد و 
ــه  ــه و بی تابان ــان بی باکان ــه همچن ــان ک ــای خروش ــا دری ب
بــه پیــش می تاخــت، بــا تک تــِک درختــان دــره، بــا ســنگ 
و چــوب ودــاع گویــد. او بــه وعدــۀ خــود وفــا کردــه بــود، 
او دیــو ســیاهِ شــب را نابــود ســاخته بــود و راه روشــنایی و 
رســیدن بــه ســحرگاه خوشــبختی را بــرای همرهــان نشــان 
دادــه بــود، اینــک خــود می خواســت بــرود و آمدــه بــود تــا 
ــه و  ــا هم ــد. این ه ــاع گوی ــه ود ــا هم ــار ب ــرای آخرین ب ب
همــه اعــم از دوســت  یــا دشــمن، کوه هــای ســر بــه فلــک 
رســیده و مغــرور، آب، بــاد، خــاک همــه دــر برابــر عظمــِت 
آفتــاب ســر تعظیــم و احتــرام فــرود می آوردنــد و از دــرد 
ــوه  ــد. ک ــه می کردن ــد و نال ــود می پیچیدن ــه خ ــی ب جدای
ــر ابهــِت ایــن  ــا همــۀ هیبــت و شــکوه خویــش دــر براب ب
ــه نظــر می خــورد،  ــی شــرمنده و ســرافکنده ب ــاب خیل آفت
ــان  ــرد، درخت ــه می ک ــاد نال ــود، ب ــی می نم ــا کوچک دری
ــاد  ــد، فری ــک می رختن ــان ها اش ــد، انس ــجده می نمودن س
آفتــاب  بزرگــی  بــه  حیــران  و  مبهــوت  می کشــیدند، 
ــدند  ــنگ می ش ــان س ــو بت ــم همچ ــا ه ــیدند و ی می اندیش
ــد و  ــت می دادن ــن از دس ــد م ــیدن را مانن ــوان اندیش و ت
دــر دســت افــکار ســخت بیگانــه، از خــود بی خــود 

ــود ســیاه و تاریــک؛ روز ودــاع.  می شــدند. روزی ب

ــی  ــاالی تپه ی ــر ب ــه ب ــش ک ــزل خوی ــان از من ــن همچن م
واقــع شــده بــود، بــه ایــن منظــره نــگاه می کردــم و ماننــد 
ــه می کردــم،  دیگــران گاهــی اشــک می ریختــم، زمانــی نال
زمانــی بــت وار ســنگ می شــدم و گاهــی نیــز افــکار 
ــا  ــرد. ام ــت می ک ــنا هدای ــای ناآش ــه راه ه ــرا ب ــه م بیگان
زمــان، همچنــان داشــت می گذشــت و ایــن لحظــاِت 
ــی  ــخ آزاده گ ــن تاری ــر مت ــیاه را د ــخ و س تل

ــان  ــن، ناگه ــن بی ــر ای ــت. د ــت می نشس ــه ثب ــت ب و حری
ــد  ــد. بای ــاب را دی ــد آفت ــه بای ــرد ک ــور ک ــرم خط ــه فک ب
بــا آفتــاب ودــاع گفــت. آفتــاب دیگــر برنمی گردــد، بایــد 
ــا  ــن روان شــدم ت ــه طــرف پایی ــآگاه ب ــد. ناخود وی را دی
دــر »میدــان ودــاع« بــا »آفتــاب« ماقــات کنــم. اندکــی بعــد 
ــه،  ــان و ژولید ــی از انســان های گری ــوه بزرگ ــان انب ــر می د

ــو  ــم، همــه زار زار می گریســتند، ت ــاز یافت حــاِل خــود را ب
گویــی روز محشــر برپــا شــده باشــد، همــه بــه حــاِل خــود 
می گریســتند، همــه دــر افــکار خــود غــرق بودنــد، کســی 
را یــارای ســام گفتــن نبــود، کســی بــا کســی کار نداشــت، 
ــه گان باشــی.  ــان اجســام متحــرک مرد ــر می ــی د ــو گوی ت
ــاعت ها  ــد. س ــه می گردی ــان افزود ــت همچن ــاد جمعی تعد
ــه فرشــته های  ــا آن ک ــن حــال گذشــت ت ــر ای ــان د همچن
ــر از فــرود آمدــن آفتــاب  موظــف، پیک هــای آســمانی خب
را دادنــد، همــه را بیــم و تــرس فراگرفــت، تــرس از ودــاع، 
ــاب. ــا آفت ــات ب ــن ماق ــرس از آخری ــی، ت ــرس از جدای ت

مــن کــه تصمیــم گرفتــه بودــم »آفتــاب« را ماقــات کنــم، 
ــا تمــامِ تــرس و بیمــی کــه از ایــن ماقــات داشــتم، بــه  ب

ــد،  ــرود آی ــاب دــر آن ف ــود آفت ــرار ب ــی کــه ق طــرِف محل
ــان  ــه و درخت ــار دریاچ ــبز، کن ــان س ــم؛ مید ــت کرد حرک
بیــد. امــا آفتــاب آرام از همــۀ خســته گی های روزگار،  
خامــوش و بی صدــا دــر خــواِب عمیــق فــرو رفتــه و دــر 
میــان پارچه هایــی از جنــس نــور به وســیلۀ نگهبانــاِن 
ــم  ــن ه ــد، و م ــرود می آم ــن ف ــه زمی ــت ب ــت داش بهش

ــم،  ــرف می رفت ــه آن ط ــرعت ب ــم به س ــی از مرد ــا انبوه ب
شــاید آن هــا نیــز می خواســتند »آفتــاب« را ماقــات کننــد. 
دــر میــان انبــوه مردــم ناگهــان متوجــه شــدم کــه یک تــن از 
ــاره  ــا دوب ــد از تق ــن خــورد و بع ســرآمدهای روزگار زمی
ســِر پــا ایســتاد. »عجــب! هیچ کــس نبــود کــه وی را یــاری 

ــاند«.  رس

ــر آن  ــاب د ــه آفت ــی را ک ــر نوری ی ــان بهشــت، چاد نگهبان
ــان  ــی از نگهبان ــتند. تعداد ــن گذاش ــر زمی ــرار داشــت، ب ق
مقابــل انبــوه مردــم ایســتادند و بــا یــک ریســمان خواســتند 
ــرای  ــد. ب ــاب گردن ــه آفت ــت ب ــک شــدِن جمعی ــع نزدی مان
اولین بــار دیدــم کــه نگهبانــان شــاق دــر دســت دارنــد و 
ــاب«  ــه »آفت ــتند ب ــه می خواس ــوه ک ــِت انب ــه روی جمعی ب

خــود را برســانند، شــاق می زدنــد، 
ــد،  ــه می ش ــض زد ــون تبعی ــاق بد ــن ش ــا ای ام

ــت،  ــود نداش ــتثنا وج ــت، اس ــر می گرف ــر ب ــه را د هم
هــر کــس کــه می خواســت از ریســمان عبــور کنــد، 

ــم  ــود و بی ــه ب ــاب« خوابید ــون »آفت ــورد. چ ــاق می خ ش
ــت، وی را ناراحــت ســازد.  ــو جمعی ــه غری ــت ک آن می رف
ــرای  ــرای روشــنایی، ب ــه ســال های ســال ب ــاب ک ــن آفت ای
آزادــی، بــرای انســانیت و بــرای همیــن مردــم کار نمودــه 
ــه  ــی ب ــی راحــت، خواب ــود، خواب ــه ب ــک خوابید ــود، این ب
دــور از دغدغه هــای تاریکــی و جهالــت، خوابــی بــه دــور 
از دغدغــۀ سیه اندیشــان قــرن، خوابــی بــه دــور از »اژدهــای 
ــه دــور از دوســتان بی وفــا و کوته فکــر  ــی ب جهنــم«، خواب
و خوابــی بــه دــور از یــاران نیمــه راه کــه بیشــتر از هــزاران 
دیــو ســیاه تاریکــی، »آفتــاب« را دــر طــول کار و زنده گــی 
ــاخته  ــت س ــد و ناراح ــخت گایه من ــد از آن س ــا بع و حت

بودنــد. 

فرشــته یی از میــان فرشــته گانی کــه دــر رکاب آفتــاب 
آمدــه بودنــد تــا خــود را زمینــی ســازند و آفتــاب را بــرای 
ــاب  ــد، دــر نزدیکــی آفت ــه آســمان ها رهــا نماین همیشــه ب
ــه »آفتــاب«  ظاهــر شــد؛ فرشــته یی کــه می توانســت مــرا ب
برســاند. روح جهــان دســت دــر دســِت هــم دادــه بــود تــا 
مــرا بــه »آفتــاب« برســاند، وی بــه ایــن طــرف و آن طــرف 
ــد.  ــرا دی ــوه اجســام متحــرک م ــن انب ــگاه کــرد و دــر بی ن
برایــم اشــاره کــرد کــه بیایــم و بــا یــک اشــاره نگهبــان را 
فهمانــد تــا مــرا اجــازه دهــد کــه از ریســمان عبــور کنــم. 
بلــی مــن خیلــی خوشــبخت بودــم کــه بیــن آن همــه مردــم 
ــم.  ــاب« را ببین ــم و »آفت ــور کن می توانســتم ریســمان را عب
ــر  وی کیــف دســتی خــود را و تعدادــی زیادــی از تصاوی
ــتی را  ــف دس ــه کی ــت ک ــپرد و گف ــم س ــاب« را برای »آفت
برایــش نگــه دــارم و تصاویــر را در بیــن انبوه مردــم توزیع 
کنــم تــا کســانی کــه از حضــور آفتــاب محــروم می ماننــد، 
بــا دیدــن تصاویــِر او آرام شــوند. امــا آیــا می شــود آفتــاب 

را دــر تصویــر گنجاند؟

ــا  ــا ب ــم و از وی خواســتم کــه اجــازه دهــد ت  مــن پذیرفت
ــت نمــود و  ــم را اجاب ــم. وی تقاضای ــات کن ــاب« ماق »آفت
بــه طــرف »چادــر نــور« اشــاره کــرد و گفــت »بــرو ببیــن«. 
ــرا  ــراپایم را ف ــی س ــِت عجیب ــرس و وحش ــاره ت ــه یک ب ب
ــی  ــم، صدای ــن کار را کن ــتم ای ــه می توانس ــت، چگون گرف
دــر دلــم می گفــت کــه از ایــن کار منصــرف شــوم، چــون 
تــوان ایــن کار را ندــارم، ماننــد انبوهــی کــه شــاید دیگــر 
ــه  ــد. امــا مــن کــه تصمیــم گرفت ــا »آفتــاب« ببینن ــد ب نتوانن
ــم.  ــت بردار نبود ــم، دس ــاب« را ببین ــد »آفت ــه بای ــم ک بود
ــم  ــک قد ــم، ی ــگاه انداخت ــل ن ــه داخ ــر، ب ــم نزدیک ت رفت
جلــو رفتــم؛ ســکوت و آرامــش مطلــق، بــرای یــک لحظــه 
همه چیــز را فرامــوش نمودــم، دــو شــخص دیگــر نیــز دــر 
چادــر نــور نشســته بودنــد تــا بــا »آفتــاب« ودــاع نماینــد. 
خلــوِت آن هــر دــو بــا دیدــِن مــن بــر هــم خــورد، اندکــی 
تعجــب کردنــد و یکــی از آن هــا کــه می خواســت پارچــۀ 
ــه  ــاع را ب ــاب بکشــد و مراســم ود ــر روی آفت ــوری را ب ن
آخــر رســاند، دــر حالــی کــه از دیدــن مــن دــر آن جــا زیــاد 
راضــی بــه نظــر نمی رســید، چنــد لحظــه تحمــل کــرد تــا 
مــن نیــز بتوانــم بــرای آخرین بــار بــا آفتــاب ببینــم... شــاید 
ایــن ارادــۀ »آفتــاب« بــود... لحظــۀ حساســی بــود، تــرس، 
وحشــت، دلهــره و نگرانــی، انتظــار، ناامیدــی، همــه و همــه 
از بیــن رفتــه بــود. هیــچ آوازی بــه گــوش نمی رســید جــز 
ســکوت، تمــامِ وجودــم را حــس بیگانه یــی کــه نــه تــرس 
بــود، نــه وحشــت، نــه اضطــراب و نــه انتظــار، فــرا گرفتــه 

بــود؛ حــس ودــاع، ودــاع بــا آفتــاب، وداع بــا زنده گــی...!

ــود. از  ــه ب ــاب زند ــم، آفت ــه بود ــاب را دید ــتم، آفت برگش
میــان این همــه مردــم، آفتــاب فقــط خواســته بــود مــن را 
ــاب  ــود. آفت ــه ب ــاب زند ــتم. آفت ــرس نداش ــر ت ــد. دیگ ببین
راه انســانیت و آزاده گــی را تــا جاودانه گــی بــه آخــر 
رســانیده و بــه زنده گــی جاودــان پیوســته بــود؛ جایــی کــه 
ــود فراتــر از  ــا »زندگی«یــی ب ــه آن ره نبــود، ی »مــرگ« را ب
»مــرگ« و کلمــۀ »تاریکــی« دــر آن مفهــوم نداشــت. آرامش 
عجیبــی ســراپایم را فــرا گرفــت؛ قدــرت، اعتمــاد بــه نفــس 
ــت  ــن صحب ــا م ــاب ب ــم. آفت و آزاده گــی را حــس می کرد
ــم  ــش کن ــتم احساس ــه می توانس ــه آوازی ک ــود، ب ــه ب کرد
و بــاور داشــتم کــه ســراپا مفهــومِ آن برایــم واضــح شــده 
اســت. غــرق دــر افــکار جدیــد و احســاس آرامــش، جدــا 
از دغدغه هــای مردــم، دربــارۀ بزرگــی و عظمــت »آفتــاب« 
ــم  ــه گوش ــم ب ــق وجود ــی از عم ــم و ندای ــر می کرد فک

ــه:  ــید ک می رس
کشته گان الفت را، نیست کلفت مردن 

مردنی اگر باشد، بی تو زنده گانی هاست! 
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ــه  ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــمندان م ــنده گان و دانش نویس
ــنایی  ــی و آش ــش سیاس ــورد دان ــر م ــوارم د ــت، امید اس
ــل،  ــط بین المل ــای رواب ــا و تیوری ه ــا نظریه ه ــعود ب مس
ــی  ــی و جهان ــِت منطقه ی ــایل امنی ــل و مس ــام بین المل نظ
نیــز تحقیــق و بحــث صــورت گیــرد. تحقیــق علمــی روی 
ایــن موضــوع، منبــع خوبــی بــرای دانشــجویان و آگاهــان 

ــود.   ــد ب ــل خواه ــط بین المل رواب
ــرای شــهید احمدشــاه  ــان ب ــوار و جنگــی زم شــرایط ناگ
مســعود فرصــت ندــاد تــا خاطــرات، برنامه هــا و افــکارش 
را بنویســد. امــروز تنهــا دــو مقالــه، شــماری از نامه هــا و 
برشــی از یادداشــت های روزانــه اش قابــل دســترس انــد. 
ــه اســت.  ــن گون ــزرگ همی ــی انســان های ب ــاید زنده گ ش
امــا بــا گذشــت هــر روز نیــاز بــه دانســتن اندیشــه های او 

ــی دیگــری احســاس می شــود. ــر زمان بیشــتر از ه
ــی  ــان مل ــکار قهرم ــر شــناختن اف ــرای بهت ــی ب ــواد اصل م
افغانســتان ســخنرانی ها و گفت وگوهایــش اســت کــه 
دــر برهه هــای مختلــف زنده گــی اش انجــام دادــه اســت. 
مــا بــرای روشــن شــدن بخشــی از افــکار او گزیــن 
ــکات  ــه مش ــد ب ــر پیون ــع د ــد منب ــش را از چن گویه های
قبــال  دــر  امریــکا  سیاســت  پاکســتان،  و  افغانســتان 
ــه وحدــت  ــاز ب ــان و نی ــات، زن ــان، انتخاب افغانســتان، طالب
ملــی میــان شــهروندان افغانســتان گزینــش کردــه  و 

می آوریــم.  این جــا 

طالبــان نیرویــی نیســت کــه بتــوان آن را شکســت ناپذیــر 
ــه  ــه گرفت ــد. آنهــا دــر حــال حاضــر از مردــم فاصل خوان
ــای  ــا کمک ه ــد. تنه ــته ان ــر از گذش ــا ضعیف ت ــد. آنه ان
ارایــه شــده از ســوی پاکســتان، اســامه بــن الدــن و دیگــر 
ــه  ــا نگ ــر پ ــان را س ــه طالب ــت ک ــی اس ــای افراط گروه ه
ــای  ــا، بق ــن کمک ه ــر صــورت قطــع ای داشــته اســت. د
آنهــا بیــش از حــد دشــوار خواهــد شــد. امیدواریــم 
سیاســت آیندــۀ ایــاالت متحدــه، پاکســتان را تحــت فشــار 
قــرار دادــه و همچنیــن افغانســتان را دــر برقــراری صلــح 

ــاند. ــاری رس ی
*آرزو دــارم، مردــم کشــور بــا هــر تعلــق قومــی، مذهبــی، 

ــی و اتحــاد خــود را حفــظ  ــی، وحدــت مل ــی و حزب زبان
کننــد و دــر ســایۀ آن و بــا تکیــه بــر دیــن مبیــن اســام، 

ــروزی و اعتــای کشــور خــود باشــند. شــاهد پی
ــه  ــر او [ب ــا س ــًا م ــروز جد ــه ام ــایلی ک ــی از مس *یک
ــل  ــر داخ ــاره د ــه دوب ــت ک ــن اس ــم، ای ــه] داری آن توج
افغانســتان[به ]طــرف یــک وحدــت ملــی برویــم. از ایــن 
ــم  ــوت کردی ــف دع ــخصیت های مختل ــه ش ــبب از هم س
ــه  ــم ک ــاز کردی ــه ب ــه روی هم ــود را ب ــوش خ ــا آغ و م
بیاییــد مشــترکًا دــر برابــر متجــاوز ایســتاده شــویم و دــر 
آیندــه هــم حکومــت مشــترکی داشــته باشــیم... مردــی دــر 
ایــن اســت، بــا وجودــی که[هــر کســی] هــر چیــز دــر دل 
خــود دــارد، از ســبب خیــر افغانســتان، نجــات افغانســتان 
ــه  ــم ب ــد و بروی ــای بمان ســر(روی) خواســته های حــود پ

ــی. ــت مل ــرف وحد ط
*دــر ارتبــاط بــا مشــکات قوم گرایــی هــم وظیفۀ ما اســت 
ــه  ــا ک ــن فکران و تحصیل کرده ه ــام روش ــۀ ع ــم وظفی و ه
دــر ایــن قســمت خودشــان قدــم بردارنــد، مگــر تذکــر من 
ایــن اســت کــه مردــم افغانســتان دــر ســطح پاییــن، بیــن 
ــکل از  ــفانه آن مش ــد و متأس ــکل را ندارن ــن مش ــود ای خ

طــرف یــک تعدــاد روشــن فکران ایجــاد شــده اســت.
*خواهــش مــن از هــر مــرد و زن افغانســتان این اســت که 
ــه دشــمنان  ــی را ک ــا و نفاق ــد پارچه گی ه ــات و چن تعصب
اســام و دشــمنان افغانســتان خواســتند در داخل افغانستان 
دامــن بزننــد، نبایــد ایــن مســایل در بیــرون ســرایت کند و 
خواهــش مــن از همــۀ هم وطنــان ایــن اســت کــه وحدــت 
ــه  ــق متوج ــور دقی ــه ط ــد و ب ــظ کنن ــود را حف ــی خ مل
ــد،  ــاع می کن ــتان دف ــانی از افغانس ــه کس ــه چ ــند ک باش
واقعــًا چــه کســی دــر خــط منافــع افغانســتان قــرار دــارد 
و چــه کســی آلــۀ دســت خــارج و مزدــور عمــال بیگانــه 
ــد  ــند و نبای ــته باش ــظ داش ــود را حف ــت خ ــت. وحد اس
کــه مســایل زبانــی، قومــی و نژادــی دــر صفــوف مردــم 
ــای  ــه خد ــاورد ک ــود بی ــه وج ــی را ب ــرون تفرقه ی ــر بی د
نخواســته ســبب بــروز مشــکاتی بــه آنــان گردــد، قســمی 

کــه دــر داخــل بــه وجــود آمدــه اســت.
ــوب، فارســی و پشــتو مطــرح  ــن شــمال و جن ــرای م *ب

نیســت، مــا می توانیــم دــر خانــۀ مشــترک خــود بــه هــر 
زبانــی بــا هــم حــرف بزنیــم.

ــتون،  ــام: پش ــی به ن ــات قوم ــه اختاف ــن ب ــن زد *دام
تاجیــک، ازبیــک، هــزاره، بلــوچ وغیــره، آب انداختــن 

ــه آســیاب دشــمن اســت. ب
ــگ مشــترک  ــا اســت، فرهن ــر م ــت پاکســتان براد *مل
داریــم و روابطــی دــر طــول تاریــخ داشــته ایم. مــا بــه 
هیــچ صــورت دــر فکــر کشــمکش های بیهودــه نیســتیم 
ــن  ــم. م ــه بحــران ایجــاد کنی ــر منطق ــم د و نمی خواهی
بازهــم تاکیــد می کنــم کــه تــا پاکســتان دــر اســتراتژی 
ــا آن کشــور  ــاورد، مشــکل افغانســتان ب ــر نی خــود تغیی

حــل نخواهــد شــد.
ــن  ــتان روش ــت پاکس ــورد سیاس ــر م ــن د ــۀ م *عقید
ــود را  ــع خ ــا مناف ــارد ت ــق د ــوری ح ــر کش ــت، ه اس
دــر ســطح ملــی و بیــن المللــی جســتجو نمایــد، ولــی 
پاکســتان بــرای تطبیــق اســتراتژی خــود دــر افغانســتان، 
از ظالمانه تریــن شــیوه ها اســتفاده نمودــه، طــوری کــه 

ــه اســت. ــر دید ــر آن را کمت ــخ نظی تاری
*دشــمنان افغانســتان دشــمنان مــن هســتند و همچنــان 
آنهایــی کــه بــر مردــم مــا جنــگ را تحمیــل می کننــد. 
امــروز پاکســتان و کســانی که دــر پشــت ســر آن قــرار 

دارند.
*پاکســتان دــر طــول حیــات سیاســی خویش بــا هند و 
افغانســتان رابطــۀ خصمانه داشــته و از دو جانب شــمال 
و جنــوب دــر رنــج بــه ســر میبــرد. پاکســتان بــا هنــد 
ــد کــه  ــا افغانســتان روی خــط دیورن روی کشــمیر و ب
یــک معضلــۀ ســرحدی اســت، اختــاف دیرینــه دــارد. 
ــت  ــک حکوم ــگاه پاکســتان، ایجــاد ی ــن، از دید بنابرای
مزدــور دــر افغانســتان، از یکســو اهدــاف اقتصادــی آن 
کشــور را بــر آوردــه میســازد، از ســوی دیگــر از نظــر 
ــا هندوســتان، برایــش  دفاعــی دــر جنگ هــای بعدــی ب
از اهمیــت حیاتــی برخوردــار اســت چــه بــه آن کشــور 
عمــق اســتراتژیک مــی بخشــد و نیــروی مقاومتــش را 

دــر برابــر حمــات هنــد افزایــش می دهــد.
ــه گونه یــی می شــود  ــا زود ب ــر ی *وضعیــت منطقــه دی
کــه کشــورهای  جنــگ افــروز متوجــه خواهنــد 
ــه نفــع آنهــا نیســت  شــد کــه جنــگ دــر افغانســتان ب
ــن  ــرای اســتقرار صلــح و امنیــت دــر ای و خودشــان ب

ــرد. ــد ک ــاش خواهن ــور ت کش
*ما برای آزادی می رزمیم. 

*بــرای مــن زیســتن دــر زیــر چتــر برده گــی پســت تریــن 
ــوع زنده گــی اســت.  ن

ــوان داشــت: آب،  ــرای حیــات مادــی همــه چیــز می ت *ب
نــان و مســکن. ولــی اگــر آزادــی مــا بــر بــاد رفــت، اگــر 
غــرور ملــی مــا دــر هــم شکســته شــد و اگــر اســتقال مــا 
ــا  ــرای م ــی ب ــن زنده گ ــورت ای ــر آن ص ــت د ــود گش ناب

کوچکتریــن لــذت و ارزشــی نخواهــد داشــت.
*پیــروزی دــر جهــاد افتخــار یــک شــخص نیســت٬ دــر 

ــه به خاطــر  ــن ک ــام مجاهدی ــرد ســر ســختانۀ تم نتیجــۀ نب
ــا  ــی و اســتقال شــهید می شــدند٬ ام ــان مقدــس آزاد آرم
ــب  ــروزی نصی ــن پی ــد٬ ای اســارت دشــمن را نمی پذیرفتن
ــورال  ــا از م ــی م ــۀ رزم ــه روحی ــد ک ــول کنی ــد. قب ــا ش م
ســربازی کــه به خاطــر اشــغال کشــور دیگــری آمدــه بــود٬ 

از تفــاوت و برتــری ُکلــی بــر خوردــار بــود.
*طالبــان نیــروی نیســت کــه بتــوان آن را شکســت ناپذیــر 
ــه  ــه گرفت ــم فاصل ــر حــال حاضــر از مرد ــا د ــد. آنه خوان
ــای  ــا کمک ه ــد. تنه ــته ان ــر از گذش ــا ضعیف ت ــد. آنه ان
ارایــه شــده از ســوی پاکســتان، اســامه بــن الدــن و دیگــر 
ــه  ــا نگ ــر پ ــان را س ــه طالب ــت ک ــی اس ــای افراط گروه ه
ــای  ــا، بق ــن کمک ه ــع ای ــر صــورت قط ــته اســت. د داش
آنهــا بیــش از حــد دشــوار خواهــد شــد. امیدواریــم 
سیاســت آیندــۀ ایــاالت متحدــه، پاکســتان را تحــت فشــار 
قــرار دادــه و همچنیــن افغانســتان را دــر برقــراری صلــح 

ــاند.  ــاری رس ی
ــتند، حــق و  ــۀ بشــری هس ــرۀ جامع ــی از پیک ــان نیم *زن
حقــوق مدنــی دارنــد. زنــان کشــور مــا دــر دــوران جهــاد 
دوشــادوش مــا، دــر صحنــه ایســتاده بودنــد، فداکاری هــا 
کردنــد. مــن دــر دــوران جهــاد، زنــان زیادــی را دیدــم کــه 
ــان  ــا از زن ــی خاطره ه ــد. خیل ــه ان ــی کرد ــای بزرگ کاره
ــر  ــخت، زی ــرایط س ــر ش ــه د ــارم ک ــر د ــاکار به خاط فد

کردنــد. جان فشــانی ها  دشــمن  بمباران هــای 
*مــا بــا ایجــاد یــک کمیســیونی کــه قدــرت را بــه 
ــال  ــتیم، انتق ــق هس ــد، مواف ــت تســلیم بده ــت موق حکوم
قدــرت را قبــول داریــم، لویــه جرگــه را قبــول داریــم، بــا 

ــم. ــور موافقی ــر کش ــر د ــح سراس ــس و صل آتش ب
*ادامــۀ جنــگ بعــد از ســقوط کمونیســت ها، بخصــوص 
ــی  ــۀ بیرون جنــگ تحمیــل شــدۀ داخلــی کــه عامــل توطی
ــع  ــا هرگــز توق ــت تأســف ماســت، م اســت، باعــث نهای
ــرد؟  ــوان ک ــه می ت ــر! چ ــتیم، مگ ــزی را نداش ــن چی چنی
کشــورهای همســایه تحرکاتــی دــر افغانســتان ایجــاد 
کردنــد، روی منافعــی کــه دــر کشــور مــا دارند یــک تعداد 
ــد. آدم هــای خودخــواه و جــاه طلــب را تحریــک نمودن

*انســان خالــی از اشــتباه نیســت. دــر مجمــوع خدــا بهتــر 
ــد کــه مــا هرگــز قدــرت انحصــاری و بیشــتر را از  می دان
ــات  ــح و ثب ــا صل ــته ایم. م ــال نخواس ــگ و جد ــق جن طری
را بــه نفــع خــود بــه نفــع وطــن خــود و بــه نفــع اســام 

ــم. ــه و می بینی دید
ــروز و  ــرای ام ــی ب ــایل اساس ــی از مس ــات را یک *انتخاب
ــم و کشــورم می دانــم. نظــر  فردــای افغانســتان می دان
ــات و بدــون  ــک انتخاب ــه بدــون ی ــن اســت ک شــخصی م
آمدــن یــک نظــام  دموکراســی دــر افغانســتان، سرنوشــت 
ــود و  ــن نمی ش ــورت تعیی ــچ ص ــه هی ــور ب ــۀ کش و آیند
فقــط بــا یــک نظامــی کــه توســط آرا و ارادــۀ زن و مــرد 
ــح  ــح صل ــک صل ــوان ی ــود، می ت ــن ش ــتان تعیی افغانس

دوام دــار و پایدــار را دــر افغانســتان تضمیــن نمــود.
*طریــق خدمــت بــه مردــم افغانســتان ایــن اســت کــه بــه 
ــه  ــت کرد ــم ثاب ــخ ه ــم، تاری ــی بروی ــت مل ــرف وحد ط
کــه فقــط وحدــت ملــی بودــه کــه از افغانســتان دــر برابــر 

متجاوزیــن دفــاع کردــه اســت.

منابع:
1-شــمارۀ 17 و 18 مجلــۀ میهن، ســال دوم، اســد و ســنبلۀ 

1٣80 خورشــیدی.
الحــق  مســعود، شــمس  احمدشــاه  هــای  ٢-اندیشــه 

بنیــاد شــهید مســعود. آریانفــر، 1٣85، 
ــه  ــور، ب ــای د ــق ه ــه اف ــوار ب ــتوار و امید ــی اس ٣-مرد
ــی،  ــی غیاث کوشــش احمــد شــاه فــرزان و مهندــس توریال

بهــار 1٣79 خورشــیدی.
ــرزان،  ــر ف ــه ناص ــی، گردآورند ــردِ آزاد ــق م ــردِ عش 4-م

خورشــیدی.  1٣8٢ تابســتان 
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ــه ســال  ــًا نُ ــا 1٣٦9 تقریب ــن  از ســال 1٣٦0 ت م
تمــام را بــا آمرصاحــب ســپری کردــم و از 
جلوه هــای  زنده گــی،  طــرز  شــاهد  نزدیــک 
اخاقــی و برخــورد او بــا طبقــاِت مختلــِف 
جامعــه بودــم. دــر ایــن ســال های دشــوار جنــگ 
و خانه به دوشــی کــه بــا دشــمِن نیرومندــی 
ــود،  ــه رو ب ــر شــوروی روب چــون اتحــاد جماهی
شــب و روز بــا هــم  بودیــم و طــی ایــن دــوران، 
ــه برایــم  مظاهــر گوناگــون شــخصیِت او بی پیرای
ــم  ــش از یک ونی ــه بی ــاال ک ــد؛ ح ــکار گردی آش
دهــه از غــروِب ایــن خورشــید تابنــاِک ســرزمین 
ــود  ــِی خ ــی و مل ــوولیت دین ــذرد، مس ــا می گ م
ــن  ــخصیِت ای ــِف ش ــاد مختل ــه ابع ــم ک می دان
مــرد بــزرِگ تاریخــی را بــرای کســانی کــه او را 
ــته اند،  ــنایی نداش ــا وی آش ــه و ب ــک ندید از نزدی
بــه ویــژه نســل جــوان، بــه صــورِت مختــرص در 

چنــد نکتــه بیــان کنــــم: 

بُعد انسـانی 
احمدشــاه مســعود )رح( شــخصیتی متــوازن 
ــِم  ــر خش ــود، ب ــه ب ــا و بی پیرای ــت، بی ری داش
ــر  ــِت قه ــر حال ــچ گاه د ــود و هی ــب ب خــود غال
ــه  ــنام ب ــش و دش ــزا، فح ــخِن ناس ــب س و غض
زبــان نمــی آورد. دــر برابــر دشــمنان گذشــت و 
مدــارا داشــت، بــا اســیران جنگــی برخــورد نیــک 
و بشردوســتانه می نمــود و دــر نگه دــاری آن هــا 
جدــًا اصــول اخاقــی اســام و قوانیــن بشــری را 
رعایــت می کــرد. دــر مواجهــه بــا دشــواری های 
روزگار، بــا عقانیــت برخــورد می کــرد و از 
ــر عاطفــه و احساســات دــوری  اعمــال مبتنــی ب

می جســت. 
دــر زنده گــی شــخصی خــود، عفیــف و پرهیزگار 
بــود. حیــا و جــرأت، دــو خصلتــی کــه اکثــراً بــا 
ــود  ــر وج ــوند، د ــته می ش ــاد پنداش ــم متض ه
احمدشــاه مســعود بــه کمــال تــوأم تبلــور یافتــه 
ــه  ــال و جبه ــوال بیت الم ــرف ام ــر مص ــد. د بون
ــود  ــا وج ــود، ب ــوز ب ــاط و دل س ــت محت نهای
امکانــات مالــِی وافــری کــه دــر اختیــار داشــت، 
بــرای خــود و فرزندانــش از مــال و ثــروِت دنیــا 
ــی  ــر و بارگاه ــود قص ــت، از خ ــزی نیندوخ چی
ــام  ــن ای ــر آخری ــه د ــی ک به جــا نگذاشــت. منزل
ــرد، از  ــا ک ــری بن ــاغ پد ــر ب ــود د ــِی خ زنده گ
ــت دارانش  ــان و دوس ــه محب ــود ک ــی ب پول های

بــرای مصــارف شــخصِی او دادــه بودنــد.

بُعد دین داری  
ــود. ایمــان  آدمــی ســخت متدیــن و پرهیــزگار ب
تــوکِل  و  خدشــه ناپذیر  اخــاِص  محکــم، 

عجیبــی بــر پروردــگار خــود داشــت. نمازهــای 
پنجگانــه را دــر وقتــش و اکثــراً بــا جماعــت ادــا 
ــرآن  ــح، ق ــاز صب ــد از نم ــوالً بع ــود. معم می نم
تــاوت می کــرد. همیشــه بــا وضــو بــود و قبــل 
ــو رکعــت نمــاز  ــه خــواب، شــبانه د ــن ب از رفت
می گوینــد،  دیگــران  چنان کــه  و  می خوانــد 
تهجــد )نمــاز شــب( نیــز می خوانــد. دــر عقایــد 
ــن  ــام را دی ــود و اس ــل ب ــود معتد ــکارِ خ و اف
وســطیت و اعتدــال می پنداشــت و می گفــت: 
ــود  ــا خ ــم ب ــم می توانی ــل، ه ــام معتد ــا اس »ب
زنده گــی کنیــم و هــم بــا دیگــران«. بنابــرآن، بــا 
تعبیرهــای افراطــی و متحجرانــه از اســام موافــق 
نبــود. بــه توانایــی و نقــش اســام دــر کمــال و 
ســعادِت جامعــه و فــرد از راه حفــظ و گســترش 
ارزش هــای اخاقــی تأکیــد می کــرد و آن را 
عامــل رهبــری و کمــال شــخصیِت انســان تلقــی 

می کــرد.

بُعد اجتماعی  
ــر  ــان مه ــه ایش ــت و ب ــفقت داش ــال ش ــه اطف ب
می ورزیــد. جوانــان را دوســت می داشــت و 
آن هــا را بــه کارهــای مهــم می گمــارد و تشــویق 
می کــرد. بــا بــزرگان و اهــل علــم، بــا احتــرام و 
فروتنــی برخــورد می کــرد. بــا دوســتان و یارانش 
صمیمــی و بــه دــور از تصنــع بــود. بــا عــام مردم 
ــل  ــر عم ــور از تظاه ــه د ــاده رویی و ب ــا گش ب
ــیار  ــش ها بس ــو و پرس ــر گفت وگ ــد. د می کرد
حاضرجــواب و شــوخ طبع بــود. مطایبــه جزیــی 
از صحبت هــای دلنشــینش بــود. از قدــرت دــرک 
ــرای کســانی  ــود. ب ــار ب ــی برخورد ــم عال و تفهی
شــخصیت  می نشســتند،  کامــش  پــای  کــه 
جــذاب و دوست داشــتنی داشــت. هرکــس کــه 
بــه او نزدیــک می شــد، خــود را شــریک افــکار و 
ــی  ــرد و از همراه ــاس می ک ــای او احس آرمان ه
ــه شــورا و  ــرد. ب ــذت می ب و اطاعــِت اوامــرش ل
ــا اهــل رأی جدــًا اهمیــت می دــاد و  مشــورت ب
ــه کار و  ــِت الزم ب ــورت و دق ــون مش ــًا بد غالب

ــود. ــام نمی نم ــی اقد عمل

بُعد اخالقی 
از ســتم و ســتمگری و از فســاد و بی عدالتــی 
به شــدت  آن  برابــر  دــر  و  داشــت  تنفــر 
ایســتاده گی می کــرد و بــرای اصــاح آن بــا 
را  ریــاکاری  و  تظاهــر  می کوشــید.  جدیــت 
نکوهــش  را  مداحــی  و  تملــق  نمی پســندید، 
از  نمی دیــد؛  خــوب  را  متملقیــن  و  می کــرد 
ایــن رو کمتــر کســاِن متملــق دــر اطــراف او جا و 
اعتبــار داشــتند. حرف و کامش همیشــه شــفاف 

ــش  ــر صحبت های ــود. د ــم ب ــاه و عام فه و کوت
ــرد و از  ــه کار می ب ــپ« را ب ــان گ ــواره »ج هم
اطالــۀ کام و حاشــیه روی خوشــش نمی آمــد 
ــپ را  ــاِن گ ــه ج ــت ک ــب می خواس و از مخاط
ــت  ــه دق ــل را ب ــرِف مقاب ــخن ط ــد. س ــان کن بی
شــخصیتش  صابــِت  و  صولــت  می شــنید. 
مخاطــب را دــر هــر ســطحی کــه می بــود، تحــت 
تأثیــر قــرار می دــاد. وقــار و هیبتــش در مجالســی 

ــود.  ــوس ب ــت، محس ــور می داش ــه حض ک

بُعد فرهنگی 
ــر  ــۀ واف ــپی و عاق ــه دلچس ــاب و مطالع ــه کت ب
ــرایط  ــر ش ــِت او د ــتر وق ــد بیش ــت. هرچن داش
علــوم  آن هــم  بــا  می شــد،  جنگــی ســپری 
ــه،  ــل صــرف، نحــو، فق ــاوِل اســامی از قبی متد
عقایــد و... را بــه صــورت درســی نــزد اســتادان 
ــود  ــا خ ــاب ب ــی کت ــر حالت ــر ه ــت و د آموخ
می داشــت و از هــر فرصتــی بــرای کســب 
معلومــات و مطالعــه اســتفاده می کــرد. مجالــس 
علمــا را دوســت می داشــت و از مباحثــه و 
ــمندان و  ــا دانش ــی ب ــی و ادب ــای علم مناظره ه
ــا  ــرد و ب روشــنفکران و ادب دوســتان حــظ می ب
ــعر  ــه ش ــد. ب ــی می ش ــث علم ــا وارد بح آن ه
حافــظ  دیــوان  و  بــود  عاقه منــد  فارســی 
ــا خــود می داشــت. کیمیــای  شــیرازی را اکثــراً ب
ــرد و از  ــه می ک ــی را مطالع ــام غزال ــعادت ام س
ــام  ــر اس ــیرت پیامب ــت. س ــر داش ــرۀ واف آن به
)ص( را مطالعــه می کــرد و از شــخصیت های 
ــر شــخصیت  سیاســی اســام بیشــتر تحــت تأثی
ــر )رض(  ــرت عم ــی حض ــای سیاس و کارنامه ه

ــرار داشــت. ق

بُعد نظامی 
اصــول و قواعــد جنــگ را تیوریــک و پرکتیــک 
ــخ و  ــژه تاری ــگ، به وی ــخ جن ــت، تاری می دانس
اساســاِت جنگ هــای چریکــی را مطالعــه کردــه 
ــود و از کارنامه هــا و تجــارب جنگــی رهبــران  ب
جنگ هــای پارتیزانــی جهــان ماننــد مائــو، جنــرال 
ــترو و  ــول کاس ــوارا، فید ــتو چه گ ــاب، ارنس چی
غیرهــم اســتفاده می کــرد. پنــج اثــر نظامــی »مائــو 
تســو دونــگ« کتــاب مهمــی بــود کــه احمدشــاه 
مســعود چندیــن بــار آن را مطالعــه و هضــم 
کردــه بــود و جنگ هــای چریکــی دــر افغانســتان 
ــر  ــرد. شــجاعت بی نظی ــِق آن طــرح می ک را مطاب
و پشــتکار شــگفت انگیز، ارادــه و تصمیــِم محکم 
ــۀ  ــگاه روحی ــت. هیچ ــخیر داش ــل تس و غیرقاب
خــود را نمی باخــت و نااُمیــد نمی شــد، حتــا دــر 
ســخت ترین شــرایط روحیــۀ خــود را از دســت 
ــا،  ــات نیروه ــری از تلف ــرای جلوگی ــاد. ب نمی د
و  می انداخــت  بــه مخاطــره  را  جــاِن خــود 
خطــرات را بــه جــان می خریــد. دــر امــور نظامی 
ــی و  ــه کار اطاعات ــوی، ب ــای محارب و فعالیت ه
ــرآن شــبکۀ  ــاد، بناب ــی اهمیــت می د کشــفی خیل
اطاعاتــی نیرومنــد و منظمــی را چــه دــر دــورۀ 
جهــاد و چــه در دــوران مقاومــت به وجــود آورد. 

بُعد سیاسی  
او مطالعــاِت گســترده یی از تاریــخ و تمدــن 
ــد داشــت، جهــان معاصــِر  ــم و جدی بشــری قدی
خــود را بــا گوناگونی هایــش می شــناخت. از 
ــِل خــود  ــه و تحلی ــم مطالع ــخ افغانســتان ه تاری
را داشــت. عضویــت نهضــت اســامی و اتخــاذ 
نقــش رهبــری جهــاد و مقاومــت، برایــش یــک 
امــر آگاهانــه و انتخابــی بــود. او خواهان تشــکیل 
حکومــت اســامی مســتقل و معتدــل دــر قلمــرو 
ــی را  ــِت اجتماع ــق عدال ــود و تحق ــتان ب افغانس
راه حــل تنش هــای تبــاری دــر میــان اقوام ســاکن 
ــه مشــارکت سیاســی  ایــن کشــور می دانســت. ب
باورمنــد بــود، یکه تــازی و انحصــار قدــرت 
ــور را  ــر کش ــی د ــات سیاس ــت. ثب را نمی پذیرف
مرتبــط بــه ایجــاد و اســتقرار یــک دولــت ملــی 
و ممثــل ارادــۀ همــۀ اقشــار و اقــوام افغانســتان 
ــور  ــت. تص ــا می دانس ــۀ آن  ه ــب عادان و مطال
احمدشــاه مســعود از افغانســتان آیندــه، کشــوری 
ــر و  ــات، مســتقل، مقتد ــا ثب از لحــاظ سیاســی ب
ــگاه اقتصادــی پیشــرفته و شــگوفا  فراگیــر و از ن
بــود. آزادــی مردــم و وطنــش را دــر حــِد عشــق 
دوســت می داشــت. هیچــگاه اســتقالیِت خــود، 
منافــع مردــم و مصالــح علیــای میهــِن خــود را با 
ــه  ــی دــر معــرض ســازش و معامل ــچ بیگانه ی هی
نگذاشــت. تحقــق صلــح و ثبــات دــر افغانســتان، 
تأمیــن عدالــت اجتماعــی، رفــاه مردــم و ترقــی 
ــراری نظــام اســامی مردم ســاالر از  کشــور، برق

ــود.  ــه گی او ب ــه و همیش ــای دیرین آرزوه
و  مثال هــا  فــوق،  مطالــب  اثبــات  ]بــرای 
حکایــاِت زیادــی وجــود دــارد کــه ذکــر آن ها در 

ــت.[  ــال نیس ــن مق ــۀ ای حوصل
روحش شاد و یادش گرامی و مستدام باد! 
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داكتر حنـانی
ـــد  ـــک مجاه ـــعود ی ـــاه مس احمدش
واقعـــی و وطن پرســـت بـــود.  
ــود و  ــنگر بـ ــر سـ ــه دـ او همیشـ
ـــخصی اش  ـــع ش ـــه مناف ـــچ گاه ب هی
ناندیشـــد؛ بـــل همـــواره بـــه 
ـــش  ـــت وطن ـــح و امنی ـــن و صل وط

فکـــر می کـــرد.
جهـــاد  زمـــان  از  را  او  مـــن 
می شناســـم، مـــن دـــر آن زمـــان دـــر 
پاکســـتان بـــا همـــراه مجاهدیـــن 
دـــر کمـــپ مهاجریـــن کارهـــای 
می دادـــم  انجـــام  را  مخلتـــف 
زمینـــه  مهاجریـــن   بـــرای  و 
کمک هـــای بشـــر دوســـتانه را 

می کردـــم. فراهـــم 
ـــناختم، او  ـــود می ش ـــوان ب ـــیار ج ـــه بس ـــان ک ـــعود را از آن زم ـــهید مس ـــن ش م

ـــید. ـــش می اندیش ـــه وطن ـــا ب ـــا و تنه ـــواه تنه ـــی خ ـــارزه و آزاد ـــم مب مرد
قهرمـــان ملـــی برنامه هـــای ملـــی بســـیاری داشـــت و دـــر خصـــوص زنـــان دیدـــگاه 
ـــران ارزش  ـــل دخت ـــه تحصی ـــن داشـــت، او ب ـــایر مجاهدی ـــه س ـــی نســـبت ب متفاوت
ـــای  ـــان از برنامه ه ـــم زن ـــود و تعلی ـــران نب ـــوزش دخت ـــف آم ـــود، مخال ـــل ب قای

ـــود. ـــا ارزش وی ب ـــم و ب مه
ـــرای  ـــای کان ب ـــود، او برنامه ه ـــرح نب ـــان مط ـــوم و زب ـــعود ق ـــهید مس ـــرای ش ب
ـــتان  ـــر افغانس ـــه گان د ـــور بیگان ـــف حض ـــدت مخال ـــه ش ـــت و ب ـــتان داش افغانس
ـــت  ـــه وضعی ـــتیم ک ـــاهد اس ـــا ش ـــعود م ـــد از مس ـــروز بع ـــفانه ام ـــا متاس ـــود؛ ام ب
ـــا  ـــرای م ـــه گان ب ـــاده گی بیگان ـــه س ـــی و ب ـــه راحت ـــر ب ـــت و چقد ـــه اس چگون
ـــو  ـــه جل ـــت ک ـــعود نیس ـــر مس ـــی دیگ ـــد؛ ول ـــم می گیرن ـــا تصمی ـــای م ـــه ج و ب
ـــد. ـــم بزن ـــه گان رق ـــا را بیگان ـــت م ـــه سرنوش ـــد ک ـــازه نده ـــتد و اج ـــان بی ایس آن

ـــنگر  ـــرد س ـــزرگ، م ـــعود ب مس
و مـــرد مبـــارزه بـــود، او را از 
ـــاد  ـــان جه ـــش از زم ـــالیان پی س

می شناســـم.
دـــر زمـــان جهـــاد مـــن دـــر 
ـــا  ـــا ب ـــر آن ج ـــم و د ـــران بود ای
و  می کردـــم  کار  مجاهدیـــن 
دـــر بخش هـــای مختلـــف بـــا 

ــم. ــکار بودـ ــن همـ مجاهدیـ
مـــن مســـعود را یـــک مردـــم 
ـــت  ـــجاع و وطن پرس ـــارز، ش مب
می دانـــم و بـــا شـــناخت کـــه 
ــارم؛  ــاد از او دـ ــان جهـ از زمـ
او را مردـــی عـــاری از مســـایل قومـــی و مذهبـــی و زبانـــی می دانـــم 
ـــتان  و  ـــه افغانس ـــت ب ـــعود خدم ـــهید مس ـــف ش ـــه هد ـــارم ک ـــاور د و ب
ـــفانه  ـــود. متاس ـــتان ب ـــر افغانس ـــری د ـــت سراس ـــح  و امنی ـــه صل ـــیدن ب رس
ـــان  ـــر زم ـــه د ـــی ک ـــا ماه های ـــه تنه ـــارزه ک ـــاش و مب ـــه ت ـــد از آن هم بع
ـــروز  ـــم، ام ـــرک می کنی ـــیدم، د ـــیار کش ـــختی های بس ـــم و س ـــاد بودی جه
ــا  ــا بـ ــوند و بعضی هـ ــاد می شـ ــاالر یـ ــام جنگ سـ ــه نـ ــن بـ مجاهدیـ
ـــان را  ـــه و آن ـــه گرفت ـــن را نادید ـــات مجاهدی ـــام زحم ـــی، تم ـــه درای دید

جنگ ســـاالر خطـــاب می کننـــد
ـــق  ـــر ح ـــی د ـــای بزرگ ـــن، جف ـــاب کرد ـــاالر خط ـــن را جنگ س مجاهدی
مردـــم افغانســـتان اســـت؛ زیـــرا ایـــن مردـــم افغانســـتان بودنـــد کـــه 
ـــد. ـــات دادن ـــرخ نج ـــش س ـــگال ارت ـــان را از چن ـــد کشورش ـــاد کردن جه
ـــت،  ـــانه ها اس ـــوص رس ـــن خص ـــر ای ـــی د ـــر اصل ـــن مقص ـــاور م ـــه ب ب
زیـــرا ایـــن رســـانه ها اســـتند کـــه بـــا گفتـــن جنگ ســـاالر بـــه مغـــز 
جـــوان امـــروز تزریـــق می کنـــد کـــه مجاهدیـــن جنگ ســـاالر اســـت 
و ایـــن اقدـــام را هدف مندانـــه دنبـــال می کننـــد، امـــا مجاهدیـــن هـــم 

ـــد. ـــان نمی کن ـــر آن ـــر براب ـــی د ـــچ اقدام ـــه و هی ـــکوت کرد س
بایـــد مجاهدیـــن برنامه هـــای منظـــم بـــرای شناســـایی جهـــاد و 
مقاومـــت و قهرمـــان ملـــی بـــه نســـل نـــو و جوانـــان داشـــته باشـــد 
ـــر  ـــا د ـــد و کی ه ـــه آزاد ش ـــن چگون ـــن وط ـــه ای ـــد ک ـــان بدانن ـــا جوان ت
ـــرا  ـــه و چ ـــود و چگون ـــی ب ـــعود ک ـــت، مس ـــش داش ـــان نق ـــی وطن ش آزاد

برعلیـــه بیگانـــه گان مبـــارزه کـــرد.

نازیه سروری یکی از فعاالن دوران جهاد و مقاومت

 و معاون اجتماع زنان افغانستان:

قهرمان ملی در خصوص زنان دیدگاه 
متفاوتی نسبت به سایر مجاهدین داشت

ایفا الکوزی یکی از فعاالن 
:AWC دوران جهاد و مقاومت و ماسترترینر در

ما باید برنامه های برای شناسایی قهرمان 
ملی به نسل نو و جوانان داشته باشیم

ترتیب كننده: ناجیه نوری
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تصحیح و اختصار: ابوبکر صدیق
ــتانی،  ــروف پاکس ــرۀ مع ــد، چه ــد حام ــور زی ــرو فیس پ
ــورد  ــر م ــتان، د ــاد افغانس ــی و جه ــور دفاع متخصــص ام
روابــط افغانســتان – پاکســتان و نقش پاکســتان دــر حمایت 
ــا  ــر قشــون ســرخ، گفت وگویــی را ب از مجاهدــان دــر براب
ــه  ــت ک ــه اس ــام داد ــتان انج ــوز پاکس ــو نی ــزون جی تلوی
مختصــر آن را روزنامــۀ ماندــگار بــرای خوانندــه گان عزیــز 

می کنــد. پیش کــش  
ــارۀ افغانســتان –  ــد: دــر ب ــد، می گوی ــد حام پروفیســور زی
پاکســتان، بایــد بــه تاریــخ مراجعــه شــود. برخــی مواردــی 
ــت نشــده  ــاره آن صحب ــر ب ــوز د ــا هن ــه ت ــارد ک وجــود د
اســت. دــر حالــی کــه پاکســتان بیــش از ٢0 ســال مجاهدــان 
ــاد  ــای حرفه یی د ــرد و آموزش ه ــت ک ــتان را حمای افغانس
تــا یــک ســرمایه یی دــر افغانســتان داشــته باشــد. امــا امروز 

پاکســتان یــک دوســت هــم دــر افغانســتان ندــارد. 
آقــای حامــد بــا اشــاره به وجــود آمدــن پاکســتان و 
اندیشــه های پشتونســتان خواهــی، دــر افغانســتان می گویــد 
ــاالی  ــی ب ــتان خواه ــورد پشتونس ــر م ــتان د ــه افغانس ک
ــاد  ــان اتح ــر آن زم ــود. د ــه ب ــار وارد کرد ــتان فش پاکس
جماهیــر شــوروی دــر افغانســتان حضور داشــت. پاکســتان 
ــای افغانســتان درســال1975  ــاق افگنی ه ــی متوجــۀ نف وقت
دــر پاکســتان شــد. دــر تــاش ایجــاد عناصــر اســامی ) 
)Islamic elements  دــر داخــل افغانســتان شــد تا برای 

ــد.  ــق کن ــکل خل ــتان مش افغانس
پروفیســور زیــد حامــد بــا تأکیــد می افزایــد کــه دــو فرمانده 
ــر اســماعیل خــان( و شــیر  ــت اســامی )امی ــزرگ جمعی ب
پنجشــیر ) احمدشــاه مســعود( هیــچ گاه بــه پاکســتان نیامدــه 
بودنــد. احمدشــاه مســعود دــر پنجشــیر اقامــت داشــت، اما 
ــاد  ــود. اتح ــتان نب ــاف پاکس ــعود برخ ــا، مس ــر ابتد ــا د ام
جماهیــر شــوروی تاش هــای زیادــی بــرای تصــرف 
پنجشــیر کــرد. امــا نســبت پیچیده گــی نقشــۀ دــرۀ پنجشــیر، 
ــه  ــم ک ــه می توانی ــآ گفت ــد. بن ــرف کنن ــتند آن را تص نتوانس
مجاهدــان پنجشــیر، بهتریــن و زیبــا تریــن مقاومــت را دــر 

برابر دشــمن دــر افغانســتان داشــتند. 
او گفــت کــه تجهیــزات و مهمــات از طــرف اســتاد ربانــی 
بــه مســعود فرســتاده می شــد. بــرای اســماعیل خــان 
تجهیــزات از ایــران فرســتاده می شــد. دــر افغانســتان برخی 

ــی و ســمتی وجــود دــارد.  اختاف هــای مذهب
او می گویــد: بیــش از ٢00 ســال دــر افغانســتان پشــتون ها 
ــان  ــه زب ــان ب ــن حاکم ــام ای ــا تم ــد، ام ــی کردن حکمران
فارســی صحبــت می کردنــد؛ ماننــد ) امــان اهلل خــان ،نادــر 
شــاه ،  دــاود خــان و...( فارســی زبان اول افغانســتان اســت. 
ــد  ــی می خواه ــی کس ــتان وقت ــر پاکس ــا د ــمی که اینج قس
خــود را بســیار بــا ارزش جلــوه دهــد، انگلیســی صحبــت 
می کنــد. دــر کابــل نیــز تمــام باشــنده هایش فارســی صــاف 
ــایل  ــن مس ــد. ای ــت می کردن ــان صحب ــان اصلی ش ــا زب و ب

تاحــال رنــگ خــود را از بیــن نبردــه اســت.  
ــال 1979 –  ــتان  از س ــه پاکس ــد ک ــد می افزای ــای حام آق
ــن  ــا ت ــرد و صده ــت ک ــتان حمای ــاد افغانس 1989 از جه
ارتــش ایــن کشــور دــر جهــاد افغانســتان اشــتراک داشــتند. 
ــل  ــک عم ــال ی ــت 10 س ــر مد ــتان د ــان افغانس مجاهد
ــد. ــام ندادن ــتان اتج ــل پاکس ــر داخ ــم د ــت افگنی ه دهش

شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  زمانی کــه  او،  گفتــۀ  بــه 
به طــرف  و  کــرد  تصــرف  را  مســلمان ها  ســرحد های 
قلــب آســیا )افغانســتان( آمــد، پاکســتان فیصلــه کــرد کــه 
همیــن جنــگ دــر پاکســتان نــه بلکــه دــر افغانســتان شــود، 
ــای آن  ــا به ج ــد. ام ــق ش ــه تطبی ــان گون ــرد هم ــن راهب ای
مــا بســیار قیمت هــای گــزاف پرداختیــم، دــر مقابــل 
ــرای  ــه ب ــلحه یی ک ــم اس ــه کردی ــم مقابل ــت گری ه دهش
پاکســتان  دــر  هــم  آن  می آمــد  افغانســتان  مجاهدــان 

می شــد.   تقســیمات 
ــی  ــی و سیاس ــناس نظام ــد، کارش ــورزید حام ــرو فیس  پ
پاکســتان دــر ادامــۀ بحــث، بــا اشــاره بــه نقــش پاکســتان، 
ــاد  ــر جه ــکا و نقــش  کشــورهای اســامی د ــت امری دخال
افغانســتان می گویــد کــه عالمــان تمــام کشــورهای اســام  
فتــوای جایــز بودــن جهــاد را دــر افغانســتان صادــر کردــه 
بودنــد، دــر پشــاور مرکــز مجاهدــان به نــام مرکــز خدمــات 
ایجــاد شــده بــود. مجاهدــان کشــورهای اســامی از فیلپیــن 
گرفتــه تــا افریقــای جنوبــی و حدــود 40000 مجاهــد 
ــه  ــد، ب ــه بودن ــاد افغانســتان اشــتراک کرد ــی، دــر جه عرب
ــد،  عرب هــای کــه دــر جهــاد افغانســتان اشــتراک می کردن

از منابــع مالــی اســامی معــاش دالــری دادــه می شــد.
ــامی،  ــای اس ــه تحریک ه ــرد ک ــه ک ــد اضاف ــای حام آق
ــر  ــر براب ــتان د ــر افغانس ــاد د ــه جه ــرا  ب ــان خود مجاهد
را  آن هــا  بیشــتر  کــه  می کردنــد  اعــزام  شــوروی 
می شناســم، اســامه بــن الدــن دــر آن زمــان یــک نوجــوان، 
ــایر  ــوف س ــر صف ــد، د ــه ثروت من ــی، بچ ــر معمول انجینی
مجاهدــان بــود. افــراد تــازه مســلمان شــده از تمــام جهــان 
دــر جهــاد افغانســتان اشــتراک می کردنــد. جهــاد افغانســتان 
ــود. بیشــتر کشــورها  ــت تروریســتی نب ــان فعالی ــر آن زم د
ــر  ــد. د ــرام می کردن ــزت و احت ــتان را ع ــان افغانس مجاهد
ــه  ــا، عــراق ک ــی، لبی ــه برخــی از کشــورهای عرب ــی ک حال
عاقمنــد اعــزام جوانان شــان بــه جهــاد افغانســتان نبودنــد. 
امــا جوانــان ایــن کشــورها بــا اســم های مســتعار دــر جنــگ 
ــر شــوروی ســابق اشــتراک می کردنــد.  افغانســتان دــر براب
کشــورهای کــه مخالفــت  بــا جهــاد افغانســتان داشــتند، اگر 

ــی  ــتان آگاه ــاد افغانس ــر جه ــان د ــتراک شهروندان ش از اش
ــار  ــه د ــان را ب ــت آن ــت برگش ــد دروق ــل می کردن خاص

می آویختنــد. 
گرداننــده: بــه ایــن شــهروندان بــه کــدام نام هــا  جــزا 

داده می شــد ؟
ــور  ــان مجب ــن جوان ــف؛ ای ــای مختل ــد: به نام ه ــد حام زی
ــه خانوادــه  تابعیــت خانواده گــی  بودنــد وقــت برگشــت ب
ــپورت  ــر پاس ــر د ــاال اگ ــا ح ــد، ام ــذف کنن ــود را ح خ
“گذرنامــۀ” کســی تابعیــت خانواده گــی او را حــذف کنیــد، 
ــر  ــامانه د ــن س ــا ای ــد، ام ــه نمی توان ــفر کرد ــی س به جای
ــان  ــون تمام ش ــود، چ ــول ب ــتان معم ــاد افغانس ــان جه زم
ــازی  ــر آزاد س ــت و به خاط ــه تروریس ــد، ن ــد بودن مجاه
ــاد  ــاد زی ــتان تعد ــی از پاکس ــد. حت ــه بودن ــتان آمد افغانس
ــازه  ــام، ت ــام یوسف اس ــا به ن ــی آن  ه ــه یک ــلمان ها ک مس
مســلمان شــده بــود، آدــم معــروف نیــز اســت. به نــام کمک 
به مســلمان ها، یــک نهــاد ایجــاد کردــه بــود کــه دــر حــال 
ــان آن  ــربازان مجاهد ــه س ــد ب ــت می کن ــز فعالی ــر نی حاض

ــان آمــوزش نظامــی می دــاد.  زم
ــاد  ــر جه ــتراک د ــه اش ــد ک ــح می کن ــد تصری ــای حام آق
ــود. جهــاد افغانســتان مســأله  ــی نب ــۀ پنهان افغانســتان معامل
ــورهای  ــایر کش ــه س ــامی ب ــور اس ــک کش ــازی ی آزاد س
ــود  ــن ب ــر ای ــا ب ــان باور ه ــر آن زم ــود. د ــده ب اســامی ش
کــه وقــت یــک قدــرت بــاالی یــک کشــور اســامی حملــه 
ــی  ــورد و آن را نابود ــت می خ ــور شکس ــد، آن کش می کن

ــر  ــه د ــود ک ــت ب ــن عل ــه همی ــتند، ب ــلمان ها می دانس مس
جهــاد افغانســتان، افــراد از تمــام کشــورهای اســامی 
ــا ســاختند و  ــاد فلیم ه ــن جه ــد. از ای ــه بودن اشــتراک کرد
دــر وصــف اش نغمه هــا ســرودند. امــا دــر حــال حاضــر نام 
مجاهدــان و جهــاد را گروه هــای تروریســتی القاعدــه و 
طالبــان گرفتنــد کــه بــا مجاهدــان آن وقــت تفــاوت بســیار 

دارد. 
آن  دــر  کــه  می گویــد  پاکســتانی،  پرورفیســور  ایــن 
ــتند،  ــور داش ــتان حض ــر پاکس ــه د ــی ک ــی عرب های زمان
جهادی هــای بودنــد، امــا دــر ســال 1990 دــر بیــن عرب هــا 
اختــاف شــدید ایجــاد شــد. عبدــاهلل عــزام دــر پشــاور بــه 
قتــل رســید، پــس از  قتــل عبدــاهلل عــزام، ایــن اختافــات 
گســترده شــد و جوانــان عــرب کــه خواســت تشــکیل یــک 
حکومــت اســامی را دــر افغانســتان داشــتند، ناامیــد شــده 
بودنــد. دــر آن زمــان دــر کابــل حکومــت داکتــر نجییــب 
حاکــم بــود، دــر حالــی کــه مجاهدــان بــه ایــن بــاور بودنــد 
حکومــت نجیــب ســقوط خواهــد کــرد.  ایــن ســبب بــروز 
ــر  ــد و ه ــان ش ــای مجاهد ــان گروه ه ــر می ــته گی د دودس

ــل را داشــتند.  ــه کاب گــروه تــاش رســیدن ب
گرداننده: اشتباه پاکستان در این مورد چه بود؟

ــر  ــده د ــان شــش حــزب تشــکیل ش ــر می ــد: د ــد حام زی
پاکســتان، تنهــا یکــی آن بــه رهبــری تاجک هــا بــود. 
ــری پشــتون ها تشــکیل  ــه رهب ــه 5 حــزب ب ــی ک ــر حال د
شــده بــود. از ابتدــا کوشــش ها بــر ایــن بــود تــا حکومــت 
افغانســتان به دســت پشــتون ها تشــکیل شــود. ایــن موضوع 
دــر پاکســتان بــه شــکل جدــی دامن زدــه می شــد. دــر حالی 
کــه والیــت بدخشــان افغانســتان بــا ایالــت چتــرال پاکســتان 
مــرز مشــترک دــارد واســتاد ربانــی هــم از آن والیت اســت، 
تمــام والیت هــای شــمال افغانســتان تاجــک نشــین و غیــر 
پشــتون هســتند. هم چنــان، دــر پاکســتان از تمــام ملیت هــا، 
تاجــک، ازبیــک و پشــتون مهاجــر بودنــد، امــا توجه بیشــتر 
ــتباه  ــن اش ــن بزرگتری ــود. ای ــتون ها ب ــاالی پش ــتان ب پاکس

پاکســتان بــود .
ــان حزب هــای  ــروز اختاف هــا می ــس از ب ــه پ او گفــت ک
مجاهدــان، احمدشــاه مســعود بــه اســام آبــاد نیامدــه بــود، 
ــا حکومــت پاکســتان بســیار نزدیــک بــود  امــا حکمتیــار ب
و دــر مــورد احمدشــاه مســعود داســتان ها دــور از حقیقــت 
ــی  ــه عاوه ی ــار ســبب شــد ب می ســاخت. نزدیکــی حکمتی
ــورد آن  ــر م ــت، د ــه گرف ــعود را نادید ــتان مس ــه پاکس ک

ــا  ــد، ام ــر کن ــز نش ــت را نی ــاری از حقیق ــتان های ع داس
ــعود،  ــخصیت مس ــورد ش ــر م ــتان ها د ــن داس ــاختن ای س
حقیقــت نداشــت، مســعود یــک مســلمان مجاهــد، افغــان 

ــود. ــوی ب مســتعد و ق
گرداننــده : چــرا همــرای حکمتیــار حکومــت پاکســتان 

ــود؟ ــک ب ــدر نزدی این ق
ــار  ــتان از حکمتی ــت پاکس ــد: حمای ــد حام ــور زی پروفیس
ــود و تمــام البی هــا  ــار ب ــل پشــتون بودــن، حکمتی ــه دلی ب
دــر پاکســتان پشــتون بودنــد، پاکســتان دــر  آن زمــان، ایــن 
ــبب  ــرد س ــک ف ــت از ی ــه حمای ــود ک ــه ب ــرک نکرد را د
جنگ هــای داخلــی دــر آیندۀ افغانســتان می شــود. پاکســتان 
دــر آن نبایــد حصــه می گرفــت کــه گرفــت، ایــن بزرگترین 

ــود. اشــتباه پاکســتان ب
آقــای حامــد می گویــد کــه پــس از آغــاز جنگ هــای 
داخلــی کابــل، دــر ســال 1989، دــر ســال 199٢، امــام عالم 
ــه  ــرال ب ــتانی، از راه چت ــروف پاکس ــان مع ــی از عالم یک
ــه یــک  ــه دیدــار مســعود  رفــت و نزدیــک ب افغانســتان  ب
ســال پیــش مســعود مانــد. او مســعود را از طــرف خــود بــه 
پاکســتان دعــوت کــرد. دــر حالــی که کســی او را نفرســتاده 
ــز  ــن نی ــبختانه م ــال 1990 خوش ــر س ــش از او د ــود.  پی ب
موفــق شــده بودــم کــه مســعود را ماقــات کنــم. از او دــر 
خواســت کردــم کــه بــه پاکســتان بیایــد تــا مشــکاتی کــه 
دــر غیابــش دــر پاکســتان وجــود دــارد رفــع شــود. امــا او 
ــاز  ــی آغ ــر گشــتیم و جنگ هــای داخل ــا ب ــول نکــرد. م قب

شــد و دــر آیندــه مقصــر پاکســتان بــود. 
ــه  ــعود ب ــهید مس ــفر ش ــه س ــاره ب ــا اش ــد ب ــای حام آق
پاکســتان بیــان می کنــد: وقتــی احمدشــاه مســعود بــه 
پاکســتان آمــد، از طــرف پاکســتانی ها مــورد عــزت و 
ــاد و   ــاح د ــزات، س ــش تجهی ــت، برای ــرار گرف ــرام ق احت
پــول دادــه شــد، از چتــرال بــه بدخشــان یــک جادــه آبــاد 
ــن  ــا، ای ــروژۀ کان همــکاری آغــاز شــد. ام شــد و یــک پ
پــروژه نــا تمــام مانــد.  دــر ســال 1991 مــن بــه بــار دــوم 
بــه دیدــار مســعود بــه افغانســتان ر فتــم. مســعود از تعهــد 
شــکنی پاکســتان، شــکایت کردــه گفــت کــه پاکســتان بــه 
تعهدــات خــود دــر قبــال افغانســتان عمــل نکردــه اســت. 
ــن ســحنان،  ــس از شــنیدن ای ــه پ ــد ک ــد می گوی ــد حام زی
خیلــی متأثــر شــدم و دوبــاره برگشــتم بــه پاکســتان بــرای 
ــتان  ــال افغانس ــر قب ــتان د ــات پاکس ــن تعهد ــی کرد عمل
ــا،  ــم ام ــاد کرد ــای زی ــرای مســعود تاش ه به خصــوص ب
ــالنگ،  ــه  ســمت س ــود ک ــی ب ــرد به گونه ی ــر اینجــا راهب د
از کابــل جدــا شــود و مســوولیت تمــام کابــل را گل بدیــن 
حکمتیــار بگیــرد. دــر حالی کــه روشــن بــود تــا ســال آیندــه 
ــار هــم تــاش می کــرد  کابــل را مســعود می گیــرد. حکمتی
تــا کابــل را تصــرف کنــد و دــر عیــن زمــان میــان حکمتیــار 
و رشــید دوســتم جنــگ جریــان داشــت، از طــرف دیگــر 
ــا  ــا ب ــرد ت ــوت می ک ــح دع ــه صل ــتم را ب ــار دوس حکمتی
ــل را  هــم یکجــا حکومــت نجیــب را ســقوط دهنــد و کاب
تصــرف کنــد.  ایــن دــر حالــی بــود کــه پاکســتان فرصــت 
ــۀ   ی ــر پاکســتان توطۤ ــی د ــود و حلقات ــه ب را از دســت داد
پخــش می کردنــد کــه اگــر مســعود کابــل را بگیــرد حــرف 
ــتباه  ــن اش ــن بزرگتری ــرد. ای ــه می گی ــا دید ــتان را ن پاکس
پاکســتان دــر ســال 1990 – 1991 بــود کــه تــا حــال قیمت 

آن را می پردازیــم.
ایــن آگاه مســایل نظامــی و جهادــی پاکســتانی، بــاور 
دــارد کــه بــه مســعود هیــچ امکانــات دادــه نشــده بــود و 
دــر حکومــت نجیــب بی اتفاقی هــا جریــان داشــت و تیــم 
ــل را  ــتیم و کاب ــه هس ــا برند ــه م ــود ک ــن ب ــف مطمی مخال
تصــرف می کنیــم. دــر نتیحــه همــان  شــد. دــر ســال 199٢ 
ــا  ــتم یکج ــرای دوس ــعود هم ــد و مس ــاکام ش ــار ن حکمتی
ــل  ــال 199٢ از کاب ــد. درس ــرف کردن ــل را تص ــده کاب ش
ــور و  ــس جمه ــی ریی ــتاد ربان ــان اس ــم آن زم ــن کرد دید
ــرف  ــرون از ط ــار از بی ــود . حکمتی ــاع ب ــر دف مســعود وزی
ــاران می کــرد، پاکســتان  ــل را راکــت ب چهار راه ســیاب،  کاب

ــل را  ــار کاب ــه حکمتی ــرد ک ــاش می ک ــی ت ــکل جد به ش
ــید  ــار، رش ــر حکمتی ــور به خاط ــن کش ــد، ای ــرف کن تص
دوســتم، حــزب وحدــت و مســعود را دــور زدــه بــود. امــا 
ــد.  ــوت کن ــتان دع ــه پاکس ــعود را ب ــه مس ــرد ک تاش می ک

ــود. ــتان نب ــمن پاکس ــچ گاه دش ــعود هی ــون مس چ
زیــد حامــد، از تجربــۀ خــود، دــر مــورد مســعود می گویــد 
کــه مســعود، همیشــه از پاکســتان بــه محبــت یــاد می کــرد، 
خانوادــه و برادــرش دــر پشــاور بودنــد. اما مســعود بیشــتر 
دــر افغانســتان می بــود. مســعود همــواره دــر ایــن فکــر بود 
کــه پاکســتان چــرا حکمتیــار را حمایــت می کنــد. دــر حالی 
کــه رهبــران زیادــی دــر افغانســتان هســتند. درســال 199٢ 
ــک فرصــت  ــن ی ــرای م ــود، ب ــاع ب ــر دف ــه مســعود وزی ک
ــیار  ــعود بس ــرای مس ــل ، هم ــروم کاب ــه ب ــد ک ــاعد ش مس
ــا او را قناعــت بدهــم  صحبــت کردــم و کوشــش کردــم ت
تــا اشــتباهات گذشــتۀ پاکســتان را فرامــوش کردــه دوبــاره 
بــه پاکســتان بیایــد .امــا مســعود گفــت “انجنیــر صاحــب”: 
ــل شــد  ــرام قای ــه مــن عــزت و احت ــان پاکســتان ب هــر زم
ــش   ــه پاکســتان  تعهدات ــا وجــود آن ک ــد. ب ــم آم ــن خواه م
را بــا مســعود عملــی نکردــه بــود. امــا بــا آن هــم مســعود 
ــا پاکســتان بــود. او مــرد واقعــی   طرف دــار روابــط نیــک ب
ــرای آزاد ســازی افغانســتان تمــام عمــر جهــاد  ــه ب ــود ک ب

کــرد. 
گرداننــده: بــه همیــن دلیــل شــما یکــی از عالقمنــدان 

مســعود، هســتید؟ 
زیــد حامــد: بلــی! در حالــی کــه  رشــید دوســتم، حکمتیار، 
اســتاد ربانــی نیــز دوســتان خوبــی باهــم بودیم و پاکســتانی 
بودــن دــر ایــن امــر هیــچ دلیــل شــده نمی توانــد. دــر ســال 
199٢ مســعود، جنــرال وردــک را بــه پاکســتان اعــزام کــرد. 
امــا  وقــت برگشــت هیــچ دعوت نامــۀ از جانــب پاکســتان 
بــه مســعود فرســتاده نشــد. این کــه چــه راز بین شــان بــود، 
روشــن نیســت. امــا البی گــران و تیکــه دــاران دــر پاکســتان 
ــتباه  ــن اش ــن بزرگتری ــد. ای ــت می کردن ــار حمای از حکمتی
دــر تاریــخ پاکســتان بــود کــه بعــد از ماقــات بــا جنــرال 
وردــک، مســعود را دعــوت نکــرد و برعکــس حکمتیــار را 
حمایــت و تشــویق بــه تصــرف کابــل می کــرد. دــر نتیجــه 
بین شــان جنــگ شــدید صــورت گرفــت. وقتــی کــه 
ــرد.  ــی نک ــعود عمل ــا مس ــود را ب ــای خ ــتان وعده ه پاکس
ایــن کار ســبب  بی  اعتمــاد مســعود بــه پاکســتان شــد.  بــا 
ــا او  ــاالی مســعود وجــود داشــت، ام تمــام فشــاری کــه ب

ــد.  ــتوار باقی مان اس
ــار  ــر قنده ــان د ــور طالب ــه ظه ــاره ب ــا اش ــد ب ــای حام آق
ــای  ــان گروه ه ــای می ــه اختاف ه ــر زمانی ک ــد: د می گوی
مجاهدــان درکابــل افزایــش یافتــه بــود، یــک گــروه 
افغان هایــی  کــه دــر یــک دســت ســاح و دــر دســت دیگر 
قرآنکریــم داشــتند، به نــام طالــب درقندهــار ظهــور کردنــد. 
ــاد  ــان را ایج ــتان طالب ــود: پاکس ــه  می ش ــه گفت ــل  این ک دلی
کردــه، حمایــت پاکســتان از گروهــی شــش گانه دــر ســال 
ــرمایه گزاری  ــترین س ــه بیش ــود ک ــتان ب ــر افغانس 1975 د
ــه  ــورت گرفت ــار ص ــن حکمتی ــاالی گلبدی ــان ب ــر آن زم د
ــان  ــس طالب ــه عک ــا ب ــد. ام ــرف کن ــل را تص ــا کاب ــود ت ب
بــا جنــگ کابــل را تصــرف نکردنــد، از احساســات مردــم 
اســتفاده کردنــد دــر یــک دســت قرا ن کریــم و دــر دســت 
ــر  ــه به خاط ــد ک ــد می کردن ــد و تأکی ــلحه گرفتن ــر اس دیگ
ــی،  ــات جهاد ــام تنظیم ــته اند. تم ــر خاس ــت ب ــاد امنی ایج
اســتاد ســیاف، مجددــی و ...، بــا طالبــان تفاهــم کردنــد. بــه 
همیــن دلیــل طالبــان از قندهــار آغــاز و رفتــه رفتــه بیــش 
ــر راه   ــار از س ــد. حکمتی ــتان را گرفتن از 80 درصــد افغانس
ــان  ــه طالب ــرار کــرد و ســروبی را بدــون جنــگ ب ــان ف طالب

ــرد. واگــذار ک
گرداننــده: چــرا حکمتیــار ســروبی را بــدون جنــگ بــه 

طالبــان واگــذار کــرد؟
زیدحامــد: چــون تــوان مقابلــه را نداشــت. به دلیــل این کــه 
ــد و  ــان پیوســته بودن ــا طالب ــار ب ــوی حکمتی فرمانده هــان ق
ــد.  ــده بودن ــد ش ــی قدرت من ــاور نکردن ــکل ب ــان به ش طالب
ــه  ــن کرد ــت را تأمی ــود امنی ــون خ ــاس قان ــه اس ــان ب طالب
بودنــد. دــزد ، رهــزن را به شــکل جدــی مجــازات می کردند 
و می گفتنــد کــه به خاطــر آوردــن امنیــت کوشــش داریــم. 
دــر حالــی کــه دــر آن وقــت از کســی می پرســیدی کــه چــه 

ــت”. ــان و امنی ــت: “ن ــی؟ می گف می خواه
او گفــت کــه طالبــان بــه مجــرد رســیدن بــه دــروازۀ کابــل 
ــود.  ــد، مســعود ب ــان یافتن ــر مقابل ش ــه د ــا کســی را ک تنه
هرچنــد مردــم می گفــت کــه طالــب را پاکســتان فرســتاده، 
امــا خــود مردــم و جهادی هــای قبلــی یکجــا شــده  طالبــان 
را تقویــت کردنــد. تنهــا مســعود بــود کــه مقابلــه کــرد و در 
ــان و نیروهــای  ــن گــروه طالب ــه بی ــگ شــدید ک ــن جن اولی
ــان را از  ــت، طالب ــل صــورت گرف ــوازۀ کاب ــر د مســعود د
دــروازۀ کابــل بــه عقــب رانــد و شکســت دــاد. امــا مســعود 
وقتــی دیــد کــه تمــام حزب هــا بــا طالبــان یکجــا شــده اند 
و آنــان را تقویــت کرده انــد، کابــل را بدــون جنــگ خالــی 
ــال  ــر س ــان د ــت و طالب ــمال رف ــرف ش ــه ط ــاخت و ب س

1995 کابــل را تصــرف کردنــد.
ــام  ــه مســعود و تم ــارد ک ــاور د ــد ب ــد حام پروفیســور زی
ــن  ــه ای ــل را ب ــتان کاب ــه پاکس ــد ک ــر می کردن ــش فک یاران
حالــت رســانیده و ایــن کار پاکســتان اســت، تمــام کمی هــا 
ــم، ســزای آن  ــا قبــآ متقبــل شــده بودی و کاســتی ها کــه م
را دــر ســال 1995 دیدیــم آن هــم این کــه مســعود دشــمن 
ــا  ــتان ب ــکاری پاکس ــال هم ــت س ــد و بیس ــا ش ــی م خون

افغانســتان بــه همیــن دلیــل بــه بــر بــاد رفــت.
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هــر ســال بــا فــرا رســیدن هفتــۀ شــهید و تــازه شــدِن یــاد 
ــه ذهــِن  و خاطــراِت قهرمــان ملــی کشــور، چیــزی کــه ب
ــن  ــد ای ــیده می رس ــرزمیِن دردکش ــن س ــندۀ ای ــر باش ه
ــا این همــه مجاهدــت و تــاش دــر راه  اســت کــه چــرا ب
رســیدن بــه صلــح و ثبــات، هنــوز فقــط تصــوری از ایــن 
مفاهیــم دــر ذهــن و رواِن مــا وجــود دــارد و بــه صــورِت 
ــل  ــر عم ــود را د ــهدای خ ــان ش ــته ایم آرم ــی نتواس عین
محقــق ســازیم؟ آیــا آن هــا کــه جان هــای خــود را دــر راه 
آزادــی و ارزش هــای دینی شــان نثــار کردنــد، آرمانــی جــز 
تحقــق ایــن هدف هــا دــر ســر می پروراندنــد؟ آیــا هدــف 
غایــی آن هــا ایــن نبــود کــه افعانســتان کشــوری آزاد، آرام 

و پیشــرو باشــد؟ 
ــن  ــر ای ــه ســوال ها د ــه این گون ــن ب ــد پرداخت ــون تردی بد
شــب و روزهــا از اهــِم مسایلی ســت کــه بایــد هــر 
باشــندۀ ایــن کشــور بــه آن هــا عطــف توجــه نشــان دهــد. 
میــراث شــهدا بــرای مــا تنهــا ایــن نیســت کــه هــر ســال 
ــم بدــون  ــاد کنی ــس از آن هــا ی ــل و مجال ــی محاف ــا برپای ب
ــه  ــی ک ــای اصلی ی ــا و نگرانی ه ــه دغدغه ه ــًا ب ــه واقع آن ک

آن هــا داشــتند، توجــه نشــان دهیــم. 
شــهدای کشــور مــا و دــر رأس آن هــا قهرمــان ملــی کشــور 
بــه نســل های بعدــی میــراِث بزرگــی را بــه یادــگار 
ــراث  ــن می ــوای ای ــه محت ــًا ب ــر واقع ــه اگ ــته اند ک گذاش
ــوان گــره بیشــتر مشــکاِت  ــه شــود، می ت ســترگ پرداخت
امــروز جامعــه را بــه مدــِد آن بــاز کــرد. هــر ســال تجلیــل 
ــس  ــل و مجال ــزاری محاف ــه برگ ــد ب ــهید نبای ــۀ ش از هفت
ــۀ  ــوان هفت ــه عن ــه ب ــن هفت ــد از ای ــل بای ــود، ب ــنده ش بس
ــرای گشــودن  وحدــت و رســیدن بــه اجمــاع ملــی ب
صــورت  اســتفاده  مشــکات مان  امــروز  گره هــای 
ــرای  ــال ب ــال های س ــه س ــی ک ــوری و مردم ــرد. کش گی
ــی را  ــن توانای ــه، ای ــی اش رزمید آزادــی و ارزش هــای دین
بایــد داشــته باشــد کــه امــروز دــر صلــح، رفــاه و باهمــی 

زنده گــی کنــد. 
مرزهایــی کــه امــروز دــر جامعــۀ مــا باعــث ایجــاد فاصلــه 
شــده انــد، دــر ســال های مبــارزه بــرای آزادــی و رهایــی 
ــال ها  ــر آن س ــد. د ــا بودن ــد معن ــارت، فاق ــور از اس کش

کمتــر کســی خــود را بــه قــوم و زبــان تقلیــل می دــاد. دــر 
ــیدن  ــه، رس ــت جامع ــترک اکثری ــۀ مش ــال ها دغدغ آن س
بــه کشــوری باثبــات، آزاد و مرفــه بــود؛ کشــوری کــه دــر 
میــان ملــل جهــان بتوانــد دوبــاره قــد برافــرازد و گذشــتۀ 
ــوان کشــوری پیشــرفته و  ــه عن ــاره ب ــاِک خــود را دوب تابن

ــا ســازد. مترقــی احی
ــه  ــی کشــور توج ــان مل ــخنان قهرم ــه س ــی ب ــروز وقت  ام
ــِی او را  ــرد و نگران ــق د ــم عم ــم، می توانی ــان می دهی نش
بــرای یــک افغانســتاِن آزاد و مرفــه کــه خانــۀ همه ســاکناِن 
آن باشــد و همــه دــر آن خــود را شــریک بداننــد، احســاس 
ــۀ  ــرای هم ــتان را ب ــور، افغانس ــی کش ــان مل ــم. قهرم کنی
ــن  ــر ای ــه د ــی ک ــرای هرکس ــت. ب ــاکنان آن می خواس س
کشــور زنده گــی می کنــد و حــق دــارد کــه دــر سرنوشــت 
آن دخیــل باشــد. قهرمــان ملــی کشــور افغانســتان را بــرای 
ــی،  ــف بی عدالت ــان نمی خواســت. او مخال ــوم و زب ــک ق ی
ــود. او  ــس آن ب ــوع و جن ــر ن ــری از ه ــض و نابراب تبعی
ــی  ــوع و همگرای ــر تن ــتان د ــای افغانس ــت زیبایی ه می گف
ــه  ــور و زند ــتان را پُرش ــی، افغانس ــان مل ــت. قهرم آن اس
ــی  ــۀ جهان ــر جامع ــد د ــه بتوان ــوری ک ــت. کش می خواس
ــازنده اش  ــور س ــا حض ــود را ب ــِت خ ــال و مثب ــش فع نق
ثابــت کنــد. آیــا مــا امــروز چنیــن جامعه یــی داریــم؟ آیــا 

ــم؟ ــت یافته ای ــی دس ــزرگ و متعال ــای ب ــن هدف ه ــه ای ب
ــر  ــال حاض ــر ح ــش ها د ــه پرس ــه این گون ــا ب ــِخ م  پاس
ــانزده  ــی ش ــه ط ــد ک ــت. هرچن ــزرگ اس ــه«ی ب ــک »ن ی
ســال گذشــته دســتاوردهای زیادــی در عرصــۀ دولت داری 
ــا  ــا ب ــۀ م ــوز فاصل ــا هن ــته ایم ام ــور داش ــازی کش و بازس
جهــان معاصــر و آرمان هایــی کــه شــهدای مــا بــرای 
ــک  ــا ی ــوز ب ــا هن ــاد اســت. م ــیار زی ــد، بس ــا رزمیدن آن ه
جامعــۀ آبــاد، خودبســنده و مرفــه فاصلــۀ زیادــی داریــم. 
ــه  ــه ب ــم ک ــی خــود را مجبوری ــۀ زنده گ ــای اولی ــا نیازه م
ــۀ  ــای جامع ــر کمک ه ــم. اگ ــن کنی ــران تأمی ــک دیگ کم
جهانــی دــر عرصــۀ تأمیــن امنیــت و دولت دــاری نباشــد، 
ــا  ــر برپ ــانزده ســال اخی ــه طــی ش ــی ک بســیاری از بناهای

کرده ایــم، به آســانی فــرو می ریزنــد. 
ــت. او  ــوری را نمی خواس ــن کش ــا چنی ــی ام ــان مل قهرم
ــوری  ــب کش ــش صاح ــه مردم ــود ک ــه ب ــرای آن رزمید ب
باشــند کــه واقعــًا دــر آن احســاس آرامــش، شــادی و امیــد 
ــض،  ــاری از تبعی ــور ع ــان، کش ــند. کشورش ــته باش داش
بی عدالتــی، جهــل، عقب مانده گــی، بیمــاری و جنــگ 
ــت؟  ــوری اس ــن کش ــروز چنی ــتان ام ــا افغانس ــد. آی باش
ــار  ــال احتض ــر ح ــاری د ــه بیم ــتان ب ــال و روز افغانس ح
ــیده گی  ــان و رس ــه درم ــاز ب ــه نی ــر لحظ ــه ه ــد ک می مان

دــارد. آیــا اگــر قهرمــان ملــی کشــور زندــه می بــود، بازهــم 
ــت؟ ــال و روزی می داش ــن ح ــتان چنی افغانس

ــای  ــی از آرمان ه ــون یک ــت، چ ــی اس ــوال اساس ــن س  ای
ــتان،  ــهدای افغانس ــۀ ش ــور و هم ــی کش ــان مل ــِم قهرم مه
ــژه  ــاد و به وی ــر همــۀ ابع ــی و توســعۀ کشــور د خودکفای
بعــد اقتصادــی آن بــود. ایــن مســایل دــر چنیــن روزهایــی 
ــاز  ــا نی ــوند. م ــرح ش ــد مط ــت، بای ــهید اس ــۀ ش ــه هفت ک
ــا  ــته گی و ی ــۀ همبس ــه هفت ــهید را ب ــۀ ش ــه هفت ــم ک داری
ــاد  ــس بنی ــعود ریی ــی مس ــاب احمدول ــه جن ــه ک آن گون
قهرمــان ملــی کشــور دــر طــرح تازۀشــان گفتــه انــد، بــه 

ــم.  ــل کنی ــی تبدی ــاق مل ــۀ وف هفت
ــن  ــح و تأمی ــرای صل ــیج ب ــۀ بس ــد هفت ــهید بای ــۀ ش هفت
ــن  ــا تأمی ــور م ــِی کش ــت فعل ــرا اولوی ــد؛ زی ــت باش امنی
ــری و  ــان براد ــهید، زم ــۀ ش ــت. هفت ــات اس ــت و ثب امنی
ــم  ــرا بگیری ــه ف ــن هفت ــد از ای ــری اســت و بای همدیگرپذی
کــه بــر گذشــته هرچــه کــه بودــه، بــه خاطــر آیندــۀ مردــم 
و کشــورِ خــود چشــم بپوشــیم. نبایــد فضایــی را به وجــود 
آوریــم کــه دشــمنان افغانســتان از آن ســود ببرنــد. دامــن 
ــا  ــازه، ب ــاِت ت ــق اختاف ــا خل ــات و ی ــه اختاف ــن ب زد
آرمان هــای شــهدای مــا دــر مغایــرت قــرار دــارد و عمــًا 

ــن اســت. ــیاب دشــمن انداخت ــه آس آب ب

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2097      شنبه         18سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1396   18ذ   و ا  لحجه     y 1437   9 سپتمبر  112017 www.mandegardaily.afویژه

هفتۀ شهید؛
 هفتۀ بســیج بـــرای ُصــلح

نثاراحمد فیضی غوریانی، عضو مجلس نماینده گان

مسـعود چگونه به...
 ایـن حـرکات غیرمعمـوِل دـو عـرب سـواالتی دـر ذهنش 
ایجـاد کرده بـود و از مقامات باالیی خواسـتار اجازۀ تفتیش 
از ایـن دـو عـرب گردید، ولـی این حـرکات غیرعادـِی آنها 
از طـرف مقامـات امنیتـی، به سـاده گی این دـو عرب حمل 

گردیـد و اجـازۀ بازرسـی به آن ها داده نشـد.«
وقوع حادثه و غِم مردم

بـه تاریـخ 17 سـنبله، مـا بـا چرخبـال جبهـۀ مقاومـت، بـه 
پنجشـیر رسـیدیم و فردـای آن روز وظیفـه رفتـم و بعـد بـه 
خانه برگشـتم. شـب ها دیگـر مضمونی نبود، گاهـی پیش از 
شـیندن اخبـارِ رادیوهـا به خـواب می رفتم. در خـواب بودم 
کـه بـام خانـۀ مـا لرزیـد و ایـن کار چندین بـار تکرار شـد.

دـر قریـۀ مـا بام هـا بـه هـم وصـل اسـتند و از یـک بـام بـه 
دیگـر بـام رفتـن کار آسـانی اسـت. فکـر کردـم که دـر بام 
دیگـری،  چیـز  یـا  تـوت  یافتـن  به خاطـر  و  اسـتند  بزهـا 
این طـرف و آن طـرف می رونـد. خوابیدـم و صبـح مـااذان 
بازهـم بـام خانـۀ مـا لرزیـد و از خانـه بیـرون شـدم، دیدـم 
مامایـم عبدالرحیـم عزیزپـور کـه در مفـرزۀ هوایی پنجشـیر 
وظیفـه داشـت و همیشـه اخبـار رادیوها را تعقیـب می کرد، 

بـه مـن اشـاره کـرد کـه بـه بـام خانـه بیایم. 
چهـره اش بسـیار غمگین بـود، فکر کردم حتمـًا کدام والیت 
به دسـت طالبان سـقوط کرده است. از من پرسـید: اخبار را 

شـب شـنیدی. گفتم نـی، چی گپ شـده ماما؟
گفـت بـه خدـا یـک کار بسـیار بـد رخ دادـه، آمرصاحـب 

زخمـی شـده اسـت!
گفتـم دـروغ اسـت، مـا خـو دیـروز شـام از پیشـش آمدیـم 
خیرتـی بـود. او گفـت نی بعد از آمدن شـما دیروز چاشـت 

زخمی شـده اسـت.
جـان از دسـت و پاهایـم برآمـد، پرسـیدم زخمـی اسـت، 

گفـت بلـی! 
گفتم در کجا و چگونه؟

گفـت: توسـط دو تروریسـت بـه نـام خبرنگار، دـر خواجه 
بهاءالدیـن!

روحیـۀ خود را از دسـت دادم، فهمیدم فاجعـه خیلی عمیق 
اسـت. حدـس و نگرانی هـای مـن بی جـا نبوده، دـر اطراِف 
آمرصاحـب دـر ایـن اواخـر تدابیـر امنیـِت خوبـی وجـود 

. شت ندا
مامایـم را دـر سـر بـام رهـا کردـه، موتـر جیب کـه مربوط 
کمیتـۀ فرهنگـی بـود، آن را گرفتـه بـه تپـۀ سـریچه ـ جایی 
یـک بخـش امنیـت و مخابـرۀ عمومـی و تلفـون سـتایت 

آن جـا بـودـ  رفتـم.
دـر رفتـن بـه سـوی بلندـی امنیـت، دـو بـار قریب بـود که 
موتـر از نزدم چپه شـود. شـاه نورخان یک تن از مسـوولین 
امنیـت را در آن جـا دیدم. از موضوع  پرسـیدم، وی موضوع 
را بسـیار سـطحی جلـوه داد. بـا نا بـاوری تمـام، وقت تر از 
دیگـر روزهـا، طـرف کمیتـۀ فرهنگی ـ دفتـر هفته نامـۀ پیام 
مجاهـد بـه منطقۀ دشـتک ـ حرکـت کردم. آن جا نیـز اخبار 

بود. ضدونقیـض 
کمیتـۀ فرهنگـی بـه مـن وظیفـه دـاد که بـه مخابرۀ سـریچه 
رفتـه و موضـوع زخمـی شـدن آمرصاحـب را تعقیـب کنم. 
از مرکـز ٢5 ابتدـا بـه عبدـاهلل لغمانـی و بعـد به قسـیم فهیم 
وصـل شـدم و خـود را معرفـی کردـم و پرسـیدم کـه آمـر 

صاحـب در چـه وضعیت اسـت؟
فهیـم خان نورمال گـزارش چگونه گی وضعیـت آمرصاحب 
بـه مـن توضیـح دـاد و گفـت: زخم هـای آمرصاحـب  را 

سـطحی اسـت و به زودـی بـا رسـانه ها گـپ خواهـد زد.
مـن بـه فهیـم خـان گفتـم: خبرهـای مأیوس کننده دـر مورد 
آمرصاحـب شـنیده می شـود. اگـر آمرصاحب یـک کلمه هم 

صحبـت کند، دـل مردم جمع می شـود.
فهیـم خـان گفـت: برادر عزیز، مـن می گویم کـه آمرصاحب 
زخمـی اسـت و شـما شـله هسـتید کـه گـپ بزنـد. زیـاد 
اصـرار نکنیـد، بـه زودـی و ان شـاءاهلل بهبـود که یافـت، باز 

گـپ می زنـد!
مـن در تـاش پیدا کردـن حقایق بودم و شـنیدم کـه جنازۀ 
مسـوول نماینده گـی وزارت خارجـه، آقای عاصم سـهیل از 
خواجـه بهاءالدیـن بـه قریۀشـان واقـع نولیج آورد ه شـده و 

می   شـود. دفن 
بـه منطقـۀ نولیـج پنجشـیر رفتـم، آن جـا تعدادـی غمنـاک و 
گرفتـه دـر حـال دعـا خواندـن بـاالی جنـازه بودنـد. جنازه 
تمـام شـد و بعـد از دفن امان اهلل طیب و دـاوود نعیمی را در 
آن جـا دیدـم، پرسـیدم کـه از آمرصاحـب چه احوال اسـت.
نعیمـی بـا خون سـردی جـواب دـاد کـه آمرصاحـب خوب 
بـود و دـر حادثۀ مذکـور عاصم سـهیل مسـوول نماینده گی 
وزارت خارجـه کشـته شـده، مسـعود خلیلی و فهیم دشـتی 

برداشـته اند. زخم 
احوال دقیق نیافتم، شام شد و جانب خانه رفتم.

خانـه ام کـه یـک اتـاق بیـش نبـود، قفـل بـود، اوالدهایـم 
کابـل رفتـه بودنـد. در تاریکی شـب متوجه شـدم که در دم 
دـروازه ام کسـی خوابیده اسـت، پیـش رفتم و دقـت کردم، 
دیدـم پیره زنـی روی بـه خاک افتیدـه. وارخطا شـدم و گفتم 
»خیـرت اسـت؟« دیدـم خالـۀ مادـرم اسـت، پرسـیدم خاله 

بی بـی چـی می کنـی؟
سـِر خـود را از خـاک بـاال کـرد و گفـت: »آمدـی بچیـم، مه 
منتظـر تـو بودـم، همـو بچـه ]آمرصاحـب[ چطوری اسـت، 
خـاک ده دهنم مردم می گویند زخمی اسـت. خدا نخواسـته 

باشـد، دشـمن هایش زخمی شـوند.«
خالـه بی بـی در ادامـه گفت: من آمـر را زیاد دوسـت دارم، 
آمـر پشـت و پنـاهِ مـا بـود، بـا آمـر بـه دشـت ها رفتیـم، به 
کوه هـا رفتیـم، بی نانـی و بی آبـی و بی خوابی هـا را دیدیـم، 
بمبـارد شـدیم؛ بسـیار زحمت هـا را بـا ای بچـه مـا دیدیـم، 
بسـیار دوسـتش دارم. تمـام اوالدها و زنده گـی ام یک  طرف 

و دوسـتی مسـعود دیگـر طرف اسـت! 
بچیـم تـو خو در »کان گپ« اسـتی، اخبار می کشـی، راسـت 
بگـو کـه آمـر را چـی شـده، چه خـاک بر سـر ما شـد، همه 
مشـقت ها و زحمت هـا را بـه خاطر همی آدـم طاقت کردیم 

و می گفتیـم خداونـد تـار مویش را کـم نکند.
مـن کـه دـر جریـان روز تاش هـای زیادـی بـرای یافتـن 
حقیقـت موضـوع کردـه بودم، دـر پایـان به شـنیده گی هایم 
مطمیـن نبودـم، دـر دلـم گفتـم حـال بـه خالـه مادـرم چه 
شـکر  آمرصاحـب  بی بـی  خالـه  گفتـم:  سـرانجام  بگویـم. 
خـوب اسـت، کمـی سـطحی زخمـی شـده، جـور می شـود 
بخیـر، مـن امـروز با فهیـم خان گپ زدـم، او گفـت تا دوـ  

سـه روز دیگـر بـا رسـانه ها صحبـت می کنـد.
خالـه بی بـی دـر جوابـم گفـت: خداونـد زبانـت را نیـک 
بسـازد، امـروز از صبـح تـا حـال نـه نـان و نـه آب بـه دهن 
زدـه ام، این قدـر گـپ... این قدـر گپ دـر قریه بـود که خدا 

می دانـد. خیـر ببینـی کـه دل مـا را جمـع کردی.
حادثـۀ زخمـی شـدن آمرصاحـب دـر سراسـر دنیـا ماننـد 
انفجار پخش شـد و مردم شـوکه شـدند، همه بـه رادیوهای 
معتبـر جهانـی گـوش می دادنـد. مـن کـه کمتـر بـه اخبـار 
رادیوهـا گـوش می دادـم، به شـدت پیگیِر خبرهـای رادیویی 
شـدم: سـرخط خبرهـای رادیوهـای دنیـا را خبر شـهادت و 
یـا زخمـی شـدن آمرصاحب بـه خـود اختصاس دادـه بود.
صبـح وقـت به کمیتۀ فرهنگـی رفتم، آن جا نیـز اخبار دقیقی 
وجـود نداشـت. وقتی بـه قریه بازمی گشـتم، همه سـر راهم 
سـبز شـده می پرسـیدند که آمرصاحب چگونه اسـت، احوال 
تـازه چـه اسـت، امـروز رادیوهـا مـا را قریـب بـود دیوانـه 

! کنند
در همیـن روز، رادیوها خبِر اصابِت هواپیماهای مسـافربری 
بـه برج هـای تجـارت جهانی در امریکا را به نشـر رسـاندند. 
واقعـًا گیـچ شـده بودم، نمی دانسـتم کـه در جهـان چه واقع 
شـده اسـت. با شـنیدن ایـن خبرها فکـر کردم حـواِس خود 

را از دست داده ام.
از حاجـی عبدالـرزاق یک تـن از خویشـاوندان پرسـیدم کـه 

گـپ چـه اسـت، ذهـِن مـن بـه کلی منگ شـده اسـت.
او گفـت، تروریسـتان بـه برج هـای تجـارت جهانـی حملـه 
کرده انـد، هـزاران نفـر دـر ایـن حادثه کشـته شـده  و برج ها 

نیـز کامًا ویـران شـده اند.
دـر گیرودـارِ ایـن حوادـث و اخبـار، بازهم گوِش مـا منتظر 

شـنیدِن خبـِر موثقـی از آمرصاحـب بود.

در سوگ خورشید
هنـوز مـا احـواِل دقیقـی از وضعیـت آمرصاحـب نداشـتیم، 

عبدالحفیـظ منصـور مدیـر مسـووِل هفته نامـه نوشـت:
»تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!

مسعود عزیز؛ خدا نگهدارت
٢٢ سـنبله 1٣80 خورشـیدی، بـا گذشـت 4 روز از انفجـار 
انتحـاری دـر خواجـه بهاءالدیـن والیـت تخـار، وضعیـت 
جسـمانی احمدشـاه مسـعود، فرماندـه کل مجاهدیـن رو بـه 

اسـت. بهبود 
قـرار تازه ترین اطـاع، عملیات مقدماتـی روی جراحت های 
واردـه بـه ناحیـه دسـت و پـای وی تکمیـل شـده و جهت 

تدـاوی بیشـتر بـه کشـور دیگری منتقل شـده اسـت.«

امـا بـه تاریـخ ٢٦ سـنبله 1٣80 خورشـیدی، هفته نامـۀ پیـام 
مجاهـد دـر صفحـۀ اول خود نوشـت:

»در سوگ خورشید
گزارشی از مراسم به خاک سپاری مسعود عزیز

پیکـر مطهر سپه سـاالر بزرگ اسـام، مجاهد کبیر احمدشـاه 
مسـعود، طـی مراسـم مجلـل و باشـکوه، دـر زادگاهش درۀ 

پنجشـیر به خاک سـپرده شـد.«
و دـر سـرمقالۀ ٢9 سـنبله 1٣80 خورشـیدی، پیـام مجاهـد 

نوشـت: مسـعود عزیـز؛ یـا قهرمـان قهرمانـان
احمدشـاه مسـعود سـرانجام بعـد از عمـری مبـارزه و تاش 
بـرای نجـات کشـورش، طـی حملـۀ انتحـاری توسـط دـو 
تروریسـت عـرب، به تاریخ 18 سـنبلۀ 1٣80 خورشـیدی به 

ملکـوت اعلی پیوسـت.
مبـارزۀ  دـر  را  آن  سـال   ٣0 عمـرش،  سـال   49 از  او 
آزادی خواهـی سـپری نمـود که از آن میان، ده سـال در برابر 
قشـون سـرخ اتحـاد شـوروی، چهار سـال دـر مقابـل رژیم 
کمونیسـتی وابسـته به شـوروی و ده سال پسـین را در برابر 
پاکسـتان، تروریسـتان بین المللـی و گـروه مزدـور طالبـان، 

پشـت سـر گذاشـت.«
بـه تاریـخ ٢٦ سـنبله وقتـی صبحـگاه دـر موتـر داتسـن بـا 
حفیـظ منصـور و عظیم آقا طـرف کمیتۀ فرهنگـی می رفتیم، 
منصـور دـر جـواب عظیـم آقـا کارمنـد پیـام مجاهـد که در 
حـال راننده گـی بـود، چیـزی گفت و هـر دو هق هـق گریه 
کردنـد، مـن نیـز با دیدـن این صحنه اشـک هایم جاری شـد 
و آنـگاه دانسـتم که ما بزرگ ترین پشـتوانۀ معنـوی و حامی 
روزهـای دشـوار زنده گـی را کـه یگانـه امید و مدافـع مردم 

افغانسـتان بود، از دسـت داده ایم.
لحظـات بسـیار سـخت و اندوهنـاک بـود، یـاس و ناامیدـی 
تمـام مردـم را فـرا گرفته بـود، هیچ کـس وضعیـت آینده را 

پیش بینـی کردـه نمی توانسـت.
بـا انتشـار خبـر شـهادت مسـعود بـزرگ، از طریـق رادیوها 
والیـات  از  مردـم جوقه جوقـه  مجاهـد،  پیـام  هفته نامـۀ  و 
همجـوار پنجشـیر، بـا پـای پیادـه بـه درۀ پنجشـیر سـرازیر 
شـدند. سـاعت 10 صبـح دـو چرخبـال، جنـازۀ آمرصاحب 
را آوردنـد، ابتدـا جنـازه را بـه خانه اش نـزد زن و فرزندانش 
بردنـد و بعد جنازۀ آمرصاحب در بین مردم توسـط نظامیان 
آوردـه شـد. غریـو سـهمناکی از میـان جمعیـت بلنـد شـد. 
خبرنـگاران داخلـی و خارجـی در جاهـای بلنـد و درختان 
نزدیـک جهـت گرفتـن تصویـر و عکـس بـاال شـده بودند.

نمـاز جنـازه توسـط اسـتاد برهان الدیـن ربانی خوانده شـد و 
بعـد بـه فاصلـۀ 45 دقیقه از این سـاحه دورتـر، یعنی در تپۀ 
سـریچه جسـد مطهـر آمرصاحـب انتقـال یافت و تا سـاعت 
یک بعد از چاشـت، احمدشـاه مسـعود شـخصیِت بلندآوازه 
و خوشـنامِ تاریـخ مبـارزات آزادی بخـش افغانسـتان، دفـن 

گردید.
انا هلل و انا الیه راجعون! 
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زمانی کــه طالبــان ظهــور کردنــد، جــان مــا دــر خطــر بــود، 
ــه ام را  ــن و خانواد ــه م ــتند ک ــم داش ــان تصمی ــرا طالب زی
تــرور کننــد؛ امــا آمــر صاحــب شــهید بــه مــا خبــر فرســتاد 
کــه متوجــه خــود باشــید، طالبــان  تصمیــم دارنــد شــما را 

از بیــن ببرنــد.
ــو  ــه ســید اســحاق گیانی}شــوهر بان خــود آمرصاحــب ب
گیانــی{ تلفــن کــرد و گفــت کــه متوجــه خــود و خانوادــه 
ــد، او یــک  ــان قصــد کشــتن شــما را دارن باشــید کــه طالب

مــرد واقعــی بــود.
ــود، تــرورش  چــون احمدشــاه مســعود مــرد آزادی خــواه ب
ــد،  ــکار می کن ــت ان ــن حقیق ــی از ای ــر کس ــد و اگ کردن

ــوز  ــارد و هن ــی د بدــون شــک عقده هــای شــخصی و قوم
ــود را  ــی خ ــی و تنظیم ــای قوم ــت عقده ه ــوز اس ــه هن ک
دامــن می زننــد، امــروز کســانی هســتند کــه ٦0، 70 ســاله 
شــده انــد، امــا از گذشــتۀ بــد خــود پنــد نمی گیرنــد و بــه 

ــن اســتند. ــه انداخت فکــر تفرق
ــرای آزادــی و اســتقال  ــود کــه ب شــهید مســعود مردــی ب
افغانســتان برنامــه داشــت، آدــم بــا نظــم و دســپلین بــود و 
ســنگرهایش همیشــه منظــم بــود، او صاحــب برنامــه بــود 
ــای  ــر تاکتیک ه ــت و د ــش می رف ــه پی ــا برنام ــه ب و همیش

ــود. ــر ب ــی بی نظی نظام
ــوام  ــام اق ــا تم ــت ت ــی را داش ــن توانای ــعود ای ــهید مس ش
ــن  ــه ای ــد و همیشــه  ب افغانســتان را دــور خــود جمــع کن
ــه یــک قــوم و یــک والیــت  تاکیــد داشــت کــه مربــوط ب
ــه  ــت ب ــش خدم ــود و هدف ــرا ب ــخص ملی گ ــت، ش نیس

ــود. ــتان ب ــم افغانس ــتان و مرد افغانس
بــرای شــهید مســعود اســتقال افغانســتان بــا ارزش و 

قیمتــی بــود، از زمــان جهــاد تــا روز شــهادتش دــر وطــن 
ــه  ــزی معامل ــچ چی ــا هی ــتان را ب ــتقال افغانس ــود و اس ب
ــا اســتقال و  ــا ب ــاد ت ــرای هیچ کســی اجــازه ند نکــرد و ب

ــد. ــه کن آزادــی افغانســتان معامل
ــود و  ــل ب ــان ارزش قای ــل زن ــه تحصی ــعود ب ــهید مس ش
آمــوزش زنــان  برایــش مهــم بــود، امــا دــر آن زمان شــرایط 
ــان  ــرای زن ــل ب ــۀ تحصی ــر زمین ــود، کمت ــری ب ــۀ دیگ گون
ــد،  ــروم بودن ــل مح ــان از تحصی ــا مرد ــود و حت ــم ب فراه
ــور  ــت کش ــود و وضعی ــان ب ــت طالب ــان حاکمی ــون زم چ

ــود. ــی ب ــیار بحران بس
آمــر صاحــب شــهید دــر ســنگر بــا نظــم  و دســپلین پیــش 
می رفــت و تاکتیک هــای نظامــی را بســیار خــوب بلــد بــود 
ــی  ــه توانای ــود ک ــن ب ــای او ای ــر از ویژه گی ه و یکــی دیگ
ــف را  ــوام مختل ــان از اق ــن قوماندان ــع کرد ــم جم دوره
داشــت، چیــزی کــه هیــچ قوماندــان و رهبــر دیگــر نداشــته 

ــد. و ندارن

والیــت  یــک  و  قــوم  یــک  بــه  متعلــق  را  خــود  او 
ــرد و  ــل می ک ــی عم ــرد، مل ــر می ک ــی فک ــت، مل نمی دانس
صلــح و امنیــت افغانســتان برایــش بســیار ارزش منــد بــود، 

ــود. ــت ب ــًا وطن پرس ــخص واقع ــک ش ی
ــی و  ــا هیچ کس ــتان را ب ــتقال افغانس ــعود اس ــهید مس ش
هیــچ چیــزی معاملــه نکــرد، اســتقال و آزادــی افغانســتان 

ــود. ــرای مســعود خــط ســرخ ب ب
ــتی  ــن پرس ــتی و وط ــت و راس ــروز هیچ کســی از صداق ام
ــان  ــا فرزند ــد، ام ــه نمی توان ــکار کرد احمدشــاه مســعود ان
ــک  ــه کم ــزرگ و ب ــروز ب ــه ام ــا ک ــا و پرچمی ه خلقی ه
ــد و از  ــده ان ــانه های شــخصی ش ــا صاحــب رس خارجی ه
طریــق آن بــه آدــرس جهــاد توهیــن می کننــد بــا ایــن اقدــام 
ــد. ــن بگیرن ــان را از مجاهدی ــام پدرش ــد انتق ــان می   خواهن ش

ــده و  ــون ش ــب تلویزی ــس صاح ــس و ناک ــر ک ــروز ه ام
از آن آدــرس بــه مجاهدیــن توهیــن کردــه و مجاهدیــن را 
ــه  ــن گون ــو ای ــد جل ــد، بای ــاب می کنن ــاالر خط جنگ س
ــهدا و  ــر ش ــرات س ــرا از خی ــود، زی ــه ش ــخاص گرفت اش
ــتند و  ــه هس ــروز زند ــه ام ــت ک ــتان اس ــن افغانس مجاهدی

ــم. ــن داری ــرای گفت ــی ب دموکراســی و حرف

مســعود،  احمدشــاه  شــهید  دیــدار  اشــاره: 
قهرمــان ملــی افغانســتان بــا طالبــان در میــدان 
ــخ  ــات در تاری ــن اتفاق ــی از مهم تری ــهر، یک ش
می آیــد.  حســاب  بــه  افغانســتان  معاصــر 
سیاســی-تاریخی  محافــل  در  دیــدار  ایــن 
و  بــوده  بحث برانگیــز  همیشــه  افغانســتان 
ــی  ــا تفســیرهای متفاوت موجــب شــده اســت ت
از ایــن دیــدار ارایــه گــردد. آنچــه را در ذیــل 
از  یکــی  بــا  اســت  مصاحبه یــی  می خوانیــد، 
شــخصیت های جهــادی كــه در دیــداِر طالبــان و 
قهرمــان ملــی كشــور در میــدان شــهر حضــور 
مســتقیم داشــته و از گواهــان اصلــی ایــن 
ــه  ــی اســت ك ــه شــمار مــی رود. گفتن ــدار ب دی
نــام ایــن شــخصیت جهــادی بنابــر در خواســت 
ــد. ــیده می مان ــه پوش ــن مصاحب ــودش در ای خ

شرح ماجرا
 یـک روز از تفریـح مـا سـپری نشـده بـود کـه از سـوی 
باشـنده گان محل مـان برایـم یـک خـط داده شـد. این خط 
از سـوی آمرصاحـب برایـم آمدـه بـود و دـر آن نوشـته 
شـده بـود کـه هرچـه زودتـر نزدـم بیـا. بی درنـگ همـه 
چیـزی را تـرک گفتـه و بـه یکـی از اردگاه هـای مجاهدان 
دـر منطقـۀ ٣15 کابـل آمدـم. آنجـا قـرارگاه تـورن لطیـف، 
یکـی از ارتشـیان دولـت بـود. در آنجـا مولوی ظاهـر، امامِ 
مسـجد وزیـر محمـد اکبر خـان با سـابقۀ حرکت اسـامی، 
سـیف الرحمان منصور، پسـر نصـراهلل منصور، سـابق معاون 

مولـوی نبـی حزب حرکـت اسـامی و از فرماندهـان فعلی 
طالبـان و فضل الرحمـان از ده سـبز کابـل، معـاون مولـوی 
شـفیع اهلل و چنـد تـن دیگـر حضـور داشـتند کـه مـن آنان 

نمی شـناختم. را 
چنـد لحظـه بعـد آمرصاحـب وارد اتاق شـد و با اشـاره به 
سـوی حاضـران گفـت کـه این هـا دوسـتان مـا و دوسـتان 
طالبـان هسـتند و از طـرف طالبـان آمده و پیـام صلح آورده 
انـد. مسـعود گفـت کـه مـا بایـد بـا طالبـان صلـح کنیـم تا 
افغانسـتان آرام شـود، سـال ها تنظیم هـا بـا هم دیگـر جنـگ 
نتیجـه اش جـز ویرانـی کشـور، چیـز  ایـن کار  کردنـد و 
دیگـری بـه دنبـال نداشـت. آمرصاحـب از من خواسـت تا 
بـه نماینده گـی از او نـزد طالبـان بـروم. من عذر خواسـتم، 
امـا آمرصاحـب نپذیرفـت و گفـت کـه خودـت بایـد ایـن 

پروسـه را بـه پیـش ببری.
جمعـی کـه دـر اتـاق حضـور داشـتیم، رفتیـم بـه میدـان 
شـهر نـزد طالبـان، چـون سـیف الرحمان و مولـوی ظاهـر 
فرماندهـان برحـال طالبـان بودنـد، از ایـن بابـت دلم مـان 
جمـع بـود که آسـیبی به مـا نخواهد رسـید. وقتی رسـیدیم، 
دـر جلسـه تمـام اعضـای رهبری طالبـان به جز مـا محمد 
عمـر، حضـور داشـتند. مـا ربانـی، مـا محمـد غـوث و 
بسـیاری دیگـران. مـا ربانـی دـر ایـن جلسـه به مـا گفت 
کـه اعضـای رهبـری می خواهنـد تـا بـا احمدشـاه مسـعود 
بـه صـورت مسـتقیم گفت وگـو کننـد؛ مـا گفتیـم کـه دـر 
مـورد محـل و مـکان ماقات ماحظـه داریـم و این که این 
گفت وگـو دـر کجـا صـورت بگیـرد. آنـان حاضر بـه آمدن 
بـه حـوزۀ نفوذ احمدشـاه مسـعود نشـدند و مـا همین طور 
آمدیـم نـزد آمرصاحـب. جریـان را بـه آمرصاحـب قصـه 
کردـم. آمـر صاحـب برایـم گفـت کـه تـو کمـی بی جرأت 

هسـتی. این جـا مصالـح افغانسـتان، دیـن و مردـم مطـرح 
اسـت، می پذیرفتـی کـه حاضر هسـتیم حتا در قندهـار بیایم 

و بـا شـما گفت وگـو کنیـم.
بـا  دوبـاره  آمرصاحـب،  بـا  گفت وگـو  از  بعـد  مـا 
سـیف الرحمان، مـا ظاهـر، فضل الرحمـان و دو تـن دیگر 
کـه نام های شـان فراموشـم شـده اسـت، نـزد طالبـان رفتیم. 
مـا ربانـی گفـت کـه مسـعود بایـد بـه میدـان شـهر بیاید. 
بـا ایـن پیـام دوبـاره نـزد آمرصاحـب آمدیـم. با آنکـه همۀ 
دوسـتان و هم سـنگران آمرصاحـب مخالـِف رفتـن او نـزد 
طالبان بودند و نسـبِت به شـخص من نیز مشـکوک بودند، 
گویـا مـن نیز با طالبـان در تبانـی هسـتم و می خواهم او را 
بکشـم. آمرصاحـب علی رغـم همـۀ مخالفت ها با شـجاعت 
و اخاصـی کـه نسـبت به مردم و وطن داشـت، عزم سـفر 

کـرد و گفـت کـه مـن حاضـرم قربانـی بدهم.
دـر میدـان شـهر نزدیـک بـه دوصـد تـن از افـراد نصـراهلل 
منصـور بـه اسـتقبال مـا ایسـتاده بودنـد و تأمیـن امنیـت 
می کرنـد. جلسـه آغـاز شـد و تمـام اعضای رهبـری طالبان 
بـه جـز مـا محمـد عمـر، آنجـا حضـور داشـتند. مقدمـۀ 
جلسـه را مـن آغـاز کردـم و حرف هایـم بیشـتر ارزشـی و 
اخاقـی بـود. مـا ربانـی، معـاون مـا محمد عمر دـر این 
میـان گفـت کـه مـا جهـاد کردیـم، شـهید دادیـم و دـر اثر 
جهـاد مـا، مردـم از هـم متفـرق شـدند، وطـن ویـران شـد 
و مردـم افغانسـتان دـر رنـج و کشـتن هم دیگـر مصـروف 
شـدند؛ مـا می خواهیـم در افغانسـتان شـریعت تطبیق شـود 

و بـه بی نظمی هـا نقطـۀ پایـان گذاشـته شـود.
بعـد از این کـه سـخنان مـا ربانـی تمـام شـد، آمرصاحـب 
بـه سـخنرانی آغـاز کـرد. او گفـت کـه تطبیـق شـریعت، 
آرامـش افغانسـتان، تأمیـن عدالت و حفظ اسـتقال کشـور 

از آرزوهـای دیرنـه و حالـم اسـت. آمرصاحـب افـزود کـه 
صاحب نظـراِن دینـی و علمـا باید از سراسـر کشـور گردهم 
بیاینـد و دـر پیونـد بـه حکومت اسـامی که قرار اسـت در 
کشـور بـه میـان بیایـد، صحبت کنند و بـه توافق برسـند. به 
نظـرم ایـن پیشـنهاد منطقی تریـن پیشـنهاد در آن زمـان بود. 

باالخـره دعـا کردیـم و بـه طـرف قـرارگاه خـود آمدیم.
دـو سـه روز از این جلسـه سـپری شـده بـود که بـار دیگر 
طالبـان بـا آمرصاحـب تمـاس گرفتـه بودنـد و گفتنـد کـه 
بایـد بـار دیگـر جلسـه بگیریـم و بنشـینیم. این بـار تقاضـا 
کردنـد تـا بـه چهار آسـیاب بیاییـم. جایی کـه منطقۀ حزب 
اسـامی بـود. مـن این بـار گفتـم کـه دفعـۀ قبل مـا باوجود 
بسـیاری مخالفت هـا آمرصاحـب را نـزد شـما آوردیـم، اما 
این بـار بایـد شـما هیأتـی را نـزد مـا بفرسـتید. آنـان یـک 
هیـأت چهـار نفره را فرسـتادند کـه در میان آنـان ماغوث، 
رییـس عبدالواحـد از بگـرام، مـا بورجـان به یادم هسـتند. 
آنـان بـه مرکـزی بـه نـام آمریت پنجشـیر دـر خانـۀ رحیم 
)کابـل( آمدنـد و بـا آمرصاحـب گفت وگـو کردنـد. ایـن 
پروسـه باربـار و تـا نزدیـک بـه دو ماه دـوام کـرد و روابط 
دـر حـال حسـنه شـدن بود؛ تـا جایی کـه معاون مـا ربانی 
یـک روز بـه مـن گفت کـه برایـم مشـوره بده. مـن برایش 
گفتـم که آمرصاحب آدـم صادق اسـت. او درحالی که یک 
نظامـی اسـت، امـا دـر عیـن حـال، زیـاد طرفدـار جنـگ و 
کشـمکش نیسـت، تـاش کنیـد اعتمـاد میان تـان بـه وجود 
بیایـد، امـا مـا ربانـی به دلیـل نزدیکـی ام بـا آمرصاحب به 

مـن اعتمـاد نکرد.
آهسته آهسـته پروسـۀ صلـح میـان دـو طـرف برهـم خورد. 
بـا  آمـد و  افغانسـتان  بـه  پاکسـتان  از  مـا فضل الرحمـان 
مجاهدـان دیدـار کـرد و از آنـان خواسـت تـا بـا طالبـان 
بپیوندنـد. مولـوی فضل الرحمـان گفـت کـه شـما بخواهیـد 
نخواهیـد طالبـان افغانسـتان را دـر کنترل خود دـر خواهند 
آورد. اگـر شـما بـا طالبـان بپیوندیـد، دـر حکومـت آیندـه 
نقش و سـهم خواهید داشـت. همین مسـأله سـبب شـد که 
پروسـۀ صلحـی کـه قـرار بود بـه نتیجه یـی برسـد، متوقف 

شـد و بی اعتمادـی رخ دـاد.
بـا توجـه به آنچـه گفته شـد، عوامـل مختلفی در شکسـت 
پروسـۀ صلـح میان طالبـان و احمدشـاه مسـعود دخیل بود، 
نظامـی  اسـتخبارات  سـازمان  دخالـت  آن،  مهم تریـن  امـا 
پاکسـتان بـود. پاکسـتان فکـر می کـرد کـه بـه میـان آمدـن 
صلـح میـان طالبان و مجاهدان، سـبب شکسـت اهداف این 
کشـور در افغانسـتان می گردد. عامل داخلی این شکسـت، 
احـزاب چپـی که نمی خواسـتند یـک حکومت اسـامی در 
افغانسـتان شـکل بگیـرد بودند و دـر طرف دیگر، شـماری 
از تنظم هـای جهادـی بـا اهداف مختلـف و منافـع متفاوت، 
بـه ویـژه حـزب اسـامی کـه مخالفـت شـدیدی بـا حـزب 
و  احـزاب  بـود.  داشـت،  مسـعود  احمدشـاه  و  جمعیـت 
تنظیم هـا هـراس داشـتند کـه اگـر این پروسـه بـه موفقیت 
و  مسـعود  احمدشـاه  شـهید  بـه  امتیـازش  تمـام  برسـد، 
هم سـنگرانش می رسـد و آنـان امتیـازی به دسـت نخواهند 

آورد.
نظامـی  اسـتخبارات  سـازمان  گویـا  کـه  می شـود  گفتـه 
پاکسـتان میانجـی اصلـی پروسـۀ صلـح میـان مجاهدـان و 
طالبـان بـود، ایـن حـرف کامـًا غلـط اسـت. اگـر مداخلـۀ 
سـرانجام  بـه  پروسـه  ایـن  نمی بـود،  آی اِس آی  سـازمان 
می رسـید. پاکسـتان تـا آخر کوشـش کـرد تا هرگونـه روند 
صلـح دـر افغانسـتان را مختـل کند. دسـت پاکسـتان وقتی 
بـه ایـن پروسـه رسـید کـه آن را متوقـف و ناکام سـاخت. 
بسـیاری هم چنـان ادعـا دارند که گویـا طالبان دـر پی ترورِ 
احمدشـاه مسـعود بودنـد، ایـن حرف بـه ُکلی غلط اسـت. 
حتـا بـه چشـم سـر دیدم که دـر قنداغ هـای تفنگ شـماری 
از سـربازان طالبـان در میدان شـهر تصاویـر آمرصاحب زده 

بود. شـده 
بـه طـور خاصـه اگـر بخواهـم بگویم، احمدشـاه مسـعود 
یـک شـخص وطن دوسـت، جـواِن رشـید و فرزنـد صادق 
بـه افغانسـتان بـود. او بسـیار شـجاعانه دـر برابـر اتحـاد 
شـوروی رزمیـد و هدفش اسـتقال افغانسـتان و ایجاد یک 

حکومـت اسـامی و عدالت پیشـه بـود.

مسعود  شهید  ديدار  در 
گذشت؟با  چه  طالبان 
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گفت وگو كننده: روح اهلل بهزاد

فتانه گیالنی یکی از فعاالن دوران جهاد و مقاومت و فعال حقوق زنان:

استقالل و آزادی افغانستان برای شهید مسعود خط سرخ بود
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ضیا حافظی

آیا ترحم با حکمتیار جفا در حق مردم نبود؟
ــا دریــغ؛ کشــور فدــای جوان مردــی مســعود و نامردمــی  ب
ــرف  ــا ش ــه و ب ــهید، مردان ــعود ش ــد. مس ــار گردی حکمتی
ــن باشــد  ــپرد. ای ــاری اش جــان س ــای عی ــای خصلت ه ــر پ زیســت و د
ــر  ــوظ س ــعود محف ــه مس ــن ب ــران م ــت بی ک ــش و حرم ــای خود ج
ــا  ــش ت ــگ، بُُک ــوران جن ــروج سیاســی د ــگاه اصــل م ــا از ن ــش. ام جای
ــرت.  ــع مض ــری و دف ــل آینده نگ ــگاه اص ــم... از ن ــوی بگذری ــته نش کش
دــر مــورد آزموده هــا گفتــه انــد، مکروب ُکشــی صــواب اســت تــا حــق 
حیات بخشــی بــه آن موجــود مضــر و مفســد. امــروز، حکمتیــار بــا همــه 
جــرم و جنایــت و مزدــوری بیگانــه دــر پــس پیــری اصــاح نشــده و دــر 
پــی ادامــۀ نفــاق و دربه دــری مردــم اســت، پــس، ســوالی مطــرح اســت. 
از ســقوط کابــل و رفتــن حکمتیــار بــه مناطــق تحــت تســلط مســعود و 
اســتاد ربانــی بهتــر نبــود دــر یــک محاکمــۀ عاالنــه بــا حکمتیــار تصفیــه 

ــس ــود. برعک ــوم ب ــوم و معد ــه معل ــد؟ نتج ــاب می ش حس
ــار  ــان حکمتی ــظ ج ــر حف ــهید، ب ــعود ش ــنیده گی ها، مس ــی ش ــا جای ت
ــد  ــه از دی ــود. البت ــه ب ــا جوان مردــی گفت ــد داشــته و نابودــی او را ن تأکی
جوان مردــی و عیــاری، شــاید کار ثــواب بــود. دــر نتیجــه اســتاد ربانــی 
او را تــا بدخشــان بدرقــه کردــه و بــه ارگــو، محــل طرفدارانــش رســانید. 
امــا بــه مجــرد رســیدِن پــای حکمتیــار بــه ایــران، ادعــا کــرد کــه »مســعود 
ــاد از  ــان زی ــال زم ــد«. ح ــق نش ــا موف ــت، ام ــت او را داش ــد هاک قص
ــی  ــه قول ــا ب ــار از برکــت بزرگــی مســعود ی آن قصه هــا گذشــته، حکمتی
بعضی هــا از اثــر همدردــی ایدئولوژیــک او زندــه اســت و ســریال کثیــف 
جنایــات ادامــه دــارد. آیــا در حــق مردم جفا شــده یــا در حــق حکمتیار؟

عبدالشهید ثاقب

ــوان  ــا آن نت ــه ب ــن نیســت ک ــن ت ــوالی رویی ــت، هی افراطی
مبــارزه کــرد. دــر مبــارزه علیــه افراطیــت فقــط فقــه و کام 

ــاز اســت.  امــام ابوحنیفــه و شمشــیر مســعود نی
امــام ابوحنیفــه دــر ســال 150 هجــری قمــری چشــم از جهــان بســت و 
مســعود هفدــه ســال قبــل توســط خــوارج قــرن تــرور شــد. جــای امــام 
ابوحنیفــه و مســعود امــروزه دــر عصــر پرآشــوب مــا خالــی اســت، امــا 
ــی مســعود، مانیفیســتی  ــیوه های مبارزات ــی و ش ــاد کام حنف ــر بنی ــر ب اگ
بــرای مقاومــت بنویســیم و مبــارزه را دــر دو جبهۀ ســرد و گــرم، فرهنگی 
و نظامــی، علیــه افراطیــت آغــاز کنیــم، تخــم تکفیــر از جامعــه مــا برچیده 

خواهــد شــد. 
ــت آفرینی  ــاب و وحش ــرای ارع ــی ب ــتان جوالنگاه ــروزه افغانس ــر ام اگ
ــا  ــای م ــه ماه ــه ن ــت ک ــن اس ــکال کار ای ــت، اش ــده اس ــم ش تروریس
ــۀ سیاســی و  ــا اراد ــه سیاســیون م ــد و ن ــی دارن ــی حنف ــات کام اعتقاد
ــب و داعــش. ــه طال ــارزه علی ــر مب ــی کشــور را د ــان مل ــت قهرم قاطعی

ــام  ــی ام ــه های کام ــاس اندیش ــر اس ــت ب ــت مقاوم ــتن مانیفیس نگاش
ابوحنیفــه و روش مبارزاتــی شــهید احمدشــاه مســعود وظیفــۀ نســل مــا 
اســت. بدــون برگشــت بــه ایــن دــو، دــر ایــن میدــان محکــوم به شکســت 

هســتیم!

شفیق اهلل شفیق

ــی  ــه اندــازۀ کاهــم جای ــا اگــر ب ــد ســوگند حت ــه خداون ب
ــم و  ــم، می مان ــته باش ــرزمین را داش ــن س ــر ای ــن د ماند
احمدشــاه  اســت  جمله یــی  ایــن  می کنــم.  مقاومــت 
ــرد  ــراز ک ــی اب ــر زمان ــکا د ــۀ وزارت خارجــۀ امری ــرای نمایند مســعود ب
ــرد.  ــان ســقوط می ک ــه دســت طالب ــی هــم ب کــه شــهرهای افغانســتان پ
بایســت اذعــان کــرد کــه شــهرت و محبوبیــت آمــر مســعود نیــز محصــول 
آزاداندیشــی و رفتارهــای انقابــی او اســت کــه دــر شــجاعت و دلیــری 
رقیبــی نداشــت. اگرچــه امــروز او دــر میــان هم ســنگرانش زندــه نیســت؛ 
ولــی مــن فکــر می کنــم اگــر او زندــه می مانــد، بــه احتمــال بســیار زیــاد 

ــد.  ــر نمی تابی ــتان ب ــر افغانس ــو را د ــا و نات ــور امریکایی ه حض
دــر آن صــورت، ممکــن بــود شــماری از هم ســنگران او را دــر تقابــل بــا 
امریــکا همراهــی نکننــد و اگــر زیــر ســقف نظــام وابســته بــه غــرب مثــل 
ســایرین مأمــور می شــد، حــاال میــان او و کســانی کــه از نــام و جایــگاه 
ــد او را  ــه هــر روی، خداون ــد. ب ــی نمی مان ــد، فرق او مشــروعیت می گیرن
دوســت داشــت، بــه او تنهــا عــزت یــک انســان قهرمــان و ســربلند را داد 
ــی  ــچ جریان ــه هی ــرور و شــخصیت اش نشکســت و ب ــی غ ــه هیچ گاه ک
تســلیم نشــد و بــه هیــچ خارجــی و بیرونــی ســر تعظیــم فــرود نیــاورد 
ــامخ و  ــگاه ش ــرای آن جای ــه ب ــت ک ــن روی اس ــرد. از همی ــح نک و مد
ــچ  ــتان هی ــر افغانس ــکا د ــز امری ــز و توهین آمی ــت های تحقیرآمی سیاس

ــرد. ــا ک ــوان پید ــی نمی ت میانه ی
روحت شاد قهرمان!

عمر محمدی

قهرمــان ملــی کشــور جــان اش را فدــای باورهــای اش 
کــرد. شــهید احمدشــاه مســعود شــخصیت چنــد 
بُعدــی بــود. آمرصاحــب شــهید دــر پهلــوی مبــارزات 
نظامــی اش چــه دــر دــوران جهــاد علیــه متجــاوزان و اشــغال گراِن 
ــتان  ــر تروریس ــر براب ــت د ــوران مقاوم ــر د ــه د ــوروی؛ و چ ش
ــز  ــانه ها نی ــی و رس ــی، فرهنگ ــای سیاس ــر بخش ه ــی؛ د بین الملل
ــان و  ــی بی ــه آزاد ــرام ب ــت. احت ــی داش ــل ماحظه ی ــه قاب توج
ــه  ــعود ب ــی مس ــرای باورمند ــم ب ــل محک ــی از دای ــانه ها یک رس
ارزش هــای دموکراتیــک بــود، آن هــم دــر زمانــی که فضــای جنگی 

ــود. ــه ب ــرا گرفت ــا را ف ــرخ همه ج س
شهیداحمدشــاه مســعود دــر مستندســازی جهــاد و مقاومــت 
نقــش مهمــی را بــازی کــرد.  قهرمــان ملــی دــر پهلــوی مبــارزات 
نظامــی اش، بــرای مستندســازی حقانیــت خــود نیــز تــاش 
ــتنداتی را از  ــات و مس ــه اطاع ــل های آیند ــرای نس ــرد و ب می ک
خــود بــه جــا مانــد کــه ایــن نســل و نســل های آیندــه، حقانیــت او 
ــی  ــانه های مل ــری رس ــای تصوی ــته ها و نواره ــد از نوش را می توانن
و بین المللــی دــرک کننــد. شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی 
افغانســتان، بــه قیمــت جانــش بــه باورهایــش ارزش قایــل بــود و 

ــز فدــا کــرد. ــرای باورهایــش جــان اش را نی ــا ب حت
روحش شاد و یادش گرامی باد!

مهران موحد

ــه مســعود  ــل ب ــالۀ کاب ــاری چهار س ــۀ حکومت د تجرب
ایــن نکتــه را آموختــه بــود کــه بدــون مشــارکت واقعی 
ــح و  ــن صل ــرت سیاســی، تأمی ــر قد ــف د ــوام مختل اق
ــا این همــه،  ثبــات دایمــی دــر افغانســتان، کاری اســت دشــوار. ب
ــوان  ــه عن ــود و دوســت داشــت ب ــرا ب او سیاســت مداری اقتدار گ
ــن  ــود ای ــر نب ــز حاض ــد و هرگ ــل کن ــرت« عم ــۀ قد »توزیع کنند
نقــش را بــه آســانی از کــف بدهــد؛ نقشــی کــه جانشــینانش پــس 

از مــرگ او بــه رایــگان بــه دیگــران واگــذارش کردنــد.

احمد كاوان

الگوی احمدشاه مسعود
ــم  ــی و مه ــای اساس ــی از راه ه ــاری یک ــای رفت ــاب الگوه انتخ
ــش و  ــک نق ــه بی ش ــت ک ــا اس ــخصیت آدم ه ــکل دهی ش ــر ش د
اثرگــذاری آن دســت کمــی از ســایر عامل هــای دیگــر شــکل دهندۀ »شــخصیت« 
ــارۀ  ــه درب ــق و همه جانب ــناخت دقی ــه ش ــن ب ــت یافت ــن رو، دس ندــارد. از ای

ــت.  ــر نیس ــن و میس ــل ممک ــن عام ــه ای ــه ب ــون توج ــزرگ بد ــان های ب انس
ــی  ــِز معاصــر وقت احمدشــاه مســعود، شــخصیت تاریخ ســاز و بســیار بحث برانگی
دــر بحبوحــۀ کش وگیرهــای ایدئولوژیــک جناح هــای چــپ و راســت و مبــارزات 
دانشــگاهی افتــاد، هنــوز جوانــی ناپختــه و ناشــناخته بــود کــه بــا شــهید مهندــس 
ــن  ــان نهضــت اســامی آشــنایی پیدــا کــرد. ای حبیب الرحمــن، ســر هســتۀ جوان
آشــنایی عادــی نبــود و از آنجــا کــه ایــن آشــنایی تأثیــر غیــر قابــل انــکاری بــر 
مســعود گذاشــت، بایســتی آن را نقطــۀ عطــف و قابــل توجهــی دــر زنده گــی او 

نست. دا
بــه روایــت صالــح محمــد ریگســتانی: »آمــر صاحــب تــا کــه مــن یادــم اســت، 
ــر  ــت. آم ــه اس ــن نبود ــازۀ حبیب الرحم ــه اند ــخصیتی ب ــچ ش ــر هی ــت تأثی تح
صاحــب هــر وقــت کــه فرصتــی پیدــا می شــد، از او یــاد می کــرد. بحــث از تقــوا 
و پرهیــزگاری می آمــد، انجینیــر حبیب الرحمــن، بحــث از عقانیــت و خردمندــی 
دــر مبــارزه می آمــد. انجینیــر حبیب الرحمــن، بحــث از قدــرت تحلیــل و تجزیــۀ 
ــت،  ــن نمی گف ــر حبیب الرحم ــن. انجینی ــر حبیب الرحم ــد، انجینی ــاع می آم اوض

»مبــارک« ، »اســتاد«!. مبــارک چنیــن گفــت و مبــارک چنــان.«
شــاید احمدشــاه مســعود، کســان دیگــر را نیــز بــه حیــث الگوهــای خــود برگزیده 
ــی، پیشــوای جمعیــت اســامی، شــخصیتی  ــن ربان ــل اســتاد برهان الدی باشــد، مث
کــه بــه اعتدال گرایــی و تســامح دــر زنده گــی سیاســی شــهرت دــارد، امــا هیــچ 
یکــی بــه اندــازۀ حبیب الرحمــن، بــر او اثرگــذار نبودــه اســت. هرچنــد کــه مبانــی 
ــای  ــل بحث ه ــروزه مح ــان ام ــر حبیب الرحم ــی انجینی ــگاه دین ــری و دید فک
ــا  ــت، ام ــتر آن پرداخ ــرح بیش ــه ش ــوان ب ــا نمی  ت ــه این  ج ــت ک ــی ا س فروان
قدــر مســلم ایــن اســت کــه الگــو قــرار دادــن حبیب الرحمــن، بــرای احمدشــاه 
ــوان  ــا شــاید نت ــی بودــه اســت. حت مســعود واجــد خوبی هــا و نیکی هــای فروان
ــخصیتی  ــای ش ــه ویژه گی ه ــه ب ــون توج ــعود را بد ــخصیت مس ــی از ش تعریف

ــرد. ــه ک ــن ارای حبیب الرحم

كلیم اهلل همسخن

چرا مسعود قهرمان ملی است؟
هرکســی را کنــار مســعود ایســتاد کنیــد، قــدش کوتاهی 

ــد؛ می کن
پــس از ســخنرانی های اشــرف غنــی احمدــزی دــر بندــر آقینــه و قصــر 
داراالمــان کــه امــان اهلل خان)شــاه پشــین( را مکــرر قهرمــان ملــی عنــوان 
ــی  ــه کس ــه چ ــاب این ک ــی اندرب ــت و مخالفت های ــاهد موافق ــرد، ش ک
ــزی  ــی احمد ــم. غن ــت؛ بوده ای ــی نیس ــه کس ــت و چ ــی اس ــان مل قهرم
امــان اهلل خــان را احتمــاالً بــه ســه دلیــل قهرمــان ملــی عنــوان می کنــد. 
یکــم: بــرای انحــراف افــکار عمومــی و تنش زایــی، تــا بتوانــد خودــش 
ــتون و  ــث پش ــد- بح ــاه ده ــن پن ــاحۀ ام ــه س ــم ب ــات مرد را از انتقاد
تاجیــک. دــوم: تصغیــر مســعود بــزرگ. ســوم: این کــه شــاید بــه راســتی 
گمــان می کنــد امــان اهلل قهرمــان ملــی اســت. بــه هــر دلیلــی کــه باشــد، 

ــد.  ــده نمی توان ــی ش ــان مل ــان اهلل قهرم ــد و ام ــتباه می کن ــی اش غن
ــان،  ــه را تک قهرم ــماری فرماند ــی، ش ــت بحــث غن ــیۀ و طوال ــر حاش د
ــی،  ــان مل ــعود)هردو( را قهرم ــه مس ــان و فرماند ــان اهلل خ ــماری ام ش
ــکل  ــی ش ــی ملت ــد وقت ــد. می گوین ــول ندارن ــام را قب ــچ کد ــماری هی ش
نگرفتــه باشــد، قهرمــان ملــی هــم وجــود ندــارد. دــر ُکلیــت ایــن همــه 
دیدگاه هــای ضــد و نقیــض بــرای بحــث »چــون ملــت نشــده ایم، 
قهرمــان ملــی نداریــم« جالــب توجــه اســت. مــن بــا ایــن گــروه طــرف 

ــم. ــتدال می کن ــتم و اس هس
ــی،  ــزی، ش ــن چی ــن و نبود ــر بود ــر س ــاوری ب ــا، د ــر داوری ه ــا د »م
شــخصی... دــو نــوع »هدف«)آبجیکتیــف( داریــم؛ درجــه یــک و درجــه 
دــو. بــرای هدــف درجــه یــک نیــاز بــه دلیــل نداریــم، مثــًا: ایــن کاخ 
ســپیدار اســت و آن قصــر ریاســت جمهوری. بــرای اثبــات هدــف 
درجــه دــم، نیــاز بــه رأی زنــی و تحقیــق داریــم. مثــًا: آب چشــمه یــخ 
اســت. می توانــد یــخ باشــد، می توانــد گــرم باشــد«، امــا، مســعود چــرا 

ــی اســت؟  ــان مل قهرم
یکــم: دــر زمــان جهــاد مردــم افغانســتان، مســعود درخشــان ترین چریک 
ــی  ــاندۀ روس ــای دست نش ــا و رژیم ه ــۀ روس ه ــهیر علی ــه ش و فرماند
ــه تســخیرناپذیری ســنگرهای مســعود  ــراالن روســی خــود ب اســت. جن

ــد.  ــمن می دانن ــن دش ــعود( را کاکه تری ــد و او)مس ــرف ان معت
دــوم: پــس از ظهــور طالبــان، اکثریــت مطلــق رهبــران جهادــی و 
فرماندهــان تنظیم هــا رو بــه فــرار نهادنــد و یــا هــم بــا طالــب هم دســت 
ــت  ــری دول ــی شــهید رهب ــتاد ربان ــه مســعود و اس شــدند؛ مگــر فرماند
ــه مســعود  ــر فرماند ــه اگ ــد ک ــا کن ــد ادع ــان. چــه کســی می توان مجاهد
مقاومــت نمی کــرد و رهبــران تســلیمی و فــراری را از هرگوشــه و 
ــکل  ــب ش ــه و طال ــۀ القاعد ــی علی ــت مل ــرد، مقاوم ــع نمی ک بیشــه جم
ــق،  ــی، محق ــتاد خلیل ــر، اس ــی قدی ــت؟ اســتاد ســیاف، حاج می گرف
ــان  ــران و فرمانده ــر رهب ــوری و دیگ ــین ان ــید حس ــتم، س ــرال دوس جن
همــه، قیادــت مســعود را پذیرفتنــد و بــه فرماندهــی او مقاومــت کردنــد. 
ــرب  ــر غ ــان د ــرای طالب ــان ب ــش آن زم ــا رفیقاان ــی ب ــای غن ــه، آق البت

می کردنــد.  البی گــری 
ســوم: دــر لویــه جرگــه، نمایندــه گان تمــام اقــوام بــه شــمول قهرمانــان 
قومــی، پذیرفتنــد کــه مســعود قهرمــان ملــی اســت و هجدهــم ســنله را 

بــه نــام هفتــۀ شــهید و ســالروز قهرمــان ملــی وارد تقویــم کردنــد. 
چهــارم: دــر تمــام جهــان اگــر حرفــی و حدیثــی از مبــارزه علیــۀ القادــه 
و طالــب و تروریســم بــه میــان آیــد، فقــط یــک ســمبل ایســتاده گی دــر 
ــر  ــت، دیگ ــعود اس ــه او مس ــود ک ــی می ش ــان تداع ــان جه ــن آگاه ذه

ــد.  ــه رســمیت نمی شناس ــی را کســی ب ــی و کاکای ــان و بابای قهرم
ــش  ــی و تانک های ــغال روس ــر اش ــر براب ــی د ــام، مردیک ــر انج ــه ه ب
ایســتاده شــد، دــر برابــر القادــه و طالــب کــه حمایــت معنــوی امریــکا، 
ــتان را  ــی پاکس ــرب و نظام ــوار ع ــای نفت خ ــی قدرت ه ــتیبانی مال پش
داشــت، مقاومــت کــرد و بــرای یــک لحظــه هــم دــر فکر فــرار و تســلیم 
ــن  ــم کــه ای ــان ملــی اســت. حــاال می پذیری ــود؛ بی هیــچ شــکی قهرم نب
ــا  ــارد، ام ــای خودــش را د ــی ارزش ه ــر قوم ــی اســت و ه کشــور قوم
ــه  ــد ک ــن کشــور بیاوری ــی ای ــان قوم ــام قهرمان ــان تم ــه از می ــک نمون ی
هماننــد مســعود دــر دــو رویدــاد مهــم تاریخی)اشــغال روســی و اشــغال 
ــن  ــن، م ــر ای ــه باشــد؟ بناب ــه عقــب نرفت ــک گام ب ــه( ی ــب و القاعد طال
بــه ارزش هــا و شــخصیت های تمــام اقــوام ایــن ســرزمین حرمــت دــارم 
ــار  ــر کن ــه د ــی را ک ــر آدم ــی ه ــتایم؛ ول ــان را می س و شهکاری های ش
ــمول  ــه ش ــد، ب ــی می کن ــش کوتاه ــد، قد ــتاد کنی ــک ایس ــعود تاجی مس

ــان اهلل خــان و هــر خــان و خان زادــۀ دیگــری. ام

مـردم  انتظـار  در  مسعـود 
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نظامیــاِن  از  ســعید  حســین  محمــد  اشــاره: 
ــال های  ــه از س ــت ك ــتان اس ــی افغانس فرهنگ
مجاهــدان  دیگــر  هــم دوش  جهــاد  شــروع 
رزمیــده اســت. خاطــرات بی شــماری از شــهید 
احمدشــاه مســعود و دورة جهــاد و مقاومت ملی 
مــردم افغانســتان دارد. بخشــی از خاطراتــش 
پیــش از ایــن از طریــق روزنامــۀ مانــدگار و 
شــبکه های اجتماعــی بــه نشــر رســیده اســت. 
جبهــۀ  در  فعالیت هایــش  دانســتن  بــرای 
ــام  ــنیدی انج ــش، پرس وش ــت و خاطرات مقاوم

داده ایــم كــه می خوانیــد.

ــان  *در آغــاز گفت وگــو اگــر از زنده گــی خودت
بگوییــد، در کجــا و چــه زمانــی بــه دنیــا آمدیــد 

ــده ایــد؟ و در چــه رشــته یی درس خوان
ــعید  ــی ام س ــام خانواده گ ــین و ن ــد حس ــم محم نام
اســت. دــر ســال 1٣4٣ دــر بــازارک پنجشــیر بــه دنیا 
ــرس  ــازارک د ــۀ ب ــر لیس ــم د ــف ده ــا صن ــم. ت آمد
ــر  ــوروی د ــس از تجــاوز ش ــاه پ ــج م ــم و پن خواند
ســال 1٣59 بــه جبهــۀ پنجشــیر پیوســتم. شــهادت نامۀ 
فراغــت از صنــف 1٢ را از لیســۀ مجاهدیــه بــه دســت 
آوردــم، امــا اشــتیاق بــه اکمــال تحصیــل هم چنــان در 
مــن باقــی ماندــه بــود تــا این کــه دــر زمــان حکومــت 
ــامل  ــد. ش ــایی ش ــل بازگش ــگاه کاب ــان دانش مجاهد
ــد  ــم و بع ــل گردید ــگاه کاب ــوق دانش ــکدۀ حق دانش
ــت  ــه مأموری ــان، ب ــه دســت طالب ــل ب از ســقوط کاب
رســمی دــر تاجیکســتان توظیــف گردیدــم. دــر آنجــا 
دــر دانشــگاه ملــی دولتــی تاجیکســتان، تحصیــات 
ــم و  ــه داد ــتری ادام ــوم ماس ــذ دیپل ــا اخ ــود را ت خ
اکنــون نیــز عنوانجــوی )کاندیدــای دکتــرا( دــر رشــتۀ 

ــم. ــتان می باش ــوم تاجیکس ــی عل ــوق اکادم حق

ــهید  ــا ش ــان ب ــنایی و دیدارت ــتین آش *از نخس
ــان  ــه قهرم ــد و این ک ــعود بگویی ــاه مس احمدش
ــه  ــدار چگون ــتین دی ــتان را در نخس ــی افغانس مل

ــد؟ یافتی
ــر  ــعود د ــاه مس ــا احمدش ــن ب ــار م ــتین دید نخس
ــتن  ــی نوش ــر پ ــیدی، د ــال 1٣59 خورش ــتان س تابس
مقاله یــی بــود کــه بــرای پیــام مجاهــد فرســتادم کــه 
دــر آن وقــت مســوول آن انجینــر اســحق بــود. اگــر 
ــال  ــال چــاپ نیافــت، امــا ایــن اقب ــه اقب چــه آن مقال
را نصیــب مــن کــرد کــه آمرصاحــب مــرا بــه حضــور 
خواســت و مــورد تشــویق قــرار دــاد. دــر نخســتین 
دیدــار او را دوســت و رفیــق یافتــم. بــا وجــود آنکــه 
ــبت  ــود، نس ــر ب ــال بزرگ ت ــه س ــتر از د ــن بیش از م
ــا  ــه او بیشــتر احســاس یــک دوســت را داشــتم، ت ب
ــه را.  ــس و فرماند ــک ریی ــا ی ــون ب ــک ماد ــه ی رابط
ایــن از صفــات عجیــب او بــود کــه هــر کــس فکــر 
می کــرد بــا او رفاقــت خــاص دــارد. ایــن برداشــت، 
ــه  ــود؛ بلک ــل نب ــرف مقاب ــاده لوحی ط ــای س ــه معن ب
ــرای او ظرفیــت بی انتهــای محبــت  ــد واقعــًا ب خداون

ــود. و رفاقــت عطــا کردــه ب

شــهید  و  جبهــه  بــا  بخش هــای  چــه  *در 
ایــد؟ بــوده  همــکار  مســعود  احمدشــاه 

ــک  ــا نوشــتن ی ــا ب ــآور شــدم، رابطــۀ م چنانکــه یاد
ــه هفته نامــۀ پیــام مجاهــد آغــاز شــد. مدتــی  ــه ب مقال
را نــزد داکتــر عبدالحــی الهــی درس فلســفۀ اســامی 
ــم و دــر یــک گــروه  ــات جهــاد خواندی و تفســیر آی
فرهنگــِی تــازه تأســیس جبهــه بــه نــام »جهــاد 
دعــوت« توظیــف شــدم و ضمــن آن، بــه یــک گــروه 
ــق  ــی صدی ــر رأس آن، حاج ــه د ــتم ک ــی پیوس تبلیغ
ــود و دــر ترکیــب آن یحــی مســعود برادــر  متایــی ب
ــُگل  ــاعر، جان ــنگری، ش ــن س ــب، معین الدی آمرصاح
خــان، حشــم ســعد و دیگــران بودنــد. مــا پنجشــیر را 
تــا شــمالی بــا تبلیــغ و دعــوِت قریه به قریــه گشــتیم. 
ــب  ــیر صاح ــۀ پنجش ــیدی، جبه ــال 1٣٦0 خورش س
ــی  ــو گوینده گ ــر آن رادی ــن د ــد و م ــو ش ــک رادی ی
انجینــر  بیشــتر  را  آن  برنامه هــای  کــه  می کردــم 

ــود او،  ــر نب ــرد و د ــت می ک ــه و مدیری ــحق تهی اس
ــود  ــه ب ــل آمد ــازه از کاب ــه ت ــی ک ــس قانون محمدیون
ــره  ــرارگاه د ــاد دعــوت ق ــر جه ــازاهلل آم ــور نی و مأم
ــال 1٣٦1  ــا س ــد؛ ام ــی کردن ــی آن را گرداننده گ مدت
ــت  ــر سرنوش ــی د ــر اساس ــال تغیی ــیدی، س خورش
مــن بــود کــه ســاح بــه دســت گرفتــم و دــر قطعــۀ 
ــم  ــد عظی ــان آن محم ــه قومند ــازارک ک ــی ب ضربت
قیــام بــود، شــامل شــدم و دــر همــان ســال قومندــان 
قریــه خــود شــدم و دــر دفــاع مســلحانه از پنجشــیر 
دــر مقابــل حمــات قــوای شــوروی ســهم گرفتــم. 
دــر ورود شــهید احمدشــاه مســعود بــه شــمال، جــزء 
همراهــان او بودــم و دــر جنگ هــای آزادســازی 
مناطــق شمال شــرق کشــور از زیــر ســلطۀ شــوروی، 
ســهم گرفتــم و دــر آن جریــان دوبــار زخم برداشــتم. 
وقتــی قطعــات اردــوی چریکــی دــر شــمال شــکل، 
گرفــت آمــر اوپراســیون قطعــۀ قوماندــان پنــاه بودــم 
ــه  ــن ب ــا آمد ــد. ب ــه می ش ــزی نامید ــۀ مرک ــه قطع ک
ــان  ــث قومند ــه حی ــاه ب ــان پن ــی قوماند ــل، وقت کاب
ــای  ــه ج ــن ب ــد، م ــن ش ــراج تعی ــۀ ٢ جبل الس فرق
ــدن  ــاز ش ــا ب ــدم. ب ــزی ش ــۀ مرک ــان قطع او قومند
دانشــگاه کابــل و گذراندــن امتحــان ورودــی کانکــور 
بــه دانشــکدۀ حقــوق کامیــاب شــدم و از قوماندانــی 

اســتعفا دادم .

از  احمدشــاه مســعود  *ویژه گی هــای شــهید 
ــد؟ ــا ان ــما کدام ه ــر ش نظ

ــن،  ــر م ــه نظ ــب ب ــای آمرصاح ــی از ویژه گی ه یک
ــود  ــا وج ــود. ب ــه ب ــاق و اندیش ــر اخ ــات او د ثب
بــود،  افغانســتان  فرماندــه  قدرت مندتریــن  آنکــه 
از نظــر اخاقــی پــاک مانــد، زیــرا او همــواره خــود 
ــه  ــت، ن ــم می دانس ــا و مرد ــارز راه خد ــک مب را ی
اربــاب مردــم؛ امــا هنــر اســتثنایی او در جمــع مبارزان 
مســلمان، پـُـل زدــن میــان آرمــان و واقعیــت بــود. این 
ــخصیت  ــی و ش ــان مل ــه او را قهرم ــود ک ــازی ب امتی
مــورد احتــرام جهانیــان ســاخت. از نظــر مــن، او یــک 
استراتیژیســت بــزرگ نظامــی دــر ســطح جهــان بــود 
ــر؛  ــه کم نظی ــرا و فرماند ــت مدار عملگ ــک سیاس و ی
ــی  ــی ناکاف ــت دولت ــر مدیری ــۀ او د ــاید تجرب ــا ش ام
ــراوان  ــه و ذوق ف ــات عاق ــگ و ادبی ــه فرهن ــود. ب ب
داشــت و همــواره مشــوق اهــل قلــم بــود. دــر اواخر 
عمــر بیشــتر فرصــت یافــت تــا ادبیــات و بــه ویــژه 

ــن  ــرار دهــد. ای ــی ق شــعر را مــورد مطالعــه و ارزیاب
ــاخته  ــر ش ــًا کم ت ــا قب ــرای م ــتعداد او ب ــش اس بخ

ــود. شــده ب

ــه  *شــهید احمدشــاه مســعود می خواســت چگون
حکومتــی بــه در افغانســتان حاکــم باشــد؟

حکومتــی می خواســت بــر پایــۀ ارزش هــای اســامی 
و مبتنــی بــر آرای مردم.

*کتاب هــای زیــادی در پیونــد بــه زنده گــی 
ــر  ــه نش ــعود ب ــاه مس ــهید احمدش ــۀ ش و کارنام
رســیده اســت، بــه نظــر شــما بهتریــن کار کــدام 

ــت؟ ــانی اس ــه کس و از آِن چ
ــد،  ــته ان ــون گذش ــن تاکن ــر م ــه از نظ ــی ک کتاب های
ــاِب  ــی کت ــندیت تاریخ ــث س ــان از حی ــن آن مهم تری
مردــی اســتوار و امیدــوار بــه افق هــای دــور، مجموعۀ 
ــس  ــطۀ مهند ــه واس ــه ب ــت ک ــای او اس مصاحبه ه
ــآوری و  ــرزان گرد ــاه ف ــی و احمدش ــی غیاث توریال
چــاپ شــد و کتــاِب مســعود و جهــاد نوشــتۀ صالــح 
محمــد ریگســتانی و نیــز کتاب هــای تحلیلــی دیگــر 
ــظ منصــور و دیگــران. ــد نوشــته های عبدالحفی همانن

*جنــاب ســعید! دــر ایــن بخــش لطفــًا چنــد 
بــا  را  مســعود  احمدشــاه  شــهید  از  خاطرۀتــان 
کنیــد. تقســیم  ماندــگار  روزنامــۀ  خوانندــه گان 

ــتک-  ــه دش ــر قری ــم، د ــا او دید ــار ب ــی اولین ب وقت
کــوه منجهــور دــر زیــر یــک درخــت دــر بــاالی یک 
گلیــم کهنــه بــا هــم نشســتیم کــه از پشــم بــز بافتــه 
شــده بــود. دــر آنجــا تصادفــًا یــک زندانــی فــراری 
ــزد او آوردنــد. ظاهــراً  را دســتگیر کردــه بودنــد و ن
آن جــوان متهــم بــه جاسوســی بــه شــوروی ها بــود. 
ــرد و از  ــت ک ــت صحب ــا مایم ــا او ب ــب ب آمرصاح
ــواد و  ــطح س ــید و از س ــش پرس ــت و زادگاه هوی
ــران  ــی از حاض ــره... یک ــی اش و غی ــات دین معلوم
بی حوصلــه شــد و پیشــنهاد کــرد کــه متهــم را 
ــه  ــز ب ــا او را پشــت چهارمغ ــه دســتش بســپارند ت ب
نورســتان بفرســتد )کنایــه از اعدــام(، امــا آمرصاحــب 
بــا نیشــخند پیشــنهاد او را رد کــرد و گفــت: »وطندــار! 
ســِر دســت بســته، هرکــس می خواهــد غــازی 
ــای  ــه معن ــیر ب ــتن اس ــه کش ــه از این ک ــود«، کنای ش

شــجاعت وجوان مردــی نیســت.

ــی چــاپ نکــرده  ــان را در کتاب *چــرا خاطرات ت
ایــد؟

ــزء  ــان ج ــاق افتادن ش ــان اتف ــر زم ــن د ــرات م خاط
حوادــث و واقعــات روزمــره و عادــی بــه نظــر 
می آمدنــد و هم ســان و شــاید تکــرار خاطــرات 
دیگــران انــد. بــه نظــر مــن، خاطــرات وقتــی اهمیــت 
پیدــا می کننــد کــه مــا از آن زمــان و حوادــث دورتــر 
شــویم و دــر مقایســه بــه زمــاِن دیگــر، آن را مــرور و 
ــی  ــل های بعد ــتقبال نس ــتش اس ــم. راس ــی کنی بررس
ــتن  ــه نوش ــرا ب ــد، م ــات نبودن ــاهد آن اتفاق ــه ش ک
تشــویق کــرد و امیدــوارم بــا تکمیــل ایــن مجموعــه، 

ــم. ــق بیاب ــه چــاپ آن توفی ب

ــی شــناخت  ــی کــه در پ ــرای جوانان ــان ب *پیام ت
ــد،  ــی ان ــان مل ــر قهرم ــه و فک ــت از کارنام درس
چیســت و چــه راه هایــی بــرای شــناخت درســت 
ــاه  ــهید احمدش ــۀ ش ــر و کارنام ــرد، فک از عمل ک

مســعود وجــود دارد؟
ــران  ــه جهادگ ــت ک ــن اس ــان ای ــه جوان ــن ب ــام م پی
ــژه  ــه وی ــد؛ ب ــفید نبینن ــیا و س ــران را س و مقاومت گ
می خواهــم بــه اخاص مندــان آمرصاحــب تذکــر 
دهــم کــه مســعود را نبایــد ماننــد رامبــو دــر فلم هــای 
اکشــن امریکایــی تصــور کننــد کــه بــه تنهایــی خــود 
ــا  ــز ده ه ــه او ج ــرد؛ بلک ــود ک ــمنان را ناب ــام دش تم
هــزار جــوان مبــارز دــر افغانســتان بــود کــه زنده گــی 
ــد.  ــن کردن ــی و میه ــب دین ــف وجای ــود را وق خ
ــا  ــد، ام ــه ماندن ــی زند ــدند و بعض ــهید ش ــی ش بعض
ــه  ــد و ن ــدند معصــوم بودن ــهید ش ــه ش ــی ک ــه آنان ن
ــاه  ــه گن ــور ک ــد. همان ط ــه ان ــه ماند ــه زند ــی ک آنان
امروزشــان را نمی شــود بــه خاطــر جهــاد دیروزشــان 
ــه  ــان بی انصافــی اســت کــه ب نادیدــه گرفــت، هم چن
ــان  ــات دیروزش ــان، خدم ــای امروزش ــر خطاه خاط
ــق و  ــل عمی ــا تحلی ــد ب ــه بای ــم، بلک ــکار کنی را ان
ــاد  ــورۀ جه ــخصیت های د ــا و ش ــۀ رویداده منصفان
و مقاومــت، ارزش هــای متعالــی انســانی ماننــد، 
شــجاعت، آزاده گــی، اخــاص و ایثــار و مبــارزه بــه 
خاطــر عدالــت را دــر نســل های بعدــی زندــه ســازند.
ــنید  ــن پرس وش ــرای ای ــه ب ــپاس گزارم از این ک *س

فرصــت گذاشــتید، بــه روز باشــید.

احمدشاه مسعود سیاست مدار با ثبات، با اخالق و اندیشه بود
کشور ملی  قهرمان  ياران  از  سعید  حسین  با  پرس وشنیدی 

گفت وگو كننده: هارون مجیدی
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مسـعود 
چگونه به شـهادت رسید؟

مسعود کی بود؟
احمدشـاه مسـعود در کوره های دشـوارِ مبارزه در افغانستان 
سی سـال  مدـت  سـاله گی   49 الـی   19 از  و  شـد  بـزرگ 
حیـات و جوانـِی خود را در مبـارزه برای آزادی افغانسـتان 

ند. گذشتا
مسـعود تجربـۀ خوبـی از روزگار آموختـه بـود، بـا درایت 
اسـتعمار  و  تجـاوز  برابـر  دـر  بی مانندـی،  ایسـتاده گی  و 
افغانسـتان توسـط کشـورهای همسـایه ایسـتاد و عمر عزیِز 
خـود را دـر ایـن مبارزۀ مقدـس صرف کرد و دـر همین راه 

دـر 18 سـنبلۀ 1٣80 خورشـیدی به شـهادت رسـید.
پنجشـیر زادـه شـده و دـر کابـل و هـرات  مسـعود دـر 
زنده گـی کـرد، از یـک خانوادـۀ نظامـی سـر بلنـد کـرد و 
یگانه شـخصیِت تاریـخ افغانسـتان اسـت کـه بـا مبـارزه اش 
طلسـم محکومیت و مظلومیت را در افغانسـتان شکسـت و 
ثابـت سـاخت کـه حاکمیت مربوط کسـانی می شـود که در 

آن مبـارزه می کننـد. راهِ 
احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملـی افغانسـتان معتقـد بـود که 
حـق گرفته می شـود و باید دـر راه گرفتِن حـق مصمم بود.

در جریـان مبارزه برضد دولت های دست نشـاندۀ شـوروی 
و حاکمیـت طالبـان، اکثریـت تنظیم ها و قوماندانـان زیر بارِ 
منـِت کشـورهای همسـایه رفتنـد، ولی مسـعود خـود را از 
قیدوبنـِد همسـایه های آزمند دور کرد و در اوج مشـکات، 
مبـارزۀ خـود را بـا همـکاری مردـم و کمِک ناچیـز بیرونی 

برد.  پیـش  به 

رهبـری مسعود
مسـعود شـخصیتی محبـوب و مردمی بود، همـکارِی مردم 
بـا او بسـیار صادقانـه و بی آالیـش بـود، بـاری یک تـن از 
همـکاران دسـتگاه امنیتـی مسـعود ـ آقـای عزم الدیـن خان 

ـ بـه مـن قصـه کرد:
در حملۀ هشـتم روس ها به درۀ پنجشـیر، روس ها نقشـه و 
پـان جنگـِی این حملـه را با نظامیـان بلندرتبه و مشـاورین 
ایـن نقشـۀ  نظامـی طـرح کردنـد. بـرای عملـی سـاختِن 
جنگـی، آن هـا دـر سـفارت یوگوسـاویا بـا ببـرک کارمـل 
موضـوع را دـر میـان گذاشـته و طـرح حملـۀ بـزرِگ قوای 
شـوری بـه درۀ پنجشـیر را روی نقشـه بـه همـکاران افغاِن 

خـود نشـان دادند.
راز ایـن حملـۀ بـزرگ، توسـط یـک خانه سـامان )مـازم( 

ِدفتـر سـفارت به مسـعود رسـید: 
زمانـی که نظامیـان و مشـاوریِن بلندرتبۀ شـوروی، موضوع 
حملـۀ هشـتم را روی نقشـه طرح و روی کاغـذ پان حمله 
را ترسـیم کردـه و بـه ببـرک کارمـل تشـریح می کننـد، بعد 

آن را پـاره کردـه و در باطله دانـی می اندازند.
موظـِف صفاکارِ ایـن دفتر که اهل کابل بودـه و عاقه مندی 
خاصـی بـه احمدشـاه مسـعود و مبارزاِت او داشـته اسـت، 
تمـام کاغذهـای پاره پـاره شـده را از باطله دانـی جمع کرده 
و ذریعـۀ نفـر ارتباطـی بـه دـرۀ پنجشـیر، سـنگر مقاومـت 

احمدشـاه مسـعود، روان می کنـد.
پیونـد  و  روسـی  ترجمـان  اسـتخدام  بـا  )رح(  مسـعود 
پاره هـای نقشـه، رد پـای روس هـا و حملـۀ هشـتِم آن ها را 
کشـف کرده و پیشـاپیش بـرای این جنگ بـزرگ آماده گی 
ایـن نمونه هـا، مـوارد زیادـی دـر آرشـیف  می گیـرد. )از 
همـکاران  امیدـوارم  دـارد.  وجـود  مسـعود  اسـتخباراتِی 
اسـتخباراتی آمرصاحـب بـه ایـن موضـوع بـا جزییـات و 

بپردازند.( دقـت 
و  نفس گیـر  مبـارزۀ  سـال   ٣0 دـر  مسـعود  احمدشـاه 
خسـته گی ناپذیر، دـر کـورۀ مبـارزات گـرمِ مسـلحانه بـه 
پخته گـی رسـید و بـا وجـود جنگیدـن و دفـاِع دوامدـار از 
سـرزمین افغانسـتان؛ مهربانـی، انسان دوسـتی و عطوفت از 

سـیما و رفتـارش رخـت نبسـت. 

مقاومت و ستاد بزرِگ فرهنگی
دـر زمـان مقاومـت ملـی، من سـه سـال خبرنـگار هفته نامۀ 
پیـام مجاهـد بودم. ایـن هفته نامه از نشـانی جبهـۀ مقاومت 
بـه نشـر می رسـید. چندیـن بـار بـا آمرصاحـب دـر پیونـد 
بـه موضوعـاِت مختلـف دیدـار داشـتم و با ایشـان صحبت 

کردم. من مسـعود را شـخصیتی اخاق مدار، دراک، تیزبین، 
سخن شـنو، آدم شـناس، حق بیـن، متیـن، بـا نظـم، نظیف و 

جوان مـرد یافتـم.
بـه تاریـخ  اسـد 1٣80 خورشـیدی، آمرصاحـب تعدـای از 
فرهنگی هـا را بـرای سـاختن یـک سـتاد بـزرگ فرهنگی به 
خواجـه بهاءالدیـن والیـت تخـار خواسـت، مـن هـم بنا به 
خواهـش آمرصاحـب جهـت گرفتـن گزارشـی از خطـوط 

بودم. آن جـا  جبهه 
توریالـی غیاثـی، رییـس فرهنگـی وزارت خارجـۀ دولـت 
از جملـه شـرکت کننده گان  افغانسـتان،  کـه وی  اسـامی 
خوانـی  فـرا  بـا  آمرصاحـب  گفـت:  بـود،  مجلـس  ایـن 
شـخصیت های مهـِم فرهنگـی و سیاسـی از بیـرون و داخل 
عبدالحـی  مهدـی،  محی الدیـن  داکتـر  ماننـد:  افغانسـتان 
غیاثـی، محمـد  توریالـی  خراسـانی، عبدالحفیـظ منصـور، 
علـم ایزدیـار، صاحب نظـر مرادـی و همچنـان بـا برقـراری 
تمـاس و رای زنـی بـا احمدولـی مسـعود دـر انگلسـتان و 
افـراد ارتباطـی دـر دیگـر کشـورها، از آن هـا فهرسـتی از 
شـخصیت های علمـی، سیاسـی، فرهنگـی را بـرای یک کار 

بـزرگ خواسـت.
بـه قـول آقـای غیاثـی، آمرصاحـب می خواسـت بنیـاد یک 
»دولـت بـزرگ ملـی و بـا معنـا« را پایه گـذاری کنـد و ابتدا 
آغـاز کـرد از پایه گـذاری نهـاد سیاسـت گذاری و فرهنگـی 

در جبهـۀ مقاومت.

مسعود، محبوِب یارانش 
کـه  اتاقـی  نزدیک تریـن  دـر  را  شـب ها  و  روزهـا  مـن 
آمرصاحـب از آن بـرای نمـاز جماعـت اسـتفاده می کـرد، 
بودوبـاش داشـتم. بین مـن و آمرصاحب، کلکین فرشـی یی 
کـه قسـمت های باالیـی آن شیشـه نیز داشـت، فاصلـه بود. 

ایـن حایـل پردـه داشـت و صــدا از آن عبـور می کـرد.
حدـود ٢1 روز مـن دـر این اتاق بودوباش داشـتم، مسـعود 
کمتـر خـواب  یافتـم.  اسـتثنایی  کامـًا  انسـانی  را  بـزرگ 
می کـرد و بیـش از همـه کار می کـرد. گاهی اوقات سـاعاِت 
بیـن دیگـر و شـام کتابچـۀ یادداشـت های خـود را کشـیده 
نمـاز  از  بعـد  روز  یـک  می کـرد.  یادداشـت  چیزهایـی  و 
دیگـر کـه به جـز مـن دـر بـاغ قاضـی کبیـر کـِس دیگـری 
نبـود، از فاصلـۀ دـور از زیر چنارهـا که مقابل صفـه و اتاق 
خـواب آمرصاحـب قرار داشـتند، دیدم که او دـر کتابچه یی 
چیـزی می نویسـد. برایـم جالـب بـود کـه آمرصاحـب چه 
یادداشـت می کنـد. کنجکاوی کردـم، یک تـن از محافظین 
آمرصاحـب دـر ایـن مـورد گفـت: آمرصاحـب کتابچه های 

یادداشـتی دـارد و دـر آن ها گاهـی چیزهایی می نویسـد.
دـر مدتـی که من دـر باغ قاضی کبیـر مرزبان بودـم، متوجه 
شـدم کـه آمرصاحـب دوبـار به خاطر ماقـات و بـار دیگر 
به خاطـر تدـاوی دندـاِن خـود به کشـور تاجیکسـتان سـفر 
کـرد. دـر  هر دو بـار وقتی آمرصاحب از خواجـه بهاءالدین 

والیـت تخـار بیرون شـد، همـکاران آمرصاحب، فلم سـفر 
اروپایـی آمرصاحـب را دـر تلویزیـون ماندـه و همه تماشـا 

می کردند.
متوجه شـدم کـه آمرصاحـب مسـعود چقدر بیـِن همکاران 
نزدیـِک خود محبوبیت دـارد که در نبودش طاقت نمی کنند 

و دـِل خـود را به دیدار فلم هایش تسـا می سـازند! 
بـاری دـر همـان روزهـا، جوانـی کـه چـای و نـان را بـه 
آمرصاحـب مـی آورد، دـر پاسـِخ پرسشـی گفت: من افسـر 
اردـو بودـم و دـر زمان جهـاد اسـیر مجاهدیـِن آمرصاحب 
شـدم. بعـد از مدتـی که تحـت نظـارت بودم، آزاد شـدم و 

داوطلبانـه دـر خدمـت آمرصاحـب قـرار گرفتم.
 یـک روز بـه وی گفتـم: مـن یـک بیک دـارم که دـر اتاق 
نزدیـک بودوبـاِش آمر صاحب جابه جاسـت. وقتـی این جا 

آمدـم، هیچ کـس نپرسـید که دـر بین بیکت چیسـت.
بـه او گفتـم: می ترسـم کـه دشـمن از ایـن خـای امنیتـی 

اسـتفاده کردـه، خدای ناخواسـته حادثه یـی رخ دهـد.
 دـر پاسـخ گفـت: شـاید خودـت را همـکاران آمرصاحب 
می شناسـند، ورنـه دیگـران را موظفیـن تاشـی می کننـد.

امـا بـرای مـن از ایـن ناحیـه خیلـی تشـویش پیدا شـد. در 
آن زمـان بـه مـای آمرصاحـب ـ جوانی که مسـعود بزرگ 
نمازهـای صبـح و شـب )اوقاتی کـه در قـرارگاه می بود( را 
بـه امامـِت او به جـا مـی آوردـ  موضوع را گفتم. پاسـخ داد: 
تـوکل بـه خدـا، آمرصاحـب خودـش بـه ایـن موضوعات 

دقـِت زیاد دارد.

وداع با مسـعود
روزهـا گذشـت، جلسـات سـتاد بزرگـی کـه آمرصاحـب 
آن هـا را خواسـته بـود، چندیـن نوبـت بـا حضـور خودش 
برگـزار شـد. بـه قـول توریالـی غیاثـی آمرصاحـب دوباره 
همـۀ کسـانی را کـه خواسـته بـود رخصت کرد، گفته شـده 
بـود کـه دـر موعـد دیگـر بازهـم می بینیـم و قـرار شـد به 
عبدالحفیـظ  و  مـن  خورشـیدی،   1٣80 سـنبلۀ   17 تاریـخ 
منصـور، مدیـر مسـوول هفته نامـۀ پیـام مجاهـد، جانب درۀ 

شویم. رهسـپار  پنجشـیر 
بکـس و دسـتکول های خـود را گرفتیـم. دـر فاصلـۀ 15 
دقیقه یـی مـا، میدان هوایـی چرخبال ها بود و مـا در حویلی 
قـرارگاه آمرصاحب )بـاغ قاضی کبیر مرزبـان( منتظر بودیم 
تـا چرخبـال بیایـد و طـرِف خانه و کاشـانۀ خود، پنجشـیر 

برویم.
1٣80 خورشـیدی  سـنبلۀ   17 از چاشـت  بعـد   ٣ حوالـی 
بـود، ناگهـان آمرصاحـب را در صحـِن این قـرارگاه دیدیم 
کـه تـازه وضـو گرفتـه بـود تـا بـه نمـاز آماده گـی بگیـرد. 
دسـتانش تـر بـود و بدـون مقدمـه از عبدالحفیـظ منصـور 

پرسـید: تـا حـال نرفتین؟
اسـتیم،  طیـاره  منتظـر  آمرصاحـب،  نـی  گفـت:  منصـور 

اسـت! هـوا  دـر  می گوینـد 

آمرصاحـب فـوری بـه گلسـتان ـ مسـوول سـوق و اداره ـ 
هدایـت دـاد تـا ما را بـه پنجشـیر انتقـال دهد.

تروریستان چگونه خود را به آمرصاحب رساندند؟
دـر روزهـای بودوبـاِش خود در بـاغ قاضی کبیـر مرزبان - 
مرکـز فرماندهـی احمدشـاه مسـعود ـ گهگاه دـق می آوردم 
و بـه تعمیـری کـه از بـاغ فاصلـۀ زیادـی نداشـت و آن را 
نماینده گـی وزارت خارجـه می گفتنـد، می رفتـم و در آن جا 
بـا دـاوود نعیمی، فهیم دشـتی، امـان طیب و تعدـاد دیگری 

از جوانـان مقیـِم آن دفتـر صحبـت می کردم.
یـک روز کـه تـازه بـه مقـر وزارت خارجـه رسـیده بودـم، 
دـاوود نعیمـی دوسـتم را کـه دـر آن روزهـا بـا یوسـف 
جان نثـار و فهیـم دشـتی مصـروف تهیـۀ فلـم مسـتندی از 
جبهـات بودنـد، دیدـم و بعد از سـام وعلیک بـه من گفت: 
بیـا برویـم در اتـاق پهلو با دو عـرب که چندین روز اسـت 
این جـا اسـتند و بـا مردـم الفـت و صحبتـی ندارنـد، چنـد 
کلمـه عربـی بگـو. بـه نعیمـی گفتـم کـه محـاورۀ عربـی ام 
چندـان خـوب نیسـت، امـا نعیمی صاحـب شـله شـد و مرا 

بـه اتـاق آن هـا داخـل کرد.
وقتـی وارد اتـاق آن هـا شـدم، سـام دادم. هر دـو عرب با 
پیشـانی ترش و چشـمان برآمدـه، جواب سـامم را ندادند. 

بـه عربـی پرسـیدم که چطور اسـتین.
بازهـم جوابـی نشـنیدم. آن هـا دسـت و پـاِی خـود را گـم 
کردـه بودنـد، بسـیار وارخطا و سراسـیمه معلوم می شـدند. 
چنـد لحظـه ایسـتاده ماندـم، چهـار اطـراِف اتـاق را دیدم، 
دـر یـک طـرف کاالهـا و جمپرهـای آن هـا، یک سـو بیـک 
کمـره و بوت های شـان و جانـب دیگـر دسـتمال های روی 

و چپلک های شـان افتادـه بـود. 
بعـد از لحظه یـی مکـث، از اتـاق آن هـا بیـرون شـدم و بـه 
نعیمـی گفتـم: این هـا مثل حیـوان اسـتند، هیچ گـپ نزدند!
نعیمی صاحـب گفـت: ایـن دـو عـرب بـا هیچ کـس گـپ 

نمی زنند. 
ایـن دیدـار شـاید دو یـا سـه روز پیـش از حادثۀ شـهادت 
آمرصاحـب رخ داد. هرچنـد قبل از حادثـه، هنگامی که این 
تروریسـتان دـر مهمانخانـۀ آسـتانه دـر پنجشـیر بودوبـاش 
بـه مسـوولین خـود  آسـتانه  مهمانخانـۀ  کارمنـد  داشـتند، 
گـزارش دادـه بـود کـه ایـن افـراد مشـکوک اسـتند و تـا 
نیمه هـای شـب خـواب ندارنـد. آن هـا تمـام شـب بـا هـم 
گـپ  می زننـد و مصـروِف بکس ها و کمرۀ خـود مصروف 

 . ستند ا
متأسفانه هیچ مسوولی به این گزارش مهم توجه نکرد.

مقالۀ تحقیقِی پیام مجاهد
هفته نامـۀ  خورشـیدی،   1٣80 سـال  میـزان   ٢٦ تاریـخ  بـه 
پیـام مجاهـد، نوشـته یی تحقیقـی را از عبدالحفیـظ منصـور 
چـاپ کـرد. منصور پرسـیده بود: »مسـوول ترور احمدشـاه 

کیست؟« مسـعود 
دـر ایـن مقالـه نگاهی بـه گذشـتۀ سـازمان القاعدـه انداخته 
شـد و اسـامه بن الدـن بـه معرفی گرفتـه شـد. همچنین در 
پـروان-  منطقـۀ  بـه  تروریسـتان  ورود  چگونه گـی  مـورد 

کاپیسـا نوشـته شد:
»دـو تروریسـت عـرب، دـر پوشـش خبرنـگار، از شـهر 
کابـل بـه اسـتاد سـیاف یـک تـن از مجاهدیـن مسـتقر دـر 
گلبهـار زنـگ می زنـد و از اسـتاد می خواهـد که زمینۀ سـفر 
خبرنـگاران را بـه مناطـق تحت کنتـرول دولت مهیا سـازد.
ایـن دـو تروریسـت چنـان وانمـود نمودنـد کـه دـر صدد 
تهیـۀ یـک فلم مسـتند انـد. این دـو تروریسـت بافاصله به 
بسـم اهلل خـان قوماندـان عمومـی مجاهدیـن در شـمال کابل 
معرفـی می شـوند و بسـم اهلل خـان زمینـۀ بازدیـد را بـرای 
آن هـا از خطـوط مقدـِم جبهـه در دو سـرکۀ بگرام مسـاعد 

می سـازد.
محمـد نذیـر یـک تـن از دسـتیاران بسـم اهلل خـان کـه این 
دـو تروریسـت را تـا جبهـه همراهی کردـه، می گویـد: این 
دـو برخاف سـایر خبرنـگاران تمایلی به صحبـت با مردم 
نداشـتند و بـه پرس وجـو از مجاهدیـن راجـع بـه وضعیـت 
نمی پرداختنـد. حیـن رفـت و برگشـت بـه جبهه بـه راننده 
تأکیـد می کردنـد کـه از سـرعت موتـر بکاهد؛ زیرا وسـایل 

فلمبردـاری آن هـا صدمـه می بیند.
کرامـت اهلل صدیـق مدیـر محصلیـن پوهنتـون البیرونـی کـه 
دـر مدـت اقامـِت دـو تروریسـت دـر شـمال کابـل وظیفۀ 
ترجمانـی آن هـا را بـه عهدـه داشـت، می گویـد: ایـن دـو 
تروریسـت بـا اسـتاد ربانـی، اسـتاد سـیاف، بسـم اهلل خـان، 
اسـرای پاکسـتانی دـر پنجشـیر دیدـار و مصاحبـه کردنـد.

شـبی دـر دهنـۀ درۀ پنجشـیر جلسـه یی میـان اسـتاد ربانی، 
اسـتاد سـیاف و احمدشـاه مسـعود صورت گرفـت. این دو 
عـرب بـا اصـرار خواسـتند کـه بـه آن ها اجـازه داده شـود 
کـه از ایـن سـه تـن به طـور یک جـا فلم بردـای کننـد، امـا 
از سـوی محافظین اسـتاد سـیاف به آن ها اجازه داده نشـد.

غام حیدـر، مهماندـار آن ها دـر مهمانخانۀ آسـتانه پنجشـیر 
می گویـد: آن هـا عاقه یـی بـه صحبـت و تماس گیـری بـا 
کسـی نداشـتند. شـب ها وقتی دیگـران به خـواب می رفتند، 
آن هـا بـرق اتـاق خـود را روشـن کردـه و بـه گفت وگـو 
می پرداختنـد و او از پشـت کلکیـن دروازۀشـان چنـد بـار 

دیدـه بـود که شـبانه در بکـِس خـود مصـروف بودند.
غام حیدر می گوید:...                   ادامه صفحه 11

رحمت اهلل بیگانه
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